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  ألولاجلزء ا

  القرارات واملقررات وبيان الرئيس    

   اليت اعتمدها اجمللس يف دورته العاشرةالقرارات  -أوالً   

    ١٠/١  
متابعة : مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان        

  ٤/١قرار جملس حقوق اإلنسان 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة املنـصوص        باملبادئ املتعلقة    إذ يسترشد   

عليها، يف مجلة أمور، يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 التطورات اهلامة األخرية والتحديات القائمة يف جمـال تعزيـز           وإذ يضع يف اعتباره     
  القتصادية واالجتماعية والثقافية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، ومحاية احلقوق ا

 وإذ يـشري إىل     ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٣ املؤرخ   ٤/١ قراره   وإذ يؤكد من جديد     
القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مـسألة إعمـال احلقـوق االقتـصادية               

  واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان،
 جبميع الدول أن تتخذ مجيع التدابري بغية تنفيذ قرار جملس حقـوق             يهيب  -١  
   بقصد حتسني إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛٤/١اإلنسان 
 بالزيادة اليت حدثت يف عدد الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص            يرحب  -٢  

  ر الدول األطراف بالتزاماهتا مبوجب العهد؛باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويذكِّ
 قيام اجلمعية العامة، مبناسبة الذكرى السنوية الـستني         يالحظ مع االهتمام    -٣  

لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، باعتماد الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص             
هلامة للمساعدة على تعزيز    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بوصفه أحد األدوات ا       
  محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النطاق العاملي؛

 مجيع الدول األطراف إىل املشاركة يف احتفال فتح باب التوقيع على            يدعو  -٤  
 أثناء مناسبة   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤الربوتوكول االختياري، الذي سيعقد يف نيويورك يف        

والتصديق عليه  ملعاهدات وإيداعها، وإىل النظر يف توقيع الربوتوكول االختياري         التوقيع على ا  
  أو االنضمام إليه كيما يدخل حيز النفاذ يف وقت مبكر؛
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األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة املعنيـة بـاحلقوق         يالحظ مع االهتمام      -٥  
طراف يف الوفاء بالتزاماهتـا     االقتصادية واالجتماعيـة والثقافية الرامية إىل مساعدة الدول األ       

 بـشأن   ١٩لتعليق العام رقم    امبوجب العهد، ويالحظ يف هذا السياق اعتماد اللجنة مؤخراً          
حمددة احلق يف الضمان االجتماعي واملبادئ التوجيهية املنقحة بشأن الوثائق املتعلقـة مبعاهدة            

 العهد الـدويل اخلـاص    من١٧ و١٦أن تقدمها الدول األطراف مبوجب املادتني ينبغي  اليت  
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 أعمال سائر اهليئات املنشأة مبعاهدات وآليـات        يالحظ أيضاً مع االهتمام     -٦  
اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة يف جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

  يف إطار والية كل منها؛
تقديره ألنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عن يعرب    -٧  

وخاصة يف معرض تيسري التعاون، يف حدود       ،  جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
واليتها، وتعزيز خربهتا الفنية املواضيعية يف هذا اجملال على الصعيدين القطـري واإلقليمـي،              

خاص بقضايا مثل احلماية القانونية للحقـوق االقتـصادية         وكذلك يف معرض إيالء اهتمام      
  واالجتماعية والثقافية؛

 املفوضية السامية، واهليئات املنشأة مبعاهدات، وآليات اإلجـراءات         يشجع  -٨  
اخلاصة التابعة للمجلس وغريها من هيئات وآليات األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخصـصة أو              

الية كل منها، على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إعمال          براجمها ذات الصلة، يف حدود و     
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النطاق العاملي، ودعم تعاوهنا يف هذا الصدد؛

 بتقريري األمني العام عن مسألة إعمال احلقـوق االقتـصادية           حييط علماً   -٩  
، املقدمني إىل اجمللس    )A/HRC/10/46 و A/HRC/7/58(واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان      

  ؛٤/١عمالً بقراره 
 إىل املفوضة السامية أن تواصل إعداد تقرير سنوي وتقدميه إىل اجمللس  يطلب  -١٠  

 ٣عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان مبوجب البنـد          
  من جدول األعمال؛

 .املسألة قيد النظرإبقاء هذه يقرر   -١١  

  ٤١ة اجللس

٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  

]. اجلزء الثاين من الوثيقةمنانظر الفصل الثالث  .اعتمد بدون تصويت[  
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    ١٠/٢  
  حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ت الدولية ذات الصلة،     إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومجيع املعاهدا       إذ يشري   

   منها،٤٠ و٣٩ و٣٧ و٣مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما املواد 
 املعايري والقواعد الدولية العديدة األخرى يف جمال إقامة العدل،          وإذ يضع يف اعتباره     

ال سيما قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا إلدارة شـؤون             
 املـؤرخ   ٤٠/٣٣، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها        ")قواعد بيجني ("ألحداث  قضاء ا 
، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـوح األحـداث          ١٩٨٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩
، وقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث اجملردين من          ")مبادئ الرياض التوجيهية  ("

 كانون  ١٤ املؤرخني   ٤٥/١٣٣ وقرارها   ٤٥/١١٢مدهتا اجلمعية يف قرارها     حريتهم اليت اعت  
 واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضـحايا           ١٩٩٠ديسمرب  /األول

 ٢٠٠٥/٢٠اجلرمية والشهود عليها اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قـراره            
  ،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢املؤرخ 

 إىل مجيع قرارات اجمللس، وجلنة حقوق اإلنسان، واجلمعية العامة واجمللس           وإذ يشري   
 ٧/٢٩االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة باملوضوع، مبا فيها قرار جملس حقوق اإلنـسان             

، ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤٣، وقرار اللجنة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨املؤرخ  
 ٦٣/٢٤١ وقرارهـا    ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٨خ   املؤر ٦٢/١٥٨وقرار اجلمعية   

 ٢٠٠٧/٢٣، وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤املؤرخ 
  ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦املؤرخ 

 ٣٢ اعتماد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تعليقها العام رقم          وإذ يالحظ مع االهتمام     
) CCPR/C/GC/32(ام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة        املتعلق باحلق يف املساواة أم    

 املتعلق حبقوق الطفل يف قضاء األحـداث        ١٠واعتماد جلنة حقوق الطفل التعليق العام رقم        
)CRC/C/GC/10( ،  

 اجلهود اليت يبذهلا األمني العام يف جمال حتسني تنسيق أنشطة األمم املتحدة             وإذ يقدر   
عدل، وسيادة القانون وقضاء األحداث، ال سيما تقريره املتعلق بتعزيز الدعم           يف جمال إقامة ال   

، ومذكراته التوجيهية بـشأن     )A/61/636(الذي تقدمه األمم املتحدة من أجل سيادة القانون         
وضع هنج لألمم املتحدة إزاء املساعدة يف جمال سيادة القانون وبشأن هنج األمم املتحدة إزاء               

  فال،إقامة العدل لألط
 األعمال ذات الصلة اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحـدة           وإذ يالحظ مع االهتمام     

  املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية يف جمال إقامة العدل،
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 عمل الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث         وإذ يالحظ مع االرتياح     
طفولة، ومفوضية األمم املتحدة الـسامية      أعضائه، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة لل       عمل  و

حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية، ومعهـد األمـم             
املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة عمليـات            

 اىت، ال سيما التنسيق فيما بينه      ومنظمات غري حكومية ش    ،حفظ السالم، وجلنة حقوق الطفل    
قضاء األحداث، واملـشاركة اإلجيابيـة      جمال  يف جمال تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني يف        

  للمجتمع املدين يف جماالت عمله،
 أمهية ضمان احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف جمـال           وإذ يضع يف اعتباره     

نتهاء الرتاع، بوصف ذلك إسهاماً ذا أمهية حامسة يف    إقامة العدل، وخاصة يف حاالت ما بعد ا       
  إقامة السالم والعدل،

 أن استقالل القضاء ونزاهته، واستقالل املهنة القانونية ونزاهـة       وإذ يؤكد من جديد     
النظام القضائي شروط أساسية الزمة حلماية حقوق اإلنسان وضمان عدم وجود أي متييز يف              

  إقامة العدل،
 إىل شدة اليقظة إزاء الوضع اخلاص لألطفال واألحداث والنساء يف            احلاجة وإذ يعي   

إقامة العدل، ال سيما أثناء فترة حرماهنم من احلرية، وإزاء إمكانية تعرضهم لـشىت أشـكال      
  العنف واألذى والظلم واإلذالل،

أن مراعاة مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون اعتباراً رئيـسياً           وإذ يؤكد من جديد       
ع القرارات املتعلقة باحلرمان من احلرية، وأنه ينبغي، بوجه خاص، عـدم اللجـوء إىل               يف مجي 

حرمان األطفال واألحداث من حريتهم إال كمالذ أخري وألقصر فترة مناسبة، خاصـة قبـل               
احملاكمة، وإذ يؤكد من جديد احلاجة إىل ضمان فصل األحداث عن الكبار قدر املستطاع، يف               

  ازهم أو سجنهم، ما مل يكن عدم الفصل من مصلحة الطفل الفضلى،حالة توقيفهم أو احتج
 إىل أن مراعاة مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون اعتباراً رئيسياً فيمـا              وإذ يشري   

يتعلق مبدى ضرورة بقاء أطفال األمهات السجينات معهن يف السجن وبفترة بقـائهم، وإذ              
  ة للنساء يف السجن وألطفاهلن،يؤكد مسؤولية الدولة عن تقدمي الرعاية الكافي

 بالتقرير األخري لألمني العام املقدم إىل اجمللس بشأن مسألة حقـوق            يرحب  -١  
  ؛)A/HRC/4/102(اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث 

 أمهية التنفيذ الكامل والفعال جلميع معايري األمم املتحـدة          يؤكد من جديد    -٢  
  اإلنسان يف جمال إقامة العدل؛املتصلة حبقوق 

بالدول األعضاء أال تدخر جهداً يف توفري آليات وإجراءات تشريعية          يهيب    -٣  
وقضائية واجتماعية وتعليمية فعالة وغريها من اآلليات واإلجراءات ذات الصلة، فضالً عـن             
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اة قـضية حقـوق     املوارد الكافية لكفالة تنفيذ تلك املعايري تنفيذاً كامالً، ويدعوها إىل مراع          
  اإلنسان يف جمال إقامة العدل يف إجراء االستعراض الدوري الشامل؛

 احلكومات إىل إدراج إقامة العدل يف خططها اإلمنائية الوطنية كجزء           يدعو  -٤  
ال يتجزأ من عملية التنمية، وختصيص موارد كافية لتقدمي خدمات املعونة القانونية بغية تعزيز              

ويدعو اجملتمع الدويل إىل االستجابة بصورة إجيابية لطلبات احلصول         ومحاية حقوق اإلنسان،    
  على املساعدة املالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث؛

ة العدل،  ـة يف جمال إقام   ـ على احلاجة اخلاصة إىل بناء القدرات الوطني       يؤكد  -٥  
اجملتمعات وسيادة القانون يف حاالت ما بعد الرتاع، وذلـك          ال سيما حتقيق وصون االستقرار يف       

  من خالل إصالح اجلهاز القضائي والشرطة ونظام السجون، فضالً عن إصالح قضاء األحداث؛ 
 احلكومات إىل توفري التدريب، مبا يف ذلك التـدريب علـى مناهـضة              يدعو  -٦  

نسني وحقوق الطفل، فيما يتصل حبقوق      العنصرية وعلى التعددية الثقافية ومراعاة الفوارق بني اجل       
اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث، جلميع القضاة واحملـامني واملـدعني                
العامني واألخصائيني االجتماعيني وموظفي اهلجرة وضباط الشرطة وغريهم من املهنيني العـاملني            

  نشرهم يف العمليات امليدانية الدولية؛يف جمال إقامة العدل، مبن فيهم األفراد الذين يتم 
بوجوب معاملة كل طفل أو حدث خمالف للقانون معاملة تصون لـه            يقر    -٧  

حقوقه وكرامته واحتياجاته، وفقاً ملبادئ القانون الدويل، مبا فيها املعايري الدولية ذات الـصلة    
فاقية حقوق الطفـل    حبقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، ويطلب إىل الدول األطراف يف ات           

  التقيد الصارم مببادئها وأحكامها وحتسني املعلومات املتعلقة حبالة قضاء األحداث؛
قلق جلنة حقوق الطفل إزاء كون التشريعات أو املمارسات الوطنية          يالحظ    -٨  

يف مجيع مناطق العامل وعلى مستوى كل النظم القانونية ال تعكس، يف حاالت كثرية، أحكام               
رحب بتقدمي جلنة حقـوق الطفـل       يقوق الطفل املتصلة بإدارة قضاء األحداث، و      اتفاقية ح 

توصيات ملموسة بشأن حتسني النظم الوطنية لقضاء األحداث، مبا يف ذلك تنفيذ القـوانني              
  اخلاصة بقضاء األحداث؛

 الدول اليت مل تدمج بعد قضايا الطفل يف جهودها العامة املبذولة يف             يشجع  -٩  
قانون على أن تفعل ذلك، وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة يف جمـال قـضاء               جمال سيادة ال  

األحداث ملنع جنوح األحداث والتصدي له وكذا هبدف تعزيز مجلة أمور منـها اسـتخدام               
التدابري البديلة مثل التحويل والعدالة التصاحلية، وضمان االمتثال ملبدأ عدم حرمان الطفل من             

ر فترة مناسبة، باإلضافة إىل جتنب استخدام احتجاز األطفـال          احلرية إال كمالذ أخري وألقص    
  قبل احملاكمة، كلما أمكن ذلك؛
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ألطفـال  ا على أمهية إدراج استراتيجيات إعادة تأهيل وإعادة إدماج          يؤكد  -١٠  
املخالفني للقانون سابقاً يف السياسات املتعلقة بقضاء األحداث، ال سـيما عـرب الـربامج               

   األطفال بدور بناء يف اجملتمع؛التعليمية، حىت يقوم
عقوبـة  فـرض    الدول على أن تكفل، يف تشريعاهتا وممارساهتا، عدم          حيث  -١١  

اإلعدام أو السجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج عند املعاقبة على جرائم يرتكبها أشخاص 
  دون الثامنة عشرة من العمر؛

 ذات الـصلة واملؤسـسات      احلكومات واهليئات الدولية واإلقليمية   يدعو    -١٢  
الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية إىل إيالء اهتمام أكرب مبسألة النساء والفتيات 
يف السجون، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة بأطفال النساء السجينات، بغرض حتديد اجلوانـب              

  والتحديات اجلنسانية املتصلة هبذه املشكلة ومعاجلتها؛
لى ضرورة إعطاء األولوية للتدابري غري االحتجازية، عند إصـدار           ع يشدد  -١٣  

حكم أو اختاذ قرار بشأن التدابري السابقة للمحاكمة فيما يتعلق بامرأة حامل أو معيل وحيد               
  أو رئيسي لطفل، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية وبعد مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

هبا جلنة حقوق الطفل، ومنظمة األمـم   باألنشطة اهلامة اليت تضطلع      يرحب  -١٤  
املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحـدة            
        املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال إقامـة العـدل،              

اعدة إىل االسـتفادة مـن املـشورة        ال سيما قضاء األحداث، ويدعو الدول الطالبة للمـس        
واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث اللتني تقدمهما الوكاالت والربامج التابعة لألمم            
املتحدة، ال سيما الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، من أجـل تعزيـز               

   سيما قضاء األحداث؛القدرات الوطنية واهلياكل األساسية يف جمال إقامة العـدل، ال
باملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ذات الـصلة التابعـة   يهيب    -١٥  

للمجلس االهتمام بصفة خاصة باملسائل املتعلقة باحلماية الفعالة حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة  
الصدد، العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث، والتقدم، عند االقتضاء، بتوصيات حمددة يف هذا              
  مبا يف ذلك مقترحات الختاذ تدابري يف جمال اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية؛

 مبفوضة األمم املتحدة السامية تعزيز اخلدمات االستشارية واملساعدة         يهيب  -١٦  
التقنية املتعلقة ببناء القدرات الوطنية يف جمال إقامة العدل، ال سيما قضاء األحداث، مراعية يف     

مجلة أمور منها إعالن نريويب املتعلق بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمـال          ذلك  
إقامة العدل الذي اعتمد يف املؤمتر الدويل التاسع للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة              

  ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤حلقوق اإلنسان يف 
صلة تعزيز التنسيق على صـعيد      باألمني العام واملفوضة السامية موا    يهيب    -١٧  
هذا اجملال، مبا يف ذلك من خالل تقدمي املساعدة إىل املؤسسات الوطنية حلقـوق              يف  املنظومة  
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اإلنسان يف تنفيذ إعالن نريويب ومواصلة دعم الفريق املشتـرك بني الوكاالت املعين بقـضاء            
ة التنقيـة يف جمــال  األحداث يف أعماله من أجل االستجابة لطلبات احلصول على املساعد 

  قضاء األحداث؛
إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة عن             يطلب    -١٨  

آخر التطورات، والتحديات واملمارسات اجليدة يف جمال حقوق اإلنسان يف إقامة العدل، مبا             
الـيت  تعلق باألنـشطة  ما ييف ذلك قضاء األحداث وظروف النساء احملتجزات وأطفاهلن، وفي      

  تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة ككل؛
 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة تقريراً             يطلب  -١٩  

  عن تنفيذ هذا القرار؛
 مواصلة نظره يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             يقرر  -٢٠  

  .وفقاً لربنامج عمله السنوي
٤١ لسةاجل  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  

]. اجلزء الثاين من الوثيقةمن انظر الفصل الثالث .اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٣  
   حقوق اإلنسانميدانالربنامج العاملي للتثقيف يف 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
، ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٢٨ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   

 ٥٩/١١٣، وقراراهتا   محلة اإلعالم العاملية حلقوق اإلنسان    معية العامة مبوجبه    الذي أطلقت اجل  
يوليـه  / متـوز  ١٤ باء املؤرخ    ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ألف املؤرخ   

، اليت قررت اجلمعية مبوجبها، يف مجلة       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥
 النهوض بالتثقيف والـتعلُّم يف ميـدان حقـوق       أن يعمل جملس حقوق اإلنسان على     أمور،  

، ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١اإلنسان، وكذلك قرار جلنة حقوق اإلنسان       
أغـسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٩وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        

 يتـألف مـن     ، الذي  حقوق اإلنسان   ميدان الربنامج العاملي للتثقيف يف    فيما خيص    ٢٠٠٦
  ، )٢٠٠٧-٢٠٠٥(مراحل متعاقبة، وخطة العمل يف مرحلته األوىل 

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨ املؤرخ   ٦/٩إىل قرار جملس حقوق اإلنسان      وإذ يشري أيضاً      
 ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٤تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، وقراره          بشأن   ٢٠٠٧
 املرحلة األوىل من الربنامج العاملي إىل كانون         الذي مدد اجمللس مبوجبه    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  ،املرحلتني االبتدائية والثانوية مركزاً على ٢٠٠٩ديسمرب /األول
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، خطة العمل يف املرحلة األوىل للربنامج العاملي       من   ٥١ إىل   ٤٩  من الفقراتوإذ يالحظ     
ىل، تقارير التقييم الوطنية    اليت يتوقع مبقتضاها من الدول األعضاء أن تعد، لدى اختتام املرحلة األو           

اخلاصة هبا مع مراعاة التقدم احملرز يف عدد من اجملاالت مثل األطر القانونية والسياسات العامـة،                
واملناهج، والعمليات واألدوات التعليمية والتدريبية، ومراجعة الكتب املدرسية، وتدريب املعلمني،          

جلنة التنسيق املشتركة    الوطنية النهائية اخلاصة هبا إىل       وحتسني البيئة املدرسية، وتقدمي تقارير التقييم     
بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان يف النظام املدرسـي،     

   عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،
 بـشأن    اإلنـسان   حلقوق ة األمم املتحدة السامي   ةمفوضبتقرير  حييط علماً     -١  

  ؛)A/HRC/9/4 ( حقوق اإلنسانميدانالربنامج العاملي للتثقيف يف 
التشاور مع الدول األعضاء يف األمم املتحـدة،         ة السامي ةفوض إىل امل  يطلب  -٢  

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية          
 كـانون   ١ملرحلة الثانية للربنامـج العاملي الـيت سـتبدأ يف          بشأن ما ميكن أن تركز عليه ا      

، من حيث القطاعات املستهدفة أو اجملاالت املوضوعية، وتقدمي تقرير عن           ٢٠١٠يناير  /الثاين
  هذه املشاورات إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة؛

ذ خطـوات    الدول األعضاء يف األمم املتحدة على الشروع يف اختا         يشجع  -٣  
مية الوطنية عن املرحلة األوىل، مبساعدة املنظمات الدولية واإلقليميـة،          يإلعداد تقاريرها التقي  

جلنة التنسيق املشتركة بني الوكـاالت      وكذلك قوى اجملتمع املدين الفاعلة، على أن تقدم إىل          
درسي يف مطلـع    التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان يف النظام امل           

  ؛٢٠١٠عام 
 النظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية عشرة يف نطاق البند نفسه مـن               يقرر  -٤  

  .جدول األعمال
٤١ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  
]. اجلزء الثاين من الوثيقةمن انظر الفصل الثالث .اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٤  
  حقوق اإلنسان وتغري املناخ

  نسان،إن جملس حقوق اإل  
مبيثاق األمم املتحدة، ويؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،          إذ يسترشد     

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل اخلـاص            
  باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، 
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حدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ وأهـداف          اتفاقية األمم املت   وإذ يؤكد من جديد     
ومبادئ هذه االتفاقية، وإذ يرحب مبقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي عقد              

  ، وخباصة اعتماد خطة عمل بايل،٢٠٠٧ديسمرب /يف بايل، بإندونيسيا، يف كانون األول
ة، وجـدول أعمـال     ـة والتنمي ـ إعالن ريو بشأن البيئ    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

، وإعالن جوهانـسربغ بـشأن      ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١القرن  
التنمية املستدامة، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وإذ يسلّم بأن البشر هم              

ىن الوفاء بشكل   حمور االهتمام يف التنمية املستدامة وبأنه جيب إعمال احلق يف التنمية حىت يتس            
  عادل باالحتياجات اإلمنائية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل،

 على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة          وإذ يؤكد من جديد كذلك      
على قدم املـساواة وبـنفس      تناوهلا تناوالً منصفاً ومتكافئاً، و    ومترابطة ومتشابكة وأنه جيب     

  القدر من االهتمام،
 بشأن حقوق اإلنـسان     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٣ إىل قراره    إذ يشري و  

  وتغري املناخ، 
 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن العالقـة         وإذ حييط علماً    

  ،)A/HRC/10/61(بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان 
 االنعكاسات، املباشرة وغـري      أن لآلثار املتصلة بتغري املناخ جمموعة من       وإذ يالحظ   

املباشرة، على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان اليت تشمل فيما تشمل احلق يف احلياة، واحلق يف               
الغذاء الكايف، واحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، واحلق يف السكن الالئـق،               

 على مياه الشرب املأمونة      والتزامات حقوق اإلنسان املتصلة باحلصول     ،واحلق يف تقرير املصري   
   وإذ يشري إىل أنه ال جيوز بأي حال حرمان شعب من وسائل عيشه، ،وخدمات اإلصحاح

 بأنه على الرغم من تأثري هذه االنعكاسات على األفـراد واجملتمعـات يف          وإذ يسلّم   
 تعـاين   مجيع أحناء العامل، فإن آثار تغري املناخ تكون أكثر حدة بالنسبة لشرائح السكان اليت             

فعالً حالة ضعف نتيجة لعوامل مثل اجلغرافيا والفقر ونوع اجلـنس والـسن واالنتمـاء إىل            
  الشعوب األصلية أو األقليات واإلعاقة،

 بأن تغري املناخ مشكلة عاملية تتطلب حالً عاملياً، وأن التعاون الدويل            وإذ يسلّم أيضاً    
رية بشأن تغري املناخ تنفيـذاً تامـاً وفعـاالً          الفعال إلتاحة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطا      

ال غىن عنه يف دعم اجلهود الوطنيـة املبذولـة          أمر  ومتواصالً وفقاً ألحكام ومبادئ االتفاقية      
  اآلثار املتصلة بتغري املناخ،رتبط بإلعمال حقوق اإلنسان اليت ت

 ودعم   أن واجبات والتزامات حقوق اإلنسان ميكن أن تشكل مصدر إهلام          وإذ يؤكد   
يف وضع السياسات الدولية والوطنية يف جمال تغري املناخ وأن تعـزز اتـساق الـسياسات                

  والشرعية والنتائج املستدامة،
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 عقد حلقة نقاش بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنـسان يف             يقرر  -١  
عوة مجيع  دورته احلادية عشرة بغية اإلسهام يف حتقيق األهداف احملددة يف خطة عمل بايل ود             

  أصحاب املصلحة ذوي الصلة إىل املشاركة يف هذه الندوة؛
 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد مـوجزاً            يطلب  -٢  

حللقة النقاش ويقرر إتاحة املوجز ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري              
  املناخ للنظر فيه؛

ملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق           بقرار ا  يرحب  -٣  
يف مستوى معيشي مناسب إعداد وتقدمي تقرير مواضيعي عن التأثري احملتمل لتغري املناخ على              
احلق يف السكن الالئق، ويشجع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني اآلخرين علـى             

  طار واليته؛النظر يف مسألة تغري املناخ، كل منهم يف إ
 باخلطوات اليت قامت هبا املفوضية السامية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة           يرحب  -٤  

  اإلطارية بشأن تغري املناخ لتيسري تبادل املعلومات يف ميدان حقوق اإلنسان وتغري املناخ؛
 املفوضية السامية على املشاركة على مستوى رفيع يف االجتمـاع           يشجع  -٥  

بتغري املناخ واملقرر عقده قبل املناقشة العامة للجمعية العامة يف دورهتا           املتعلق  الرفيع املستوى   
الرابعة والستني، ويف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية             

  . بشأن تغري املناخ
٤١ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  
].اجلزء الثاين من الوثيقة انظر الفصل الثالث من .اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٥  
  حلقوق اإلنسانالسامية مفوضية األمم املتحدة موظفي تكوين مالك 

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ة العامـة    ـمن قرار اجلمعي  ) ز(٥ إىل الفقرة    إذ يشري   

 حقـوق   ، الذي قررت فيه اجلمعية أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة          ٢٠٠٦مارس  
اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، على حنو ما قررته              

  ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١اجلمعية يف قرارها 
 جبميع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة           وإذ حييط علماً    

  لس،وجلنة حقوق اإلنسان واجمل
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 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين وإذ حييط علماً أيضاً  
  ،(A/HRC/10/45)مالك موظفي املفوضية السامية 

 بتقريري وحدة التفتيش املشتركة عن متابعـة االسـتعراض اإلداري           وإذ حييط علماً كذلك   
ويل ومـالك مـوظفي املفوضـية     وعن مت  Add.1) و (A/59/65-E/2004/48للمفوضية السامية   
(JIU/REP/2007/8)،  

 أن اختالل التوازن يف تكوين مالك املوظفني ميكن أن يقلص فعاليـة  وإذ يضع يف اعتباره   
  عمل املفوضية السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغري ممثل لألمم املتحدة ككل،

 يف استحواذ منطقة واحدة على أكثر      إزاء استمرار الوضع املتمثل    عن قلقه وإذ يعرب     
من نصف الوظائف يف املفوضية السامية، وعلى عدد من الوظائف يفوق ما حصلت عليـه               
املناطق األربع الباقية جمتمعة، وذلك على الرغم من الدعوات املتكررة إىل تصحيح االختالل             

  اجلغرايف يف توزيع مالك املوظفني،
اجلهود اجلارية ملعاجلة اختالل التوازن فيما يتعلق        أمهية مواصلة    وإذ يؤكد من جديد     

  بالتمثيل اإلقليمي ملوظفي املفوضية السامية،
على أن االعتبار األمسى يف استخدام املوظفني على مجيع املستويات هـو            وإذ يشدد     

 من  ٣ضرورة تأمني أعلى مستوى من الكفاءة واملقدرة والرتاهة، وإذ يضع يف اعتباره الفقرة              
 من ميثاق األمم املتحدة، ويعرب عن اقتناعه بأن هذا اهلدف يتفـق مـع مبـدأ           ١٠١ة  املاد

  التوزيع اجلغرايف العادل،
أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعية         وإذ يؤكد من جديد       

  العامة املنوط هبا مسؤوليات عن املسائل اإلدارية واملسائل املتعلقة بامليزانية،
مبا ذكرته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها          يرحب    -١  

من أن حتقيق التوازن اجلغرايف يف مالك موظفي املفوضية سيظل أحد أولوياهتا، ويطلـب إىل               
املفوضة السامية مواصلة اختاذ كافة اخلطوات املطلوبة ملعاجلة االختالل الـراهن يف تـوازن              

  الك موظفي املفوضية؛التوزيع اجلغرايف مل
النسبة املئوية ملوظفي املفوضية من مناطق مت حتديدها باعتبارها زيادة يالحظ   -٢  

، وخمتلف التدابري اليت اقُترحت واُتخذت بالفعـل ملعاجلـة          تتطلب حتسني متثيلها يف املفوضية    
ل التـوازن يف    اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملالك املوظفني، مع التشديد على أن اختال           

  التوزيع اجلغرايف ال يزال قائماً؛
 بالتقدم احملرز يف حتسني التنوع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية،          حييط علماً   -٣  

 باحلاجة إىل مواصلة التـشديد      بأن تواصل اهتمامها   املفوضة السامية    بالتزام كما حييط علماً  
   حنو ما ورد يف خالصة تقريرها؛علىعلى حتقيق أوسع تنوُّع جغرايف ممكن ملوظفيها، 
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إىل املفوضة السامية العمل على حتقيق التنوع اجلغرايف ملالك املفوضية          يطلب    -٤  
على أوسع نطاق عن طريق تعزيز تنفيذ التدابري املتعلقة بتحسني متثيل البلدان واملناطق غـري               

مع النظر يف منع حدوث زيادة يف       املمثلة أو املمثلة متثيالً ناقصاً، وال سيما من البلدان النامية،           
   يف مالك موظفي املفوضية السامية؛ بالفعل زائداًاملمثلة متثيالًمتثيل البلدان واملناطق 

 باجلهود املبذولة لتحقيق التوازن اجلنساين يف تكوين مالك مـوظفي      يرحب  -٥  
   املسألة؛املفوضية السامية، وبالقرار الذي اُتخذ بشأن مواصلة إيالء اهتمام خاص هلذه

 إىل املفوضني الساميني املقبلني مواصلة تعزيز اجلهود اجلاريـة الـيت            يطلب  -٦  
  تبذل يف سبيل بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق توازن جغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية؛

 على أمهية مواصلة تعزيز التنوع اجلغرايف عند تعـيني املـوظفني يف             يشدد  -٧  
ستوى ووظائف الفئة الفنية، مبا يف ذلك وظائف كبار املديرين، بوصـفه            الوظائف الرفيعة امل  

  مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضية السامية؛
 األمهية احليوية للتوزيع اجلغرايف يف تكوين مالك مـوظفي مفوضـية            يؤكد  -٨  

لفيات التارخيية  األمم املتحدة السامية، مع مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخل          
والثقافية والدينية، وكذلك أمهية النظم السياسية واالقتصادية والقانونية املختلفـة، بالنـسبة            

  لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان ومحايتها؛
 من الفرع عاشراً من قرار اجلمعيـة        ٣إىل األحكام الواردة يف الفقرة      يشري    -٩  

 بشأن إدارة املوارد البشرية، اليت كررت       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٤ املؤرخ   ٥٥/٢٥٨العامة  
فيها اجلمعية العامة طلبها إىل األمني العام أن يضاعف جهوده الرامية إىل حتسني تكوين األمانة 
العامة عن طريق كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للموظفني يف اإلدارات كافة، ويشري أيضاً   

 اجلمعية العامة بشأن إعادة النظـر بـصورة         إىل الطلب إىل األمني العام تقدمي مقترحات إىل       
، بغية استحداث وسيلة أكثر فعالية لكفالة عدالة التوزيع         نظام النطاقات املستصوبة  شاملة يف   

  اجلغرايف بالنسبة إلمجايل عدد املوظفني يف مالك األمانة العامة؛
طاقـات   اجلمعية العامة على النظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيـز الن       يشجع  -١٠  

املستصوبة للتوازن اجلغرايف يف مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية            
واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية وكـذلك تنـوع الـنظم الـسياسية              

  واالقتصادية والقانونية؛
صـصة ألنـشطة     بالزيادة الكبرية يف املوارد البشرية واملاليـة املخ        يرحب  -١١  

  املفوضية السامية والتأثري الذي ينبغي أن حتدثه على التكوين اجلغرايف للمفوضية؛
 كـانون  ١٩ املـؤرخ  ٦١/١٥٩ بأمهية متابعة قرار اجلمعية العامـة        يسلّم  -١٢  
 وتنفيذه، ويشدد على األمهية القصوى الستمرار اجلمعيـة يف تقـدمي            ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
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ملفوضة السامية يف العملية اجلارية لتحسني التوازن اجلغرايف يف تكوين          الدعم واإلرشادات إىل ا   
  مالك موظفي املفوضية السامية؛

 إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً ومستكمالً إىل اجمللس يف            يطلب  -١٣  
دورته الثالثة عشرة وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه علـى غـرار                

على التدابري اإلضافية املتخـذة إلصـالح       تركيزاً خاصاً   ل تقريرها ونطاقه، مع التركيز      هيك
  .اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية

٤٢ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  
 صوتاً، مع امتنـاع عـضوين عـن         ١٢ صوتاً مقابل    ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [

  :كما يليوكان التصويت . ) اجلزء الثاين من الوثيقةمنفصل الثاين انظر ال(. التصويت
  :املؤيدون

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،          
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،         

ون، غانـا،   بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غاب       
الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر، املكـسيك،          

  اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،        
يا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،       دة لربيطان ـفرنسا، كندا، اململكة املتح   

  هولندا، اليابان؛
  :املمتنعون

  .]مجهورية كوريا، شيلي

    ١٠/٦  
  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
على النحو املنصوص عليه يف ميثاق       التزامـه بتعزيز التعاون الدويل،      إذ يؤكد من جديد     

الـواردة  األحكام ذات الصلة    وكذلك يف    منه،   ١ من املادة    ٣ يف الفقرة    األمم املتحدة، وال سيما   
يونيه / حزيران ٢٥إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف            يف  

  ،حقوق اإلنسان بني الدول األعضاء يف ميدانفيما ، بغية توطيد التعاون الصادق ١٩٩٣
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/  أيلول ٨اجلمعية العامة إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفية يف          إىل اعتماد    وإذ يشري   
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٨٠، وإىل قرار اجلمعية العامة      ٢٠٠٠سبتمرب،  
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٣، وقرار اجمللس ٢٠٠٨

كـره  املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري و         إىل   وإذ يشري أيضاً    
وب أفريقيا، يف الفترة    ـقد يف ديربان، جن   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُ       

يف تعزيز التعاون الـدويل يف      ه  دورب، و ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣١من  
  ميدان حقوق اإلنسان،

تحقيق  ال غىن عنه ل     أمر  بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان        وإذ يسلّم   
قاصد األمم املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتـها               م

  ل،على حنو فعا
حقوق اإلنسان ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعـاون  ومحاية بأن تعزيز   أيضاً   يسلّموإذ    

يـدان  واحلوار الصادق وأن يهدفا إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف م             
  ،حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء

حقوق ميدان   أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف         من جديد وإذ يؤكد     
  يسهم إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،من شأنه أن اإلنسان 
سان واحلريـات   إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلن        على ضرورة    وإذ يشدد   

  األساسية والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل،
واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامـة يف          على أن التفاهم     وإذ يؤكد   

  حقوق اإلنسان،ومحاية مجيع األنشطة الرامية إىل تعزيز 
لية مجيع الـدول    من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤو     أنه  يؤكد من جديد      -١  

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتشجيع على احترامها بطرق من ومحاية األعضاء تعزيز 
  بينها التعاون الدويل؛

جتاه جمتمعاهتا، مسؤولياهتا املستقلة ، باإلضافة إىل  تقع عليها  الدول بأن   يسلّم  -٢  
علـى  بينـهم وإنـصافهم     ة   واملساوا البشرة  ـإعالء مبادئ كرام  تتمثل يف   مسؤولية مجاعية   
  الصعيد العاملي؛

 أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها          من جديد يؤكد    -٣  
رحب يف هذا الصدد بعقد مـؤمترات واجتماعـات علـى    يرام التنوع، و ـح واحت ـالتسام

  وار بني احلضارات؛ـأن احلـبشة والدولية واإلقليمية  الوطنياملستويات
يرتكز نظام دويل إقامة   الساحة الدولية على     على الفاعلة   اجلهاتمجيع   حيث  -٤  

وتعزيز واحترام  املتبادل  على الشمول والعدل واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم         
املرتكـز علـى     اإلقـصاء ، وعلى نبذ مجيع مذاهب      ةالتنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملي    

  كره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛العنصرية والتمييز العنصري و
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حقوق ومحاية  التعاون الدويل من أجل تعزيز      توطيد   أمهية   من جديد  يؤكد  -٥  
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب       محلة  حتقيق أهداف   من أجل   اإلنسان و 

  وما يتصل بذلك من تعصب؛
بقاً للمقاصد واملبادئ   التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، ط       أن   يرى  -٦  

ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعاالً وعملياً يف عليها املنصوص  
  يف املهمة امللحة املتمثلة يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

وجوب االسترشاد، يف تعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان          يؤكد من جديد      -٧  
مببادئ العاملية وعدم االنتقائيـة واملوضـوعية   األساسية ومحايتها وإعماهلا الكامل،   واحلريات  

  املقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق؛بطريقة تنسجم مع والشفافية، 
بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز   حييط علماً     -٨  

  ؛(A/HRC/10/26)سان التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلن
بالدول األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية       يهيب    -٩  

مواصلة إجراء حوار بّناء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز ومحاية مجيـع حقـوق       
اإلنسان واحلريات األساسية، ويشجع املنظمات غري احلكومية على اإلسهام بصورة إجيابيـة            

  ملسعى؛يف هذا ا
 الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة املعنيـة حبقـوق            يدعو  -١٠  

اإلنسان إىل مواصلة إيالء العناية لألمهية اليت يكتسيها التعاون املشترك والتفاهم واحلـوار يف              
  ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛

املنظمـات احلكوميـة     إىل املفوضة السامية أن تتشاور مع الدول و        يطلب  -١١  
الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن طرق ووسائل تعزيز التعاون الدويل واحلوار يف إطـار   
آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اجمللس، وكذلك بشأن العقبات والتحديات             

هذه العقبـات   القائمة يف هذا الصدد فضالً عن املقترحات املمكن تقدميها بغية التغلب على             
 ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١والتحديات، وذلك وفق ما سلّمت به اجلمعية العامة يف ديباجة قرارها        

، وأن تقدم تقريراً بشأن ما تتوصل إليه من استنتاجات إىل اجمللـس يف              ٢٠٠٦مارس  / آذار
  ؛٢٠١٠دورته ذات الصلة يف عام 

فقاً لربنـامج    و ٢٠١٠ة يف عام    ـذه املسأل ـره يف ه  ـة نظ ـ مواصل يقرر  -١٢  
  .عمله السنوي

٤٢اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. انظر الفصل الثاين من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  
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    ١٠/٧  
اُألطر الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق      : حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    

  اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
، الذي يتضمن إطاراً    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٩ قراره   ن جديد إذ يؤكد م    

لنظر اجمللس يف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإذ يرحب باجلهود الـيت تبـذهلا مجيـع                
  أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ القرار،

التزامه بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات         وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
يع األشخاص ذوي اإلعاقة وكفالة متتعهم هبا متتعاً كامالً ومتكافئـاً، وتعزيـز             األساسية جلم 

  احترام كرامتهم األصيلة، وبالقضاء على التمييز ضدهم،
 أمهية اُألطر الوطنية الفعالة للقوانني والسياسات العامة واملؤسسات بالنسبة      وإذ يؤكد   

  لتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً حبقوقهم،
 بدخول اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا           يرحب  -١  

، وكذلك بعقد االجتماع األول ملؤمتر الـدول  ٢٠٠٨مايو / أيار٣االختياري حيز التنفيذ يف  
  األطراف واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تفاقية  دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على اال       ١٣٩ بتوقيع   يرحب أيضاً   -٢  
 دولـة   ٢٩ دولة على الربوتوكول االختياري وتصديق       ٨٢ دولة عليها، وبتوقيع     ٥٠وتصديق  

عليه حىت اآلن، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل اإلقليمي اليت مل تـصدِّق علـى االتفاقيـة                
  والربوتوكول االختياري أو تنضم إليهما بعد أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛

 الدول اليت صدَّقت على االتفاقية وقدمت حتفظاً واحداً أو أكثر عليها            شجعي  -٣  
  على القيام باستعراض منتظم ألثر هذه التحفظات ومدى جدواها، والنظر يف إمكانية سحبها؛

 بالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا مفوضـية األمـم         حييط علماً مع التقدير     - ٤  
ن التدابري القانونية األساسية للتصديق على االتفاقيـة        املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأ    

، ويدعو مجيع أصـحاب املـصلحة إىل النظـر يف           )A/HRC/10/48(وتنفيذها تنفيذاً فعاالً    
الدراسة عند وضع وتنفيذ تدابري لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك         

  إنشاء أُطر وطنية هلذا الغرض؛
ى املسارعة إىل استعراض مجيع التدابري التـشريعية وغـري          الدول عل يشجع    -٥  

التشريعية من أجل حتديد وتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارسـات               
  تشكل متييزاً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛
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 بالدول أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي حتظر مبوجب القـانون            يهيب  -٦  
شكال التمييز القائم على أساس اإلعاقة وتكفـل لألشـخاص ذوي           وتلغي أي شكل من أ    

  اإلعاقة احلماية القانونيـة املتساوية والفعالة من التمييـز على أي أساس؛
 الدول على تبادل املعلومات واخلربات بشأن التـدابري والنمـاذج           يشجع  -٧  

ملساواة مع غريهم،   التشريعية اليت تكفل حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم ا          
مبا فيها تدابري تيسري احلركة واإلعاشة املعقولة، واالعتراف على قدم املساواة أمام القـانون،              

  وإمكانية اللجوء إىل القضاء، واملساعدة يف اختاذ القرارات؛
 بالدول أن تتخذ تدابري حمددة لكي تضع موضع التنفيذ العملي مبدأ            يهيب  -٨  

إلعاقة وتوفري تدابري تيسري احلركة واإلعاشة املعقولة، مبا يف ذلـك           عدم التمييز على أساس ا    
التدابري الضرورية يف قطاعات اإلدارة والعدالة والتعليم، وأن تعتمد عند االقتضاء تدابري خاصة 

  للنهوض بالتنفيذ الفعال لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري؛
مج من أجل إذكاء الوعي      الدول على اعتماد أو تعزيز سياسات وبرا       يشجع  -٩  

حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وزيادة اخلربة فيما يتعلق هبا يف مجيع فروع احلكومة، بـسبل          
منها توفري برامج تدريبية للمسؤولني واملوظفني العاميني، آخذة يف اعتبارهـا علـى النحـو             

  اإلعاقة؛الواجب أشكال التمييز املتعددة أو املتفاقمة اليت يتعرض هلا األشخاص ذوو 
 بالدول أن تتخذ تدابري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلقوق           يهيب  -١٠  

السياسية وأن تعمل هبمة على هتيئة بيئة إجيابية يتسىن فيهـا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة أن                 
يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة، على قدم املساواة مع غريهم، وأن              

   يف صياغة السياسات والربامج؛تشجع مشاركتهم
 بالدول أيضاً أن ترصد فعالية اخلطوات املتخذة للقضاء على التمييـز            يهيب  -١١  

على أساس اإلعاقة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، يف قطاعات منها السكن والنقل                
دئ عدم  والصحة والعمل والتعليم وأن تضع، لدى قيامها بذلك، منهجيات لضمان االمتثال ملبا           

التمييز وإمكانية تيسري احلركة، آخذة يف اعتبارها على النحو الواجب ضرورة التـشاور عـن               
  كثب مع األشخاص ذوي اإلعاقة وممثليهم وإشراكهم إشراكاً فعلياً يف هذه العمليات؛

 بالدول كذلك أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية اللجوء           يهيب  - ١٢  
ل االنتصاف واجلرب الفعلية، على قدم املساواة مع غريهم، مبا يف           الفعلي إىل القضاء وإىل سب    

ذلك سبل االنتصاف اإلدارية والقضائية لألشخاص ذوي اإلعاقة احملرومني مـن التمتـع             
  حبقوق اإلنسان؛

 الدول على القيام، بالتشاور مع اجلهات املعنية، جبمـع وتبويـب            يشجع  -١٣  
حملرز وحتديد العوائق اليت متنع أو تضعف متتع األشخاص     بيانات تفصيلية لقياس التقدم الوطين ا     

  ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً حبقوقهم اإلنسانية، واختاذ خطوات مناسبة إلزالة هذه العوائق؛



A/HRC/10/29 

23 GE.09-17449 

 بالدور اهلام الذي تضطلع به آليات الرصد الوطنية، مبـا يف ذلـك              يسلِّم  -١٤  
سان، يف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص      اآلليات املستقلة مثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلن      

  ذوي اإلعاقة؛
 مواصلة إدراج مسألة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار عمله،           يقرِّر  -١٥  

  ؛٧/٩وفقاً لقراره 
 أن جيري حواره التفاعلي الـسنوي القـادم بـشأن حقـوق             يقرر أيضاً   -١٦  

ا احلوار على هيكـل ودور      األشخاص ذوي اإلعاقة يف دورته الثالثة عشرة على أن يركِّز هذ          
  اآلليات الوطنية املعنية بتنفيذ ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد دراسـة            يطلب  -١٧  
لتعزيز الوعي هبيكل ودور اآلليات الوطنية املعنية بتنفيذ ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

 بالتشاور مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك الدول واملنظمات اإلقليمية             اإلعاقة،
ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملؤسـسات الوطنيـة             
حلقوق اإلنسان، ويطلب إتاحة الدراسة على موقع املفوضية على الشبكة بـشكل يـسهل              

  رة الثالثة عشرة للمجلس؛االطالع عليه قبل انعقاد الدو
 إىل املفوضية السامية أن تواصل إعداد ونشر مواد للتـدريب           يطلب أيضاً   -١٨  

والتوعية يف ميدان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذ االتفاقية، وأن تواصل اإلسـهام،             
حسب االقتضاء، يف اجلهود الوطنية املبذولة بتطوير أدوات تتيح مراعاة حقوق األشـخاص             

   اإلعاقة، آخذة يف اعتبارها املمارسات اجليدة؛ذوي
 إىل األمني العام أن يواصل تزويد والية املفوضية السامية فيما يتعلق            يطلب  -١٩  

  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوارد كافية لتمكينها من أداء مهامها؛
 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقـة وهيئـات الرصـد الوطنيـة            يشجِّع  -٢٠  

 ١٦ق اإلنسان على املشاركة بصورة إجيابية يف الدورة املشار إليها يف الفقرة ومؤسسات حقو
  .أعاله، وكذلك يف الدورات العادية واالستثنائية للمجلس وأفرقته العاملة

٤٢اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. انظر الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  
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١٠/٨  
مم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئـم للرعايـة         مشروع مبادئ األ  

  البديلة لألطفال وشروطها
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان واتفاقيـة حقـوق الطفـل،            إذ يؤكد من جديد     

  ،٢٠٠٩واالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لالتفاقية يف عام 
يع القرارات السابقة بشأن حقوق الطفل، الصادرة عن         مج وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

 ٢٨ املـؤرخ    ٧/٢٩اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، وأحدثها قرار اجمللـس           
 وقرار اجلمعيـة    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٣ وقرار اجمللس    ٢٠٠٨مارس  /آذار

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٦٣/٢٤١العامة 
مبـادئ األمـم املتحـدة      بالتقدم احملرز خالل املشاورات املتعلقة مبشروع        يرحب  

 ويقرر مواصلة اجلهود    التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها       
  .من أجل اختاذ إجراء بشأهنا يف دورته احلادية عشرة

٤٢ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيقة انظر.اعتمد بدون تصويت[  

١٠/٩  
  االحتجاز التعسفي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان        ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ املواد   إذ يؤكد من جديد     

  الصلة، وغريها من أحكامه ذات
ق  من العهد الدويل اخلاص بـاحلقو      ٢٢ إىل   ١٤ و ١١ و ١٠ و ٩ إىل املواد    وإذ يشري   

  املدنية والسياسية،
مـارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩١/٤٢ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
 ٢٨ املـؤرخ  ٦/٤، وإىل قرار اجمللس ١٩٩٧أبريل / نيسان١٥ املؤرخ   ١٩٩٧/٥٠ و ١٩٩١
، اليت مدد اجمللس مبوجبها والية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  رة ثالث سنوات أخرى،لفت
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 على أمهية عمل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ويـشجعه           يؤكد  -١  
  ؛٦/٤على مواصلة تنفيذ واليته، على النحو املبني يف قرار اجمللس 

، مبا يف ذلك التوصـيات      )A/HRC/10/21( بتقرير الفريق العامل     حييط علماً   -٢  
  الواردة فيه؛

عنية أن تأخذ يف احلسبان آراء الفريق العامل وأن تتخذ،           إىل الدول امل   يطلب  -٣  
عند االقتضاء، اخلطوات املالئمة لتصحيح وضع األشخاص احملرومني تعسفياً من حريتـهم،            

  وأن تطلع الفريق العامل على ما اختذته من خطوات؛
  : مجيع الدول على ما يلييشجع  -٤  
  عامل؛إيالء االعتبار الواجب لتوصيات الفريق ال  )أ(  
ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا مع املعايري    لاختاذ التدابري املالئمة       )ب(   

  ؛املنطبقةالصلة ومع الصكوك القانونية الدولية  الدولية ذات 
يف أن ميثـل   أو ُيحتجز بتهمة جنائية يوقّف وتعزيز حق كلّ شخص   احترام   )ج(   

 مبمارسة سلطة   مبوجب القانون ول آخر مأذون لـه     قاضٍ أو أي مسؤ    على وجه السرعة أمام     
  عنه؛أن ُيفرج يف غضون فترة معقولة أو ويف أن ُيحاكَم قضائية، 
نتيجةً لتوقيفه أو احتجـازه   من حريته ُحيرماحترام وتعزيز حق كل شخص      )د(   

ر لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتـأم           يف إقامة دعوى أمام حمكمة      
  اللتزاماهتا الدولية؛ اً ـباإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين وفق

أعاله حمترماً كذلك   ) د(ضمان أن يكون احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية             ) ه(   
اإلداري، مبا يف ذلك إجراء االحتجاز اإلداري الذي له صلة بـالقوانني            يف حاالت االحتجاز    
  ؛املتعلقة باألمن العام

لمحاكمة إىل إضـعاف    لاحلرص على أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق           )و(   
  نزاهة احملاكمة؛

 مجيع الدول املعنية على أن تكفل توافق أية تـدابري تتخـذها             يشجع أيضاً   -٥   
ملكافحة اإلرهاب مع التزاماهتا بضمان احلماية من االحتجاز التعـسفي، مراعيـة يف ذلـك         

  ذات الصلة؛توصيات الفريق العامل 
 مجيع الدول على ضمان محاية املهاجرين املوجودين يف وضع          يشجع كذلك   -٦  

خمالف للقانون وملتمسي اللجوء من التوقيف واالحتجاز التعسفيني واختاذ إجراءات ملنع أي            
شكل من أشكال حرمان املهاجرين وملتمسي اللجوء من حريتهم تعسفاً، ويالحـظ مـع              

 جنحت يف تنفيذ التدابري البديلة عن االحتجاز لفائدة املهـاجرين           التقدير أن بعض الدول قد    
  الذين ال حيملون وثائق؛
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) A/HRC/10/21( التعليقات اليت أبداها الفريق العامل يف تقريره   يالحظ بقلق   -٧  
بشأن اآلثار النامجة عن الفساد يف اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف عـدم           

  جاز التعسفي؛اخلضوع لالحت
 مجيع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر جبديـة يف              يشجع  -٨  

  االستجابة لطلباته املتعلقة بإجراء زيارات وذلك لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛
 أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة اليت وجههـا الفريـق            يالحظ بقلق   -٩  

رد، وحيث الدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات العاجلـة            العامل بقيت بدون    
اليت يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساين حبت دون أن تصدر حكماً مسبقاً علـى                

  استنتاجاته النهائية احملتملة؛
 عن جزيل شكره للدول اليت تعاونت مع الفريق العامـل واسـتجابت             يعرب  -١٠  
  تعلقة باحلصول على املعلومات، ويدعو مجيع الدول املعنية إىل إبداء روح التعاون ذاهتا؛لطلباته امل
 إبالغ الفريق العامل بإطالق سراح بعض األفراد الذين         يالحظ مع االرتياح    -١١  

كانت حالتهم معروضة عليه، ويعرب يف الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكـبري مـن                
   بعد؛احلاالت اليت مل جتد حالً

 إىل األمني العام أن يضمن حصول الفريـق العامـل علـى مجيـع         يطلب  -١٢  
املساعدات الالزمة، وال سيما ما حيتاج إليه من موظفني وموارد من أجل االضطالع بواليته              

  امليدانية؛ بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات
  .عمله مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج يقرر  -١٣  

٤٢ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. انظر الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

١٠/١٠  
  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املواد ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهـد           إذ يؤكد من جديد     

وق املدنية والسياسية، اللذين حيميان احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية           ـقالدويل اخلاص باحل  
ق يف عدم التعرض للتعـذيب، واحلـق يف االعتـراف للفـرد             ـواألمن الشخصي، واحل  
  بالشخصية القانونية،
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فربايـر  / شـباط  ٢٩املـؤرخ   ) ٣٦-د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
 لبحث املسائل ذات الصلة حباالت االختفاء       الً عام اًفريقه  الذي أنشأت اللجنة مبوجب    ،١٩٨٠

  القسري أو غري الطوعي،
 / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٣ة  ـة العام ـ إىل قرار اجلمعي    أيضاً وإذ يشري   
، الذي اعتمدت اجلمعية مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشـخاص مـن       ١٩٩٢ديسمرب  

  االختفاء القسري،
عتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري مبوجب           با وإذ يقر   

، وإذ يعتـرف بـأن      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧قرار اجلمعية العامة    
  ، هاماً دولة عليها سيشكل حدثا٢٠ًدخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن بتصديق 

تزايد حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف مناطق  إزاء وإذ يساوره بالغ القلق  
تـدخل يف نطـاق     واالختطاف الـيت    واالحتجاز   التوقيف فيها حاالت    شىت من العامل، مبا   

 عما يتعرض لـه الـشهود      وازدياد عدد التقارير  االختفاء القسري أو ما شاهبه من حاالت،        
  ن مضايقات وسوء معاملة وترويع،أقارب املختفني مما يتعرض له حاالت االختفاء أو من 

االختفاء القسري قد تكون مبثابة جرائم ضد اإلنسانية كما ورد          أعمال   بأن   وإذ يقر   
  تعريفها يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

،  بشأن ظروف االختفـاء القـسري       يف معرفة احلقيقة   الضحايا بأمهية حق    وإذ يقر   
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         من  ) ٢(٢٤املادة  يف  حسبما حدد   

، حبيث يتسىن اإلسهام يف وضع حد لإلفالت من العقاب ويف تعزيـز             تهاديباجيف  القسري و 
  ومحاية حقوق اإلنسان،

حقوق اإلنـسان مـن خـالل       وتعزيز   إىل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية       وإذ يشري   
 ،)، املرفق الثاين  E/CN.4/Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة  (لعقاب  مكافحة اإلفالت من ا   إجراءات  

  ،)E/CN.4/2005/102/Add.1( املبادئ لتلك املستكملة مع التقدير بالنسخة يط علماًحيوإذ 
 ه مبوجبمّدد، الذي ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٢إىل قراره  أيضاً وإذ يشري  

 لفترة أخـرى مـدهتا      ء القسري أو غري الطوعي     املعين حباالت االختفا   والية الفريق العامل  
  ثالث سنوات،

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري       بالتقرير املقدم من   حييط علماً   -١ 
  وبالتوصيات الواردة فيه؛) A/HRC/10/9(أو غري الطوعي 

 أمهية عمل الفريق العامل، ويشجعه على مواصلة أداء واليته كمـا            يؤكد  -٢ 
  ؛٧/١٢ يف القرار دتدُِّح
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اليت مل تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية         احلكومات  ب يهيب  - ٣ 
 بوقوع حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل تقدمي تلـك الـردود    املتعلقة بشأن االدعاءات 

 الفريـق   اليت قدمها لة هبذا املوضوع و   ص املت  ذات الصلة  وإيالء االهتمام الواجب للتوصيات   
  ؛ه تقاريريف العامل

  :الدول على ما يلي حيث  -٤ 

أن تروج لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري،             )أ(  
  وأن ُتعمله إعماالً كامالً؛

 على تنفيذ واليته بفعالية، وأن تنظر       ملساعدتهأن تتعاون مع الفريق العامل       )ب(  
   لزيارة بلداهنا؛ قدمهااليتجبدية، يف هذا اإلطار، يف االستجابة للطلبات 

             ضـمان أن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قـسري، بوسـائل منـها              )ج(  
أي شخص حمروم من احلرية إال يف أماكن احتجاز حتظى بـاعتراف وإشـراف              حتجز  أال يُ 

 السلطات واملؤسسات اليت اعترفت الدولة      أمامرمسيني، وضمان فتح مجيع أماكن االحتجاز       
أو سجالت /باختصاصها يف هذا الصدد، واحلفاظ على قوائم رمسية وعلنية ومستوفاة و         املعنية  

   احملتجزين أمام سلطة قضائية فور احتجازهم؛وضمان مثولللمحتجزين 
أن تعمل على القضاء على ثقافة إفالت مرتكيب أعمال االختفاء القسري من             )د(  

  لغة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛ باةخطوكالعقاب واستجالء حاالت االختفاء القسري، 
شخاص ينتمون إىل فئـات     ألأن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري         )ه(  
دون تعرض النساء لالختفاء القسري، ألهنن قد يتعرضن      أن حتول   ، وخباصة األطفال، و   ضعيفة

م بصفة خاصة للعنف اجلنسي وغريه من ضروب العنف، وأن حتقق يف هذه احلاالت باهتمـا              
  خاص، وتقدم مرتكيب أعمال االختفاء القسري إىل العدالة؛

احلماية الكافية للشهود على حـاالت االختفـاء        وفري  أن تتخذ خطوات لت    )و(  
القسري أو غري الطوعي، وللمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني لالختفـاء القـسري،             

يع أو اضطهاد أو انتقـام أو       واحملامني، وأسر األشخاص املختفني مما قد يتعرضون له من ترو         
 للنساء من أقرباء األشـخاص املخـتفني يف سـياق            خاصاً سوء معاملة، وأن تويل اهتماماً    

  ؛قضايا اختفاء أفراد من أسرهنلحل إجياد كفاحهن من أجل 
  :احلكومات املعنية على ما يلي حيث  -٥ 

مالً بالتوصيات  خذ ع أن تكثّف تعاوهنا مع الفريق العامل بشأن أي إجراء ُيتّ          )أ(  
  اليت يوجهها الفريق العامل إليها؛

أن تواصل جهودها الستجالء مصري األشخاص املختفني، وأن تعمل على           )ب(  
لقضايا وتقدمي  ا حللتزويد السلطات املختصة بالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد           
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لتقصي  أو إنشاء جلان     حمددةة  اجلناة إىل العدالة، وذلك حىت بعد النظر يف وضع آليات قضائي          
  ؛واملصاحلة تكمل نظام العدالة عند االقتضاءاحلقائق 
أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا االختفاء القـسري أو             )ج(  

غري الطوعي أو أسرهم احلصول على تعويض منصٍف وفوري وكاٍف، وأن تنظر إضـافة إىل            
  بري رمزية ُتقر مبعاناة الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛ذلك، عند االقتضاء، يف اختاذ تدا

  ؛أن تليب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني )د(  
  : الدول مبا يلييذكِّر  -٦  

 من اإلعالن املتعلق حبماية مجيـع       ٢أنه ال جيوز ألي دولة، مبقتضى املادة         )أ(  
االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو أن        األشخاص من االختفاء القسري، أن متارس أعمال        

  تتغاضى عنها؛
أن مجيع أعمال االختفاء القسري أو غري الطوعي هي جـرائم تـستلزم              )ب(  

مدى خطورة هذه األعمال مبوجب     تأخذ يف احلسبان على النحو الواجب       تطبيق عقوبات   
  القانون اجلنائي؛

راً بإجراء حتريات نزيهة يف      أن تضمن قيام سلطاهتا املختصة فو      أنه ينبغي هلا   )ج(  
مجيع الظروف مىت ما وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة اختفاء قسري قد حـدثت              

  يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛
دم إىل العدالة مجيـع     ـاد، أن تق  ـأن عليها، إذا ثبتت صحة ذلك االعتق       )د(  
  طوعي؛القسري أو غري الختفاء أفعال االمرتكيب 
ت من العقاب هو، يف آن واحد، أحد األسباب األساسية حلاالت           أن اإلفال  )ه(  

  رئيسية حتول دون استجالء هذه احلاالت؛عقبة االختفاء القسري و
 من اإلعالن، اإلفراج عن مجيع األشـخاص        ١١أنه ينبغي، مبقتضى املادة      )و(  

 أُفرج عنـهم    احملرومني من حريتهم على حنو يتيح التحقق مبا ال يدع جماالً للشك من أنه قد              
فعالً، ومن أن اإلفراج عنهم جرى يف ظروف تكفل سالمتهم البدنية وقدرهتم على ممارسـة               

  ؛حقوقهم بالكامل
  :عما يلي بيعر  -٧ 

عن شكره للحكومات العديدة اليت تعاونت مع الفريق العامل ورّدت على            )أ(  
لعامل لبلداهنا، ويطلب طلباته للحصول على معلومات، وللحكومات اليت قبلت زيارة الفريق ا

العامل إليها أن تويل توصيات الفريق العامل كل االهتمام الالزم، ويدعوها إىل إبالغ الفريق              
  بأي إجراء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛
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تقديره للحكومات اليت حتقق يف أي ادعاء بوقوع حـاالت اختفـاء            عن   )ب(  
عيد الـدويل أو الثنـائي يف مثـل هـذه      قسري يوجَّه نظرها إليها، أو اليت تتعاون على الص        

التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليات مناسبة للتحقيق فيها، وتشجع مجيـع              
  احلكومات املعنية على التوسع يف جهودها يف هذا اجملال؛

 تشريعية وإدارية وقانونيـة وغريهـا مـن         خطوات الدول إىل اختاذ     يدعو  -٨ 
عالن حالة الطوارئ، واختاذ إجراءات على الـصعيدين الـوطين    عند إ  ذلك ، مبا يف  اخلطوات

واإلقليمي وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف إطار املساعدة التقنية عند االقتضاء، وموافاة الفريق          
العامل مبعلومات حمددة عما تتخذه من تدابري وما تواجهه من عقبات يف سعيها ملنع حاالت               

  ي وإعمال املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن؛االختفاء القسري أو غري الطوع
باملساعدة اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية إىل الفريق العامل          حييط علماً   -٩ 

  دعو تلك املنظمات إىل مواصلة تعاوهنا؛يوبأنشطتها الداعمة لتنفيذ اإلعالن، و
  : إىل األمني العام أن يواصل ما يلييطلب  -١٠ 

فريق العامل على كل املساعدة واملـوارد الالزمـة ألداء          حصول ال كفالة   )أ(  
دعم مبادئ اإلعالن وإيفاد بعثات ومتابعتها وعقـد دورات يف          ما يتيح   مهامه، مبا يف ذلك     

  البلدان اليت تبدي استعداداً الستضافتها؛
دة البيانـات املتعلقـة حبـاالت       ـ قاع الستكمالة  ـاملوارد الالزم إتاحة   )ب(  

  ؛االختفاء القسري
لس بانتظام على علم مبا يتخذه من تدابري يف سبيل          اجملالفريق العامل و  إبقاء   )ج(  

  نشر اإلعالن والترويج له على نطاق واسع؛
مل توقع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          الدول اليت    يشجع  -١١ 

لقيام بذلك والـدول    االختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر يف ا             
اليت يف سبيلها إىل توقيع هذا الصك أو التصديق عليه أو االنضمام إليـه علـى أن تكمـل                   

  ؛وبأسرع ما يف اإلمكانإجراءاهتا الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي 
 الدول إىل النظر يف االنضمام إىل جهود تبادل املعلومات بـشأن            يدعو  - ١٢ 

وإىل العمل من أجل اإلسراع بدخول االتفاقية حيز النفـاذ هبـدف            الفضلى  املمارسات  
  حتقيق عامليتها؛

   . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاًيقرر  -١٣ 
٤٢اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. انظر الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  
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    ١٠/١١  
قة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب         استخدام املرتز 
  يف تقرير مصريها

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملـس حقـوق             إذ يشري   

 ٦٣/١٦٤اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية العامـة              
ـ  ٧/٢١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ مـارس  / آذار ٢٨ؤرخ   امل
، حيث تقرر متديد والية الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك              ٢٠٠٨

حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها، لفترة ثالث سنوات وحتديد              
  املهام املنوطة به،

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة اليت تدين، يف مجلة أمور، أي دولـة              ضاًوإذ يشري أي    
جتيز جتنيد املرتزقة ومتويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واسـتخدامهم هبـدف اإلطاحـة             

سيما حكومات البلدان النامية، أو هبدف حماربة   حبكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، وال      
يف ذلك أو تتغاضى عنه، وإذ يشري كذلك إىل القرارات          حركات التحرير الوطين أو تتسامح      

والصكوك الدولية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي            
واالجتماعي واالحتاد األفريقي ومنظمة الوحدة األفريقية، ومنها اتفاقية القضاء على استخدام           

  املرتزقة يف أفريقيا،
 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة بشأن التقيـد  ديدوإذ يؤكد من ج     

الصارم مببادئ املساواة يف السيادة واالستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية للـدول وحـق             
التهديد باستعماهلا يف العالقـات الدوليـة        الشعوب يف تقرير املصري وعدم استعمال القوة أو       

   تدخل يف صميم الوالية الداخلية للدول،وعدم التدخل يف الشؤون اليت
 أنه، عمالً مببدأ حق تقرير املصري، حيق جلميع الشعوب          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

ا السياسي وأن تسعى حبريـة إىل حتقيـق تنميتـها االقتـصادية             ـأن حتدد حبرية وضعه   
  واالجتماعية والثقافية،

يل املتصلة بالعالقات الوديـة      إعالن مبادئ القانون الدو    وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة،

 ما تشكله أنشطة املرتزقة من خطر على الـسلم واألمـن يف             وإذ يثري جزعه وقلقه     
  البلدان النامية يف شىت أحناء العامل، وال سيما يف مناطق الرتاع،
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 واألضرار اجلـسيمة الـيت تلحـق         إزاء اخلسائر يف األرواح    وإذ يساوره بالغ القلق     
باملمتلكات واآلثار السلبية على سياسة البلدان املتضررة واقتصاداهتا نتيجة ملا يقوم به املرتزقة             

  من أنشطة إجرامية دولية الطابع،
 أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف البلدان النامية يف شىت           وإذ يثري بالغ جزعه وقلقه      

مناطق الرتاع، وما تنطوي عليه هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة            يما يف س أحناء العامل، وال  
  واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،

بأن املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم يشكلون، بصرف النظر عن طريقـة           واقتناعاً منه     
ـ             الم استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد س

  الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق متتع الشعوب حبقوق اإلنسان،
 أن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبـهم هـي          يؤكد من جديد    -١  

أمور تثري قلقاً شديداً لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق              
  األمم املتحدة؛

بأن الرتاعات املسلحة واإلرهاب واالجتار باألسـلحة والعمليـات         يسلم    -٢  
السرية اليت تقوم هبا قوى ثالثة تؤدي إىل تشجيع أمور عدة منها الطلب علـى املرتزقـة يف                  

  السوق العاملية؛
 مجيع الدول على اختاذ اخلطوات الالزمة وتوخي أقـصى درجـات            حيث  -٣  

رتزقة، وعلى اختاذ تدابري تـشريعية لكفالـة عـدم          اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة امل      
استخدام أراضيها واألراضي األخرى اخلاضعة لسيطرهتا، وكذلك رعاياها، يف جتنيد املرتزقة           
وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط ألنشطة هتدف إىل إعاقـة ممارسـة     

جزئية، بتقويض   يام، بصورة كلية أو   احلق يف تقرير املصري أو اإلطاحة حبكومة أي دولة أو الق          
أو إضعاف السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول املستقلة وذات السيادة اليت تتصرف             

  مبا يتفق مع احترام حق الشعوب يف تقرير مصريها؛
 إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن              يطلب  -٤  

ريبهم أو توظيفهم أو متويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم اخلدمات           تد أنواع جتنيد املرتزقة أو   
االستشارية واألمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً حمدداً على تـدخل هـذه              

  الشركات يف الرتاعات املسلحة أو األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛
ىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيـد       جبميع الدول اليت مل تنضم بعد إ       يهيب  -٥  

  املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم أن تنظر يف اختاذ اإلجراءات الالزمة للقيام بذلك؛
بالتعاون الذي أبدته البلدان اليت زارها الفريق العامـل، وباعتمـاد           يرحب    -٦  

  ريبهم ونقلهم؛بعض الدول تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتد
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 الدول إىل أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكـب             يدعو  -٧  
  أعمـال إجراميـة ذات طابع إرهايب؛

 األنشطة اليت قام هبا املرتزقة يف اآلونة األخرية يف البلدان الناميـة يف              يدين  -٨  
نشطة من خطر يهدد سالمة     خمتلف أحناء العامل، ال سيما يف مناطق الرتاع، ملا تشكله هذه األ           

واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وملمارسة شعوهبا حلقها يف تقرير املصري، ويثين علـى              
  حكومات أفريقيا لتعاوهنا يف جمال مكافحة هذه األعمال غري املشروعة؛

 باجملتمع الدويل أن يقدم، وفقاً اللتزاماته مبوجب القانون الدويل، يد           يهيب  -٩  
مقاضاة املتهمني بارتكاب أنشطة االرتزاق يف إطار حماكمـات علنيـة            واملساعدة يف العون  

  وعادلة وتقوم على أساس الشفافية؛
 بعمل الفريق العامل ومسامهاته، وحييط علماً مـع التقـدير          يقر مع التقدير    -١٠  

  ؛(A/HRC/10/14)بالتقرير األخري للفريق العامل 
واصل العمل الذي سبق أن قام به املقـررون          إىل الفريق العامل أن ي     يطلب  -١١  

اخلاصون السابقون بشأن تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم              
ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة على ذلك، على أن يأخذ يف االعتبار االقتراح املتعلـق بوضـع               

 تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف       تعريف قانوين جديد للمرتزقة الذي قدمه املقرر اخلاص يف        
  ؛(E/CN.4/2004/15)دورهتا الستني 

 عمل الفريق العامل بشأن صياغة مبادئ حمددة تـنظم          يالحظ مع التقدير    -١٢  
عمل الشركات اخلاصة اليت تقدم املساعدة واملشورة العسكرية وغري ذلك مـن اخلـدمات              

عمل الذي اضطلع به الفريق العامل عقب       املتصلة باألمن العسكري يف السوق الدولية، وهو ال       
أكـادمييني ومنظمـات     زيارات قطرية ومن خالل عملية مشاورات إقليمية والتشاور مـع         

اجلمعية  حكومية دولية ومنظمات غري حكومية، والذي يرد يف تقرير الفريق العامل املقدم إىل            
  ؛العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل اجمللس يف دورته العاشرة

  : إىل الفريق العامل ما يلييطلب  -١٣  
أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ومؤسسات          )أ(  

أكادميية وخرباء خبصوص حمتوى ونطاق مشروع اتفاقية ممكن بشأن الشركات اخلاصة الـيت             
وق تقدم مساعدة ومشورة عسكرية وغري ذلك من اخلدمات املتصلة باألمن العسكري يف الس           

  الدولية، يكون مشفوعاً بقانون منوذجي، إضافة إىل صكوك قانونية أخرى؛ 
أن يتقاسم مع الدول األعضاء، عن طريق مفوضية األمم املتحدة الـسامية              )ب(  

حلقوق اإلنسان، العناصر اليت ميكن أن يتكون منها مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية 
 الدول املسامهة يف حتديد حمتوى ونطاق مثـل هـذه           واألمنية اخلاصة، لكي يطلب إىل تلك     

  االتفاقية وإرسال ردودها إىل الفريق العامل؛
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أن يقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة تقريراً عن التقـدم احملـرز يف                 )ج(  
  وضع مشروع صك قانوين كي ينظر فيه اجمللس ويتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات؛

سـبيل   السامية أن تعرِّف على نطاق واسع، وعلـى        إىل املفوضية    يطلب  -١٤  
األولوية، باآلثار السلبية ألنشطة املرتزقة والشركات اخلاصة اليت تقدم املـساعدة واملـشورة          
العسكرية وغري ذلك من اخلدمات املتصلة باألمن العسكري يف السوق الدولية علـى حـق               

، عند الطلب وحسب االقتـضاء،      الشعوب يف تقرير املصري، وأن تقدم اخلدمات االستشارية       
  إىل الدول املتضررة من هذه األنشطة؛

لمشاورة احلكوميـة  لعن تقديره ملا قدمته املفوضية السامية من دعم         يعرب    -١٥  
 االحتاد الروسي    اليت عقدت يف   اإلقليمية لدول جمموعة أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا الوسطى       

كوسيلة النتـهاك حقـوق     اليت ُتستخدم    املرتزقة   بشأن األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة    
فيما يتعلـق بتـأثري أنـشطة        اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري، وخباصة        

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان؛
إىل املفوضية السامية أن تستمر يف دعم الفريق العامل لـدى عقـد             يطلب    -١٦  
 من قـرار اجلمعيـة العامـة    ١٥ات حكومية إقليمية حول هذه املسألة، وفقاً للفقرة         مشاور
، ٢٠١٠، علماً بأن املشاورات الثالث املتبقية من املقرر عقدها قبل هنايـة عـام               ٦٢/١٤٥

مراعية يف ذلك أن هذه العملية قد تفضي إىل عقد اجتماع مائدة مـستديرة للـدول علـى      
ملتحدة، ملناقشة املسألة األساسية املتمثلة يف دور الدولة باعتبارها         مستوى رفيع، برعاية األمم ا    

اجلهة احملتكرة حلق استخدام القوة، هبدف الوصول إىل تفاهم حاسم بشأن مسؤوليات خمتلف             
اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة، يف الـسياق الـراهن،               

تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها، وإىل تفـاهم           إزاء والتزامات كل جهة من هذه اجلهات     
  مشترك بشأن األنظمة والضوابط اإلضافية على الصعيد الدويل؛

   مجيع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل يف إجناز واليته؛حيث  -١٧  
 إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           يطلب  -١٨  
فريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتني املهنية واملاليـة، إلجنـاز               تزويد ال 

واليته، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من كيانات منظومة األمم املتحدة 
  املختصة مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ليفي مبقتضيات أنشطته احلالية واملقبلة؛

 إىل الفريق العامل أن يتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية           يطلب  -١٩  
واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين يف تنفيـذ               
هذا القرار، وتقدمي استنتاجاته بشأن استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة       

ب يف تقرير املصري إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني وإىل اجمللس             ممارسة حق الشعو  
  يف دورته اخلامسة عشرة؛
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 مواصلة نظره يف هذه املسألة يف دورته اخلامسة عشرة يف نطاق نفس             يقرر  -٢٠  
  .البند من جدول األعمال

٤٢ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

 أعـضاء عـن     ٣ صوتاً، مع امتناع     ١٢اً مقابل    صوت ٣٢اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
وكان التصويت علـى    . )ةـزء الثاين من الوثيق   ـل الثالث من اجل   ـانظر الفص (. التصويت

  :النحو التايل
  :املؤيدون

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،          
كينـا فاسـو،    أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بور     

بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غابون، غانـا،          
الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربيـة          

  السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
  :املعارضون

ية كوريا، سـلوفاكيا،    أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهور     
سلوفينيا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،        

  هولندا، اليابان؛
  :املمتنعون

  .]سويسرا، شيلي، املكسيك

    ١٠/١٢  
  احلق يف الغذاء

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
أن احلـق يف    لس بش اجملة العامة و  ـة للجمعي ـقرارات السابق ـ إىل مجيع ال   إذ يشري   

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٨٧الغذاء، وال سيما قرار اجلمعية العامة       
، وكذلك مجيع قرارات جلنـة حقـوق    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٤لس  اجملوقرار  

 اإلنسان املتخذة يف هذا الصدد،

 التـأثري    بالتحليل تناول فيها  إىل عقد دورته االستثنائية السابعة اليت         أيضاً وإذ يشري   
السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وإىل أن متابعـة هـذه                 

 ،مستمرةاملسألة 
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إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص علـى أن لكـل              كذلك وإذ يشري   
لك الغـذاء،    لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذ      مالئمشخص احلق يف التمتع مبستوى معيشي       

 واإلعالن العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية، وإعالن األمم املتحدة لأللفية،

 إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      وإذ يشري  
 الذي يعترف باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،

روما بشـأن األمـن الغذائي العاملي، وخطـة عمـل          إعالن   وإذ يضع يف اعتباره    
مخـس سـنوات بعـد     :مؤمتـر القمة العاملي لألغذية، وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية

 ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣االنعقاد، الذي اعتمد يف روما يف 

 التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لـدعم          من جديد  وإذ يؤكد  
إلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملـس           ا

 ،٢٠٠٤نوفمرب /منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره    
 ،٢٠٠٦مارس /آذار

وال تتجـزَّأ ومترابطـة     الطابع  ع حقوق اإلنسان عاملية      أن مجي  من جديد  وإذ يؤكد  
ومتشابكة، وأنه ال بد من تناوهلا على الصعيد العاملي على حنو عادل ومتكافئ، وعلى قـدم                

 املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها         وإذ يؤكد من جديد أيضاً     
ستقرار، على الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، هي الركيزة األساسـية            السالم واال 

 اليت ستمكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي وللقضاء على الفقر،

 ما ورد يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن مـؤمتر             يكرر تأكيد  ذإو 
النعقاد، أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط        مخس سنوات بعد ا    :القمة العاملي لألغذية  

ؤكد من جديد يف هذا اخلصوص أمهية التعـاون والتـضامن           ياالقتصادي، وإذ    السياسي أو 
تتفق مـع القـانون الـدويل     الدوليني، وكذلك ضرورة االمتناع عن اختاذ تدابري انفرادية ال    

 وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

 تتناسب مع مواردهـا وقـدراهتا       استراتيجية بوجوب أن تعتمد كل دولة        منه اًواقتناع 
لتحقيق األهداف اخلاصة هبا يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن روما بـشأن األمـن                
 الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، وأن تتعاون يف الوقت نفسه، إقليميـاً              

 فيه الترابط بـني     يزداددف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي العاملية يف عامل           ، هب ودولياً
 ، أساسياًاملؤسسات واجملتمعات واالقتصادات وُيعّد فيه تنسيق اجلهود وتقاسم املسؤوليات أمراً

، وبأن التقدم احلاصل    اً بأن ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي بعداً عاملي        موإذ يسلّ  
يف جمال احلد من اجلوع غري كاف، وأن هذه املشكلة قد تتفاقم على حنو خطـري يف بعـض            
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 مل تتخذ إجراءات عاجلة وحامسة ومتضافرة، وذلك بالنظر إىل الزيادة املتوقعـة يف    إذااملناطق  
 عدد سكان العامل والضغط على املوارد الطبيعية،

 العاملي عوامل تساهم يف البـؤس        أن تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ      وإذ يالحظ  
 على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة يف البلدان النامية،سليب   وهلا أثرووطأة اليأس،

 عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمـراض واآلفـات       وإذ يعرب  
واح واألرزاق وآثارها املتزايدة يف السنوات األخرية، مما أدى إىل تكبد خسائر جسيمة يف األر        

 ض اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي للخطر، وخباصة يف البلدان النامية،وعّر

 أمهية عكس مسار االخنفاض املستمر يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة           وإذ يؤكد  
 للزراعة، باألرقام احلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،

 بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصـصة  اتتعهداإلعالن حديثاً عن    ب وإذ يرحب   
يتطلب أيضاً  بل  فحسب   إعمال احلق يف الغذاء ال يستلزم رفع اإلنتاجية          ويذكر بأن للزراعة،  

 وعلـى    واملزارعني التقليديني والفئات األكثر ضـعفاً      املالكنيركز على صغار    ي امالًً ش هنجاً
 لدولية املؤاتية إلعمال هذا احلق،السياسات الوطنية وا

 أن اجلوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة اإلنسان ويتطلـب          يؤكد من جديد    -١ 
 بالتايل اختاذ تدابري عاجلة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل القضاء عليه؛

  حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذ،         أيضاً يؤكد من جديد    -٢ 
مبا يتفق مع احلق يف احلصول على غذاء كاف واحلق األساسي لكل إنسان يف أن يكـون يف                  
 مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على حنو كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

 ماليني طفل ما زالـوا يلقـون        ستة أن أكثر من     يرى أنه من غري املقبول      -٣ 
اخلامسة نتيجة ألمراض متصلة باجلوع، وأن يكون يف العامل         حتفهم كل سنة قبل بلوغ سن       

ازداد  ،انتـشار اجلـوع   راجع   مليون شخص يعانون نقصاً يف التغذية، وأنه بينما ت         ٩٦٣ حنو
دراسة علماً أن   لذين يعانون نقصاً يف التغذية يف السنوات األخرية،         ألشخاص ا العدد املطلق ل  

 أن ينتج من الغذاء     ميكنهبأن كوكب األرض    أفادت  ة  ـملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراع    
  نسمة، أي ضعف سكان العامل حالياً؛مليار ١٢ما يكفي إلطعام 

 إزاء تعرض املرأة والفتاة بشكل غـري متناسـب للجـوع            يعرب عن قلقه    -٤ 
وانعدام األمن الغذائي والفقـر، مما يعزى يف جانب منه إىل انعدام املساواة بـني اجلنـسني                

يف العديد من البلدان من جـراء سـوء         البنات  ، ومن أن احتماالت وفاة      بينهماتمييـز  وال
التغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتماالت وفاة البـنني،              
ومن أن التقديرات تشري إىل أن نسبة النساء الاليت يعانني سوء التغذية تناهز ضـعف نـسبة                 

 ؛ يعانون سوء التغذية الذينالرجال
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مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع      ا ذات الصلة     اللتزاماهت  الدول، وفقاً  شجعي  -٥ 
أشكال التمييز ضد املرأة، على اختاذ إجراءات للتصدي النعدام املساواة بني اجلنسني والتمييز ضد              

اختاذ تدابري  يشمل   مبا   املرأة، وخباصة حيثما كان ذلك يسهم يف تعرض املرأة والفتاة لسوء التغذية،           
 وعلى قدم املساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حـصول           كامالً تكفل إعمال احلق يف الغذاء إعماالً     

  هلا من إطعام نفسها وأسرهتا؛املرأة على املوارد، مبا فيها الدخل واألرض واملياه، متكيناً

ني  واملـزارعني التقليـدي    املالكني ضمان حصول صغار     ضرورة على   يؤكد  -٦  
، مبا يشمل بصفة    خالٍ من التمييز  وومنظماهتم على احلقوق املتعلقة باألراضي على حنو عادل         

 خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على أن يواصل العمـل علـى              يشجع  -٧ 
يته، ويشجع منظمـة    تعميم مراعاة املنظور اجلنساين فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار وال           

سألة اليت تعىن مب  األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيع هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى           
احلق يف الغذاء واألمن الغذائي على إدماج بعد جنساين وبعد حلقوق اإلنسان يف سياسـاهتا               

 بفعالية؛ البعدين  هذينإعمالعلى وبراجمها وأنشطتها ذات الصلة مبسألة الوصول إىل الغذاء و

ضرورة ضمان أن تْشَمل برامج تقدمي األغذيـة املأمونـة          من جديد    يؤكد  -٨ 
  واملغذّية األشخاص ذوي اإلعاقة وأن ُييّسر وصوهلم إليها؛

 إىل اإلعمال الكامل     مجيع الدول على اختاذ خطوات تؤدي تدرجيياً       يشجع  -٩ 
األوضاع اليت متكن كل فرد من العيش       للحق يف الغذاء، مبا يف ذلك اختاذ خطوات للنهوض ب         

يف مأمن من اجلوع واليت تكفل يف أسرع وقت ممكن التمتع الكامل باحلق يف الغذاء، وعلـى           
، إلعمال احلق يف الغذاء الكايف، والنظر يف وضـع          االقتضاءستراتيجيات وطنية، عند    ااعتماد  

  :آليات مؤسسية مناسبة من أجل ما يلي

 تعيقعلى حتديد التهديدات الناشئة اليت      قـت ممـكن   يف أقـرب و  العمل    )أ(  
 يف الغذاء الكايف هبدف مواجهتها؛التمتع باحلق 

 اإلسـهام يف    هبدف  بصفة عامة  تعزيز النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان       )ب(  
 إعمال احلق يف الغذاء؛

 حتسني التنسيق بني خمتلف الوزارات ذات الصلة وبني املستويات الوطنيـة            )ج(  
 ؛ للحكومةودون الوطنية

حتسني املساءلة، وإسناد مسؤوليات واضحة، وحتديد أطر زمنيـة دقيقـة             )د(  
 ؛ تدرجيياًإلعمال أبعاد احلق يف الغذاء اليت تتطلب تنفيذاً

  مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان األكثر تعرضـاً          ضمان  )ه(  
 النعدام األمن الغذائي؛
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 ؛تأثراً لضرورة حتسني وضع شرائح اجملتمع األكثر إيالء اهتمام خاص  )و(  

الدول األطراف يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           ب بييه  -١٠  
 مـن   ٢ والفقرة   ٢ من املادة    ١ا مبوجب الفقرة    ـبالتزاماهتأن تفي   ة  ـواالجتماعية والثقافي 

 ؛يفالكا من العهد، وال سيما فيما يتعلق باحلق يف الغذاء ١١املادة 

 أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالستثمار العـام يف جمـال          يؤكد  -١١  
التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر واجلوع، وال سيما يف البلدان النامية، مبـا يف                
ذلك من خالل تشجيع االستثمارات يف التكنولوجيات املناسبة يف جمال الري وإدارة املياه يف              

 ع الصغرية احلجم من أجل احلد من سرعة التأثر مبوجات اجلفاف؛املشاري

 يف املائة ممن يعانون من اجلوع يعيشون يف املناطق الريفية، ٨٠ بأن نسبة   يقر  -١٢ 
 واملزارعني التقليـديني، وأن هـؤالء األشـخاص    املالكني يف املائة منهم من صغار       ٥٠وأن  

املـدخالت،  شىت  ي، نظراً إىل تزايد تكلفة      معرضون بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغذائ      
؛ وبأن احلصول على األراضي واملياه والبذور وغري ذلـك مـن            الزراعيةيرادات  اإلواخنفاض  

املوارد الطبيعية يعد حتدياً متزايداً يواجهه املنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم املقدم من الـدول إىل        
يع احمللية عنصر أساسي لتحقيق األمن الغذائي      صغار املزارعني وجمتمعات الصيادين وإىل املشار     

 وتوفري احلق يف الغذاء؛

 أمهية مكافحة اجلوع يف املناطق الريفية، بوسائل منـها بـذل            يؤكد على   -١٣ 
جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقـف التـصحر وتـدهور األراضـي،               

خلطر جفـاف األراضـي،     واالستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي        
ويدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان               

 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛/اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز وحيمي، دومنا متييـز، احلقـوق االقتـصادية             أيضاً يؤكد  -١٤ 
قافية للشعوب األصلية وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، آخـذاً يف           واالجتماعية والث 

االعتبار، حسب االقتضاء، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ويعترف بأن            
كثرياً من منظمات الشعوب األصلية وممثلي جمتمعات الشعوب األصلية قد أعربوا يف خمتلف             

التمتع يف سبيل   إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها تلك الشعوب        احملافل عن قلقهم البالغ     
الدول اختاذ إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية الكامنة      ب يهيبالتام باحلق يف الغذاء، و    

وراء املستويات العالية غري املتناسبة للجوع وسوء التغذية يف صفوف الـشعوب األصـلية              
 واستمرار التمييز ضدها؛

 القطاع اخلـاص، إضـافة إىل       من الفاعلة   واجلهات إىل مجيع الدول     يطلب  -١٥ 
املنظمات الدولية، كل يف إطار واليته، أن تضع متاماً يف اعتبارها ضرورة تعزيـز اإلعمـال                

 لجميع، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛لالفعلي للحق يف الغذاء 
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لتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلـب         باحلاجة إىل تعزيز اال    يقر  -١٦ 
البلدان املتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال احلق يف الغذاء ومحايته علـى حنـو أفـضل،                

آليات وطنية حلماية السكان الذين أجربوا علـى مغـادرة ديـارهم            خصوصاً إىل إرساء    و
تـؤثر   هي من صنع اإلنسان      وأراضيهم بسبب اجلوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت        

  التمتع باحلق يف الغذاء؛على

احلاجة إىل بذل جهود لتعبئة املوارد التقنية واملالية من مجيع املـصادر    يؤكد    -١٧ 
وختصيصها واستخدامها على أمثل وجه، مبا يف ذلك ختفيف عبء الديون اخلارجية الواقـع              

الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمـن       على كاهل البلدان النامية، وإىل تعزيز اإلجراءات        
 الغذائي املستدام؛

، )A/HRC/10/5( بتقرير املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف الغـذاء           علماً حييط  -١٨  
الكيفية اليت ميكن من خالهلا للتعاون اإلمنائي وسياسات املعونـة الغذائيـة            فيه  الذي يبحث   

 ؛ يف إعمال احلق يف الغذاء يف كل مكاناإلسهام 

 املقرر اخلاص على مواصلة التعاون مع الدول هبدف تعزيز إسـهام            يشجع  -١٩  
التعاون اإلمنائي واملعونة الغذائية يف إعمال احلق يف الغذاء، يف إطار اآلليات القائمة ومع وضع               

 آراء مجيع أصحاب املصلحة يف االعتبار؛

 أال يكون    أن على مجيع الدول أن تبذل قصـارى جهدهـا لكفالة         يؤكد  -٢٠ 
لسياساهتا الدولية ذات الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية الدولية،            

 أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛

 منظمة  بعثته إىل  بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بشأن          حييط علماً   -٢١  
ة احلوار مـع    ـرر اخلاص على مواصل   ـويشجع املق ) A/HRC/10/5/Add.2(التجارة العاملية   

  يت حددها يف تقريره؛ـالالشواغـل هذه املنظمة ملتابعة 
أمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر،          إىل   يشري  -٢٢ 

  والفقر؛ويوصي مبواصلة اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع

 ١٩٩٦ يف مؤمتر القمة العـاملي لألغذيـة يف عـام            املعلنة بأن الوعود    يقر  -٢٣ 
ـ هبا بعد، و  يوف   من يعانون من نقص التغذية مبقدار النصف مل          عددبتخفيض   دعو مـرة   ي

أخرى مجيع املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية، وكذلك وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها            
خفض عدد األشـخاص    الالزم لتحقيق هدف    دعم   وتوفري ال  ، إىل إيالء األولوية   ذات الصلة 

 حسبما  ٢٠١٥الذين يعانون من اجلوع إىل النصف أو خفض نسبتهم على األقل حبلول عام              
احلق يف الغذاء، علـى      من األهداف اإلمنائية لأللفية فضالً عن إعمال         ١هو مبني يف اهلدف     

 وإعالن األمم املتحدة لأللفية؛ لعامليالنحو املبـني يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي ا
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هدف متكني  صلب   أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف        من جديد  يؤكد  -٢٤ 
مجيع الناس يف مجيع األوقات من احلصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجـاهتم              

النتشار أفضلياهتم من أجل حياة نشيطة وصحية يشكل جزءاً من التصدي الشامل            والغذائية  
والـسل واملالريـا    ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةفريوس نقص املناعة البشري   

  األخرى؛الساريةواألمراض 

ستراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتا أولوية كافيـة      ا الدول على أن تويل يف       حيث  -٢٥ 
 إلعمال احلق يف الغذاء؛

 الدولية، وال سيما    اإلمنائيةاملساعدة   الدويل و   اإلمنائي  أمهية التعاون  يؤكد على   -٢٦ 
 األنشطة املتعلقة باحلد من خطر الكوارث ويف حاالت الطوارئ، من قبيل حـاالت               إطار يف

اإلنسان، واألمراض واآلفات، وذلك من أجـل       من صنع   الكوارث الطبيعية والكوارث اليت     
وقت نفسه بأن كل بلـد      إعمال احلق يف الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، ويسلم يف ال          

 ستراتيجيات الوطنية يف هذا الصدد؛المسؤول يف املقام األول عن ضمان تنفيذ الربامج وا

، مبا فيها البنك الدويل وصـندوق       ذات الصلة  مجيع املنظمات الدولية     يدعو  -٢٧ 
لغـذاء،   احلق يف ا   علىالنقد الدويل، إىل تشجيع السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً           

وإىل ضمان أن حيترم الشركاء احلق يف الغذاء يف تنفيذهم للمشاريع املـشتركة، وإىل دعـم                
ستراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفادي اختاذ أي إجـراءات              ا

 اً؛يتؤثر فيه سلبميكن أن 

لألمني العام املعين  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملمثل اخلاص يشجع  -٢٨ 
 بشأن  التعاونمبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية على           

موضوع إسهام القطاع اخلاص يف إعمال احلق يف الغذاء، مبا يشمل مسألة أمهية ضمان توافر               
 موارد مائية مستدامة لالستهالك البشري والزراعة؛

 تقلب أسعار الـسلع     تزايد و  غري الكافية  رة الشرائية لقدمبا ينجم عن ا    يقر  -٢٩ 
ع الكامل باحلق يف الغذاء الكـايف،       ـواق الدولية من تأثري سليب على التمت      ـالزراعية يف األس  
 دان املستوردة الصافية لألغذية؛ـ البلدان النامية وعلى البلسكانوال سيما على 

 سـنوات   ٣ مددت هبا لفتـرة       تنفيذ والية املقرر اخلاص بالصيغة اليت      يؤيد  -٣٠ 
 ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ ٦/٢لس ـمبوجب قرار اجمل

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن            يطلب  -٣١ 
يواصال تقدمي مجيع املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ مهام واليته              

 ؛فعاالً تنفيذاً

 بالعمل الذي قامت به بالفعل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية يرحب  - ٣٢ 
) ١٩٩٩(١٢والثقافية على صعيد تعزيز احلق يف الغذاء الكايف، وال سيما تعليقها العام رقم          
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 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      ١١املادة  (بشأن احلق يف الغذاء الكايف      
، الذي أكدت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن احلق يف الغذاء الكـايف      )ةواالجتماعية والثقافي 

 كرامة اإلنسان، وأنه حق ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان           ينفصل عن يرتبط ارتباطاً ال    
األخرى املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه أيضاً حق ال ميكن فـصله عـن       

نتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية مالئمة، علـى        العدالة االجتماعية، مما يستلزم ا    
وق ـالصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي إىل القضاء على الفقر وإعمال كل حق            

 اإلنسان للجميع؛

ـ  ) ٢٠٠٢(١٥ إىل تعليق اللجنة العام رقم       يشري  - ٣٣  ق يف امليـاه    ـبشأن احل
اللجنة مجلة أمور منها أمهيـة ضـمان   ظ فيه ـ، الذي تالح) من العهد١٢ و ١١املادتان  (

حلـق يف   اإعمال   يف   توافر موارد مستدامة من املياه ألغراض االستهالك البشري والزراعة        
 الغذاء الكايف؛

 أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمـال التـدرجيي          من جديد  يؤكد  -٣٤ 
اة عملية لتعزيز إعمال احلق     للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين، تشكل أد          

يف الغذاء للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتتيح بالتـايل أداة إضـافية لتحقيـق                
 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛

 لغذاء؛العمل الذي اضطلعت به اللجنة االستشارية فيما يتعلق باحلق يف اب يقر  -٣٥ 

 دراسة بشأن التمييز يف سياق مسألة       جتريإىل اللجنة االستشارية أن     يطلب    -٣٦ 
سـتراتيجيات مكافحـة   ا حتديد املمارسات اجليدة يف سياسات ويف ذلك احلق يف الغذاء، مبا     
 ؛اجمللس يف دورته الثالثة عشرةإىل تقريراً يف هذا الشأن التمييز، وأن تقدم 

  حلقوق اإلنسان   السامية  األمم املتحدة  تمر بني مفوضة   بالتعاون املس  يرحب  -٣٧ 
  شجعهم على مواصلة تعاوهنم يف هذا الصدد؛يواللجنة االستشارية واملقرر اخلاص، و

ميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده على أداء           جب يهيب  -٣٨ 
ظـر جـدياً يف االسـتجابة       مهمته، وأن تزوده جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تن         

 لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛

 إىل املقرر اخلاص أن يقـدم       ٦٣/١٨٧طلب اجلمعية العامة يف قرارها      بيذكر    -٣٩ 
ر وأن يواصل عمله   القرا ذلكعن تنفيذ   مؤقتاً   إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني تقريراً       

  بإعمال احلق يف الغذاء؛املتعلقةدراسة القضايا الناشئة تناول أمور منها ب يف إطار واليته احلالية

 احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة،         يدعو  -٤٠ 
ظمـات غـري     الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبـا فيهـا املن         واجلهاتواهليئات املنشأة مبعاهدات    

رر اخلاص يف تنفيـذ     ـاحلكومية، وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً مع املق         
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ـ  ـواليته، وذلك بعدة طرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائ           ال ـل إعم
 احلق يف الغذاء؛

ـ  عن تنفيذ هذا القرار إىل        إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً      يطلب  -٤١   ةدورال
  لمجلس؛لالثالثة عشرة 

يف إطار البنـد     ذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة     ـ مواصلة النظر يف ه    يقرر  -٤٢  
  .نفسه من جدول األعمال

٤٢ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. اجلزء الثاين من الوثيقةمن انظر الفصل الثالث .اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/١٣  
  نسيةحقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  مبقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد   
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها         ١٥أيضاً باملادة   وإذ يسترشد     

  لكل فرد أن تكون له جنسية وتنص على أال حيرم أحد من جنسيته تعسفاً،
كذا مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنـة         و ٧/١٠ قراره   وإذ يؤكد من جديد     

  حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية،
 حبق الدول يف سن قوانني تنظم اكتساب اجلنسية أو التخلـي عنـها أو            وإذ يعترف   

ظر فيها بالفعـل    فقداهنا، طبقاً للقانون الدويل، وإذ يالحظ أن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تن           
  اجلمعية العامة يف إطار املسألة األوسع نطاقـاً املتعلقـة خبالفة الدول،

أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك الدوليـة املتعلقـة          وإذ يالحظ     
 من االتفاقية الدوليـة     ٥من املادة   ‘ ٣‘)د(بانعدام اجلنسية وخطر احلرمان منها، ومنها الفقرة        

 من العهد الدويل اخلاص ٢٤ من املادة ٣يع أشكال التمييز العنصري، والفقرة للقضاء على مج 
 مـن   ٣ إىل   ١  من اتفاقية حقوق الطفل، واملواد     ٨ و ٧باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان     
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد           ٩اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واملادة      

 من االتفاقية املتعلقة حبقوق ذوي اإلعاقة، واتفاقية خفض حاالت انعـدام            ١٨ املرأة، واملادة 
  اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية،

 إىل أن احملرومني تعسفاً من جنسيتهم حيميهم القـانون الـدويل حلقـوق              وإذ يشري   
اجلنسية، مبا يف ذلك، فيما يّتصل      اإلنسان وقانون الالجئني وكذلك الصكوك املتعلقة بانعدام        
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بالدول األطراف، االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية اخلاصة مبركز           
  الالجئني والربوتوكول امللحق هبا،

على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية الطابع وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة            وإذ يشدد     
فاً يتـسم بالتكـافؤ     صتناوهلا تناوالً شامالً ومن   تمع الدويل أن ي   ومتشابكة وأنه يتعني على اجمل    

  وبنفس القدر من األمهية،واملساواة 
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٤٨إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     
 الذي جاء فيه، يف مجلة أمور، أن اجلمعية حتث مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون                 ٢٠٠٨

صلة عملها فيما يتعلق بتحديد األشخاص عدميي اجلنسية ومنـع انعـدام            الالجئني على موا  
  اجلنسية واحلد منه ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية،

العمل اهلام الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون            وإذ يالحظ     
ة خاصة  انعدام اجلنسية ومنع حدوثها، مسترشدة بصف      الالجئني يف سعيها إىل معاجلة مشكلة     

باستنتاج جلنتها التنفيذية املعنية بتحديد األشخاص عدميي اجلنسية ومحاية األشخاص عـدميي          
، املتعلق بتبني انعدام اجلنسية ومنعه والتقليل منه ومحاية         ٢٠٠٦) ٥٧-دال(١٠٦اجلنسية رقم   

  عدميي اجلنسية،
 كـانون   ٣ املـؤرخ    ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، يف قرارهـا        يف اعتباره  وإذ يضع   
متتنع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية و    أن تعزز   ، مناشدة مجيع الدول     ١٩٨٦ديسمرب  /األول

  عن حرمان أفراد سكاهنا منها بسبب اجلنسية أو االنتماء اإلثين أو العرق أو الدين أو اللغة،
ديـسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥٥/١٥٣قراري اجلمعية العامة     إىلوإذ يشري     
 بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ  ٥٩/٣٤ و ٢٠٠٠

  يف حالة خالفة الدول، 
 )١(٧/١٠ بتقرير األمني العام املقدم وفقاً لقـرار اجمللـس      وإذ حييط علماً مع التقدير      

  وباإلسهامات املقدمة له من قبل الدول وغريها من أصحاب املصلحة اآلخرين، 
رمان التعسفي من اجلنسية يؤثر بصورة غري متناسبة على األشخاص           بأن احل  وإذ يقر   

الذين ينتمون إىل األقليات، ويشري إىل العمل الذي قام به اخلبري املـستقل املعـين بقـضايا                 
  ،)٢(األقليات بشأن موضوع احلق يف اجلنسية

إزاء حرمان أشخاص أو جمموعات من األشخاص تعسفاً من         يساوره بالغ القلق    وإذ    
ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الـدين أو الـرأي                نسيتهم، خاصة ج

  السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر،
__________ 

  .A/HRC/10/34الوثيقة  )١(
  .A/HRC/7/23الوثيقة  )٢(
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إىل أن حرمان الفرد من جنسيته تعسفاً ميكن أن يؤدي إىل انعدام اجلنسية،             وإذ يشري     
 عن قلقه إزاء شىت أشكال التمييز املمارسة ضد عدميي اجلنسية انتهاكاً            هذا الصدد  ويعرب يف 

  اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان،
 أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الـذين قـد تتـأثر             وإذ يؤكد   

  جنسيتهم خبالفة الدول ال بد أن حتترم احتراماً كامالً،
 أن احلق يف اجلنسية لكل شخص حق أساسـي مـن            دـيؤكد من جدي    - ١  

  حقوق اإلنسان؛
بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية، وخاصة ألسباب متييزية كالعرق أو يسلم   -٢  

اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي أو غـريه، أو األصـل القـومي أو                    
   حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر، هو انتهاك

جبميع الدول االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تـشريعات           يهيب    -٣  
حترم أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو                

ولد أو وضع آخر، أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو امل
اإلبقاء على هذه التشريعات، وخاصة إذا كانت تلك التدابري والتشريعات جتعل الـشخص             

  عدمي اجلنسية؛
 مجيع الدول على القيام، بغية تفادي انعدام اجلنسية باعتماد وتنفيـذ            حيث  -٤  

 احلرمان  تشريعات بشأن اجلنسية تتمشى مع مبادئ القانون الدويل األساسية، وال سيما مبنع           
  التعسفي من اجلنسية وانعـدام اجلنسيـة نتيجـة خلالفة الدول؛

 الدول اليت مل تنضم إىل اتفاقية خفض حـاالت انعـدام اجلنـسية              يشجع  -٥  
  واالتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية على أن تنظر يف االضطالع بذلك؛

 اإلنسان واحلريات األساسية     أن متتع الفرد متتعاً كامالً جبميع حقوق       يالحظ  -٦  
  قد يعاق نتيجة احلرمان التعسفي من اجلنسية؛

عن قلقه من أن األشخاص احملرومني تعسفاً من اجلنسية قد يتعرضون           يعرب    -٧  
  للفقر واإلقصاء االجتماعي وعدم األهلية القانونية؛

ي ة من احلرمان التعسف   ـة إىل احلماي  ـال اخلاص ـ باحتياجات األطف  يسلِّم  -٨  
  من اجلنسية؛

بالدول أن تضمن إتاحة وسائل انتصاف فعالة لألشـخاص الـذين           يهيب    -٩  
ـ     ـيكونون قد حرموا تعسفاً من جنسيته      ل املثـال ال احلـصر،   ـم، مبا يف ذلك، على سبي

  ؛استعادة اجلنسية
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آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة التابعة لألمم املتحـدة واهليئـات           حيث    -١٠  
عاهدات ذات الصلة ويشجع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني          املناسبة املنشأة مب  

على مواصلة مجع املعلومات بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية من             
مجيع املصادر ذات الصلة وعلى أخذ هذه املعلومات يف االعتبار، إىل جانب أية توصيات عنها 

  املضطلع هبا يف إطار والية كل منها؛يف تقاريرها ويف األنشطة 
إىل األمني العام إعداد تقرير عن احلق يف اجلنسية، مع التأكيد علـى             يطلب    -١١  

مسألة احلرمان التعسفي من اجلنسية، مبا يف ذلك يف حاالت خالفة الدول، آخذاً يف اعتبـاره      
 اليت أجرهتـا اللجنـة      ، والدراسات املماثلة  ٧/١٠املعلومات اليت مجعت عمالً بقرار اجمللس       

الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وغريها من مصادر املعلومات ذات الصلة، وتقدميه إىل             
  اجمللس يف دورته الثالثة عشرة؛

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة يف إطـار البنـد               يقرر  -١٢  
  .نفسه من جدول األعمال

٤٢ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. اجلزء الثاين من الوثيقةمن انظر الفصل الثالث .اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/١٤  
  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 على أن اتفاقية حقوق الطفل جيب أن تكون املعيار يف تعزيز ومحاية حقوق              إذ يشدد   

 اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية، وكذلك سائر         الطفل، وإذ يضع يف   
  صكوك حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن جلنة          وإذ يؤكد من جديد     
مارس / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩حقوق اإلنسان واجمللس واجلمعية العامة، وآخرها قرار اجمللس         

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٦٣/٢٤١قرار اجلمعية العامة  و٢٠٠٨
  ،(A/HRC/10/86) بتقرير األمني العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل وإذ يرحب  
 بالذكرى السنوية العشرين العتماد االتفاقية، وإذ يغتـنم         ٢٠٠٩ يف عام    وإذ حيتفل   

التفاقية موضع التنفيذ الفعلي مبا يكفـل       هذه الفرصة لدعوة الدول األطراف كافةً إىل وضع ا        
  متتع األطفال كافةً متتعاً تاماً مبا هلم من حقوق إنسان وحريات أساسية،
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، وخباصة ما قرره فيه من أن       ٧/٢٩ من قرار اجمللس     ٤٧ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
 ينظر يف إصدار قرار جامع بشأن حقوق الطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضـوع             

  معني من املواضيع املتعلقة حبقوق الطفل يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة،
:  َسَنٍة على صدور اتفاقية حقوق الطفـل   ٢٠مرور  " باحلوار البناء بشأن     وإذ يرحب   

مبناسبة اجتماع اليـوم الكامـل   " منجزاهتا والتحديات املاثلة أمام وضعها موضع التنفيذ التام   
، ومبا أعربت عنه الدول جمـدداً يف     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١قوق الطفل يوم    السنوي بشأن ح  

  هذه املناسبة من التزام بوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ،
 إىل خمتلف املبادرات املتخذة على الصعيدين الدويل واإلقليمي لإلسهام يف           وإذ يشري   

ة، مثل املـؤمتر العـاملي الثالـث    وضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، وإىل املناسبات الدولي      
نـوفمرب  /ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني الذي عقد مؤخراً يف تشرين الثاين          

   يف ريو دي جانريو،٢٠٠٨
 من أن حالة األطفال يف كثري من أحناء العامل ما زالت حرجة، وإذ يساوره بالغ القلق   

   ودولية عاجلة وفعالة يف هذا الشأن،واقتناعاً منه بضرورة اختاذ إجراءات وطنية
 بالدول اليت مل تصبح بعد دوالً أطرافاً يف االتفاقية ويف الربوتوكولني            يهيب  -١  

  االختياريني امللحقني هبا أن تفعل ذلك على سبيل األولوية؛
بالدول األطراف كافةً أن تسحب التحفظات اليت تتنـاىف وغـرض         يهيب    -٢  

كوليها االختياريني، وتشجع مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أو         ومقصد االتفاقية أو بروتو   
يف بروتوكوليها االختياريني على أن تضع إجراًء منتظماً لتقييم ما يترتب على حتفظاهتا علـى        
االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني من آثار، هبدف سحب تلك التحفظات ضماناً الحتـرام            

   االختياريني أمت احترام ممكن يف مجيع الدول األطراف؛أحكام االتفاقية وبروتوكوليها
 إىل الدول األطراف أن تتخذ تدابري فعالة لضمان وضـع التزاماهتـا          يطلب  -٣  

الناشئة عن االتفاقية موضع التنفيذ التام من خالل السياسات والتشريعـات املعمول هبـا يف              
  حتقيقاً هلذه الغاية؛نظمها احمللية، وأن تعيد النظر يف تشريعاهتا الوطنية 

 بالدول األطراف كافةً أن ُتجري تقييماً منتظماً ملا قد ُيقتـرح مـن              يهيب  -٤  
قوانني أو توجيهات إدارية أو سياسات أو خمصصات يف امليزانية يرجح أن تترتب عليها آثار               
على األطفال وحقوقهم، مع مراعاة ما تتصف به حقوق الطفل من تـرابط وعـدم قابليـة           

ة، وضمان إنفاذ التزامات الدول األطراف على النحو املناسب مبقتضى أحكام االتفاقية         للتجزئ
  والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا؛

 جبميع الدول أن تكفل أن توضع سياسات الـدول املتعلقـة            يهيب أيضاً   -٥  
ـ           ة والتفـصيلية   باألطفال وتقييم تلك السياسات بناء على البيانات املتاحة والكافية واملوثوق

  املتعلقة باألطفال، واليت تشمل كامل فترة الطفولة ومجيع احلقوق املكفولة يف االتفاقية؛
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 الدول كافةً على أن تضع أو جتدد، حسب االقتضاء ومـن خـالل              حيث  -٦  
عمليٍة قوامها التشاور، مبا يف ذلك مع األطفال واليافعني وممثليهم، فضالً عمـن يعيـشون               

ستراتيجيات وطنية شاملة من أجل األطفال، واضعة يف اعتبارها أحكـام           ويعملون معهم، ا  
االتفاقية، وواضعة نصب أعينها أهدافاً حمددة وتدابَري تنفيذ مستهَدفة، ومع ختصيص مـوارد             
مالية وبشرية، مبا يف ذلك ترتيبات للرصد واالستعراض املنتظم، وأن ُتِقرَّ هذه االسـتراتيجية              

كومية وتكفل نشرها على نطاق شامل، بأسلوب يفهمه األطفـال          على أرفع املستويات احل   
  وبلغات وصَيغ مناسبة؛

 بأن ختصيص موارد كافية من أجل اإلنفاق العام، ومنها املوارد الالزمة            يقر  -٧  
للتعليم االبتدائي والرعاية الصحية األساسية، هو شرط أساسي من أجل إعمال حقوق الطفل             

ول أن تضع األطفال كأولوية يف خمصصات ميزانياهتا، وأن تـضع           إعماالً تاماً، ويهيب بالد   
االعتمادات املخصصة لألطفال يف الصدارة يف ميزانياهتا احلكومية من خالل رصد اعتمادات            
تفصيلية خمصصة هلم، وأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان محاية األطفال مبا يف ذلـك               

  نهم من اآلثار السلبية لألزمات املالية؛على وجه اخلصوص املهمشون واحملرومون م
 بالدول أن تتخذ كل ما هو مناسب من تدابري، مبا فيها اإلصالحات             يهيب  -٨  

القانونية وتدابري الدعم اخلاصة، لضمان متتع األطفال بكل ما هلم من حقوق إنسان وحريات              
  أساسية دومنا متييز من أي نوع؛

 يف  ٠,٧ املتحدة واملتمثل يف ختـصيص        إىل اهلدف الذي وضعته األمم     يشري  -٩  
، ويهيـب   )٣(٢٠/٢٠املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية، وإىل املبادرة           

بالدول كافةً أن تكفل أن تكون مساعدهتا اإلمنائية الدولية املتصلةُ اتصاالً مباشـراً أو غـري                
  نفيذ االتفاقية؛مباشر باألطفال برامَج أساسها احلقوق وتدعم ت

 بالدول كافةً أن تضطلع، بالتكامل مع اهلياكل احلكوميـة الفعالـة            يهيب  -١٠  
املخصصة لألطفال، بإنشاء أو إبقاء أو تعزيز أو تعيني آليات مستقلة مثل املؤسسات الوطنية              

جهات حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس، أو أمناء املظامل أو املفوضني املعنيني باألطفال أو             
وصل تعىن حبقوق الطفل يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وأن ختصص هلا املوارد املالية          
الكافية، وأن تتيح لألطفال إمكانية االتصال هبا، بغية تعزيز ورصد تنفيذ أحكـام االتفاقيـة               

  والنهوض بإعمال حقوق الطفل عاملياً؛
ألطفال وممثلـيهم إجـراءات     بالدول األطراف كافةً أن تتيح ل     يهيب أيضاً     -١١  

تراعى فيها مصاحل األطفال، كيما تتاح هلم سبل تيسري االنتصاف الفعال من أي انتـهاكات               
متس حقوقهم الناشئة عن االتفاقية، وذلك من خالل إسداء مشورة مستقلة إليهم والـدفاع              

__________ 

 .ثيقة نتائج القمة العاملية للتنمية االجتماعيةو )٣(
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 القـضاء،   عنهم وإتاحة اجملال هلم لتقدمي الشكاوى، بوسائل من بينها آليات لالحتكـام إىل            
  واالستماع إىل آرائهم يف األمور اليت تتعلق هبم أو مبصاحلهم يف الدعاوى القضائية؛

 بالدول أن تواصل، حسب االقتضاء، إنشاء آليـات فعالـة           يهيب كذلك   -١٢  
تشجع األطفال على اإلعراب عن آرائهم وتيسر ذلك هلم، وخباصة فيمـا يتعلـق بوضـع                

ى احمللي وانتهاًء باملستوى الوطين، وأن تكفل إشراك األطفال         السياسات العامة، بدءاً باملستو   
  إشراكاً جمدياً وعرض آرائهم لدى رصد تنفيذ االتفاقية واإلبالغ عنه؛

 بالدول كافةً أن تعمل، حسب االقتضاء، على استحداث وتطـوير           يهيب  -١٣  
اقية موضـع   تعليم وتدريب عملي ومنهجي من أجل مجيع اجلهات املعنية بوضع أحكام االتف           

التنفيذ، واملوظفني احلكوميني وأعضاء اجملالس التشريعية وأعضاء اهليئة القـضائية، ومجيـع            
العاملني مع األطفال ومن أجلهم، فضالً عن تطوير التعليم املستمر احملدد األغراض لألطفـال          
أنفسهم، هبدف التشديد على وضعهم بوصفهم أشخاصاً متمتعني حبقوق اإلنسان، وزيـادة            

  عريفهم بأحكام االتفاقية وتفهمهم هلا والتشجيع على االحترام الفعلي جلميع أحكامها؛ت
 الدول األطراف على أن تنشر على نطاق واسـع نـص االتفاقيـة              حيث  -١٤  

وبروتوكوليها االختياريني، وكذلك التقارير الوطنية املقدمـة إىل جلنـة حقـوق الطفـل              
كي تطّلع عليها اجلهات املعنية كافةً، مبا فيها األطفال، واملالحظات اخلتامية للجنة وتوصياهتا ل   

وذلك بوسائل فعالة، من بينها اإلنترنت، وباللغات املناسبة أيضاً، وبأساليب يـسهل علـى              
  األطفال فهمها، وبطرق يتيسر هلم احلصول عليها؛

 الدول األطراف على أن تضع يف اعتبارها على النحو الواجب، لدى    يشجع  -١٥  
ا أحكام االتفاقية، والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، وتوصيات جلنـة حقـوق            تنفيذه

  الطفل ومالحظاهتا وتعليقاهتا العامة يف هذا الشأن؛
ورصـد   باإلجراءات اليت اختذهتا جلنة حقوق الطفل يف سبيل متابعة           يرحب  -١٦  

قدمته مـن توصـيات،     الدول األطراف ما أدلت به اللجنة من مالحظات ختامية وما           تنفيذ  
ويسلط الضوء بوجه خاص يف هذا الشأن على حلقات العمل اإلقليمية وعلى مشاركة اللجنة        

  فيما اختذ من مبادرات على الصعيد الوطين؛
 بالدور الذي تلعبه مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           يرحب أيضاً   -١٧  

الحظ مـع   يتياريني امللحقني هبا، وبينما      االخ اإلنسان يف تعزيز تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني     
االرتياح إنشاء قوة العمل املعنية حبقوق الطفل على كامل نطاق املفوضية يف اآلونة األخرية،              

شجع املفوضية السامية على أن تكفل كذلك، بالتعاون مع صندوق األمـم املتحـدة              يفإنه  
اج الكامل املنتظم حلقوق الطفل     لألطفال وغريه من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، اإلدم        

  يف براجمها وأنشطتها؛
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 بالدول األطراف كافة، أن تعمل بصورة وثيقة، يف سـياق تنفيـذ             يهيب  -١٨  
االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، مع منظمات اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك              

  املنظمات املهتمة باألطفال والشباب؛
 بتضمني عمله أحكاَم االتفاقية وبروتوكوليهـا االختيـاريني          التزامه يؤكد  -١٩  

بانتظام ومنهجية وشفافية، ويطلب إىل اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان            
التابعة للمجلس أن تضع أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني ذات الصلة يف اعتبارهـا        

  لدى هنوضها باملهام املسندة إليها؛
 بالدول األطراف أن تدرج يف عملية االستعراض الدوري الـشامل           يهيب  -٢٠  

أحكاَم اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني، ويشجع الدول األطراف علـى أن            
تضع يف اعتبارها التوصيات ذات الصلة املستمدة من االستعراض لـدى تنفيـذها أحكـام               

  االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني؛
 الدول األطراف، لدى تنفيذها توصيات اللجنة، أن تطلب، حسب          يشجع  -٢١  

االقتضاء، الدعم الفين من وكاالت األمم املتحدة وغريها من املؤسسات الدولية ذات الصلة             
  يف بلداهنا أو أقاليمها؛

إىل املفوضة السامية أن تقوم سنوياً بإعداد موجز عن أعمال اجتماع           يطلب    -٢٢  
  ؛٧/٢٩ من قرار اجمللس ٧ املتعلق حبقوق الطفل على سبيل املتابعة ألحكام الفقرة اليوم الكامل

، ٦٣/٢٤١ وقرار اجلمعية العامـة      ٧/٢٩باإلشارة إىل قرار اجمللس     يعرب،    -٢٣  
عن بالغ قلقه إزاء التأخر يف تعيني املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة العنـف ضـد                  

لعام أن يبادر بصورة عاجلة إىل تعيينه وفقـاً ألحكـام قـرار            األطفال، ويطلب إىل األمني ا    
، وأن يقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة تقريراً عـن التقـدم           ٦٢/١٤١اجلمعية العامة   

  احملرز يف هذا الشأن؛
 أن يواصل نظره يف مسألة حقوق الطفل وفقاً لربنامج عمله وألحكام            يقرر  -٢٤  

مه، يف قراره واجتماعه التاليني، على القضاء علـى العنـف           ، وأن يركز اهتما   ٧/٢٩قراره  
  .اجلنسي الذي ميارس ضد األطفال

٤٣ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. اجلزء الثاين من الوثيقةمن انظر الفصل الثالث .اعتمد بدون تصويت[  
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    ١٠/١٥  
  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

  وق اإلنسان،إن جملس حق  
 وقراريه  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١٢ مقرره   إذ يؤكد من جديد     

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٧ و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٨
 ٢٠٠٤/٨٧ و ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦٨وقرارات جلنة حقوق اإلنسان     

، وإذ يذكّر   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١املؤرخ  
 ٥٨/١٨٧ و ٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٥٧/٢١٩بقرارات اجلمعية العامة    

ديـسمرب  / كـانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٩١ و ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  
 ١٩ املـؤرخ    ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٢/١٥٩ و ٢٠٠٦ديسمرب  /األولكانون  

، وإذ يرحب باجلهود اليت يبذهلا مجيع       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٨٥و
  أصحاب املصلحة ذوي الصلة لتنفيذ تلك القرارات،

جبميع الدول أن تكفل أن يكون أي تدبري ُيتخذ ملكافحة اإلرهـاب            يهيب    -١  
اً مع القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنـسان وقـانون الالجـئني               متوافق

  والقانون اإلنساين الدويل؛
 إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        يعرب عن بالغ قلقه     -٢  

  فضالً عن قانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل، يف سياق مكافحة اإلرهاب؛
 للمعاناة اليت يسببها اإلرهاب لضحاياه وألسرهم       ستيائه الشديد يعرب عن ا    -٣  

  ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛
 إدانته القاطعة جلميع أفعال اإلرهاب وأساليبه وممارسـاته،      يؤكد من جديد    -٤  

صرف النظر عـن دوافعهـم،       كان مرتكبوه، ب   أّياًبكل أشكاله ومظاهره، وحيثما ارُتكب و     
بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وجيّدد التزامه بتعزيز التعاون الـدويل ملنـع اإلرهـاب                
ومكافحته ويدعو، يف هذا الشأن، الدول واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل أن تقوم،              

افحة اإلرهاب، اليت تؤكد حبسب االقتضاء، مبواصلة تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملك
من جديد أموراً عدة منها احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفها الركيـزة              

  األساسية ملكافحة اإلرهاب؛
بالدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، ضمان حصول أي شخص         يهيب    -٥  

وضمان حصول   لتعرض النتهاك حقوقه اإلنسانية وحرياته األساسية على سبيل انتصاف فعا         
الضحايا على أشكال جرب مناسبة وفعالة وعاجلة، حبسب االقتضاء، مبـا يف ذلـك تقـدمي                

  املسؤولني عن تلك االنتهاكات إىل العدالة؛
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الدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، على محايـة مجيـع حقـوق            حيث    -٦  
ن تضع يف اعتبارهـا أن      اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى أ        

  بعض تدابري مكافحة اإلرهاب ميكن أن تؤثر على التمتع هبذه احلقوق؛
الدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، على احتـرام احلـق يف           حيث أيضاً     -٧  

املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية واحلق يف حماكمة عادلة وفق ما ينص عليه القـانون               
 من العهد الـدويل اخلـاص   ١٤لقانون الدويل حلقوق اإلنسان، كاملادة الدويل، مبا يف ذلك ا  

  باحلقوق املدنية والسياسية، وحسب االنطباق، القانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني؛
الدول إىل دراسة قائمة املبادئ اليت وضعها مؤخراً الفريق العامل املعين يدعو   -٨  

 احلرية يف سياق تدابري مكافحة اإلرهـاب يف ضـوء           باالحتجاز التعسفي بشأن احلرمان من    
 من العهـد الـدويل      ١٤ و ٩ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتني        ١٠ و ٩املادتني  

  ؛)A/HRC/10/21(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
بأن آلية االستعراض الدوري الشامل ميكن أن تفيد كأداة لتعزيز ومحاية           يقر    -٩  

ان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب وحيـث مجيـع أصـحاب             حقوق اإلنس 
  املصلحة على مواصلة تكثيف جهودهم يف هذا الشأن؛

بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات      بتقرير املقرر اخلاص املعين     ينوه    -١٠  
 ؛)A/HRC/10/3(األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

ن بشكل كامل مع املقرر اخلاص يف أداء املهام          إىل مجيع الدول التعاو    يطلب  -١١  
والواجبات املوكلة إليه يف إطار واليته، مبا يف ذلك سرعة االستجابة للنداءات العاجلة وتقدمي              

  املعلومات املطلوبة، والنظر جبدية يف قبول طلبات املقرر اخلاص إجراء زيارات لبلداهنا؛ 
ه، أن يعد، بالتـشاور مـع الـدول          بواليت ، عمالً إىل املقرر اخلاص  يطلب    -١٢  

وأصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين، جتميعاً للممارسات اجليدة املتعلقة باألطر والتدابري           
القانونية واملؤسسية اليت تضمن احترام وكاالت االستخبارات حلقوق اإلنـسان يف سـياق             

لوكاالت، وأن يعرض   مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك املمارسات املتعلقة بالرقابة على تلك ا          
  التجميع يف تقرير يقدمه إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة؛

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن محايـة            ينوه  -١٣  
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب املقـدم إىل اجمللـس                

)AHRC/8/13 (     والية اليت أسندهتا إليها جلنة حقوق اإلنسان يف        فضالً عن العمل على تنفيذ ال
 فيما خيص محاية حقوق اإلنـسان       ٦٠/١٥٨ واجلمعية العامة يف قرارها      ٢٠٠٥/٨٠قرارها  

واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، ويطلب إىل املفوضـة الـسامية مواصـلة              
  جهودها يف هذا الشأن؛
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اخلاص مواصـلة املـسامهة، حـسب        إىل املفوضة السامية واملقرر      يطلب  -١٤  
االقتضاء، يف النقاش اجلاري بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف األمم املتحدة لتوفري              
ضمانات كافية حلقوق اإلنسان تكفل وضع إجراءات عادلة وواضحة، ال سيما فيما يتعلـق              

  عادهم منها؛بوضع أفراد أو كيانات يف قوائم العقوبات ذات الصلة باإلرهاب واستب
 على أمهية قيام اهليئات والكيانات التابعة لألمم املتحدة واملنظمـات           يشدد  -١٥  

الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وخباصة املشاركة منها يف فرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف              
لدول اليت  جمال مكافحة اإلرهاب، اليت توفر املساعدة التقنية فيما يتعلق مبنع اإلرهاب وقمعه ل            

توافق على ذلك، على النحو املناسب ومبا يتفق مع والياهتا، بإدراج احترام القانون الـدويل               
حلقوق اإلنسان، وحسب االنطباق القانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني، فـضالً عـن             
 سيادة القانون، بوصف ذلك من العناصر املهمة يف املساعدة التقنية اليت تقـدمها للـدول يف      

سياق مكافحة اإلرهاب، وذلك بوسائل من بينها االستفادة من املـشورة الـيت تقـدمها               
اإلجراءات اخلاصة للمجلس، كل ضمن حدود واليته، واملفوضية السامية وأصحاب املصلحة          

  ذوو الصلة، أو ضمان تواصل احلوار معها؛
مـا، مـع    إىل املفوضة السامية وإىل املقرر اخلاص أن يقدما تقريريه        يطلب    -١٦  

 من  ٣وضع مضمون هذا القرار يف االعتبار، إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة يف إطار البند                
  .جدول األعمال، وفقاً لربنامج عمله السنوي

٤٣ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

].اجلزء الثاين من الوثيقةمن  انظر الفصل الثالث .اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/١٦  
   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

  اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،
ـ          وإذ يشري    سان واجمللـس    إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلن

واجلمعية العامة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيهـا              
ـ  ـ وق ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٥قرار اجمللس     ٦٣/١٩٠ة العامـة    ـرار اجلمعي

  ، وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٣ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
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 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التـابع         ٥/١إىل قرار اجمللس    وإذ يشري     
 بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات           ٥/٢لألمم املتحدة، و  

، وإذ يشدد على ضرورة أداء أصحاب      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اخلاصة للمجلس، املؤرخني    
  الواليات مهامهم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

 التقريرين املقدمني من املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنـسان           وإذ يضع يف اعتباره     
، وإذ حيث على تنفيـذ      )A/HRC/10/18 و (A/63/322يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      

  ة فيهما،التوصيات الوارد
 والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا            وقد استعرض   

  الشعبية الدميقراطية،
إزاء التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة        وإذ يساوره بالغ القلق       

 مجهوريـة  وواسعة النطاق للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف     
كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء املسائل غري احملسومة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل واليت تتعلق              
باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ حيث حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى              

  االحترام الكامل والتام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
 إزاء التجاوزات اجلسيمة واملنتظمة والواسعة النطاق حلقوق        تيائهوإذ يعرب عن اس     

اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وخباصة استعمال التعذيب ضد الـسجناء            
السياسيني واملواطنني املعادين إىل مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة وإيـداعهم يف            

  معسكرات العمل،
لرفض حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         فه  وإذ يعرب عن بالغ أس      

  االعتراف بوالية املقرر اخلاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،
   هشاشة الوضع اإلنساين يف البلد،وإذ تثري جزعه  
 مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن          وإذ يؤكد من جديد     

  هنا متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،ضمان متتع كل سكا
 بضعف حال النساء واألطفال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واملـسنني،            وإذ يسلم   

  وباحلاجة إىل ضمان محايتهم من اإلمهـال والتعسف واالستغالل والعنف،
ة  عن قلقه الشديد الستمرار االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة والواسع        يعرب  -١  

  النطاق حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛
 على املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا             يثين  -٢  

الشعبية الدميقراطية ملا قام به من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليتـه،               
  ؛على الرغم من صعوبة احلصول على املعلومات



A/HRC/10/29 

55 GE.09-17449 

، لفتـرة   ٧/١٥اص، وفقاً لقرار اجمللس     ـة املقرر اخل  ـد والي ـ متدي يقرر  -٣  
  سنة واحدة؛

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على التعاون التـام مـع            حيث  -٤  
املقرر اخلاص وعلى السماح له بدخول البلد دون قيد وتزويده جبميع املعلومـات الالزمـة               

  ؛لتمكينه من الوفاء بواليته
ـ  حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية علـى         حيث أيضاً   -٥   يف شاركة  امل

، ٢٠٠٩ديسمرب /عملية االستعراض الدوري الشامل بشكل كامـل وإجيـايب يف كانون األول       
  بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان عن طريق املشاركة الفعالة مع اجملتمع الدويل؛

الشعبية الدميقراطية علـى ضـمان       حكومة مجهورية كوريا     حيث كذلك   -٦  
وصول املساعدة اإلنسانية بشكل كامل وسريع ودون عائق وتسليمها على أساس احلاجـة،             

  وفقاً للمبادئ اإلنسانية؛
 األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية    يشجع  -٧  

ستقلني واملنظمات غري احلكوميـة     الدولية وأصحاب الواليات واملؤسسات املهتمة واخلرباء امل      
  على إقامة حوار وتعاون منتظمني مع املقرر اخلاص يف الوفاء بواليته؛

 إىل األمني العام أن ميد املقرر اخلاص بكل ما يلزمه مـن مـساعدة               يطلب  -٨  
وموظفني لالضطالع بواليته بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه اآللية بدعم من مفوضـية              

  سامية حلقوق اإلنسان؛األمم املتحدة ال
 املقرر اخلاص إىل تقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللـس             يدعو  -٩  

  .واجلمعية العامة
٤٣ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

.  عضواً عن التصويت   ١٥، مع امتناع    ٦ صوتاً مقابل    ٢٦اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :كما يليوكان التصويت  .)الوثيقةمن من اجلزء الثاين انظر الفصل الرابع (

  :املؤيدون
األرجنتني، األردن، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البحرين، بوركينا        
فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، زامبيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا،         
سويسرا، شيلي، غانا، فرنسا، الكامريون، كندا، مدغـشقر، املكـسيك،          

ية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا          اململكة العرب 
  الشمالية، موريشيوس، هولندا، اليابان؛
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  :املعارضون
  االحتاد الروسي، إندونيسيا، الصني، كوبا، مصر، نيجرييا؛

  :املمتنعون
أذربيجان، أنغوال، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيا،        

  .]غابون، الفلبني، قطر، ماليزيا، نيكاراغوا، اهلندجيبويت، السنغال، 

    ١٠/١٧  
  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب          إذ يساوره بالغ القلق     

انية منذ االحتالل العـسكري     حلقوقهم األساسية واإلنس   واملتواصل   ياملنهجانتهاك إسرائيل   
  ،١٩٦٧اإلسرائيلي يف عام 

 / كـانون األول   ١٧املـؤرخ   ) ١٩٨١(٤٩٧س األمن   ـرار جمل ـإىل ق  وإذ يشري   
  ،١٩٨١ديسمرب 
 ٦٣/٩٩  إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القراروإذ يشري أيضاً  
 أن إسرائيل قد فشلت يف      معيةأعلنت فيه اجل  لذي   ا ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥املؤرخ  

ا باالنسحاب من كـل اجلـوالن       ـ، ويطالبه )١٩٨١(٤٩٧االمتثال لقرار جملس األمن     
  السوري احملتل،

 كـانون   ١٤عدم قانونية قرار إسـرائيل املـؤرخ          مرة أخرى  يؤكد من جديد  وإذ    
الـذي   فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل          ١٩٨١ديسمرب  /األول

  أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،
 مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة           وإذ يؤكد من جديد     

  ومبادئ القانون الدويل،
 بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسـات         وإذ حييط علماً مع بالغ القلق       

عب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للش
، الذي أشارت فيه إىل التردي اخلطري يف حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن             (A/63/401) احملتلة

ويعرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسـرائيلي يف األراضـي            السوري احملتل،   
   لتعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،العربية احملتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل املستمر ا

 باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن           وإذ يسترشد   
يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشـخاص           و العاملي حلقوق اإلنسان،  
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ت الصلة يف اتفاقييت ، واألحكام ذا١٩٤٩أغسطس / آب١٢املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة 
  ، على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧ و١٨٩٩الهاي لعامي 

 أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد على أساس قراري جملس           وإذ يؤكد من جديد     
 ٢٢املـؤرخ   ) ١٩٧٣(٣٣٨ و ١٩٦٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢األمن  

قابل السالم، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عمليـة          ومبدأ األرض م   ١٩٧٣أكتوبر  /تشرين األول 
السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أساس التنفيذ الكامـل               

  إلحالل سالم عادل وشامل يف املنطقة،) ١٩٧٣(٣٣٨و) ١٩٦٧(٢٤٢لقراري جملس األمن 
 عن جلنـة حقـوق      القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة     أيضاًمن جديد   وإذ يؤكد     
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٠وآخرها قرار اجمللس ،  وجملس حقوق اإلنساناإلنسان

إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعية العامة        ب يهيب  -١  
) ١٩٨١(٤٩٧وخاصة قرار جملس األمن     وجملس حقوق اإلنسان ذات الصلة،       وجملس األمن 

اجمللس، يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا علـى             الذي قرر فيه    
 اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوين دويل، وطالب إسرائيل بـأن              

  تلغي قرارها هذا فوراً؛
 بإسرائيل الكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الـدميغرايف          يهيب أيضاً   -٢  

يكل املؤسسي واملركز القانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب الـسماح            واهل
  للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛

إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية        ب  كذلك يهيب  -٣  
الكف عن تدابريها القمعية    و يف اجلوالن السوري احملتل،      اإلسرائيلية على املواطنني السوريني   

اليت تعيق متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم املدنية       عن مجيع املمارسات األخرى     وضدهم،  
 يف تقريـر    والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت متت اإلشارة إىل عدد منـها          

ملمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للـشعب        اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف ا     
  الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

 بإسرائيل السماح للسكان السوريني يف اجلوالن الـسوري احملتـل           يهيب  -٤  
بزيارة أسرهم وأقربائهم يف الوطن األم سورية عرب معرب القنيطرة وبإشراف اللجنة الدوليـة              

ب األمحر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات بوصف ذلك انتهاكاً صـارخاً التفاقيـة              للصلي
  ؛جنيف الرابعة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 بإسرائيل اإلطالق الفوري لـسراح األسـرى الـسوريني يف           يهيب أيضاً   -٥  
 عاماً ويدعو إسـرائيل     ٢٣ البعض منهم لفترات تزيد على    احتجز  السجون اإلسرائيلية الذين    

  ؛إىل معاملتهم معاملة تتفق مع القانون اإلنساين الدويل
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 بإسرائيل، يف هذا اإلطار، السماح ملمثلي اللجنـة الدوليـة           يهيب كذلك   -٦  
للصليب األمحر بزيارة سجناء الرأي واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية برفقة أطباء            

  ؛حياهتم  الصحية والنفسية ومحايةاختصاصيني للوقوف على حالتهم
 أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلداريـة الـيت اختـذهتا أو             يقرر  -٧  

تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلـوالن الـسوري احملتـل              
اقيـة جنيـف    ومركزه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل والتف         

، وليس  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة         
  ؛هلا أي أثر قانوين

 بأي من   يف األمم املتحدة عدم االعتراف    الدول األعضاء   ب  مرة أخرى  يهيب  -٨  
  التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛

أن يوجه نظر مجيـع احلكومـات،       لألمم املتحدة   ني العام    األم  إىل يطلب  -٩  
وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة            
واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكـن،              

   ؛الثالثة عشرة لس يف دورتهاجملوأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل 
 مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري يقرر  -١٠  

  .عشرة  الثالثةاحملتل يف دورته
٤٣اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

 عضواً عن   ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :كما يليوكان التصويت . )ء الثاين من الوثيقةانظر الفصل السابع من اجلز (التصويت

  :املؤيدون
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،          
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،         
بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غـابون،          

فلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، موريشيوس، غانا، ال
  اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

  :املعارضون
  ندا؛ك
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  :املمتنعون
أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا،         

ملتحدة لربيطانيا العظمـى    سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة ا     
  .]وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليونان

    ١٠/١٨  
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،          

  ويف اجلوالن السوري احملتل
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  رض بالقوة، األحيازة مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد  
 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد    

 يف ميثاق األمـم املتحـدة وكمـا وردت          حسبما هو منصوص عليه   واحلريات األساسية،   
بالتفصيل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري     

   املنطبقة،ذلك من الصكوك
 إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق            وإذ يشري  

اإلنسان وجملس األمن واجلمعية العامة، اليت أكدت من جديد، يف مجلة أمور، عدم قانونيـة               
  املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،

نيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني  أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جوإذ يضع يف اعتباره  
، واليت تنطبـق قانونـاً علـى األراضـي          ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقت احلرب، املؤرخة    

، مبا فيها القدس    ١٩٦٧الفلسطينية وعلى مجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام           
ألطراف السامية املتعاقدة الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذكِّر باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر ا      

  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 
 أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املـدنيني إىل األرض             وإذ يرى   

يف اليت حتتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبـا             
 ١٢ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإلضـايف األول التفاقيـات جنيـف املؤرخـة               

  ،١٩٤٩أغسطس /آب
 ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف          وإذ يشري  

ن بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، وإىل استنتاجها أ           
 متثل خرقاً   ،مبا فيها القدس الشرقية   ،  إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة      

  للقانون الدويل،
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  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥- إىل قرار اجلمعية العامة دإوإذ يشري أيضاً 
لة تشكل انتـهاكات   أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملت       وإذ يؤكد 

خطرية جداً للقانون اإلنساين الدويل وللحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيين يف هـذه األرض       
 تـشرين   ٢٧ املعقود يف    وتقّوض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف ذلك مؤمتر أنابوليس للسالم         

 املعقـود يف     ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية        ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
غري ، اهلادفة إىل إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧

  ،٢٠٠٨وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البقاء حبلول هناية عام مقطعة األوصال 
إىل متّسكه بتنفيذ كال الطرفني اللتزاماهتما مبوجب خارطة الطريـق الـيت            وإذ يشري     

 الفلسطيين علـى أسـاس      -اإلسرائيلي  صراع  لجنة الرباعية بغية إجياد حل دائم لل      وضعتها ال 
، وإذ يالحظ على وجه التحديد دعوهتا إىل جتميد مجيع          )، املرفق S/2003/529(وجود دولتني   

  األنشطة االستيطانية،
 إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة         ه قلق بالغوإذ يعرب عن     

ملستوطنات وتوسيعها يف األرض الفلسطينية احملتلة، منتهكة بذلك القانون اإلنساين الـدويل            ا
وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك خطط توسيع املستوطنات حـول القـدس               

  ،غري مقطعة األوصالالشرقية احملتلة والربط بينها، مبا يهدد إقامة دولة فلسطينية 
ن أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوض حتقيق حل          م وإذ يعرب عن قلقه    

  على أساس وجود دولتني،صراع ال
 إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القـانون الـدويل، يف             قلقه  بالغ وإذ ُيعرب عن   

تشييد اجلدار داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وإذ              
، مما قد   ١٩٤٩ن قلقه بوجه خاص إزاء مسار اجلدار املنحرف عن خط اهلدنة لعام             يعرب ع 

حيكم مسبقاً على املفاوضات املستقبلية وجيعل احلل القائم على وجود دولتني مستحيل التنفيذ        
  مادياً ومما يتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت يواجهها الشعب الفلسطيين،

ن أن مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من  موإذ يساوره بالغ القلق    
  املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات األمـم            وإذ يعرب عن قلقه    
الـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي      املقرر اخلاص املعين حب وال سيما املتحدة ذات الصلة،    

  ،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي             يرحب  -١  

، ويدعو حكومـة إسـرائيل إىل أن   )A/HRC/10/20 (١٩٦٧ذ عام   ـة من ـالفلسطينية احملتل 
 لتمكينهم مـن االضـطالع   ٩/١-لس دإتتعاون مع املقررين اخلاصني املعنيني وفقاً لقرار اجمل      

  بواليتهم بالكامل؛



A/HRC/10/29 

61 GE.09-17449 

إلعالنات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل املتعلقة ببناء       إزاء ا  يعرب عن استيائه    -٢  
وحدات سكنية جديدة للمستوطنني اإلسرائيليني يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخاصـة يف            

غري عملية السالم وإنشاء دولة فلسطينية      أهنا تقوض   بالنظر إىل   القدس الشرقية احملتلة وحوهلا،     
وذات سيادة ومستقلة، وألهنا تنتهك القانون الدويل وختل بتعهدات إسرائيل          مقطعة األوصال   

  يف مؤمتر أنابوليس للسالم؛
  :إزاء ما يلييعرب عن بالغ قلقه   -٣  
استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً            )أ(  

األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة مصادرة لقانون الدويل، مبا يف ذلك توسيع املستوطنات، ول
املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق االلتفافية، مما يؤدي إىل تغيري الطـابع             

 احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية واجلـوالن         لألرض الفلسطينية العمراين والتكوين الدميغرايف    
 بشأن محاية األشخاص املـدنيني يف        الرابعة السوري احملتل، ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف     

 ، من تلـك االتفاقيـة  ٤٩، وال سيما املادة     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ املؤرخةوقت احلرب   
عقبة رئيسية أمام حتقيق سالم عادل وشامل وإنـشاء دولـة           متثل  املستوطنات  ويشري إىل أن    

 قراطية وذات سيادة متلك مقومات البقاء؛فلسطينية مستقلة ودمي

يف الضفة الغربية " أدام" جبوار مستوطنات    املزمع اإلسرائيلية   بناء املستوطنات   )ب(  
  ؛شكل كتلة استيطانية جديدةي الذياحملتلة، 

منـشأة يف    ١ ٢٥٧دد املنشآت املشيدة حديثاً واليت بلغ عددها        ـتزايد ع   )ج(  
 من املنشآت القابلة للنقل، األمر الذي يعيق ٥٠٩ىن دائماً و   مب ٧٤٨، مبا يف ذلك     ٢٠٠٨عام  

  ؛ىل الدفع بعملية السالم يف الشرق األوسطإجهود اجملتمع الدويل الرامية 

آثار إعالن إسرائيل عن أهنا ستحتفظ بالكتـل االسـتيطانية الرئيـسية يف               )د(  
غور األردن، على مفاوضـات     األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك املستوطنات الواقعة يف          

 الوضع النهائي؛

توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديـدة علـى األرض            ) ه(  
الفلسطينية احملتلة اليت بات يتعذر الوصول إليها خلف اجلدار، مما ينشئ أمـراً واقعـاً علـى          

 األرض قد يصبح وضعاً دائماً، وهو ما قد يكون مبثابة ضم فعلي؛

تمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل         اس  )و(  
حاالت اإلغالق املتكـررة  هذه األرض، وتقييد حرية تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك    

 قطاع غزة احملتل، األمر الذي تسبب يف إجياد وضع إنساين حرج للغاية يعيشه لنقاط العبور يف
 باً على متتع الشعب الفلسطيين حبقوقه االقتصادية واالجتماعية؛السكان املدنيون، وأثّر سل

االستمرار يف بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس              )ز(  
 الشرقية وحوهلا، وهو ما يتعارض مع القانون الدويل؛
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حـي   مـسكناً يف     ٨٨اخلطة اإلسرائيلية األخرية الرامية إىل هدم أكثر من           )ح(  
شخص من الفلسطينيني    ١ ٥٠٠ أكثر من    نزوحالبستان يف سلوان، األمر الذي سيؤدي إىل        

 القاطنني يف القدس الشرقية؛

  : إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما يليحيث  -٤  
أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة مبا فيهـا القـدس               )أ( 

، وأن تقوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقـف           الشرقية واجلوالن السوري  
  واألنشطة ذات الصلة؛" النمو الطبيعي"توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك 

  أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة؛ )ب(  
 تـشرين  ١٥الوصـول املـؤرخ   وعلى التنفيذ الكامل التفاق التنقل حيث    -٥  

، وال سيما اإلسراع بإعادة فتح معربي رفح وكارين، وهو أمر يكتسي            ٢٠٠٥نوفمرب  /ينالثا
أمهية حامسة بالنسبة ملرور املواد الغذائية واإلمدادات األساسية، فضالً عن وصول وكـاالت             

  األمم املتحدة إىل األرض الفلسطينية احملتلة وتنقلها يف داخلها؛
ابري جدية، مبا يف ذلك مصادرة األسلحة       إسرائيل أن تتخذ وتنفذ تد    ب يهيب  -٦  

وتطبيق عقوبات جنائية، هبدف منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسـرائيليون،             
وغريها من التدابري لضمان سالمة ومحاية املدنيني الفلسطينيني واملمتلكـات الفلـسطينية يف             

  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛
 التوصيات املتعلقة باملستوطنات، واملقدمة من      أن تنفذ إسرائيل  ب أيضاً يهيب  -٧  

بـشأن  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها إىل جلنة حقوق اإلنـسان              
  ؛)E/CN.4/2001/114( إىل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ومصر واألردن زيارهتا

 القائمة باالحتالل، بأن تتقيـد تقيـداً كـامالً           إسرائيل، السلطة  يطالب  -٨  
 / متـوز  ٩وى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف        ـة املذكورة يف الفت   ـبالتزاماهتا القانوني 

  ؛٢٠٠٤يوليه 
 مبا يتمـشى مـع   دفعة جديدة لعملية السالم،      اعطيي الطرفني على أن     حيث  -٩  

 انفذني من أجل الدولة الفلسطينية، وأن تُ      مؤمتر أنابوليس للسالم ومؤمتر باريس الدويل للماحن      
 تـشرين  ١٩املـؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥خارطة الطريق اليت أقرها جملس األمـن يف قـراره     

 إىل تسوية سياسية شاملة وفقاً لقـرارات        الوصول تنفيذاً كامالً، هبدف     ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين
ائر قرارات األمم   وس) ١٩٧٣(٣٣٨والقرار  ) ١٩٦٧(٢٤٢جملس األمن، مبا يف ذلك القرار       

 ٣٠املتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤمتر السالم يف الشرق األوسط الذي ُعقد يف مدريـد يف                
، واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني،          ١٩٩١أكتوبر  /تشرين األول 

  مها إسرائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛
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 /آذارالثالثـة عـشرة يف   ة يف دورته    ـسألر يف هذه امل   ـ مواصلة النظ  يقرر  -١٠  
  .٢٠١٠مارس 

٤٣اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

 . صوتاً مقابل صوت واحد، ومل ميتنع أحد عن التصويت         ٤٦اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. ) اجلزء الثاين من الوثيقةمنانظر الفصل السابع (

  :املؤيدون
لروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أملانيا، إندونيسيا، أنغـوال،        االحتاد ا 

أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، الربازيـل، بـنغالديش،         
بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا،         

ي، الـصني،   جيبويت، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، شـيل       
غابون، غانا، فرنسا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيـا، مدغـشقر،       
مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى         

  وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هولندا، اليابان؛
  :املعارضون

  .]كندا

    ١٠/١٩  
ات حقوق اإلنسان الناشئة عـن اهلجمـات والعمليـات العـسكرية            انتهاك

  اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،         إذ يسترشد     

  والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،
ق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه بنفسه ويف عدم جـواز            حب وإذ يسترشد أيضاً    

  حيازة األراضي باستخدام القوة، على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،
 انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة           وإذ يؤكد   

   فيها القدس الشرقية،، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢
 انطباق أحكام القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان علـى األرض            وإذ يؤكد أيضاً    

  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،



A/HRC/10/29 

GE.09-17449 64 

 إزاء عدم قيام إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل،         وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
صيات فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف      بتنفيذ ما سبق للمجلس أن اعتمده من قرارات وتو        
  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

مجيع أشكال العنف ضد املدنيني ويأسف للخسائر يف األرواح البشرية يف           وإذ يدين     
  سياق احلالة الراهنة،

احملتلة بأن اهلجمات والعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية         وإذ يقر     
نتجت عنها انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان اخلاصة بالـشعب            
الفلسطيين الذي يعيش فيها وأهنا تقوض اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق سالم عادل ودائم يف 

  املنطقة على أساس حل الدولتني،
ع غزة احملتل، مبا يف ذلـك       بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطا     وإذ يقر أيضاً      

  إغالق املعابر احلدودية، يفضي إىل نتائج إنسانية واقتصادية وبيئية وخيمة،
بأن تنهي إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بـاالحتالل، احتالهلـا         يطالب    -١  

 وأن حتترم التزاماهتا يف إطار عمليـة الـسالم إزاء           ١٩٦٧لألرض الفلسطينية احملتلة منذ عام      
 دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية وتعيش بسالم وأمن مع             إنشاء

  مجيع جرياهنا؛
 اهلجمـات والعمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية يف األرض           بشدة يدين  -٢  

الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما حدث منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل وأسفر عن قتل وجرح               
نيني، منهم عدد كبري من النساء واألطفال، ويـدين أيـضاً إطـالق             آالف املدنيني الفلسطي  

  ؛الصواريخ البسيطة الصنع على املدنيني اإلسرائيليني
 بأن تكف إسرائيل، بوصفها السلطة القائمـة بـاالحتالل، عـن            يطالب  -٣  

ري استهداف املدنيني وعن التدمري املنهجي للتراث الثقايف للشعب الفلسطيين، باإلضافة إىل تدم           
املمتلكات العامة واخلاصة، واستهداف مرافق األمم املتحدة، على النحو املنصوص عليـه يف             

  اتفاقية جنيف الرابعة؛
أن توقف إسرائيل فوراً، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل،        ب يطالب أيضاً   -٤  

مجيع أعمال احلفر احلالية حتت جممع املسجد األقصى وحوله، وأن تكف عن أي عمل مـن                
شأنه أن يعرض للخطر هيكل األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية أو يغري من طبيعتـها يف               

  األرض الفلسطينية احملتلة، ال سيما يف القدس وحوهلا؛
إىل توفري محاية فورية جلميع املدنيني، مبا يف ذلك محاية دولية للشعب            يدعو    -٥  

 للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون        الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، امتثاالً     
  اإلنساين الدويل، وكالمها يسري على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛
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 إىل الوقف الفوري جلميع اهلجمات والعمليـات العـسكرية          يدعو أيضاً   -٦  
 الفلسطينيني صـواريخ    اإلسرائيلية يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة وإلطالق املقاتلني        

  بسيطة الصنع على جنوب إسرائيل؛
بأن تلغي إسرائيل فوراً، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، قرارها         يطالب    -٧  

غري القانوين القاضي هبدم عدد كبري من املنازل الفلسطينية حبي البستان يف منطقـة سـلوان                
 فلسطيين من   ١ ٥٠٠نزوح أكثر من    بالقدس الشرقية، قرب املسجد األقصى، مما سينتج عنه         

  سكان القدس الشرقية؛
 بأن تفرج إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، عن السجناء يطالب  -٨  

  واملعتقلني الفلسطينيني؛
 بإسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، أن تزيل نقاط التفتيش          يهيب  -٩  

  التفاقات الدولية؛وأن تفتح مجيع املعابر واحلدود وفقاً ل
 مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد حقوق اإلنـسان الدوليـة            حيث  -١٠  

  والقانون اإلنساين الدويل والكف عن العنف ضد السكان املدنيني؛
 /ذه املسألة يف دورته الثالثـة عـشرة يف آذار      ـة النظر يف ه   ـ مواصل يقرر  -١١  

  .٢٠١٠مارس 
٤٣ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

 أعـضاء عـن     ٨ أصوات، مع امتناع     ٤ صوتاً مقابل    ٣٥اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :كما يليوكان التصويت . )انظر الفصل السابع من اجلزء الثاين من الوثيقة (.التصويت

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، أذربيجـان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،           

 الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، البوسنة      أوروغواي، باكستان، البحرين،  
واهلرسك، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، الـسنغال، سويـسرا،          
شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،       
  املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

  :وناملعارض  
  أملانيا، إيطاليا، كندا، هولندا؛

  :املمتنعون  
أوكرانيا، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، الكامريون، اململكـة      

  .]املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اليابان
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    ١٠/٢٠  
  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه

   حقوق اإلنسان،جملس إن  
بأحكـام املـادة األوىل     وخاصة  ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،      مبقاصد سترشدي إذ  
 واخلمسني منه اللتني تؤكدان حق الشعوب يف تقرير مصريها، وإذ يؤكد من             اخلامسةواملادة  
 القوة االحترام الدقيق ملبدأ االمتناع يف العالقات الدولية عن التهديد باستخدام            ضرورةجديد  

 الوّديـة   بالعالقاتلة  صيف إعالن مبادئ القانون الدويل املت      على النحو احملّدد  أو استخدامها،   
 العامـة يف قرارهـا      اجلمعيـة والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، الذي اعتمدته          

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤املؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥
تـصادية   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق      ١ املادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  

 اللـتني   والسياسية، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        ١ والثقافية، واملادة    واالجتماعية
  تؤكدان حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها،

بالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، واإلعالن العـاملي          كذلك سترشدي وإذ  
 إعـالن   بأحكـام و لشعوب املستعمرة، حلقوق اإلنسان، وإعالن منح االستقالل للبلدان وا      

يونيـه  / حزيـران  ٢٥  اإلنسان يف  حلقوق اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي      ،وبرنامج عمل فيينا  
١٩٩٣ (A/CONF.157/23)  ، حبق مجيـع   املتعلقتني   ، من اجلزء األول   ٣ و ٢  نيوخاصة الفقرت

  جنيب،الحتالل األالشعوب الواقعة حتت ا تقرير مصريها، وخصوصاً يفالشعوب 
 تـشرين   ٢٩املـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ قراري اجلمعية العامة     إىل شريي وإذ  

، وإىل سـائر  ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و ،١٩٤٧نوفمرب  /الثاين
 حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وخاصة حقه يف          وُتحّددالقرارات اليت تؤكد    

  تقرير مصريه،
 تـشرين   ٢٢املـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمـن  قرارات جملـس     إىليضاً  شري أ ي وإذ  

، ١٩٧٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢املـؤرخ   ) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧نـوفمرب   /الثاين
ــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٣٩٧و ــارس / آذار١٢امل ــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢م  ٣٠امل

  ،٢٠٠٢مارس /آذار
لية، يف فتواهـا    إىل االستنتاج الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدو       وإذ يشري كذلك      
أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للجدار يف        ، من   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩املؤرخة  

، يعـوق    القدس الشرقية، إىل جانب التدابري املتخذة سابقاً       هااألرض الفلسطينية احملتلة، مبا في    
  ه،بشدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصري
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 وآخرهـا   ، يف هذا الصدد   اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان   اليت   القرارات إىل شريي وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٧ املؤرخ ٢٠٠٥/١القرار 

 يف تقرير مصريه وفقاً ألحكام ميثـاق        الفلسطيين الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
والـصكوك   الصلة، وألحكام العهـود      ذاتوإعالناهتا  وقرارات األمم املتحدة    األمم املتحدة   
 مبدأً دولياً وحقاً جلميع شعوب العـامل، نظـراً          بوصفهة باحلق يف تقرير املصري      الدولية املتعلق 

 الدويل، وشرطاً أساسياً للتوصل إىل سالم عادل ودائم         القانون من قواعد    قاعدة قطعية لكونه  
  األوسط،وشامل يف منطقة الشرق 

والدائم وغري  غري القابل للتصرف     الشعب الفلسطيين    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
إقامـة  العيش يف حرية وعدالة وكرامـة ويف        ملشروط يف تقرير مصريه، مبا يف ذلك حقه يف          ا

  دولته املتصلة األراضي واملستقلة والدميقراطية وذات السيادة والقابلة للحياة؛ 
دعمه للحل القائم على وجود دولـتني، فلـسطني         يؤكد من جديد أيضاً       -٢  

  م وأمن؛وإسرائيل، تعيشان جنباً إىل جنب يف سال
احترام وصون وحدة األرض الفلسطينية احملتلة بأكملها        على ضرورة    يشدد  -٣  

  ؛ القدس الشرقيةهاوتواصلها وسالمتها، مبا في
مجيع الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحـدة            حيث  -٤  

   أقرب وقت؛على دعم الشعب الفلسطيين ومساعدته على أن ينال حقه يف تقرير مصريه يف
 /ة يف دورته الثالثـة عـشرة يف آذار      ـة النظر يف هذه املسأل    ـمواصل قرري  -٥  

  .٢٠١٠مارس 
٤٣اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

.] انظر الفصل السابع من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٢١  
ن يف  بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسا     ٩/١-متابعة قرار اجمللس دإ   

األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة االنتهاكات الناشئة عن اهلجمات العسكرية         
  اإلسرائيلية األخرية على قطاع غزة احملتل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢املؤرخ  ٩/١-قراره دإ إىلإذ يشري   
قلة عاجلة لتقصي احلقائق يعينها      إىل مقرره املتعلق بإيفاد بعثة دولية مست       وإذ يشري أيضاً    

رئيس اجمللس للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين              
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الدويل املرتكبة من ِقَبل إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، ضد الشعب الفلسطيين يف             
ه غزة احملتل، نتيجة للعدوان األخري، وبأن     مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع         

  إسرائيل إىل االمتناع عن إعاقة عملية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كامالً، دعا
  تنفيذاً كامالً حىت اآلن، ٩/١- عن أسفه لعدم تنفيذ القرار دإوإذ يعرب  
ـ    إىل يطلب  -١   ستقلة رئيس اجمللس مواصلة جهوده الدؤوبة لتعيني بعثة دولية م

  لتقصي احلقائق؛
 بأن تتقيد إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بالتزاماهتـا          يهيب  -٢  

  مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ 
 إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتعـاون تعاونـاً           يطالب  -٣  

  ع املعنيني من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف أداء مهامهم؛كامالً مع مجي
إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بـاالحتالل، بـأن تيـسر          يطالب أيضاً     -٤  

  دون عوائق؛فسح هلم السبيل ألعضاء البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق عملهم وأن ت
  .ة مواصلة النظر يف هذه املسأليقرر  -٥  

٤٣ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

 عضواً عن   ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :كما يليوكان التصويت . )انظر الفصل السابع من اجلزء الثاين من الوثيقة (.التصويت

  :املؤيدون  
غـوال،  االحتاد الروسي، أذربيجـان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أن         

أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا،        
جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غـابون، غانـا،           
الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكـة العربيـة           

  السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
  :املعارضون  

  كندا؛
  :املمتنعون  

أوكرانيا، أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريـا، سـلوفاكيا،          
سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى          

  .]وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان
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    ١٠/٢٢  
  مناهضة تشويه صورة األديان

  نسان،إن جملس حقوق اإل  
 تعهد مجيع الدول، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، بتعزيز وتشجيع          إذ يؤكد من جديد     

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومراعاهتا على النطاق العـاملي، دون أي             
  متييز على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين،

ن عاملية وغـري قابلـة للتجزئـة         أن مجيع حقوق اإلنسا    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  ومترابطة ومتشابكة،

 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها      ٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام        وإذ يشري   
، واليت أكدت فيها اجلمعية على مـسؤوليات مجيـع      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١

ق اإلنسان واحلريات األساسية للجميـع، دون       الدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، باحترام حقو      
  متييز من أي نوع، واعترفت بأمهية احترام وتفهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العامل،

 باملسامهة القيِّمة جلميع األديان يف احلضارة احلديثة واملسامهة الـيت ميكـن أن              وإذ يقر   
  بالقيم املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها،يقدمها احلوار بني احلضارات يف حتسني الوعي 

 مبا أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة             وإذ يرحب   
 من تصميم على اختاذها تدابري للقضاء على أعمال العنصرية وكره           ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨يف  

ت وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح يف        األجانب اآلخذة يف االزدياد يف كثري من اجملتمعا       
  اجملتمعات كافة، وإذ يتطلع إىل تنفيذ هذا اإلعالن تنفيذاً فعاالً على مجيع املستويات،

 يف هذا الصدد على أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدمها             وإذ يشدد   
جانب وما يتـصل بـذلك مـن    املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األ    

، وإذ يرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ       ٢٠٠١تعصب، الذي عقد يف ديربان جبنوب أفريقيا عام         
اإلعالن وبرنامج العمل، وإذ يؤكد على أهنما يشكالن أساساً متيناً للقضاء على مجيع آفات              

  ،ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 جبميع املبادرات الدولية واإلقليمية اهلادفة إىل تشجيع الوئام بني الثقافات           وإذ يرحب   

وبني األديان، مبا فيها حتالف احلضارات واحلوار الدويل بشأن التعاون بني األديان من أجـل               
لى حتقيق السالم والوئام، وما بذل فيها من جهود قيِّمة يف سبيل تعزيز ثقافة السالم واحلوار ع         

  مجيع املستويات،
 بتقارير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز          وإذ يرحب أيضاً    

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اليت قدمت إىل اجمللـس يف دوراتـه                
واليت سلط فيهـا    ) A/HRC/9/12 و A/HRC/6/6 و A/HRC/4/19(الرابعة والسادسة والتاسعة    
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ر اخلاص الضوء على خطورة تشويه صورة مجيع األديان وعلـى احلاجـة إىل تكملـة                املقر
  االستراتيجيات القانونية،

 مظاهر التعصب والتمييز وأعمال العنف املرتكبـة ضـد          وإذ يالحظ مع بالغ القلق      
 أتباع عقائد دينية معينة يف أحناء كثرية من العامل، باإلضافة إىل الصورة السلبية اليت تعطيهـا               

وسائط اإلعالم عن أديان معينة واعتماد وإنفاذ قوانني وتدابري إدارية تتحيز حتديـداً ضـد               
األشخاص املنتمني إىل أصول عرقية ودينية معينة وتستهدف هؤالء األشـخاص، وخباصـة             

، وهتدد بإعاقة متتعهم الكامل حبقوق      ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١األقليات املسلمة بعد أحداث     
  ت األساسية،اإلنسان واحلريا

 أن تشويه صورة األديان يشكل إهانة بالغة لكرامة اإلنسان تفـضي إىل             وإذ يؤكد   
  تقييد احلرية الدينية ملعتنقيها وإىل التحريض على الكراهية والعنف الدينيني،

 أن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهيـة الدينيـة           وإذ يالحظ مع القلق     
 التنافر االجتماعي وإىل انتهاكات حلقوق اإلنسان، وإذ يثري جزعه          عموماً، ميكن أن يؤديا إىل    

عدم اختاذ بعض الدول أي إجراءات ملكافحة هذا االجتاه املتنامي وما ينجم عنه من ممارسات               
متييزية ضد معتنقي أديان معينة وإذ يشدد يف هذا السياق على ضرورة املكافحة الفعالة لتشويه 

ريض على الكراهية الدينية بصورة عامة وضد اإلسالم واملـسلمني          صورة مجيع األديان والتح   
  بصورة خاصة،

 بأن احترام التنوع الثقايف والعرقي والديين واللغوي، وكذلك احلوار بني           واقتناعاً منه   
جوهري إلحالل السالم وحتقيق التفاهم على املـستوى العـاملي يف      أمر  احلضارات وداخلها   

ايف والعرقي والتعصب الديين وكره األجانب تولِّد الكراهية والعنف حني أن مظاهر التحيز الثق
  بني الشعوب والدول،

 على الدور اهلام للتعليم يف تعزيز التسامح الذي يقتضي قبول عامة الناس             وإذ يشدد   
  للتنوع واحترامهم هلذا التنوع،

لتعصب الـديين   خمتلف املبادرات اإلقليمية والوطنية الرامية إىل مكافحة ا        وإذ يالحظ   
والعنصري ضد فئات وجمتمعات حمددة وإذ يشدد يف هذا السياق على ضرورة اعتماد هنـج               

  شامل وغري متييزي لضمان احترام مجيع األعراق واألديان،
رار اجلمعيـة   ـ وق ٢٠٠٨ارس  ـم/ آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٩راره  ـ إىل ق  وإذ يشري   

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٧١العامة 
 بالدراسة اليت أعدهتا مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           حييط علماً   -١  

اإلنسان واليت تتضمن جتميعاً للتشريعات واالجتهادات القانونية القائمة بشأن تشويه صـورة            
وتقرير املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة        ) A/HRC/9/25(األديان وانتهاك حرمتها    
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) A/HRC/9/12(لعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب          للعنصرية والتمييز ا  
  اللذين قدما إىل اجمللس يف دورته التاسعة؛

 إزاء وضع قوالب منطية سلبية لألديان وتشويه صورهتا         يعرب عن بالغ قلقه     -٢  
وإزاء مظاهر التعصب والتمييز يف مسائل الدين أو املعتقد اليت ال تزال واضحة يف العامل واليت                

  أدت إىل التعصب ضد أتباع هذه األديان؛
إزاء مجيع أعمال العنـف واالعتـداءات النفـسية         يعرب عن بالغ استيائه       -٣  

والبدنية والتحريض على القيام هبا ضد األشخاص على أساس دينـهم أو معتقـدهم، وإزاء               
بـادهتم،  توجيه هذه األعمال ضد منشآهتم التجارية وممتلكاهتم ومراكزهم الثقافية وأماكن ع          

  فضالً عن استهداف املواقع املقدسة والرموز والشخصيات الدينية جلميع األديان؛
 إزاء استمرار احلاالت اخلطرية لتعمد استخدام القوالب        يعرب عن بالغ قلقه     -٤  

النمطية لألديان ومعتنقيها وللشخصيات املقدسة يف وسائط اإلعالم، وإزاء الربامج واخلطـط        
ات واجملموعات املتطرفة هبدف خلق وإدامة قوالب منطية بشأن أديان معينة،           اليت تنفذها املنظم  

  وخباصة عندما تتغاضى عنها احلكومات؛
 اشتداد محلة تشويه صورة األديـان والتحـريض علـى          يالحظ بقلق بالغ    -٥  

الكراهية الدينية عموماً، مبا يف ذلك التصنيف العرقي والديين لألقليات املـسلمة يف أعقـاب          
   املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١اث أحد

 بأن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عمومـاً           يسلِّم  -٦  
أصبحا، يف سياق مكافحة اإلرهاب، عاملني يسامهان يف تفاقم حرمان أفـراد اجملموعـات              

  املسُتهَدفة من حقوقهم وحرياهتم األساسية واستبعادهم اقتصادياً واجتماعياً؛
 يف هذا الصدد إزاء الربط املتكرر واخلاطئ بني اإلسالم          ُيعرب عن بالغ قلقه     -٧  

وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلرهاب وُيعرب عن أسفه يف هذا الـشأن إزاء القـوانني أو               
التدابري اإلدارية اليت ُوضعت خصيصاً ملراقبة ورصد األقليات املسلمة، ما يؤدي إىل وصم هذه    

  شرعية على التمييز الذي تعانيه؛األقليات ويضفي ال
 التزام مجيع الدول بالتنفيذ املتكامل السـتراتيجية األمـم          يؤكد من جديد    -٨  

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة دون تـصويت يف قرارهـا               
 ٦٢/٢٧٢ وأعادت اجلمعية تأكيدها يف قرارهـا        ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ   ٦٠/٢٨٨

ور منها أنه ـة أمـ، الذي أكدت فيه من جديد بوضوح مجل   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٥املؤرخ  
 وكذلك احلاجة   ،ال جيوز وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة             

إىل تدعيم التزام اجملتمع الدويل بتعزيز ثقافة السالم واحتـرام مجيـع األديـان واملعتقـدات               
  ع تشويه صورة األديان؛والثقافات، ومن
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 من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية البصرية        ُيعرب عن استيائه    -٩  
واإللكترونية، مبا فيها اإلنترنت، وأي وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنـف أو كـره     
األجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب وعلى التمييز ضد أي دين، وكـذلك اسـتهداف                

  يات الدينية؛الرموز والشخص
 على أن لكل فرد، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبـا يف             ُيشدِّد  -١٠  

 مـن العهـد   ٢٠ و١٩ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتان ٢٩ و١٩ذلك املادتان   
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، احلق يف اعتناق اآلراء دون تدخُّل، واحلق يف حرية              

بري، وأن ممارسة هذين احلقني تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة وال ميكن بالتـايل أن              التع
ختضع سوى للقيود اليت ينص عليها القانون واليت يقتضيها احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم              

  ومحاية األمن الوطين أو النظام العام والصحة العامة أو اآلداب والرفاه بصورة عامة؛
 للجنة القـضاء علـى التمييـز        ١٥ أن التعليق العام رقم      ديؤكد من جدي    -١١  

العنصري الذي تعترب فيه اللجنة حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفـوق العنـصري أو    
الكراهية العنصرية منسجماً مع حرية الرأي والتعبري، ينطبق أيضاً على مسألة التحريض على             

  الكراهية الدينية؛
اهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب        مجيع مظ  يدين بقوة   -١٢  

وما يتصل بذلك من تعصب ضد األقليات القومية أو العرقيـة والدينيـة واللغويـة وضـد            
املهاجرين والقوالب النمطية اليت كثرياً ما ُتطبَّق عليهم، مبا يف ذلك ما يستند منها إىل الـدين              

ق وأن ُتعزِّز، حبسب االقتضاء، القوانني القائمة عند أو املعتقد، وحيث مجيع الدول على أن تطبِّ
حدوث أعمال أو مظاهر أو أوجه تعبري متصلة بكره األجانب أو التعصب، بغية احليلولة دون 

  إفالت مرتكيب هذه األعمال من العقاب؛
 مجيع الدول على أن توفِّر، يف إطار نظمها القانونيـة والدسـتورية،             حيث  -١٣  

 من أعمال الكراهية والتمييز والتخويف واإلكراه النامجة عن تشويه صـورة            احلماية الكافية 
األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، وعلى أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لتعزيز             

  التسامح واحترام مجيع األديان واملعتقدات؛
لى الكراهية   على ضرورة مكافحة تشويه صورة األديان والتحريض ع        ُيشدِّد  -١٤  

الدينية عموماً، بوضع االستراتيجيات وتنسيق اإلجراءات على املستويات احملليـة والوطنيـة            
  واإلقليمية والدولية عن طريق التثقيف والتوعية؛

 جبميع الدول أن تبذل أقصى جهد، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية ومبا يتفق            يهيب  -١٥  
 الدويل اإلنساين، لضمان االحتـرام واحلمايـة        مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون     

الكاملَني لألماكن واملواقع واألضرحة والرموز الدينية، وأن تتخذ تدابري إضافية يف حـاالت             
  تعرضها للتدنيس أو التدمري؛
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 إىل تكثيف اجلهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عاملي لتعزيز ثقافـة            يدعو  -١٦  
ويات، استناداً إىل احترام حقوق اإلنسان وتنوع األديـان         التسامح والسالم على مجيع املست    

واملعتقدات، وحيث الدول واملنظمات غري احلكومية والزعماء الدينيني، باإلضافة إىل وسائط           
  اإلعالم املطبوعة واإللكترونية على مساندة وتشجيع هذا احلوار؛

ن حرية التعبري  للمفوضة السامية لعقدها حلقة دراسية بشأ     ُيعرب عن تقديره    -١٧  
والدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، يف تـشرين             

، ويطلب إليها مواصلة االعتماد على هذه املبادرة، بغية اإلسهام بشكل           ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
ديـان أو   حمدد يف منع وإهناء مجيع أشكال التحريض وآثار القوالب النمطيـة الـسلبية لأل             

  املعتقدات وملعتنقيها على حقوق اإلنسان هلؤالء األفراد وجمتمعاهتم؛
 إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز            يطلب  -١٨  

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الثانيـة                
صورة األديان، وخباصة اآلثار اخلطرية لكره اإلسـالم        عشرة تقريراً عن مجيع مظاهر تشويه       

  على متتع أتباعه جبميع احلقوق؛
 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً             يطلب  -١٩  

عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك الترابط احملتمل بني تشويه صورة األديان وتزايد التحـريض         
  .راهية يف أحناء عديدة من العاملوالتعصب والك

٤٣ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

.  عضواً عن التصويت١٣، مع امتناع ١١ صوتاً مقابل ٢٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية  [
 :كما يليوكان التصويت ). انظر الفصل التاسع من اجلزء الثاين من الوثيقة(

  :املؤيدون  
ندونيسيا، أنغوال، باكستان، البحرين،    االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إ    

بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، الـسنغال، الـصني، غـابون،           
الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مصر، اململكة العربية الـسعودية،          

  نيجرييا، نيكاراغوا؛
  :املعارضون  

ا، شيلي، فرنسا، كندا،    أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسر     
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا؛

  :املمتنعون  
األرجنتني، أوروغواي، الربازيل، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهورية        

  .]كوريا، زامبيا، غانا، مدغشقر، املكسيك، موريشيوس، اهلند، اليابان
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    ١٠/٢٣  
  ال احلقوق الثقافيةاخلبري املستقل يف جم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ميثاق األمم املتحدة،ومبادئ مبقاصد  يسترشدذ إ  
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            وإذ يشري   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن          
  ج عمل فيينا، ومجيع صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،وبرنام

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامـة وجلنـة             وإذ يشري أيضاً    
 املـؤرخ   ٦٢/١٥٥حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرارا اجلمعية العامة            

، وقرار ٢٠٠٨نوفمرب /رين الثاين تش ١٣ املؤرخ   ٦٣/٢٢ و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨
  ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٦اجمللس 

 اإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة بشأن التنوع الثقايف،           وإذ يالحظ   
والتعاون الثقايف الدويل، ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ التعاون الثقـايف الـدويل،              

 بالتنوع الثقايف اللذان اعتمدمها املؤمتر العام ملنظمة األمـم املتحـدة            واإلعالن العاملي املتعلق  
   على التوايل،٢٠٠١ و١٩٦٦للتربية والعلم والثقافة يف عامي 

 املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
لواليات يف إطار اإلجـراءات      املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب ا      ٥/٢لألمم املتحدة و  

، مؤكداً على أن يؤدي     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني      
  مجيع أصحاب الواليات واجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

 اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري       بتزايد عدد الدول األطراف يف    وإذ يرحب     
 تـشرين   ٢٠اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف            اليت   الثقايف
  ، ٢٠٠٧مارس / آذار١٨ ودخلت حّيز النفاذ يف ٢٠٠٥أكتوبر /األول

بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق اإلنـسان            واقتناعاً منه     
 فهم اخلصائص االقتـصادية واالجتماعيـة       واحلريات األساسية للجميع ينبغي أن يستند إىل      

والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل بعاملية حقوق اإلنسان كافة ومبادئ احلرية والعدل             
  واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً،

 بأن التنوع الثقايف وسعي مجيع الشعوب واألمـم إىل التطـور الثقـايف              سلميوإذ    
  لحياة الثقافية للبشرية،املشترك لإلثراء لصدران م

على التعامل مع حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي على حنو منصف           وتصميماً منه     
  وعادل، وعلى قدم املساواة وبالقدر نفسه من االهتمام،
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 أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ مـن حقـوق            يؤكد من جديد    -١  
  ملية وغري قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛اإلنسان، وهي حقوق عا

أن يتمتع بفوائد التقـدم     حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية و         يقر    -٢  
  ؛العلمي وبتطبيقاته

 أنه يف حني جيب مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية          يؤكد من جديد    -٣  
ن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإ

  السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها؛
 إىل أنه ال جيوز ألحد، حسبما هو منصوص عليه يف اإلعالن العـاملي              يشري  -٤  

وق اإلنسان اليت يضمنها    املتعلق بالتنوع الثقايف، أن يستند إىل التنوع الثقايف لكي ينتهك حق          
  القانون الدويل أو لكي حيد من نطاقها؛

   أن على الدول مسؤولية محاية وتعزيز احلقوق الثقافية؛يؤكد من جديد  -٥  
 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز          حييط علماً   -٦  

  ؛)A/HRC/10/60(متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف 
 للدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية        ُيعرب عن تقديره    -٧  

اليت استجابت للمشاورات، أو شاركت يف املشاورات، اليت أُجريت عمالً بقرارات جلنة حقوق             
 / نيـسان  ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢ل  ـأبري/انـ نيس ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦اإلنسان  

 ١٤ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  
  ؛ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٦، وعمالً بقرار اجمللس ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 بأن احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية املكفولة للجميـع يعـزز            سلمي  -٨  
ات الثقافية، وينهض بتطبيـق     التعدد الثقايف، ويسهم يف توسيع نطاق تبادل املعارف واخللفي        

حقوق اإلنسان والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل، ويعزز العالقات الودية املستقرة فيمـا بـني           
  الشعوب واألمم على الصعيد العاملي؛

اخلـبري  " أن ينشئ لفترة ثالثة سنوات، إجراًء خاصاً جديداً معنونـاً            يقرر  -٩  
ما هو مبني يف صكوك األمم املتحدة يف ميدان حقوق    ، حسب "املستقل يف جمال احلقوق الثقافية    

  :اإلنسان ذات الصلة، تسند إليه الوالية التالية
حتديد املمارسات الفضلى يف تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية على املستويات            )أ(  

  واإلقليمية والدولية؛ احمللية والوطنية
احلقوق الثقافيـة وتقـدمي     حتديد العقبات احملتملة اليت تعوق تعزيز ومحاية          )ب(  

  أو توصيات إىل اجمللس بشأن اإلجراءات احملتملة يف هذا الشأن؛/مقترحات و
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العمل بالتعاون مع الدول من أجل تشجيع اعتماد تدابري على املـستويات              )ج(  
احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية هبدف تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية من خالل مقترحـات       

  تعزز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف هذا الشأن؛ملموسة 
دراسة العالقة بني احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف، بالتعاون الوثيـق مـع              )د(  

الدول واجلهات الفاعلة ذات الصلة األخرى، مبا فيها على وجه اخلصوص منظمـة األمـم               
  احلقوق الثقافية؛  يزاملتحدة للتربية والعلم والثقافة هبدف مواصلة تعز

  إدماج املنظور اجلنساين والنظرة إىل ذوي اإلعاقة يف عمله؛  ) ه(  
التعاون الوثيق مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة             )و(  

وغريها من اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، وجلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة       
 مع جتنب االزدواجية اليت ال مربر هلا،     م املتحدة للتربية والعلم والثقافة،      والثقافية، ومنظمة األم  

فضالً عن التعاون مع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى اليت متثل أوسـع نطـاق ممكـن مـن            
االهتمامات واخلربات، حبسب الواليات املُسندة إليها، مبا يف ذلك عن طريق حضور ومتابعة             

  لية ذات الصلة؛ الدونشطة املؤمترات واأل
 جبميع احلكومات أن تتعاون مع اخلبري املستقل وأن تـساعده يف أداء     يهيب  -١٠  

مهام واليته، وأن تزوده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة        
  حنو فعال؛لطلبات اخلبري املستقل املتعلقة بزيارة بلداهنا لتمكينه من االضطالع بواجباته على 

إىل املفوضة السامية توفري كافة املوارد البشرية واملالية الالزمة إلجناز          يطلب    -١١  
  والية اخلبري املستقل بفعالية؛ 

 وفقـاً   ٢٠١٠ إىل اخلبري املستقل تقدمي تقريره األول إىل اجمللس يف           يطلب  -١٢  
  لربنامج عمله؛ 

البند نفسه من جدول األعمال      مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار         يقرر  -١٣  
  . وفقاً لربنامج عمله

٤٣ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  

]. انظر الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  
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١٠/٢٤  
: التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

  وغريهم من العاملني الصحينيدور ومسؤولية العاملني الطبيني 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إىل مجيع القرارات املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            إذ يشري     

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملتعلقة بعلم الطب الشرعي اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة               
  وجلنة حقوق اإلنسان واجمللس،

         مبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بـدور املـوظفني الـصحيني           إىلأيضاً   وإذ يشري   
وال سيما األطباء يف محاية السجناء واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو               

  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
ضروب املعاملة   أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو غريه من           وإذ يؤكد من جديد     

  الالإنسانية أو املهينة، أو العقوبة القاسية أو
أن عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            إىلوإذ يشري     

أو الالإنسانية أو املهينة هو حق غري قابل للتقييد وجيب محايته يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك                 
لية أو الداخلية أو أوقات االضطرابات وحالة الطوارئ، وأن         يف أوقات الرتاعات املسلحة الدو    

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة        احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       
  هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،

واجب املوظفني الطبيني وغريهم من املوظفني الصحيني بـأن ميارسـوا         وإذ يالحظ     
ملهنة لصاحل املرضى وبعدم التسبب يف أي ضرر أو ظلم مبوجب القََسم الطـيب ومـدونات                ا

  قواعد آداب املهنة اخلاصة هبم،
 إىل أن ضلوع العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الـصحيني، بـصورة             وإذ يشري   

ملـة  تشكل مشاركة يف ارتكاب التعذيب أو غريه من ضروب املعا         بأفعال  إجيابية أو سلبية،    
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو تشكل تواطؤاً فيها أو حتريضاً عليها أو حماولـة                 أو

  ،هو من املخالفات اجلسيمة ألخالقيات مهنة الطب وفقاً ملبادئ هذه املهنةالرتكاهبا، 
على أن العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني علـيهم واجـب            وإذ يشدد     
 مـع   ،طبية تتسم بالكفاءة يف ظل استقالل مهين ومعنوي كامل        نهم أن يقدموا خدمة     يقتضي م 

التحلي بالرأفة واحترام الكرامة اإلنسانية، وأن يضعوا دائماً يف االعتبار حيـاة اإلنـسان، وأن               
  املتعلقة هبم،يعملوا من أجل حتقيق املصلحة الفضلى للمريض وفق مدونات األخالقيات املهنية 

واجب مجيع العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني املتمثـل يف           حظ  وإذ يال   
ال التعذيب وغريه مـن ضـروب       السلطات الطبية أو القضائية الوطنية أو الدولية بأفع       إبالغ  
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حسب االقتضاء ووفق   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة الـيت يعلمون هبا            
  املهنية اخلاصة هبم،قواعد األخالقيات 

 أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية يشكالن، مبوجب اتفاقيات جنيف      وإذ يالحظ أيضاً    
، خرقاً خطرياً، كما أن النظام األساسي للمحكمة الدولية حملاكمة األشـخاص            ١٩٤٩لعام  

وغوسالفيا املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف إقليم ي    
، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص          ١٩٩١السابقة منذ عام    

املسؤولني عن أعمال إبادة األجناس وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنـساين             
الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن ارتكاب أعمـال إبـادة              

يناير / كانون الثاين  ١األجناس وغريها من االنتهاكات املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة، بني           
، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تقضي        ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١و

بأن أفعال التعذيب ميكن أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية، وتشكل كذلك جـرائم حـرب               
  حالة من حاالت الرتاع املسلح،عندما ترتكب يف ظل 

 مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      يدين  -١  
الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، واليت هي مجيعاً حمظورة 

 إىل مجيع الدول    ميكن تربيرها أبداً، ويطلب    وستظل حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال        
أن تنفذ تنفيذاً كامالً احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               

  الالإنسانية أو املهينة؛
على وجوب قيام الدول باختاذ تدابري تتـسم باملثـابرة والتـصميم            يؤكد    -٢  

 العقوبـة القاسـية أو      والفعالية بغية منع ومكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو          
الالإنسانية أو املهينة، ويشدد على وجوب جعل مجيع أفعال التعذيب جرائم مبوجب القانون             

  اجلنائي الداخلي؛
 على أنه ال ينبغي االحتجاج بأي أوامر أو تعليمات صـادرة مـن              يشدد  -٣  

وبـة  موظف أعلى أو من سلطة عامة كمربر للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو العق               
، مبـن يف     أو تلزمه  تطلب من أحد   الالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأنه جيب على الدول أ         

ذلك أيُّ من العاملني الطبيني أو الصحيني اآلخرين، ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب أو               
  غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

لى احترام أوجه االستقالل والواجبات واملسؤوليات املهنيـة         الدول ع  حيث  -٤  
  واملعنوية للعاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني؛

 الدول على ضمان قيام العاملني الطبيني وغريهم من العـاملني           حيث أيضاً   -٥  
طارهـا  السلطات الطبية أو القضائية الوطنية أو الدوليـة أو إخ         الصحيني بواجبهم يف إبالغ     

أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يعلمون هبـا،               ب
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املهنية املنطبقة عليهم ومبا يتفق معها دون خوف        ووفق قواعد األخالقيات    حسب االقتضاء،   
  من العقاب أو املضايقات؛

ى وجه السرعة    على وجوب قيام السلطة الوطنية املختصة بالنظر عل        يشدد  -٦  
وبرتاهة يف مجيع ادعاءات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية    
أو املهينة مبا يف ذلك الفحص عند اللزوم على أيدي خرباء يف الطب الـشرعي والعـاملني                 
 الطبيني ذوي الصلة اآلخرين لكي جيري حتميل املسؤولية لألشخاص الذين يشجعون علـى            

ارتكاب هذه األفعال أو يأمرون هبا أو يتغاضون عنها أو يرتكبوهنا وإحالتـهم إىل القـضاء                
  اجلرم املرتكب؛وجسامة ومعاقبتهم مبا يتناسب 

علمـاً  ، وُيحـيط     الدول على وضع إجراءات فعالة للتحري والتوثيق       حيث  -٧  
غريه من ضروب املعاملـة     أعمال التعذيب و  بشأن  باملبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني      
   باعتبار ذلك أداة مفيدة يف هذا الصدد؛،أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 على وجوب عدم قيام الدول مبعاقبة العاملني الطبيني وغريهم مـن            يشدد  -٨  
العاملني الصحيني أو ترهيبهم بوجوه أخرى، بسبب عدم إطاعتهم أو معارضتهم ألوامـر أو              

مات بارتكاب أو تيسري أو إخفاء أفعال تشكل تعذيباً أو غري ذلك من ضروب املعاملة أو         تعلي
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 مجيع الدول على إتاحة فحص طيب مهين جلميع األشخاص احملرومني           حيث  -٩  
نقلهم بـني   من حريتهم، يف السجون أو يف أي منشآت احتجاز أخرى، عند إيداعهم فيها و             

هذه املنشآت وإجراء هذا الفحص بعد ذلك على أساس منتظم كوسيلة للمساعدة على منع              
  املهينة؛ التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

ميع األشخاص احملرومني من حريتهم     أن تتيح جل   مجيع الدول على     أيضاً حيث  -١٠  
أي مرض وأي رعاية حيتاج إليها على وجـه         العالج من   بدنية والعقلية و  صحتهم ال حتفظ  محاية  

 على أن يكون هذا العالج وهذه الرعاية من نفـس النوعيـة       ،التحديد األشخاص ذوو اإلعاقة   
واملستوى املتاحني لألشخاص غري احملرومني من حريتهم، باعتبار ذلك وسيلة للمساعدة علـى             

  عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛منع التعذيب أو غريه من ضروب امل
 بأن فحوص الطب الشرعي ميكن أن تؤدي دوراً هامـاً يف مكافحـة              يقر  -١١  

اإلفالت من العقاب عن طريق توفري األدلة اليت تشكل أساساً ميكن باالستناد إليه رفع دعاوى 
ان، وعنـد االنطبـاق،     ألشخاص املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنس     ناجحة تستهدف ا  

القانون اإلنساين الدويل؛ ويشجع على زيادة التنسيق بني احلكومات واملنظمات احلكوميـة            
الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق، يف مجلة أمور، بـالتخطيط هلـذه التحريـات               

  وإجرائها، وكذلك فيما يتعلق حبماية خرباء الطب الشرعي واخلرباء ذوي الصلة؛
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 جبميع الدول ضمان أن تكون برامج التثقيف واإلعالم املتعلقة باحلظر       يهيب  -١٢  
املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مدرجة              

من العاملني الصحيني الذين قد يـشاركون يف         بالكامل يف تدريب العاملني الطبيني وغريهم     
أشكال التوقيف   ستجواب أو عـالج أي فـرد خاضع ألي شكل من        إجراءات سجن أو ا   

  أو االحتجاز أو السجن؛
 مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف اتفاقية مناهـضة التعـذيب              حيث  -١٣  

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على أن تفعل ذلك على 
 إىل الدول األطراف النظر مبكـراً يف التوقيـع والتـصديق علـى              سبيل األولوية، ويطلب  

  الربوتوكول االختياري لالتفاقية؛
 بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة ملنع التعذيب، يشارك           يرحب  -١٤  

فيها عاملون طبيون وعاملون صحيون آخرون، ويشجع مجيع الدول اليت مل تنشئ مثل هذه              
 ذلك، ويطلب إىل الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية          اآلليات على أن تفعل   

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الوفاء              
  بالتزامها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة حقاً وفعالة يف هذا الصدد؛

ص املعين مبسألة التعذيب وغـريه من ضروب املعاملة         إىل املقرر اخلا   يطلب  -١٥  
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وغريه من آليات اإلجراءات اخلاصة ذات الـصلة               

  :األخرى، ويدعو اهليئات ذات الصلة املنشأة مبعاهدات، يف حدود والية كل منها، إىل
بـل العـاملني    جيابية أو السلبية من قِ    أن تظل متيقظة فيما يتعلق باملشاركة اإل        )أ(  

الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              
  أو الالإنسانية أو املهينة وفيما يتعلق باستقالهلم الوظيفي يف إطار املؤسسة اليت يعملون هبا؛

 األمـم املتحـدة ووكاالهتـا       مناقشة جماالت التعاون املمكنة مع هيئات       )ب(  
املتخصصة وبراجمها ذات الصلة، وال سيما منظمة الصحة العاملية، بغية تناول دور ومسؤولية             
العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف توثيق ومنع التعذيب وغريه من ضـروب              

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
بة على حنو فعال للمعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة املعروضـة          االستجا  )ج(  

عليها بشأن احلاالت اليت ُيدَّعى فيها حدوث مشاركة إجيابية أو سلبية من قبـل العـاملني                
حاالت التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو          الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف     

  هينة؛العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل
النظر يف تضمني تقاريرها املقدمة إىل اجمللس معلومات عن مشكلة مشاركة             )د(  

العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف حاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة             
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
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ية مع آليات اإلجراءات     إىل الدول التعاون على حنو كامل وحبسن ن        يطلب  -١٦  
  اخلاصة ذات الصلة؛

 مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقدمي          يهيب أيضاً   -١٧  
اخلدمات االستشارية إىل الدول من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              

راء التحريـات عـن حـاالت       القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك األدوات أو إج          
  التعذيب املدعاة؛

  .(A/HRC/10/44)بتقرير املقرر اخلاص حييط علماً   -١٨  
٤٤ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

 عضواً عن   ١٣ صوتاً دون اعتراض من أحد، وامتناع        ٣٤اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :كما يلين التصويت وكا. )انظر الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيقة (.التصويت

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي،        
أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، بوركينا فاسو، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا،           
مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زامبيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا، سويـسرا،          

ا، الفلبني، الكـامريون، كنـدا، كوبـا، مدغـشقر،          شيلي، غابون، فرنس  
املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس،         

  نيجرييا، نيكاراغوا، هولندا، اليابان؛
  :املمتنعون  

األردن، باكستان، البحرين، بنغالديش، جيبويت، السنغال، الـصني، غانـا،          
  .]العربية السعودية، اهلندقطر، ماليزيا، مصر، اململكة 

    ١٠/٢٥  
التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد وتـأثريه علـى التمتـع بـاحلقوق        

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٩٨١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٣٦/٥٥ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   

ة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشـكال التعـصب           الذي أصدرت اجلمعية العام   
  والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،         ١٨ إىل املادة    وإذ يشري أيضاً    
ـ     ) ٢(٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وباملادة        ١٨واملادة   اص من العهد الـدويل اخل

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألحكام األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٦/٣٧إىل قراره   وإذ يشري كذلك      

والقرارات املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو             
   اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، املعتقد اليت اعتمدهتا

 اعتماد اجلمعية العامة مؤخراً الربوتوكول االختياري للعهد        وإذ يالحظ مع االهتمام     
  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة           وإذ يؤكد من جديد     
  شابكة،ومترابطة ومت

 بأن من الضروري بذل املزيد من اجلهود املكثّفة والقويـة           وإذ يعتقد اعتقاداً راسخاً     
لتعزيز ومحاية احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقد، والقضاء على مجيع أشـكال    

ر الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو املعتقد، كما ذُكر أيضاً يف املـؤمت              
  العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 أن التمييز الرمسي أو القانوين على الصعيد الوطين بني مجاعـات دينيـة          وإذ يالحظ   
  خمتلفة العقائد ميكن أن يشكّل متييزاً وقد ميس بالتمتع حبرية الدين أو املعتقد،

ص الذين ينتمون إىل أقليات دينية كثرياً ما يتعرضون بصفة           أن األشخا  وإدراكاً منه   
خاصة للتمييز على أساس الدين أو املعتقد فيما يتعلق بتمتعهم جبميع حقـوقهم اإلنـسانية               

  وحرياهتم األساسية، مبا يف ذلك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
ـ      وإذ يساوره شديد القلق      اكن واملواقـع واملـزارات      إزاء مجيع اهلجمات على األم

الدينية، مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل، وال سيما عندما متثل انتهاكاً للقـانون                
 الدويل، وخباصة قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين،

 بأمهية احلوار املعزز بني األديان وداخل األديان يف تعزيز التسامح يف األمور وإذ يسلّم  
قة بالدين أو املعتقد، وإذ يرحب مبختلف املبادرات يف هذا الصدد، مبا فيهـا حتـالف                املتعل

 احلضارات والربامج اليت تديرها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،

على أن للدول واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واهليئـات          وإذ يشدد     
هاماً تؤديه يف تعزيز التسامح واحترام التنوع الديين والثقـايف،          الدينية ووسائط اإلعالم دوراً     

 املعتقد، وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان على النطاق العاملي، مبا يف ذلك، حرية الدين أو

 مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،           يدين  -١  
  الدين أو املعتقد؛وكذلك انتهاكات حرية الفكر أو الوجدان أو 
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 أن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين ينطبق بالتـساوي علـى             يؤكد  -٢  
الناس كافة بصرف النظر عن دياناهتم أو معتقداهتم ودون أي متييز فيما يتعلق بتمتعهم حبماية               

  القانون على قدم املساواة؛
 لـدين أو املعتقـد  املقررة اخلاصة املعنية حبرية ا    بالتقرير الذي قدمته     يرحب  -٣  

)A/HRC/10/8 (   التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد وتأثريه على التمتـع           الذي يتناول
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويشجع الدول على النظر يف تنفيذ التوصـيات            

  الواردة فيه؛
اً ما يكون لـه     كثريعلى أن التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد          يشدد    -٤  

تأثري سليب على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سـيما فيمـا يتعلـق                
  باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية وغريهم من األشخاص الذين يعانون من حاالت ضعف؛

  : الدول على القيام مبا يليحيث  -٥  
يف التعليم، والعمل، ومـستوى     ضمان متتع كل فرد، يف مجلة أمور، باحلق           )أ(  

 بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملشاركة يف احلياة       معيشة مناسب، والتمتع  
  الثقافية دون متييز قائم على أساس الدين أو املعتقد؛

كفالة عدم تعرض أي شخص للتمييز على أساس دينه أو معتقده، وبوجه              )ب(  
ده، يف مجلة أمور، علـى املـساعدة اإلنـسانية أو املنـافع             خاص فيما يتعلق حبصوله يف بل     
  االجتماعية أو اخلدمة العامة؛

ضمان عدم تأثر أي شخص بسبب دينه أو معتقده، مـن حيـث متتعـه                 )ج(  
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بأمور منها القوانني التمييزية املتعلقة بالـسكن أو            

   أو أي ممارسات متييزية؛امللكية أو حيازة األراضي
اختاذ التدابري الضرورية، وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان، ملكافحـة             )د(  

         التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد الذي متارسه جهات فاعلة مـن غـري الـدول،                 
  الت ضعف؛وال سيما ضد أفراد األقليات الدينية وغريهم من األشخاص الذين يعانون من حا

توجيه اهتمام خاص إىل املمارسات التمييزية ضد املرأة، على أساس دينها              )ه(  
  أو معتقدها، اليت تؤثر سلباً على متتعها حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ضمان أن تتاح لألفراد سبل انتصاف قانونية وسبل أخرى مناسبة، وفقـاً              )و(  
سان لتمكينهم من طلب جرب عن التمييز القائم على أساس الدين           للقانون الدويل حلقوق اإلن   

  أو املعتقد الذي يؤثر على متتعهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
واحلـوار بـني    التعليم  مجيع الوسائل املتاحة، مبا يف ذلك       القيام، عن طريق      )ز(  
 مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو       ، بتعزيز وتشجيع التفاهم والتسامح واالحترام يف      األديان
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 ،، وبذل مجيع اجلهود املالئمة لتشجيع العاملني يف جمـال التـدريس            والتسامح الديين  املعتقد
  ؛ املتبادل واالحترامتعزيز التفاهم والتسامحباإلضافة إىل األخصائيني االجتماعيني، على 

ت الفاعلة يف اجملتمع، مبا يف       باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا مجيع اجلها      رحبي  -٦  
ذلك املنظمات غري احلكومية واهليئات واجملموعات القائمة على أساس الدين أو املعتقد، من             
أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني علـى              

 به هـذه اجلهـات      شجع كذلك ما تقوم   يشجع تلك اجلهود، و   وي ،أساس الدين أو املعتقد   
الفاعلة من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو املعتقد وتسليط الضوء على حاالت التعصب               

  والتمييز واالضطهاد الديين؛
 إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي املقبـل إىل اجمللـس يف            يطلب  -٧  

  دورته الثالثة عشرة؛
 التعصب والتمييز القائمني على      إبقاء مسألة القضاء على مجيع أشكال      يقرر  -٨  

  .أساس الدين أو املعتقد موضع نظره يف إطار البند نفسه من جدول األعمال
٤٤اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

 عضواً عن   ٢٤ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٢٢اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :كما يليوكان التصويت . )ةانظر الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيق (.التصويت

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، األرجنتني، أملانيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيـا، إيطاليـا،      
الربازيل، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شـيلي، فرنـسا،          
كندا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،           

  اراغوا، اهلند، هولندا، اليابان؛موريشيوس، نيك
  :املعارضون  

  جنوب أفريقيا؛
  :املمتنعون  

أذربيجان، األردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بـنغالديش، بوركينـا         
فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غابون،         

قر، مـصر، اململكـة     غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغش      
  .]العربية السعودية، نيجرييا
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١٠/٢٦  
  علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهـد الـدويل             إذ يشري   

، ١٩٤٩غـسطس   أ/ آب ١٢اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقيات جنيـف املؤرخـة          
 امللحقني هبا، وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة بالقانون          ١٩٧٧والربوتوكولني اإلضافيني لعام    

  الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، باإلضافة إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا،
أبريل / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٦ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يضع يف اعتباره     
 ٩/١١ وقـراره    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٥، ومقرر اجمللس    ٢٠٠٥
، وتقريري مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤املؤرخ  

)E/CN.4/2006/91و A/HRC/5/7 (،بشأن احلق يف معرفة احلقيقة  
 ٥ املـؤرخ    ١٩٩٣/٣٣ن  قرارات جلنة حقوق اإلنـسا    وإذ يضع يف اعتباره أيضاً        

 ١٩ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١ و ١٩٩٤مارس  / آذار ٤ املؤرخ   ١٩٩٤/٣١ و ١٩٩٣مارس  /آذار
 املـؤرخ   ٢٠٠٠/٣٢ و ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٧ املؤرخ   ١٩٩٨/٣٦ و ١٩٩٦أبريل  /نيسان
 ٢٠٠٥/٢٦ و ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٣٣ و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٠

   اإلنسان وعلم الطب الشرعي، بشأن حقوق٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩املؤرخ 
 من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيـات جنيـف          ٣٢إىل املادة   وإذ يشري     
، اليت تعترف حبق األسر يف معرفة مصري أفرادها، واملادة          ١٩٤٩أغسطس  /  آب ١٢املؤرخة  

 من الربوتوكول اإلضايف األول اليت تنص على وجوب قيام األطراف يف نـزاع مـسلح                ٣٣
) ٢(٢٤البحث عن األشخاص الذين أُبلغ عن فقدهم، حاملا تسمح الظروف بذلك، واملادة             ب

من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت تـنص علـى حـق          
الضحايا يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري وسري التحقيق ونتائجـه ومـصري              

  زامات الدول األطراف باختاذ التدابري املالئمة يف هذا الصدد،الشخص املختفي، وحتدِّد الت
ديسمرب / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٥٥ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
 بشأن األشخاص املفقودين الذي تؤكد فيه اجلمعية أمهية علم الطـب الـشرعي يف               ٢٠٠٦

 يف هذا الصدد مع تطور علم الوراثـة،         حتديد هوية هؤالء األشخاص وتعترف بالتقدم احملرز      
  ،)A/63/299(وكذلك بتقرير األمني العام بشأن األشخاص املفقودين 

 بتقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن األشـخاص املفقـودين           وإذ حييط علماً    
  ، ٢٠٠٣فرباير /وأسرهم الصادر يف شباط
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ية الـضحايا يف حـاالت       ضرورة اختاذ خطوات وافية أيضاً لتحديد هو       وإذ يؤكد   
االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان وكذلك، يف سياق املنازعات املـسلحة، يف حـاالت             

  انتهاكات القانون اإلنساين الدويل،
 بأمهية إعادة اهلوية إىل األشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم األصلية، مبن يف             وإذ يقر   

 أطفاالً، يف حاالت االنتهاكات اخلطرية ذلك األشخاص الذين انُتزعوا من ذويهم عندما كانوا
حلقوق اإلنسان، وكذلك، يف سياق املنازعات املسلحة، يف حـاالت انتـهاكات القـانون              

  اإلنساين الدويل،
بأن علم الطب الشرعي الوراثي، عند تطبيقه بصورة مستقلة ورهنـاً           وإذ يقر أيضاً      

يد هوية رفات الـضحايا، ويف إعـادة    باملعايري الدولية، ميكن أن يساهم بصورة فعالة يف حتد        
اهلوية إىل األشخاص الذين انُتزعوا من ذويهم بصورة غري قانونيـة، ويف التـصدي ملـسألة                

  اإلفالت من العقاب،
 وجوب حبث املسائل األخالقية الناشئة عن التقدم السريع للعلم وتطبيقاته           وإذ يدرك   

نسان فحسب، وإمنا أيـضاً يف ضـوء        التكنولوجية ال يف ضوء االحترام الواجب لكرامة اإل       
احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ يذكّر يف هذا الـصدد بـاإلعالن العـاملي               
لألخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان، واإلعالن الدويل املتعلق بالبيانات اجلينية البـشرية،        

لها إعالنات صـادرة عـن      واإلعالن العاملي املتعلق باجلينوم البشري وحقوق اإلنسان، وك       
  ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 الدول على النظر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي لإلسهام           يشجع  -١  
يف حتديد هوية رفات ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،            

  لعقاب؛والتصدي ملسألة اإلفالت من ا
 الدول على النظر يف استخدام علم الطب الـشرعي الـوراثي            يشجِّع أيضاً   -٢  

لإلسهام يف إعادة اهلوية إىل األشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم، مبن يف ذلك األشخاص الذين               
انُتزعوا من ذويهم عندما كانوا أطفاالً، يف حاالت االنتهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان،               

  املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل؛وكذلك، يف سياق 
 على أمهية تقدمي نتائج حتقيقات علم الطب الـشرعي الـوراثي إىل             يشدِّد  -٣  

  السلطات الوطنية وال سيما، عند االقتضاء، إىل السلطات القضائية املختصة؛
تحقيقات اخلاصة   بتزايد استخدام علم الطب الشرعي الوراثي يف ال        يرحِّب  -٤  

باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ويدعو إىل تعزيز التعاون بني            
الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة يف ختطـيط وتنفيـذ هـذه               

  التحقيقات على حنو يتفق مع أحكام القانون الوطين والدويل الواجبة التطبيق؛
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 الدول على النظر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي وتطبيقه           جعيش  -٥  
عمالً باملعايري الدولية املقبولة يف األوساط العلمية، فيما يتعلق بضمان اجلـودة ومراقبتـها،              
واحلرص، عند االقتضاء، على إيالء أقصى قدر من االحترام ملبادئ محاية املعلومات وسريتها             

ويقّر بأن لدى دول كثرية تشريعات داخلية موضوعة حلماية احليـاة           وتقييد االطالع عليها،    
  اخلاصة لألفراد؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس مـن            يطلب  -٦  
الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية معلومـات عـن املمارسـات            

رعي الوراثي يف حتديد هوية ضحايا االنتـهاكات        الفضلى يف جمال استخدام علم الطب الش      
اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بغية النظر يف إمكانية صياغة دليل ميكـن              
االسترشاد به يف تطبيق علم الطب الشرعي الوراثي، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، القيام طوعاً               

   مناسبة؛بإنشاء وتشغيل بنوك للمواد الوراثية بضمانات
 أعاله  ٦ إىل املفوضية السامية أن تدرج املعلومات املطلوبة يف الفقرة           يطلب  -٧  

يف تقرير عن استخدام خرباء الطب الشرعي يقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة، عمالً               
  ؛٩/١١بقرار اجمللس 

 من   النظر يف هذه املسألة يف دورته اخلامسة عشرة يف إطار البند نفسه            يقرر  -٨  
  .جدول األعمال

٤٤اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

].الفصل الثالث من اجلزء الثاين من الوثيقةانظر  .اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٢٧  
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،         إذ يسترشد     
 القرارات السابقة للجنـة     يؤكد من جديد  ين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ       والعهد

ار، وقرارات جملس حقوق اإلنسان     ـميامن ة حقوق اإلنسان يف   ـحقوق اإلنسان بشأن حال   
ديسمرب / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٣، و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ٥/١-دإ

يونيـه  / حزيـران  ١٨ املـؤرخ    ٨/١٤، و ٢٠٠٨رس  ما/ آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣١، و ٢٠٠٧
 كـانون  ٢٤ املـؤرخ  ٦٣/٢٤٥، إضافة إىل قرارات اجلمعية العامة، وآخرها القرار         ٢٠٠٨
  ،٢٠٠٨ديسمرب /األول
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املعين حبالـة حقـوق     مبوافقة حكومة ميامنار على زياريت املقرر اخلاص        وإذ يرحب     
 ١٩ إىل  ١٤ ومـن    ٢٠٠٨س  أغـسط / آب ٧ إىل   ٣الفتـرتني مـن      يفاإلنسان يف ميامنار    

ـ ،  )A/HRC/10/19( وأيضاً بتقرير املقرر اخلاص      ٢٠٠٩فرباير  /شباط ث علـى تنفيـذ     وحي
ويشجع على مواصلة الزيارات املنتظمة وعلى تعاون سلطات ميامنار         التوصيات الواردة فيه،    

  خلاص، ا مع املقرر تاماًتعاوناً
املمثل اخلاص لألمني العـام إىل      حكومة ميامنار على زيارة       مبوافقة  أيضاً وإذ يرحب  

 فضالً عـن تقريـر      ،٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١ميامنار يف الفترة من     
  ،)A/HRC/10/17(األمني العام بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار 

 لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة يف القرارات السالف ذكرها،          القلقيساوره  وإذ    
وإذ  عن قرارات هيئات األمم املتحدة األخرى بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار،    فضالً

   على ضرورة إحراز تقدم ملموس صوب تلبية دعوات اجملتمع الدويل،يشدد كذلك
يف تفريق املظـاهرات  املستخدم  العنف عدم التحقيق يف إزاء   أيضاً وإذ يساوره القلق    

 مبا يف   ،انتهاكات حلقوق اإلنسان  ما أعقبه من    و ٢٠٠٧تمرب  سب/اجلماهريية السلمية يف أيلول   
إزاء عـدم    ذلك حاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملـة،         

  قضائياً، مرتكيب ذلك العنف وتلك االنتهاكات ةمالحق
عملية وضع الدستور واالستفتاء الدستوري مل يلبيـا        كون  إزاء  وإذ يعرب عن قلقه       

قعات أن تكون العملية السياسية حرة وعادلة، ويؤكد من جديد مناشداته حكومة ميامنار             تو
  لضمان أن تكون العمليات السياسية يف البلد شفافة وشاملة وحرة وعادلة،

إزاء استمرار اإلقامة اجلربية التعسفية املفروضة على األمني العام         وإذ يعرب عن قلقه       
قراطية، داو أوونغ سان سوو كي، وإزاء التقارير اليت أفـادت           للرابطة الوطنية من أجل الدمي    

 يف  نيشخص مسجون  ٢ ١٠٠، ال يزال     مؤخراً  سياسياً  سجيناً ٢٩بأنه، رغم إطالق سراح     
  ،ظروف شاقة أو يف مواقع غري معلومة أو بدون هتم

 أن حكومة ميامنار تتحمل مسؤولية كفالة متتع مجيع سـكان           وإذ يؤكد من جديد     
 جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمـم              تاماً متتعاًميامنار  

  املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،
 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   

بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات           ٥/٢لألمم املتحدة، و  
، وإذ يؤكد أن صـاحب  ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني      

  الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،
ساسـية  االنتهاكات املنهجية اجلارية حلقوق اإلنسان واحلريـات األ        يدين  -١  

 لشعب ميامنار؛
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ـ        حيث بشدة   - ٢   ة االعتقـاالت   ل حكومة ميامنار على أن تتراجع عن مواص
 مجيع السجناء السياسيني، مبـن      تفرج بدون تأخري وبدون شرط عن     بدوافع سياسية، وأن    

فيهم األمني العام للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، داو أوونغ سـان سـوو كـي،                
وزعيم جمموعة طلبـة     ن من أجل الدميقراطية، يو كون تون أو،       رابطة قوميات شا    رئيسو

 مني كو ناينغ؛ ، يو١٩٨٨جيل 

ـ أمام  إجراء حماكمات عادلة وعلنية     إىل   يدعو  -٣   مـستقلة  خمتـصة و  اكم  حم
ويعرب عن قلقه إزاء أوجه القصور يف احملاكمات الـيت أدت    لقانون،  منشأة مبوجب ا   ونزيهة

، ٢٠٠٨نـوفمرب   /يف يانغون ومانداالي منذ تـشرين الثـاين       األحكام القاسية الصادرة    إىل  
 ؛حكومة ميامنار إىل تصحيح أوجه القصور هذه دعويو

إجراء حتقيق كامل يتسم بالـشفافية والفعاليـة والرتاهـة           إىل  أيضاً يدعو  -٤  
قوق اإلنسان، مبا يشمل حـاالت      حل انتهاكات    املتعلقة بوقوع  واالستقاللية يف كافة التقارير   

فاء القسري، واالحتجاز التعسفي، واالغتصاب وغريه من ضروب العنـف اجلنـسي،            االخت
والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة، وإىل حماكمة املسؤولني عن ذلك لوضـع حـد               

 إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب؛

  حكومة ميامنار على إهناء كل أشكال التمييز وعلـى محايـة           حيث بشدة   -٥  
 على أساس اإلعـالن العـاملي       احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،     

 حقوق اإلنسان وفقاً التفاقية القـضاء       ميدانواالمتثال حتديداً اللتزاماهتا يف     حلقوق اإلنسان،   
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛

د الفترة التجريبية للتفاهم التكميلي بني منظمة العمل الدولية          بتمدي يرحب  -٦  
كومة على تكثيف التـدابري الراميـة إىل   احل، وحيث ٢٠٠٩فرباير /شباط وحكومة ميامنار يف  

وضع حد للسخرة، وتعزيز تعاوهنا مع مكتب االتصال التابع ملنظمة العمل الدولية، وضمان             
 طاليب االنتصاف؛ة بصفة خاص سلبية متس تداعياتعدم حدوث 

تجنيـد واسـتخدام    ل كومة ميامنار أن تضع على الفور حداً      حب  بشدة يهيب  -٧  
 للقانون الدويل، وأن تكثف التدابري اجلنود األطفال من قبل مجيع األطراف، مما يشكل انتهاكاً 

العام  محاية األطفال من الرتاع املسلح، وأن تواصل تعاوهنا مع املمثل اخلاص لألمني     اليت تكفل 
 املعين باألطفال والرتاع املسلح؛

اجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك      مع   تعاون حكومة ميامنار     يالحظ مع التقدير    -٨  
األمم املتحدة، يف سياق تقدمي املساعدة الدولية إىل السكان الذين تأثروا بإعصار نـرجس،              

 يف اعتبـاره أن   بآلية الفريق األساسي الثالثـي األطـراف، واضـعاً       وبتمديد العمل مؤخراً  
 االستجابة يف الوقت املناسب تسهم يف ختفيف املعاناة وتقليص اخلسائر يف األرواح؛
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كومة ميامنار أن تعاجل على وجه االسـتعجال احلالـة اإلنـسانية            حب يهيب  -٩  
املتردية، وأن تسمح بوصول املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني إليها يف مجيـع              

ار، بسرعة وبدون عراقيل وأن تسهل ذلك، مع إيالء اهتمام خاص لألشـخاص             مناطق ميامن 
 ؛املشردين داخلياً

 األشخاص املنتمني إىل أقلية الروهينغيا العرقية يف        إزاء حالة  يعرب عن قلقه    -١٠  
 وحيث حكومة ميامنار على االعتراف حبق هؤالء األشخاص يف اجلنـسية            راخني مشال والية 

 اإلنسان املقررة هلم؛ومحاية مجيع حقوق 

كومة ميامنار أن تنظر يف االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنـسان           حب يهيب  -١١  
 ؛املتبقيةرئيسية الدولية ال

باملعلومات اليت تفيد بأن عدداً من القوانني احمللية قد أحيـل إىل            حييط علما     -١٢  
مل ومستفيض ملـدى   إىل ضمان إجراء استعراض شفاف وشايدعو حكومة ميامناراملراجعة و 

 مع بناءللقانون الدويل حلقوق اإلنسان، باالقتران مع فتح حوار امتثال مجيع تشريعاهتا الوطنية   
 األحكـام  هـذه املعارضة الدميقراطية والفئات العرقية، ويدعوها إىل أن تتوقف عن تطبيـق    

 ن وأن تلغيها؛منافية للقانون الدويل حلقوق اإلنسا القانونية الوطنية اليت ُيستنتج أهنا

 لـضمان  اجلهاز القضائي كفالة استقاللية ونزاهة حكومة ميامنار على   حيث  -١٣  
اإلجراءات القانونية الواجبة، ويرحب يف هذا السياق مبا أعربت عنها سلطات ميامنار للمقرر             

بـشأن   اًدات بشأن بـدئها حـوار     ـاخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار من تأكي        
 السلطات إىل أن تفي هبذه التأكيدات يف أقرب وقت ممكن؛ القضائي، ويدعوصالح اإل

حكومة ميامنار على أن تقدم، بالتعاون مع املفوضـية الـسامية           أيضاً   حيث  -١٤  
فراد القوات  أل بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل         مناسباً حلقوق اإلنسان، تدريباً  

تكفل امتثال هؤالء األفراد التـام للقـانون         ، وأن فيها  السجون ياملسلحة والشرطة وموظف  
مـساءلة عـن أي      الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وأن تضعهم موضـع         

 انتهاكات يف هذا الصدد؛

 حكومة ميامنار إىل الدخول يف عملية حوار ومصاحلة وطنية منفتحـة   يدعو  -١٥  
من ممثلي كافـة األحـزاب الـسياسية         كاملة   مشاركةيف إطار    ،وموضوعية وحمددة زمنياً  

 واجلماعات العرقية؛

 حكومة ميامنار إىل ضمان تنظيم عملية انتخابية حرة وعادلـة،           يدعو أيضاً   -١٦  
  ة؛يمشاركة تامة وحقيقأصحاب املصلحة شارك فيها مجيع يتكون شفافة وشاملة، و

تـشكيل   حكومة ميامنار على أن تضمن احلق يف حريـة التجمـع و            حيث  -١٧  
يشمل احلق يف وسائط إعالم حرة ومستقلة، وحيثهـا علـى أن          اجلمعيات وحرية التعبري، مبا   

  هذه احلقوق؛ممارسة  مجيع القيود املفروضة على  فوراًتلغي
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 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملـدة             يقرر  -١٨  
 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣املؤرخ   ١٩٩٢/٥٨سان  حقوق اإلن   جلنة يسنة واحدة، وفقاً لقرار   

 ٧/٣٢ ولقرار جملس حقـوق اإلنـسان        ،٢٠٠٥ل  ـأبري/ نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠و
 ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨املؤرخ 

حكومة ميامنار على أن تواصل استجابتها لطلبات املقرر اخلاص لزيارة          حيث    -١٩  
يع املعلومات واهليئات واملؤسسات ذات      بإتاحة وصوله إىل مج    تتعاون معه تعاوناً تاماً    البلد وأن 

الصلة واألشخاص املعنيني، من أجل متكينه من الوفاء بواليته بفعالية، وتنفيذ التوصيات الواردة             
ــاريره   ،)A/HRC/10/19 وA/HRC/8/12 وA/HRC/7/24 وA/HRC/7/18 و(A/HRC/6/14يف تق

  ؛٨/١٤ و٧/٣١ و٦/٣٣ و٥/١- اجمللس دإقراراتفضالً عن 
 إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا             طلبي  -٢٠  

 الرابعة والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛

 املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من مساعدة        أن تزود فوضية السامية   بامل يهيب  -٢١  
 وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل؛

وار مع املفوضية السامية حلقوق     أن تواصل احل  كومة ميامنار   حب  كذلك يهيب  -٢٢  
 اإلنسان هبدف ضمان االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة؛

 لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، ويشجع حكومة          القوي يعرب عن تأييده    -٢٣
بقصد  منتظمة للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار،         ميامنار على السماح بإجراء زيارات    

كومة إىل ضمان التعاون التام مع األمني العام     احلتيسري عملية سياسية حقيقية وشاملة، ويدعو       
  .وممثله واملقرر اخلاص يف هذا الصدد

٤٤اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

].ين من الوثيقة انظر الفصل الرابع من اجلزء الثا.اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٢٨  
   حقوق اإلنسانميدان يف  والتدريبلتثقيفإعالن األمم املتحدة ل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
، الـذي طلـب     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٠ إىل قرار اجمللس     إذ يشري   

اجمللس مبوجبه من اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تعد مشروع إعـالن بـشأن           
  ،قيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لعرضه على اجمللسالتث
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اجلهود املبذولة بشأن هذه املسألة من قبل منظمة العمل الدوليـة           وإذ يدرك ويقدِّر      
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمـم       ) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

 قبل أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، مبـن        املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك من     
  فيهم املُرّبون واملنظمات غري احلكومية،

بصورة خاصة على دور منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة            وإذ يشدد     
  ،يف النهوض بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان) اليونسكو(

هتمام يف الـردود الـيت       مبا أبداه عدد كبري من أصحاب املصلحة من ا         وإذ يرحب   
قّدموها على االستبيان الذي أعدته اللجنة االستشارية اللتماس آراء وإسـهامات أصـحاب     
املصلحة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف حمتوى مشروع اإلعـالن بـشأن التثقيـف               

  والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان،
إلعـالن بـشأن التثقيـف       بالتقرير املرحلي عن مشروع ا     وإذ يرحب مع االرتياح     

  والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان الذي قّدمته اللجنة إىل اجمللس يف الدورة احلالية،
مجيع أصحاب املصلحة املعنيني الذين مل يقدموا بعد ردودهـم عـن            حيث    -١  

االستبيان الذي أعدته اللجنة االستشارية بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف حمتوى اإلعالن             
   أن تفعل ذلك، وأن تضع يف اعتبارها الصكوك احلالية ذات الصلة؛على

 مببادرة احملفل املعين بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان           يرحب  -٢  
 ةمفوضالرامية إىل تنظيم حلقة دراسية مبشاركة خرباء وخمتصني وباالستعانة مبساعدة وخربة            

 األطراف املهتمة، من أجل مواصلة الـتفكري يف          ومجيع  حلقوق اإلنسان  ةاألمم املتحدة السامي  
  العناصر اليت ميكن إدراجها يف مشروع اإلعالن؛

 إىل اللجنة االستشارية تقدمي مشروعها لإلعالن بـشأن التثقيـف           يطلب  -٣  
  .والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان إىل اجمللس لينظر فيه يف دورته الثالثة عشرة

٤٥ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

]. انظر الفصل اخلامس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٢٩  
  احملفل االجتماعي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إىل مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعُتمدت بشأن احملفل االجتماعي          إذ يشري     

ز ومحاية حقوق اإلنـسان     من قبل جلنة حقوق اإلنسان السابقة وجلنتها الفرعية املعنية بتعزي         
  واجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
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 املـؤرخ   ٦/١٣ و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١إىل قراريه   وإذ يشري أيضاً      
  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨

 أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع يبقيـان ضـرورة             وإذ يضع يف اعتباره     
 تقرير  وإذ يالحظ م على أساس احترام كرامة اإلنسان،       أخالقية ومعنوية حتمية للبشرية، تقو    

سـبتمرب  / أيلول ٣ إىل   ١ املعقود يف جنيف من      ٢٠٠٨ مقرر احملفل االجتماعي لعام      -رئيس  
، الذي ركّز على املسائل املتعلقة بالقضاء على الفقر يف سياق حقـوق اإلنـسان،               ٢٠٠٨

  ي لعملية العوملة،واملمارسات الفضلى يف مكافحة الفقر، والُبعد االجتماع
 الطابع الفريد للمحفل االجتماعي داخل األمم املتحدة، الـذي    وإذ يؤكد من جديد     

جيعل من املمكن إجراء حوار وتبادل لآلراء بني ممثلي الدول األعضاء، واجملتمع املدين، مبا يف               
إلصـالح   على أن ا   وإذ يشدِّد ذلك منظمات القاعدة الشعبية، واملنظمات احلكومية الدولية،        

احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يأخذ يف احلسبان إسهام احملفل االجتماعي كحيِّـز حيـوي                
إلجراء حوار صريح ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمة لتعزيـز        

  متتع اجلميع بكافة حقوق اإلنسان،
 مقـرر احملفـل     - بالتقرير الذي قدمـه رئـيس     حييط علماً مع االرتياح       -١  

  ؛A/HRC/10/65) (٢٠٠٨االجتماعي لعام 
 باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتمـاعي لعـام        حييط علماً مع االهتمام     -٢  
 وبالطاَبع املبَتكر لكثري منها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية، وخباصة تلـك الـيت              ٢٠٠٨

ومية، ومنظمات اجملتمع املدين،    تضطلع بوالية تتصل بالقضاء على الفقر، واملنظمات غري احلك        
ونقابات العمال وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل أخـذ هـذه االسـتنتاجات               

  والتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛
 على احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار        احلفاظيؤكد من جديد      -٣  

وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبـا يف       حلقوق اإلنسان   تفاعلي بني آليات األمم املتحدة      ال
 على ضرورة تأمني مشاركة أكرب ملنظمات القاعـدة         ويشددذلك منظمات القاعدة الشعبية،     

الشعبية وألولئك الذين يعيشون يف حالة من الفقر، وال سيما النـساء، يف البلـدان الناميـة        
 احملفل االجتماعي، وحتقيقاً هلذه الغاية ينظر يف أمور منها إمكانية إنـشاء             خاصة، يف دورات  

صندوق تربعات تابع لألمم املتحدة بغية املسامهة يف توفري املوارد هلذه املنظمات حبيث تتمكن            
  من املشاركة يف الدورات املقبلة واإلسهام يف مداوالهتا؛

يد الوطين واإلقليمي والدويل     على أمهية بذل جهود منسقة على الصع       يؤكد  -٤  
لتعزيز التالحم االجتماعي على أساس مبادئ العدالة االجتماعية واإلنـصاف والتـضامن،            
وتناول البعد االجتماعي لعملية العوملة اجلارية وما تطرحه من حتديات، والتأثريات الـسلبية             

  لألزمتني االقتصادية واملالية احلاليتني؛
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 يف  ٢٠٠٩ع القادم للمحفل االجتماعي خالل عام       أن يعقد االجتما  يطلب    -٥  
جنيف يف تواريخ مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع نطاق ممكن              
من أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة من البلدان النامية، ويقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي،             

  :يف اجتماعه القادم، على ما يلي
 السلبية لألزمات االقتصادية واملالية علـى اجلهـود اهلادفـة إىل            التأثريات  )أ(  

  مكافحة الفقر؛
املمارسات الفضلى اليت تتبعها الـدول يف       : الربامج الوطنية ملكافحة الفقر     )ب(  

  تنفيذ برامج الضمان االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان؛
  .املساعدة والتعاون الدوليان يف جمال مكافحة الفقر  )ج(  
ليخصص أعمالـه    ل االجتماعي ملدة ثالثة أيام عمل     ـع احملف ـ أن جيتم  يقرر  -٦  
  :كما يلي
  يومان إلجراء مناقشات تركز على املواضيع اليت يهتم هبا احملفل؛  )أ(  
يوم واحد إلجراء مناقشة تفاعلية مـع أصـحاب واليـات اإلجـراءات              )ب(  

وضـوعات احملفـل االجتمـاعي،      املواضيعية التابعني للمجلس بشأن القضايا ذات الصلة مب       
  .ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم إىل اهليئات املختصـة عن طريق اجمللس

إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان القيام، يف أقرب وقت ممكن، بتعيني           يطلب    -٧  
 من بني األشخاص الذين ترشحهم اجملموعات       ٢٠٠٩ مقرر احملفل االجتماعي لعام      -رئيس  

  عاً يف اعتباره مبدأ التناوب اإلقليمي؛اإلقليمية، واض
 املقرر املعّين إىل اإلعالن يف الوقت املناسب عـن أنـسب       -الرئيس  يدعو    -٨  

 بعد إجراء مشاورات مع الدول األعـضاء يف         ٢٠٠٩التواريخ لعقد احملفل االجتماعي لعام      
  األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

ة السامية حلقوق اإلنسان التشاور مع مجيع        إىل مفوضة األمم املتحد    يطلب  -٩  
 أعـاله وتقـدمي     ٥اجلهات الفاعلة املعينة يف هذا القرار بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة             

تقرير عن ذلك كمسامهة أساسية يف عمليات احلوار واملناقشة الـيت سـتجري يف احملفـل                
  ؛٢٠٠٩االجتماعي لعام 

امية أن تيّسر مشاركة ما ال يزيد عن أربعة من           إىل املفوضة الس   يطلب أيضاً   -١٠  
أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلة التابعني للمجلس يف احملفل االجتماعي لعام            

 املقرر بصفة خرباء استشاريني، وخباصة اخلبري املـستقل املعـين           -، ملساعدة الرئيس    ٢٠٠٩
  املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع واخلبري املستقل 
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أن يظل احملفل االجتماعي مفتوحاً ملشاركة ممثلي الدول األعـضاء يف           يقرر    -١١  
األمم املتحدة ومجيع أصحاب املصلحة املهتمني مثل املنظمات احلكومية الدوليـة، وخمتلـف             

ضـيعية وآليـات   مكونات منظومة األمم املتحدة، وخباصة أصحاب واليات اإلجـراءات املوا       
حقوق اإلنسان، واللجان االقتصادية اإلقليمية، والوكاالت واملنظمات املتخصصة، ال سـيما           
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التجارة العاملية،            

 املؤسـسات الوطنيـة     ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، فضالً عن املمثلني الذين تسميهم         
حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللـس االقتـصادي             
واالجتماعي، وأن يظل مفتوحاً أيضاً لسائر املنظمات غري احلكوميـة الـيت تتفـق أهـدافها                

ناشـئة  ومقاصدها مع روح ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه، وال سيما اجلهات الفاعلة ال        
حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية والرابطات الريفية واحلضرية من الشمال واجلنوب، ومجاعات           
مكافحة الفقر، ومنظمات الفالحني واملزارعني واحتاداهتم الوطنية والدولية، واملنظمات الطوعية،          

خلـاص،  ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابات ورابطات العمال، وممثلي القطاع ا         
واملصارف اإلقليمية، واملؤسسات املالية األخرى والوكاالت اإلمنائيـة الدوليـة، اسـتناداً إىل             

يوليـه  / متـوز  ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        
 وإىل املمارسات اليت الحظتها جلنة حقوق اإلنسان، من خـالل إجـراءات اعتمـاد               ١٩٩٦

فافة وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، مع ضمان مسامهة هذه الكيانات            مفتوحة وش 
  بأكرب قدر من الفعالية؛

 إىل املفوضية السامية أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور وأوسـع    يطلب  -١٢  
يف مشاركة ممكنة للممثلني من كل منطقة، وخباصة من البلدان النامية، يف احملفل االجتماعي، مبا         
  ذلك من خالل إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛

إىل األمني العام أن يتخذ التدابري املالئمة لنشر املعلومـات املتعلقـة            يطلب    -١٣  
باحملفل االجتماعي، وأن يدعو األفراد ذوي الـصلة واملنظمـات ذات الـصلة إىل احملفـل                

  تخذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح هذه املبادرة؛االجتماعي، وأن ي
   إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس؛٢٠٠٩احملفل االجتماعي لعام يدعو   -١٤  
األمني العام تزويـد احملفـل االجتمـاعي جبميـع اخلـدمات              إىل يطلب  -١٥  

 كل الدعم   والتسهيالت الالزمة لالضطالع بأنشطته ويطلب أيضاً إىل املفوضة السامية توفري         
  الالزم لتيسري عقد احملفل وإجراء مداوالته؛

مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة مـن جـدول              يقرر    -١٦  
  . إىل اجمللس٢٠٠٩األعمال عند تقدمي التقرير عن احملفل االجتماعي لعام 

٤٥ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

]. اجلزء الثاين من الوثيقة انظر الفصل اخلامس من.اعتمد بدون تصويت[  



A/HRC/10/29 

GE.09-17449 96 

    ١٠/٣٠  
  وضع معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
، الـذي قـرر   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    إذ يشري   

العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة  مبوجبه، مراعاةً ملقرر وإرشادات املؤمتر العاملي ملناهضة        
، أن ينشئ اللجنة املخصصة التابعة جمللس       ٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام        

حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية، واملسندة إليها والية وضع معايري تكميلية، على             
بروتوكوالت (وكول إضايف   سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو يف شكل بروت          

لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لسد الفجوات املوجودة ) إضافية
جديدة ترمي إىل مكافحـة مجيـع أشـكال         ناظمة  يف هذه االتفاقية وكذلك لتقدمي معايري       

  العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض على الكراهية العنصرية والدينية،
، الذي أكد   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢إىل قراره   ذ يشري أيضاً    وإ  

  إعالن وبرنامج عمل ديربان،لن ُيعاد التفاوض بشأن فيه من جديد أنه 
بالتقدم احملرز يف االجتماعات املعقودة أثناء اجلزأين األول والثاين مـن           وإذ يرحب     

قوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميليـة،       الدورة األوىل للجنة املخصصة التابعة جمللس ح      
ويعرب عن الرغبة املشتركة للمنظومة الدولية حلقوق اإلنسان واحلاجة إىل تعزيز زخم هـذه              

  العملية بغية ضمان تنفيذ والية اللجنة املخصصة يف الوقت املناسب، 
لعنـصري  إىل ضرورة تقدمي احلماية املالئمة لضحايا العنصرية والتمييـز ا         وإذ يشري     

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن سبل االنتصاف املناسبة، يف سـياق               
  مكافحة مجيع أشكال اإلفالت من العقاب يف هذا اجملال،

 خارطة الطريق اليت اعتمدهتا اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقـوق           يؤيد  -١  
اين من دورهتا األوىل، باعتبارهـا وثيقـة   اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية، أثناء اجلزء الث   

  إطارية توجيهية جلميع األعمال اليت ستجري مستقبالً يف هذا اجملال؛
 النتائج املشار إليهـا يف خارطـة        عميم املقرر ضمان ت   - إىل الرئيس    يطلب  -٢  

الطريق يف الوقت املناسب على مجيع أصحاب املصلحة، كيما يتسىن صياغة معايري تكميليـة              
يز وحتديث الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا            لتعز

  يتصل بذلك من تعصب يف مجيع جوانبها، وذلك اعتباراً من الدورة الثانية؛
 أن ُتعقد مجيع الدورات القادمة للجنة املخصـصة يف فتـرة واحـدة       يقرر  -٣  

  تستغرق عشرة أيام عمل متتالية؛
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 /د الدورة الثانية للجنة املخصـصة يف تـشرين األول         ـأن تعق  أيضاً يقرر  -٤  
  ؛٢٠٠٩أكتوبر 

 كذلك اإلبقاء على هذه املسألة ذات األولويـة يف برنـامج عملـه              يقرر  -٥  
  . واستعراض التقدم احملرز يف دورته الثالثة عشرة

٤٥ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

 مع عـدم وجـود ممتـنعني عـن          ،١٣ صوتاً مقابل    ٣٤اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :كما يليوكان التصويت . )انظر الفصل التاسع من اجلزء الثاين من الوثيقة (.التصويت

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،          
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،         

ريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غـابون،        بوليفيا، جنوب أف  
غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك،         

  اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
  :املعارضون  

ـ         لوفاكيا، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، س
سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا         

  .]الشمالية، هولندا، اليابان

    ١٠/٣١  
نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحـة         : من اخلطابة إىل الواقع   

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  س حقوق اإلنسان،إن جمل  
 الـذي   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٦٦ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   

 ٢٠٠٢/٦٨أيدت مبوجبه اجلمعية إعالن وبرنامج عمل ديربان، وقراري جلنة حقوق اإلنسان     
  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٣٠ و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥املؤرخ 

 ٨ املؤرخ   ٣/٢، و ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/٥  إىل قراراته  وإذ يشري أيضاً    
  ، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٩/١٤، و٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 عمل فريق اخلرباء العامل املعين باملنحـدرين مـن أصـل            وإذ يالحظ مع االهتمام     
ل الـيت   أفريقي، حسبما هو منصوص عليه يف واليته، على االستمرار يف إجياد السبل والوسائ            
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متكنه من أداء واليته على النحو األمثل، وخباصة يف جمايل االتصال املباشر باجملتمعات املتأثرة              
للمنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف الشتات والتشاور معهـا، ويـشمل ذلـك               

ـ              ن االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية بغية املسامهة يف برامج التنمية ملصلحة املنحـدرين م
  أصل أفريقي باإلضافة إىل القيام بالزيارات القطرية،

 بالتحديات اليت أعاقت عمل فريق اخلرباء اخلمسة البارزين املستقلني مـن            وإذ يسلم   
  االضطالع بواليته على الوجه الكامل يف متابعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان،

كومي الدويل املعـين بالتنفيـذ       مجيع اجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل احل       وإذ يقدر   
الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان يف عمله البّناء الرامي إىل التنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج              

  عمل ديربان، وفقاً لواليته،
 بعمل اخلرباء اخلمسة البارزين املستقلني املعنيني مبتابعـة تنفيـذ           حييط علماً   -١  

   يتوافق مع واليتهم؛أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان مبا
 بتقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقـي           أيضاً حييط علماً   -٢  

، مشدداً على احلاجة إىل توافر املـوارد الـضرورية          ٢٠١١-٢٠٠٩ويرحب خبطة عمله للفترة     
وارد الالزمة  ويطلب باإلضافة إىل ذلك من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إتاحة امل            

والدعم الالزم لتمكني الفريق العامل من أداء واليته بالكامل، وخباصة القيام بالزيارات القطريـة              
  وعقد االجتماعات العامة مع املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف الشتات؛

 بتقرير الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن          يرحب  -٣  
  رنامج عمل ديربان؛وب

  .يقرر أن يبقي هذه املسألة اهلامة قيد النظر  -٤  
٤٥ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

]. الفصل التاسع من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٣٢  
  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
  م املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مبيثاق األمإذ يسترشد  
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٥ إىل قراره وإذ يشري  
 احترامه لسيادة الصومال ووحدة أراضيها واستقالهلا السياسي        وإذ يؤكد من جديد     

  والوحدة فيها،
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ل  بالتطورات السياسية اإلجيابية والتقدم احملرز يف عملية جيبويت إلحـال          وإذ يرحب   
السالم يف الصومال مبا يف ذلك االستقالة الطوعية اليت قدمها الرئيس السابق عبد اهللا يوسف               

 قبل عشرة شهور من اختتام فترة رئاسته، وعقد         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩أمحد يف   
 كـانون  ٣٠الربملان االحتادي االنتقايل جبيبويت، وانتخاب الرئيس شيخ شريف شيخ أمحد يف          

 على تويل عمر عبد الرشيد      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٤ وتصديق الربملان يف     ٢٠٠٩اير  ين/الثاين
  ،علي شارماركي رئاسة الوزراء مث تشكيل حكومة جديدة

 املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم         ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 إطار اإلجراءات اخلاصـة   املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف    ٥/٢املتحدة و 

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املكلفني من اجمللس، املؤرخني 
 بالتزام االحتاد األفريقي وجبهوده اليت يبذهلا لدعم جهود الصوماليني من           وإذ يرحِّب   

أجل التوصل إىل املصاحلة واالستقرار، وجبهود أصحاب املصلحة الدوليني واإلقليميني الرامية           
ومال يف إعادة إرساء االستقرار والسالم واألمن يف إقليمه الوطين، وبتمديد           إىل مساعدة الص  

  والية بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال لثالثة أشهر إضافية،
 أن للمساعدات اإلنسانية واإلمنائية واملساعدة يف ميدان حقوق         وإذ يؤكد من جديد     

لفقر والترويج جملتمـع أكثـر سـلماً        اإلنسان أمهية بالغة يف اإلسهام يف التخفيف من حدة ا         
  وإنصافاً ودميقراطية يف الصومال،

 إزاء حالة حقـوق اإلنـسان واحلالـة اإلنـسانية يف     يعرب عن بالغ قلقه   -١  
  جلميع االنتهاكات فوراً؛ الصومال، ويدعو إىل وضعِ حدٍّ

ـ         حييط علماً مع التقدير     -٢   ة  بالعمل الذي اضطلع به اخلبري املستقل املعين حبال
  ؛)A/HRC/10/85(حقوق اإلنسان يف الصومال وبتقريره 

، ٢٠٠٩سـبتمرب  / اخلبري املستقل إىل مواصلة عمله حىت هناية أيلـول      يدعو  -٣  
  ؛٥/١بدون إخالل باألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 يف الوقت نفسه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان علـى            يشجع  -٤  
 اتفاق شامل مع السلطات الصومالية بشأن التعاون التقين وبناء القدرات البـشرية             الوصول إىل 

واملؤسسية على املستوى الوطين واإلقليمي يف ميدان حقوق اإلنسان يف داخل الصومال، مبا يف              
ذلك القطاع التشريعي واجلهاز القضائي ووكاالت إنفاذ القوانني والتعليم فضالً عن االضطالع            

توعية مجيعها مبا يتوافق مع أولويات السلطات الصومالية واإلطار الـذي حتـدده يف           حبمالت ال 
  مجلة أمور منها هتيئة أنسب الظروف لعمل اخلبري املستقل، بغية مواصلة جتديد واليته؛

 باجملتمع الدويل أن يقف إىل جانب املؤسسات الصومالية الـشرعية           يهيب  -٥  
 الوقت املناسب من أجل تعزيز قدراهتا كجزء من هنـج           وأن يقدم الدعم الكايف وامللموس يف     

  متكامل يشمل األبعاد السياسية واألمنية وحقوق اإلنسان؛
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 إىل األمني العام تزويد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه مـن مـساعدٍة              يطلب  -٦  
  بشرية وتقنية ومالية يف اضطالعه بواليته؛

 لتقريره إىل اجمللس يف دورتـه        إىل اخلبري املستقل أن يقدم استكماالً      يطلب  -٧  
  الثانية عشرة؛

  . أن يبقي املسألة قيد النظريقرر  -٨  
٤٥ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

]. انظر الفصل العاشر من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/٣٣  
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعـاون الـتقين       

  دمات االستشاريةواخل
  إن جملس حقوق اإلنسان،   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  
فيـه  ناشد   الذي   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٢٠ إىل قراره    وإذ يشري كذلك    

، طلبتـها مجهورية الكونغو الدميقراطية مبختلف أشكال املساعدة الـيت         اجملتمع الدويل تزويد    
  ،هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان

 الذي أدان فيه    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ املؤرخ   ٨/١-قراره دإ  إىلوإذ يشري     
أعمال العنف، وانتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات اليت وقعت يف كيفو، وخباصة العنف            

  نيد األطفال من قبل املليشيات،اجلنسي وجت
عن تقديره للدور الذي اضطلع به اجملتمع الدويل، وال سـيما االحتـاد             وإذ يعرب     

األفريقي واالحتاد األورويب، لتعزيز سيادة القانون وحتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية            
  الكونغو الدميقراطية،

ية األمم املتحدة السامية حلقوق     العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوض       أنوإذ يعترب     
اإلنسان وقسم حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية             

  ،بصورة كافيةمكّمل لعمل املقررين اخلاصني املعنيني مبواضيع حمددة وجيب تعزيزه 
و الدميقراطيـة   فوضية السامية يف مجهورية الكونغ    املأن مكتب   وإذ يأخذ يف االعتبار       

وقسم حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أُدجما              
  ،بغية حتقيق كفاءة أكثر يف عملهما املتصل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد
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 وجود برنامج وطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية       وإذ يأخذ يف احلسبان     
ميقراطية، وعزم احلكومة على تنفيذه، وال سيما عن طريق زيادة املبالغ املرصودة            الكونغو الد 

يف امليزانية لوزارة حقوق اإلنسان اليت ينبغي توسيع هياكلها لتقوم بتغطية املقاطعات وتـوفري             
  ،محاية أفضل حلقوق اإلنسان

ـ          استعرض وقد   ق حبالـة   أنشطة املقررين اخلاصني املعنيني مبواضيع حمددة فيما يتعل
  ،الكونغو الدميقراطية مجهوريةحقوق اإلنسان يف 

 بالتزام مجهورية الكونغو الدميقراطية مبواصلة التعاون الـتقين مـع           يرحب  -١  
خمتلف املمثلني واملقررين اخلاصني املعنيني مبواضيع حمددة، وذلك يف سياق متابعة حالة حقوق          

  اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ 
بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصـة         يرحب أيضاً   -٢  

وقيامها بتوجيه دعوات زيارة لعدد من املقررين اخلاصني من بينهم املقرر           املواضيعية للمجلس   
اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعـين حبالـة حقـوق                

ياً، لتمكينهم من تقدمي توصيات، يف إطار والياهتم، عن الكيفية املثلى اإلنسان للمشردين داخل  
لتقدمي املساعدة التقنية جلمهورية الكونغو الدميقراطية بغية معاجلة حالة حقوق اإلنسان وحتقيق 
نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع مراعاة االحتياجات اليت حددهتا حكومـة مجهوريـة              

  الكونغو الدميقراطية؛ 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التصديق على الـصكوك      يشجع  -٣  

الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،            
والربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان               

ير إىل قرار إنشاء وكالة وطنية حملاربة العنف اجلنسي ضد النساء           والشعوب، ويشري مع التقد   
  واألطفال، الذي اختذته احلكومة يف إطار سياستها الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية على استكمال عمليـة إنـشاء          يشجع أيضاً   -٤  
باريس، ويرحب بقيام الرئيس بإصدار قـانون       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، عمالً مببادئ       

حلماية الطفل، ويدعو احلكومة إىل حتقيق هدفها املتعلق بتعزيز تعليم حقـوق اإلنـسان يف               
  املدارس واألوساط األكادميية والقوات املسلحة والشرطة الوطنية ودوائر األمن؛ 

ع حمددة املتعلـق     بتقرير املقررين اخلاصني السبعة املعنيني مبواضي      حييط علماً   -٥  
يف يف األوضـاع الـسائدة   املستعجل باملساعدة التقنية جلمهورية الكونغو الدميقراطية والنظر       

، املقدم من ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً            )A/HRC/10/59(البلد  
وافاتـه، يف دورتـه     وبالنيابة عن املمثلني واملقررين اخلاصني الستة اآلخرين، ويدعوهم إىل م         

  الثالثة عشرة، بتقرير آخر عن تطورات احلالة؛
 باجملتمع الدويل زيادة خمتلف أشكال املساعدة اليت طلبتها مجهوريـة           يهيب  -٦  

  الكونغو الدميقراطية بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان؛
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 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل إطالع اجمللس يف دوراتـه           يدعو  -٧  
دمة على حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع وحتديث معلوماته يف هذا الصدد، مـع               القا

  حتديد الصعوبات اليت يواجهها واحتياجاهتا ذات الصلة؛
 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة          حييط علماً   -٨  

 اضطلعت هبا يف البلد املفوضية    حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واألنشطة اليت       
، ويدعو املفوضية إىل موافاة اجمللس يف دورته الثالثة عشرة بتقريـر            )A/HRC/10/58(السامية  

  عن تطورات احلالة وهذه األنشطة؛ 
حكومـة  من قبل    آلية حملية للتعاون     أن يدعم إنشاء  اجملتمع الدويل   ب يهيب  -٩  

لسامية وقسم حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة يف        فوضة ا املمجهورية الكونغو الدميقراطية و   
  ؛ "قوق اإلنسان بني املعنيني حبجهة الوصل" مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهي اآللية املسماة

 باملفوضية السامية أن تقوم، عن طريق مكتبها يف مجهورية الكونغـو            يهيب  -١٠  
ال املساعدة التقنية، وذلك بالتشاور مـع       الدميقراطية، بزيادة وتعزيز أنشطتها وبراجمها يف جم      

  سلطات البلد؛
رصد حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف          متابعة   يقرر  -١١  

  . دورته الثالثة عشرة
٤٥ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

 عـضواً   ١٤ صوتاً دون معارضة من أحد، مع امتناع         ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
وكان . انظر الفصل العاشر  . )انظر الفصل العاشر من اجلزء الثاين من الوثيقة        (.تصويتعن ال 

 :كما يليالتصويت 

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،          
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،         

جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غـابون،       بوليفيا، جنوب أفريقيا،    
غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك،         

  اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند؛
  :املمتنعون  

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا،         
 سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا         سلوفينيا،

  .]الشمالية، نيكاراغوا، هولندا، اليابان
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   اليت اعتمدها اجمللس يف دورته العاشرةاملقررات  -ثانياً 

  ١٠/١٠١املقرر     
  بوتسوانا: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبـا   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١بوتسوانا يف   املتعلق ب  ستعراضال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق ببوتسوانا اليت تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
انا بـشأن   ، إضـافة إىل آراء بوتـسو      )A/HRC/10/69(هذا االستعراض   الفريق العامل بشأن    

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس           /التوصيات و 
للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق               

  ).A/HRC/10/69/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(العامل 
٢٧ اجللسة  

٢٠٠٩مارس /ار آذ١٨  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١٠٢املقرر     
  جزر البهاما: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦س  مار/ آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ا يف   ـزر البهام ـاملتعلق جب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١ام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس مبا يتطابق مع مجيع األحك
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 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبزر البهاما اليت تتألف مـن تقريـر              يعتمد  
، إضافة إىل آراء    )A/HRC/10/70/Corr.1 و A/HRC/10/70(ستعراض  الاهذا  الفريق العامل بشأن    

 الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل      أو االستنتاجات وااللتزامات  /جزر البهاما بشأن التوصيات و    
وار التفاعلي اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احل          

  ).A/HRC/10/70/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(يف الفريق العامل 
٢٧ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار١٨  

].ادس من اجلزء الثاين من الوثيقة انظر الفصل الس.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١٠٣املقرر     
  بوروندي: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاال  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبـا   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢وروندي يف   املتعلق بب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

ستعراض الدوري الشامل املتعلق ببوروندي اليت تتألف مـن تقريـر            نتائج اال  يعتمد  
، إضافة إىل آراء بورونـدي بـشأن        )A/HRC/10/71(ستعراض  هذا اال الفريق العامل بشأن    

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس           /التوصيات و 
 مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق          للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت     

  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(العامل 
٢٧ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار١٨  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  
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  ١٠/١٠٤املقرر     
  لكسمربغ: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إلنسان،إن جملس حقوق ا  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان

 مبـا   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢لكسمربغ يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بلكسمربغ اليت تتألف من تقريـر            يعتمد  
، إضافة إىل آراء لكـسمربغ بـشأن        )A/HRC/10/72(ستعراض  الاهذا  الفريق العامل بشأن    

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس           /التوصيات و 
للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق               

  ).A/HRC/10/72/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(العامل 
٢٨ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار١٨  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١٠٥املقرر     
  بربادوس: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاال  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبـا  ٢٠٠٨ديـسمرب  / كانون األول  ٣رببادوس يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس يتطابق 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق برببادوس اليت تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
، إضـافة إىل آراء بربـادوس بـشأن    )A/HRC/10/73(ستعراض الاهذا  الفريق العامل بشأن    
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د اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس       أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردو    /التوصيات و 
للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق               

  ).A/HRC/10/73/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(العامل 
٢٨ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار١٨  

].ثاين من الوثيقة انظر الفصل السادس من اجلزء ال.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١٠٦املقرر     
  اجلبل األسود: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاال  

بيـان  ، ووفقاً ل  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ٢٠٠٨ديسمرب  /ون األول ـ كان ٣اجلبل األسود يف    املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

اض الدوري الشامل املتعلق باجلبل األسود اليت تتألف من تقرير           نتائج االستعر  يعتمد  
 إضافة إىل آراء اجلبل األسود بـشأن        ،)A/HRC/10/74(ستعراض  الاهذا  الفريق العامل بشأن    

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس           /التوصيات و 
ا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق           للنتائج، بشأن املسائل أو القضاي    

  ).A/HRC/10/74/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(العامل 
٢٨ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار١٨  

]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١٠٧املقرر     
   اإلمارات العربية املتحدة:نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاال  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
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 ٩ستعراض الدوري الشامل املـؤرخ       بشأن أساليب وممارسات عملية اال     PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

ديسمرب / كانون األول  ٤اإلمارات العربية املتحدة يف     املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١ مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠٠٨

ية املتحدة اليت تتألف     نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق باإلمارات العرب       يعتمد  
 إضافة إىل آراء اإلمـارات      ،)A/HRC/10/75(ستعراض  الاهذا  من تقرير الفريق العامل بشأن      

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها،       /العربية املتحدة بشأن التوصيات و    
معاجلة كافية خالل احلوار    قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل            

  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(التفاعلي يف الفريق العامل 
٢٩ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار١٩  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١٠٨املقرر     
  ليختنشتاين: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاال  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ٢٠٠٨ديسمرب  /ون األول ـ كان ٥ليختنشتاين يف   املتعلـق ب ستعراض  ال ا قد أجرى و  
  ،٥/١مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بليختنشتاين اليت تتألف من تقريـر            يعتمد  
 إضافة إىل آراء ليختنـشتاين بـشأن     ،)A/HRC/10/77(ستعراض  الاهذا  الفريق العامل بشأن    

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس           /التوصيات و 
للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق               

  ).A/HRC/10/77/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(العامل 
٢٩ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار١٩  

]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  
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  ١٠/١٠٩املقرر     
  صربيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبا يتطابق   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥صربيا يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١ مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس مع

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بصربيا اليت تتألف من تقرير الفريق            يعتمد  
أو / إضافة إىل آراء صربيا بشأن التوصيات و       ،)A/HRC/10/78(ستعراض  الاهذا  العامل بشأن   

 قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بـشأن        االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت    
املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفـاعلي يف الفريـق العامـل                 

)A/HRC/10/29الفصل السادس، و ،A/HRC/10/78/Add.1.(  
  ٣٠ اجللسة

٢٠٠٩مارس / آذار١٩  

].من الوثيقةانظر الفصل السادس من اجلزء الثاين  .اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١١٠املقرر     
  تركمانستان: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاال  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1لرئيس  ا

  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان
 مبا  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩تركمانستان يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   

  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
 الشامل املتعلق بتركمانستان اليت تتألف من تقريـر       نتائج االستعراض الدوري   يعتمد  

 إضافة إىل آراء تركمانستان بـشأن       ،)A/HRC/10/79(ستعراض  الاهذا  الفريق العامل بشأن    
أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس           /التوصيات و 



A/HRC/10/29 

109 GE.09-17449 

جل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق        للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعا       
  ).A/HRC/10/79/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(العامل 

٣٠اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار١٩  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١١١املقرر     
  بوركينا فاسو: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩رخ   بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤ         PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبا ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩بوركينا فاسو يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق ببوركينا فاسو اليت تتألف من تقرير            يعتمد  
 إضـافة إىل    ،)A/HRC/10/80/Corr.1 و A/HRC/10/80(ستعراض  الاهذا   الفريق العامل بشأن  

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود الـيت       /آراء بوركينا فاسو بشأن التوصيات و     
قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل               

  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(يق العامل احلوار التفاعلي يف الفر
٣٠اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار١٩  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١١٢املقرر     
  إسرائيل: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة يف قرارها  للوالية اليت أسندهتا إليه إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥



A/HRC/10/29 

GE.09-17449 110 

 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبـا   ٢٠٠٨ديـسمرب   /ن األول  كانو ٤إسرائيل يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإسرائيل اليت تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
 إضـافة إىل آراء إسـرائيل بـشأن         ،)A/HRC/10/76(ستعراض  الاهذا  الفريق العامل بشأن    

اجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس          أو االستنت /التوصيات و 
للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق               

  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(العامل 
٣١اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
].من اجلزء الثاين من الوثيقة انظر الفصل السادس .اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١١٣املقرر     
  الرأس األخضر: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاال  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠الرأس األخضر يف املتعلق بستعراض ال ا ىوقد أجر   
  ،٥/١مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

تائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالرأس األخضر اليت تتـألف مـن             ن يعتمد  
 إضافة إىل آراء الرأس األخضر      ،)A/HRC/10/81(ستعراض  الاهذا  تقرير الفريق العامل بشأن     

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتمـاد          /بشأن التوصيات و  
ئل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف            اجمللس للنتائج، بشأن املسا   

  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(الفريق العامل 
٣١اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  
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  ١٠/١١٤املقرر     
  اكولومبي: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
ـ         PRST/8/1الرئيس    ٩ؤرخ   بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل امل
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبـا   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠كولومبيا يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بكولومبيا اليت تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
 إضـافة إىل آراء كولومبيـا بـشأن    ،)A/HRC/10/82 (الستعراضهذا االفريق العامل بشأن   

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس           /التوصيات و 
للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق               

  ).A/HRC/10/82/Add.1السادس، و، الفصل A/HRC/10/29(العامل 
٣١ اجللسة  

٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١١٥املقرر     
  أوزبكستان: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١العامة يف قرارها  للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبا  ٢٠٠٨ديسمرب  /ول كانون األ  ١١أوزبكستان يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأوزبكستان اليت تتألف من تقريـر            يعتمد  
 إضافة إىل آراء أوزبكستان بـشأن       ،)A/HRC/10/83(ستعراض  الاهذا  الفريق العامل بشأن    

جات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس          أو االستنتا /التوصيات و 
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للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق               
  ).A/HRC/10/83/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(العامل 

٣١اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

  ١٠/١١٦املقرر     
  توفالو: نتائج االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها إذ يتصرف امتثاالً  

، ووفقاً لبيـان    ٢٠٠٧يونيه  /يران حز ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
 ٩ بشأن أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املـؤرخ           PRST/8/1الرئيس  
  ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 مبـا   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١١توفالو يف   املتعلق ب ستعراض  ال ا وقد أجرى   
  ،٥/١يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتوفالو اليت تتألف من تقرير الفريق            يعتمد  
أو / إضافة إىل آراء توفالو بشأن التوصيات و       ،)A/HRC/10/84(ستعراض  الاهذا  العامل بشأن   

االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بـشأن            
 القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفـاعلي يف الفريـق العامـل                املسائل أو 

)A/HRC/10/29الفصل السادس ،.(  
٣٢اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
]. انظر الفصل السادس من اجلزء الثاين من الوثيقة.اعتمد بدون تصويت[  

    ١٠/١١٧  
  حقوق اإلنساناية نشر التقارير اليت أجنزهتا اللجنة الفرعية لتعزيز ومح

 / آذار ٢٧قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته اخلامسة واألربعـني املعقـودة يف               
 عضواً عـن    ١٥، مع امتناع    ٣ صوتاً مقابل    ٢٩، بتصويت مسجل، بأغلبية     ٢٠٠٩مارس  

  :التصويت، أن يعتمد النص التايل
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  إن جملس حقوق اإلنسان،"
 ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩عتباراً من   أن اجمللس قد توىل، ا    إذ يضع يف اعتباره       

، مجيع واليات جلنة حقوق اإلنـسان وآلياهتـا         ٦٠/٢٥١ عمالً بقرار اجلمعية العامة   
  ،حقوق اإلنسانووظائفها ومسؤولياهتا، مبا يف ذلك اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية 

إىل وظائف اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان كما حددها   وإذ يشري     
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١يف قراره اجمللس 

 اليت  حقوق اإلنسان  إصدار مجيع تقارير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية         يقرر  
كلفت بإعدادها من قبل جلنة حقوق اإلنسان واليت أجنزت وقدمت إىل املفوضـية             

منـة  السامية حلقوق اإلنسان عمالً بقرارات ومقررات اللجنة الفرعية يف دورهتا الثا          
  ."واخلمسني، بوصفها وثائق رمسية من وثائق األمم املتحدة

٤٥اجللسة   

٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  
عن  عضواً   ١٥ صوتاً مقابل ثالثة أصوات، مع امتناع        ٢٩اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [

  :كما يليوكان التصويت . )انظر الفصل الرابع من اجلزء الثاين من الوثيقة (.التصويت
  :املؤيدون  

أذربيجان، األرجنتني، األردن، أملانيا، أوروغـواي، أوكرانيـا، إيطاليـا،          
باكستان، البحرين، بنغالديش، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا،        
مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غـابون، فرنـسا،     

دة لربيطانيا  قطر، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتح       
 ،العظمى وآيرلندا الشمالية، نيكاراغوا، هولندا، اليابان

  :املعارضون  
  الربازيل، موريشيوس، اهلند؛

  :املمتنعون  
االحتاد الروسي، إندونيسيا، أنغوال، جنوب أفريقيـا، جيبـويت، الـسنغال،           

  ].الصني، غانا، الفلبني، ماليزيا، مدغشقر، الكامريون، كوبا، نيجرييا، زامبيا
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   املُدىل به يف الدورة العاشرةبيان الرئيس  -ثالثاً 
    PRST/10/1  

  تقارير اللجنة االستشارية
مـارس  / آذار ٢٧ألقى رئيس اجمللس، يف اجللسة اخلامسة واألربعني، املعقـودة يف             
  :، البيان التايل٢٠٠٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،"  
-A/HRC/10/2(ارية   بتقرير الدورة األوىل للجنة االستش     حييط علماً   -١  

A/HRC/AC/2008/1/2 (          ويالحظ أن بعض املقترحات الواردة فيه قد أدرجـت يف
تقرير اللجنة االستشارية عن دورهتا الثانية أو مقررات أو قرارات أخرى للمجلـس             

  وأنه ميكن النظر يف مقترحات أخرى يف الدورات القادمة؛
نـة االستـشارية     بتقرير الـدورة الثانيـة للج      حييط علماً أيضاً    -٢  

)A/HRC/AC/2/2 (الذي يشتمل على مخسة اقتراحات متعلقة مبا يلي:  
  مشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان؛  )أ(  
مشروع جمموعة مبادئ عامة ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييز           )ب(  

  ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم؛
  ظور اجلنساين؛إدماج املن  )ج(  
  مشاورة خرباء بشأن مسألة محاية املدنيني يف الرتاع املسلح؛  )د(  
  .دراسة بشأن أزمة الغذاء  ) ه(  
  :إىل ما يليشري ي  -٣  
 القـرارين   يمشروع مناالقتراحني األول واخلامس    جرى تناول     )أ(  

A/HRC/10/L.16 و A/HRC/10/L.25      ٨/١٣اجمللس  تناول قرار   ، على التوايل، يف حني 
  ؛االقتراح الثاين

ميكن تناول االقتراح املتعلق بإدماج املنظور اجلنـساين الـوارد يف             )ب(  
  تقرير اللجنة االستشارية، يف سياق عمل اجمللس يف دوراته القادمة؛

القتراح املتعلق مبشاركة خبري من اللجنة االستشارية يف مـشاورة         ا  )ج(  
 ،٩/٩اع املسلح، املعقودة وفقاً لقرار اجمللس اخلرباء بشأن مسألة محاية املدنيني يف الرت

  .يف حدود املوارد القائمةتنفيذه على أساس 
وإن ما فهمته، بعد التشاور مع الدول األعضاء، أن هذا اإلجراء ال ُيرسي               

أي سابقة ميكن أن تنطبق على تقارير اللجنة االستشارية يف املستقبل اليت سـيجري              
  ."٥/١ تناوهلا وفقاً لقرار اجمللس
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  اجلزء الثاين

  موجز املداوالت    

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  - أوالً  

   ومدهتاافتتاح الدورة  - ألف  
عقد جملس حقوق اإلنسان دورته العاشرة يف مكتب األمم املتحـدة يف جنيـف يف        -١

  .وافتتح رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة. ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ إىل ٢الفترة من 
وق اإلنسان كلمة   ـالسامية حلق األمم املتحدة   جللسة االفتتاحية ألقت مفوضة     ويف ا   -٢

  .أمام اجمللس
، أدلت املفوضة السامية ببيـان      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩، املعقودة يف    ١٢ويف اجللسة     -٣

  .بشأن اليوم الدويل للمرأة
 مـن   الذي يرد يف اجلزء الـسابع     من النظام الداخلي للمجلس،     ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٤

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٦قدت اجللسة التنظيمية للدورة العاشرة يف ، ُع٥/١اجمللس مرفق قرار 
انظـر  ( يوماً   ٢٠على مدى   ُعقدت  ة  ـ جلس ٤٥دورة العاشرة على    ـواشتملت ال   -٥

  ).  أدناه٢٩الفقرة 

  احلضور  - باء  
ون عن دول غري    ومراقبحضر الدورة ممثلو الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس            -٦

كيانات األمم املتحـدة    باإلضافة إىل مراقبني عن     ومراقبون آخرون،   أعضاء يف األمم املتحدة     
هبا واملنظمات احلكومية الدولية وكيانات أخرى      ذات الصلة   ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات    

  ).ألولانظر املرفق ا(واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية 

  اجلزء الرفيع املستوى  - جيم  
 األوىل إىل اخلامسة من الدورة العاشرة جـزءاً       من  العامة  عقد اجمللس، يف جلساته       - ٧

 وكان من بينـهم    من كبار الشخصيات كلمات أمام اجمللس،        ٦٤ه  يرفيع املستوى ألقى ف   
معية  نائب وزير ورئيس اجل   ١٩ و  وزيراً ٣٩ و ءرؤساء وزرا ل نواب   ٣نائبا رئيس مجهورية و   
  .العامة لألمم املتحدة
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وفيما يلي قائمة بكبار الشخصيات اليت ألقت كلمات أمام اجمللس خـالل اجلـزء                -٨
  :الرفيع املستوى، مرتبة حسب إلقاء الكلمات

السيد فرانسيـسكو   : ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف        )أ(  
 ؛ نائب رئـيس ملـديف     ،د وحيد  نائب رئيس كولومبيا؛ والسيد حمم     ،سانتوس كالديرون 

 وزير  ،راضيال وزير حقوق اإلنسان يف الربازيل؛ والسيد عبد الواحد          ،والسيد باولو فانوتشي  
 وزير خارجية البوسنة واهلرسك؛ والسيد ماهنـدا        ،العدل يف املغرب؛ والسيد سفني الكاالج     

   وزير إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان يف سري النكا؛،ساماراسنغ
 نائـب   ،السيد بول إمبا أبيسول   :  اجللسة الثانية املعقودة يف اليوم نفسه      ويف  )ب(  

 وزير خارجية مجهورية إيران اإلسالمية؛ والسيد ،ر متكيهرئيس وزراء غابون؛ والسيد منوش 
 ة وزيـر  ،لبـان ا هدى عبد اللطيف     ةالسيد و  وزير خارجية سلوفاكيا؛   ،مريوسالف التشاك 

حقوق اإلنسان يف اململكة    هيئة   رئيس   ،العيبانندر حممد   حقوق اإلنسان يف اليمن؛ والسيد ب     
يف مـصر؛  واجملالس النيابيـة   وزير الشؤون القانونية ،العربية السعودية؛ والسيد مفيد شهاب    

اإلنساين والعالقات مع اجملتمع املدين يف      العمل   مفوض حقوق اإلنسان و    ،دادهالوالسيد ولد   
 ، نائب وزير خارجية شيلي؛ والسيد حسني الزهريي       ،موريتانيا؛ والسيد ألربتو فان كالفرين    

 وزيرة الدولة للشؤون اخلارجيـة      ،وكيل وزارة حقوق اإلنسان يف العراق؛ والسيدة راما ياد        
   نائب وزير خارجية النرويج؛،وحقوق اإلنسان يف فرنسا؛ والسيد راميوند يوهانسن

 ، كاريل شفارسـنربغ   السيد: مارس/ آذار ٣ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف        )ج(  
يب، وأرمينيا، وألبانيـا، وأوكرانيـا،      وحتاد األور الباسم ا (وزير خارجية اجلمهورية التشيكية     

سـالفية  ووالبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، وكرواتيا، ومجهورية مقـدونيا اليوغ         
ر اخلارجية   نائب رئيس الوزراء ووزي    ،سيلبورنأ؛ والسيد جان    )السابقة، ومجهورية مولدوفا  

 وزيرة العدل يف كوبا؛ والسيد ،واهلجرة يف لكسمربغ؛ والسيدة ماريا إيستر ريوس غونزاليس     
 ، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بلجيكا؛ والسيد حسن ويراجودا         ،كاريل دي غوشت  

. ن.  وزير خارجية هولندا؛ والـسيد د      ،وزير خارجية إندونيسيا؛ والسيد مكسيم فريهاغن     
 وزير خارجيـة    ،ير العدل والدفاع واألمن يف بوتسوانا؛ والسيد بري ستينغ مولر          وز ،سريتس

 ، وزيرة التنمية االجتماعية يف األردن؛ والسيد غونتر نوكـه         ،منرك؛ والسيدة هالة لطوف   االد
 نائب  ،املفوض االحتادي حلقوق اإلنسان واملعونة اإلنسانية يف أملانيا؛ والسيد نورالن دانينوف          

 نائب وزير خارجية إيطاليا؛ والـسيد       ،؛ والسيد فنشرتو سكويت   نكازاخستا وزير خارجية 
 نائب وزير حقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية يف غينيا االستوائية؛          ،سالومون نوغوما أونو  
 نائب وزير   ،م زمرواي ئ نائب وزير خارجية الربتغال؛ والسيد عبد الدا       ،والسيدة تريزا ريبريو  

 وزير الدولة بوزارة حقوق اإلنسان واألقليات ،يتشجسيد ماركو كاراالعدل يف السودان؛ وال
  يف صربيا؛
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 وزيـر   ،السيد بوب ماكموالن  : ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف اليوم نفسه        )د(  
 وزير الدولـة للـشؤون      ،املعونة والتنمية اخلارجية يف أستراليا؛ والسيد نزار صادق البحارنة        

 وزير حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو       ،د أوبيو كاكورا وابو   اخلارجية يف البحرين؛ والسي   
 وزيـر   ،تكـاري ال خارجية هنغاريا؛ والسيد بشري      ة وزير ،؛ والسيدة كنغا غونش   الدميقراطية

 ؛ نائب وزير خارجيـة فلـسطني      ،العدل وحقوق اإلنسان يف تونس؛ والسيد أمحد صبوح       
ارة يف مجهورية كوريا؛ والسيد بغدان       نائب وزير اخلارجية والتج    ،سو - والسيد شني، كاك  

 نائب وزير خارجيـة قـربص؛       ، وزير خارجية رومانيا؛ والسيد نيكوالس إميليو      ،أوريسكو
 نائب وزير خارجية اجلبل األسود؛ والسيد تـود إسـتوارت           ،والسيد ميلوراد شيبانوفيتش  

 نائب وزيـر    ،ا نائب وزير العدل يف زامبيا؛ والسيد إدواردو جوزيه بيشاو كولوم          ،شيليمبو
  مبيق؛االشؤون اخلارجية والتعاون يف موز

 ،السيد مارك مالوتش براون: مارس/ آذار٤ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف   )ه(  
وزير شؤون أفريقيا وآسيا واألمم املتحدة يف اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا        

 ،ال؛ والسيد ماتياس ماينراد تـشيكاوي      وزير خارجية نيب   ،الشمالية؛ والسيد أوبندرا ياداف   
 وزيرة العدل والتكافل    ،كاروا. وزير العدل والشؤون الدستورية يف ترتانيا؛ والسيدة مارتا و        
 نائب وزير خارجية    ،ياكوفنكو. الوطين والشؤون الدستورية يف كينيا؛ والسيد ألكسندر ف       

قـوق اإلنـسان يف    رئـيس املركـز الـوطين حل       ،االحتاد الروسي؛ والسيد أكمل سيدوف    
 الوكيل الدائم لوزارة اخلارجية يف الـسويد؛ والـسيد          ،أوزبكستان؛ والسيد فرانك بالفراغ   

اخلارجية وزيرة   ،راي -  نائب وزير خارجية غواتيماال؛ والسيدة ميشيلني كاملي       ،الرس بريا 
تـوين   وزير خارجية الكامريون؛ والسيد باتريك أن      ،أييسيييبيي  ؛ والسيد هنري إ   يةسويسرال

وزيـر   ، وزير العدل والشؤون اخلارجية يف زمبابوي؛ والسيد يان بوركوفيسكي         ،تشيناماسا
 نائب وزير التعليم يف أوروغواي؛ ،؛ والسيد فيليب ميشيليينيةبولنداللشؤون اخلارجية لالدولة 

 نائب وزير خارجيـة     ،نام؛ والسيد أنغيل لوسادا    تي نائب وزير خارجية في    ،والسيد فو دنغ  
 نائب وزير العدل وحقوق اإلنسان يف بوليفيا؛ والسيد بول          ،نيا؛ والسيد ولفريدو شافيز   إسبا

 الوزير واألمني اخلاص للسياسة الوطنية يف نيكاراغوا؛ والـسيدة          ،هربرت أوكويست كيلي  
 ،وتو بروكمانكستي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا؛ والسيد ميغيل د،إنكوسازانا دالميين زوما

  .لعامة لألمم املتحدةرئيس اجلمعية ا
لقي بيان يف إطار ممارسـة       أُ ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٣ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        -٩

 على بيان وزيـر خارجيـة       رداً الشعبية   الدميقراطيةحق الرد، أدىل به ممثل مجهورية كوريا        
والبوسـنة  يب، وأرمينيـا، وألبانيـا، وأوكرانيـا،        وباسم االحتاد األور  (اجلمهورية التشيكية   

سـالفية الـسابقة،    وواهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغ       
  .، وبيان نائب وزير التجارة اخلارجية والتجارة يف مجهورية كوريا)ومجهورية مولدوفا
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 يف إطار   اتبيانلقيت  أُ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف        - ١٠
وزيـر شـؤون   بيانات من  على رداًكل من ممثل سري النكا أدىل هبا لرد، ممارسة حق ا 

وزيرة وأفريقيا وآسيا واألمم املتحدة باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 
رداً الدولة للشؤون اخلارجية وحقوق اإلنسان يف فرنسا؛ وممثل مجهورية إيران اإلسالمية            

ريقيا وآسيا واألمم املتحدة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى         وزير شؤون أف  على بيان   
  .وآيرلندا الشمالية

  اجلزء العام  - دال  
، ُعقد جزء عام ألقت فيـه       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف     السادسة يف اجللسة   -١١

  :كلمة أمام اجمللسب التالية أمساؤهمالوفود وأعضاء اجملتمع املدين املدعوون 
باسم منظمة املـؤمتر    (أذربيجان، باكستان   : ثلو الدول األعضاء يف اجمللس    مم  )أ(  
ر، ماليزيا، املكـسيك،    ـا، السنغال، الصني، الفلبني، قط    ـ، بنغالديش، سلوفيني  )اإلسالمي

  اهلند، اليابان؛
إسرائيل، اإلمارات العربية املتحـدة، آيـسلندا،       : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، عمان، فرتويـال          تايلند، تركيا 
  ، كرواتيا، الواليات املتحدة األمريكية؛) البوليفارية-مجهورية (

  منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة؛: مراقب آخر  )ج(  
ة ملفوضـي االحتـاد األفريقـي، وا  : مراقبون عن منظمات حكومية دوليـة      )د(  

  بية، واملنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛واألور
 األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمـات ذات    هيئاتمراقبون عن     )ه(  
 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين          : الصلة

  ؛)اإليدز( املناعة املكتسب متالزمة نقص/ةبفريوس نقص املناعة البشري
جلنـة التنـسيق الدوليـة      : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان        )و(  

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
السيد موغيانتو، والسيد ديسماس كيتنغي     :  املدعوون ملدينأعضاء اجملتمع ا    )ز(  

  . والسيدة فاطمة دوباكيل،سينغا، والسيدة ناصرة ديتور
، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    السابعةلسة  ويف اجل   -١٢

احلق يف الرد، أدىل هبا ممثل اهلند رداً على بيان ممثل باكستان؛ وممثل مجهورية كوريا الـشعبية                 
رداً على بيان ممثـل     ) اإلسالمية -مجهورية  (الدميقراطية رداً على بيان ممثل اليابان؛ وممثل إيران         
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وممثل إسرائيل رداً على بيان ممثـل إيـران          رائيل؛ وممثل باكستان رداً على بيان ممثل اهلند؛       إس
  . على بيان ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاً؛ وممثل اليابان رد) اإلسالمية-مجهورية (

دىل ، أ  للمرة الثانية  ويف اجللسة نفسها، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد            - ١٣
رداً على بيان ممثل إسرائيل؛ وممثل مجهورية كوريـا      )  اإلسالمية - مجهورية  (هبا ممثل إيران    

الشعبية الدميقراطية رداً على بيان ممثل اليابان؛ وممثل اليابان رداً على بيان ممثل مجهوريـة               
  .كوريا الشعبية الدميقراطية

  جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها  - هاء  
ال وبرنامج عمل الدورة العاشرة يف االجتماع التنظيمي املعقود         ـل األعم قر جدو أُ  -١٤
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٦يف 

  تنظيم األعمال  - واو  
، عرض الرئيس ترتيبات اجلزء ٢٠٠٩مارس / آذار٤، املعقودة يف السادسةيف اجللسة   -١٥

 دقائق لبيانات   ٣و دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس        ٥  ختصيص :العام، وهي كما يلي   
املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبن فيهم ممثل جلنة التنـسيق               

دين الذين ُدعـوا  الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأربعة من كبار ممثلي اجملتمع امل  
  .كلمة أمام اجمللس يف إطار اجلزء العامإىل إلقاء 

 عرض الـرئيس ترتيبـات      ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    لسابعةايف اجللسة   و  -١٦
 ٥صص  ختيث  حباحلوار التفاعلي اخلاص بالتقرير السنوي للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان،          

 . دقائق للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين٣دقائق ألعضاء اجمللس و

عرض الـرئيس ترتيبـات     ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦  يف ، املعقودة التاسعةيف اجللسة   و  -١٧
: ة بتقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام، وهي كما يلي         ملتعلقاملناقشة العامة ا  

  . دقائق للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين٣ دقائق ألعضاء اجمللس و٥ختصيص 
، وهـي  ويف اجللسة نفسها، عرض الرئيس ترتيبات املناقشة التفاعلية حللقات النقاش      -١٨

 ني دقائق ألعضاء اجمللـس، ودقيقـت      ٣ دقائق ألعضاء حلقة النقاش، و     ٧  ختصيص :كما يلي 
  .للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

، عرض الرئيس ترتيبات احلوار     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ١١يف اجللسة   و  -١٩
: ، وهي كما يلي   ٣بند  التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبوجب ال         

ئق لصاحب الوالية لعرض التقرير الرئيسي، ويضاف إليها دقيقتان لتقـدمي           دقا ١٠ ختصيص
 دقائق لبيانات املـراقبني عـن       ٣ دقائق للبلدان املعنية، إن وجدت، و      ٥كل تقرير إضايف، و   

ـ         االدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مب        دة  يف ذلـك كيانـات األمـم املتح
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ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريهـا مـن            
 دقائق يقدم فيها    ٥الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، و        

وميكن للدول األعضاء واملراقبة اليت ترغب يف أخـذ         . أصحاب الواليات مالحظاهتم اخلتامية   
أما املراقبون اآلخرون فقد طُلب     .  تفصح عن نيتها عن طريق رفع لوحة اسم البلد         الكلمة أن 

  .قائمة املتحدثنيضمن هم ئمنهم تسجيل أمسا
، نقح الرئيس ترتيبات احلـوار  ٢٠٠٩مارس / آذار١٣، املعقودة يف ٢١يف اجللسة  و  -٢٠

 ٣  ختـصيص  :لـي التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهي كما ي          
  .  للدول املراقبة مث املراقبني اآلخريننيدقائق ألعضاء اجمللس ودقيقت

عرض الـرئيس ترتيبـات      ،٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦  يف ، املعقودة ٢٣يف اجللسة   و  -٢١
 للـدول   ني دقائق ألعضاء اجمللس ودقيقت    ٣املتمثلة يف ختصيص    ،  ٣املناقشة العامة بشأن البند     

  .خريناملراقبة واملراقبني اآل
، عرض الرئيس ترتيبات احلوار     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦، املعقودة يف    ٢٤يف اجللسة   و  -٢٢

املتمثلـة يف   ،  ٤التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبوجب البنـد            
 دقـائق   ٣ دقائق للبلدان املعنيـة، و     ٥ دقائق لصاحب الوالية لعرض التقرير، و      ١٠ختصيص  

  . للدول املراقبة واملراقبني اآلخرينني ودقيقتألعضاء اجمللس
، عرض الـرئيس ترتيبـات      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧  يف ، املعقودة ٢٥يف اجللسة   و  -٢٣
 ني دقائق ألعضاء اجمللس ودقيقت٣املتمثلة يف ختصيص    اجللسات املتبقية من الدورة،       يف ناقشةامل

  .للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين
، عرض الرئيس ترتيبات النظر     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨  يف  املعقودة ،٢٧يف اجللسة   و  -٢٤

 دقيقة للدولة املعنية    ٢٠املتمثلة يف ختصيص    ،  ٦يف االستعراض الدوري الشامل مبوجب البند       
 دقيقة للدول األعضاء والدول املراقبة ووكـاالت األمـم   ٢٠؛ و وجهات نظرها كي تعرض   

 دقـائق   ٣ج االستعراض، ختصص خالهلا      بشأن نتائ  وجهات نظرها املتحدة كي تعرب عن     
 دقيقة ألصحاب املصلحة كي يقدموا تعليقات عامة     ٢٠ألعضاء اجمللس ودقيقتان للمراقبني؛ و    

  .بشأن نتائج االستعراض، ختصص منها دقيقتان لكل متحدث
نقح الرئيس ترتيبات النظـر     ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٨يف اجللسة   و  -٢٥

حبيـث  إسرائيل واإلمارات العربيـة املتحـدة       املتعلق ب راض الدوري الشامل    يف نتائج االستع  
 وجهات نظرهم ن للمراقبني اآلخرين كي يعربوا عن       األعضاء اجمللس ودقيقت  ختصص دقيقتان   

  .بشأن نتائج االستعراض
، عرض الرئيس ترتيبات النظـر يف  ٢٠٠٩مارس / آذار ٢٠، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة   و  -٢٦

ألعضاء حبيث ختصص دقيقتان    كولومبيا   و نأوزبكستااملتعلق ب عراض الدوري الشامل    نتائج االست 
  . بشأن نتائج االستعراضوجهات نظرهمن للمراقبني اآلخرين كي يعربوا عن ااجمللس ودقيقت
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املتمثلة يف  ،  ٦ عرض الرئيس ترتيبات املناقشة العامة مبوجب البند         ،٣٢يف اجللسة   و  -٢٧
  . للدول املراقبة واملراقبني اآلخريننياجمللس ودقيقت دقائق ألعضاء ٣ختصيص 

عرض الرئيس ترتيبات اإلجراءات املتعلقة مبـشاريع املقترحـات،     ،  ٤١يف اجللسة   و  -٢٨
 دقائق لتقدمي مشروع املقترح، وإبداء تعليقات عامة، وإبداء البلد املعين           ٣املتمثلة يف ختصيص    

  .ده، وتعليل التصويت قبل التصويت وبعهتعليقات

  قائاالجتماعات والوث  - زاي  
  . جلسة خبدمات كاملة٤٥أثناء دورته العاشرة عقد اجمللس   -٢٩
  .هذا التقريرمن وترد نصوص القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف اجلزء األول   -٣٠
  .على جدول أعمال اجمللسلثاين ويشتمل املرفق ا  -٣١
 على قرارات اجمللس من آثار إداريـة         ملا يترتب  ات على تقدير  لثويشتمل املرفق الثا    -٣٢

  .وآثار على امليزانية الربناجمية
  .قائمة احلضورعلى  األولاملرفق شتمل وي  -٣٣
ـ  ق الصادرة   ـة بالوثائ ـقائمعلى  ق الرابع   ـمل املرف تويش  -٣٤ الـدورة  ق ب ـفيما يتعل

  .العاشرة للمجلس
  .ية ومدة عضويتهمائمة بأعضاء اللجنة االستشارشتمل املرفق اخلامس على قوي  -٣٥

  الزيارات  - حاء  
، أدىل وزير خارجيـة اجلزائـر   ٢٠٠٩مارس / آذار ١٦، املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     -٣٦

  .بيان أمام اجمللسبالسيد مراد مدلسي، 
السيد عبـد الـسالم      ، أدىل ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٥ويف اجللسة     -٣٧

  .ية الليبية، ببيان أمام اجمللسالتومي نائب وزير العدل باجلماهريية العرب

  أصحاب الوالياتاختيار وتعيني   - طاء  
 السيد ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    احلادية واألربعني عني اجمللس يف اجللسة       -٣٨
  .كمبوديامقرراً خاصاً معنياً حبالة حقوق اإلنسان يف وبيدي سوريا براساد س
  . كمبوديا بوصفها البلد املعينممثلببيان ويف اجللسة نفسها، أدىل   -٣٩
  .٩/١٥وصفها املقدم الرئيسي للقرار بممثل اليابان ببيان ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل   -٤٠
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  انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  - ياء  
اجمللـس، وفقـاً    ب  ـانتخ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ودة يف   ـ، املعق ٤١يف اجللسة     -٤١

وكـان  . اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان     كأعضاء يف    خرباء   أربعة ،٥/١لقراره  
تتـضمن قائمـة    ) Add.1 و A/HRC/10/50(اجمللس مذكرة أعدها األمني العام      على  معروضاً  

  .، وبيانات السرية الذاتية للمرشحني٦/١٠٢بأمساء املرشحني لالنتخاب، وفقاً للمقرر 
  :واملرشحون هم كما يلي  
  ريقيةالدول األف  

  اخلبري املرشح  دولة الترشيح
  حليمة مبارك ورزازي  املغرب

    الدول اآلسيوية
  اخلبري املرشح  دولة الترشيح

  شنيتشيكيو   الصني
    دول أمريكا الالتينية والكارييب

  اخلبري املرشح  دولة الترشيح
  سل ألفونسو مارتينييميغ  كوبا

    دول أوروبا الغربية والدول األخرى
  اخلبري املرشح  ترشيحدولة ال
  جان زيغلر  سويسرا

كل جمموعة إقليمية معنية مع عدد املقاعد الـيت يـتعني           عن  ويتوافق عدد املرشحني      -٤٢
 للمجلس وانتخبت حليمـة     ٥/١ من القرار    ٧٠عمالً بالفقرة   ُيجَر اقتراع سري    ومل  . شغلها

كأعـضاء يف اللجنـة   جان زيغلر و سل ألفونسو مارتيني  يميغ و شيكيو شني  و مبارك ورزازي 
  .االستشارية بتوافق اآلراء

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -كاف   

  التريبات األمنية اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان    
، أدىل ممثل مصر ببيان باسـم       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     -٤٣

باسـم  (، املقدَّم من باكستان     A/HRC/9/L.1ر  جمموعة الدول األفريقية لسحب مشروع القرا     
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باسـم جمموعـة    (ومصر  ) ة العربية ـباسم اجملموع (رب  ـواملغ) ر اإلسالمي ـمنظمة املؤمت 
  ).الدول األفريقية

  اعتماد تقرير الدورة  -الم   
، أدىل املقرر ونائـب رئـيس       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٥يف اجللسة     -٤٤

  .(A/HRC/10/L.10)روع تقرير اجمللس اجمللس ببيان خبصوص مش
  .واعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة  -٤٥
  .وقرر اجمللس أن يعهد إىل املقرر مبهمة إعداد الصيغة النهائية للتقرير  -٤٦
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو إسبانيا، وتايلند، وتركيا، واجلزائر، وسـري النكـا،               -٤٧

  .يقات عامة ذات صلة بالدورةوسنغافورة، وكوت ديفوار بتعل
  .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، ألدى رئيس اجمللس ببيان ختامي  -٤٨
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رير االتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتق          - ثانياً
  ة السامية واألمني العامياملفوض

  نالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا  - ألف  
، أدلت مفوضة األمم املتحدة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    السابعةيف اجللسة     -٤٩

  ).A/HRC/10/31( تقريرها السنوي شأنالسامية حلقوق اإلنسان ببيان ب
، الـسابعة والثامنـة   وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك خالل اجللـستني            - ٥٠

أسئلة هات املشاركة التالية ببيانات ووجهت اجللت ، أد٢٠٠٩مارس / آذار٥املعقودتني يف 
  :ملفوضة الساميةإىل ا

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني،     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، الربازيل، بـنغالديش،    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (إندونيسيا، أنغوال، إيطاليا، باكستان   

البوسنة و،  أوكرانياووأملانيا،  وألبانيا،  وأرمينيا،  يب  ود األور االحتاباسم   ()٤(اجلمهورية التشيكية 
مجهوريـة  و،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة    واجلبل األسود،   و،  تركياوواهلرسك،  
باسم جمموعة دول أمريكا الالتينيـة       (مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي   ،  )كرواتياومولدوفا،  
ماليزيا، ،  )باسم حركة عدم االحنياز   (كوبا  ، قطر، كندا،    فرنسا، الفلبني والصني،  ،  )والكارييب

ى وآيرلنـدا  ، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظم)ةفريقياألدول الباسم جمموعة    (مصر
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤(، نيجرييا، اليابان، اليمنالشمالية
، )اإلسالمية - مجهورية(ر، إيران إسبانيا، إكوادو :ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  

ر، سري النكا، الـسودان، غواتيمـاال، فرتويـال         ـآيرلندا، بلجيكا، تايلند، تونس، اجلزائ    
النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلنـدا،     املغرب،  ، كولومبيا، الكويت،    )البوليفارية - مجهورية(

  هاييت، الواليات املتحدة األمريكية؛
  فريقي؛ألاالحتاد ا: مية دوليةعن منظمة حكومراقب   )ج(  
الدوليـة  جلنـة التنـسيق     : عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان     مراقب    )د(  

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
منظمـة العفـو الدوليـة،    : مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية     )ه(  

حقوق اإلنسان، االحتاد   دراسات  مركز القاهرة ل  املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،      
العام للمرأة العربية، منظمة رصد حقوق اإلنسان، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبيـة، جلنـة              

__________ 

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤(
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احلقوقيني الدولية، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، منظمة رصد            
  .األمم املتحدة

املفوضة أجابت ،  ٢٠٠٩مارس  /ر آذا ٥، املعقودتني يف    السابعة والثامنة ويف اجللستني     -٥١
  . األسئلةلىالسامية ع

ـ      ـ، املعقودة يف الي   الثامنةويف اجللسة     -٥٢ ة ـة الـسامي  ـوم نفـسه، قـدمت املفوض
  .مالحظاهتا اخلتامية

، ألقيت بيانـات يف إطـار       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    التاسعةويف اجللسة     -٥٣
  .نكا وممثل العراقممارسة احلق يف الرد، أدىل هبا ممثل سري ال

  ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العاميرير مفوضاتق  - باء  
مفوضـة األمـم    نائب  ، قدم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    التاسعةيف اجللسة     -٥٤

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقريرين مواضيعيني من إعداد املفوضـية الـسامية حلقـوق       
  .ني العاماإلنسان واألم

اجلهات املشاركة   تالتقريرين املواضيعيني، أدل  بشأن  وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك        -٥٥
  :ببياناتالتالية 

   الفلبني؛ ، الربازيل،االحتاد الروسي، أذربيجان: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
  ، كينيا؛)البوليفارية -مجهورية (بيالروس، فرتويال : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
 األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة واملنظمـات ذات         هيئاتمراقب عن     )ج(  
  ؛)أيضاً باسم برنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي : الصلة

 اجلنـوب يف القـرن      -منظمة الشمال   : ة غري حكومية  ـمراقب عن منظم    )د(  
  .لعشريناحلادي وا

املفوضة الـسامية   نائب  ، قدم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣، املعقودة يف    ٣٥ويف اجللسة     -٥٦
جـرت  ، و٧ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام مبوجب البند   اليت أعدهتا  التقارير

  ).انظر الفصل السابع(مناقشتها يف إطار البند ذي الصلة 
املفوضة الـسامية   نائب  ، قدم   ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٥، املعقودة يف    ٣٩ويف اجللسة     -٥٧

  .ا املفوضية السامية حلقوق اإلنسانهتأعدحمددة تقارير قطرية 
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو أفغانستان، وبوليفيا، وقربص، وغواتيمـاال،             -٥٨

  .وكولومبيا، ونيبال بوصفها بلدان معنية
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 لـت س مناقشة عامة بشأن التقارير القطرية، أد اجمللأجرى  ويف اجللسة نفسها أيضاً،       -٥٩
  :بياناتلتالية باجلهات املشاركة اخالهلا 

باسـم االحتـاد     ()٤(اجلمهورية التشيكية : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ؛ الشمالية، سويسرا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا)األورويب
إسبانيا، آيرلندا، تركيا، اجلزائـر، الـدامنرك،       : ة التالية ـممثلو الدول املراقب    )ب(  

  فنلندا، اليونان؛ 
منظمة العفو الدولية، وجلنـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

أيضاً باسم رابطة حقوق اإلنـسان      (احلقوقيني الكولومبية، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية       
  ).يةالدولية لألقليات األمريك

ويف اجللسة نفسها، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل هبا ممثلو تركيا،     -٦٠
  .وقربص، ونيبال، واليونان

ويف اجللسة نفسها أيضاً، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد الثاين، أدىل هبا                 -٦١
  .ممثل تركيا وقربص

  اذ إجراءات بشأهناالنظر يف مشاريع املقترحات واخت  - جيم  

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمالك تكوين     
ممثل كوبـا مـشروع     عرض  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     -٦٢

االحتـاد الروسـي، وإكـوادور،      مبشاركة  ، املقدم من كوبا     A/HRC/10/L.21/Rev.1القرار  
، وبوتان، وبوليفيـا، وبـيالروس، وتوغـو،        )مية اإلسال -مجهورية  (وأوروغواي، وإيران   

واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، وزمبـابوي،           
باسم (، وفييت نام، وكوبا، ومصر ) البوليفارية-مجهورية (وسري النكا، والصني، وفرتويال     

  . القرار مشروعإىل مقدميفيما بعد ال انضمت أنغوو. ، ونيكاراغوا)جمموعة الدول األفريقية
باسم الدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب        (أدىل ممثلو أملانيا     ،يف اجللسة نفسها  و  -٦٣

  .، وسويسرا وكندا ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت)األعضاء يف اجمللس
يب األعـضاء يف    باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورو     (وبناء على طلب ممثل أملانيا        -٦٤

 ٣٣عتمد مشروع القرار بأغلبيـة      او. ، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار      )اجمللس
  :كان التصويت كما يليو. ن عن التصويتي صوتاً، مع امتناع عضو١٢صوتاً مقابل 



A/HRC/10/29 

127 GE.09-17449 

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،          

لبحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،       أوروغواي، باكستان، ا  
بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غابون، غانـا،          
الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر، املكـسيك،          

  ؛نيكاراغوا، اهلندموريشيوس، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، نيجرييا، 
  :املعارضون  

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسـك، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،          
سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا           

  اليابان؛الشمالية، هولندا، 
  :املمتنعون  

  . شيلي،مجهورية كوريا
،  الوثيقـة  الفصـل األول من اجلزء األول من      على النص املعتمد، انظر      ولالطالع  -٦٥

  .١٠/٥القرار 

   حقوق اإلنسانميدان التعاون الدويل يف تعزيز    
ممثل كوبا باسم حركة    عرض  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     -٦٦

، )باسم حركة عدم االحنياز   (، املقدم من كوبا     A/HRC/10/L.23 عدم االحنياز مشروع القرار   
  .ابنما، وبوليفيا، وسري النكمبشاركة 

 علـى الـنص     لالطالع(ويف اجللسة نفسها، اعتمد مشروع القرار بدون تصويت           -٦٧
  ).١٠/٦، القرار الفصل األول من اجلزء األول من الوثيقةاملعتمد انظر 
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تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية             -ثالثاً
   التنمية مبا يف ذلك احلق يف،واالجتماعية واحلقوق الثقافية

  ملناقشةأفرقة ا  - ألف  
  ذوي اإلعاقةاملعين باألشخاص املناقشة فريق     

 ، وعمالً بقـرار   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦ املعقودتني يف     التاسعة والعاشرة،  يف اجللستني   -٦٨
وعرضـت  . ذوي اإلعاقـة بشأن حقوق األشخاص   حلقة مناقشة   ، عقد اجمللس    ٧/٩ اجمللس
التاليـة  الفريق  وأدىل أعضاء   . للحلقة مالحظات استهاللية    ضة السامية حلقوق اإلنسان   املفو

اندا، وغريوغري كونسي، وإداه وانغيشي مينـا،       دأميتا  : التاسعةأمساؤهم ببيانات يف اجللسة     
  .موراي وباربرا
ـ   بالتالية  اجلهات املشاركة    ت أدل ،ناقشة اليت أعقبت ذلك   املويف    -٦٩  تبيانـات ووجه

  :شةاملناقأعضاء فريق إىل أسئلة 
  ؛املكسيك ونيوزيلندا: ٧/٩الدول اليت قدمت القرار   )أ(  
االحتاد الروسي، إندونيـسيا، أوكرانيـا،      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )ب(  

، الربازيل، بوركينـا فاسـو، اجلمهوريـة        )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (إيطاليا، باكستان 
باسم جمموعـة دول     (ريقيا، سلوفينيا، شيلي  ، جنوب أف  )باسم االحتاد األورويب   ()٤(التشيكية

، ماليزيا، )باسم حركة عدم االحنياز (، الصني، الفلبني، كندا، كوبا)أمريكا الالتينية والكارييب
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤(اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اليمن

، تايلند،  ) اإلسالمية -هورية  مج(أستراليا، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ج(  
  ؛تركيا، تونس، اجلزائر، كوستاريكا، كينيا، املغرب، الواليات املتحدة، اليمن

  ة األوروبية؛ملفوضيا: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )د(  
مراقب عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات ذات            )ه(  
  ؛نصندوق األمم املتحدة للسكا: الصلة

قـوق  حلاجمللس االستشاري   : مراقب عن املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان       )و(  
، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ     )أيضاً باسم جلنة حقوق اإلنسان اآليرلندية     (اإلنسان يف املغرب    

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ 
  .املنتدى األورويب لإلعاقة: مراقب عن منظمة غري حكومية  )ز(  

أجاب أعضاء الفريق عـن     ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    العاشرةيف اجللسة   و  -٧٠
  .األسئلة املطروحة

  .مبالحظات ختامية أعضاء الفريق ويف اجللسة نفسها، أدىل  -٧١
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  املعين باحلق يف الغذاءملناقشة فريق ا    
، نظم اجمللـس حلقـة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩، املعقودتني يف    ١٣ و ١٢يف اجللستني     -٧٢

املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظات استهاللية      عرضت  و. بشأن احلق يف الغذاء   مناقشة  
الـسيد   : ببيانات الية أمساؤهم التفريق املناقشة    أدىل أعضاء    الثانية عشرة، ويف اجللسة   . للحلقة

بول نيكولسون، والسيدة أندريا كارمن، والسيد ديفيد نبارو، والسيد جان زيغلر، والـسيد             
  .فييه دي شوترأولي
ـ   بتالية  اجلهات املشاركة ال  ت   أدل ،ناقشة اليت أعقبت ذلك   املويف    -٧٣  تبيانـات ووجه

  :أعضاء الفريقإىل أسئلة 
باسم منظمة املـؤمتر    (إندونيسيا، باكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، مجهوريـة   )األورويبباسم االحتاد    ()٤(، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    )اإلسالمي

، )باسم جمموعة أمريكا اجلنوبية والكارييب    (كوريا، جنوب أفريقيا، السنغال، سويسرا، شيلي       
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤(، اليمن)باسم حركة عدم االحنياز(الصني، الفلبني، كوبا 

ا، تـونس،   ، تركي ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
   اليمن؛،، املغرب، النرويجلكسمربغاجلزائر، إثيوبيا، نيبال، 

  ؛مراقب عن منظمة التجارة العاملية  )ج(  
منظمة العفو الدولية، ومؤمتر املنظمات     : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )د(  

الـث  غري احلكومية ذات العالقات االستشارية مع األمم املتحدة، ومركز أوروبا والعـامل الث      
  .، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية) منظمات غري حكومية٧أيضاً باسم (

  .ليقاتاملطروحة وقدموا تعاألسئلة عن أعضاء الفريق أجاب ، ١٢ويف اجللسة   -٧٤
  . وقدموا مالحظاهتم اخلتاميةاألسئلةعن أعضاء الفريق أجاب ، ١٣ويف اجللسة   -٧٥
  .ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل ممثل السودان ١٣ويف اجللسة   -٧٦

  اجتماع ليوم كامل بشأن حقوق الطفل    
 / آذار ١١بشأن حقـوق الطفـل يف       اع ليوم كامل    ـاجتمد  ـرر عق ـكان من املق    -٧٧

إىل حلقـيت   االجتمـاع    ام هذ سِّوقُ. ٧/٢٩ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان       ٢٠٠٩مارس  
، املعقـودتني  ة والسابعة عشرةالسادسة عشرلستني اجلاألوىل يف  ناقشة  حلقة امل جرت  و. مناقشة

 ١١ املعقـودة يف     ،ةالسابعة عشر  الثانية يف اجللسة     احللقةجرت  ، و ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١ يف
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٢ املعقودة يف ةالثامنة عشر واجللسة ٢٠٠٩مارس /آذار
استهاللية يف  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظات      عرضت  ،  ١٦ويف اجللسة     -٧٨

 اليـة أمسـاؤهم    الت فريق املناقشة األول  ويف اجللسة نفسها أدىل أعضاء      . املناقشة األوىل حلقة  



A/HRC/10/29 

GE.09-17449 130 

 ،وايـت  - ن كيكوشي آالري، و اجن جاه ءمساأن، و اداينيوس بوراس، وفيليب أوبراي   : ببيانات
  .يتشيوكبو - ومود دي بور

 والـسابعة   ةالسادسة عشر ني   يف اجللست  ،اليت أعقبت احللقة األوىل   املناقشة  وخالل    -٧٩
اجلهات املـشاركة التاليـة ببيانـات       لت  ، أد ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١ املعقودتني يف    ةعشر

  :أسئلة إىل أعضاء الفريقووجهت 
االحتـاد الروسـي، أذربيجـان، األردن،    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس   )أ(  

، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،     )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (إندونيسيا، إيطاليا، باكستان    
، )باسم االحتاد األورويب   ()٤(، اجلمهورية التشيكية  )باسم رابطة جنوب شرق آسيا     ()٤(تايلند

باسم جمموعـة أمريكـا الالتينيـة       (مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي       
، هولنـدا، اليابـان،     ، ماليزيا )باسم حركة عدم االحنياز   (، الصني، الفلبني، كوبا     )والكارييب

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤(اليمن
، ) اإلسالمية -مجهورية  (إسبانيا، أستراليا، إيران    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

آيسلندا، بلجيكا، تركيا، تونس، اجلزائر، سنغافورة، السودان، العراق، كازاخستان، ليتوانيا،          
  ؛اييتموناكو، النرويج، نيوزيلندا، ه

  ؛مراقب عن فلسطني  )ج(  
ة األوروبيـة، واملنظمـة     ملفوضيا: مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية      )د(  

  الدولية للفرانكوفونية؛
جلنة حقوق اإلنـسان يف الفلـبني،       : مراقبون عن منظمات حقوق اإلنسان      )ه(  

  حبقوق الطفل يف بولندا؛واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا، ومكتب أمني املظامل املعين 
 اإلنـسانية   قيماالحتاد الدويل لل  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )و(  

ـ         (واألخالقية   اد الـدويل   أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي، واملؤسسة العاملية للسكان، واالحت
أيـضاً باسـم    (ليـة   والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمة بالن الدو      ) لليهودية التقدمية 

التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، واالحتاد الدويل أرض            
أيـضاً باسـم    (، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب      )، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية    اإلنسان

 للمـرأة، واملكتـب     التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية، ومؤسسة القمـة العامليـة         
  .)الكاثوليكي الدويل للطفولة

أجـاب أعضاء فريـق املناقشة األول عن األسـئلة املطروحـة           ،١٦ويف اجللسة     -٨٠
  .وقدموا تعليقات

 أجاب أعضاء فريق املناقشة التالية أمساؤهم عن األسئلة املطروحـة          ،١٧ويف اجللسة     -٨١
  . وايت-ن، والسيد كيكوشي ياالسيد بوراس، والسيد أوبرا: وقدموا تعليقات
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  . ممثلة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ببيانويف اجللسة نفسها، أدلت  -٨٢
يف املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظات استهاللية  نائب   قدم   ،١٨ويف اجللسة     -٨٣

. أنـدرس ب  : ية أمساؤهم الثاين التال فريق املناقشة   وأدىل ببيانات أعضاء    . الثانيةحلقة املناقشة   
  . وتروند واغي، فريريخورخيجونسون، و

 / آذار ١١، املعقـودة يف     ١٧ة  ـاجللـس يف  ت ذلك   ـاليت أعقب املناقشـة  وخالل    -٨٤
اجلهات املشاركة   ت، أدل ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ١٨واجللسة   ،٢٠٠٩مارس  

  :أسئلةالتالية ببيانات ووجهت 
االحتاد الروسـي، أملانيـا، إندونيـسيا،       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

، )باسم االحتـاد األورويب    ()٤(أوروغواي، الربازيل، البوسنة واهلرسك، اجلمهورية التشيكية     
مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، فرنسا، قطر، كنـدا،            

  رييا، اهلند، اليابان؛اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيج
مجهورية ترتانيـا   أستراليا، بولندا، بريو، تايلند،     : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
رومانيا، سنغافورة، فييت نام، كوستاريكا، كولومبيا، ليتوانيا، املغـرب، ميامنـار،    املتحدة،  

  النرويج، النمسا؛
ني املظامل املعين حبقوق    مكتب أم : مراقب عن منظمة وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  

  الطفل يف بولندا؛
احلركة الدولية للـدفاع عـن      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
 -، واحلركة الدولية إلغاثة امللـهوف       )أيضاً باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب     (األطفال  

ومينيكيون للعدالة والـسالم، وهيئـة      ، والد ) الدويل البهائيتمع  اجملأيضاً باسم   (العامل الرابع   
، واملكتب الكاثوليكي للطفولـة،     معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل   الفرنسيسكان الدولية، و  

، والتحالف العاملي جلمعيات الشباب املسيحية، واملنظمـة        )وباكس رومانا، وفيديز الدولية   
 القانونية، واملدافعون عن حقـوق      أيضاً باسم املركز اآلسيوي للموارد    (الدولية للرؤية العاملية    

  ).اإلنسان ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة
 أجاب أعضاء فريـق املناقشة الثاين عن األسـئلة املطروحـة           ،١٧ة  ـويف اجللس   -٨٥

  .وقدموا تعليقات
  . األسئلة وقدم تعليقاتنالسيد فريري عأجاب ، ١٨ويف اجللسة   -٨٦
 ممثلـة   ، بـايين  -غامبل  . لسيدة كيمربيي أ  يان كل من ا    بب ويف اجللسة نفسها، أدىل     -٨٧

  .ممثلة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
بـشأن  ويف اجللسة نفسها، قدم رئيس جملس حقوق اإلنسان مالحظات ختاميـة              -٨٨

  .قوق الطفلحلقيت املناقشة املتعلقتني حب
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  اءات اخلاصةاحلوار التفاعلي مع اإلجر  - باء  

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    
لفريق ا مقررة   -، عرضت رئيسة    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ١١يف اجللسة     -٨٩

 A/HRC/10/21(ريرها االعامل املعين باالحتجاز التعسفي، السيدة مانيوال كارمينا كاسترلو، تق    
  ).Add.1-5و

 ، وموريتانيـا  ، وكولومبيا ، وإيطاليا ،نات ممثلو أوكرانيا  بيابويف اجللسة نفسها، أدىل       -٩٠
  .بوصفها بلدان معنية

اجلهات التالية ببيانات ووجهـت      توخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدل        -٩١
  :أسئلة إىل املقررة اخلاصة

االحتاد الروسي، إندونيـسيا، باكـستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )باسم االحتـاد األورويب    ()٤(، الربازيل، اجلمهورية التشيكية   ) املؤمتر اإلسالمي  باسم منظمة (

  سويسرا، فرنسا، كندا، كوبا، ماليزيا، املكسيك، اململكة العربية السعودية، نيجرييا؛
  بريو، اجلزائر، العراق، املغرب، النرويج؛: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
مركز حقوق اإلنسان والدفاع    :  غري احلكومية التالية   مراقبون عن املنظمات    )ج(  

أيضاً باسم منظمة   ( وجلنة احلقوقيني الكولومبية، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور         ،عن السالم 
اجلنوب يف القرن احلادي     - ، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، ومنظمة الشمال      )العفو الدولية 

  .نقراضوالعشرين، ومجعية الشعوب املهددة باال
  .األسئلة وقدمت تعليقاهتا اخلتاميةن  املقررة ع-الرئيسة أجابت ويف اجللسة نفسها،   -٩٢
  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل العراق ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الرد  -٩٣

 الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق               
  الشعوب يف تقرير مصريها

لكسندر نيكيـتني،   أ، قدم السيد    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ١١يف اجللسة     -٩٤
 مقرر الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة            -رئيس  

  ).Add.1-3 وA/HRC/10/14(ريره اممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها، تق
ممثل اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا         ببيان  يف اجللسة نفسها، أدىل     و  -٩٥

  .الشمالية، بوصفها بلداً معنياً
اجلهات التاليـة   ت  وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدل           -٩٦

  : املقرر-سئلة إىل الرئيس أت ببيانات ووجه
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باسم منظمـة   (االحتاد الروسي، باكستان    : لسممثلو الدول األعضاء يف اجمل      )أ(  
أيضاً باسم جمموعة الدول (، الربازيل، جنوب أفريقيا، سويسرا، كوبا، مصر    )املؤمتر اإلسالمي 

  ، املكسيك، نيجرييا؛)األفريقية
  ؛) البوليفارية-مجهورية ( فرتويال ،بريو: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
  ية للصليب األمحر؛مراقب عن اللجنة الدول  )ج(  
مركز حقوق اإلنسان والدفاع    : مراقب عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

  .عن السالمة
  . األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميةن املقرر ع-الرئيس أجاب ويف اجللسة نفسها،   -٩٧

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء    
 دي شـوتر،    أوليفييه، قدم السيد    ٢٠٠٩رس  ما/ آذار ٩، املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     -٩٨

  ).٢ وAdd.1 وA/HRC/10/5(ريره ااملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، تق
  .اً معنياًممثل منظمة التجارة العاملية بوصفها طرفببيان ويف اجللسة نفسها، أدىل   -٩٩

 ٩ني يف    املعقـودت  ١٤ و ١٣وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني           -١٠٠
  : أسئلة إىل املقرر اخلاصتلتالية ببيانات ووجهاجلهات ات ، أدل٢٠٠٩مارس / آذار١٠و

االحتاد الروسي، إندونيسيا، أوروغـواي،     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، الربازيـل، بـنغالديش، اجلمهوريـة       )باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (إيطاليا، باكستان   

أيضاً (، جيبويت، سلوفينيا، سويسرا، الفلبني، كوبا، مصر  )الحتاد األورويب باسم ا  ()٤(التشيكية
، اململكة العربية السعودية، موريـشيوس، نيجرييـا، اهلنـد،          )باسم جمموعة الدول األفريقية   

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤(اليمن
، اجلزائر،  )المية اإلس -مجهورية  (أستراليا، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  ، كولومبيا، لكسمربغ، نيوزيلندا؛) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

  اللجنة األوروبية؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
املركـز اآلسـيوي للمـوارد      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

 العـامل   -أيضاً باسم مركز أوروبا     (القانونية، وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء        
 ، واملدافعون عن حقوق اإلنـسان، والرابطـة الدوليـة       نساء العراق ، واالحتاد العام ل   )الثالث

للتعاون بني األديان، واالحتاد الدويل حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني، وحركة مناهضة    
  .دولية للرؤية العامليةالعنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، واملنظمة ال

ـ    أجاب  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ املعقودة يف    ،١٤ويف اجللسة     -١٠١  ناملقرر اخلـاص ع
  .األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية
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ممثل اجلزائر يف إطـار ممارسـة   ببيان ، أدىل  نفسه، املعقودة يف اليوم   ١٥ويف اجللسة     -١٠٢
  .احلق يف الرد

امات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول على مياه الشرب          بالتز ة املعني ة املستقل ةاخلبري    
  املأمونة والصرف الصحي

، قدمت الـسيدة كاترينـا دي       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩، املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     -١٠٣
ك، اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول علـى   ريكوالب

  ).A/HRC/10/6(ف الصحي، تقريرها مياه الشرب املأمونة والصر
 ٩، املعقودتني يف    ١٤ و ١٣وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني           -١٠٤

  : أسئلة إىل اخلبرية املستقلةتالتالية ببيانات ووجهاجلهات ت ، أدل٢٠٠٩مارس / آذار١٠و
 بنغالديش،  ألبانيا، إندونيسيا، أوروغواي،  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

باسـم   ()٤(، سويسرا، الصني، مصر، اليمن    )باسم االحتاد األورويب   ()٤(اجلمهورية التشيكية 
  ؛)جمموعة الدول العربية

، الربتغال،  ) اإلسالمية -مجهورية  ( إسبانيا، إيران    :ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  تركيا، اجلزائر، لكسمربغ، املغرب؛

  جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني؛: ة حلقوق اإلنسانمراقب عن منظمة وطني  )ج(  
، واملدافعون  نساء العراق االحتاد العام ل  : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )د(  

  .عن حقوق اإلنسان
ـ   أجابت ا ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٤ويف اجللسة     -١٠٥  نخلبرية املستقلة ع

  .األسئلة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية

 من عناصر احلق يف مستوى معيـشي     بالسكن الالئق بوصفه عنصراً    ة املعني ة اخلاص ةراملقر    
  مناسب، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق

، قدمت السيدة راكيل رولنيك،     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩، املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     -١٠٦
يف مـستوى معيـشي      من عناصر احلق     املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق بوصفه عنصراً      
 ).Add.1-4 وA/HRC/10/7(ريرها امناسب، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، تق

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل كندا بوصفها بلداً معنياً  -١٠٧
 ٩، املعقودتني يف    ١٤ و ١٣وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني           -١٠٨

أسـئلة إىل   هات املشاركة التالية ببيانات ووجهـت       اجل تـل، أد ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠و
  :املقررة اخلاصة
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االحتاد الروسي، إندونيـسيا، باكـستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتـاد    ()٤(، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (

 )٤(لي، الصني، الفلبني، قطر، الكامريون، املكسيك، اليمن       وجيبويت، سويسرا، شي   ،)األورويب
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية(

، تركيا، اجلزائـر،    ) اإلسالمية -مجهورية  ( إيران   :ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  رومانيا، كمبوديا، املغرب؛

ة العفـو الدوليـة، واملركـز    ـمنظم: مراقبون عن منظمات غري حكومية    )ج(  
 حمامون مـن    -" مينبيون"منظمة  ، و نساء العراق سيوي للموارد القانونية، واالحتاد العام ل     اآل

  .أجل جمتمع دميقراطي
ـ   أجابت  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩، املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     -١٠٩  ناملقررة اخلاصـة ع

  .األسئلة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية
ممثـل  كل مـن    ، أدىل ببيان    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٥ويف اجللسة     -١١٠

  .مجهورية كوريا وممثل أنغوال يف إطار ممارسة احلق يف الرد

  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب    
، قدم السيد مـارتن شـاينني،       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     -١١١

ـ     املقرر اخلاص املعين بتعزيز    ريره ا ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحـة اإلرهـاب، تق
)A/HRC/10/3و Add.12 و .(  

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل إسبانيا بوصفها بلداً معنياً  -١١٢
 يف اليـوم نفـسه،      عقودة امل ١٥يف اجللسة    الذي أجـري    وخالل احلوار التفاعلي    -١١٣

اجلهات املشاركة التالية ببيانـات      ت، أدل ٢٠٠٩ مارس/ آذار ١٢ املعقودة يف    ١٨واجللسة  
  :أسئلة إىل املقرر اخلاصووجهت 
االحتاد الروسي، إندونيـسيا، باكـستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

، )باسم االحتـاد األورويب    ()٤(، الربازيل، اجلمهورية التشيكية   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (
 سويسرا، الصني، كوبا، املكسيك، اململكة العربيـة الـسعودية،          جنوب أفريقيا، سلوفينيا،  

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اليمن
آيسلندا، بريو، تايلند، تونس، اجلزائر، مجهورية      : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

، فنلنـدا، النـرويج،     ) البوليفارية -مجهورية  (ري النكا، فرتويال    ترتانيا املتحدة، الدامنرك، س   
  النمسا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛

جلنة حقـوق اإلنـسان يف    : مراقبون عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
 أيضاً باسم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان يف       (الفلبني، واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان      
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، ومكتـب أمـني     )أفغانستان، والدامنرك، وفرنسا، وكندا، واملكسيك، والنرويج، واليونان      
  املظامل اإلسباين؛

شبكة املنظمات غري احلكومية    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
 يف الصني املعنية بالتبادل الدويل، ومؤسسة الدفاع عن احلرية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان،            

وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واحتاد الصحفيني الدويل،           
  .ومؤسسة مارانغوبولس حلقوق اإلنسان

ـ    أجاب  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠عقودة يف    امل ،١٥ويف اجللسة     -١١٤  ناملقرر اخلـاص ع
  .األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية

 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          املقرر اخلاص املعين بالتعذيب       
  أو املهينة
، قدم السيد مانفرد نواك، املقرر      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ املعقودة يف    ،١٤يف اجللسة     -١١٥

ة، ن املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي        باخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضرو     
  ).Add.1-5 وCorr.1 وA/HRC/10/44(ريره اتق

 االسـتوائية  ممثل غينيا     كل من  ، أدىل ببيان   نفسه  املعقودة يف اليوم   ،١٥ويف اجللسة     -١١٦
  .نين معنييولدوفا بوصفهما بلدموممثل مجهورية 

،  نفـسه ، يف اليـوم   ١٥وار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللـسة         ـوخالل احل   -١١٧
اجلهات املشاركة التالية ببيانـات      ت، أدل ٢٠٠٩ارس  م/ آذار ١٢، املعقودة يف    ١٨واجللسة  
  :أسئلة إىل املقرر اخلاصووجهت 
االحتاد الروسي، إندونيسيا، أوروغـواي،     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم  ()٤(، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  

سويسرا، الصني، كوبا، ماليزيا، مصر، املكـسيك، اململكـة العربيـة           ،  )االحتاد األورويب 
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤(السعودية، نيجرييا، اليمن

، بوتسوانا،  ) اإلسالمية -مجهورية  (إسبانيا، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
ـ  ـر، نيب ـا، اجلزائ ـتايلند، جامايك  ـ  ـال، الدامن ودان، فرتويـال   ـ، الـس  ورةـرك، سنغاف

  ، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛لكسمربغ، ) البوليفارية-مجهورية (
جلنة حقـوق اإلنـسان يف      : مراقبون عن منظمات وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  

  الفلبني، ومكتب أمني املظامل اجلورجي؛
املركـز اآلسـيوي للمـوارد      : ةمراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالي       )د(  

، والرابطة الدولية خلفـض     نساء العراق القانونية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، واالحتاد العام ل      
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، واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة العاملية      )أيضاً باسم منظمة رصد حقوق اإلنسان     (األذى  
  ). ل من أجل إلغاء التعذيبأيضاً باسم االحتاد الدويل املسيحي للعم(ملناهضة التعذيب 

ـ    أجاب  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ املعقودة يف    ،١٨ويف اجللسة     -١١٨ ن املقرر اخلـاص ع
  .األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية

، أدىل ممثل العراق ببيان يف إطار ممارسة احلق  نفسهقودة يف اليوم املع،٢٠ويف اجللسة   -١١٩
  .يف الرد

  اء القسري أو غري الطوعيالفريق العامل املعين باالختف    
، قدم السيد سانتياغو كوركويرا،     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ املعقودة يف    ،١٤يف اجللسة     -١٢٠

ـ   -رئيس    A/HRC/10/9(ريره ا مقرر الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي، تق
 ).Add.1و

  . األرجنتني بوصفها بلداً معنياً، أدىل ببيان ممثل نفسه املعقودة يف اليوم،١٥ويف اجللسة   -١٢١
 ، يف اليـوم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٥وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف          -١٢٢
اجلهات املشاركة التالية    ت، أدل ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢املعقودة يف    ،١٨، ويف اجللسة    نفسه

  :أسئلة إىل املقرر اخلاصببيانات ووجهت 
أوروغواي، الربازيل، بوليفيا، اجلمهوريـة     : لسممثلو الدول األعضاء يف اجمل      )أ(  
  ، الصني، فرنسا، كندا، املكسيك، اليابان؛)باسم االحتاد األورويب ()٤(التشيكية
تايلند، اجلزائر، نيبال، سري النكا، الـسودان،       : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  العراق، املغرب؛
 جلنة حقـوق اإلنـسان يف    :مراقبون عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  

  الفلبني، ومكتب أمني املظامل اجلورجي؛
املركز اآلسيوي للموارد القانونية،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

  .وجلنة احلقوقيني الكولومبية، وجلنة احلقوقيني الدولية، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان
 لـى  املقـرر ع - الرئيس رد، ٢٠٠٩مارس / آذار ١٢  املعقودة يف  ،١٨ويف اجللسة     -١٢٣

  .األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية
املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ببيانات ممثلو مجهورية كوريا الشعبية           ،٢٠ويف اجللسة     -١٢٤

  .الدميقراطية واليابان وسري النكا يف إطار ممارسة احلق يف الرد
 ممثلو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان يف ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات  -١٢٥

  . إطار ممارسته احلق يف الرد للمرة الثانية
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   حبرية الدين أو املعتقدة املعنية اخلاصةاملقرر    
 جاهاجنري  ءمساأ، قدمت السيدة    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢املعقودة يف    ،١٩يف اجللسة     -١٢٦

ـ و) Add.1-4 و A/HRC/10/8(ريرها  او املعتقد، تق  املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أ      ذكرة امل
  ).Add.1-4 وA/HRC/7/10(أعدهتا األمانة اليت 
 وطاجيكستان وتركمانستانويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو إسرائيل وأنغوال           -١٢٧

فلـسطني   بلدان معنية؛ وأدىل ممثل      اواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا واهلند بوصفه      
  . معنياًببيان بوصفها طرفاً

 املعقودتني يف اليوم    ٢٠ و ١٩وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني           -١٢٨
 :أسئلة إىل املقررة اخلاصةاجلهات املشاركة التالية ببيانات ووجهت ت نفسه، أدل

ان ، أذربيجـان، باكـست    روسياالحتاد ال : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )باسم االحتـاد األورويب    ()٤(، الربازيل، اجلمهورية التشيكية   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (

 )٤(مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي، الصني، قطر، كندا، اململكة العربية السعودية، الـيمن           
  ؛ )باسم جمموعة الدول العربية(

، اجلزائر،  ) اإلسالمية -هورية  مج(أستراليا، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
، كازاخستان، الكويت، لكسمربغ،    ) البوليفارية -مجهورية  (الدامنرك، سري النكا، فرتويال     

  نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛
تمـع  اجملمنظمة العفو الدولية، و   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
  .ة لدراسات حقوق اإلنسان، واملركز األورويب للقانون والعدالة الدويل، ومركز القاهرالبهائي
 األسئلة وقدمت   ناملقررة اخلاصة ع  أجابت  ،   نفسه  املعقودة يف اليوم   ٢٠ويف اجللسة     -١٢٩

  .مالحظاهتا اخلتامية
ل إيران ومصر يف إطار ممارسة احلـق  ـ ممث كل منانـويف اجللسة نفسها، أدىل ببي    -١٣٠
  .يف الرد

   باملدافعني عن حقوق اإلنسانة املعنية اخلاصةاملقرر    
، قدمت الـسيدة مارغريـت      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ املعقودة يف    ،١٩يف اجللسة     -١٣١

 A/HRC/10/12( ريرهـا ااإلنـسان، تق   املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق،سيكاغايا
 ). Add.1-3و

  . نين معنييغواتيماال بوصفهما بلدويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو توغو و  -١٣٢
املعقـودتني يف   ،٢٠ و ١٩وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللـستني            -١٣٣

  :أسئلة إىل املقررة اخلاصةاجلهات التالية ببيانات ووجهت ت اليوم نفسه، أدل
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االحتاد الروسـي، األرجنـتني، أملانيـا،       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم  ()٤(، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (تان  باكس

، مجهورية كوريا، جيبويت، زامبيا، شيلي، الصني، كندا، ماليزيا، اململكـة           )االحتاد األورويب 
  املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛

 أستراليا، أوزبكستان، أوغنـدا، إيـران       أرمينيا،: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
، آيرلندا، تايلند، تونس، اجلزائر، سري النكا، الـسويد، صـربيا،           ) اإلسالمية -مجهورية  (

  ؛األمريكية، النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
قوق اإلنسان  ة الوطنية حل  ـاللجن: مراقب عن منظمة وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
  يف توغو؛
منظمة العفو الدولية، واملنتدى    :  التالية كوميةاحلنظمات غري   املمراقبون عن     )د(  

 احلريات،  -اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، ومنظمة فرنسا          
اسم االحتاد الدويل   أيضاً ب (واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب         

  ).لرابطات حقوق اإلنسان
املقررة اخلاصـة علـى األسـئلة       أجابت   املعقودة يف اليوم نفسه،      ،٢٠ويف اجللسة     -١٣٤

  .وقدمت مالحظاهتا اخلتامية
  . ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل املغرب يف إطار ممارسة احلق يف الرد  -١٣٥

  ن داخلياًممثل األمني العام املعين باملشردي    
، ممثـل   نيلاالتر ك ف، قدم السيد    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ املعقودة يف    ،٢٠يف اجللسة     -١٣٦

  ).Add.1-4 وA/HRC/10/13(ريره ا، تقاألمني العام املعين باملشردين داخلياً
 ممثـل    كل مـن   ، أدىل ببيان  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣ املعقودة يف    ،٢١ويف اجللسة     -١٣٧

  .نين معنييا بلدتشاد بوصفهمممثل جورجيا و
 املعقودتني يف اليوم   ٢٢ و ٢١وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني           -١٣٨
  :أسئلة إىل ممثل األمني العاماجلهات التالية ببيانات ووجهت ت ، أدلنفسه

االحتاد الروسي، أذربيجان، إندونيـسيا،     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسـم   ()٤(، البوسنة واهلرسك، اجلمهورية التشيكية)ة املؤمتر اإلسالمي باسم منظم (باكستان  

، مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي، الفلبني، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا          )االحتاد األورويب 
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤( وآيرلندا الشمالية، اليمنىالعظم

، سري النكا، السودان،    يتليش - مينيا، تيمور أر: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  السويد، كولومبيا، النمسا؛
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  فريقي؛ألاالحتاد ا: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
جلنة حقـوق اإلنـسان يف    : مراقبون عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان       )د(  

  الفلبني، ومكتب أمني املظامل اجلورجي؛ 
منظمة العفو الدولية، واملنتدى    : ومية التالية مراقبون عن املنظمات غري احلك      )ه(  

اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومركز القاهرة لدراسات حقـوق اإلنـسان، وجلنـة             
احلقوقيني الكولومبية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واحلركة الدولية ضد مجيـع أشـكال             

  .التمييز والعنصرية، وجملس الالجئني النروجيي
 األسئلة وقدم   نممثل األمني العام ع   أجاب  ،   نفسه  املعقودة يف اليوم   ،٢٢ويف اجللسة     -١٣٩

  .مالحظاته اخلتامية

   باألشخاص، وال سيما النساء واألطفالرا باالجتة املعنية اخلاصةاملقرر    
، قدمت السيدة جوي إنغوزي     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ املعقودة يف    ،٢٠يف اجللسة     -١٤٠

ريرهـا  ا باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفـال، تق        إزيلو، املقررة اخلاصة املعنية   
)A/HRC/10/16و Corr.1.(  

املعقـودتني يف    ،٢٢و ٢١وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللـستني            -١٤١
  :أسئلة إىل املقررة اخلاصةاجلهات التالية ببيانات ووجهت ت ، أدل نفسهاليوم

االحتاد الروسي، أذربيجان، إندونيـسيا،     : سلممثلو الدول األعضاء يف اجمل      )أ(  
، البحرين، بنغالديش، سويسرا، الصني، الفلـبني،       )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  

  ؛ )باسم جمموعة الدول العربية ()٤(قطر، مصر، نيجرييا، اليابان، اليمن
مـارات العربيـة    إسبانيا، أستراليا، إسـرائيل، اإل    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  املتحدة، آيسلندا، بيالروس، تايلند، مجهورية ترتانيا املتحدة، كوستاريكا، ليختنشتاين، النرويج؛
  جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  
مركز حقوق اإلنسان والدعوة    :  املنظمات غري احلكومية التالية    نمراقبون ع   )د(  

أيضاً باسم التحالف العـاملي ملكافحـة االجتـار         (لسالم، وهيئة الفرانسيسكان الدولية     إىل ا 
أيضاً باسم املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولـة،       (، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية      )بالنساء

هبم واملنظمة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار              
  ).ألغراض جنسية، ومنظمة بالن الدولية

 األسئلة وقدمت ناملقررة اخلاصة عابت جأ،  نفسه  املعقودة يف اليوم   ،٢٢ويف اجللسة     -١٤٢
  .مالحظاهتا اخلتامية
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   بقضايا األقلياتة املعنية املستقلةاخلبري    
، قـدمت الـسيدة غـاي       ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٣ املعقودة يف    ،٢١يف اجللسة     -١٤٣
 ).Add.1-3 وA/HRC/10/11(ريرها ا اخلبرية اخلاصة املعنية بقضايا األقليات، تق،وغالماكد

  . ممثل غيانا واليونان بوصفهما بلدين معنينيان كل منويف اجللسة نفسها، أدىل ببي  -١٤٤
املعقـودتني يف    ،٢٢و ٢١وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني           -١٤٥

  : أسئلة إىل اخلبرية املستقلةتبيانات ووجهبلتالية هات ااجلت اليوم نفسه، أدل
باسم منظمـة   (االحتاد الروسي، باكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

  ، الصني؛)باسم االحتاد األورويب ()٤(، اجلمهورية التشيكية)املؤمتر اإلسالمي
ا اليوغوسالفية السابقة،   تركيا، مجهورية مقدوني  : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  العراق، التفيا، النمسا؛
الرابطة الصينية حلماية وتنميـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

  .لدراسات حقوق اإلنساناجلمعية الصينية ثقافة التبت، و
ـ    أجابت  ،   نفسه  املعقودة يف اليوم   ،٢٢ويف اجللسة     -١٤٦  األسـئلة   ناخلبرية املـستقلة ع

  .قدمت مالحظاهتا اخلتاميةو

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية  - جيم  
ـ     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢املعقودة يف    ،٢٠يف اجللسة     -١٤٧  غ،، أدىل السيد فرانسيس دن

 ببيـان وقـدم تقريـره       ،املستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة           
)A/HRC/10/30(٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٥الً بقرار اجمللس ، عم .  

، أدىل ببيانات ممثلو مجهوريـة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣ املعقودة يف    ،٢١ويف اجللسة     -١٤٨
  . بلدان معنيةاالكونغو الدميقراطية والسودان وكينيا بوصفه

  اليوم  املعقودتني يف  ٢٢ و ٢١وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني           -١٤٩
  : أسئلة إىل املستشار اخلاصتببيانات ووجهاجلهات التالية ت ، أدلنفسه

أذربيجـان، األرجنـتني، اجلمهوريـة      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللـس       )أ(  
  ، سويسرا، كندا؛)باسم االحتاد األورويب ()٤(التشيكية
نكا، الواليـات   أرمينيا، تركيا، رواندا، سري ال    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  املتحدة األمريكية؛
شبكة املؤسـسات الوطنيـة     : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  

  األفريقية حلقوق اإلنسان؛
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اللجنـة العربيـة حلقـوق      : تني التالي تني غري احلكومي  تني عن املنظم  انمراقب  )د(  
  .اإلنسان، ومركز حقوق اإلنسان والدعوة إىل السالم

املستشار اخلاص على األسئلة وقـدم      رد  ،   نفسه  املعقودة يف اليوم   ،٢٢ة  ويف اجللس   -١٥٠
  .مالحظاته اخلتامية

   من جدول األعمال٣املناقشة العامة املتعلقة بالبند   - دال  
، عقد اجمللس مناقشة    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦ملعقودتني يف    ،٢٤ و ٢٣يف اجللستني     -١٥١
  :  ببياناتاتالية أمساؤهلاجلهات ا خالهلا ت، أدل٣البند بشأن عامة 

االحتاد الروسـي، إيطاليـا، باكـستان،       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
أرمينيـا، ألبانيـا،    ،  باسم االحتاد األورويب   ()٤(الربازيل، بوركينا فاسو، اجلمهورية التشيكية    

بقة، مجهورية  أوكرانيا، البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السا        
باسم جمموعة دول أمريكا الالتينيـة      (، سلوفينيا، سويسرا، شيلي     )مولدوفا، صربيا، كرواتيا  

  ؛)دولة ٨٢باسم  ()٤(، الصني، فرنسا، كندا، كوبا، نيجرييا، نيوزيلندا)والكارييب
، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (إسرائيل، إيـران    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

تان، بوتسوانا، تركيا، اجلزائر، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الدامنرك،         آيسلندا، بو 
  سنغافورة، العراق، كوستاريكا، املغرب، ملديف، الواليات املتحدة األمريكية؛

  مراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  
  االحتاد األفريقي؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )د(  
األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة      مراقبون عن كيانات      )ه(  

   وبرنامج الغذاء العاملي؛، وجمموعة البنك الدويل،صندوق األمم املتحدة للسكان: هبا
مؤسسة احلكـيم، واللجنـة     :  التالية كوميةاحلنظمات غري   املمراقبون عن     )و(  

تنمية، ومنتدى آسيا واحملـيط     العربية حلقوق اإلنسان، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان وال       
 أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،      (اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية      

أيضاً باسم االحتاد الـدويل للقـيم   (، ورابطة التعليم العاملي  )واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان   
مركـز  ، ومؤسسة بيكيت للحرية الدينية، و     ، ورابطة املواطنني العامليني   )اإلنسانية واألخالقية 

دراسات حقوق اإلنسان، وحركة دميقراطيي الوسط الدولية، ومركـز البحـوث           القاهرة ل 
، وشبكة املنظمـات    ) الدولية أكابروسأيضاً باسم منظمة    (املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان     

اركة املواطنني، وجلنـة    غري احلكومية الصينية للتبادل الدويل، والتحالف العاملي من أجل مش         
، واالحتاد األورويب للعالقات    دراسة تنظيم السالم، واملكتب األورويب ألقل اللغات استخداماً       

العامة، واحتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها، ومجعية أخوية نوتردام، وجلنـة             
، واالحتاد العـام    )مري والسالم الضالعربية  أيضاً باسم اهليئة الدولية     (األصدقاء العاملية للتشاور    
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، ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان، واملـدافعون       نساء العراق للمرأة العربية، واالحتاد العام ل    
عن حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، ومعهد الدراسات والبحوث املتعلقـة            

لية ملناهضة التعـذيب، والنـادي      باملرأة، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، والرابطة الدو       
، ومنظمـة التنميـة     )يب للعالقات العامـة   وأيضاً باسم االحتاد األور   (الدويل لبحوث السالم    

إلغاء التعذيب، وحركة التـصاحل     من أجل   التعليمية الدولية، واالحتاد الدويل املسيحي للعمل       
حتاد الدويل للقيم اإلنـسانية     واالرابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية،       الدولية،  

، واملعهد الدويل لدراسـات عـدم       )أيضاً باسم االحتاد العاملي لليهودية التقدمية     (واألخالقية  
االحنياز، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، والفريق العامـل الـدويل لـشؤون      

 الـشمال ومؤسـسة     أيضاً باسم الرابطة الروسية للشعوب األصـلية يف       (الشعوب األصلية   
مبورورو للتنمية االجتماعية، ومنظمـة     أ، واملركز اإليراين للبحوث املتقدمة، ورابطة       )طبطيبا

 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واجلمعية            -الشمال  
سلون بال  مرا"هيئة  الدائمة حلقوق اإلنسان، والتجمع األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان، و         

، واحتاد احلقوقيني العـرب،     ي، ومجعية الشعوب املعرضة للخطر، واحتاد العمل النسائ       "حدود
، والتحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية، ومنظمـة العـامل          هيئة رصد األمم املتحدة   و

قـيم  أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي، واالحتاد الـدويل لل        (للعامل، ومؤسسة السكان العاملية     
، واالحتاد العاملي لليهودية التقدميـة      )اإلنسانية واألخالقية، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية     

  ). واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية،أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي(
دىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسـي، وأوزبكـستان، واجلزائـر،           أ ،٢٤ويف اجللسة     -١٥٢

مجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجورجيا، وسـري النكـا،           و
  .والعراق، وكازاخستان، واملغرب، واليونان يف إطار ممارسة احلق يف الرد

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسي، واجلزائر، ومجهورية مقدونيا             -١٥٣
  .ا، واملغرب يف إطار ممارسة احلق يف الرد للمرة الثانيةاليوغوسالفية السابقة، وجورجي

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - هاء  

 جمللـس   ٤/١متابعة للقـرار    : ال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ـمسألة إعم     
  حقوق اإلنسان

ثل الربتغال مـشروع    ، عرض مم  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     -١٥٤
االحتـاد الروسـي، وإسـبانيا،      ة  ـمبشاركال  ـ، املقدم من الربتغ   A/HRC/10/L.14القرار  

آيرلنـدا، وإيطاليـا، وبلجيكـا،      وغواي، وأوكرانيا،   ووإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأور   
يت، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، وتونس، واجلبل األسود، وجيبـو          

ورومانيا، وزامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفرتويـال        
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، وفنلندا، وقربص، والكامريون، وكرواتيـا، وكوبـا، والتفيـا،          ) البوليفارية -مجهورية  (
، وليتوانيا، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا           غولكسمرب
مـشروع  إىل مقدمي   بعد   ماوانضمت في . ية، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    الشمال

القرار أذربيجان، وأرمينيا، وأنغوال، وبوركينـا فاسـو، وبولنـدا، ومجهوريـة مقـدونيا              
  .اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، والسنغال، وسويسرا

مـن   ٣ مشروع القرار بتعديل الفقرة      ممثل الربتغال شفوياً  نقح  ويف اجللسة نفسها،      -١٥٥
شروع القرار حيل حمـل     م من   ١٠ يف الفقرة     الوارد التقريرطلب  القرار، وأوضح أن    مشروع  

  . للمجلس٤/١التقرير الوارد يف القرار طلب 
 على النص   لالطالع(، بدون تصويت    مد مشروع القرار، بصيغته املعدلة شفوياً     واعُت  -١٥٦

  ).١٠/١، القرار ول من اجلزء األول من الوثيقةالفصل األاملعتمد، انظر 

  حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وال سيما قضاء األحداث    
، عرض ممثل النمسا مـشروع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املعقودة يف    ،٤١يف اجللسة     -١٥٧

ا، االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإسـباني مبشاركة ، املقدم من النمسا    A/HRC/10/L.15القرار  
وإستونيا، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريـا،          
وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا، وبريو، واجلمهورية التـشيكية، والـدامنرك،           
ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشـيلي، وصـربيا، وغواتيمـاال،           

فرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكينيا، والتفيا، ولكـسمربغ،          و
وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا           

 ما بعـد وانضمت في. الشمالية، والنرويج، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان    
 القرار أذربيجان، وأستراليا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وأنـدورا،          مشروع قدميإىل م 

  .وآيسلندا، وتايلند، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، وملديف
 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر    لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        -١٥٨

  ).١٠/٢، القرار زء األول من الوثيقةالفصل األول من اجل

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
، عـرض ممثـل كوسـتاريكا       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املعقودة يف    ،٤١يف اجللسة     -١٥٩

، املقدم من إيطاليا، وسويسرا، وكوسـتاريكا، واملغـرب،         A/HRC/10/L.17مشروع القرار   
غواي، وبنما، وبوليفيا، وتركيا، واجلمهورية  و، وإكوادور، وأور  األرجنتني، وإسبانيا مبشاركة  

الدومينيكية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وسـلوفينيا،          
، وقـربص، وكوبـا، والنمـسا،       ) البوليفاريـة  -مجهورية  (وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال    

القرار أرمينيا، وأنغـوال، وأوكرانيـا،      مشروع  قدمي   إىل م  ما بعد وانضمت في . ونيكاراغوا
والبحرين، والربازيل، والربتغال، وبوركينا فاسو، وبريو، وتايلنـد، واجلمهوريـة العربيـة            
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السورية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، وجيبويت، وزامبيا، وزمبـابوي، وسـري           
 وكرواتيـا، وكـوت ديفـوار،       النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسنغال، والكامريون،    

اس، وروكولومبيا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريتانيـا، ونيجرييـا، وهنـد          
  .واليابان، واليمن

 على نـص املـشروع بـصيغته        لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        -١٦٠
  ).١٠/٣، القرار الفصل األول من اجلزء األول من الوثيقةاملعتمدة، انظر 

  حقوق اإلنسان وتغري املناخ    
، عرض ممثل ملديف مـشروع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥املعقودة يف    ،٤١يف اجللسة     -١٦١

 أملانيا، وإندونيسيا، وأوروغـواي، وآيرلنـدا، وإيطاليـا،         مبشاركة A/HRC/10/L.30القرار  
، والدامنرك، والربتغال، وبنما، وبوتان، وبوليفيا، وبريو، وتوفالو، وجزر سليمان، وجزر القمر

وزامبيا، ودولة ساموا املستقلة، وسري النكـا، والـسلفادور، وسـلوفينيا، وسـنغافورة،             
وسويسرا، وسيشيل، وغواتيماال، والفلبني، وفنلندا، وقربص، وكوت ديفوار، وكوستاريكا،         
وكينيا، ومالطة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، وموريـشيوس،            

مشروع إىل مقدمي   ما بعد   وانضمت في . و، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واليونان    وموناك
القرار أذربيجان، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأوغنـدا، وأوكرانيـا،           
وبابوا غينيا اجلديدة، وباكستان، ومجهورية باالو، وبلغاريا، وبنغالديش، وبوركينا فاسـو،           

ليشيت، واجلبل األسود، وجزر القمر، ومجهورية جزر مارشال،         - وتايلند، وتيمور    وبولندا،
واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ونيبال، وجيبـويت،          
ومجهورية الرأس األخضر، وسلوفاكيا، وشيلي، والصومال، ومجهوريـة غامبيـا، وغانـا،            

، ومدغـشقر،   غ، والكامريون، والتفيا، ولكسمرب   يية جزر فيج  وفرنسا، وفلسطني، ومجهور  
، ونـاورو، ونيجرييـا،     ) املوحدة -واليات  (بيق، وميكرونيزيا   مومصر، وموريتانيا، وموزا  

  .ونيكاراغوا، وهاييت، واهلند، وهندوراس، وهولندا
 على نص القرار بصيغته املعتمـدة،   لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        -١٦٢

  ).١٠/٤، القرار الفصل األول من اجلزء األول من الوثيقةنظر ا

  األطر الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمعوقني:  لذوي اإلعاقةحقوق اإلنسان    
أيضاً باسم  (، عرض ممثل نيوزيلندا     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املعقودة يف    ،٤٢يف اجللسة     -١٦٣

إسبانيا، مبشاركة  ي قدمته املكسيك ونيوزيلندا      الذ A/HRC/10/L.13مشروع القرار   ) املكسيك
غواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وآيرلندا، والربتغال، وبلجيكا،      ووأستراليا، وإكوادور، وأملانيا، وأور   

وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، وتركيا، واجلمهوريـة التـشيكية، والـدامنرك،            
يد، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلنـدا،       ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسو   

وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، والتفيا، وليتوانيا، واململكة املتحدة لربيطانيا          
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إىل ما بعـد    في وانضمت. العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهولندا      
ردن، وأرمينيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأنـدورا،        القرار أذربيجان، واأل    مشروع مقدمي

وأنغوال، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وتايلند، وتونس، ومجهورية          
ة السابقة، وجنوب أفريقيا، وسلوفاكيا، والـسنغال،       ـكوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفي   

، واملغرب، وملديف،   غ، وكوت ديفوار، ولكسمرب   ) البوليفارية -مجهورية  (والفلبني، وفرتويال   
  .ونيجرييا، وهنغاريا، واليونان

 ٣ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل نيوزيلندا شفوياً مشروع القرار وذلك بتعديل الفقرة       -١٦٤
  .القرارمن 
 عن الـنص  لالطالع( بدون تصويت    واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً       -١٦٥

  ). ١٠/٧، القرار الفصل األول من اجلزء األول من الوثيقةبصيغته املعتمدة، انظر 

ة لألمم املتحدة بشأن االستخدام املالئـم للرعايـة البديلـة           ـمشروع املبادئ التوجيهي      
  لألطفال وشروطها

، عرض ممثل الربازيـل مـشروع   ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦، املعقودة يف ٤٢يف اجللسة     -١٦٦
إسبانيا، وإكوادور، وأنغوال، وأوروغواي،    مبشاركة  ، املقدم من الربازيل     A/HRC/10/L.18القرار  

وأوكرانيا، وإيطاليا، والربتغال، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وبريو، وتونس، ومجهورية الكونغـو           
الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وسلوفاكيا، وشيلي، وغواتيماال، وفلسطني، والفلبني، وفرتويـال          

والكنونغو، ، وفنلندا، والكامريون، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا،       ) البوليفارية -ورية  مجه(
  مـشروع   إىل مقـدمي   ما بعد وانضمت في . ومصر، واملغرب، والنمسا، ونيكاراغوا، وهولندا    

  .القرار األرجنتني، وإسرائيل، وآيسلندا، واجلزائر، وسلوفينيا، والسنغال، وسويسرا
 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر    لالطالع(القرار بدون تصويت    واعتمد مشروع     -١٦٧

  ).١٠/٨، القرار الفصل األول من اجلزء األول من الوثيقة

  االحتجاز التعسفي    
، عرض ممثل فرنسا مـشروع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة     -١٦٨

وإستونيا، وإكوادور، وأملانيـا،    إسبانيا،  مبشاركة  ، املقدم من فرنسا     A/HRC/10/L.19القرار  
وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، والبوسـنة           
واهلرسك، وبولندا، وبريو، واجلمهورية التـشيكية، والـدامنرك، ورومانيـا، وسـلوفاكيا،          

قربص، وكرواتيا،  وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفنلندا، و       
، وليتوانيا، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحـدة لربيطانيـا         غوكندا، والتفيا، ولكسمرب  

. العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهولندا، واليابـان، واليونـان          
ائيل،  القرار األرجنتني، وأرمينيا، وأسـتراليا، وإسـر        مشروع إىل مقدمي ما بعد   وانضمت في 
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وألبانيا، وأندورا، وآيسلندا، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة،          
  .وكولومبيا، وليختنشتاين، وملديف، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر    لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        -١٦٩
  ). ١٠/٩، القرار زء األول من الوثيقةالفصل األول من اجل

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    
، عرض ممثل فرنسا مـشروع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     -١٧٠

األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا،    مبشاركة  ، املقدم من فرنسا     A/HRC/10/L.20القرار  
وروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيـل، والربتغـال، وبلجيكـا،    وإكوادور، وأملانيا، وأ  

وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، واجلمهوريـة التـشيكية، والـدامنرك، ورومانيـا،            
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا،         

، وليتوانيـا، ومالطـة،     غيكا، والتفيـا، ولكـسمرب    وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوستار   
واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ومونـاكو، والنـرويج،           

 القرار أرمينيا،    مشروع  إىل مقدمي  ما بعد وانضمت في . والنمسا، وهولندا، واليابان، واليونان   
ا، وبـريو، وتايلنـد، ومجهوريـة مقـدونيا         وإسرائيل، وألبانيا، وأندورا، وآيسلندا، وبولند    

  .اليوغوسالفية السابقة، وكولومبيا، وليختنشتاين، واملغرب، وملديف، وهنغاريا
فوياً مشروع القرار وذلك بتعـديل الفقـرة        شممثل فرنسا   نقح  ويف اجللسة نفسها،      -١٧١

مـن   ١٢ من منطوق القرار وحذف الفقـرة        ةرـالسابعة من الديباجة والفقرة احلادية عش     
  .منطوق القرار

 على النص   لالطالع(واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت           -١٧٢
  ). ١٠/١٠، القرار الفصل األول من اجلزء األول من الوثيقةبصيغته املعتمدة، انظر 

وق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف        ـة كوسيلة النتهاك حق   ـاستخدام املرتزق     
   مصريهاتقرير
، عرض ممثل كوبـا مـشروع       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     -١٧٣

االحتاد الروسي، وإكوادور، وأوروغواي،    مبشاركة  ، املقدم من كوبا     A/HRC/10/L.24القرار  
وبيالروس، وإثيوبيا، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة،           

إىل ما بعـد    وانضمت في . ونغو الدميقراطية، وجيبويت، وزمبابوي، ونيكاراغوا    ومجهورية الك 
 . القرار أنغوال واجلزائر مشروعمقدمي

انتباه اجمللس إىل تقدير    ُوجه   من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣وطبقاً للمادة     -١٧٤
  ).انظر املرفق الثاين(ناجمية ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الرب
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) اء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللـس       ـباسم الدول األعض  (وأدىل ممثل أملانيا      -١٧٥
  .ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت

باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعـضاء يف         (وبناء على طلب ممثل أملانيا        -١٧٦
 صـوتاً   ٣٢ة  ـواعتمد القرار بأغلبي  .  على مشروع القرار   ، أجري تصويت مسجل   )اجمللس
  :كان التصويت كما يليو.  عن التصويتثالثة أعضاء صوتاً، وامتناع ١٢مقابل 

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،          

، أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو        
بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غـابون،          
الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربيـة          

  ؛السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند
  :املعارضون  

، سـلوفاكيا،   أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا      
سلوفينيا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،        

  ؛هولندا، اليابان
  :املمتنعون  

  .  املكسيك، شيلي،سويسرا
، أدىل ممثل املكـسيك ببيـان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٤ويف اجللسة     -١٧٧

الفـصل األول    النص بصيغته املعتمدة، انظر       على لالطالعو. تعليالً للتصويت بعد التصويت   
  .١٠/١١، القرار من اجلزء األول من الوثيقة

  احلق يف الغذاء    
، عرض ممثل كوبـا مـشروع       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     -١٧٨

، املقدم من كوبا وشـاركت يف تقدميـه أذربيجـان، وإسـبانيا،             A/HRC/10/L.25القرار  
، وآيرلنـدا، وباكـستان،     ) اإلسالمية -مجهورية  (ونيسيا، وأنغوال، وإيران    وإكوادور، وإند 

والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبنغالديش، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبـريو،          
وبيالروس، وتوغو، وإثيوبيا، واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية،           

ميقراطية، وجيبويت، وزامبيـا، وزمبـابوي، وسـري النكـا،          ومجهورية كوريا الشعبية الد   
را، وصربيا، والصني، وغواتيماال، والفلـبني، وفلـسطني، وفرتويـال          ـوسلوفينيا، وسويس 

، وماليزيـا،   رديفـوا ، وفييت نام، وقربص، وكرواتيا، وكـوت        ) البوليفارية -مجهورية  (
 القـرار    مـشروع  إىل مقدمي د  ما بع وانضمت في . والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهاييت   
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أوكرانيا، وبوركينا فاسو، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،           
والسلفادور، والسنغال، وكينيا، ولكـسمربغ، واملكـسيك، وموريـشيوس، ونيجرييـا،           

  .وهندوراس، واليابان
  .ه من٢٣ بتعديـل الفقرة نقـح ممثل كوبا شفوياً مشـروع القرارويف اجللسة نفسها،   -١٧٩
 على النص   لالطالع(واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً بدون تصويت           -١٨٠

  ).١٠/١٢، القرار  من الوثيقة الفصل األول من اجلزء األولبصيغته املعتمدة، انظر
، أدىل ممثلو شـيلي وكنـدا       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٤ويف اجللسة     -١٨١
  .كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويتواململ

  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    
، عرض ممثل االحتاد الروسـي      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     -١٨٢

ـ ، املقدم من االحتـاد الروسـي،        A/HRC/10/L.35مشروع القرار     ،أوزبكـستان شاركة  مب
  . القرار مشروعإىل مقدميما بعد وانضمت سري النكا في.  وكوبا، وصربيا،وبيالروس

بتعديل الفقـرة   نقح ممثل االحتاد الروسي شفوياً مشروع القرار        ويف اجللسة نفسها،      -١٨٣
  .باجة من القرار إىل آخر الفقرة الثالثة عشر من الدي٩ من الديباجة ونقل الفقرة ةالثانية عشر

 علـى الـنص    لالطـالع (واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة، بدون تصويت          -١٨٤
  .)١٠/١٣، القرار الفصل األول من اجلزء األول من الوثيقةبصيغته املعتمدة، انظر 

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية    
رض ممثل اجلمهورية التشيكية    ، ع ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة     -١٨٥

مـشروع  ) باسم االحتاد األورويب، وجمموعة بلدان أمريكا الالتينية واملشاركني يف تقدمي القرار        (
، املقدم من اجلمهورية التشيكية وشـاركت يف تقدميـه األرجنـتني،            A/HRC/10/L.29القرار  

وروغواي، وأوكرانيا، وآيرلنـدا،    وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأندورا، وأ      
وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسـنة واهلرسـك،           
وبولندا، وبوليفيا، وبريو، واجلبل األسود، واجلمهورية الدومينيكيـة، ومجهوريـة مولـدوفا،            

سلوفينيا، والسويد، وسويسرا،   والدامنرك، ورومانيا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، و      
، وقـربص،   ) البوليفارية -مجهورية  (وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال       

، وليتوانيـا، ومالطـة،     غوكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيـا، ولكـسمرب       
النمـسا، ونيكـاراغوا،    واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، و        

مشروع  إىل مقدمي    ما بعد وانضمت في . ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    
القرار أذربيجان، وإسرائيل، وألبانيا، وتايلند، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،            

  .والسنغال، وكندا، وليختنشتاين، واملغرب، وملديف، واليابان
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ممثل اجلمهورية التشيكية شفوياً مشروع القـرار بتعـديل         نقح  لسة نفسها،   ويف اجل   -١٨٦
  .١٨ و١٧ من القرار وإضافة الفقرتني اجلديدتني ١٣ و١٢ و١٠ و٩ و٧ و٥ و٢الفقرات 
 على النص   لالطالع(ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعتمد مشروع القرار بدون تصويت            -١٨٧

  ).١٠/١٤، القرار  من الوثيقةاجلزء األولالفصل األول من بصيغته املعتمدة، انظر 

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    
، عرض ممثل املكسيك مشروع     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة     -١٨٨

يل، إسبانيا، أوكرانيا، آيسلندا، الرباز   مبشاركة  ، املقدم من املكسيك     A/HRC/10/L.31القرار  
الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، اجلمهوريـة التـشيكية،            
الدامنرك، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، قـربص، كرواتيـا،            
كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا            

 القـرار االحتـاد    مشروعإىل مقدميما بعد وانضمت في. لية، النرويج، هولندا، اليابان  الشما
الروسي، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا، مجهورية مقـدونيا           
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا، كولومبيـا، التفيـا،           

  . غ، ليتوانيا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكيةلكسمرب
  .ممثل املكسيك شفوياً مشروع القرارنقح ويف اجللسة نفسها،   -١٨٩
ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحـة شـفوياً، بـدون                -١٩٠

 األول مـن    الفصل األول من اجلـزء     على النص بصيغته املعتمدة، انظر       لالطالع(تصويت  
  ).١٠/١٥، القرار الوثيقة

  اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية    
ا مـشروع  ـل كوبـ، عرض ممث٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٤٣ اجللسة   يف  -١٩١

ـ      ـ، املق A/HRC/10/L.26القرار   ـ  ـدم من كوبا وشاركت يف تقدمي وادور، وإيـران   ـه إك
الروس، وتوغو، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية      ، وبوليفيا، وبي  ) اإلسالمية -مجهورية  (

، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (ادور، والصني، وفرتويال    ـة، والسلف ـكوريا الشعبية الدميقراطي  
  . القرار مشروع إىل مقدميما بعدوانضمت السلفادور في. وفييت نام، واملكسيك

 بتعديل العنوان والفقرتني    لقرارممثل كوبا شفوياً مشروع ا    نقح  ويف اجللسة نفسها،      -١٩٢
  .٧ وحذف الفقرة ١١ و١٠ و٦ و٢الثالثة والسادسة من الديباجة والفقرات 

باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب      (ويف اجللسة نفسها أيضاً، قدم ممثل أملانيا          -١٩٣
  .مشروع القراربشأن   عاماًتعليقاً) األعضاء يف اجمللس

انتباه اجمللس إىل تقدير    ُوّجه   من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣عمالً باملادة   و  -١٩٤
  ).انظر املرفق الثاين(ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية 
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 على النص   لالطالع(، بدون تصويت    واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً       -١٩٥
  ). ١٠/٢٣، القرار  من الوثيقةالفصل األول من اجلزء األول انظر بصيغته املعتمدة،

، أدىل ممثال سويسرا وكنـدا      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٤ويف اجللسة     -١٩٦
  .ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت

دور  :التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة                 
  سؤولية العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحينيوم

رك مـشروع   ، عرض ممثل الدامن   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧ املعقودة يف    ٤٤يف اجللسة     -١٩٧
إسـبانيا،  و كل من األرجنتني،     مبشاركة الدامنرك املقدم من جانب  ،  A/HRC/10/L.32القرار  

إيطاليـا،  وآيـسلندا،  وآيرلنـدا،  و، أوكرانيـا وأوروغواي،  وأملانيا،  وإستونيا،  وأستراليا،  و
تركيـا،  وبـريو،   وبولنـدا،   والبوسنة واهلرسـك،    وبنما،  وبلغاريا،  وبلجيكا،  والربتغال،  و
سـلوفاكيا،  ورومانيـا،   ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،     واجلمهورية التشيكية،   و
الكامريون، وقربص، و فنلندا،وفرنسا، وغواتيماال، وشيلي، وسويسرا، والسويد، وسلوفينيا، و
ـ ليختوليتوانيا،  ولكسمربغ،  والتفيا،  وكوستاريكا،  وكندا،  وكرواتيا،  و مالطـة،  وشتاين،  ن
مجهوريـة مولـدوفا،    واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،        واملكسيك،  و
الحقـاً إىل  وانضم  .اليونانوهولندا، وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمسا، والنرويج، وموناكو، و

 ،ومجهوريـة كوريـا   ،   وأنـدورا  ، وإكوادور ، وإسرائيل ،مقدمي املشروع كل من أرمينيا    
  . واليابان،والواليات املتحدة األمريكية

ـ  ـرك شفوياً مـش   ـح ممثل الدامن  ـويف اجللسة نفسها، نق     -١٩٨ رار بتعـديل  ـروع الق
  .١٧ و١١الفقرتني 
اقترح أن  وعليال للتصويت قبل التصويت،     ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل مصر ببيان ت         -١٩٩
 كجزء من   ١٨مسألة ما إذا كان يتعني االحتفاظ بالفقرة        بشأن    منفصالً تصويتاً اجمللس   جيري

 .مشروع القرار من أجل إجراء الحق

ويف اجللسة ذاهتا، أجري تصويت مسجل بناء على طلب ممثل مصر بشأن مـا إذا                 -٢٠٠
فظ ، احـتُ  بناء على نتيجة التصويت   و .من مشروع القرار   ١٨كان يتعني االحتفاظ بالفقرة     

 صـوتاً   ٢٧بالفقرة املذكورة كجزء من مشروع القرار من أجل إجراء الحق وذلك بأغلبية             
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي . أعضاء عن التصويت١٠ أصوات وامتناع ١٠مقابل 

  :املؤيدون  
يا، إيطاليا، الربازيل، البوسنة    األرجنتني، أملانيا، أنغوال، أوروغواي، أوكران    

ا، مجهورية كوريا، زامبيـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،         ـواهلرسك، بوليفي 
سويسرا، شيلي، غابون، فرنسا، الكامريون، كندا، مدغشقر، املكـسيك،         
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اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجرييا،        
  نيكاراغوا، هولندا، اليابان؛

  :ملعارضونا  
باكستان، البحرين، بنغالديش، جيبويت، الصني، قطر، ماليزيـا، مـصر،          

  اململكة العربية السعودية ، اهلند؛
  :املمتنعون  

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، بوركينا فاسـو، جنـوب          
  .أفريقيا، السنغال، غانا، الفلبني، كوبا

 وهولنـدا   ، واملكـسيك  ، ومـصر  ،ل من سويسرا  ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو ك       -٢٠١
  . من النظام الداخلي للجمعية العامة١٢٩ببيانات بشأن طرائق تطبيق املادة 

 .A/HRC/10/L.32جري تصويت مسجل بشأن مشروع القرار       ويف اجللسة نفسها أُ     -٢٠٢
 دونو صـوتاً    ٣٤بصيغته املعدلة شفويا بأغلبيـة       A/HRC/10/L.32مد مشروع القرار    واعُت

  :وكان التصويت كما يلي . عن التصويت عضوا١٣ًصوت معارض وبامتناع 
  :املؤيدون  

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، أملانيـا، إندونيـسيا، أنغـوال،           
أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك،        

ـ        لوفاكيا، سـلوفينيا،   بوليفيا، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زامبيا، س
سويسرا، شيلي، غابون، فرنسا، الفلبني، الكـامريون، كنـدا، كوبـا،           
مدغشقر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         

  موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، هولندا، اليابان؛
  :املمتنعون  

ال، الصني، غانـا،    األردن، باكستان، البحرين، بنغالديش، جيبويت، السنغ     
  .قطر، ماليزيا، مصر، اململكة العربية السعودية، اهلند

ـ   ـويف اجللسة نفسها، أدىل ممث      -٢٠٣ ـ    ان تعلـيالً  ـل أوروغواي ببي د ـ للتـصويت بع
 مـن   انظر الفصل األول مـن اجلـزء األول       املعتمد،  ولالطالع على نص القرار     . التصويت
  .١٠/٢٤، القرار الوثيقة
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 على أساس الدين أو املعتقد وتأثريه على التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية              التمييز القائم     
  واالجتماعية والثقافية

، عرض ممثل اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧، املعقودة يف ٤٤يف اجللسة   -٢٠٤
 باسـم االحتـاد     ،اجلمهورية التـشيكية   املقدم من جانب     ،A/HRC/10/L.34مشروع القرار   
إيطاليـا،  وآيرلندا،  وأملانيا،  وإستونيا،  و إسبانيا،   أيشروع،  امل ركني يف تقدمي  األورويب واملشا 

سلوفينيا، وسلوفاكيا،  ورومانيا،  والدامنرك،  وبريو،  وبولندا،  وبلغاريا،  وبلجيكا،  والربتغال،  و
التفيـا،  وكنـدا،   وكرواتيا،  وقربص،  وفنلندا،  وفرنسا،  وغواتيماال،  وسويسرا،  والسويد،  و
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،         ومالطة،  ويتوانيا،  لولكسمربغ،  و
وانظم الحقا إىل املـشاركني يف تقـدمي        . اليونانوهولندا،  وهنغاريا،  ونيوزيلندا،  والنمسا،  و

 ، األسـود  ، واجلبـل  ، وتايلنـد  ، وآيسلندا ، وأوكرانيا ، وأندورا ،املشروع كل من إسرائيل   
  . واليابان، وشيلي،والسلفادور ،ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهوري،ومجهورية كوريا

ويف اجللسة نفسها، عّدل ممثل اجلمهورية التشيكية شفويا مشروع القرار بإضـافة              -٢٠٥
  ).ج(٥ الثامنة وبتعديل الفقرة هتاثالث فقرات إىل الديباجة بعد فقر

بتعليق  نظمة املؤمتر اإلسالمي،  ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممثل باكستان، باسم م          -٢٠٦
  .عام بشأن مشروع القرار

،  وجنوب أفريقيا  ، وإندونيسيا ،ويف اجللسة نفسها أدىل ممثلو كل من االحتاد الروسي          -٢٠٧
  .ماليزيا ببيانات تعليال للتصويت قبل التصويت، ووكوبا
علـى  جري تصويت مسجل بشأن مشروع القرار بناء        ويف االجتماع نفسه أيضا، أُ      -٢٠٨

 صوتا مقابل ٢٢مد املشروع بأغلبية طلب ممثل باكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، واعُت
  :وكان التصويت كما يلي.  عضوا عن التصويت٢٤صوت واحد، وبامتناع 

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، األرجنتني، أملانيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليـا،         

ا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنـسا،       الربازيل، مجهورية كوري  
يرلنـدا الـشمالية،    آكندا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      

  موريشيوس، نيكاراغوا، اهلند، هولندا، اليابان؛
  :املعارضون  

  جنوب أفريقيا؛
  :متنعونامل  

نـا  أذربيجان، األردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغالديش، بوركي      
، السنغال، الصني، غابون،  مبياافاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، جيبويت، ز
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غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكـة          
  .ياريالعربية السعودية، نيج

،  من الوثيقـة   ر الفصل األول من اجلزء األول     ـانظاملعتمد،  لالطالع على النص    و  -٢٠٩
  .١٠/٢٥القرار 

  علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان    
، عرض ممثل األرجنتني مشروع     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٤يف اجللسة     -٢١٠

 ، وإكـوادور  ، كل من إسبانيا   مبشاركةاألرجنتني    جانب ، املقدم من  A/HRC/10/L.36القرار  
 ، وبوليفيا ، وبولندا ، وبلجيكا ،تغال والرب ، والربازيل ، وإيطاليا ،يرلنداآ و ، وأوروغواي ،وأملانيا
 ، وغواتيمـاال  ، وصـربيا  ، وشـيلي  ، وسويسرا ، والدامنرك ، واجلمهورية الدومينيكية  ،وبريو
 واململكة املتحدة لربيطانيا    ، ومصر ، والتفيا ، وكوستاريكا ، وكندا ، وقربص ، وفنلندا ،وفرنسا

 كـل مـن     قرار الحقـاً  وانضم إىل مقدمي مشروع ال    .  والنمسا ،يرلندا الشمالية آالعظمى و 
 ، ومجهوريـة كوريـا    ، واجلبل األسود  ، والبوسنة واهلرسك  ، والبحرين ، وأوكرانيا ،إسرائيل

 ، واملغـرب  ، ولكـسمربغ  ، وكولومبيـا  ، وكرواتيا ، وسلوفينيا ، ورومانيا ،وجنوب أفريقيا 
   . واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، واململكة العربية السعودية،واملكسيك

  .يف اجللسة نفسها، قدم ممثل شيلي تعليقا عاما بشأن مشروع القرارو  -٢١١
لالطالع على النص   (مد مشروع القرار بدون تصويت      ويف اجللسة نفسها أيضا، اعتُ      -٢١٢

  ).١٠/٢٦، القرار  من الوثيقةاملعتمد، انظر الفصل األول من اجلزء األول
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  لس هباحاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمل  - رابعاً

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  - ألف  
فيتيث مونتربون،  السيد  عرض  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦، املعقودة يف    ٢٤يف اجللسة     -٢١٣

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، تقريـره              
)A/HRC/10/18(.  

 ا بوصـفه  ،ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    ببيان  جللسة نفسها، أدىل    ويف ا   -٢١٤
  .البلد املعين

اجلهـات  ت  ذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدل      ـوار التفاعلي ال  ـوخالل احل   -٢١٥
  :التالية ببيانات

 )٤(االحتاد الروسي، اجلمهورية التـشيكية    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي، الصني، كندا، كوبا، اململكـة          )حتاد األورويب باسم اال (

   الشمالية، اليابان؛ايرلندآاملتحدة لربيطانيا العظمى و
أستراليا، تايلند، اجلمهورية العربيـة الـسورية،        :ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

ن، الـسويد، نيوزيلنـدا، الواليـات       مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سري النكا، السودا      
  املتحدة األمريكية؛

  .منظمة رصد حقوق اإلنسان: مراقب عن منظمة غري حكومية  )ج(  
  . األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميةن اخلاص عراملقرأجاب ويف اجللسة نفسها،   -٢١٦

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  - باء  
السيد توماس أوجيـا    عرض  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٥يف اجللسة     -٢١٧

  .)A/HRC/10/19(كوينتانا، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، تقريره 
  . بوصفها البلد املعين،ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل ميامنار ببيان  -٢١٨
ت هـا لت اجل ب ذلك يف اجللسة نفسها، أد     ـوار التفاعلي الذي أعق   ـوخالل احل   -٢١٩

  : ببياناتتاليةال
االحتاد الروسـي، األرجنـتني، إندونيـسيا،       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

، مجهورية كوريا، سـلوفينيا، سويـسرا،      )باسم االحتاد األورويب   ()٤(إيطاليا، اجلمهورية التشيكية  
  لشمالية، اهلند، اليابان؛الصني، الفلبني، كندا، ماليزيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ا
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أستراليا، تايلنـد، مجهوريـة الو الدميقراطيـة        : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  الشعبية، سنغافورة، السويد، النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛

املنتـدى اآلسـيوي حلقـوق      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
  .لتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، واملؤسسة الدولية للنظرة العامليةاإلنسان وا

  . املقرر اخلاص على األسئلة وقدم مالحظاته النهائيةردويف اجللسة نفسها،   -٢٢٠

  ٨/١-دإ و٧/٢٠متابعة قراري جملس حقوق اإلنسان   - جيم  
مفوضـة األمـم    نائب عرض، ٢٠٠٩مارس / آذار١٧، املعقودة يف ٢٥يف اجللسة    -٢٢١

أنشطة مكتب  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقرير املفوضة السامية املتعلق حبقوق اإلنسان و          
 ٧/٢٠ املقدم وفقاً للقرار ،)A/HRC/10/58(املفوضية السامية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   

  .٨/١- دإوالقرار
مني العام املعـين حبقـوق اإلنـسان        التر كالني، ممثل األ   فويف اجللسة نفسها، قدم       -٢٢٢

املشترك لسبعة إجراءات خاصة بشأن املساعدة التقنية املقدمـة إىل          للمشردين داخلياً، التقرير    
  والنظر املستعجل يف األوضـاع الـسائدة يف شـرق البلـد            مجهورية الكونغو الدميقراطية  

)A/HRC/10/59(،٨/١-دإ و٧/٢٠ي اجمللس  املقدم وفقاً لقرار.  
  .ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية بوصفها البلد املعينببيان دىل أيف اجللسة نفسها، و  -٢٢٣
املعقودتني يف اليوم    ٢٦ و ٢٥وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني           -٢٢٤

  :أسئلة إىل ممثل األمني العاماجلهات التالية ببيانات ووجهت ت نفسه، أدل
االحتاد الروسـي، أنغـوال، اجلمهوريـة       : يف اجمللس ممثلو الدول األعضاء      )أ(  
باسم جمموعـة  (، جيبويت، سويسرا، شيلي، كندا، مصر    )باسم االحتاد األورويب   ()٤(التشيكية

  ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان؛)الدول األفريقية
 تونس، اجلزائـر، مجهوريـة الكونغـو        أوغندا،: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  الدميقراطية، لكسمربغ، النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛ 
منظمة العفو الدولية، ومنظمة    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

سان، رصد حقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للحقوقيني، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلن          
أيضاً باسم االحتاد الدويل املسيحي للعمل من أجل إلغـاء          (واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب     

  .)التعذيب، ومنظمة الفرانسيسكان الدولية
 األسئلة وقدم   ناألمني العام ع  أجاب ممثل   ، املعقودة يف اليوم نفسه،      ٢٦ويف اجللسة     -٢٢٥

  .مالحظاته اخلتامية
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   من جدول األعمال٤ بشأن البند املناقشة العامة  - دال  
، املعقودة  ٣٣ة  ـ، ويف اجللس  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧ودة يف   ـ، املعق ٢٦يف اجللسة     -٢٢٦

ـ      ٤مارس، عقد اجمللس مناقشة عامة بشأن البند        / آذار ٢٣يف    ت من جدول األعمـال، أدل
  :ببياناتهات التالية اجلخالهلا 

باسم االحتاد  ()٤( اجلمهورية التشيكية  أملانيا،: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
لبانيا، آيسلندا، البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية         أيب،  واألور

، الصني، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،          )السابقة، كرواتيا 
  هولندا، اليابان؛

، ) اإلسالمية-مجهورية (أستراليا، إسرائيل، إيران : بة التاليةممثلو الدول املراق  )ب(  
آيرلندا، اجلزائر، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، السويد، املغرب، نيوزيلندا، الواليـات           

  املتحدة األمريكية؛
هيئة العمل الدولية من أجـل      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

أيضاً باسم اللجنة الدولية للعمل على احتـرام        ( يف منطقة البحريات الكربى      السالم والتنمية 
  من أجـل حقـوق     امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه، ومنظمة العمل معاً        

أيـضاً باسـم    (اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية          
، وشبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسـيوية، واملركـز         )قانونيةاملركز اآلسيوي للموارد ال   

مركز القـاهرة لدراسـات حقـوق    اآلسيوي للموارد القانونية، والطائفة البهائية الدولية، و      
، واملنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية، ومركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبـات           اإلنسان

ى احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب         اإلنسان، واللجنة الدولية للعمل عل    
أيضاً املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية       (منظمة كونكتاس حلقوق اإلنسان   وتطبيقه، و 

أيـضاً باسـم    ( العامل الثالث    -، ومركز أوروبا    )دراسات حقوق اإلنسان  مركز القاهرة ل  و
ناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بـني      الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، وحركة م     

الشعوب، والرابطة النسائية العاملية من أجل السالم واحلرية، وشبكة املعلومات والعمل بشأن            
أيضاً باسم باكس   ( احلريات، ومنظمة فرانسيسكان الدولية      -، ومنظمة فرنسا    )أولوية الغذاء 

 حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي     ، ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان، ومنظمة رصد      )رومانا
ألمريكا اجلنوبية، واللجنة الدولية للحقوقيني، واملركز الدميقراطي الدويل، ومنظمـة التنميـة       

إلغاء التعذيب، واالحتاد الـدويل     من أجل   التعليمية الدولية، واالحتاد الدويل املسيحي للعمل       
حقوق اإلنسان الدولية لألقليات    لرابطات حقوق اإلنسان، وحركة التصاحل الدولية، ورابطة        

األمريكية، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ومكتـب الـسلم             
، ورابطة  "التحرير"الدويل، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، ومنظمة          

، ومجعية الشعوب املهددة مبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية، ومراسلون بال حدود الدوليةأ
، واحتاد  )أيضاً باسم حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب         (باالنقراض  
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العمل النسائي، واحتاد احلقوقيني العرب، ومنظمة األمم املتحدة للرصد، واملنظمـة الدوليـة             
  .للرؤية العاملية

، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٦ويف اجللسة     -٢٢٧
، وتايلنـد، واجلزائـر،     ) اإلسـالمية  -مجهورية  (احلق يف الرد ممثلو االحتاد الروسي، وإيران        

ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وسري النكـا، والـسودان، والـصني، وفرنـسا،             
  .والكامريون، وكوبا، واملغرب، واليابان

، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣يف  ، املعقودة   ٣٣ويف اجللسة     -٢٢٨
  . واليابان، والصني، وسري النكا،احلق يف الرد ممثلو أذربيجان

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - هاء  

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
، عرض ممثل اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٩مارس /ذار آ٢٦، املعقودة يف ٤٣يف اجللسة   -٢٢٩

، املقدم مـن اجلمهوريـة      A/HRC/10/L.27مشروع القرار   ) باسم االحتاد األورويب واليابان   (
إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسـرائيل، وأملانيـا، وآيرلنـدا،         مبشاركة  التشيكية واليابان   

يا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وتركيـا،      وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغار    
واجلبل األسود، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، والدامنرك، ورومانيا، وسـلوفاكيا،          
وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكنـدا، والتفيـا،           

ة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا     ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، واململكة املتحد     
الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة         

  إىل مقـدمي ما بعدوانضمت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة في  . األمريكية، واليونان 
  . القرارمشروع
ممثل مجهورية كوريا الـشعبية     روع القرار   يتعلق مبش ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان        -٢٣٠

  .الدميقراطية بوصفها البلد املعين
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه اهتمـام اجمللـس إىل            ١٥٣وعمالً باملادة     -٢٣١

انظـر  . (تقدير ما يترتب على مشـروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية            
  ).املرفق الثالث

 للتصويت قبل التصويت ممثلـو إندونيـسيا        ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات تعليالً       -٢٣٢
  .والربازيل والصني وكوبا وماليزيا
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، بناء على طلب ممثل كوبا، تصويت مسجل على مشروع        أجري ويف اجللسة نفسها    -٢٣٣
 عضواً عن ١٥ أصوات، مع امتناع   ٦ صوتاً مقابل    ٢٦واعتمد مشروع القرار بأغلبية     . القرار

  :كان التصويت كما يليو. التصويت
  :املؤيدون  

األرجنتني، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البحرين، بوركينا فاسو،        
البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،        

دا، مدغشقر، املكـسيك، اململكـة     ـشيلي، غانا، فرنسا، الكامريون، كن    
عربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،          ال

  ؛موريشيوس، هولندا
  :املعارضون  

  ؛)٥(االحتاد الروسي، إندونيسيا، الصني، كوبا، مصر، نيجرييا
  :املمتنعون  

أذربيجان، أنغوال، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيا،        
  .بون، الفلبني، قطر، ماليزيا، نيكاراغوا، اهلندجيبويت، السنغال، غا

، الفصـل األول من اجلزء األول من الوثيقـة       ملعتمد، انظر   ا على النص    ولالطالع  -٢٣٤
  .١٠/١٦القرار 
، أدىل ببيانات تعليالً للتصويت     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٤ويف اجللسة     -٢٣٥

  .ديش، وشيلي، ومصر، ونيجرييا، واهلندبعد التصويت ممثلو كل من باكستان، وبنغال

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    
، عرض ممثل اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧، املعقودة يف ٤٤يف اجللسة   -٢٣٦

ـ   اجلمهورية التـشيكية     جانب   ، املقدم من  A/HRC/10/L.28مشروع القرار    اد باسـم االحت
 ،آيرلنـدا  و ، وأملانيا ،ستونياإ و ، وأستراليا ،إسبانياوهي  األورويب والدول املشاركة يف تقدميه،      

 ، وبـريو  ، وبولندا ، والبوسنة واهلرسك  ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والربتغال ، وإيطاليـا ،وآيسلندا
 ، وسويـسرا  ، والـسويد  ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، ورومانيا ، والدامنرك ،ومجهورية مولدوفا 

 ، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمربغ، والتفيـا،ا وكند، وكرواتيا، وقربص، وفنلندا،وفرنسا
 ، والنمسا ، والنرويج ، وموناكو  ، الشمالية آيرلندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ،ومالطة
وانضم إىل مقـدمي مـشروع      .  واليونان ، والواليات املتحدة األمريكية   ، وهولندا ،وهنغاريا

__________ 

  .صرح ممثل نيجرييا بأن وفده كان يقصد االمتناع عن التصويت )٥(
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 ومجهوريـة مقـدونيا     ، ومجهورية كوريـا   ،تركيا و ، وألبانيا ، إسرائيل  من القرار الحقا كل  
  . ونيوزيلندا،اليوغوسالفية السابقة

 ممثل اجلمهورية التشيكية شفويا مشروع القـرار حبـذف       عدلويف اجللسة نفسها،      -٢٣٧
الفقرة الثانية وتعديل الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنـة مـن الديباجـة،         

 .٢٢ و١٩ و١٦-١٢ و١٠ و٨-٦ و٣-١وتعديل الفقرات 

ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل بتعليقات بشأن مشروع القـرار ممثلـو كـل مـن             -٢٣٨
  . واليابان، وماليزيا، والفلبني،إندونيسيا

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل ميامنار ببيان بصفته ممثل البلد املعين  -٢٣٩

 تقدير إىل اجمللس اهتمام هّجية العامة، وُ   من النظام الداخلي للجمع    ١٥٣عمالً باملادة   و  -٢٤٠
  ).الثالث املرفق انظر(الربناجمية  امليزانية يف وآثار إدارية آثار من القرار مشروع على يترتب ما

ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ببيانات تعليال للتصويت قبل التصويت ممثلو كل من               -٢٤١
  . واهلند، والصني،االحتاد الروسي

 بدون إجراء تصويت    عدلة شفوياً مد مشروع القرار بصيغته امل    جللسة نفسها، اعتُ  ويف ا   -٢٤٢
  .)١٠/٢٧، القرار  من الوثيقةانظر الفصل األول من اجلزء األولاملعتمد، لالطالع على النص (

  .ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممثل كوبا ببيان تعليال للتصويت بعد التصويت  -٢٤٣



A/HRC/10/29 

161 GE.09-17449 

  ت حقوق اإلنسانهيئات وآليا - خامساً

  إجراء تقدمي الشكاوى  - ألف  
 ٢٣، املعقودة يف    ٣٣، واجللسة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     -٢٤٤
  .، عقد اجمللس جلستني مغلقتني بشأن إجراء تقدمي الشكاوى٢٠٠٩مارس /آذار
 نتائجبشأن  ، ألقى الرئيس بيانا     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣، املعقودة يف    ٣٣ويف اجللسة     -٢٤٥

 يف حالـة حقـوق      ة،لقغ م اتخالل جلس ،  نظر جملس حقوق اإلنسان   : "اجللستني، قال فيه  
. ٥/١اإلنسان يف تركمانستان مبوجب إجراء تقدمي الشكاوى املوضوع عمالً بقرار اجمللـس             

  ".واصلة النظر يف حالة تركمانستانموقرر اجمللس عدم 

  اللجنة االستشارية  -باء   
، عـرض ميغيـل ألفونـسو       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٦يف اجللسة     -٢٤٦
، رئيس اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، تقارير اللجنة االستشارية           سمارتيني

 ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١٥ إىل   ٤  الفترة من  ة، املعقودتني يف  ـبشأن دورتيها األوىل والثاني   
  .)A/HRC/AC/2/2 وA/HRC/10/2( ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠ إىل ٢٦من و

  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -جيم   
، عرض جون برنارد هنركش،     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٦يف اجللسة     -٢٤٧

بالدورة األوىل لآللية املعنية    املتعلق  رئيس آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، التقرير         
 ٢٠٠٨أكتـوبر  /تـشرين األول  ٣ إىل ١ الفترة مـن  صلية، املعقودة يف حبقوق الشعوب األ  

)A/HRC/10/56(.  

  منتدى قضايا األقليات  -دال   
، عرض غاي ماكدوغال، اخلبري     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٦يف اجللسة     -٢٤٨

ألقليات املعقود  عتمدها املنتدى املعين بقضايا ا    ااملستقل املعين بقضايا األقليات، التوصيات اليت       
  .)A/HRC/10/11/Add.1( ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦ و١٥يف 

   من جدول األعمال٥املناقشة العامة بشأن البند   -هاء   
بشأن ، عقد اجمللس مناقشة عامة ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣، املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -٢٤٩
  :اناتالتالية ببياجلهات  خالهلا ت من جدول األعمال، أدل٥البند 
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االحتاد الروسـي، األرجنـتني، إندونيـسيا،       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسـم  ( )٦(، البحرين، الربازيل، اجلمهورية التـشيكية     )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  

ـ          ،  االحتاد األورويب  ة أرمينيا، ألبانيا، البوسنة واهلرسك، تركيا، أوكرانيا، اجلبل األسـود، مجهوري
أيـضاً  (، سلوفينيا، سويـسرا     )مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، صربيا، كرواتيا      

، )أيضاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب      (، شيلي   )باسم إيطاليا وكوستاريكا واملغرب   
  ابان؛، املكسيك، نيجرييا، اهلند، الي)باسم جمموعة الدول األفريقية(كندا، كوبا، مصر 

، اجلزائـر،   ) اإلسالمية -مجهورية  ( أستراليا، إيران : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
أيضاً باسـم آيـسلندا والـدامنرك والـسويد         (مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، فنلندا      

  ليونان؛، الكويت، املغرب، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، ا)والنرويج
  جلنة حقوق اإلنسان اآليرلندية؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  
املنظمة الكندية للعمل مـن     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان      (أجل السكان والتنمية، ومنظمة العفو الدولية       
مركز البحوث املتعلقة   ، و )االحتاد اللوثري العاملي  ، و نسيسكان الدولية وهيئة الفرا والتنمية،  

 العـامل   - ، ومركز أوروبـا     )أيضاً باسم املنظمة العاملية للنساء     (حبقوق وواجبات اإلنسان  
الرابطة الدوليـة للمحـامني     ،   الرابطة األفريقية للتعليم من أجل التنمية      أيضاً باسم (الثالث  

وحركـة مناهـضة    ،   الدويل حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني     واالحتاد،  الدميقراطيني
والرابطة النسائية العاملية من أجـل الـسالم     ،  العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب     

توبـاي   وحركة احلريات، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،       - ، ومنظمة فرنسا    )واحلرية
، واملنظمة الدولية للحـق يف       العامل الرابع  - ثة امللهوف   واحلركة الدولية إلغا  ،  أمارو اهلندية 

التحالف العاملي من أجل مـشاركة      أيضاً باسم مؤسسة احلكيم، و    (التعليم وحرية التعليم    
، واملنظمـة   واملكتب الكاثوليكي الدويل للطفولـة    ، والتحالف النسائي الدويل،     املواطنني

منظمة سوكا غاكاي ي، وباكس رومانا، والدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر
، الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية، و)احتاد الطالب املسيحي العاملي، والدولية

أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان       (االحتاد اللوثري العاملي  ، و "التحرير"ومنظمة  
ة الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، واحلرك     

أيضاً باسم منظمـة     (منظمة سوكا غاكاي الدولية   ، و )التمييز والعنصرية، وباكس رومانا   
 واملكتب ، والتحالف النسائي الدويل،التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطننياحلكيم، و

لدويل للسالم، واملنظمة   ، واملعهد ا  االحتاد الدويل للجامعيات  ، و الكاثوليكي الدويل للطفولة  
االحتاد العاملي لرابطات األمـم     الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، وباكس رومانا، و        

  ).املنظمة العاملية للمرأة، واحتاد الطالب املسيحي العاملي، واملتحدة

__________ 

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٦(
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -واو  

  يف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسانإعالن األمم املتحدة للتثق    
، عرض ممثل املغرب مـشروع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٥ ةيف اجللس   -٢٥٠

 ، وإكـوادور  ، كل من إسـبانيا    مبشاركةاملغرب    املقدم من جانب   A/HRC/10/L.16القرار  
 ،دومينيكية واجلمهورية ال  ، وتونس ، وتركيا ، وبوليفيا ، وبوركينا فاسو  ، وإيطاليا ،وأوروغواي

 ، وشـيلي  ، وسويـسرا  ، وسـلوفينيا  ، ورومانيـا  ، وجيبويت ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية  
 ، وكوبـا ، وقـربص ،) البوليفاريـة  -مجهوريـة   ( وفرتويال   ، وفلسطني ، وغينيا ،وغواتيماال

وانضم إىل مقدمي مشروع القرار الحقا كل مـن    . وهولندا ، والنمسا ، ولبنان ،وكوستاريكا
 ، وأنغـوال  ، وإندونيـسيا  ، واإلمارات العربية املتحدة   ، وأملانيا ، واألردن ،بيجان وأذر ،إثيوبيا

 ، وتشاد ، وتايلنـد ، وبلغاريا ، والربتغال ، والربازيل ، والبحرين ، وآيرلندا ، وأوكرانيا ،وأوغندا
 ، وجنوب أفريقيا  ، ومجهورية مولدوفا  ، ومجهورية ترتانيا املتحدة   ،واجلمهورية العربية السورية  

 ، وغـابون  ، والـصومال  ، وصربيا ، والسودان ، والسنغال ، وسري النكا  ،مبياا وز ،ويوزمباب
 ، ومالطـة  ، ولكسمربغ ، وكينيا ، وكولومبيا ، وكرواتيا ، والكامريون ، وقطر ، وفرنسا ،وغانا

 ، وموريـشيوس  ، وموريتانيـا  ، واململكة العربية السعودية   ، وملديف ، واملكسيك ،ومدغشقر
  .  واليونان، واليمن، واليابان، وهندوراس،غوا ونيكارا،ياري ونيج،وموزامبيق

لالطالع على نص   (مد مشروع القرار بدون إجراء تصويت       ويف اجللسة نفسها، اعتُ     -٢٥١
  ).١٠/٢٨، القرار  من الوثيقةانظر الفصل األول من اجلزء األولاملعتمد، املشروع 

  احملفل االجتماعي    
، عرض ممثل كوبا مشروع القرار      ٢٠٠٩رس  ما/ آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٥يف اجللسة     -٢٥٢

A/HRC/10/L.22     وإندونيـسيا  ، وإكوادور ، كل من إثيوبيا   كوبا مبشاركة ، املقدم من جانب ، 
 ومجهورية  ، وتوغو ، وبيالروس ، وبوليفيا ، وبنما ،) اإلسالمية -مجهورية  ( وإيران   ،وأوروغواي

 ، وفييـت نـام    ،) البوليفارية - مجهورية( وفرتويال   ، وسري النكا  ،كوريا الشعبية الدميقراطية  
  . والسودان، واجلزائر، كل من الربازيلوانضم إىل مقدمي املشروع الحقاً. ونيكاراغوا

باسم الـدول األعـضاء يف االحتـاد        (ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو كل من أملانيا           -٢٥٣
  .القرار، والربازيل، وشيلي ببيانات عامة بشأن مشروع )األورويب األعضاء يف اجمللس

لالطالع على  (ويف اجللسة نفسها أيضا، اعتمد مشروع القرار بدون إجراء تصويت             -٢٥٤
  ).١٠/٢٩، القرار  من الوثيقة انظر الفصل األول من اجلزء األولاملعتمد،نص القرار 

  نشر التقارير اليت أجنزهتا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
، عـرض ممثـل اجلمهوريـة       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧قودة يف   ، املع ٤٥يف اجللسة     -٢٥٥

، املقدم من جانب    A/HRC/10/L.33/Rev.1 مقررالتشيكية، باسم االحتاد األورويب، مشروع      
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 ، وإيطاليـا  ،آيرلنـدا  و ، وأملانيـا  ، واسـتونيا  ،إسبانيا  كل من  مبشاركةاجلمهورية التشيكية   
 ، ورومانيـا  ، والـدامنرك  ،مولـدوفا  ومجهوريـة    ، وبولندا ، وبلغاريا ، وبلجيكا ،والربتغال
 ، وليتوانيا، ولكسمربغ، والتفيا، وقربص، وفنلندا، وفرنسا   ، والسويد، وسلوفينيا،وسلوفاكيا

 ، وهولندا ، وهنغاريا ، والنمسا ، الشمالية آيرلندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ،ومالطة
  . قدونيا اليوغوسالفية السابقةوانضمت إىل مقدمي القرار الحقا مجهورية م. واليونان
 حبـذف   ويف اجللسة نفسها، عدل ممثل اجلمهورية التشيكية مشروع املقرر شـفوياً            -٢٥٦

  .الفقرة الثالثة من الديباجة
ا، يويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممثلو كل من االحتـاد الروسـي، وإندونيـس               - ٢٥٧

ليزيا، واهلنـد ببيانـات تعلـيال       وباكستان، وبنغالديش، والصني، والفلبني، وكوبا، وما     
  .للتصويت قبل التصويت

جري بطلب من ممثل اهلند تصويت مسجل بـشأن مـشروع           ويف اجللسة نفسها، أُ     -٢٥٨
 ٢٩واعتمد مشروع املقرر بصيغته املعدلة شـفويا بأغلبيـة          . A/HRC/10/L.33/Rev.1املقرر  

  : تصويت كما يليوكان ال.  عضوا عن التصويت١٥ أصوات، وبامتناع ٣صوتا مقابل 
  :املؤيدون  

 ،باكـستان ،   إيطاليـا  ، أوكرانيـا  ، أوروغواي ، أملانيا ، األردن ،أذربيجان
 مجهوريـة   ، بوليفيا ، البوسنة واهلرسك  ، بوركينا فاسو  ، بنغالديش ،البحرين
 ، كندا ، قطر ، فرنسا ، غابون ، شيلي ، سويسرا ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ،كوريا
 اململكـة املتحـدة لربيطانيـا       ،لسعودية اململكة العربية ا   ، املكسيك ،مصر

  ؛ اليابان، هولندا، نيكاراغوا، الشماليةآيرلنداالعظمى و
  :املعارضون  

  ؛ اهلند، موريشيوس،الربازيل
  :املمتنعون  

 ، السنغال ،مبياا ز ، جيبويت ، جنوب أفريقيا  ، أنغوال ، إندونيسيا ،االحتاد الروسي 
  .ياري ونيج، مدغشقر،يزيا مال، كوبا، الكامريون، الفلبني، غانا،الصني

 من  انظر الفصل األول من اجلزء األول     ،دـرر كما اعتم  ـص املق ـلالطالع على ن    -٢٥٩
  .١٠/١١٧، املقرر الوثيقة

  تقارير اللجنة االستشارية    
، أدىل رئيس اجمللس ببيان بشأن      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٥يف اجللسة     -٢٦٠

لالطالع على نص بيان الرئيس انظـر       ( دورتيها األوىل والثانية     تقارير اللجنة االستشارية عن   
PRST/10/1من الوثيقة، الفصل الثالث من اجلزء األول (.  
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  االستعراض الدوري الشامل - سادساً
، وبيانات الرئيس بـشأن     ٥/١، وقرار اجمللس    ٦٠/٢٥١عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٢٦١

ــ  ــتعراض ال ــة االس ــات عملي ــات وممارس ــشامل ترتيب  A/HRC/PRST/8/1(دوري ال
لع هبا خـالل الـدورة      ضطُا، نظر اجمللس يف نتائج االستعراضات اليت        )A/HRC/PRST/9/2و

 كـانون  ١٥ إىل ١الثالثة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املعقـودة مـن          
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

  النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ألف  
، يشتمل القسم التايل على موجز لآلراء بشأن        ٨/١ من بيان الرئيس     ٣-٤وفقاً للفقرة     -٢٦٢

 االستعراض والدول األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة        موضوعالنتائج اليت أعربت عنها الدول      
  . لنتائجاجمللس ل اجمللس، فضالً عن تعليقات عامة قدمها أصحاب املصلحة قبل اعتماد يف

  نابوتسوا  -١  
 وفقاً لألحكـام ذات     ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ١بوتسوانا يف   أجري استعراض     -٢٦٣

لفقرة ل بوتسوانا وفقاً    املقدم من ، واستناداً إىل التقرير الوطين      ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      
؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية     )A/HRC/WG.6/3/BWA/1( ٥/١مرفق قرار اجمللس     من   )أ(١٥
 ؛)A/HRC/WG.6/3/BWA/2() ب(١٥ املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة          األمم

  .)A/HRC/WG.6/3/BWA/3() ج(١٥ه املفوضية السامية وفقاً للفقرة تواملوجز الذي أعد
، ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٧ يف جلسته    ،نظر جملس حقوق اإلنسان   و  -٢٦٤

  ).انظر القسم جيم أدناه(نا واعتمدها  االستعراض املتعلق ببوتسوانتائجيف 
 املتعلق ببوتسوانا مـن تقريـر الفريـق العامـل املعـين             وتتألف نتائج االستعراض    -٢٦٥

، باإلضافة إىل آراء بوتسوانا بشأن التوصيات       )A/HRC/10/69(باالستعراض الدوري الشامل    
اعتماد اجمللس للنتـائج،    أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل         /و

لفريق العامـل   يف ا بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي             
  .)A/HRC/10/69/Add.1انظر أيضاً (

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  ائجوبشأن التزاماهتا الطوعية والنت

يف عملية االسـتعراض بـروح مـن االنفتـاح      تشاركأشارت بوتسوانا إىل أهنا    -٢٦٦
 نظر يف مجيع التوصيات املقدمة يف مرحلة الحقة بغية الرد عليها مجيعاًتتعهد بالوالشفافية وأهنا 

 بوتسوانا أن تشرك مجيع أصحاب املـصلحة      فإنه ميكن ل  وهلذا الغرض،   . بعناية وبطريقة بناءة  
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 كما أشارت إىل  . تفصيلية خالل اجللسة  الردود ال توزيع  إىل   بوتسوانا   وأشارت. لةذوي الص 
أن احلكومة تنفذ يف الوقت احلايل معظم التوصيات وأن قبول بعض هذه التوصيات كان على          

  .هذا األساس
املشاورات املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان         أن   الوفد   ذكرو  -٢٦٧

 وأن مجيع التوصيات ذات الصلة ستقدم إىل جملس الـوزراء            قد اختتمت   باريس وفقاً ملبادئ 
أشـري إىل   سـبق أن    بوتسوانا أن لديها، حسبما     بينت  وباإلضافة إىل ذلك،    . كي ينظر فيها  

 اخلـدمات   إدارةذلك، عدة مؤسسات تتناول مباشرة مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك             
واللجنة االنتخابية املـستقلة    ،  املرأة للقضايا اجلنسانية  ن  االجتماعية لرفاه الطفل؛ وإدارة شؤو    

  .قتراع العاملال
 ويف مراحله النهائية    قيد البحث   ال يزال  وأكدت بوتسوانا أن القانون املتعلق باألطفال       -٢٦٨

مثة قيـوداً بـشأن تطبيقـه       ، وأن    الوفد أن العقاب البدين ال يزال قانونياً       الحظو. أمام الربملان 
 الوفد إىل أن    روأشا. ئي وقانون ولوائح التعليم   زاالقانون اجل ينص عليها   اكم العرفية و  احملتفرضها  

  .  ومقبولة للعقابمشروعةطريقة كنظر إليه  ولكن ُياإلهانة ليس بدينب الااهلدف من العق
تمتع بنفس الفرص املمنوحة إىل كـل  توأشار الوفد إىل أن مجيع اجملموعات األصلية          -٢٦٩

  .وانامواطين بوتس
وفيما يتصل بالتوصيات املتعلقة باعتماد تدابري للتصدي جلميع أنواع التمييز، مبا فيه              -٢٧٠

التمييز على أساس امليول اجلنسية، والعرق، واجلنس، واللون، والرأي الـسياسي، أشـارت             
ظر التمييز ضـد أي     حتمن دستور بوتسوانا    ) ٣(١٥ املادةبوتسوانا إىل أن احلكومة تؤكد أن       

ة، أو حمل امليالد، أو الـرأي الـسياسي، أو اللـون، أو    ل على أساس العرق، أو القبي   شخص
، أو اجلنس، وأن أي شخص يعتقد أن حقوقه قد انتهكت يستطيع يف أي وقـت أن                 عتقدامل

عترف الوفد بأن بوتـسوانا     ا حني   يفو.  أمام احملكمة العليا يف بوتسوانا     االنتصافيسعى إىل   
بني ت اجلنسية املثلية، مبا يعكس القواعد األخالقية والدينية للمجتمع،          جترم النشاط واملمارسا  

  .لتمييز على أساس امليول اجلنسيةل معروفة حاالتعدم وجود 
وشددت بوتسوانا على أهنا اضطلعت مبختلف املبادرات منذ تصديقها على اتفاقيـة              -٢٧١

وواصـلت  . ية حقوق النساء  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، هبدف تعزيز ومحا         
  منع ية لتحقيق هذا الغرض، مبا يف ذلك قانون       متوالبوتسوانا االضطالع بإصالحات تشريعية     

وتواصل احلكومة تثقيف مواطين بوتـسوانا      .  وإلغاء قانون السلطات الزوجية    ألسريالعنف ا 
اعات جتماالمن خالل حلقات دراسية واجتماعات تعقد مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك             

  . ووسائل اإلعالماملنشوراتوالعامة يف القرى 
 بوتسوانا انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل أن قانون الـزواج حيظـر زواج              ووجهت  -٢٧٢

 سنة بدون موافقة الوالدين أو األوصياء عليهم، وأشار الوفد إىل أن            ١٨  سن األشخاص دون 
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ارسات ضارة باملرأة، وال سيما اليت      وجود مم إىل   ضمناًتشري   اليت   اتبوتسوانا ال تقبل التوصي   
وأشار الوفد أيـضاً إىل عـدم       . زوجاتالالزواج املبكر ووجود تعدد     ممارسة   استمرار   زعمت

  .أن القانون يف بوتسوانا حيظر تعدد الزوجاتإىل باملرأة وضارة وجود ممارسات 

  بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس   )ب(  
وفد بوتسوانا على التعليقات والـردود الكاملـة علـى          عن شكرها ل   اجلزائر   أعربت  -٢٧٣

هو تصميم بوتسوانا   أضافت أن ما يشجعها     و. الفريق العامل اجتماع  التوصيات املقدمة خالل    
       واجههـا  تعلى االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، على الرغم من التحـديات الـيت              

والحظت اجلزائر أن عدد التوصيات اليت قبلتها بوتسوانا يعترب مثاالً          . يف جمال التنمية  وال سيما   
املـوارد  تتـوافر هلـا     بوتسوانا جتاه احلاجة إىل أن      تشاطر وتتفهم قلق    وضحت أهنا   وأ. ممتازاً

 ن هذا األمر يعد عنصراً    والحظت اجلزائر أ  . التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية   ب لوفاءالضرورية ل 
وأثنت اجلزائر على جهود    .  ما  يف قرار احلكومة السيادي املتعلق باالنضمام إىل صك دويل         هاماً

فريوس نقص املناعة   نطاق منافع مشروعها الريادي اخلاص مبكافحة       توسيع  بوتسوانا الرامية إىل    
واملهـاجرين فـضالً عـن      يشمل الالجئني   ل )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

ورحبت اجلزائر بقرار قبول التوصـيات      . جهودها الرامية إىل تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالنساء      
 عن تـوفري    لوأشارت اجلزائر إىل أن اجملتمع الدويل مسؤو      . اليت قدمتها اجلزائر يف هذا الصدد     

ة على أساس االحتياجات الـيت      الدعم لبوتسوانا من خالل تقدمي املساعدة التقنية واملالية املالئم        
التزاماهتا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان      ب الوفاءأعربت عنها بوتسوانا، هبدف متكني بوتسوانا من        

  . حتقيق هذا اهلدف مبا يتسق مع أولوياهتا الوطنيةالسعي إىلوحتسني أدائها يف 
تعلـق  رئيس الوفد على عرضه الواضح والتفصيلي امل      عن شكرها ل   السنغال   أعربتو  -٢٧٤

ورحبت السنغال بقبـول    . خالل احلوار التفاعلي  صيغت  مبوقف بلده بشأن التوصيات اليت      
التقدم الذي أحرز   جعل  بوتسوانا ملعظم التوصيات وشجعت بوتسوانا على تنفيذها من أجل          

 السنغال بوتسوانا إىل االهتمام بصفة خاصة باملسائل املتعلقة        دعتو. ال رجعة فيه  أمراً   بالفعل
.  والـصحة  علـيم  فضالً عن تلك املتعلقة بالقضاء على الفقر وتعزيز الت         املرأة الطفل و  حبقوق

ضمان مواصلة حتـسني حالـة      لومتنت السنغال للسلطات يف بوتسوانا النجاح يف جهودها         
  .حقوق اإلنسان يف بلدها

ـ بوتسوانا التزامها مببادئ الدميقراطية و    على  وأثنت الواليات املتحدة      -٢٧٥  عـن   تأعرب
للجنوب األفريقي ويف   اجلماعة اإلمنائية   ريادهتا يف تعزيز حتقيق تقدم مماثل يف منطقة         ل قديرهات

 بوتسوانا يف حتسني الرعاية الصحية،      اتواعترفت الواليات املتحدة باستثمار   . القارة بأكملها 
يما ، وزيادة معدالت التحاق األطفال باملدارس، وال س       االبتدائياحلصول على التعليم     تاحةإو
وأثنت أيضاً على دور النساء يف احلكومة واجملتمع، ورحبت بتنفيذ القانون اجلديـد          . تفتياال

ساعدة اإلمنائية وتـوفري    املمع مالحظة أن زيادة حصول النساء على        األسري  املتعلق بالعنف   
 فوائـد محاية قانونية أفضل للنساء، مبا يف ذلك ما يرتبط باالغتصاب، سيساعد على تثبيت ال             
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 وأعربت عـن    "سان " قبيلة والحظت أيضاً فتح جمال جديد للحوار مع      . ليت حتققت للنساء  ا
واألقليات األخرى من أجل تناول املـسائل املتعلقـة         " سان"واصلة املناقشات مع    يف م أملها  

 الواليات املتحدة أيضاً ببوتسوانا     أشادتو.  واملساعدة اإلمنائية بصورة أفضل    تعليمباألرض وال 
 حتسني القدرات الوطنية املتعلقة بتعزيز ورصد حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك     على عزمها 

 الواليات املتحدة أهنا تـدعم جهـود        بينتو. اجلهود الرامية إىل معاجلة التأخريات القضائية     
يف جمال حقـوق اإلنـسان      ها   وتدريب لقواهتا األمنية  التأهيل املهين بوتسوانا الرامية إىل تعزيز     

  .ول على مساعدة يف هذا اجملالوالسعي إىل احلص
مجيع البلدان األخرى يف املنطقة دون اإلقليميـة، أن         شأهنا شأن   والحظت جيبويت،     -٢٧٦

. بوتسوانا تواجه صعوبة بالغة يف التنفيذ الفعال لسياساهتا الرامية إىل احلد من وطـأة الفقـر               
اإليـدز خـالل    /يةبفريوس نقص املناعة البشر   أن بوتسوانا تأثرت بشدة     جيبويت   تالحظو

 /فريوس نقص املناعة البـشرية    سياسة لرصد   لوضعها   على احلكومة    وأثنتالسنوات املاضية،   
.  على هذه السياسة   البلدان األخرى املتأثرة هبذا الوباء     ينبغي إطالع    اإليدز، وأشارت إىل أنه   

 الناجتة عن االسـتعراض الـدوري الـشامل       وأعربت جيبويت عن رأي مفاده أن التوصيات        
بيد أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب . ستساعد يف حتسني احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف البلد    

  . ة التحديات اليت تواجهها بوتسوانااهب جمل داخلياً وخارجياًاًضافرت

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
متالزمة نقص  /فريوس نقص املناعة البشرية   ب عنية امل أشادت الشبكة القانونية الكندية     -٢٧٧

 اليت تتناول التدابري الالزمة للتصدي لإليدز ٢٤الوفد التوصية لقبول  )يدزإلا (املناعة املكتسب
 تتناوالن عدم التمييز علـى      ني اللت ٢٣ و ١٨ التوصيتنيرفض  لولكنها أعربت عن خيبة أملها      

إلغـاء  يف  وحثت احلكومة على النظر     . نس املثلي أساس امليول اجلنسية وعدم جترمي نشاط اجل      
 بني شخصني بالغني من نفـس  ياجلنسالسلوك ائي اليت جترم زقانون اجلالاألحكام الواردة يف  

  جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنـسان        أن حظو ل أضافت أنه و.  بالتراضي بينهما  اجلنس
عدم التمييز   يف   قاحلإلنسان، وال سيما     أن هذه األحكام تنتهك القانون الدويل حلقوق ا        رأت
عدم وجود حالة معروفة مـن  تذكر  تعليقات الوفد اليت    الشبكة وإذ تالحظ . اخلصوصيةيف  و

ت أنه بالرغم   رأقوق اإلنسان اليت    املعنية حب جنة  اللالتمييز على هذا األساس، فقد أشارت إىل        
كمـا أن   . موعات الضعيفة يف اجملتمع   م وهتمش اجمل  ص، إال أهنا ت   ياًاذ القوانني فعل  فمن عدم إن  

املعنيـة   جلنة األمم املتحدة      مراراً وتكراراً  وقد شددت . اإليدزتضعف مكافحة   هذه األحكام   
 اإليـدز /قوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية    حب

نقـص املناعـة    لفـريوس     أن هذه األحكام تتعارض مع اجلهود الرامية إىل التـصدي          على
ويف كـانون   .  إىل التخفـي   اجملتمعات املهمشة بدفع  متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
 دول مـن  ٦ دولة مجيع اجملموعات اإلقليمية، مبا فيهـا      ست وستون ديسمرب، طالبت   /األول

 املفوضة السامية   دتيوأ. لقوانني اليت جترم العالقات اجلنسية املثلية     ا بإهناءاجملموعة األفريقية،   
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 يتعرض أي شخص للتمييز أو العنف أو        ال جيوز أن   " أنه حلقوق اإلنسان هذا الطلب وذكرت    
 ".يةاناجلنسية امللحوظة أو هويته اجلنس    ال لسبب سوى ميوله     العقوبة اجلنائية أو سوء املعاملة      

وإىل شـخاص    التمييز ضد األ   ال جيوز تقدير لبيان احلكومة الذي أشار إىل أنه        العرب عن   وأُ
  .استعدادها املعلن ألن تبقى منفتحة على هذه األسس

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة   )د(  
، أعربت بوتسوانا عن تقديرها للحوار البناء والتفاعلي الذي جـرى مـع             تاميف اخل   -٢٧٨

 بوتـسوانا   وأشارت.  أعضاء املنظمات غري احلكومية    االوفود اليت شاركت يف احلوار مبن فيه      
 ويف اجللسة احلاليـة، مـع   ٢٠٠٨ديسمرب /قتراحات املقدمة يف كانون األولتقديرها لال إىل  

أشار الوفد  وإذ  . مالحظة اآلثار القصرية واملتوسطة والطويلة املدى املرتبطة بتنفيذ التوصيات        
 أهنا ستنجح   اعترب التحديات اليت تواجهها بوتسوانا من حيث املوارد املالية والبشرية، فإنه         إىل  

  . هلااجملتمع الدويلبدعم 
واألسلوب مهنيته  رئيس جملس حقوق اإلنسان على      عن شكرها ل   بوتسوانا   أعربتو  -٢٧٩

وأشارت إىل  . واألمانةاجملموعة الثالثية   االستعراض، فضالً عن أعضاء     أجري به   القدير الذي   
  .تنفيذ إجراءات هذه املرحلة ومتابعتهاإىل أهنا تتطلع 

   البهاماجزر  -٢  
 وفقـاً جلميـع    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١أجري استعراض جزر البهاما يف        -٢٨٠

 جزر  املقدم من ، واستناداً إىل التقرير الوطين      ٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس        
؛ والتجميع  )A/HRC/WG.6/3/BHS/1( ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥البهاما وفقاً للفقرة    

) ب(١٥أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة               الذي  
)A/HRC/WG.6/3/BHS/2(           ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة)ج (
)A/HRC/WG.6/3/BHS/3(.  

، ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٧ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته         -٢٨١
  ).انظر القسم جيم أدناه(اض املتعلق جبزر البهاما واعتمدها  االستعرنتائجيف 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق جبزر البهاما من تقريـر الفريـق العامـل املعـين                 -٢٨٢
، باإلضـافة إىل آراء     )A/HRC/10/70/Corr.1 و A/HRC/10/70(باالستعراض الدوري الشامل    

، وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها،      أو االستنتاجات /جزر البهاما بشأن التوصيات و    
قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار               

  ).A/HRC/10/70/Add.1انظر أيضاً (التفاعلي يف الفريق العامل 
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أو االسـتنتاجات   /واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات             )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

وزارة اخلارجية جبزر البهاما، إىل أن كمنولث       ب، املدير العام    زوا سري شأشار سعادة جو    -٢٨٣
تعهده الرمسي   عاماً ٣٥جملتمع الدويل منذ ما يقرب من       ا  إىل لدى انضمامه أعلن  جزر البهاما قد    

.  وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القـانون       اهحدة أراضي وسيادة الدول و  باحترام  
هامة علـى   مناسبة  يف كل   التزامها هبذه املبادئ     الوفد أن جزر البهاما قد أعادت تأكيد         ذكرو

 ال غىن عنه يف تأسـيس وترسـيخ الدميقراطيـة      مبادئ وقيم لعبت دوراً   هي   و ؛الصعيد الدويل 
  .جتماعي والتنمية يف جزر البهاما السياسي والتقدم االقتصادي واالاالستقرارو

 نـصف الكـرة   وأشار الوفد إىل أن جزر البهاما، هي ثاين أقدم دميقراطية برملانية يف               -٢٨٤
قوق اإلنسان واحلريات األساسية وسـيادة      واحترام حل ،  تاريخ دميقراطي راسخ  الغريب، ولديها   

ومحاية حقوق اإلنسان يتطلب    وتتفهم وتقدر احلكومة بصورة كاملة أن احترام وتعزيز         . القانون
جـزر  تعترف  كما  . يقظة دائمة وإجراءات لضمان أن يتمتع مجيع أعضاء اجملتمع هبذه احلقوق          

  .البهاما بالدور احليوي الذي جيب أن يلعبه اجملتمع املدين يف هذه العملية بأكملها
ة لـس جزر البهاما، الذي جـرى يف       جب  املتعلق وخالل االستعراض الدوري الشامل     -٢٨٥

، تعهدت جزر البهاما مبواصـلة      ٢٠٠٨ديسمرب  /العمل الثالثة للفريق العامل يف كانون األول      
 مي، وتقدA/HRC/10/70 يف الوثيقة  الوارد استعراض التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل،      

لس الوفد انتباه اجمل  وجه  و. تقرير عن حالة التوصيات إىل اجللسة العامة جمللس حقوق اإلنسان         
  ).A/HRC/10/70/Add.1(بوصفها تقرير متابعة رمسية  جزر البهاما ا قدمتهيتالالوثيقة إىل 
هبـا  املتعلـق  وأشار الوفد إىل أن جزر البهاما قد وقعت وصدقت، منذ االستعراض    -٢٨٦

، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       ٢٠٠٨ديسمرب  /الذي جرى يف كانون األول    
والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      ) ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٤(لثقافية  واالجتماعية وا 

 يفوسيدخل العهدان حيـز التنفيـذ   ). ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣(املدنية والسياسية  
 ١٦وباإلضافة إىل ذلك، وقعت جزر البهاما يف        . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣ جزر البهاما يف     حالة

ضروب ية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من         على اتفاق  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 جزر البهاما التصديق على هـذه       عتزموت. نةياملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله       

  .التشريعيةوفقاً للمقتضيات االتفاقية عقب االستعراض الواجب 
جييـز   الـذي    ةرطكما سلطت جزر البهاما الضوء على القانون املعدل لقانون الش           -٢٨٧

  .  تقدمي الشكاوىعلى عمليةإشراف مدنيني 
 كارمايكل، أشار الوفد إىل أن احلكومة        القائم يف طريق   وفيما يتعلق مبركز االحتجاز     -٢٨٨

 مـع    الوثيـق   وتواصل التعاون   وإدارته تعزيز بيئة املرفق  اليت تتوخى   تواصل تنفيذ التوصيات    
  .الصددحلقوق اإلنسان يف هذا املفوضة السامية 
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تتوقع خالل االستعراض تقدمي التقارير اليت مل تقدم        وأشار الوفد إىل أن جزر البهاما         -٢٨٩
مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء علـى مجيـع    بعد  

وأشار الوفد إىل أن جزر     . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١أشكال التمييز ضد املرأة حبلول      
ألجل الذي حددته لنفسها، لكنه أوضح أن العملية االستـشارية  بهاما مل تستطع أن تلتزم با ال

كما أكد  .  يف املوعد املناسب   هذه التقارير على االنتهاء، مما ميهد الطريق إىل تقدمي        أوشكت  
  .الوفد أن عملية إعداد التقرير املطلوب مبوجب اتفاقية حقوق الطفل جارية يف الوقت احلايل

حقوق اإلنسان  هيئات  وأكد الوفد من جديد التزام جزر البهاما مبواصلة العمل مع             -٢٩٠
حوار بناء وتعزيز قدرة جزر البـهاما       إقامة  وجملس حقوق اإلنسان لضمان     املنشأة مبعاهدات   

وشدد . على االضطالع بالتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان         
اف جزر البهاما بأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يتطلب           الوفد على اعتر  
  . وأن جزر البهاما ملتزمة هبذه املهمةاملدين احلكومة واجملتمع قبل  من عمالً متواصالً

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
 وفد جزر البهاما، الذي يدل على التزام جزر البهاما حبمايـة            ضوررحبت مصر حب    -٢٩١

 األمهية الـيت توليهـا      نوأعربت مصر، باسم اجملموعة األفريقية، ع     . وتعزيز حقوق اإلنسان  
وشـددت  .  بصفة عامةلعالقات مع جزر البهاما واجلماعة الكاريبية ل اجملموعة األفريقية دائماً  

 االسـتعراض   ها إىل لتقدمي تقرير األوىل  (إىل جنيف مرتني    مصر على أن حضور جزر البهاما       
بقـضية  يدل على التزام احلكومة اجلـاد       ) الدوري الشامل مث حلضور عملية اعتماد التقرير      

ملساعدة البلدان غري املمثلة يف جنيف علـى        جادة  حقوق اإلنسان وبأنه جيب اختاذ إجراءات       
جملموعة األفريقية، عـن دعمهـا الكامـل        أعربت مصر، باسم ا   كما  . متابعة أعمال اجمللس  

 قبلتها جزر   يتالتوصيات ال وبشأن  لالختيارات اليت اختذهتا جزر البهاما بشأن حقوق اإلنسان         
تباع املسار الذي يناسـب  اف اجملموعة األفريقية حبق جزر البهاما السيادي يف       ااعتروالبهاما،  

  .جمتمعها وقيمها
وزارة اخلارجية جبزر البهاما، وأيدت    ب املدير العام    وأعربت كوبا عن تقديرها حلضور      -٢٩٢

وتتمتع جزر البهاما، وهي بلد صغري يف منطقة الكارييب وعضو يف جمموعة عـدم          . بيان مصر 
. منها، نقص املواردألسباب مع كوبا وتواجه ظروف اقتصادية صعبة    ودية  االحنياز، بعالقات   

وفد جزر البـهاما    عن شكرها ل   كوبا   وأعربت. واعترفت كوبا جبهود جزر البهاما واجنازاهتا     
 وحثت جزر البهاما على اختاذ مجيع التدابري الالزمة  هلاأعربت عن دعمهاكما على حضوره، 

  .لشعبهاحلماية حقوق اإلنسان اخلاصة 
الصكوك مع  ة الوطنياتالتشريعتوافق ورحبت فرنسا بإعالن جزر البهاما عن حتقيق     -٢٩٣

إشـارة إىل مراكـز   إيراد  ق اإلنسان، واجلهود املبذولة يف هذا اجملال، و       قوحلالدولية الرئيسية   
اإلجراء الذي يتعني اختـاذه     بشأن  وشجعت فرنسا حكومة جزر البهاما      . الشرطة واالحتجاز 
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بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              
بقبـول  التزامهـا   ا حكومة جزر البهاما على هنجها وعلى        وهنأت فرنس . التمييز ضد املرأة  

  .التوصيات اليت قدمها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
 البـهاما    جـزر  باسم دول أمريكا الالتينية والكارييب، حبضور وفد       ،ورحبت شيلي   -٢٩٤

ت اليت قدمها الفريق العامل     ملعلومات املتعلقة باجلهود اجلارية لالمتثال للتوصيا     ا  على اوشكرهت
ـ    شيلي   أعربتكما  . املعين باالستعراض الدوري الشامل    زر البـهاما علـى     عن شكرها جل

  .بتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناألكيد  ها يدل على التزاملذيحضورها ا
ورحبت بربادوس بوفد جزر البهاما، الذي حضر إىل جنيـف لتقـدمي رده علـى                 -٢٩٥

وأشارت بربادوس،  . لفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل     التوصيات اليت قدمها ا   
، وقبول عدد مـن     حبماية حقوق اإلنسان  التزامها األكيد   بذلك  جزر البهاما أظهرت    أن  إىل  

وحثت بربادوس اجملتمع الدويل على االعتراف بأوضاع الدول     .التوصيات املقدمة والنظر فيها   
ا وتقدمي الدعم الكامل هلا ومساعدهتا يف جهودها الرامية إىل          النامية الصغرية مثل جزر البهام    

وختاماً، أعربت بربادوس عن دعمها الكامل جلزر البهاما ومتنت هلـا كـل             . تنفيذ التزاماهتا 
  .النجاح يف مواصلة اجنازاهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

 ما يـشجعها يف     أوضحت أهنا جتد  ورحبت اجلزائر ترحيباً حاراً بوفد جزر البهاما و         -٢٩٦
تصميم حكومة جزر البهاما على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، على الرغم مـن              

والحظت أن على اجملتمع الدويل دعم . التحديات اليت يواجهها البلد وال سيما يف جمال التنمية
  .ياجات البلدجزر البهاما وتوفري املساعدة املالية والتقنية بصورة مستدامة ومالئمة الحت

وأشارت باكستان إىل أنه ينبغي تشجيع جزر البهاما يف جهودها الرامية إىل االمتثـال                -٢٩٧
عدداً مـن   وأبدت سرورها بقبول جزر البهاما      اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان بصورة شاملة       

ـ          . التوصيات املقدمة خالل االستعراض    حاب وتعتقد باكستان أنه ينبغي أن يتـيح مجيـع أص
املصلحة خرباهتم التقنية ومواردهم األخرى لتعميق التعاون مع الدول النامية الـصغرية بـشأن              

وأشارت باكستان إىل أهنا ستواصل تعميق تعاوهنا الثنائي        . تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان فيها    
  .سانمع جزر البهاما الستكشاف إمكانيات تبادل اخلربة واملعارف التقنية املتعلقة حبقوق اإلن

املزيـد  أتاح  ووجهت بوتسوانا التهنئة لوفد جزر البهاما على العرض الشامل الذي             -٢٩٨
وقد الحظـت   . من املعلومات بشأن نتائج االستعراض اخلاص حبالة حقوق اإلنسان يف البلد          

وكان االلتزام مبواصلة   . معظم التوصيات جزر البهاما قبلت    بوتسوانا مع االرتياح والتقدير أن      
ومحاية حقوق اإلنسان واضحاً منذ البداية وخالل التحضريات اخلاصة باالسـتعراض،           تعزيز  

ورحبت بوتسوانا بإشراك   . ديسمرب/ومن خالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف كانون األول        
  .اجملتمع املدين يف عملية املتابعة
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  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
رحبت منظمة العفو الدولية بتصديق جزر البهاما السريع على عهدين دوليني عقب              -٢٩٩

. يف مناقشات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       القيام بذلك   إعالهنا اعتزامها   
لتوصيات املتعلقـة   اوأضافت منظمة العفو الدولية أهنا تشعر خبيبة أمل من رفض جزر البهاما             

ام، مبا يف ذلك وقف تنفيذ العقوبة، والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين            بعقوبة اإلعد 
وأكدت منظمة العفو الدولية مـن جديـد        . للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

إلغاء مجيع األحكام اليت جتيز عقوبة اإلعدام وإعالن وقف حـاالت           إىل  دعوهتا جزر البهاما    
لتوصيات الرامية إىل ضمان التنفيذ     امة العفو الدولية بتأييد جزر البهاما       ورحبت منظ . اإلعدام

     . والتصدي ملشكلة االغتـصاب   ) نظام احلماية (الكامل والفعال لقانون منع العنف األسري       
وال تزال منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق نتيجة رفض التوصيات املتعلقة بتجـرمي اإلكـراه      

وحثت منظمة العفو الدولية جزر البهاما على العمـل علـى وجـه             . يةعلى املعاشرة الزوج  
اليت وردت يف اآلونة األخرية حيث تشري السرعة إلجراء حتقيق مستقل يف مزاعم سوء املعاملة     

  .إىل استمرار سوء املعاملة يف مركز االحتجاز بطريق كارمايكلتقارير حديثة 

  تعراضالسا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة   )د(  
أهنا تشعر  أوضحت  أعرب وفد جزر البهاما عن شكره للوفود على تعليقاهتا البناءة و            -٣٠٠

وأشاد الوفد بصفة خاصة بأعضاء اجملموعة      . بالسعادة ملستوى الدعم املقدم من اجملتمع الدويل      
  . على دعمهم جلزر البهاما خالل عملية االستعراض- جيبويت وماليزيا وهولندا -الثالثية 
وفيما يتعلق مبسألة مركز االحتجاز بطريق كارمايكل، قال الوفد إن اإلضـافة إىل               -٣٠١

  .التقرير تتناول عدداً من املسائل اليت أثارهتا منظمة العفو الدولية فضالً عن الوفود األخرى
تعاونه مبواصلة  ووأكد الوفد من جديد التزامه بتنفيذ التزاماته املتعلقة حبقوق اإلنسان             -٣٠٢

  .ع جملس حقوق اإلنسانوثيق مال

  بوروندي   -٣
 وفقاً جلميع ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢أجري االستعراض املتعلق ببوروندي يف        -٣٠٣

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقـدم مـن         ٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس        
؛ )A/HRC/WG.6/3/BDI/1( ٥/١من املرفق بقـرار اجمللـس       ) أ(١٥بوروندي وفقاً للفقرة    

) ب(١٥والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة             
)A/HRC/WG.6/3/BDI/2(           ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة)ج (
)A/HRC/WG.6/3/BDI/3.(  

، يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨ يف   ونظر اجمللس، يف جلسته السابعة والعشرين، املعقودة        -٣٠٤
  ). انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق ببوروندي واعتمدها 
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وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق ببوروندي تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض            -٣٠٥
وما  أو االستنتاجات، /، وآراء بوروندي بشأن التوصيات و     )A/HRC/10/71(الدوري الشامل   

دمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            ق
  .اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  زاماهتا الطوعية والنتائجوبشأن الت

قدمت وزيرة حقوق اإلنسان والشؤون املتعلقة باجلنسني، ردوداً على خمتلف املسائل             -٣٠٦
وأشارت إىل أن بوروندي تعتزم جدياً التصديق       . املثارة خالل االستعراض املتعلق ببوروندي    

لوقـت نفـسه،    على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ويف ا          
وفيما يتعلـق مبنـع     . اختذت مجيع التدابري الالزمة ملنع اجلرائم ذات الصلة ومعاقبة مرتكبيها         

التمييز على أساس امليول اجلنسية، فقد رفض جملس الشيوخ التعديل الذي اقترحـه جملـس               
النواب بشأن هذه املسألة وسيتم إنشاء جلنة مشتركة من أجل حتديد املوقف النهائي الـذي               

وفيما يتعلق بتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بشأن العنف اجلنـسي،         . يتعني اعتماده 
ويف هـذا   . فقد أشارت إىل أن هناك برنامج تثقيف مستمر تضطلع به الدولة واجملتمع املدين            

وتتألف آلية القضاء االنتقاليـة     . الصدد، جيرم مشروع القانون اجلزائي اجلديد العنف اجلنسي       
وجترى يف  .  جلنة حقائق ومصاحلة وحمكمة خاصة اتفق عليها بني احلكومة واألمم املتحدة           من

  .الوقت احلايل املشاورات الوطنية اليت ال غىن عنها إلقامة هذه اآلليات وسوف ختتتم قريباً
دي مرة أخرى على أن الردود علـى املـسائل الـواردة يف             ـد بورون ـوشدد وف   -٣٠٧

من تقرير الفريق العامل كانت مدرجة بالفعـل        ) ١٠(و) ٨(و) ٦(و) ٣(و) ١(٨١الفقرات  
وخالل االستعراض أشارت بوروندي، فيما يتعلـق     .  من التقرير  ٨٣ و ٨٢ و ٨٠يف الفقرات   

، إىل أن مشروع القانون اجلزائي اجلديد، الذي سيتم إصداره قريبا، يلغـي             )١(٨١بالفقرة  
االختياري الثاين بالعهد الـدويل املتعلـق       عقوبة اإلعدام حسبما هو متوخى يف الربوتوكول        

والتمييز بني البنني والبنات يف إمكانيـة  ) ٣(٨١وفيما يتعلق بالفقرة . باحلقوق املدنية والسياسية 
احلصول على التعليم، ذكرت بوروندي أن هذا التمييز مل يعد قائماً وأن هناك برناجماً تعليميـاً                

) ٦(٨١وباإلشـارة إىل الفقـرتني      . ت متبقية لدى اآلباء   ثقافياً جارياً من أجل إزالة أي حتفظا      
، ذكرت بوروندي أن أعمال التعذيب، فضالً عن االغتصاب، جمرمـة يف مـشروع              )٨(٨١و

، أشري يف وقت سابق إىل إلغـاء        )١٠(٨١وأخرياً، فيما يتعلق بالفقرة     . القانون اجلزائي اجلديد  
  . الذي يقيد عقد اجتماعات عامة٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦املرسوم الوزاري املؤرخ 

. ٢٠٠٨ديـسمرب   /كما عرض الوفد التطورات اجلديدة يف بوروندي منذ كانون األول           -٣٠٨
وقد اعتمد الربملان مؤخراً مشروع القانون اجلزائي اجلديد الذي جيرم جرائم احلـرب، واجلـرائم               

سـية والالإنـسانية واملهينـة،      املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة، والتعذيب واملعاملـة القا        
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وقد مت تفكيك شبكة اجملرمني     . واالغتصاب والعنف اجلنسي والذي يضمن خمتلف حقوق الطفل       
  .ومت توقيف سبعة أشخاص وإصدار حكم بسجن شخصني آخرين" األلبينو"الذين قتلوا 

واعتمدت احلكومة يف وقت قريب استراتيجية وطنية ملكافحة العنف اجلنسي والـيت      -٣٠٩
تنص يف مجلة أمور على إنشاء آلية منسقة جلمع البيانات وتوفري موارد مالية خمصصة ملكافحة               

  .هذا النوع من العنف
كـان  وفيما يتعلق بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتسق مع مبادئ باريس،               -٣١٠

  .هناك تأييد متزايد من الرأي العام اللتزام احلكومة يف هذا الصدد
وشدد الوفد على أنه قد أنشئت رابطات مدنية وسياسية جديدة، وأن القضاء حيمي               -٣١١

كما . احلريات املدنية والسياسية، حسبما يدل على ذلك إطالق سراح بعض السجناء مؤخراً           
النتخابات، بدعم من مجيع الشركاء السياسيني واجملتمـع  أنشئت مؤخراً جلنة وطنية مستقلة ل 

ورئيس هذه اللجنة   . ٢٠١٠املدين، وهي متثل ضمانات إلجراء انتخابات حرة ودميقراطية يف          
  . ونائب رئيسها مها من ممثلي اجملتمع املدين

وختاماً، منحت بوروندي ختفيفاً لعبء الدين اخلارجي، وهو إجراء سيسهم يف زيادة              -٣١٢
  .واردها حلماية وضمان حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةم

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
أعربت اجلزائر عن شكرها لبوروندي ملا قدمته من تعليقات شاملة على التوصـيات        -٣١٣
وأشـادت  . ة خالل االستعراض، فضالً عن استكمال التدابري املتخذة منذ ذلك احلني          املقدم

اجلزائر مرة أخرى بتصميم بوروندي على العمل من أجل حتقيق السالم عن طريق املـصاحلة               
ويدل عدد التوصيات اليت قبلتها بوروندي على التزامهـا         . الوطنية بني خمتلف عناصر اجملتمع    

وقد نشأ عدد من االلتزامات . دية يف عملية االستعراض الدوري الشامل    الراسخ باملشاركة اجل  
ولذا كررت اجلزائر، مع العديد من الـدول األخـرى،     . من التوصيات اليت قبلتها بوروندي    

مطالبة اجملتمع الدويل بزيادة دعمه إىل بوروندي حىت تتمكن من الوفاء بالتزامهـا بتـشجيع               
  .لظروف ووفقاً ألولوياهتا الوطنيةومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع ا

، ٢٠٠٨ديـسمرب   /وأكدت السنغال من جديد على أهنا رحبت، يف كانون األول           -٣١٤
جبهود بوروندي الرامية إىل تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان، مسلطةً الضوء بصفة خاصة على             

ـ         . التدابري املتخذة بالنسبة للنساء واألطفال     دي وشددت الـسنغال علـى أن قبـول بورون
التوصيات املتعلقة باجملموعات الضعيفة يدل على عزمها حتسني وضـع هـذه اجملموعـات              

كما شجعت بوروندي علـى تنفيـذ هـذه         . والسماح هلا بالتمتع حبقوقها بصورة كاملة     
  .التوصيات بفعالية وطلب املساعدة التقنية هلذا الغرض عند احلاجة

ترامها الشديد لتصميم شعب بورونـدي      وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن اح       -٣١٥
على جتاوز اآلثار املدمرة للحرب األهلية وبناء جمتمع يتمتع بالسالم واالزدهار والشمول مـن              
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ويف هذا الصدد، فإهنا تدعم التوصية اليت تدعو بورونـدي إىل تعزيـز             . أجل األجيال القادمة  
ـ          سرحيهم وإعـادة دجمهـم يف      جهودها لرتع سالح األطفال املشاركني يف الصراع املسلح وت

 يف املائة   ٦٩وكان التزام احلكومة بتشجيع التعليم واضحاً من خالل الزيادة اليت بلغت            . اجملتمع
وفيما يتصل  . ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥يف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف البلد خالل الفترة من           
نـسي واالغتـصاب يف اآلونـة       بالتوصيات املتعلقة بالشواغل اخلاصة بزيادة أعمال العنف اجل       

 شخص،  ٥٠٠األخرية يف بوروندي، فإن الواليات املتحدة تنظر بعني التقدير إىل أن هناك حنو              
مبن فيهم مسؤولون يف احلكومة، ينفذون أحكاماً بالسجن الرتكـاهبم جـرائم اغتـصاب أو               

نسي، مبا يف ذلك    اعتداء، وترجو مواصلة النظر يف مسألة اإلفالت من العقاب املتعلق بالعنف اجل           
وقد أعربت التوصيات األخرى عن القلق إزاء حريـات         . إكراه الزوجة على املعاشرة اجلنسية    

ومع االعتراف بأن لدى بوروندي جمتمعاً      . إنشاء اجلمعيات والتعبري عن الرأي والتجمع السلمي      
 واألحـزاب   مدنياً نشطاً، فقد شددت الواليات املتحدة على أمهية دور الصحفيني املـستقلني           

وأعربـت  . ٢٠١٠السياسية ومنظمات اجملتمع املدين يف ضمان انتخابات حرة وعادلة يف عام            
الواليات املتحدة عن تطلعها إىل إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وعرضـت علـى               

  . بوروندي دعمها يف جهودها الرامية إىل تشجيع حقوق اإلنسان والدميقراطية
يا عن شكرها لبوروندي على عرضها ومن دواعـي سـرورها أن            وأعربت نيجري   -٣١٦

تالحظ أن بوروندي قد قبلت معظم التوصيات املقدمة، مبا فيها توصية نيجرييـا املتعلقـة               
وتأمل نيجرييـا أن    . بتكثيف اجلهود الرامية إىل دعم سيادة القانون وإصالح النظام القضائي         

قوق اإلنسان، بدعم وتعاون اجملتمع الدويل،      حتسن بوروندي بصورة كبرية سجلها املتعلق حب      
  .حبلول موعد الدورة القادمة

والحظت جيبويت أن بوروندي متر مبرحلة انتقالية اآلن، عقب األزمـة املؤسـسية               -٣١٧
والسياسية الكبرية يف السنوات األخرية، وتبذل جهوداً إلقامة وبناء جمتمع دميقراطي إجيـايب             

هود اليت بذلتها بوروندي للعمل مع آلية االستعراض وطالبت         ورحبت جيبويت باجل  . ومستدام
  .اجمللس مبساعدة بوروندي يف عملية السالم وإعادة البناء

. وأشادت بوركينا فاسو ببوروندي لقبوهلا التوصيات املقدمة مبوجب االسـتعراض           -٣١٨
األزمـة  والحظت مع االرتياح التحسن املستمر يف حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي برغم             

والحظت بصفة خاصة املبادرات املتخذة يف جمال التعليم األويل والرعايـة           . اليت يعيشها البلد  
. الصحية لألطفال دون سن اخلامسة فضالً عن التقدم احملرز يف تشجيع ومحاية حقوق املـرأة         

كما الحظت بوركينا فاسو تعاون بوروندي النموذجي مع اجملتمع الدويل، وال سيما آليات             
وأكدت بوركينا فاسو من جديد دعمهـا للطلبـات         . ألمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان    ا

  .املقدمة إىل اجملتمع الدويل لدعم جهود بوروندي يف تنفيذ التوصيات الناشئة عن االستعراض
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  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
 بدعم بوروندي للتوصيات املتعلقة بإنشاء جلنـة وطنيـة          رحبت منظمة العفو الدولية     -٣١٩

غري أهنا تشعر بالقلق من أن مشروع القـانون،         . مستقلة حلقوق اإلنسان، امتثاالً ملبادئ باريس     
 الصادر عن جملس الوزراء، قد يفضي إىل إنشاء جلنة ال        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧املؤرخ  

طريق التقييد الشديد لواليتـها وسـلطاهتا املتعلقـة         تستويف بدرجة كبرية مبادئ باريس عن       
وحثت املنظمةُ احلكومة على إعـادة النظـر يف         . بالتحري واختصاصها القانوين واستقالليتها   

النسخة السابقة من مشروع القانون، الذي يشتمل على مستوى أعلى من االستقالل والقدرات             
كومة على دعم التوصيات الـيت تطالـب        وحثت منظمة العفو الدولية بشدة احل     . هلذه اللجنة 

بوروندي بضمان عدم التمييز ضد أي شخص على أساس امليول اجلنسية وأن تعيد النظـر يف                
وتأسف املنظمـة  . إدراج األحكام اليت جترم العالقات اجلنسية املثلية يف مشروع القانون اجلنائي      

وتكـوين اجلمعيـات والتجمـع      لعدم دعم بوروندي التوصيات املتعلقة باحترام حرية التعبري         
السلمي، وأشارت إىل أن عدداً من سجناء الرأي ال يزالون رهن االحتجـاز، ومـن بينـهم                 
جوفينال رودودورا، نائب رئيس نقابة غري العاملني يف الـسلك القـضائي يف وزارة العـدل،              

ط وطالبت املنظمة بوروندي بأن تطلق فوراً ودون شـر        .  كلود كافيمباغو  -والصحفي جون   
  . عن الرأي سراح األشخاص الذي اعُتقلوا ال لسبب غري ممارستهم احلق يف التعبري

اإليدز واملنظمة /ورحبت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية  -٣٢٠
الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، يف بيان مشترك، باخلطوات األخرية املتخذة إلدراج         

.  األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القانون اجلزائي، وال سيما إلغاء عقوبة اإلعدام        األعراف
غري أهنما ال تزاالن تشعران بالقلق من أنه برغم رفض السلطة التشريعية األحكام اليت جتـرم                
ممارسة العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي، فإن اجلمعية الوطنية قد صوتت مـؤخراً إلعـادة              

وحثت املنظمتان على أن يقوم املشرعون بإلغاء احلكم اجلديـد أو أن            . ل هبذه األحكام  العم
وأضافتا أن هذا احلكم سيضع بوروندي ضد احلركة الشاملة اجلارية يف           . يقوم الرئيس بنقضه  

مجيع أحناء العامل اليت تسعى إىل عدم جترمي هذه األفعال، وسيشكل انتهاكاً للميثاق األفريقي              
نسان والشعوب والعهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، وسيعرقل بشدة          حلقوق اإل 

اإليدز، وسيزج بشرحية /جهود بوروندي الرامية إىل مكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشرية 
  .من سكان بوروندي يف غياهب الصمت واالحتجاب

روندي والحظت مع القلق    ورحبت منظمة رصد حقوق اإلنسان بالتقرير املتعلق ببو         -٣٢١
قرار اجلمعية الوطنية األخري بشأن إدخال تعديل على القانون اجلنائي مـن شـأنه أن جيـرم       

. العالقات اجلنسية املثلية، مما يتعارض مع التوصية املقدمة من بلجيكا وسـلوفينيا وشـيلي             
، وعلى أن ميـارس  وشجعت املنظمة اللجنة املشتركة على إلغاء جترمي العالقات اجلنسية املثلية   

كما تشعر منظمة رصد حقوق اإلنسان بقلق   . الرئيس حق نقض هذا القانون إذا تطلب األمر       
بالغ بشأن استمرار التوقيف غري املشروع والتعسفي، الذي حيدث يف كثري من األحيان بدافع              
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سياسي، وتعتقد أنه ينبغي لبوروندي أن تقبل توصية فرنسا املتعلقة حبظـر مجيـع أمـاكن                
وتأسف املنظمة بشدة ألن بوروندي قد رفضت توصيات إيطاليا وسويسرا  . اإلحتجاز السرية 

وأضـافت  . وغريمها بشأن اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حرية التعبري وتكوين اجلمعيات        
أن النظام القضائي جيري استغالله حملاكمة زعماء املعارضة وغريهم ممـن يتحـدثون ضـد               

ارة بصفة خاصة إىل االحتجاز التعسفي جلوفينـال رودودورا، وباسـتور           احلكومة، مع اإلش  
 كلود كافيمباغو، وهو ما يثري الشك يف مسألة         -إمباوينآيو، وجريارد إنكورونزيزا، وجون     

وتـشعر  . استقالل النظام القضائي، األمر الذي يثري قلق أذربيجان واململكة املتحدة وهولندا          
وينبغي أن  . ٢٠١٠عضاء املعارضة يف الفترة املؤدية إىل انتخابات        املنظمة بالقلق إزاء ترهيب أ    

تعمل بوروندي فوراً لوضع حد هلذه األنشطة فتنفذ بذلك توصـية اليابـان، الـيت أيـدهتا      
  . بوروندي، للقيام مبا يف وسعها لضمان محاية األطراف السياسية يف االنتخابات

ان بإعادة إدخال أحكام يف مـشروع       وطلب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنس       -٣٢٢
القانون املتعلق باللجنة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان تكفل استقالهلا، وال سيما األحكام اليت             
حتدد الصلة بني احلكومة واجلهات الفاعلة واملؤسسات األخرى يف اختيار وتعيني واسـتبدال             

ام القضائي؛ وجعل املثول أمام اللجنة      أعضاء اللجنة؛ ومتكني اللجنة من االتصال مباشرة بالنظ       
إلزامياً ومعاقبة من يرفض التعاون يف هذا الشأن؛ ومنح أعضاء اللجنة حصانة ضد األفعـال               
االنتقامية والعقوبات بسبب اإلجراءات اليت يضطلعون هبا خالل قيامهم بأنشطتهم الرمسيـة؛            

ومة على اختاذ إجـراءات     وحث االحتاد احلك  . وتسهيل حصوهلم على املستندات ذات الصلة     
صارمة ضد املوظفني اإلداريني الذين قد يؤدي إمهاهلم أو تواطؤهم إىل عدم معاقبة مـرتكيب               

وفيمـا يتعلـق    . العنف اجلنسي؛ وعلى صياغة وتنفيذ قانون يضمن حقوق املرأة يف اإلرث          
ية بضمان عدم   بوضع آلية قضائية انتقالية، طالب االحتاد احلكومة بإعادة تأكيد التزامها عالن          

استغالل املشاورات يف تربير اختاذ قرارات أو إجراءات تتعارض مع القانون الدويل؛ وأن تقبل              
مبادرات األمم املتحدة واجملتمع الدويل واجملتمع املـدين لـضمان الرصـد املـستقل هلـذه           

         كما طالب باعتماد سياسة وطنية وتشريع حمدد بشأن محاية حقـوق الطفـل،            . املشاورات
  . وال سيما األيتام واألطفال الضعفاء اآلخرين؛ واعتماد نظام قضائي لألحداث

ووجه مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان هتنئة إىل وفد بوروندي علـى             -٣٢٣
وأيد املركز الطلب املوجه إىل البلـدان إلظهـار         . جودة العرض الذي قدمه أمام الفريق العامل      

ندي ومساعداهتا على مواجهة التحديات املتعلقة بنشر ثقافة السالم والتسامح          تضامنها مع بورو  
والتمس دعم بوروندي ملشروع اإلعالن الشامل بـشأن واجبـات          . واحترام حقوق اإلنسان  

والحظ املركز بأسف أن تقرير بوروندي والتوصيات املقدمة من الدول ال تـشري             . األشخاص
  .ن بوروندي يف االضطالع بدراسة بشأن هذه املسألةإىل العنف ضد الرجل، وطالب بتعاو
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  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
أعربت بوروندي عن شكرها جلميع الذين أسهموا يف صياغة التقرير الـوطين وإىل               -٣٢٤

وأعربت عن شكرها جلميع الوفود اليت قدمت توصيات        . اجملتمع املدين على ما قدمه من دعم      
 على اجمللس إلنشائه آلية االستعراض الدوري الشامل اليت مكنت بوروندي من تقييم             وأثنت

وتعهدت بوروندي باالسـتعانة جبميـع      . تقدمها يف ميدان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها      
وأشارت إىل ضرورة . أصحاب املصلحة املعنيني يف البلد لدراسة سبل تنفيذ التوصيات املقدمة     

طوات حلماية وتشجيع حقوق اإلنسان يف بوروندي حبلول الدورة القادمة          اختاذ املزيد من اخل   
وختاماً، أكدت بوروندي من جديد تقديرها الدائم للـدعم الـذي           . جمللس حقوق اإلنسان  
  .يقدمه اجملتمع الدويل

  لكسمربغ  -٤  
 وفقـاً  ،٢٠٠٨ ديـسمرب / كانون األول٢أجري االستعراض املتعلق بلكسمربغ يف      -٣٢٥

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقـدم       ٥/١حكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس        جلميع األ 
؛ )A/HRC/WG.6/3LUX/1 (٥/١من املرفق بقرار اجمللس     ) أ(١٥من لكسمربغ وفقاً للفقرة     

) ب(١٥والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة             
)A/HRC/WG.6/3/LUX/2(           ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة)ج (
)A/HRC/WG.6/3/LUX/3.(  

، يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨ونظر اجمللس، يف جلسته الثامنة والعشرين، املعقودة يف           -٣٢٦
  ).انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بلكسمربغ واعتمدها 

ملتعلق بلكسمربغ تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض       وتتضمن نتائج االستعراض ا     -٣٢٧
      أو االسـتنتاجات،  /، وآراء لكسمربغ بشأن التوصيات و     )A/HRC/10/72(الدوري الشامل   

وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املـسائل أو                
انظـر  (ثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل        القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أ      

  ). A/HRC/10/72/Add.1أيضاً 

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

نيف إىل أنه يـشرف     أشار املمثل الدائم للكسمربغ لدى مكتب األمم املتحدة يف ج           -٣٢٨
وقـد أيـدت    .  اليت تشملها عملية االستعراض    ٤٨ للكسمربغ أن تكون من أوائل البلدان ا      

لكسمربغ فكرة هذه اآللية االبتكارية خالل املفاوضات اليت أسفرت عن إنشاء اجمللس، حيث 
  . والكفاءة يف منظومة األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسانالنظامكانت تنشد املزيد من 
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وقدم املمثل الدائم موجزاً لردود لكسمربغ على التوصيات اليت مت تناوهلـا خـالل                -٣٢٩
وأشار إىل تقدمي رد أمشل علـى     . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢ يفاحلوار التفاعلي املعقود    

  ). A/HRC/10/72/Add.1(التوصيات كتابة وإتاحته كإضافة لتقرير الفريق العامل 
زامات لكسمربغ الدولية، فقد تعهد البلد نفسه مبراعاة التوصـيات          وفيما يتعلق بالت    -٣٣٠

غري أن مثة عقبات قانونية رئيسية تعترض       . وإكمال خمتلف عمليات التصديق بأسرع ما ميكن      
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم نتيجـة             

 باملسائل املتعلقة بالعمال املهاجرين الـيت حالـت دون           األوروبية اخلاصة  ماعةمتطلبات اجل 
وأعربت لكسمربغ عن أملها يف إعـداد    . إكمال التصديق على هذه االتفاقية يف هذه املرحلة       

دراسة يف االحتاد األورويب من أجل حتديد الطرق والوسائل املمكنة إلجياد حل ييسر التصديق              
أن شركائها يف االحتـاد األورويب، املـسامهة         لكسمربغ، شأهنا ش   واصلوست. على االتفاقية 

  .بفعالية يف مناقشات اجملتمع الدويل بشأن مسألة املهاجرين
وأضاف املمثل الدائم أن االستعراض يشكل عملية تشاور ديناميـة للمؤسـسات              -٣٣١

وقد مشلت هذه العملية أيـضا      . املستقلة املعنية برصد االمتثال حلقوق اإلنسان يف لكسمربغ       
ات اجملتمع املدين املعنية بتشجيع ومحاية حقوق اإلنسان، وكانت جتربة مفيـدة جـداً              منظم
 مبواصلة هذه املشاورات بصورة دورية من أجل ضـمان متابعـة        غوتعهدت لكسمرب . للبلد

  .تقرير االستعراض ونتائجه
. وتدرك لكسمربغ التحديات اليت تواجه حقوق اإلنسان بالنسبة للمعـاقني ذهنيـاً         -٣٣٢
ي بصدد االضطالع بإصالح تشريعي من أجل تعزيز احلقوق األساسية لألشخاص الذين            وه

ويتعني إصدار قانون يعدل النظام احلايل لألشخاص . حيالون إىل العالج النفسي دون موافقتهم
ومن شأن هذا القانون أن يعدل ويـستكمل األحكـام         .  وقت ممكن  أسرعاملعاقني ذهنياً يف    

بان أحدث التوصيات الدولية املقدمة بشأن هذه املسألة وسيتطلب إيداع       احلالية تأخذ يف احلس   
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ذهنية يف مصحات نفسية قرار حمكمة، ميكن الطعن             

 العالج غري الطوعي فضالً عن تدابري االحتجاز        ستخدمولن يُ . فيه يف أي حلظة خالل اإلجراء     
وفيما يتعلـق باحلالـة النفـسية    . صة جداً وكمالذ أخري   يف مناطق منعزلة إال يف ظروف خا      

لألطفال، فقد تعهدت لكسمربغ بزيادة عدد وجودة هياكلها األساسية لعالج األطفال الذين           
وستستمر هذه اجلهود من أجل ضمان عالج نفسي . يعانون من اضطرابات سلوكية أو ذهنية

  . امليدان الطيبعايل اجلودة لألطفال على حنو يعكس آخر التطورات يف 
وخبصوص التوصية املتعلقة بوضع تشريع بشأن اهلجرة واحلماية الدولية وفقاً ملبـدأ              -٣٣٣

عدم اإلعادة القسرية، تعتقد لكسمربغ أن تشريعها اجلديد ميتثل ملبدأ عدم اإلعادة القـسرية              
ارسـة  أما خبصوص التوصية املتعلقة بوقـف مم      . اليت تقتضيها قوانني اهلجرة وحقوق اللجوء     

وفيمـا  . إطالق سراح القاصرين عند احلدود، فإن هذه املمارسة غري موجودة يف لكسمربغ           
يتصل بالتوصية املتعلقة بتدابري االحتجاز، ستدرج لكسمربغ يف وقت قريب جداً توجيهات            
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وفيما يتصل بالتوصية املتعلقة بإيداع واحتجاز ملتمسي       . االحتاد األورويب يف التشريع الوطين    
  . مناقشات جارية يف هذا الشأن على الصعيد األورويبهناكية الدولية، فإن احلما
وخبصوص التوصية املتعلقة بالقضاء على التمييز العرقي، تعهدت لكسمربغ بتقـدمي             -٣٣٤

. التقرير املطلوب مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري يف أقرب وقت ممكن            
 القانون املدين والقانون اجلنائي اليت جترم خمتلف أشكال التمييـز   وسيطبق البلد خمتلف أحكام   

وتقدم دورات يف جمال حقـوق اإلنـسان إىل مـسؤويل           .  وتعاقب مرتكبيها  مربغيف لكس 
  .السجون كجزء من عملية التدريب اجلارية

وخبصوص التوصية املتعلقة بوضع استراتيجيات متسقة وخطة عمل ملنع وإزالة مجيع             -٣٣٥
 العنف ضد النساء، وال سيما نساء اجلاليات املهاجرة، فضالً عن التوصـية املتعلقـة               أشكال

واملرأة  بالبغاء واالجتار بالبشر، فإهنا ستدرج يف خطة العمل الوطنية الثانية للمساواة بني الرجل
ومن أجل استخدام املوارد البشرية واملالية على الوجه األمثل، تعتزم          . ٢٠١٣-٢٠٠٩ فترةلل
كومة وضع خطة موحدة لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                احل

. وبرنامج عمل بيجني، من أجل تعزيز اتساق العمل السياسي لتشجيع املساواة بني اجلنسني            
  . أشكاهلا دوراً حيوياً يف اجملتمع اللكسمربغيلفوتلعب األسرة مبخت

املتعلقة باختاذ تدابري جديدة لتحسني حقوق      وتعهدت لكسمربغ باحترام التوصيات       -٣٣٦
املرأة والطفل، وبتنفيذ توصية اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الداعية إىل              
وضع استراتيجيات وبرامج ملكافحة البغاء وإىل مواصلة جهود احلكومة ملكافحة اسـتغالل            

  . نسياًاألطفال ج
 تتناول االجتار بالبشر، ذكّرت لكسمربغ باملبادرات الثالثة        وفيما يتعلق بالتوصية اليت     -٣٣٧

  . ٤٠ إىل ٣٤احملددة اليت أشارت إليها يف تقريرها الوطين يف الفقرات من 
وفيما يتعلق بتوصية كندا بأن تعكس املصطلحات املستخدمة باللغة الفرنسية القـيم             -٣٣٨

ل والنساء واألطفال، أشار املمثل الـدائم  املشتركة للمساواة بني اجلنسني واملساواة بني الرجا    
إىل أن لكسمربغ تطبق بصورة كاملة املصطلحات املستخدمة يف مجيع االتفاقيات الدولية اليت           

وأشارت لكسمربغ إىل أهنا على علم باملناقشات اجلاريـة بـشأن مـسألة    .  فيها رفهي ط 
ىل أن تستخدم املـصطلحات     املصطلحات املشار إليها، وأهنا على استعداد، عند االقتضاء، إ        

  . املعترف هبا عاملياً فيما يتعلق مببدأ عدم التمييز
اد اجلنسانية يف متابعة االستعراض، كتـدابري       ـوقد تعهدت لكسمربغ بإدراج األبع      -٣٣٩

من خطة العمل الوطنيـة للمـساواة بـني        " احلقوق األساسية "مثالً يف نطاق الفصل التاسع      
  . ٢٠٠٩اعتمادها بعد انتخابات عام  املقرر ٢٠١٣-٢٠٠٩اجلنسني 
وفيما يتعلق حبرية الدين أو املعتقد، أشارت لكسمربغ إىل أن مجيع الطوائف الدينية               -٣٤٠

وحتظى مجيع املعتقدات بـاالعتراف حبكـم       . واملعتقدات الفلسفية تعامل على قدم املساواة     
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. وبية بشأن حقوق اإلنسان   وضعها ودون متييز مبوجب الدستور وأيضاً عمالً باالتفاقية األور        
  . بدين معني أي حقوق إضافية على أتباعهاالعترافوال يسبغ 

كما أن حظر العقاب البدين يف األسرة مطبق يف لكسمربغ وتراد املراجع القانونيـة                -٣٤١
  .املتعلقة هبذه املسألة يف إضافة التقرير

وال تقلـل   . مليدان اجلزائي وأحاطت احلكومة علماً بالتوصيات املقدمة فيما يتعلق با         -٣٤٢
لكسمربغ من شأن الصعوبات اليت تواجهها، وهي تنفذ سياسة لتحسني ظروف احتجـاز             

وال ميكن إيداع األحداث يف وحدات أمنية إال بقرار مـن           . األحداث امتثاالً للمعايري الدولية   
ىل ضمان األمن   ونظراً حلساسية البىن التحتية للوحدات األمنية، واحلاجة إ       . السلطات القضائية 

وتوفري التعليم والعالج للمودعني فيها، فإنه ال جيوز أن يتجاوز عدد الشباب املودع يف هذه               
ومن حيث املبدأ، ال يوضع األطفال يف وحـدات أمنيـة إال            .  شخصاً ١٢الوحدات األمنية   

قد ن اإلقامة املمتدة يف هذه الوحدات، برغم جودة اخلدمات،          إ يثبصورة مؤقتة ووقائية، ح   
  . تعرض للخطر فرص إعادة إدماجهم يف األسرة واجملتمع واملدارس واحلياة املهنية والثقافية

أما بالنسبة حلالة أوالد السجناء، فال يوجد يف لكسمربغ تشريع حمدد هبذا الصدد،               -٣٤٣
من أجل  ) هناك حالة واحدة يف الوقت احلايل     (وتتناول احملكمة هذه احلاالت كالً على حدة        

وُيعترب أن وضع تشريع جديد يف هذا الصدد سيفرض         .  أفضل مصلحة للطفل وضماهنا    حتديد
  . قيوداً جديدة وقد يفرض على مجيع األطراف إطاراً صارماً

ويف معرض تناول التوصيات املتعلقة بظروف استضافة األجانب اليت تشري إىل مكتب   -٣٤٤
، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  يف لكسمربغ املنشأ مبوجب قانون يف     " الترحيب واإلدماج "

ذكرت لكسمربغ أن هذا املكتب يضطلع، بالتنسيق مع اللجنة املتعددة الـوزارات املعنيـة              
 خطة عمل لالندماج ومكافحة التمييز عن طريق حتديد اجملاالت          ياغةباالندماج، مبسؤولية ص  

يد تدابري السياسات   االستراتيجية الرئيسية اليت يتعني أن تتخذ احلكومة إجراءات بشأهنا وحتد         
وسـتقدم  . وقد ُعرض هذا املشروع على احلكومة كي توافق عليه        . العامة اليت يتعني تنفيذها   

وفيما .  تدابري تستهدف إدماج الوافدين ومكافحة التمييز      ستطبقاحلكومة استراتيجية شاملة و   
إللزامي يعـيش يف    يتعلق باملساواة يف املعاملة يف جمال التعليم، فإن أي طفل يف سن الدراسة ا             

وبالتـايل ال ميكـن     . لكسمربغ يتعني تسجيله يف املدرسة بغض النظر عن جنسيته أو حالته          
ونتيجة احلالة  .  العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين       سرفض قبول أي طفل باملدرسة على أسا      

خـذة  اخلاصة املتعلقة باللغات يف لكسمربغ، فقد عززت وزارة التعليم الوطين التـدابري املت            
لضمان متكّن األطفال الذين وصلوا حديثاً إىل لكسمربغ من االلتحاق باملدارس وتعلـيمهم             

  .اللغات اإلدارية الثالث يف لكسمربغ
أما بالنسبة لظروف عمل املهاجرين، فال توجد أي مشاكل خاصة باملهاجرين، سواء   -٣٤٥

 بطريقة متساوية وغري متييزية ويطبق تشريع لكسمربغ املتعلق بقضايا العمل    . الرجال أو النساء  
. ويضمن قانون العمل أيضاً تساوي األجور بني الرجال والنساء        . على مجيع العاملني يف البلد    
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 احلكومة أو احملاكم أي معلومات حمددة تتعلق بصعوبات يف هذا اجملال وال تـرى   دىوليس ل 
العمل ما دام مجيـع     لكسمربغ أي سبب حمدد الستحداث تدابري التمييز اإلجيايب يف شروط           

  .العمال حيظون فعالً باملساواة يف املعاملة
وتعهدت لكسمربغ بتحقيق األهداف الطوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان املنـصوص            -٣٤٦

  . ٩/١٢عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان 
وأخرياً أكدت لكسمبورغ، يف ضوء التوصية املتعلقة مبواصـلة التزامهـا اخلـاص               -٣٤٧

ة اإلمنائية الرمسية، أهنا ستواصل تعزيز سياستها املتعلقة بالتعـاون اإلمنـائي هبـدف              باملساعد
وتعتـزم لكـسمربغ    . مكافحة الفقر ومساعدة البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        

 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف           ٠,٩٢ إىلختصيص ما يصل    
 يف املائـة يف     ١وستواصل لكسمربغ جهودها الرامية إىل الوصول ملعدل يبلغ         . ٢٠٠٩عام  

كما ستواصل تشجيع شركائها يف االحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية          . السنوات املقبلة 
 على احترام تعهداهتم بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية يف األمم املتحدة أو          ادييف امليدان االقتص  

ن الـدول   إوتشعر لكسمربغ مبسؤولية خاصة يف هذا الصدد حيـث          . اد األورويب يف االحت 
 أثنـاء رئاسـة     ٢٠٠٥مـايو   /األعضاء يف االحتاد األورويب أعلنت تعهدها التارخيي يف أيار        

 تسعى إىل حتقيق هدف مشترك جديد وهام هـو زيـادة   بأنلكسمربغ للمجلس األورويب،  
      يف املائـة حبلـول     ٠,٧، و ٢٠١٠ يف املائة حبلول عـام       ٠,٥٦املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل     

  .٢٠١٥عام 

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
  .مل تعرب الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس عن أي آراء  -٣٤٨

  ملصلحة ذوي الصلة اآلخرينالتعليقات العامة املقدمة من أصحاب ا  )ج(  
رحبت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان يف لكسمربغ حبقيقة أن بعض التوصيات             -٣٤٩

املقدمة من الفريق العامل إىل لكسمربغ تتوافق مع التوصيات اليت أدرجتها اللجنة االستشارية             
ل، فضالً عن توافقها    يف مسامهتها اخلطية يف التقرير املوجز املتعلق باالستعراض الدوري الشام         

وقد أثبت ذلك أنه ال تزال هناك أوجه قـصور          .  اليت قدمتها اهليئات اإلقليمية    توصياتمع ال 
ففيما يتعلق مبسألة األحـداث يف      . تتعلق حبقوق اإلنسان يف لكسمربغ يف عدد من اجملاالت        

حـداث  السجون، على سبيل املثال، ال تزال اللجنة ترى أن السجن مؤسسة غري مالئمة لأل             
وفيما يتعلق باهلجرة واحلمايـة     . وهو ما شددت عليه أيضاً اهليئات يف جملس أوروبا        . أساساً

الدولية، فإن لدى لكسمربغ الئحة حكومية تتعلق بترتيبات التنفيذ املشروط لقرارات اإلبعاد            
وقد الحظت اللجنة أن التدابري اليت اختذهتا لكسمربغ مل تكـن مالئمـة             . من أراضي الدولة  

وتقـدمت اللجنـة   .  وضع قانون يشمل هذا النوع من املسائل   بغيللمسألة قيد النظر وأنه ين    
االستشارية بطلب عاجل إىل السلطات يف لكسمربغ للتصديق على االتفاقيات الدولية ذات            
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الصلة، وال سيما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقيـة            
وشجعت اللجنة حكومة .  العمال املهاجرينقوقالتفاقية الدولية حلماية حمناهضة التعذيب وا

لكسمربغ على متابعة التوصيات اليت قدمها اجمللس مبوجب إطـار االسـتعراض الـدوري              
  .وسترصد اللجنة تنفيذ هذه التوصيات كجزء من اختصاصاهتا. الشامل
رد هبا وفد لكسمربغ علـى      ورحبت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان بالشفافية اليت          -٣٥٠

وأوصت بأن تنشئ   . التوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        
لكسمربغ إطاراً مؤسسياً وأن تضع جدوالً زمنياً لتنفيذ التوصيات وأن تقدم تقريراً عن ذلك              

كوميـة يف  وشددت على أن مشاركة املنظمات غـري احل     .  غضون سنة واحدة   يفإىل اجمللس   
والحظت أن لكـسمربغ ترأسـت اجمللـس    . عملية االستعراض الدوري الشامل كان هاماً     

االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، وأعربت عن أملها أن تضطلع لكسمربغ بدورٍ متزايد          
  . وأن تشارك يف مداوالت األمم املتحدةيناألمهية يف الدفاع عن حقوق اجملتمع املد

لبحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان بالتقرير املتعلق بلكسمربغ        ورحب مركز ا    -٣٥١
 من التقرير اليت تشري إىل التوصية املتعلقة باعتماد استراتيجية شـاملة            ٥٣وعلق على الفقرة    

ويف هذا الصدد، سأل املركز عمـا    . للقضاء على العنف ضد املرأة تشتمل على عنصر وقائي        
جية شاملة لألمم املتحدة تتعلق بالعنف ضد املرأة، مقترحاً أن           بالفعل استراتي  كإذا كانت هنا  

وسأل أيضاً عما إذا كانـت هـذه        . تعتمد الدول األطراف هذه االستراتيجية، إن ُوجدت      
ويف السياق نفسه، الحظ املركز أن النظر يف مسألة         . االستراتيجية ختتص بلكسمربغ حصراً   

ل متييزاً، حيث إن العنف ضد الرجل قد أصبح          وحدها ميث  املرأةالعنف من منظور العنف ضد      
ولذا، من املنشود أن تعد لكسمربغ ومجيـع البلـدان   . أمراً واقعاً أيضاً يف خمتلف أحناء العامل 

الرجال والنـساء   :  عناصر ٣األخرى استراتيجية شاملة ضد العنف بصفة عامة تشتمل على          
ساعدة لكسمربغ يف إعداد مثل هـذه        لتقدمي خربته مل   هوأشار املركز إىل استعداد   . واألطفال

كما أيد املركز التوصية اليت تدعو لكسمربغ للتعاون يف اعتماد إعالن           . االستراتيجية الشاملة 
  . عاملي بشأن واجبات األشخاص

وقال االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب واملكتب املسيحي للعمـل              -٣٥٢
هنما أحاطا علماً ببناء مركز مغلق لألحداث يف لكسمربغ         على إلغاء التعذيب يف لكسمربغ إ     

، وأعربا عن شكرمها للمالحظات اليت قدمها الفريق العامل املعين باالسـتعراض            ٢٠١٠يف  
 ظروف احتجاز األحداث، وطلبا إىل لكسمربغ مراعـاة الـشواغل           أنالدوري الشامل بش  

يقات اليت قدمتها لكـسمربغ بـشأن       ورحبا بالتعل . املتعلقة باألطفال املهجورين عند احلدود    
. بدائل االحتجاز ولكنهما يشعران بالقلق نتيجة احتمال حدوث متييز يف تنفيذ هذه التـدابري             

 آباء األطفال املتأثرين هبذه التدابري، وال سيما النـساء          ازوأيدت املنظمتان إجياد بدائل الحتج    
وأعربا عن  .  وضع إداري غري نظامي    احلوامل واألمهات، مبن فيهن األجنبيات أو املغتربات يف       

شواغل مشتركة فيما يتعلق مبزاعم كره األجانب أو السلوك التمييزي الذي ميارسه العاملون             
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 بالتوصية اليت تشري إىل وقف تـدابري احتجـاز          ورحبا. يف السجن ضد احملتجزين األجانب    
 أو اليت هتدد النظـام      األشخاص الذين ينتظرون الترحيل على احلاالت املتعلقة باألمن الوطين        

وأشارت املنظمتان إىل أن إمكانية إيداع األحداث يف مراكز احتجاز يعد خطوة سلبية             . العام
 الدولية يف سياق التخطيط ملركز االحتجـاز   ماهتاوأعربتا عن أملهما أن حتترم لكسمربغ التزا      

إلعادة القسرية، فقد   وفيما يتعلق بافتقار قوانني لكسمربغ ألحكام تضمن مبدأ عدم ا         . اجلديد
وأيـدتا  . أعربت املنظمتان عن أسفهما ألن رد لكسمربغ مل يتبعه أي التزام يف هذا الـصدد  

 الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن   قيةالتوصية اليت تنص على تصديق لكسمربغ على االتفا       
  . االختفاء القسري

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
املمثل الدائم، يف مالحظاته اخلتامية، عن شكره جلميع املتحدثني وأوضح أن           أعرب    -٣٥٣

لكسمربغ تويل أمهية كبرية لألنشطة اليت تضطلع هبا خمتلف اللجان واملنظمات وأهنا ستأخذ             
وقال إن لكسمربغ ستضطلع بعملية املتابعة بالتعاون مع . يف احلسبان خمتلف التعليقات املقدمة

أمـا  . وإهنا ستقدم تقارير دورية إىل اجمللس بشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد            املدين،   عاجملتم
بالنسبة لظروف االحتجاز، فقد أكدت لكسمربغ من جديد ما سـبق أن ذكرتـه أثنـاء                

وفيما يتعلق  .  ويف تقريرها الوطين   ٢٠٠٨ديسمرب  /االستعراض الذي أُجري يف كانون األول     
بري بالفعل للتصدي هلذه املسألة يف التـشريع ويف اخلطـة    تدااُتخذتبالعنف ضد املرأة، فقد   

  .٢٠١٣ - ٢٠٠٩الوطنية للفترة 
كما قال املمثل إنه يشعر بسعادة ملشاركة اجلميع اإلجيابية يف االستعراض الـدوري               -٣٥٤

الشامل، وأعرب عن شكره ألمانة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على دعمها، وألعـضاء   
ة الذين لعبوا دوراً مفيداً يف العملية، وجلميع الدول األعضاء واجملتمع املدين ملا             اجملموعة الثالثي 

وال يزال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حتدياً مستمراً جلميـع الـدول            .  من توصيات  قدموه
وليست لكسمربغ مبنأى عن النقد، وما تبذله من مساعٍ لـضمان           . وللمجتمع الدويل برمته  
 على الصعيد العاملي ال يعفيها من بذل اجلهود الوطنية اليت تتوقعها من             احترام حقوق اإلنسان  

 لكسمربغ جهودها الرامية إىل تذليل الصعوبات حيثما ُوجدت، وقـد           واصلوست. اآلخرين
. رمست عملية االستعراض الدوري الشامل خريطة طريق هامـة لبلـوغ هـذه األهـداف              

التعاون مع اجملتمع الـدويل واجملتمـع       وستواصل حكومة لكسمربغ بذل كل ما يف وسعها ب        
 يكون دوماً على أهبة االستعداد للتصدي       ناملدين لضمان إحراز التقدم يف وضع نظام ينبغي أ        

  . لتحديات جديدة، وستواصل العمل حنو حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد

  بربادوس  -٥  
 وفقاً جلميع   ٢٠٠٨مرب  ديس/ كانون األول  ٣أجري االستعراض املتعلق برببادوس يف        -٣٥٥

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقـدم مـن         ٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس        
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؛ )A/HRC/WG.6/3/BRB/1 (٥/١من املرفق بقـرار اجمللـس       ) أ(١٥بربادوس وفقاً للفقرة    
) ب(١٥ة   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـر         تهوالتجميع الذي أعد  

)A/HRC/WG.6/3/BRB/2(           ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة)ج (
)A/HRC/WG.6/3/BRB/3.(  

، يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨ونظر اجمللس، يف جلسته الثامنة والعشرين، املعقودة يف           -٣٥٦
  ).انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق برببادوس واعتمدها 

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق برببادوس تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض            -٣٥٧
أو االستنتاجات، وما   /، وآراء بربادوس بشأن التوصيات و     )A/HRC/10/73(الدوري الشامل   

قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            
انظـر أيـضاً    (عالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل             ت ملاليت  

A/HRC/10/73/Add.1.(  

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

ا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل       اعترف وفد بربادوس باجلهود اليت تبذهل       -٣٥٨
توفري معلومات وإرشادات للدول األعضاء، وال سيما للوفود الصغرية مثل بربادوس نفسها،            

ونّوه الوفد بأعمال اجملموعـة     . يف سياق التحضري لعملية متابعة االستعراض الدوري الشامل       
ليابان، اليت قال إهنا ساعدت بربـادوس   من جنوب أفريقيا واململكة املتحدة وا    كونةالثالثية امل 

  .يف استيعاب التوصيات املقترحة من الوفود
وقال الوفد إن حكومة بربادوس وشعبها مدركان دوماً للحاجة إىل ضمان مستوى              -٣٥٩

وقد عززت عمليـة إعـداد      . أساسي أدىن من احلماية حلقوق اإلنسان جلميع مواطين العامل        
للدورة احلالية هذا الرأي وأثبتت أهنا أداة قيمة لرببادوس كـي           التقرير والنظر يف التوصيات     

ووفر هـذا   . تبحث بصورة مجاعية نظامها الداخلي حلماية حقوق اإلنسان والتزاماهتا الدولية         
التقييم فرصا لتعزيز وحتسني بعض جماالت هيكل حقوق اإلنسان لديها حيثما كـان ذلـك               

  .ضرورياً وعملياً
من الواضح أن بربادوس حتتاج إىل دعم مايل ومساعدة تقنية دولية وأضاف الوفد أنه   -٣٦٠

من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الدولية األخـرى والـدول             
. األعضاء يف األمم املتحدة، من أجل تأسيس وتعزيز بعض اجلوانب املدرجة يف التوصـيات             

  . والبلدان النامية األخرى يف هذا الصدد الدويل بدعم بربادوسعوطالب الوفد اجملتم
وقال إن بربادوس، بوصفها دولة جزرية صغرية نامية، مبا يرتبط بذلك من أوجـه                -٣٦١

ضعف اقتصادي وأمين وبيئي، جيب أن تقارب هذه العملية بواقعية وأال تتعهـد إال باختـاذ                
لـن تـستطيع حكومـة      وبالتايل  . اإلجراءات اليت تستطيع االضطالع هبا يف حدود قدراهتا       



A/HRC/10/29 

187 GE.09-17449 

 القصري، بالتوقيع على معاهدات جديدة دون إجراء تقييم شامل          دىبربادوس التعهد، على امل   
غري أن بربادوس ستواصل النظر جدياً يف التوقيع والتصديق على    . لطبيعة املسؤوليات املشمولة  

         هتا والـيت   املعاهدات والربوتوكوالت االختيارية اليت تستطيع االلتزام هبا يف حـدود قـدرا           
  . يف جمال اإلبالغلتكلفةال تشتمل على التزامات باهظة ا

وأكد الوفد أن بربادوس تعتزم حتسني سجل اإلبالغ املتعلق حبقوق اإلنسان لديها وأهنا            -٣٦٢
غري أن الوفد أوضح أن نقص املوارد البشرية يظل عائقـاً           . تقبل التوصية املتعلقة هبذا املوضوع    

م اإلبالغ يف الوقت املناسب وقال إنه سيواصل دعم أي مبادرات لبنـاء القـدرات               رئيسياً أما 
وأضاف أن بربادوس حتـاول     .  املفوضية السامية ملساعدة البلدان النامية يف هذا الصدد        تضعها

إنشاء وحدة حلقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية وأهنا تلتمس مـن              
  .ألعضاء اخلربة يف هذا اجملال، على سبيل اإلرشاد واملساعدةاملنظمات والدول ا

وقد اضطلعت احلكومة بتحليل شامل للتوصيات النامجة عن االستعراض الـدوري             -٣٦٣
فقد . الشامل، واختذ جملس وزراء بربادوس عدداً من القرارات اهلامة املتصلة حبقوق اإلنسان           

امي لعقوبة اإلعدام وهو بصدد تعـديل القـوانني   وافق جملس الوزراء على إلغاء التطبيق اإللز     
. غري أن عقوبة اإلعدام ال تزال أحد خيارات العقـاب         .  هذه املسألة  عكسذات الصلة كي ت   

وال تستطيع بربادوس يف الوقت احلايل قبول التوصية اخلاصة بإلغاء عقوبة اإلعدام بـصورة              
جريت يف البلد تظهر أن الـرأي       والحظ الوفد أن استقصاءات الرأي واملسوح اليت أ       . كاملة

  .  اإلعدامقوبةالعام يؤيد بشدة اإلبقاء على ع
وحسبما ينعكس ذلك يف الردود الرمسية على توصيات االسـتعراض الـواردة يف               -٣٦٤

إضافة تقرير الفريق العامل، فإن بربادوس تسعى جدياً إىل مواصلة النظر يف تنقيح دسـتورها               
ومع استمرار هذه املمارسـة،     .  التزاماهتا مبوجب املعاهدات   وحتديث قوانينها كي تتوافق مع    

فإن بربادوس ستسعى إىل إحاطة اجمللس بكل املستجدات بشأن التقدم احملرز وبأي مساعدة             
  .الزمة بشأن صياغة القوانني

وقد نظر جملس وزراء بربادوس مؤخراً يف عدد من املقترحات ملواصلة تعزيز حقـوق                -٣٦٥
ويتعلق أحد هذه املقترحات بتقييم توصيات جلنة االسـتعراض الدسـتوري           . اإلنسان يف البلد  

وطُلب . لتنفيذها، وخباصة يف اجملاالت اليت تعزز صورة البلد كمدافع قوي عن حقوق اإلنسان            
 أيضاً أن ينظر يف صياغة قانون بشأن التمييز والتعذيب، وتشريع إضايف بشأن             راءإىل جملس الوز  

وإضافة إىل ذلـك، طُلـب إىل       . اللتزامات بربادوس مبوجب املعاهدات   التحرش اجلنسي وفقاً    
جملس الوزراء أن ينظر يف منهجية إلنشاء جلنة وطنية مستقلة معنية حبقوق اإلنسان وأن ينظر يف                

 املوارد البشرية واملالية ملكتب شؤون اجلنسني، يف حدود إمكانيات احلكومـة،            نتوفري املزيد م  
وقد أحال جملس الوزراء من بعد      . فاءة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     لتمكينه من اإلسهام بك   

  .مجيع األمور املشار إليها إىل جلنة احلكم الرشيد اليت يترأسها املدعي العام
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كما ستواصل بربادوس النظر يف موضوع هجرة األشخاص وتنقلهم وحقوق هؤالء             -٣٦٦
ابعة جمللس الوزراء معنيـة بـاهلجرة،    األشخاص، حيث أنشأت احلكومة بالفعل جلنة فرعية ت       

 .٢٠٠٩وتأمل يف أن تكون لديها سياسة للهجرة منقحة بصورة كاملة وشـاملة يف عـام                
  .ويتضمن ذلك صياغة القوانني ذات الصلة والتصديق على املعاهدات املالئمة

وذكر الوفد أن بربادوس تلقت عدداً من التوصيات من الدول األعضاء ترى أهنـا                -٣٦٧
ونظراً ألثر التحديات االقتصادية العاملية     . ن أن تعزز البنية الداخلية حلماية حقوق اإلنسان       ميك

على مجيع االقتصادات، وال سيما أصغرها وأكثرها ضعفاً، فقد طلب أن تؤخذ يف احلسبان،              
وأضـاف أن حكومـة     .  جهود احلكومة الرامية إىل اعتماد هذه التوصـيات        ن،حيثما أمك 

  .عدة يف الوقت احلايل لقبول بعض التوصيات ولكنها أحاطت علماً هبابربادوس غري مست

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
نه مما يسرها أهنا كانـت      إقالت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية          -٣٦٨

ية خالل عملية االستعراض املتعلقة برببادوس اليت استطاعت خالهلـا أن           ضمن اجملموعة الثالث  
وقد أبـدت اململكـة     . تالحظ الطريقة اجلدية اليت تعاملت هبا بربادوس مع هذا االستعراض         

وأعربت عـن   . املتحدة إعجاهبا بأسلوب الدولة خالل االستعراض وبوفدها الرفيع املستوى        
مجيع التوصيات املقدمة، مبا فيهـا توصـيات اململكـة          شكرها للدولة على النظر جبدية يف       

كما يسرها أن بربادوس متكنت من قبول عدد كبري من التوصـيات وتتطلـع إىل               . املتحدة
  .  الدوري الشامل من خالل تنفيذهاستعراضاستمرار مشاركتها يف عملية اال

نسان وملا أحرزته   وأشادت جزر البهاما برببادوس اللتزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإل          -٣٦٩
وهّنأت بربادوس علـى مقاربتـها      . من تقدم، وخباصة يف املؤشرات االجتماعية واالقتصادية      

البناءة لعملية االستعراض الدوري الشامل وعمل اجمللس، حسبما جتلى من مشاركتها الكاملة            
ة جزرية  وبوصفها دول .  الفريق العامل وعرضها املتعلق بردودها على تقريره       دورةواجلادة يف   

صغرية نامية كرببادوس، تتفهم جزر البهاما جيداً القيود اليت تواجهها بربادوس يف جهودهـا       
وشجعت جزر البـهاما    . املستمرة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       

درات اجملتمع الدويل على تلبية طلبات بربادوس وتوفري ما يلزم من الدعم واملساندة لتعزيز الق             
الوطنية ومساندة بربادوس يف مواصلة تنفيذ التزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان وما تعهـدت              

  . بتنفيذه من التوصيات النامجة عن عملية االستعراض الدوري الشامل
وأشادت املكسيك بالعدد الكبري من التوصيات اليت قبلتها بربادوس خـالل أعمـال               -٣٧٠

لى االهتمام اجلاد بالتوصيات اليت مل تستطع قبوهلا فوراً وهي          وسلطت الضوء ع  . الفريق العامل 
وتقدر املكـسيك  . مقتنعة أن بربادوس ستواصل العمل تدرجيياً للنظر يف هذه التوصيات وقبوهلا     

 الذي أظهرته بربادوس فيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل وحتّلت به مـن تقيـيم           مااللتزا
وأشادت املكسيك باعتراف بربادوس بالتحديات     . ستعراضموضوعي وانفتاح خالل عملية اال    
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وتعتقـد  . واإلجنازات فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان، والتزامها مبواجهة هـذه التحـديات        
 مثاالً حيتذى به يف منطقة الكارييب، وهي تقّدر تقامسها خرباهتـا يف             تعترباملكسيك أن بربادوس    

وشجعت املكسيك اجلهود املبذولة املتعلقة     . سية اإلقليمية هذا اجملال خالل خمتلف احللقات الدرا     
وهّنـأت  . بتنفيذ التوصيات، وتأمل أن يقدم اجملتمع الدويل الدعم إىل بربادوس يف هذا الصدد            

 على ما اختذته من خطوات بالفعل يف تنفيذ هذه التوصيات، مبا فيها التدابري              ومةاملكسيك احلك 
ذكّرت املكسيك بأمهية دور اجمللس واجملتمع الدويل بأكملـه يف          وأخرياً،  . املؤسسية والتشريعية 

  . يف البلد دعم اجلهود اليت تبذهلا بربادوس لتحسني حالة حقوق اإلنسان
وأشادت كوبا بالعدد الكبري من التوصيات اليت قبلتها بربادوس يف إطار االستعراض              -٣٧١

 أشادت بـاجلهود الـيت بذلتـها        كما. الدوري الشامل وجبهودها يف متابعة هذه التوصيات      
حكومة بربادوس، برغم ما تواجهه من حتديات جراء القيود املادية واملالية، بوصـفها بلـداً               

 التحديات، ال تزال بربادوس تعتزم التعاون مع نظام حقوق اإلنسان التابع            ذهوبرغم ه . نامياً
تمع الـدويل النظـر     وناشدت كوبا اجمل  . لألمم املتحدة وخباصة االستعراض الدوري الشامل     

  .بصورة إجيابية يف الطلب املقدم من بربادوس للحصول على دعم تقين
ووجهت اليابان، بوصفها عضواً من أعضاء اجملموعة الثالثية اخلاصـة برببـادوس،              -٣٧٢

وقالت إن حكومة   . التهنئة لرببادوس على جهدها البناء يف التحضري لالستعراض واالطالع به         
وتتوقع اليابان أن   . ت التزامها الراسخ بتحسني حالة حقوق اإلنسان لديها       بربادوس قد أظهر  

 للتوصيات اليت حازت على قبول احلكومة وتشجعها على مواصلة بـذل            لكامليتم التنفيذ ا  
وأعربـت  . أقصى جهودها لتحسني حالة حقوق اإلنسان، مع مراعاة شواغل اجملتمع الدويل          

ومة سيؤدي إىل تنفيذ التوصيات وحتسني حالة حقـوق         عن اعتقادها بأن املوقف اجلاد للحك     
  .اإلنسان يف البلد

وأعادت اجلزائر تأكيد تقديرها ملا اتسم التقرير الوطين لرببادوس بشأن حقوق اإلنسان              -٣٧٣
وقالت إهنا جتد ما يشجعها كثرياً يف اجلهود الرامية إىل محاية وتعزيـز             . يف البلد من نوعية عالية    

 غريةوالحظت التحديات اليت تواجهها هذه الدولة اجلزرية الص       . حلكم الرشيد حقوق اإلنسان وا  
النامية ودعمت بشدة الطلب الذي تقدمت به بربادوس إىل اجملتمع الدويل للحـصول علـى               

  .مساندة تقنية ومالية لدعم جهودها الرامية إىل تنفيذ التزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

  دمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرينالتعليقات العامة املق  )ج(  
متالزمة نقـص  /أعربت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية     -٣٧٤

، بامسها وباسم اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان للمثليني واملثليـات،          )اإليدز(املناعة املكتسب   
. هتمام الذي أولتـه الدولـة للتوصـيات       عن تقديرها للنهج البناء الذي اعتمده الوفد واال       

 إىل التوصية بشأن عدم جترمي املمارسات اجلنسية املثلية اليت جتري بالتراضي بني أفراد توأشار
بالغني، والحظت تعليقات بربادوس املتعلقة بالضغط االجتماعي املنـاهض لعمليـة عـدم             
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اً العتبارات الشعبية، بل    التجرمي، ولكنها شددت على أن حقوق اإلنسان جيب أال ختضع أبد          
        الفعلية املتعلقة بعدم التمييز مصممة خصيصاً حلماية األقليـات الـيت            دوليةإن الضمانات ال  
وإذ أشارت الشبكة إىل أن االستعراض الدوري الشامل يستند إىل املعـايري            . ال حتظى بشعبية  

حدة املعنية حبقوق اإلنسان قـد      القانونية الدولية ذات الصلة، فقد الحظت أن جلنة األمم املت         
 إىل أن بربادوس جيـب أال جتـرم   ٢٠٠٧مايو  /يف مالحظاهتا اخلتامية يف أيار     أشارت حتديداً 

املمارسات اجلنسية بني أفراد بالغني من نفس اجلنس وأن تتخذ مجيع اإلجـراءات الالزمـة               
لوفد على العمـل    وحثت الشبكة ا  . حلماية األشخاص املثليني من الترهيب والتمييز والعنف      

 مع اإلشارة أيضاً إىل تعليق املفوضة السامية حلقـوق          ميكن،وفقاً لتوصيات اللجنة بأسرع ما      
محاية مجيع  "ب ورحبت الشبكة مبا أبدته بربادوس يف ردها من التزام          . اإلنسان يف هذا الصدد   

أشارت إىل أهنا   و" أفراد اجملتمع من الترهيب والتمييز والعنف بغض النظر عن ميوهلم اجلنسية          
ورحبت أيـضاً  .  اليت يقترحها لضمان مثل هذه احلمايةبريترغب يف أن تسمع من الوفد التدا     

حقـوق  " بشأن   ٢٠٠٨بدعم احلكومة لقرار اللجنة القانونية للبلدان األمريكية التارخيي لعام          
تزام مـستقبالً   وقالت إهنا تأمل أن يضمن هذا االل      " اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية    

  .أفضل للمجتمع بأكمله يف بربادوس
ووجه مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنـسان التهنئـة إىل بربـادوس،               -٣٧٥

بوصفها دولة جزرية صغرية نامية، على ما حققته من إجنازات ُيضرب هبا املثل يف جمال تعزيز                
خلاصة باعتماد تشريع جديــد     ورحب املركز مببادرات بربادوس ا    . ومحاية حقوق اإلنسان  

 هذه املبادرة ينبغي أن تكون مثاالً ُيحتذى للدول األخـرى متمنيـاً             نوقال إ . بشأن الرتاهة 
وأعرب املركز عن أمله أن تكون بربادوس يف طليعة الدول الـيت تؤيـد              . النجاح لرببادوس 

  . اعتماد اإلعالن العاملي ملسؤوليات اإلنسان

  للدولة موضوع االستعراضاملالحظات اخلتامية   )د(  
يف ختام االجتماع، أعربت بربادوس عن شكرها للوفـود وأصـحاب املـصلحة               -٣٧٦

اآلخرين على تعليقاهتم البناءة وإعراهبم عن الدعم، مضيفةً أهنا قد أحاطت علما بصفة خاصة              
وأكّدت بربادوس من جديـد أهنـا تناولـت         . جبميع الشواغل والتعليقات اليت أُعرب عنها     

 وواقعية ورأت أنه ينبغي االضطالع بعدد من األهداف         جادةستعراض والتوصيات بصورة    اال
  .قصرية األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل

وأشار الوفد إىل أن بربادوس تتخذ اخلطوات الالزمة يف حدود اإلمكانيات املتاحـة              -٣٧٧
وأكد الوفد من جديد أن     . طنيهاللوفاء بالتزاماهتا اليت ستزيد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملوا        

احلكومة ال تزال ملتزمة بعملية االستعراض وأعرب عن ثقته يف أن بربادوس ستتمكن، بدعم              
 الدويل وتشجيعه، من مواصلة الوفاء بالتزاماهتا الدولية واملسامهة يف تعزيز النظام الدويل عاجملتم

  .حلقوق اإلنسان
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  اجلبل األسود  -٦  
 وفقـاً   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣املتعلق باجلبل األسود يف     أجري االستعراض     -٣٧٨

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقـدم       ٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس         
ــرة   ــاً للفق ــود وفق ــل األس ــن اجلب ــس  ) أ(١٥م ــرار اجملل ــق بق ــن املرف  ٥/١م

)A/HRC/WG.6/3/MNE/1( األمم املتحدة السامية حلقـوق      الذي أعدته مفوضية     ع؛ والتجمي
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضـية      )A/HRC/WG.6/3/MNE/2) (ب(١٥اإلنسان وفقاً للفقرة    
  ).A/HRC/WG.6/3/MNE/3) (ج(١٥السامية وفقاً للفقرة 

، يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨ونظر اجمللس، يف جلسته الثامنة والعشرين، املعقودة يف           -٣٧٩
  ).انظر القسم جيم أدناه( باجلبل األسود واعتمدها نتائج االستعراض املتعلق

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق باجلبل األسود تقريـر الفريـق العامـل املعـين                -٣٨٠
أو /، وآراء اجلبل األسود بشأن التوصـيات و       )A/HRC/10/74(باالستعراض الدوري الشامل    

عامة من التزامات طوعية وردود على      االستنتاجات، وما قدمه قبل اعتماد النتائج يف اجللسة ال        
 اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جـرى يف الفريـق               ايااملسائل أو القض  

  ).A/HRC/10/74/Add.1انظر أيضاً (العامل 

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  ا الطوعية والنتائجوبشأن التزاماهت

أشار وزير العدل يف اجلبل األسود، مرياس رادوفيتش، إىل أنه لشرف كبري لـه أن                 -٣٨١
حيضر مرة أخرى لألمم املتحدة وأن يشارك يف املناقشة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف اجلبل               

  . األسود خالل االستعراض الدوري الشامل
تقدماً هاماً يف ميدان حقوق اإلنسان منذ استقالله        وذكر أن اجلبل األسود قد حقق         -٣٨٢

 وأنه تشرف بتلقي التوصيات املقدمة من الدول املشاركة يف عملية           ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١يف  
  .االستعراض من خالل الفريق العامل، وأنه يرحب هبا

ريـر  وامتثاالً لإلجراء املتبع، رد اجلبل األسود على التوصيات الواردة يف مشروع تق             -٣٨٣
ووّجه اجلبل األسود االنتباه إىل استعراض أهم األنشطة املضطلع هبا منذ تقدمي            . الفريق العامل 

  .التقرير الوطين، واليت تتمشى مع التوصيات املقدمة
وقد صدق برملان اجلبل األسود على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة               -٣٨٤

ة القاسية أو الالإنسانية وستنشأ يف اإلطار الزمين        التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوب      
واعتمدت احلكومة مقتـرح القـانون املتعلـق        . املطلوب آلية وطنية فعالة ملناهضة التعذيب     

  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقيةبالتصديق على 
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ان وقد عينت احلكومة وكيالً ليمثل اجلبل األسود يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس             -٣٨٥
ر يف جمـال محايـة حقـوق        ـاً هاماً آخ  ـت التزاماً دولي  ـيف ستراسبورغ وبالتايل استوف   

  . وحريات اإلنسان
ويف جمال مكافحة الفساد، اضطلع اجلبل األسود بإجراءات هامة، مبا يف ذلك إصدار               -٣٨٦

، حققت اهليئات القضائية تقـدماً      ٢٠٠٨ويف عام   . قانون جديد بشأن منع تضارب املصاحل     
وتشمل آخر أمثلة القضايا اليت مت النظر فيها عدداً من كبـار            . اضحاً يف حل قضايا الفساد    و

 بعضهم وظائف يف السلك القضائي، ويعكس تكثيف األعمال يف احملـاكم            ىلاملسؤولني، يتو 
اليت تتناول قضايا الفساد عزم النظام القضائي أن يكون عامالً حازماً يف مكافحة هذه الظاهرة 

  .عية البالغة الضرراالجتما
واعتمد قانون بشأن محاية البيانات الشخصية وسيتم إنشاء هيئة إشـراف مـستقلة       -٣٨٧

  .مهمتها مراقبة تنفيذ هذا القانون
واعتمد الربملان قانوناً بشأن األجانب يوفر الشروط األساسية إلنشاء نظـام فعـال               -٣٨٨

  . لتأشريات الدخول واهلجرة
امل املعين برصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر         واعتمد الفريق الع    -٣٨٩

وأدجمت يف هذه الوثيقة االستراتيجية توصيات مجيـع املنظمـات          . ٢٠٠٩خطة عمل لعام    
كما أوىل النظام القضائي أمهية كبرية إىل القضايا اجلنائية املتعلقة باالجتـار بالبـشر              . الدولية

  . ورة هذه اجلرائم عقوبات تتناسب مع خطرضوف
وقام مكتب رعاية الالجئني بتحضريات إلعادة تسجيل األشخاص املشردين داخلياً            -٣٩٠

وستخصص عـدة   . ٢٠٠٩املقيمني يف اجلبل األسود، املقرر إجراؤها يف النصف األول من           
 أسرة  ٢٩وقد بدأت عملية إعادة     . بلديات أراضي لبناء وحدات سكنية لألشخاص املشردين      

وقبل اجلبل األسود التوصية املتعلقة بدعوة اجملتمع       .  من كوسوفو  ةطن من األسر املشرد   إىل الو 
الدويل لتقدمي املساندة التقنية والدعم املايل يف تنفيذ االستراتيجية مبا يؤدي إىل حل مـستدام               

 ويؤكد هذا األمر أن اجملتمع الدويل مل ينس أن        . ملسألة الالجئني واألشخاص املشردين داخلياً    
 أبوابه يف التسعينيات من القرن املاضي لعدد كـبري مـن األشـخاص              تحاجلبل األسود قد ف   

  . القادمني من مناطق منكوبة
وأعرب عن ارتياح اجلبل األسود للتقدم الدائم يف تنفيذ استراتيجية إدماج سـكان               -٣٩١

ـ      ٥٠وقد بدأ بالفعل بناء     . يف جمتمع اجلبل األسود   " الروما" ويف . ديتني وحدة سـكنية يف بل
إحدى البلديات، ستحل مسألة اإلسكان هلذه اجلماعة بصورة كاملة هبذه الطريقة، وهي ذاهتا       

وأضاف أن اجلبل األسـود راضٍ      . إىل املدارس " الروما"البلدية اليت يذهب فيها مجيع أطفال       
كة عن النتائج األولية ملشروع تثقيف مجاعات الروما واألشكاليا واملصريني املنفـذ مبـشار            

  .الصليب األمحر ومفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
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وأشـار  . وأعد مشروع قانون حلظر التمييز سُيعرض قريباً على احلكومة العتمـاده    -٣٩٢
اجلبل األسود أيضاً إىل استنتاجات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري املعتمـدة يف              

 ضمن أمور أخرى، باختاذ اجلبل األسود العديـد مـن           اليت رحبت،  ٢٠٠٩فرباير/ شباط ١٦
  . واإلدارية اليت هتدف إىل إنشاء إطار لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانيةالتدابري التشريع

ات عن خطة العمل لتحقيق املساواة بني اجلنـسني يف          ـوقدم اجلبل األسود معلوم     -٣٩٣
ع القطاع املـدين يـنظم      ، وهي خطة تتوخى إنشاء منتدى للحوار م       ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة  

ثالث مرات يف السنة هبدف إجراء حوار ونقل وتبادل املعلومـات واآلراء بـني احلكومـة                
، ستباشر إحدى اجلامعات اخلاصة باجلبـل       ٢٠٠٩ ارسم/ويف آذار . والقطاع غري احلكومي  

وُشرع يف تنظيم محلـة     ". كلية الدراسات اجلنسانية  "األسود تسجيل أول جيل من الطلبة يف        
بالتعاون مع املنظمات الدولية يف أواخـر       "  يوم من األنشطة ضد العنف األسري      ١٦"عنوان  ب

 على صياغة التقريـر األويل      عملويتم ال . ٢٠٠٩ واستمرت يف    ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
املتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الذي تنسقه وزارة محايـة               

  . ن واألقلياتحقوق اإلنسا
ومت هتيئة الظروف املالئمة كي متارس وسائل اإلعالم عملها حبرية وتوفري بيئة جيدة               -٣٩٤

واعتمد الربملان قانوناً جديداً بشأن خدمات البث العامة بعـد       . حلرية التعبري يف اجلبل األسود    
لعامة مل تكـن    أن ظهر من تنفيذ القانون القدمي أن بعض املسائل اهلامة لعمل خدمات البث ا             

  . أو كانت منظمة بطريقة غري مالئمةنظمةم
وفيما يتعلق بتوصية عدة دول بتنفيذ تدابري فعالة للتحقيـق يف االعتـداءات علـى                -٣٩٥

الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، أشار اجلبل األسود إىل أن احملكمة تنظر يف جرمية              
 وأن اإلجراءات اجلنائية قد أُكملت يف ثالث        "دان"قتل مدير ورئيس حترير الصحيفة اليومية       

ويف قضيتني منها، صدر حكـم هنـائي وفرضـت          .  باعتداءات على صحفيني   ققضايا تتعل 
عقوبات بالسجن على مقتريف هذه اجلرائم، يف حني انتهت إجراءات احملاكمة يف احلالة الثالثة              

  . وسيصدر احلكم قريباً
. راءات جنائية يف أربع قضايا من جرائم احلرب       كما تضطلع السلطات القضائية بإج      -٣٩٦

ومت توجيه االهتام يف ثالث قضايا، يف حني ال تزال القضية الرابعة يف مرحلة التحقيـق بغيـة           
ومت تكثيف العمل يف . استكمال طلب إجراء التحقيق الذي اقترحه ممثل اإلدعاء العام املختص         

ية األوىل، ومت حتديد موعـد للمحاكمـة يف         وال تزال احملاكمة جارية يف القض     . ياهذه القضا 
، أما احلالة الثالثة فهي يف مرحلة اختاذ قرار بشأن          ٢٠٠٩مارس  /القضية الثانية وستبدأ يف آذار    
  . وقد تقرر احتجاز املتهمني يف هذه القضايا الثالث مجيعها. االعتراض على توجيه اهتام

ى تعويض مرفوعة تتعلـق بقـضية        دعو ٤٢ومت االنتهاء من إجراءات احملاكمة يف         -٣٩٧
، وذلك عن طريق تسويـة بني املدعني وحكومـة اجلبل         ١٩٩٢يف عام   " ترحيل املسلمني "

وقد أشار اجلبل األسود إىل أن .  يورو٤ ١٣٥ ٠٠٠وقد قبل املدعون تسوية قدرها      . األسود
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سائل املعلقة الـيت     احلرب يف املنطقة ميكن أن ُيتخذ مثاالً لتسوية امل         اهذه احلالة ملعاملة ضحاي   
  .تعوق العالقات الثنائية

وقد قبل اجلبل األسود بصورة كاملة التوصية بشأن تكثيف العمل إلصدار قـانون               -٣٩٨
للحماية من العنف األسري وإقامة تعاون وثيق مع املنظمات غري احلكومية يف عملية إصدار              

ا القانون قريباً لالسـتفتاء     ووفقاً جلدول أعمال احلكومة، سيعرض مشروع هذ      . هذا القانون 
 األسود على أن اهليئات القضائية ملتزمة بالبت يف احلاالت اليت تـشتمل             لوشدد اجلب . العام

  . وقد أصدرت احملاكم بالفعل أحكاماً يف مئات من هذه القضايا. على جرائم عنف أسري
فيذ استراتيجية إصالح   وأشار اجلبل األسود إىل وفرة أنشطة تنفيذ خطة العمل املتعلقة بتن            -٣٩٩

النظام القضائي، حيث ُينظر حالياً يف التقرير املتعلق بتنفيذ تدابري خطة العمل للنصف الثاين مـن                
 تعزيـز  جمـال  اجلاري، وإىل العدد الكبري من التدابري اليت مت تنفيذها، وال سـيما يف            ٢٠٠٨عام  

سني قدرات اجمللس القضائي، وهو     ويعمل اجلبل األسود على حت    . استقالل وكفاءة النظام القضائي   
وينطبق األمر ذاته علـى جملـس   . اهليئة احملددة مبوجب الدستور لضمان استقاللية النظام القضائي    

  .العامنياملدعني العامني الذي متثل وظيفته األساسية ضمان استقاللية منظمة املدعني 
وقـد  . يئات القـضائية  ويويل اجلبل األسود أقصى درجة من األمهية إىل كفاءة اهل           -٤٠٠

اعتمدت احلكومة مقترحاً لقانون اإلجراءات اجلنائية هبدف هتيئة الظروف الالزمـة لعمـل             
اهليئات القضائية بكفاءة يف اإلجراءات اجلنائية عن طريق حتويل مهمة التحقيق من احملاكم إىل              

 كفاءهتا  ٢٠٠٨وقد عززت احملاكم خالل عام      .  نظام بديل لتسوية الرتاعات    خالاملدعني وإد 
  .يف تسوية مسألة القضايا املتراكمة وكان االجتاه الواضح هو مواصلة العمل هبذا النهج

وقد أعرب الوفد عن أسفه ألن الوقت مل يسمح له بتناول عـدد مـن األنـشطة                   -٤٠١
  .األخرى املضطلع هبا يف جمال النظام القضائي واإلصالحات اجلارية يف قطاعات أخرى

   أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت  )ب(  
رحبت الواليات املتحدة األمريكية جبهود اجلبل األسود يف إدراج مـسألة حقـوق               -٤٠٢

اإلنسان يف دستورها وقيامه مؤخراً بإنشاء مؤسسة أمني املظامل حلماية حقوق اإلنسان وجملس 
والحظت القلق املشار إليه يف تقرير الفريق       . القضائية وضمان استقالهلا  قضائي لتعزيز اهليئات    

 جانب عدد من الوفود حول االعتداءات والتهديدات اليت تعرض هلا الـصحفيون             منالعامل  
وأعربت عن تقديرها اللتزام اجلبل األسود حبماية حريات وسائل اإلعالم ومواصلة جهـوده             

وقد الحظ الوفد أن االجتار بالبـشر ميثـل         . بة مرتكبيها للتحقيق يف هذه االعتداءات ومعاق    
 ورحب خبطة العمل املتعلقة مبناهضة االجتار بالبشر املعتمدة         ألسود،إحدى املشاكل يف اجلبل ا    

 بوصفها خطوة إجيابية لتحسني محاية الـضحايا وحماكمـة   ٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األول  
هود اجلبل األسود الرامية إىل تنسيق جهوده       كما أعربت عن تقديرها جل    . مرتكيب هذه اجلرائم  

ودعمت التوصيات الواردة يف    .  البلدان األخرى يف املنطقة    معاملتعلقة مبناهضة االجتار بالبشر     
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تقرير الفريق العامل فيما يتعلق باألقليات، مبن فيهم مجاعة الروما، واحلاجة إىل محاية كاملـة             
  . حلقوقهم على صعيدي القانون واملمارسة

وشددت ألبانيا على أن اجلبل األسود يطبق دميقراطية فعلية، وميثل عامالً من عوامل               -٤٠٣
والحظت ألبانيا أن التقرير املتعلق باجلبـل       . االستقرار اإلقليمي وشريكاً ميكن االعتماد عليه     

كمـا  . األسود يشهد على تقدمه الكبري يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحتديث جمتمعـه            
 اجلبل األسود الواضحة، والتزامه احلقيقي بأن ينفذ البلد التوصيات املقدمـة،            وددالحظت ر 

وتعمل مؤسسات الـشرطة والعـدل يف       . وال سيما األهداف الواضحة احملددة ملستقبل البلد      
ألبانيا واجلبل األسود معاً بصورة وثيقة، بدعم من النظراء األوروبيني، ملناهضة االجتار بالبشر             

وأشارت ألبانيا إىل أن األقلية األلبانية يف اجلبل األسود تـشكل           .  يف البلدين  نظمةواجلرائم امل 
ويف البلقان، وهـي    . جسر صداقة بني البلدين وأهنا تتمتع جبميع حريات اجملتمع الدميقراطي         

منطقة طاملا عانت من املشاكل العرقية، متثل هذه احلقيقة خطوة هامة جداً حنو حتقيق السالم               
والحظت ألبانيا بارتياح أن اجلبل األسود قد وضع ضمانات للحقوق واحلريات           . رواالزدها

  .األساسية وشرع يف بناء مستقبل أفضل ملواطنيه
وأعربت الصني عن تقديرها عما أبداه اجلبل األسود من موقف جاد ومسؤول خالل               -٤٠٤

ل العمليـة  االستعراض الدوري الشامل وأعربت عن شكرها للجبل األسـود لتعاونـه خـال      
والحظت الصني مع التقدير أن اجلبل األسود قد تغلب على مجيع الصعوبات الـيت              . بأكملها

 تأسيس البلد وحقق تقدماً كبرياً يف محايـة وتعزيـز حقـوق    مننشأت خالل املرحلة األولية   
 وأضافت أن لدى اجلبل األسود إطاراً دستورياً وقانونياً كامالً تقريباً، وقـد أسـس             . اإلنسان

وحدة مسؤولة عن محاية حقوق األقليات ومنصب أمني مظامل ونفذ خططاً استراتيجية وطنيـة       
والحظـت أن   .  األشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات    ومحايةمتنوعة تتعلق باملساواة بني اجلنسني      

اجلبل األسود قد اختذ بالفعل تدابري جديدة ملناهضة التعذيب ومكافحة االجتار بالبشر ومحايـة              
وتعتقد الصني أن اجلبل األسود سيواصل جهوده وميضي بكل جدية          . األقليات الضعيفة حقوق  

 الدول األعضاء خالل االستعراض، وأنه سـيتمكن،        ايف تنفيذ مجيع التدابري املمكنة اليت قدمته      
  .مبساعدة اجملتمع الدويل ودعمه، من حتقيق املزيد من التقدم يف ميدان حقوق اإلنسان

  لعامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرينالتعليقات ا  )ج(  
رحبت منظمة العفو الدولية بالعديد من التوصيات، مبا يف ذلـك املطالبـة حبمايـة                 -٤٠٥

وأشارت املنظمة إىل التزامات اجلبل األسود مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            . األقليات
ة على حتديد األولويات للوفاء باحلق يف تعليم        االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فحثت احلكوم    

 حر وإلزامي، واحلصول على فرص العمل والرعاية الصحية األولوية األساسية واملـأوى             ئيابتدا
أما بالنـسبة إىل    . األساسي واإلسكان جلماعات الروما واألشكاليا واملصريني كافةً دون متييز        

كومة ينبغي أن حتدد ترتيب أكثر اجملموعات ضعفاً        توزيع املوارد، فقد أشارت املنظمة إىل أن احل       
ورحبـت  .  تلتمس التعاون الدويل واملساعدة الدولية عند احلاجة للوفاء بالتزاماهتا األساسية          نوأ
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". األشخاص املشردين داخليـاً   "املنظمة بالتوصيات املتعلقة بتحديد الوضع القانوين لالجئني و       
من كوسوفو ال يزالون يعاملون كأشخاص مشردين       والحظت أن األشخاص املنحدرين أصالً      

       ٢٠٠٣داخلياً بدالً من اعتبارهم الجئني، وأن كثرياً من األشخاص الذين وصلوا بعـد عـام                
والحظت أن ذلك يعرضهم    . مل يدرجوا يف عملية تسمح بتسجيلهم كأشخاص مشردين داخلياً        

فاوضت مع سلطات كوسوفو بـشأن    والحظت املنظمة أن السلطات ت    . ملخاطر انعدام اجلنسية  
وحثت الـسلطات   .  واألشكاليا واملصريني إىل كوسوفو    لروماإعادة األشخاص املنحدرين من ا    

على ضمان السماح هلؤالء األشخاص باالعتراض على القرار ووقف تنفيذه حلمايتهم، وأعربت            
ياجـاهتم املـستمرة    عن رأي مفاده أنه ينبغي السماح هلم أيضاً باملشاركة يف عملية تقييم احت            

ويف حني رحبـت املنظمـة   .  بعدم اإلعادة القسريةعلقةللحماية من أجل الوفاء بااللتزامات املت     
 توصية مقدمـة    ٢٠باإلضافة إىل تقرير الفريق العامل اليت قدم فيها اجلبل األسود معلومات عن             

 يـدعمها،   من الدول، فقد شجعت اجلبل األسود على اإلشارة بوضوح إىل التوصيات الـيت            
  . ٥/١ اجمللس من مرفق قرار ٣٢حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة 

وأشاد مركز البحوث املعنية حبقوق وواجبات اإلنسان بردود اجلبل األسـود علـى               -٤٠٦
والحـظ  . التوصيات املقدمة يف إطار عمل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل           

، مبا يف ذلك املبادرة اليت اختذهتا احلكومـة العتمـاد           ٦لتوصية  املركز باهتمام كبري الرد على ا     
ووّجه املركز انتباه احلكومة   . ٢٠٠٩ الذي حيظر التمييز يف الربع األول من عام          انونمشروع الق 

 سبباً حمدداً للتمييز، ولكنه ال يشتمل على حالـة التمييـز            ١٢إىل أن مشروع القانون يتناول      
كما أشار إىل تعرض بعـض أعـضاء        . رتباطات السياسية للشخص  املتعلقة باالختيارات واال  

وأوصى املركز اجلبل   .  أو املعارضة واالحتادات إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان       ةاألحزاب السياسي 
األسود بإدراج هذه األشكال من التمييز يف مشروع القانون وضمان تعزيز هذه احلقوق كمـا               

  .شاركة يف نشر إعالن شامل لواجبات اإلنسانكما شجع اجلبل األسود على امل. ينبغي

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
أعرب اجلبل األسود عن شكره للوفود وعن أمهية عملية االستعراض الدوري الشامل     -٤٠٧

ورد على بعض التوصيات املقدمة مشرياً كذلك إىل الردود اليت سبق           . بالنسبة للجبل األسود  
  .اأن قدمه
وأشار اجلبل األسود إىل األنشطة املضطلع هبا فيما يتعلق حبماية مجاعة الروما وشدد               -٤٠٨

على االستراتيجية املتعلقة باالندماج االجتماعي هلذه اجلماعة وأعرب عن استعداده لـضمان            
وبّين اجلبل األسود التقدم احملرز وخباصة يف جمال التعليم حيث ارتفـع عـدد              . مجيع حقوقها 

وأشـار اجلبـل    .  امللتحقني باملدارس بدرجة كبرية مقارنة بالسنوات اخلمس املاضية        لطفااأل
األسود إىل أنه ينبغي اختاذ مجيع اإلجراءات املمكنة إلزالة احلواجز والتمكني، يف مجلة أمور،              

  . من حتقيق اإلدماج االجتماعي جلماعة الروما
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، يف مجلة أمور، إىل أنه سينهي مـسألة         وفيما يتعلق بالالجئني، أشار اجلبل األسود       -٤٠٩
  . انعدام اجلنسية لألشخاص املوجودين يف البلد

وشدد اجلبل األسود على أن الفرصة أتيحت لعدة مؤسسات كـي ختلـص إىل أن                 -٤١٠
االجتار باألشخاص ليس مشكلة يف الوقت احلاضر وأن اهليئات القضائية يف اجلبل األسود قد              

ألشخاص بصورة مالئمة وأصدرت أحكاماً تتناسب مع خطـورة         تناولت حاالت االجتار با   
  . اجلرائم املرتكبة

وأشار اجلبل األسود، رداً على بيان من منظمة العفو الدولية تستفـسر فيـه عـن                  -٤١١
وقد قـدم   . التوصيات اليت قبلها واليت مل يقبلها، إىل أنه مل يرفض أي توصية من التوصيات             

ويرى اجلبـل   .  هدف تطوير وتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد       اجلبل األسود ردوده وأشار إىل    
.  كانت جيدة وستكون مؤثرة بدرجة كبرية يف تطوير النظام القـانوين           تاألسود أن التوصيا  

  .ويعتقد أن حالة حقوق اإلنسان يف البلد ويف املنطقة ستتحسن كثرياً يف غضون أربع سنوات

  اإلمارات العربية املتحدة  -٧  
ـ   ـالستعراض املتعل أجري ا   -٤١٢  / كـانون األول   ٤ة املتحـدة يف     ـق باإلمارات العربي

، واسـتناداً إىل  ٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       ٢٠٠٨ديسمرب  
من املرفق بقرار اجمللس    ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من اإلمارات العربية املتحدة وفقاً للفقرة          

٥/١) A/HRC/WG.6/3/ARE/1(          ؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية
؛ واملوجز الـذي أعدتـه      )A/HRC/WG.6/3/ARE/2) (ب(١٥حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     
  ).A/HRC/WG.6/3/ARE/3) (ج(١٥املفوضية السامية وفقاً للفقرة 

، يف  ٢٠٠٩ارس  م/ آذار ١٩ونظر اجمللس، يف جلسته التاسعة والعشرين، املعقودة يف           -٤١٣
  ).انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق باإلمارات العربية املتحدة واعتمدها 

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق باإلمارات العربية املتحدة تقرير الفريـق العامـل              -٤١٤
بـشأن  ، وآراء اإلمارات العربية املتحدة    )A/HRC/10/75(املعين باالستعراض الدوري الشامل     

أو االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامـات             /التوصيات و 
 على املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي              وردودطوعية  

  .جرى يف الفريق العامل

أو االسـتنتاجات   /أن التوصـيات و    اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بش         )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أكد رئيس وفد اإلمارات العربية املتحدة ووزير الدولة للشؤون اخلارجية، الـدكتور              -٤١٥
إميان اإلمارات العربية املتحدة بعملية االستعراض الدوري الشامل، وعزمها          أنور حممد غرغش،  
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وقال إن هـذه    .  لديها واملسامهة بفعالية على الصعيد العاملي      على حتسني سجل حقوق اإلنسان    
  .واملساواة والتسامح  تنبع من تراثها الثقايف وقيمها الدينية، اليت تتسم بالعدلعاتالتطل
وقدم املتكلم خطة عمل دولته لتنفيذ التزاماهتا الطوعية والتوصيات املتعلقة مبـسائل              -٤١٦

راض الدوري الشامل اليت قبلتها، واليت وضعت من خـالل    حقوق اإلنسان املقدمة يف االستع    
حوار اشتركت فيه احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية ومنظمات اجملتمع املـدين لتحديـد         

  . وإجراءات املتابعة بشأن عملية التنفيذ وتقدمي تقارير دورية عن احلالة،نطاق العمل
يت تعهدت هبا اإلمارات العربية املتحدة، قدم     وإضافة إىل االلتزامات الطوعية التسعة ال       -٤١٧

 توصيـة يف تقريره خالل دورته الثالثة       ٧٤الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       
 ١٧ توصية وجيري النظر يف      ٣٦ويف حني قُبلت    . ٢٠٠٨ديسمرب  /املعقودة يف كانون األول   

ات املتبقية مل حتظ بدعم البلد نتيجة        إلجراء دراسة تفصيلية بشأهنا، فإن التوصي      أخرىتوصية  
  . عدة عوامل اجتماعية وثقافية وقانونية

، للوفاء بااللتزامـات    ٢٠٠٨ديسمرب  /وتشتمل اخلطوات املتخذة، منذ كانون األول       -٤١٨
التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصـة       ) أ: (الطوعية والتوصيات على  

عاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة         النساء واألطفال، وقمعه وامل   
تقدمي دراسة أعدهتا جلنة حكوميـة إىل جملـس         ) ب(؛  ٢٠٠٩فرباير  / يف شباط  ية،عرب الوطن 

الوزراء للنظر يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              
التوقيع ) ج(املهينة، فضالً عن بروتوكوالت اتفاقية حقوق الطفل؛        القاسية أو الالإنسانية أو     

 األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا اإلضايف، ومها يف مرحلة التـصديق      قوقعلى اتفاقية ح  
بدء جمموعة من حلقات العمل ذات الصلة حبقوق اإلنسان لالستفادة من أفضل            ) د(عليهما؛  

 بالتعاون مع املنظمـة     ٢٠٠٩فرباير  /قدت يف شباط  املمارسات الدولية، ومنها حلقة عمل عُ     
الدولية للهجرة لتحسني املعارف املتعلقة باالجتار بالبشر لدى املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ              

وتنظر اإلمارات العربية املتحدة مع منظمة العمل الدوليـة يف الـشواغل املتعلقـة              . القوانني
؛ "الربنامج القطري للعمل بشروط كرمية    "نها  بالعاملني بعقود مؤقتة من خالل، مجلة أمور، م       

 جلان حقوق اإلنسان يف خمتلف البلدان للمساعدة        نشروع احلكومة يف إجراء دراسة ع     ) ه(
العمل على إعداد محلة وطنية     ) و(يف إنشاء مؤسستها الوطنية، مبا يتوافق مع مبادئ باريس؛          

إنشاء مؤسستني معنيتني يف    ) ز(بشر؛  عرب وسائل اإلعالم لتعزيز الوعي العام حول االجتار بال        
  .  وزارة الداخلية وهيئة تنمية جمتمع ديبإدارة حقوق اإلنسان يف: اآلونة األخرية مها

 مـن الوثيقـة     ٩١الفقـرة    (٣٦ و ٣٢ و ٢٥ و ٦ و ٣ و ٢وفيما يتعلق بالتوصيات      -٤١٩
A/HRC/10/75 (         االسـتعراض  اليت تتناول تعزيز آليات حقوق اإلنسان، تقوم اللجنة املعنية ب

) وهي هيئة متعددة االختصاصات يترأسها وزير الدولة للشؤون اخلارجيـة         (الدوري الشامل   
 مع املعتقدات والتقاليد احمللية، وال سـيما أحكـام الـشريعة            تسقبدراسة تدابري خمتلفة مبا ي    

وسيستعرض اجمللس الوطين االحتادي هـذه      . اإلسالمية، وذلك بالتنسيق مع السلطات املعنية     



A/HRC/10/29 

199 GE.09-17449 

وستنظم مثالً حلقات عمل ودورات تدريبية لوضع استراتيجية وطنية لنشر ثقافـة            . لتدابريا
 ١٧، بالتنسيق مع    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  يفوقد وضعت وزارة العمل     . حقوق اإلنسان 

إدارة حكومية والقطاع اخلاص، خطة عمل إلذكاء الوعي بشأن قضايا العمال ذات الـصلة              
هت دعوتني رمسيتني إىل املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغـاء           كما وج . حبقوق اإلنسان 

 اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة       راألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واملقر      
ومن املتوقع أن تتم    . للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         

  .٢٠٠٩الزيارتني يف عام 
، تنظر اإلمارات العربية املتحدة بـصورة       ٣٤ و ١٩ و ٨ و ٤وفيما يتعلق بالتوصيات      -٤٢٠

 ١وق اإلنسان يف املناهج الدراسية لطلبة املراحل التعليمية من          ـإجيابية يف إدراج التثقيف حبق    
وإضافة إىل ذلك، تنظم املعاهد العليا للتكنولوجيا سلـسلة حماضـرات احتفـاالً             . ١٢إىل  

  .لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نيبالذكرى الست
، فقد شجعت اللجنـة املعنيـة باالسـتعراض         ٣١ و ١٠أما فيما يتعلق بالتوصيتني       -٤٢١

الدوري الشامل مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف إعداد وجتميع التقرير الـوطين اخلـاص              
دى دائماً  وستنشئ وزارة الشؤون االجتماعية منت    . باالستعراض الدوري الشامل وخطة العمل    

، أطلقت شركة   ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط .  لتسهيل احلوار والتفاهم   دينمع منظمات اجملتمع امل   
، وهي مشغل خطوط االتصاالت السلكية والالسلكية املتكاملة يف البلد، مبشاركة وزارة "دو"

  .البلدملنظمات اجملتمع املدين يف " مسامهة"الشؤون االجتماعية، بوابة شاملة على الويب باسم 
 ١٨ و ١٤ و ٩ و ٧وخبصوص حقوق العمال بعقود مؤقتة واملشار إليها يف التوصيات            -٤٢٢

، تواصل وزارتا العمل والداخلية تعزيز القوانني املتعلقة بظروف         ٣٥ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٢ و ٢١و
وهناك قانون لعمال املنازل، سيؤثر بصورة إجيابيـة علـى          . العمل واملعيشة للعمال األجانب   

وتشمل التدابري األخرى التوقيع على مذكرات تفـاهم        .  متقدمة جداً  ةيف مرحل النساء، وهو   
وتعزيز التعاون مع البلدان املصّدرة للعمالة، وإطالق مشروع ريادي يركز على الـصعوبات             

كما أنشأت احلكومة وكالة لرصد التظلمات املتعلقة باألجور        . اليت يواجهها العمال األجانب   
  . الصلة باألجور اليت تشتمل على عمال أجانباتاعات ذغري املسددة وتسوية الرت

، ستعزز اللجنة املعنية باالستعراض الدوري الـشامل،        ٢٣ و ١٦وبالنسبة للتوصيتني     -٤٢٣
 وستـشارك يف    ٥١بالتنسيق مع اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، القانون االحتـادي           

: ومشلت اخلطوات األخرى ما يلـي     . هذه اجلرمية اجلهود الثنائية والدولية الرامية إىل مكافحة       
، أوامر بزيادة عدد املدعني العامني يف       ٢٠٠٩يناير  / الوزراء، يف كانون الثاين    جملسأصدر  ) أ(

 مـن  ٨٠، عقـد  ٢٠٠٩يناير /يف كانون الثاين) ب(اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر؛     
ناقشة االستراتيجية الوطنيـة بـشأن      مسؤويل الشرطة واهليئة القضائية جلسة عصف ذهين مل       

.  من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على تدريب باخلارج        ١٥حصل  ) ج(االجتار بالبشر؛   
 قضية، صدر بشأن ستة     ١٥وقد بدأت هذه اجلهود تؤيت مثارها، حيث سجل ما ال يقل عن             
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التقريـر  " مّول   )د(؛  ٢٠٠٧ مقارنة بعشر قضايا يف      ٢٠٠٨منها فقط أحكام إدانة، يف عام       
 عن مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات         ادر الص -" العاملي بشأن االجتار باألشخاص   

د بن زايد آل هنيان، ويل عهد أبو ظيب؛         ـة من الشيخ حمم   ـ مبنح - فرباير/واجلرمية يف شباط  
، وتواصل  بالنسبة ألطفال اهلجن، فإن اإلمارات العربية املتحدة تعترب هذه املسألة منتهية          ) ه(

 اللجنة اخلاصة إلعادة تأهيل أطفال اهلجن       معوزارتا الشؤون االجتماعية والداخلية، بالتنسيق      
قررت اإلمارات العربية املتحـدة توجيـه     ) و(واليونيسيف، عملية املتابعة مع البلدان املعنية؛       

  . ال، لزيارة البلددعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطف
، ستجري اإلمارات العربية املتحدة دراسة عن طـرق         ٣٠ و ١٣وبالنسبة للتوصيتني     -٤٢٤

. تعزيز محاية حقوق النساء بالتنسيق مع السلطات ذات الصلة، وال سيما االحتاد العام للمرأة             
نسان كما تتخذ وزارة الشؤون االجتماعية اخلطوات الالزمة لضمان احترام قضايا حقوق اإل           

وباإلضافة إىل ذلك، يـزداد     . ة عن طريق تنفيذ برامج للتوعية     ـ وخاص نساء،ذات الصلة بال  
اء واألطفال ومؤسسة املأوى يف أبو ظيب، اللتني أنـشئتا يف           ـتوفري املوارد ملؤسسة ديب للنس    

  . على التوايل، كما تزداد االستفادة من هذه املوارد٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 
 بشأن حقوق الطفل، تـدرس وزارة الـشؤون         ١٢ و ١١توصيتني  وفيما يتعلق بال    -٤٢٥

االجتماعية، بالتشاور مع اإلدارات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين مشروع قـانون لـضمان           
وإضافة إىل ذلك، أعلن مؤخراً عن . محاية أفضل لألطفال، مبا يف ذلك إنشاء حماكم لألحداث

ملدين حلماية حقوق الطفل، وأنـشئت بالفعـل   إنشاء أول منظمة حملية من منظمات اجملتمع ا  
  . إدارة لرعاية األيتام

، يوفر مشروع قانون جديد بشأن حرية وسـائل      ٢٠ و ١٧ و ١وبالنسبة للتوصيات     -٤٢٦
، احلماية للـصحفيني مـن      ٢٠٠٩فرباير  /اإلعالم، اعتمده اجمللس الوطين االحتادي يف شباط      

 مادة، والذي ينتظر املوافقة الدستورية،      ٤٥وحيل مشروع القانون املكون من      . عقوبة السجن 
 إىل حرية التعبري والرأي، سواء بأشكاهلما       ٢ بالتحديد يف املادة     شري وي ١٩٨٠حمل قانون عام    

 إىل على عدم فرض رقابة مسبقة علـى         ٣املكتوبة أو الشفوية أو أي شكل آخر، ويف املادة          
حفيني بالكشف عن مصادرهم، وسـيتم      وال يلزم القانون الص   . املواد اإلعالمية املرخص هبا   

  . بوصفها قضايا مدنية وليست جنائيةعالمالتعامل مع اجلرائم املتعلقة باإل
، تنفـذ   ٣٣ و ٢٦ و ١٥وفيما يتعلق بتنمية املناطق النائية املشار إليها يف التوصيات            -٤٢٧

تياجـات  ، دراسة االح  ٢٠٠٥وتواصل جلنة، أنشئت يف     . احلكومة عدداً من املشاريع احليوية    
من اهلياكل األساسية يف املناطق النائية مبا يف ذلك املشاريع ذات الصلة بتـشييد املـساكن                

  . الصحية واملدارسراكزوالطرق وامل
 ذات الصلة بتبادل املعـارف، تعمـل اللجنـة املعنيـة            ٢٤وفيما يتعلق بالتوصية      -٤٢٨

حللقات الدراسـية مـع     باالستعراض الدوري الشامل على ترتيبات تنظيم حلقات العمل وا        
  .البلدان املهتمة
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 توصية ال تزال قيد البحث، رأت اإلمـارات العربيـة املتحـدة أن              ١٧ومن أصل     -٤٢٩
 مـن تقريـر     ٩٢ املشار إليها يف الفقرة      ١٧ و ١٢ و ١١ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ١التوصيات  

، وأحكام  ، تتعارض مباشرة مع دستور اإلمارات العربية املتحدة       A/HRC/10/75الفريق العامل   
وال تزال التوصـيات    .  وبالتايل فهي ال حتظى بدعم البلد      وطنية،الدين والتقاليد واملصلحة ال   

  . قيد البحث- ١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١٠ و٤ و٣ و٢ -الثمانية املتبقية 

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
جلزائر عن تقديرها للرد اإلجيايب الذي قدمته اإلمارات العربية املتحدة علـى  أعربت ا   -٤٣٠

توصية اجلزائر بشأن تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية يف جمـال حقـوق اإلنـسان               
وقد قبلت اإلمارات العربية املتحدة     . لسلطات إنفاذ القوانني املسؤولة عن التصدي لإلرهاب      

تعراض، وهو ما يدل على التزامها بضمان املـساواة والعـدل            خالل االس  مةالتوصيات املقد 
االجتماعي للجميع، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، وحتسني حالة النساء والعمال املهـاجرين            

  . ومكافحة االجتار بالبشر
وأشادت البحرين باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا اإلمارات العربية املتحـدة لتنفيـذ        -٤٣١

كما أشادت البحرين باجلهود . ت ورحبت بانضمامها إىل بروتوكول بالريموعدد من التوصيا
املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر ومسامهة اإلمارات العربية املتحدة يف إصدار التقرير العـاملي             

ـ             أنبش            ة االجتار باألشخاص الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرمي
بت البحرين عن تقديرها للدعوة املوجهة إىل املقررة اخلاصة املعنيـة ببيـع             وأعر. ٢٠٠٩يف  

  . ٢٠٠٩األطفال لزيارة البلد يف 
. وهّنأت كوبا اإلمارات العربية املتحدة على التزامها باالستعراض الدوري الـشامل            -٤٣٢

حنياز، وقالت إن اإلمارات العربية املتحدة، وهي بلد سالم وتضامن وعضو يف حركة عدم اال             
وأضافت أن اإلمـارات العربيـة   . قد أثبتت التزامها بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

، معلومـات   ٢٠٠٨ديـسمرب   / خالل دورة الفريق العامل يف كانون األول       مت،املتحدة قد 
وشددت كوبا على حتسن الظروف املعيشية للعمال . تفصيلية وتبادلت اآلراء مع مجيع البلدان     

وأخـرياً،  . ، وال سيما فيما يتعلق بالصحة، وحقوق اإلسكان وتسوية الرتاعـات          املهاجرين
  .  املتحدة قبول توصيتهايةرحبت كوبا بقرار اإلمارات العرب

وأعربت باكستان عن شكرها للوفد على تقدمي خطة عمل وطنية شاملة هتدف إىل               -٤٣٣
إلمارات العربية املتحدة اختـذت  وأضافت أن ا. تنفيذ االلتزامات الطوعية والتوصيات املقبولة    

خطوات حمددة مثل التصديق على بروتوكول بالريمو، والتعهد بالتوقيع على اتفاقية مناهضة            
 املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل، والتصديق املبكر على اتفاقية حقوق          توكوالتالتعذيب والربو 

كستان باالستجابة املالئمة   وفيما يتعلق بالعمال املغتربني، رحبت با     . األشخاص ذوي اإلعاقة  
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اليت هتدف إىل ضمان حتسني ساعات العمل ومرافق اإلقامة، واختاذ إجراءات جديدة لتسوية             
  .  استحداث سياسة تأمني إجباري شاملةعننزاعات العمل فضالً 

وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن تقديرها لتعاون اإلمارات العربية املتحدة مع             -٤٣٤
. ستعراض الدوري الشامل ومجيع آليات األمم املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان          آلية اال 

كما أهنـا   . وأضافت أن الدولة قدمت تقريراً وطنياً شامالً وشاركت بفعالية يف االستعراض          
 كبرية لالمتثال للتوصيات، وال سيما عن طريق توجيه دعوة للمقررين اخلاصني            جهوداًبذلت  

  .ال املعاصرة للعنصرية وببيع األطفال واالنضمام إىل بروتوكول بالريمواملعنيني باألشك
. وقالت مصر إن التوصيات املقبولة تدل على اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان             -٣٤٥

. وشددت مصر على مناخ التسامح الديين، الذي حتترم فيه مجيع اخلصائص الدينية والثقافيـة            
املتحدة قد هيأت مناخاً من احلرية جلميع األديـان مبـا يتـيح             وقالت إن اإلمارات العربية     

وقدمت احلكومة أراض   .  معتقداهتا وتقاليدها واتباع نظم التعليم اخلاصة هبا       رسةللطوائف مما 
  .جماناً لبناء املدارس واملدافن ألتباع األديان األخرى

ملتحدة قد قبلت معظـم     وأشارت اململكة العربية السعودية إىل أن اإلمارات العربية ا          -٣٤٦
وقـد  . التوصيات، ما يدل على التزامها بإعمال حقوق اإلنسان، وال سيما حقـوق املـرأة     

صدقت اإلمارات العربية املتحدة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة               
 والحظت اململكـة  .  الالزم للقضاء على مشكلة العنف ضد النساء       قانوينوأعدت األساس ال  

ذت عدداً من اخلطوات لضمان اخلدمات االجتماعية،       ـة قد اخت  ـالعربية السعودية أن الدول   
  . مبا فيها التعليم والصحة، وأشادت جبهودها املتعلقة حبماية هذه احلقوق

وأشاد املغرب خبطة العمل الوطنية اليت وضعتها اإلمارات العربية املتحـدة لتنفيـذ               -٤٣٧
وقال إهنا قد قبلت معظم التوصيات، مبا فيها توصـية          . ستعراضالتوصيات املقدمة خالل اال   

املغرب اليت هتدف إىل وضع استراتيجية وطنية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وضـمان محايـة               
وأضاف أن للمسائل املتعلقة باملرأة دوراً مركزياً يف استراتيجيات         . احلقوق على املدى الطويل   

وقد اختـذت اإلمـارات     . دوراً فعاالً يف تعزيز حقوق املرأة     التنمية وأن لالحتاد العام للمرأة      
العربية املتحدة مبادرات لتنسيق القوانني الوطنية مع االلتزامات الدولية، وانضمت إىل اتفاقية            

  . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكول بالريموعلىالقضاء 
لى تعاوهنـا البنـاء خـالل       وأعربت ُعمان عن شكرها لإلمارات العربية املتحدة ع         -٤٣٨

وأثنت على الدولة ملا اختذته من . االستعراض الدوري الشامل وتعاطيها اإلجيايب مع التوصيات
  .تدابري إجيابية، مبا يف ذلك التزاماهتا الطوعية وخطة العمل الوطنية

والحظت الكويت النهج البناء املتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة خالل االسـتعراض،        -٤٣٩
هو ما يدل على اهتمام اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع اآلليات الدولية، وال سـيما               و

وقد قبلت الدولة عدداً كبرياً من التوصيات، أبرزها ما يتعلـق باحلريـات الدينيـة               . اجمللس



A/HRC/10/29 

203 GE.09-17449 

والتعليم والنظم الصحية واستراتيجيات تعزيز التنمية املستدامة واإلصالحات الـشاملة الـيت            
وأشادت الكويـت خبطـة العمـل       . إىل حتسني ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال      هتدف  

الوطنية، اليت هتدف إىل تنفيذ االلتزامات والتوصيات اليت قُدمت خالل االستعراض مبشاركة            
  .اجملتمع املدين

وأعرب اليمن عن شكره لإلمارات العربية املتحدة على قبوهلا توصيته بشأن سـن               -٤٤٠
كما أشـاد الـيمن     . اية األطفال وأشاد بتصديقها على بروتوكول بالريمو      قانون وطين حلم  

باإلمارات العربية املتحدة إلنشائها جلنة وطنية لتنفيـذ التوصـيات الـيت قُـدمت خـالل         
  . اخلاصة املعنية ببيع األطفال لزيارة البلدررةاالستعراض، ولدعوهتا املق

رات العربية املتحـدة اسـتجابةً ملعظـم        ورحبت قطر باإلجراءات اليت اختذهتا اإلما       -٤٤١
التوصيات، وال سيما فيما يتعلق بتحسني ظروف العمل واملعيشة للعمال املتعاقد معهم، ونشر 

وفيما يتعلق بالتوصية الـيت     . ثقافة حقوق اإلنسان وإدراج منظور املساواة بني الرجل واملرأة        
 ومجيع القـوانني األخـرى ذات    املتعلق بالنشر ١٩٨٠ بشأن إصالح قانون عام      قطرقدمتها  

الصلة كي تأخذ يف احلسبان تطور حرية التعبري، فقد أشادت قطر بقانون اإلعالم واملعلومات              
ودعت قطر  . الذي اعتمدته اإلمارات العربية املتحدة والذي سيصدق عليه قريباً رئيس الدولة          

  .اإلمارات العربية املتحدة ذات الصلة إىل تقدمي الدعم الالزم إىل إلنسانمجيع آليات حقوق ا

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
قالت مجعية تغذية الطفل جبنيف إن اإلمارات العربية املتحدة مل تعتمد بعد قانونـاً                -٤٤٢

رياً وقالت اجلمعية إن اعتماد قانون وطين قوي يعترب ضرو   . وطنياً بشأن تسويق بدائل لنب األم     
واعترفت اجلمعية بالتحسينات يف    . حيث إن البلد يشكل سوقاً مرحبة لصناعة أغذية األطفال        

 أسابيع فقط؛   ٨ األمومة يف ميدان العمل، ولكنها قالت إن اإلجازة مدفوعة األجر تبلغ             ةمحاي
وينبغي أن تضمن اإلمارات العربية املتحدة منح العمال األجانب نفس املـدة، وأن تـضمن               

وأوصت اجلمعية بأن حتصل مجيع مستـشفيات       .  التشريعات املعنية يف سائر اإلمارات     اتساق
وذكّـرت  .  على شهادة صداقة الطفولة كشرط لإلذن هلا بالعمل        اخلاصة،األمومة، العامة و  
 وأهنا  ٢٠٠٤ه منذ عام    ـوق الطفل كان مقرراً تقدمي    ـا إىل اتفاقية حق   ـالدولة بأن تقريره  

  . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمل تصدق بعد على العهد
والحظت هيئة العمل الدولية من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكـربى            -٤٤٣

الرد اإلجيايب على العديد من التوصيات املقدمة، ورحبت جبهود البلـد املتعلقـة باالجتـار               
هليئة أن اإلمارات العربية املتحدة أحـرزت       وأضافت ا . باألشخاص وما يتصل به من جرائم     

ويتضح . تقدماً كبرياً يف مكافحة العنف ضد املرأة، ومحاية حقوق العمال، واحلريات الدينية           
عزم اإلمارات العربية املتحدة على تعزيز التمتع الكامل باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

 اإلماراتية، مثل اهلالل األمحر اإلمارايت أو       والثقافية من خالل جهود اجملتمع املدين واجلمعيات      
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 راشد آل مكتوم، وخباصة يف جمال تعليم وصحة األطفال يف عـدة بلـدان    نمؤسسة حممد ب  
  . ودعت اجلمعية اجملتمع الدويل إىل دعم الدولة يف التصديق على بروتوكول بالريمو. أفريقية
للحكومة على جهودها لتحـسني  وأعرب االحتاد العاملي لنقابات العمال عن شكره         -٤٤٤

ورحـب  . حقوق العمال، فضالً عن التدابري املتخذة حلماية العمال املهاجرين وعمال املنازل          
باشتمال التوصيات العديدة اليت اعتمدهتا احلكومة على التزام مبواصلة تعزيز قـانون العمـل              

وعمال املنازل، مبـا    ومعيشة العمال لديها، وخباصة العمال املهاجرين        لعملوحتسني ظروف ا  
وطالب االحتاد احلكومـة    . يف ذلك آلية لتناول التقارير والشكاوى املتعلقة باملعاملة التمييزية        

بدراسة التوصيات املقدمة بشأن التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
وبإعادة النظر يف قرارهـا      اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       والعهد الدويل 

بعدم قبول التوصيات بشأن إنشاء نقابات للعمال، واملفاوضة اجلماعية، واحلق يف اإلضراب،            
  .٩٨ و٨٧فضالً عن النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية 

ورحبت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان بسعي اإلمارات العربية املتحدة إىل إنـشاء              -٤٤٥
نة مستقلة حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس، ولكنها طالبت باملزيد من املعلومات فيما             جل

كما . يتعلق باجلدول الزمين املتوقع، فضالً عن مستوى مشاركة اجملتمع املدين يف هذه العملية            
رحبت اللجنة بإلغاء عقوبة السجن على اجلرائم الصحفية، وأوصت بتوسيع نطاق هذا اإللغاء   

وفيما يتعلق باملشاركة السياسية، أوصت اللجنة باعتماد       . ل وسائل اإلعالم اإللكترونية   ليشم
وأوصت أيضاً بإصالح النظام القضائي لضمان اسـتقالليته        .  الواردة يف التقرير   ٧٨التوصية  

كما أوصت بأن تقدم اإلمارات العربيـة       .  آلية ملتابعة توصيات االستعراض    ادورحبت باعتم 
  .  املايل إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنساناملتحدة الدعم

وقالت مجعية حواء للمرأة إهنا اشتركت يف مجيع األعمـال التحـضريية لعمليـة                -٤٤٦
وأشارت إىل إنشاء مراكز جلوء لضحايا االجتـار        . االستعراض بتقدمي مالحظات وتعليقات   

 حلماية األطفال وإنشاء آلية مؤسسية باألشخاص، ومحاية حقوق النساء، وإصدار قانون وطين
واقترحت اجلمعية استخدام مجيع املوارد املتاحة لتطـوير        .  العنف ايالرعاية عمال املنازل ضح   

  . ثقافة االحترام، مبا يف ذلك اإلنترنت وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة وسهلة االستخدام
 ١٩٨٠بتعديل قانون عام    وأيد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان االلتزامات          -٤٤٧

بشأن النشر والقوانني األخرى ذات الصلة يف البلد، مطالبا اإلمارات العربية املتحـدة برفـع         
مجيع إجراءات الرقابة احلكومية على احلريات الصحفية واحلد من القيود القانونية املفروضـة             

حلق يف احلصول علـى    حرية التعبري، مبا يف ذلك احلق يف االختالف السياسي وا          يفعلى احلق   
ودعا املركز الدولة إىل التصديق يف الوقت املناسب على العهد الـدويل اخلـاص              . معلومات

باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           
ياسية، وضـمان    لضمان متتع املواطنني جبميع احلقوق املدنية والس       التعذيب،واتفاقية مناهضة   

وقال إن الدولة ينبغي أن تكفل إنشاء نقابات عمال         . مشاركتهم اإلجيابية يف الشؤون العامة    
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مستقلة وأحزاب سياسية؛ ورفع القيود املفروضة على إنشاء وعمل مجيع اجلمعيات، مبـا يف              
نت  املعنية حبقوق اإلنسان؛ وضمان حقوق املدونني على اإلنتر        ةذلك املنظمات غري احلكومي   

والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف التعبري حبرية عن وجهات نظرهم يف الـشؤون              
وأعرب املركز عن القلق إزاء التمييز ضد املرأة، وحق األطفال يف اجلنسية دون متييـز       . العامة

  . إىل تعديل قوانينها يف هذا الصددلدولةعلى أساس جنس أحد األبوين، ودعا ا
مة الدولية املشتركة بني األديان إن تدفق العمال األجانب الكبري وحتقيق           وقالت املنظ   -٤٤٨

بعض األهداف ذات الصلة باحلقوق االقتصادية قد شجع على حتقيق قدر من التسامح بـني               
. السكان وعلى فتح املعابد والكنائس واألماكن األخرى املخصصة ملمارسة الطقوس الدينية          

 أحد البلدان القليلة يف املنطقة اليت تأذن ببناء مقابر للمسيحيني           وتعد اإلمارات العربية املتحدة   
وهّنأت املنظمة الدولة على إنشاء منتدى دائم وموقع        . ومدافن لألقليات من السيخ واهلندوس    

على اإلنترنت للمجتمع املدين؛ وشجعتها على مواصلة وضع برنامج تعويض ضحايا االجتار            
، وعلى وضع استراتيجية وطنية لتعزيز األوضاع االقتصادية         وإدماجهم مهنياً  موإعادة تأهيله 

  .السليمة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وقالت اللجنة الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب             -٤٤٩

باالستعراض وتطبيقه إهنا قد أُشركت يف إعداد التقرير الوطين لإلمارات العربية املتحدة املتعلق   
كما قدمت اللجنة تعليقات علـى      . الدوري الشامل وقدمت مالحظات أدرجت يف التقرير      

 وأعربت عن عزمها على التعاون يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها الدولـة             املقدمة،التوصيات  
وقالت اللجنة إهنا ستشترك يف     . وخباصة التوصيات ذات الصلة بضمان شروط جيدة للعمال       

 ار باألشخاص تعلق مبتابعة التوصيات، وخباصة املتعلقة بالعمال األجانب، وضحايا االجت        احلوار امل 
  . عنهم من السجونجواألشخاص املفر

وأشاد اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية باإلمارات العربية املتحدة إلصـدار القـانون          -٤٥٠
كما أشـاد   . ر بالبشر ، وإنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتا     ٢٠٠٦ يف عام    ٥١االحتادي رقم   

 مليون دوالر أمريكي ملبادرة األمم املتحدة العاملية        ١٥مبسامهة اإلمارات العربية املتحدة مببلغ      
.  االجتار بالبشر ومتويل املؤمترين املتعلقني باالجتار بالبشر املعقودين يف فيينا ونيويورك           كافحةمل

أة على مجيع مـستويات احلكومـة       اجمللس الدولة مبواصلة جهودها لتعزيز وضع املر       وطالب
ومواصلة محاية العمال األجانب وتقدمي تدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحـة              

واعترب اجمللس أن التزام الدولة باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعـذيب وإنـشاء             . اباإلره
 األمام، وحـث    مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس ميثل خطوات إجيابية إىل          

اإلمارات العربية املتحدة على التصديق على صكوك أخرى ومواصلة إشراك اجملتمع املـدين             
  .  األخرى يف متابعة عملية االستعراضاتوالصحفيني والقطاع

 األمريكية للمعونة اإلنسانية والتنمية على الدور اإلجيايب        -وشددت اجلمعية األفريقية      -٤٥١
العربية املتحدة على الصعيدين اإلقليمي والدويل وقالت إهنا الحظت تقدما          الذي تلعبه اإلمارات    
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 دارةوالحظت اجلمعية أن اإلمارات يف ص     . مستمراً يف إعمال احلقوق، مبا يف ذلك حقوق املرأة        
قائمة البلدان اليت تقدم املساعدة إىل غريها يف حاالت الكوارث اإلنسانية، وأشـادت جبمعيـة           

  .يع اجلمعيات األخرى على جهودها املتواصلة يف هذا الصدداهلالل األمحر ومج
والحظ مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان التقدم العصري السريع يف             -٤٥٢

اإلمارات العربية املتحدة ورحب بالتزام احلكومة بتحسني حالة حقوق اإلنسان عن طريـق             
وأيد املركز التوصية الـيت     . جملتمع الدويل تقاسم خرباهتا والسعي إىل تطبيق أفضل ممارسات ا       

 تعزيز حرية املنظمات غري احلكومية يف التعبري بتعديل القوانني املقيدة هلـا             أنقدمتها كندا بش  
  .وإلغاء العقوبات اجلزائية

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
اجمللس على تقديرهم وعلى    أعرب وفد اإلمارات العربية املتحدة عن شكره ألعضاء           -٤٥٣

نقدهم، قائالً إن مجيع التعليقات ستساعد الدولة على مواصلة حتسني سجلها املتعلق حبقوق             
وقد اكتسبت الدولة، خالل هذا االستعراض،      . اإلنسان، الذي أشاد به العديد من املتحدثني      

مـا يتعلـق بآليـة      وفي.  حول أمهية بناء القدرات وإشراك اجملتمع املـدين        عرفةاملزيد من امل  
االستعراض، فقد الحظت اإلمارات العربية املتحدة أن من الضروري تبين عمليـة موثوقـة              

  .وبناءة دون اخللط بني حقوق اإلنسان واملسائل السياسية البحتة

  يلإسرائ  -٨  
 وفقاً جلميع   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤أجري االستعراض املتعلق بإسرائيل يف        -٤٥٤

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقـدم مـن         ٥/١لصلة الواردة يف قرار اجمللس      األحكام ذات ا  
؛ )A/HRC/WG.6/3/ISR/1 (٥/١من املرفـق بقـرار اجمللـس        ) أ(١٥إسرائيل وفقاً للفقرة    
) ب(١٥ مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة           تهوالتجميع الذي أعد  

)A/HRC/WG.6/3/ISR/2( ١٥وجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة          ؛ وامل)ج (
)A/HRC/WG.6/3/ISR/3.(  

، يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩ونظر اجمللس، يف جلسته التاسعة والعشرين، املعقودة يف           -٤٥٥
  ).انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بإسرائيل 

رير الفريق العامل املعين باالسـتعراض      وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بإسرائيل تق       -٤٥٦
أو االستنتاجات، ومـا  /، وآراء إسرائيل بشأن التوصيات و   )A/HRC/10/76(الدوري الشامل   

قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            
  .ذي جرى يف الفريق العاملاليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي ال
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أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أشار املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحدة جبنيف إىل أن إسرائيل مهتمة جـدا                -٤٥٧
امل كفرصة لتبادل األفكار وإجراء مناقشات صـرحية   مبشاركتها يف االستعراض الدوري الش    

  . داخل اجملتمع اإلسرائيلي، برغم حتفظاهتا على بعض جوانب عمل اجمللس
وأعربت إسرائيل عن شكرها جلميع الوفود اليت شاركت يف احلوار حبسن نية واليت               -٤٥٨

ـ    . قدمت تعليقات بناءة، واقتراحات وآراء ملموسة      ا تقـدر الـرد     وأشارت إسرائيل إىل أهن
  .اإلجيايب والداعم املقدم من العديد من الدول خالل هذه العملية

وتظهر بعض التوصيات   . وأشارت إسرائيل أيضاً إىل أهنا نظرت بعناية يف التوصيات          -٤٥٩
التحديات اليت حددهتا إسرائيل بالفعل وهي بصدد تناوهلا، يف حني تسلط توصيات أخـرى              

  . لب النظر فيها باملزيد من التفصيلالضوء على اجلوانب اليت تتط
، املتعلقة بالتحقيق يف مـزاعم      ١٤وأعلنت إسرائيل أهنا توافق على اعتماد التوصية          -٤٦٠

 ١٨كما توافق إسرائيل على اعتماد التوصـية  . العنف والقتل اليت يدعى أن الشرطة ارتكبتها  
ليمات مـؤخراً إىل قـضاة      املتعلقة بالقانون اخلاص بتعدد الزوجات، وقد أعادت إصدار تع        

        بإحالة أي قضية تعدد مشتبه هبا إىل الـشرطة؛ وقـررت أيـضاً اعتمـاد               يةاحملاكم الشرع 
  . اليت تضمن احلماية الكاملة حلقوق األقليات٢٨التوصية 
  :كما أخذت إسرائيل على عاتقها النهوض بالبنود التالية من توصيات اجمللس  -٤٦١

   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛التصديق على اتفاقية  )أ(  
  ضمان أفضل محاية حلقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذ الصكوك الدولية؛  )ب(  
النظر يف تعزيز احلوار مع اجمللس وإجراءاته اخلاصة، والتعاون مـع مجيـع               )ج(  

  اإلجراءات واآلليات اخلاصة ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛
  ادة متثيل املرأة يف اجملتمع؛مضاعفة اجلهود الرامية إىل زي  )د(  
ة إىل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف         ـا الرامي ـمواصلة تعزيز جهوده    )ه(  

وهلذا الغرض، يشمل الربملـان املنتخـب       . احلكومة واخلدمات العامة على مجيع املستويات     
  سيدة، وهو أكرب عدد من العضوات يف تاريخ إسرائيل بزيادة ثالث   ٢١ الكنيست،   -مؤخراً  

  سيدات عن الكنيست السابق؛
ضمان التحقيقات الفورية والرتيهة يف مزاعم اإلدعاءات بسوء املعاملة، وفقاً       )و(  

  اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب؛
  ضمان أن ختضع مجيع القضايا ملراجعة أمام حمكمة وفقاً إلجراءات منصفة؛  )ز(  
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ين يرفضون اخلدمة العسكرية احلـق   منح األشخاص املستنكفني ضمريياً الذ      )ح(  
يف اخلدمة يف هيئة مدنية مستقلة عن اخلدمة العسكرية، مثل اخلدمة يف اللجنة العامة املنـشأة                

  حديثاً واملعززة للخدمة الوطنية املدنية؛
  مواصلة التصدي للفجوات املتبقية بني خمتلف السكان يف اجملتمع اإلسرائيلي؛  )ط(  
يات، تعتزم إسرائيل تعزيز جهودها لـضمان املـساواة يف          فيما يتعلق باألقل    )ي(  

تطبيق القانون، ومكافحة التمييز ضد األشخاص املنـتمني إىل مجيـع األقليـات، لتعزيـز               
مشاركتهم الفعالة يف احلياة العامة، مثالً من خالل قرارات حكومية إضافية لزيـادة النـسبة             

  املئوية لألقلية العربية يف اخلدمة املدنية؛
متابعة لعملية االستعراض الدوري الشامل، تنفذ حالياً عدة تدابري لتعزيـز             )ك(  

حقوق األطفال من خالل عدة وسائل أولية، منها وضع مشروع قـانون إلنـشاء حمكمـة      
جديدة للشباب خيضع للبحث حالياً، وهناك مسائل أخرى مثل تقييم التعـديالت الالزمـة              

  . لتقارير ضباط املراقبة
 تقّدر إسرائيل نوايا التوصيات املتعلقة حبماية األطفال وأسر املهـاجرين،          ويف حني   - ٤٦٢

فإهنا ال ترى أن االنضمام إىل اتفاقية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم ضـروري               
لتحقيق هذا اهلدف، بالنظر إىل أن حقوق األطفال وأفراد أسر املهاجرين حمميـة بالفعـل               

  .سرائيليةمبوجب القوانني اإل
وفيما يتعلق بالتوصية اليت تطالب بتعجيل عملية حتقيق امتثال القوانني الوطنيـة يف               -٤٦٣

إسرائيل ألحكام الصكوك الدولية الرئيسية اليت هي طرف فيها، فقد الحظت إسرائيل أنه لئن            
بصورة مباشرة يف القوانني اإلسرائيلية، بسبب نظامها القـانوين          مل ُتدرج املعاهدات الدولية   

 فإهنا ال تزال ملتزمة بضمان امتثال التشريعات والسياسات واملمارسـات احملليـة             دوج،زامل
وعليه، فإنه ما دامت املعاهدات ليست ذاتية التنفيـذ وتتطلـب تنفيـذاً             . اللتزاماهتا الدولية 

تشريعياً، فإن إسرائيل تنظر بعناية فيما إذا كانت القوانني احمللية وقانون الـسوابق القـضائية           
 به يفي بالفعل بااللتزامات الدولية ذات الصلة وإىل أي مدى، وما إذا كان إصـدار                مولعامل

وتشتمل هذه العملية على . قانون التنفيذ مطلوباً قبل أن تصبح إسرائيل طرفاً يف معاهدة دولية     
عمل حكومي مكثف وشديد الدقة من أجل تقييم توافق املعاهدات اجلديدة مـع القـانون               

وإضـافة إىل ذلـك،     .  إلدخال التعديالت ذات الصلة على القانون      - القتضاءااحمللي، وعند   
تدرك احملاكم اإلسرائيلية وتطبق افتراض التوافق كأداة تفسريية، بافتراض أن الكنيست، حني            
يصدر تشريعاً جديداً، ال يقصد التنصل من االلتزامات الدولية أو احليد عنها، ولـذا ينبغـي            

 مبا يتطابق مع القانون الدويل ما مل يكن هناك قصد صريح خبالف             ئيليةاتفسري القوانني اإلسر  
أضف إىل ذلك أن بعض القوانني تدرج معاهدات حقـوق اإلنـسان يف التـشريع               . ذلك

والحظت إسرائيل أيضاً أن القانون العريف، على خالف قوانني املعاهدات، يعترب           . اإلسرائيلي
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ة إىل إجراء تعديل للنظام األساسـي،     ـ دون احلاج  لزمموهو قانون   . جزءاً من القانون احمللي   
  . ما مل يتعارض بصورة صرحية مع النظام األساسي القائم

وفيما يتعلق بالتوصية اخلاصة بتقييم إمكانية التصديق على الربوتوكول االختيـاري             -٤٦٤
م، أعـادت   الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعـدا           

إسرائيل تأكيد ما ورد يف تقريرها الوطين، بأهنا وإن كانت يف وضع ال يسمح هلا بالتـصديق     
دام، واالستثناء الوحيد الذي    ـام اإلع ـ على أحك  اًـ فعلي  فإهنا تطبق وقفاً   وتوكول،على الرب 

مل حيدث سوى مرة واحدة منذ إنشاء إسرائيل كان يف حالة جمرم احلرب النـازي أدولـف                 
، الذي أدانته احملكمة العليا بارتكاب اإلبادة اجلماعية مبوجب قـانون           ١٩٦٢مان يف عام    إخي

ومل تطبق عقوبة اإلعدام منـذ ذلـك        .  النازيني واملتعاونني معهم   ة املتعلقة مبعاقب  ١٩٥٠عام  
ومتتثل هذه السياسة اللتزامات إسرائيل كدولة طرف مبوجـب معاهـدات حقـوق          . احلني

 إطار األمم املتحدة ومشاركتها يف تقدمي قرارات األمم املتحدة اليت تدعم            اإلنسان املعقودة يف  
  .الوقف املؤقت لفرض عقوبة اإلعدام

كما حتيط إسرائيل علما بالتوصية املتعلقة مبضاعفة جهودها لضمان احترام حقـوق              -٤٦٥
هنا إث  ـذا األمر حتدياً مستمراً إلسرائيل حي     ـويظل ه . اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب    

وتدرك إسرائيل جيداً ضرورة إجياد تـوازن بـني احلقـوق           . ال تزال تواجه خطر اإلرهاب    
 يف هذا الصدد، وتظل مستعدة وراغبة يف مـشاطرة البلـدان        األخرىاملتضاربة واالعتبارات   

  .األخرى خرباهتا وحتدياهتا
ع املـدين عنـد     وأشارت إسرائيل إىل أهنا ستبذل جهوداً منسقة إلدماج فئات اجملتم           -٤٦٦

النظر يف كيفية مواصلة تنفيذ التوصيات املقدمة، وستواصل استكشاف طرائق إلشراك أعضاء            
  .اجملتمع املدين يف محاية حقوق اإلنسان يف إسرائيل

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
ائيل مل تأخذ يف احلسبان أي من التوصيات االثنيت عـشرة           الحظت فلسطني أن إسر     -٤٦٧

. اليت قدمتها على أساس مبادئ القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان             
وذكرت فلسطني أن إسرائيل هي سلطة االحتالل يف األراضي الفلـسطينية وغريهـا مـن               

ع غزة أدت إىل سـقوط آالف   هجمات وحشية ضد قطا  ؤخراًاألراضي العربية وقد شنت م    
وتفـرض  . القتلى، وتدمري املنازل، وأماكن العبادة، واملستشفيات وحىت مباين األمم املتحدة         

 مرتالً آخر وتـشريد     ٨٠إسرائيل حصاراً على غزة منذ عامني، وقد بدأت بالفعل يف تدمري            
 الواجـب إىل    وينبغي إيالء االعتبار  . ة فلسطيين يعيشون يف القدس الشرقي     ١ ٨٠٠أكثر من   

املناشدات العديدة من قبل األمني العام، واملفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان، واملقـررين              
اخلاصني، وال سيما املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلـة              

ألمحر، ، ورئيسي اللجنة الدولية للصليب األمحر واحتاد الصليب األمحر واهلالل ا          ١٩٦٧منذ  
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، ووكيل األمني   )األونروا(ورئيس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني         
العام للشؤون اإلنسانية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وحركة عدم االحنياز، واجلامعة العربيـة،            

قـوق   االحـتالل وانتـهاكاهتا حل     ةواملنظمات الدولية واإلسرائيلية اليت تدين ممارسات سلط      
وسلطت فلسطني الضوء على املناشدات بالتحقيق يف جرائم احلرب اليت ارتكبتـها            . اإلنسان

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيين وأشارت إىل أن إسرائيل جيب أن متتثل اللتزاماهتا اإلنـسانية              
 فيهـا   الدولية والتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املنطبقة على األراضي الفلسطينية، مبا          

وأضافت أن اجملتمع الدويل جيب أن يتمسك بالتزاماته األخالقية والقانونيـة           . القدس الشرقية 
  .وأن يسعى إىل وقف هذا االحتالل

وأشارت كوبا إىل أنه خالل االستعراض املتعلق بإسرائيل، أعربت معظم الوفود عن              -٤٦٨
وري احملتل، وخباصة فيما يتعلـق      قلقها بشأن حالة األراضي الفلسطينية احملتلة واجلوالن الس       

وأضافت كوبا أن توصيات عديدة قدمت إىل إسرائيل،        . حبقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية   
وأشارت إىل أن إسرائيل جيب أن تعترف بأن        .  كوبا، بروح من التعاون    وصياتمبا يف ذلك ت   

 للشعب الفلسطيين   مفهوم الدميقراطية ال يتوافق مع كوهنا سلطة احتالل تنكر حقوق اإلنسان          
. يف األراضي احملتلة، وأن االستعراض جيب أن يشمل حالة حقوق اإلنـسان يف األراضـي              

 عسكرياً على قطاع غزة بعد االسـتعراض بعـدة   وماًوالحظت كوبا أن إسرائيل شنت هج   
وأعادت كوبا التشديد على توصياهتا وأعربت عن أملها يف االستجابة لطلبات اجملتمـع             . أيام

 هبدف حتقيق سالم عادل ودائم يسمح ببناء مستقبل أفضل لسكان الشرق األوسـط،     الدويل
 وذات سيادة وممارسـة     مستقلةمبا يضمن للشعب الفلسطيين حقه يف العيش يف دولة حرة و          

  .حقوقه اإلنسانية بصورة كاملة
وقالت اجلمهورية العربية السورية إن إسرائيل تواصل انتـهاكاهتا ملعظـم املبـادئ               -٤٦٩

وبينت أنـه يف    . األساسية للقانون يف األراضي الفلسطينية احملتلة ويف اجلوالن السوري احملتل         
الوقت الذي كانت إسرائيل تقدم تقريرها الوطين إىل الفريق العامل، فإهنا كانـت تـستعد               

وقالت إن محلة التـضليل     . للهجوم على قطاع غزة، الذي شنته بعد االستعراض بأيام قليلة         
والحظت أن إسرائيل زعمت أهنا مل تعـدم أحـداً،          . استمرت يف الدورة احلالية   اإلعالمي  

وقـد حطمـت    . ولكنها مسؤولة عن مقتل اآلالف من الرجال والنساء واألطفال كل يوم          
  . الدولية، وخباصة قرارات اجمللسالقراراتإسرائيل األرقام القياسية يف انتهاك 

ق بإسرائيل يظهر أن إسرائيل اختـارت أن        وأشارت مصر إىل أن االستعراض املتعل       -٤٧٠
تتجاهل االلتزامات املفروضة عليها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين           

وجتاهل التقرير الوطين إلسرائيل أهنا ال تزال سلطة احتالل ألراضي ثالثـة بلـدان              . الدويل
 يف املائة من الشعب الفلسطيين ٢٠  ما يربو على١٩٦٧ اعتقلت منذ عام إسرائيلعربية، وأن 

وفيما يتعلـق   . وأهنا منهمكة حالياً يف بناء جدار للفصل العنصري على األراضي الفلسطينية          
باجلوالن السوري، أشارت مصر إىل أن إسرائيل تواصل مصادرة األراضي وتفرض جنسيتها            
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تفاديها، وخباصة   ببعض االلتزامات اليت حتاول إسرائيل       مصروذكرت  . على الشعب السوري  
، مبا فيهـا    ١٩٦٧أن عليها أن تنهي احتالهلا جلميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منذ            

القدس واجلوالن السوري؛ وأن حتترم حق الفلسطينيني يف تقرير املصري وإنشاء دولة مستقلة              
نـهم ويف    الالجئني الفلسطينيني يف العـودة إىل وط       قتكون عاصمتها القدس؛ وأن حتترم ح     

تعويضهم عن اخلسائر واألضرار اليت حلقت هبم واستعادة ممتلكاهتم؛ وأن تلغي قرارها غـري              
املشروع بضم اجلوالن السوري احملتل؛ وأن توقف مجيع أنشطة االستيطان يف األراضي العربية        

  . واجلوالن السوريااحملتلة، وال سيما يف القدس احملتلة وما حوهل
يران اإلسالمية إن االستعراض الدوري الشامل ال ميكن أن يتناول          وقالت مجهورية إ    -٤٧١

ة واملنهجية منذ   ـورة مناسبة، وإن انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيم      ـهذه احلالة حتديداً بص   
وأشارت إىل أن انتـهاكات     .  عاماً تتطلب اهتماماً خاصاً من اجملتمع الدويل       ٦٠ما يزيد عن    

 اإلنساين الدويل، مثل القوانني واملمارسات العنـصرية،        حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون   
واإلعدام خارج نطاق القضاء، وتدمري املنازل، وسجن األبرياء، والسياسات واملمارسـات           
العنصرية والتمييزية، والتعذيب، وتوسيع نطاق االستيطان، وزيادة عدد نقـاط التفتـيش،            

ري املشروع جلدار فصل عنـصري، والقتـل         والبناء غ  لعسكرية،وإغالق املعابر، واملدامهات ا   
العمد، واستخدام الفلسطينيني دروعاً بشرية، واالعتداءات الشنيعة على قطاع غـزة تعتـرب             

وجـرائم   انتهاكات صارخة للقانون الدويل، وال سيما االنتهاكات اليت متثل إبادة مجاعيـة           
ذ مجيع التدابري الالزمـة      الدويل على اختا   عوحثت إيران اجملتم  . حرب وجرائم ضد اإلنسانية   

إلهناء مجيع أشكال ومظاهر االحتالل والعدوان والعنصرية وانتهاكات حقوق اإلنسان الـيت            
  . متارسها سلطة االحتالل

وأشار اليمن إىل اهلجوم الذي شنته إسرائيل مؤخراً على قطاع غزة وأشار إىل أهنـا                 -٤٧٢
يل لن تكون مفاجأة أن تتجاهل معظم        وبالتا ١٩٤٨قد دأبت على جتاهل التوصيات منذ عام        

التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل، وال سيما تلك املتعلقة بإهناء االحتالل يف             
 الفلسطينية والعربية احملتلة واالعتراف حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه،           ضيمجيع األرا 

دس، وحـق عـودة الالجـئني       وأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة تكون عاصمتها الق         
كما أشار اليمن إىل التوصية    . الفلسطينيني إىل وطنهم وحقهم يف التعويض واستعادة ممتلكاهتم       

 التزاماهتا بصورة كاملة مبوجب القانون اإلنساين الدويل ومجيع قرارات          يلاملتعلقة بتنفيذ إسرائ  
  . سطينية والعربية احملتلةجملس حقوق اإلنسان اليت تتعلق حبقوق اإلنسان يف األراضي الفل

وأشادت ماليزيا بالفرصة اليت سنحت للوفود خالل االستعراض الدوري الـشامل             -٤٧٣
إلجراء حوار سلمي وبناء وغري تصادمي من أجل فهم وتقييم حالة حقوق اإلنسان الفعليـة               

وأعربت عن أسفها لقصور عرض . بصورة أفضل وإجراء حتسينات ملموسة على أرض الواقع
.  والتوصيات اهلامة اليت أثريت خالل أعمال الفريق العامـل ارائيل عن تناول معظم القضاي   إس

والحظت أن إسرائيل مل تقبل إال عدداً من التوصيات، وقالت إن حقوق اإلنسان للـشعب               
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الفلسطيين مل يتم إعماهلا بعد وأن احلالة اإلنسانية الفعلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ال تزال 
 بأن احتالل األراضي الفلسطينية هـو الـسبب اجلـذري           تنعةوال تزال ماليزيا مق   . ترديةم

النتهاكات حقوق اإلنسان وطالبت بوقف فوري جلميع أشكال االحتالل واالعتداء علـى            
وشددت ماليزيا على أمهية التمييز بني اإلرهابيني واملقاومـة املـشروعة ضـد           . الفلسطينيني
سيلة الوحيدة لتحقيق السالم واألمن واالستقرار بشكل دائم بـني          وقالت إن الو  . االحتالل

فلسطني وإسرائيل هي من خالل إجراء مفاوضات وحوار سـلمي غـري متييـزي ويتـسم         
وأعادت ماليزيا تأكيد دعمها لدور اجمللس البناء يف رصد حالة حقوق اإلنـسان             . بالشفافية

  .ة والتداول بشأهناواحلالة اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية احملتل
وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل الدور النشط للمجتمع املدين يف إسـرائيل              -٤٧٤

واستقالل وسائل اإلعالم وحثت إسرائيل على مواصلة املشاورات يف عملية متابعـة نتـائج              
قـررون  والحظت الواليات املتحدة أن الزيارات اليت قام هبا امل        . االستعراض الدوري الشامل  

اخلاصون الذين استضافتهم إسرائيل تظهر التزام إسرائيل بآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم            
وأشادت جبهود إسرائيل الرامية إىل زيادة إمكانيات إدراج األقليات يف اجملتمع فضالً            . املتحدة

النهج والحظت  . عن تصميمها على حتسني حالة النساء يف مجيع قطاعات اجملتمع اإلسرائيلي          
اجلاد والبناء الذي اختذه العديد من األطراف يف اجمللس حنو االستعراض املتعلق بإسرائيل على              

وأشارت الواليـات   . الرغم من أهنا أعربت عن أسفها للطابع املسّيس للعديد من التوصيات          
قة، مبـا يف    املتحدة إىل أهنا تشارك بفعالية يف اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق السالم يف املنط             

  . دولة فلسطينية تعيش جنباً إىل جنب مع إسرائيل يف سالم وأمنةذلك إقام

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
ذكرت منظمة العفو الدولية أهنا تؤيد العديد مـن التوصـيات املقدمـة خـالل                 -٤٧٥

واقترحـت  .  حظيت أو مل حتظ بدعم إسرائيل      االستعراض وتتطلع إىل معرفة التوصيات اليت     
املنظمة تعزيز التوصيات عن طريق االعتراف بإمكانية انطباق مسؤولية إسرائيل على األراضي            

 حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والتحقيق يف جـرائم          الدويلاحملتلة مبوجب القانون    
 مرتكيب اجلرائم وتعويض الـضحايا؛      احلرب واالنتهاكات األخرى للقانون الدويل، ومساءلة     

ورفع احلصار املفروض على قطاع غزة والسماح مبرور األشخاص والبـضائع دون عـائق؛              
السور يف الضفة   / الفلسطينيني وبناء اجلدار   منازلووقف توسع االستيطان اإلسرائيلي وتدمري      

يني؛ وتغـيري    نقطة تفتيش وحاجز تعوق حركة الفلـسطين       ٥٠٠العربية؛ وإزالة ما يزيد عن      
السياسات واملمارسات اليت تقوض احلق يف الصحة والتعليم واإلسكان والعمـل والتمتـع             

وقالت إن  .  البدو يف إسرائيل   عاتمبستوى معيشة مالئم يف األراضي احملتلة، مبا يف ذلك جملتم         
العديد من التوصيات املقدمة أصبحت أكثر إحلاحاً يف أعقاب الصراع الذي نشب مؤخراً يف              

  . قطاع غزة وجنوب إسرائيل وحثت على تنفيذها بصورة كاملة وسريعة
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وأشارت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان إىل أن االفتقار إىل التعاون قد قلل من فرصة                -٤٧٦
والحظت أن  . واقترحت أال يعتمد اجمللس التقرير    . احلوار وفعالية االستعراض الدوري الشامل    

 أعربت عن قلقها وقدمت طلبات واقعية وقابلة للقياس لوضـع           البلدان من خمتلف املناطق قد    
وأشارت إىل أن سـلوك الدولـة     .  حقوق اإلنسان املرتكبة ضد الفلسطينيني     هاكاتحد النت 

وأشارت اللجنة إىل أن اجلـدار      . العربية بوصفها سلطة احتالل يتعارض مع التزاماهتا الدولية       
ة وطرد الفلسطينيني يعرض للخطر عملية السالم       الفاصل، والعزل، وجتزئة األراضي الفلسطيني    

واختتمت اللجنة بياهنا بأن أعربت عن أملـها بـأن          .  يف حل املشاكل   ةوحق األجيال القادم  
  . يكون للفلسطينيني يف يوم ما دولة مستقلة ذات سيادة

وقال املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية إن آثار الضربات اجلويـة              -٤٧٧
سرائيلية واهلجوم الربي قد جتاوز تدمري البنية األساسية إىل هدر أرواح األبرياء، مبن فـيهم        اإل

وأشار إىل أن الفلسطينيني قد تعرضوا للقمع ولصدمات نفسية        . النساء واألطفال وكبار السن   
وقال إن ما يزيد عن ثلثي نـساء        .  وتدمري واسع النطاق مبا يف ذلك التشرد الداخلي        رةمستم
وشدد املعهد على أمهية احترام القانون اإلنساين       . ال فلسطني يعانون من صدمات نفسية     وأطف

. الدويل وتشكيل وفد مستقل لتقصي احلقائق، كجزء من مسؤوليات اجمللس املتعلقة بفلسطني  
 اجمللس بتقدمي تقرير مستقل عن الصدمات النفسية والعقلية الـيت تعانيهـا النـساء               وطالب

  .  سيما يف قطاع غزةوالنيون واألطفال الفلسطي
والحظ االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة، متحدثا باسم رابطة األمم املتحدة يف              -٤٧٨

إيران، اإلمهال املستمر حلقوق املدنيني بوصفه انتهاكاً حلقوق اإلنسان، وال سيما يف قطـاع              
 والـصكوك اإلنـسانية    وأشار االحتاد إىل أن إسرائيل انتهكت مجيع حقوق اإلنـسان         . غزة

 أشار إىل أن األطفال يف غزة يواجهون خطر أوبئة ميكن أن تتفشى بني األطفال               كما. الدولية
وأشار االحتـاد إىل إمكانيـة      . الفلسطينيني نتيجة نقص التطعيم وفقاً ملنظمة الصحة العاملية       

  . جوم على غزةحدوث أزمة صحية وإىل االضطرابات الصحية النامجة عن ثالثة أسابيع من اهل
وأشاد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان مبشاركة إسـرائيل يف االسـتعراض              -٤٧٩

والحظ أن اهليئات الدولية وآليات األمم املتحدة، مبا فيهـا اجمللـس، قـد              . الدوري الشامل 
استنتجت أن املصادرة واالستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة من جانب إسـرائيل ميـثالن              

وقال إن  . والحظ أن عملية االستيطان مل تتوقف     .  مبوجب القانون الدويل   عةماالً غري مشرو  أع
سياسة االستيطان ومصادرة األراضي غري املشروعة اليت تتبعها إسرائيل قـد أدت إىل انتـهاك               

وسأل . احلقوق األساسية للفلسطينيني وإىل تعريض احلقوق األساسية جلميع اإلسرائيليني للخطر         
 أو ستتخذها احلكومة اإلسرائيلية إلهناء هـذه الـسياسة وتفكيـك            ذهتاطوات اليت اخت  عن اخل 

وقال إن اعتراف إسرائيل مبعاناة الشعب الفلـسطيين النـاتج عـن االحـتالل              . املستوطنات
والسياسات املتبعة يف األراضي الفلسطينية احملتلة سيمثل خطوة أولية هامة يف معاجلـة املـأزق               
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 إسرائيل يف تناول انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبـها          بة غري أن عدم رغ    .السياسي احلايل 
  .القوات اإلسرائيلية يف تقرير االستعراض الدوري الشامل هو مؤشر ال يبعث على التفاؤل

وأعربت اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم عن أسفها من أن رد إسرائيل على               -٤٨٠
وأعربت عن اهتمامها بالتوصية الـواردة يف الفقـرة         . الدورةالتوصيات مل يكن متاحاً قبل      

ورحبت املنظمة بإشارة إسرائيل يف مالحظاهتا االستهاللية إىل        . ١٠٠ من الفقرة    ٢٢الفرعية  
.  خدمة مدنية بديلة للمستنكفني ضمريياً عـن أداء اخلدمـة العـسكرية            دخالأهنا ختطط إل  

 مع املعايري الدولية احملددة يف قـرار جلنـة      وشجعت املنظمة إسرائيل على وضع تشريع يتسق      
وطالبت املنظمة  .  ويف اختصاصات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ١٩٩٨/٧٧حقوق اإلنسان   

 الترتيبات ذات الصلة لرقابة مدنيـة صـارمة،        إخضاعإسرائيل على وجه اخلصوص بضمان      
مقارنـة باخلدمـة    وضمان توافقها مع طبيعة االعتراضات، وأال تكون ذات طابع عقـايب            

وأشـارت  . العسكرية وأهنا ينبغي أن تقبل إعالنات املستنكفني ضمريياً دون إجراء حتقيـق           
  . ذي الصلةلتشريعاملنظمة إىل أهنا ستتابع باهتمام التقدم احملرز حنو وضع ا

وأشارت املنظمة النسائية الصهيونية الدولية إىل أنه على الرغم من مالحظتها اخلطوات              -٤٨١
خذة لتعزيز حقوق اإلنسان واملرأة، فإنه ال تزال هناك حواجز متبقية أمام اإلعمال الكامـل               املت

ـ         . حلقوق اإلنسان واحلقوق املدنية     ةكما الحظت إنشاء اللجنة املعنية بتكافؤ فرص العمل وجلن
احلقوق املتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأن اللجنتني تضمنان املشاركة الفعالة للمنظمـات            

وطالبت املنظمة إسرائيل باالستمرار يف هذا االجتاه اإلجيايب وبأن تزيل أو تقلـل             . احلكوميةغري  
 تعلـق من حتفظاهتا بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وال سيما فيمـا ي               

د ما يـربر  وبينت أنه ال يوج. باملساواة يف التمثيل العام واملساواة بني اجلنسني يف احلياة األسرية       
وقالـت إن   . اح بالزواج والطالق املدنيني   ـ وحثت إسرائيل على السم    ١٦التحفظ على املادة    

 مواطن إسرائيلي من الذين ليس لديهم انتمـاء ديـين ال يـستطيعون    ٣٠٠ ٠٠٠ما يزيد عن   
 كما أن . ومن شأن الزواج املدين أن يوفر هلم أحد احلقوق املدنية األساسية          .  يف إسرائيل  الزواج

ذلك سيؤدي إىل استحداث قانون طالق قائم على املساواة حيل حمل القوانني الدينية التمييزيـة               
  .السارية اليت تتمتع بوالية حصرية حالياً يف حاالت الزواج والطالق يف إسرائيل

وأشارت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف إىل العملية العسكرية اإلسـرائيلية الـيت               -٤٨٢
والحظـت  . ني وإصابتهم وتشريدهم وحصارهم   ي وإىل مقتل الفلسطين   نفذت ضد قطاع غزة   

املنظمة تدمري املباين احلكومية واملباين األخرى فضالً عن مراكز توزيع املعونة على الالجـئني              
وأشارت إىل أن إسرائيل ارتكبت إبادة مجاعيـة وفقـاً التفاقيـات            . تحدةالتابعة لألمم امل  

وفقاً مليثاق احملكمة العسكرية الدوليـة بنـورمربغ؛        وبروتوكوالت جنيف؛ وجرائم حرب     
وجرائم ضد اإلنسانية وفقاً لقانون روما األساسي واحملكمة العسكرية الدوليـة بنـورمربغ،             

  . ٣٣١٤وجرمية اعتداء وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
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           وأعرب مركز دراسات اجملتمع عن قلقه مـن أن نتـائج االسـتعراض مل تتنـاول                  -٤٨٣
إال حقوق الشعب اإلسرائيلي، متجاهلة االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف األراضـي            

وقد حاولت إسرائيل تفادي مسؤولياهتا كدولة احـتالل فيمـا يتعلـق            . الفلسطينية احملتلة 
. باالنتهاكات املرتكبة يف غزة والضفة الغربية واألراضي األخرى احملتلة يف سـوريا ولبنـان             

كز إىل أن أبرز انتهاك ترتكبه الدولة هو حرمان الشعب الفلسطيين مـن تقريـر               وأشار املر 
. مصريه عن طريق احتالل أراضيه، وما ترتب عليه من أعمال وحشية ضد السكان املـدنيني          

 مبن فيهم أعـضاء يف الربملـان وأن   سجون، آالف فلسطيين داخل ال    ١٠وأشار إىل أن هناك     
كما أشار املركز إىل أنه     . د عدة أيام من إجراء االستعراض     إسرائيل ارتكبت جمزرة يف غزة بع     

جيب تذكري إسرائيل مبا ارتكبته يف غزة ومناطق أخرى من فلسطني ومساءلتها عن أفعاهلـا،               
 األوروبية واملاحنون اآلخرون الدولوأنه ليس من العدل أن تقوم إسرائيل بالتدمري وأن تتحمل 

  .تكاليف إعادة البناء
 األمريكي للمعونة اإلنسانية والتنمية إهنا تتابع بقلق        -نظمة اجملتمع األفريقي    وقالت م   -٤٨٤

ن االحتالل اإلسرائيلي ارتكـب أسـوأ أنـواع    إالوضع املأساوي للشعب الفلسطيين حيث     
وطالب . انتهاكات حقوق اإلنسان، متجاهالً مجيع القوانني الدولية والقانون اإلنساين الدويل         

ي جلميع االنتهاكات اليت تتعارض مع مجيع القوانني الدوليـة وإلـزام             الفور بالوقفاجمللس  
وأضافت أن عدم احترام . السلطة القائمة باالحتالل باالمتثال للقرارات الدولية يف هذا الصدد   

وطالبت اجمللس  . هذه القرارات من جانب إسرائيل يدل على ازدراء إسرائيل للمجتمع الدويل          
يين وإلزام إسرائيل بوضع حد للتطهري العرقي واجملـازر الـيت            الفلسط الشعببضمان محاية   

  .ترتكبها يف األراضي الفلسطينية

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
أشارت إسرائيل إىل أنه يف حني كانت األسئلة والتوصيات متثل حتدياً، إال أهنا تأمل                -٤٨٥

وتتعهد إسـرائيل   . ناءة جلميع املواطنني اإلسرائيليني   يف أن تؤدي يف هناية املطاف إىل نتائج ب        
  .جاح إىل حتقيق التوصيات اليت قبلتها بن- مبرور الوقت -بتنفيذ التدابري العملية اليت ستؤدي 

س الذي ذكـر، مستـشهداً      ـل إىل مالحظات رئيس اجملل    ـكما أشارت إسرائي    -٤٨٦
ظى بدعم الدولة املعنية سيتم حتديدها      ، أن التوصيات اليت حت    ٥/١ من قرار اجمللس     ٣٢بالفقرة  

على هذا األساس، على أن حياط علماً بالتوصيات األخرى، باإلضافة إىل تعليقات الدولـة               
وع االستعراض إىل   ـوأضافت أن الرئيس شدد على أمهية أن تشري الدولة موض         . املعنية عليها 

  . أو اإلحاطة هبا علماًما إذا كانت التوصيات اليت مل يشر إليها الوفد حتظى بالدعم 
وبناء على هذه املالحظات وقرار اجمللس، قالت إسرائيل إهنا قد أشارت بالفعل إىل                -٤٨٧

  . التوصيات اليت حظيت بدعمها، وبأهنا أحاطت علما أيضاً جبميع التوصيات األخرى
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 غـري   وأشارت إسرائيل إىل أهنا ستواصل التشاور مع ممثلي اجملتمع املدين واملنظمات            -٤٨٨
وتعتقد إسرائيل أن مـشاركة  . احلكومية لضمان اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان يف إسرائيل 

اجملتمع املدين الفعالة يف متابعة االستعراض الدوري الشامل ستجعل دميقراطيتها النشطة أكثر            
  .  وأمناًرونةقوة وم
 ومع ذلك فإهنا مل    وأضافت أهنا تدرك أن سجلها اخلاص حبقوق اإلنسان ليس مثالياً،           -٤٨٩

تتخل عن املثُل األساسية اليت وردت يف إعالن استقالهلا وتتطلع إىل ضمان اسـتمرار منـو                
  . اجملتمع استناداً إىل سيادة القانون واحلريات األساسية

  .وقبل اعتماد نتائج االستعراض املتعلق بإسرائيل، قُّدمت البيانات الواردة أدناه  -٤٩٠
كيد دعمها لعملية االستعراض الدوري الشامل وأحاطت علمـاً         أعادت فلسطني تأ    -٤٩١

ان والقانون اإلنساين الـدويل،     ـون الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنس     ـبأن تطبيق القان  
وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية               

ير تفصيلي عن حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الـيت    تقدمي تقر  االحتاللتفرض على سلطة    
وشككت فلسطني  . حتتلها، باإلضافة إىل تقريرها املتعلق حبالة حقوق اإلنسان داخل أراضيها         

يف التزام إسرائيل مببادئ ميثاق األمم املتحدة، والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون              
لسطينية منتهكة بذلك بوضـوح مبـادئ األمـم          حتتل أراضي ف   ألهنااإلنساين الدويل، نظراً    

ومن أجل احترام القانون الدويل أو القـرارات        . املتحدة وألهنا هتدد السالم واألمن الدوليني     
الدولية عموماً، وقرارات جملس حقوق اإلنسان بصفة خاصة، جيب أن تكون إسرائيل ملزمة             

جيب أن حتترم إسرائيل مجيع آليات      و. بتطبيق مجيع القرارات والتوصيات اليت يعتمدها اجمللس      
. حقوق اإلنسان التابعة للمجلس، وال سيما اإلجراءات اخلاصة وبعثات تقـصي احلقـائق            

وأشارت فلسطني إىل أن إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، قد رفضت عدداً من التوصيات             
وأعربـت  .  شأن عمل اجمللـس    نمما يهدد آلية االستعراض الدوري الشامل بأكمله ويقلل م        

، فـإن   ٥/١ من قرار اجمللس     ٣٢فلسطني عن حتفظاهتا هبذا الشأن مشريةً إىل أنه وفقاً للفقرة           
  . مجيع التوصيات تشكل جزءاً من نتائج االستعراض

والحظت باكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، أن االستعراض الدوري الشامل            -٤٩٢
ليت تسعى ملعاجلة حالة حقوق اإلنـسان يف البلـد   يعّد من أهم اآلليات اليت أنشأها اجمللس وا     

وأشارت إىل أن اجمللس ينبغي أن يضع يف اعتبـاره أن           . موضوع االستعراض بطريقة شاملة   
 احتالل، هلا مركز خمتلف وعليها التزامات مبوجب القانون الـدويل           سلطةإسرائيل، بوصفها   

فبموجب القانون  . قية جنيف الرابعة  حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما اتفا       
اإلنساين الدويل، يعترب الفلسطينيون شعباً حممياً وعلى إسرائيل التزام بأن تضمن متتعهم جبميع             

 ذكّرت العديد من الدول إسرائيل هبذا األمر خالل االستعراض الـذي            قدو. حقوق اإلنسان 
هتا املتعلقة حبقوق اإلنـسان     ، وأوصتها بتنفيذ التزاما   ٢٠٠٨ديسمرب  /جرى يف كانون األول   

وينبغي مساءلة إسرائيل عن االنتـهاكات      . والتزاماهتا اإلنسانية اليت اختارت إسرائيل جتاهلها     
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 اليت يتعرض هلا الشعب الذي حتتله حالياً كما يتعني عليهـا    ساسيةاملستمرة جلميع احلقوق األ   
لس عـدم إفـالت مـن       وينبغي أن يضمن هذا اجمل    . أن تستجيب جلميع التوصيات املقدمة    

وتعتقد منظمة املؤمتر اإلسـالمي أن سياسـة        . ينتهكون حقوق الشعوب احملتلة من العقاب     
 بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان قد      لصلةإسرائيل يف جتاهل بعض الشواغل األساسية ذات ا       

وبالتايل، فإن لـدى    . حط بدرجة كبرية من شأن هدف إجراء االستعراض الدوري الشامل         
  .املنظمة حتفظات على هذا النهج

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أهنا قد عادت للعمل مع اجمللس وأهنا تسعى               -٤٩٣
. إىل ضمان اإلنصاف وأال يتم استهداف بلد باخلصوص ومعاملته بطريقة خمتلفة عن غـريه             

بعـض املـسائل    والحظت أنه خالل النظر يف نتائج االستعراض املتعلق بإسرائيل، أثـريت            
ورأت أن اجلهود الرامية إىل معاملـة بلـد         .  يف حالة أي دولة أخرى     تذكراإلجرائية اليت مل    

والحظت الواليات املتحدة   . واحد، أي بلد، بصورة خمتلفة عن البلدان األخرى، غري مقبولة         
األمريكية مع التقدير املالحظات املقدمة من فلسطني، والتزامهـا بـاإلجراءات والتـصرف        

 ورئيس اجمللس والعمل على أن يكون اجمللـس علـى     نةوأشادت بعمل األما  . بصورة منصفة 
العاملية، واحلياد، واملوضوعية، : وقالت إن املبادئ التأسيسية للمجلس، وهي . الطريق الصحيح 

والالانتقائية، مل يقصد هبا حجب النقد عن البلدان وإمنا هتيئة بيئة يعامل فيها اجلميع بإنصاف،         
والحظت أن على اجلميع إعادة تكـريس       .  أكثر فعالية  اف جيعل عمل اجمللس يف هناية املط      مما

  .أنفسهم للعمل وفقاً ألهداف اجمللس ومبادئه التأسيسية
وأعربت أستراليا عن قلقها البالغ إزاء إثارة مسائل إجرائية خالل النظـر يف نتـائج           -٤٩٤

 دولة أخرى تناولتها هـذه      ٣٠عراض حالة   االستعراض املتعلق بإسرائيل مل تذكر خالل است      
وأشارت أستراليا إىل أن استهداف بلد واحد على وجه اخلصوص ليس مقبوالً وهو             . العملية

أمر مؤسف، نظراً للعمل اإلجيايب بصفة عامة لعملية االستعراض الدوري الشامل وإسهامه يف             
عن تقديرها للجهود اليت بذهلا     وأعربت أستراليا   . تعزيز حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان      

  .الرئيس سعياً إلجياد حلول وضمان توافر اللباقة يف هذه املداوالت
 فعالة لتحقيـق    ةوأشارت كوبا إىل دعمها لالستعراض الدوري الشامل بوصفه أدا          -٤٩٥

كما أشارت إىل أهنا كانت تأمل أن تتـصرف         . التقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
فقاً للممارسة املتبعة، اليت حيترمها اجلميع، والرد على مجيع التوصيات اليت مل حتدد             إسرائيل و 

ولن تعترض كوبا على اعتماد التقريـر،       .  بعد خالل استعراض الفريق العامل     اموقفها بشأهن 
ولكنها ترغب يف تسجيل أملها أن تتفهم إسرائيل الطلبات املقدمة من اجملتمع الـدويل وأن               

رام مجيع حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حقوق الشعب الفلسطيين الذي يعيش يف             تسعى إىل احت  
  . إذ هي ملزمة بذلك بوصفها سلطة االحتاللة،األراضي الفلسطينية احملتل
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  ليختنشتاين  -٩  
 وفقـاً  ٢٠٠٨ديـسمرب  / كانون األول ٥أجري االستعراض املتعلق بليختنشتاين يف        -٤٩٦

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من ٥/١يف قرار اجمللس جلميع ألحكام ذات الصلة الواردة      
؛ )A/HRC/WG.6/3/LIE/1 (٥/١من املرفق بقـرار اجمللـس       ) أ(١٥ليختنشتاين وفقاً للفقرة    

) ب(١٥ أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة            يوالتجميع الذ 
)A/HRC/WG.6/3/LIE/2(   ١٥عدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة        ؛ واملوجز الذي أ)ج (
)A/HRC/WG.6/3/LIE/3.(  

، يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩ونظر اجمللس، يف جلسته التاسعة والعشرين، املعقودة يف           -٤٩٧
  ).انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بليختنشتاين 

الفريـق العامـل املعـين      وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بليختنـشتاين تقريـر           -٤٩٨
أو /، وآراء ليختنشتاين بـشأن التوصـيات و       )A/HRC/10/77(باالستعراض الدوري الشامل    

االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على       
ي جـرى يف الفريـق      املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذ           

  ).A/HRC/10/77/Add.1انظر أيضاً (العامل 

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

قدم وفد ليختنشتاين معلومات مستجدة بشأن التطورات ذات الصلة اليت حـدثت              -٤٩٩
  .  الفريق العامل تقرير االستعراض الدوري الشامل املتعلق بليختنشتاينمنذ أن اعتمد

، اعتمد الربملان انضمام ليختنـشتاين إىل       ٢٠٠٨ديسمرب  /وذكر أنه يف كانون األول      -٥٠٠
 املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التـبين علـى الـصعيد      ١٩٩٣اتفاقية الهاي لعام    

التفاقية، ستتمكن ليختنشتاين من التـصديق أيـضاً علـى         وكدولة طرف يف هذه ا    . الدويل
 التفاقية حقوق الطفل وبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال        ريالربوتوكول االختيا 
  . يف املواد اإلباحية

وتـنص  . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١وقد بدأ تنفيذ قانون األطفال والشباب اجلديد يف           -٥٠١
يف مجلة أمور، على أن يتمتع األطفال والشباب باحلق يف تعليم خال  من هذا القانون، ٣املادة 

من العنف، ويشري بالتحديد إىل عدم التساهل مع أي نوع من العقوبة البدنيـة، أو الـضرر                 
وشددت ليختنشتاين على أن هذا احلكم يكمل احلظـر         .  أخرى مهينة  تدابريالنفسي أو أي    

 ويف مراكز رعاية األطفال العامة، ويوسع نطاقـه إىل          احلايل على العقوبة البدنية يف املدارس     
  .مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك األسرة
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فرباير أيضاً، فريقاً عـامالً     /وشدد الوفد أيضاً على أن احلكومة قد أنشأت، يف شباط           -٥٠٢
مكلفاً حتديداً ببحث أي تشريعات أو تدابري أخرى مطلوبة لتنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص      

ويف الـشهر نفـسه، اعتمـدت       . قة وبروتوكوهلا االختياري على الصعيد الداخلي     ذوي اإلعا 
أعّدها فريق عامـل    " األشخاص ذوو اإلعاقة يف إجراءات العمل     " بعنوان   اهيماحلكومة ورقة مف  

وعلى أساس هذه   . أنشئ لتحليل الوضع احلايل يف ليختنشتاين يف هذا اجملال على وجه التحديد           
التزامه الطوعي بأن تكثف ليختنشتاين حبثها لتدابري التنفيذ الـضرورية          التطورات، أعلن الوفد    

وقد اختذ هذا االلتزام عمالً بالسياسة العامة       .  إىل االتفاقية وبروتوكوهلا   نضماملتحقيق إمكانية اال  
السابقة لليختنشتاين املتعلقة باملعاهدات الدولية، واليت تشتمل على هتيئة التشريع الـوطين ذي             

  .قبل التصديق على املعاهدة من أجل السماح بتنفيذها الفوري من بعدالصلة 
وهنـاك  .  أيضاً، ُنظمت انتخابات برملانية يف ليختنشتاين      ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط   -٥٠٣

اء املنتخبني اجلدد يف الربملـان والبـالغ        ـ يف املائة تقريباً، بني األعض     ٢٤أي   ست سيدات، 
تيجة مع النتيجة اليت حتققت يف االنتخابات الربملانية اليت         وتتوافق هذه الن  .  عضواً ٢٥عددهم  
 أربع سنوات، ومتثل أساساً راسخاً اللتزام ليختنشتاين املستمر بـإيالء اهتمـام             قبلأجريت  

ويف هذا السياق،   . خاص ملشاركة املرأة على مجيع املستويات ويف مجيع جماالت احلياة العامة          
 يف املائـة مـن      ٤٠تؤدي اليمني قريباً جداً وسـيكون       أضاف الوفد أن احلكومة اجلديدة س     

وقد اختذت ليختنشتاين هذا االلتزام إزاء مـشاركة املـرأة    .  من السيدات  أعضائها الوزاريني 
وأعلـن  . استجابة أيضاً للتوصيات املقدمة خالل دورة الفريق العامل فيما يتعلق حبقوق املرأة           

توصيات يف هذا اجملال، جزئياً عن طريق حتويلـها         الوفد أن ليختنشتاين ميكن أن تقبل مجيع ال       
  .إىل التزامات طوعية

وتتعلق التوصية الوحيدة ذات الصلة بوضع املرأة اليت مل تستطع ليختنشتاين أن تقبلها            -٥٠٤
ويف هذا الصدد، أوضـح الوفـد أن        . باملقاضاة القضائية بشأن مجيع أشكال العنف األسري      

وهبذا املفهوم  . دراج حكم جنائي صريح جديد بشأن املطاردة       إ ٢٠٠٧الربملان اعتمد يف عام     
 آخر بشكل مستمر وملدة طويلة تؤثر على أسلوب حياتـه أو حياهتـا           بشخصفإن التحرش   

ويسهم هذا احلكم إسهاماً كبرياً يف منع العنف ضد املرأة حيث أنه            . بشكل خطري هو جرمية   
اً ومينع من حتول سلوك التهديـد إىل        ميكن الشرطة من التدخل بالفعل يف مرحلة مبكرة جد        

 هذه اجلرمية قيام الضحية بتقدمي بالغ للـشروع يف          بويتطلب توجيه التهمة بارتكا   . عنف
ويصدق هذا على حالة االغتصاب بني الزوجني والعشريين فضالً عـن أي            . مقاضاة اجلاين 

 وبـالنظر إىل أن     .أنواع أخرى من العنف األسري اليت يعاقب عليها مبوجب القانون اجلنائي          
التفرقة يف اإلجراءات بني املطاردة واألشكال األخرى من العنف األسري ميكن أن تـضعف              
هذا احلكم اجلديد من القانون اجلنائي، فإن سلطات ليختنشتاين ال تنوي املقاضاة القانونيـة              

  .بشأن مجيع أفعال العنف األسري
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ة، وهي إحدى التوصيات الثمانيـة      ولذلك ال تستطيع ليختنشتاين دعم هذه التوصي        -٥٠٥
 توصية من   ٣٢وحسبما أشار الوفد، فإنه أمكن على الرغم من ذلك قبول           . اليت يسعها قبوهلا  

 بـني التوصـيات     ١ إىل   ٤التوصيات أو حتويلها إىل التزامات طوعية، وهو ما يعادل نسبة           
  . املقبولة واملرفوضة

عة التزامها بالتعاون الدويل رغم األزمة      وشدد الوفد على أن ليختنشتاين تواصل متاب        -٥٠٦
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /وبصفة خاصة، ذكر الوفد أنه قدم، منذ كانون األول        . املالية واالقتصادية 

كما قدم دعماً إىل .  فرنك سويسري كإغاثة للحالة الطارئة يف غزة  ١٠٠ ٠٠٠دعماً مقداره   
نـشطتها يف أوغنـدا      فرنك سويـسري أل    ٢٠٠ ٠٠٠جلنة الصليب األمحر الدولية مقداره      

 فرنك سويسري لربنامج صحة أساسـية يف        ١٠٠ ٠٠٠وقدم دعما آخر مقداره     . والفلبني
.  فرنك سويسري خلطة العمل اإلنسانية املشتركة يف سري النكـا          ١٠٠ ٠٠٠زمبابوي، و 

 ٥٠ ٠٠٠ رصد الرتوح الداخلي و    ز فرنك سويسري إىل مرك    ١٠٠ ٠٠٠وإضافة إىل ذلك، قدم     
  . صندوق جلنة الصليب األمحر الدولية لضحايا األلغامفرنك سويسري إىل

وختاماً، أشار الوفد إىل الردود اخلطية على التوصيات اليت قدمتها ليختنشتاين قبـل               -٥٠٧
  .عدة أيام من انعقاد اجللسة، واليت ال يعتزم قراءهتا من أجل توفري الوقت للحوار

  ول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والد  )ب(  
فقد . أعربت أملانيا عن شكرها لليختنشتاين على هنجها البناء املتميز إزاء التوصيات            -٥٠٨

كانت ليختنشتاين منوذجاً لكيفية التعامل مع التوصيات بقبول ودعم العديد منها وبتحويـل             
 أسباب منطقية تفصيلية بشأن التوصيات      غريها إىل التزامات طوعية، واألهم من ذلك، بتقدمي       

  .اليت مل تتمكن من قبوهلا

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
رحبت منظمة العفو الدولية بالعديد من التوصيات املقدمة مـن الـدول خـالل                -٥٠٩

إزالة مجيع أشكال التمييـز،     االستعراض، وال سيما ما يتعلق مبواصلة اجلهود اليت هتدف إىل           
وصياغة قانون يسمح بتسجيل الشراكة بني الزوجيني املثليني، وضمان التنفيذ الكامل خلطط            

غري أهنـا   . ورحبت أيضاً بدعم ليختنشتاين هلذه التوصيات     .  العنصرية فحةالعمل الوطنية ملكا  
 ديـوان أمـني   أعربت عن أسفها لرفض ليختنشتاين التوصية املقدمة من عدة دول إلنـشاء       

وعلى الرغم من التعليقات اليت . للمظامل أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
ذكرهتا ليختنشتاين يف اإلضافة املقدمة منها، فإن املنظمة تعتقد أن إنـشاء هـذه املؤسـسة                
سيكون خطوة هامة حنو حتسني التعاون بشأن سياسات حقوق اإلنـسان علـى خمتلـف               

وأشارت املنظمة إىل الطلب الذي قدمته عدة دول لوضع . ات املؤسسية يف ليختنشتايناملستوي
 تعديل القانون الوطين اجلديـد      لىتدابري تعزز إدماج األجانب، ومن مث حثت ليختنشتاين ع        

لألجانب لتفادي خلق جمموعات إضافية من غري املواطنني ولضمان عدم التمييز ضـد غـري               
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ورحبت املنظمة بالتأكيدات اليت    . ما يتعلق حبقهم يف مجع مشل األسرة      املواطنني، وال سيما في   
 مبوجب منظومـة اهليئـات      غقدمتها ليختنشتاين بشأن وفائها جبميع التزاماهتا املتعلقة باإلبال       

املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة، وطالبت ليختنشتاين بضمان االضـطالع مبتابعـة            
ويشتمل هذا األمـر علـى إجـراء    . خلتامية لتلك اهليئات  منتظمة للمالحظات والتوصيات ا   

 منهم  نتدريب منتظم يف ميدان حقوق اإلنسان ملوظفي اخلدمة املدنية، وال سيما الذين يعملو            
  . مع األجانب وملتمسي اللجوء السياسي

ورحب مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان بإدراج حقوق اإلنـسان             -٥١٠
ورحب بإنشاء جلنة معنية باحلماية من العنف       . سياسة اخلارجية لليختنشتاين  ضمن أولويات ال  

يف ليختنشتاين، وأشار إىل أنه يرغب يف التعاون مع هذه اللجنة يف إطار الدراسة االستقصائية               
واقترح املركز تقدمي نتائج هذه الدراسة االستقصائية .  يضطلع هبا بشأن العنفيتاالجتماعية ال

. ق اإلنسان، حيث جيري تناول مسألة العنف يف سياق العنف ضد املرأة فقط            إىل جملس حقو  
ويعتقد املركز أن هذه الدراسة االستقصائية توفر فرصة ملناقشة حقيقة أن العنف يعترب حمنـة               

  . معه على هذا األساسلتعاملاجتماعية وينبغي ا

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
ختنشتاين إىل أهنا قد أحاطت علماًً بالتعليقات املقدمة وأن التقرير سيجري      أشارت لي   -٥١١

وأشار الوفد جمدداً إىل التعليقات اخلطية اليت قدمتها ليختنـشتاين          . تناوله على الصعيد احمللي   
. سلفاً، وشدد على أن احلوار مل ينته يف اجللسة العامة للمجلس وإمنا سيستمر يف املـستقبل               

وأشار . شتاين على متابعة االستعراض الدوري الشامل وتنفيذ االلتزامات عملياً  وستركز ليختن 
الوفد إىل أن ليختنشتاين قررت مواصلة احلوار على الصعيد الـوطين ومـن املزمـع عقـد                 

وأعرب . اجتماعات دورية مع مجيع أصحاب املصلحة الذين سامهوا يف إعداد التقرير الوطين           
فيهم أعضاء اجملموعة الثالثية، على اهتمـامهم باالسـتعراض         عن شكره جلميع الوفود، مبن      

  . وتعليقاهتم وأسئلتهم وتوصياهتم العديدة

  صربيا  -١٠  
 وفقاً جلميـع    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥أجري االستعراض املتعلق بصربيا يف        -٥١٢

املقـدم مـن    ، واستناداً إىل التقرير الوطين      ٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس        
؛ )A/HRC/WG.6/3/SRB/1 (٥/١مـن املرفـق بقـرار اجمللـس         ) أ(١٥صربيا وفقاً للفقرة    

) ب(١٥ األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة          فوضيةوالتجميع الذي أعدته م   
)A/HRC/WG.6/3/SRB/2(           ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة)ج (
)A/HRC/WG.6/3/SRB/3.(  

، يف نتـائج  ٢٠٠٩مـارس  / آذار١٩ونظر اجمللس، يف جلسته الثالثني، املعقودة يف          -٥١٣
  ). انظر القسم جيم أدناه(االستعراض املتعلق بصربيا 
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ق بـصربيا تقريـر الفريـق العامـل املعـين           ـج االستعراض املتعل  ـوتتضمن نتائ   -٥١٤
أو /بيا بـشأن التوصـيات و     ، وآراء صـر   )A/HRC/10/78(باالستعراض الدوري الـشامل     

االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على       
 معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جـرى يف الفريـق            عالَجاملسائل أو القضايا اليت مل ت     

  ).A/HRC/10/78/Add.1انظر أيضاً (العامل 

أو االسـتنتاجات   /ربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و        اآلراء اليت أع    )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

قدم وزير الدولة حلقوق اإلنسان واألقليات يف صربيا رد الدولة املتعلق باالستنتاجات   -٥١٥
ملتعلق بالبلد،  والتوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ا          

وأبلغ الوزيُر اجمللَس أن صربيا قبلت، بعد       . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥الذي أجري يف    
وقـدم  .  بعناية يف التقرير املشار إليه، معظم االستنتاجات والتوصيات كلياً أو جزئيـاً            لنظرا

  ).A/HRC/10/78/Add.1انظر (شرحاً وافياً ملوقف احلكومة فيما يتعلق جبميع التوصيات 
وقال املندوب إن صربيا تدرك مسؤوليتها عن تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                -٥١٦

واحلريات األساسية، وهي مستعدة وراغبة يف تنفيذ التوصيات واملسؤوليات اليت قبلتها، على            
الرغم من أن اجلهود املبذولة للتنفيذ تواجه يف كثري من األحيان حتديات كـبرية، وتـستتبع                

وسلط املندوب الضوء على أن صـربيا قـد بـدأت           .  يف بعض األحيان   م العا زيادة اإلنفاق 
بالفعل، يف الفترة القصرية بني احلوار التفاعلي حىت اعتماد التقرير النهائي، يف الوفاء بـبعض               

فاالستعدادات جارية للتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           . االلتزامات
 التقرير األويل الذي سيقدم مبوجـب االتفاقيـة         عدادري إ وبروتوكوهلا االختياري، كما جي   

وإضافة إىل ذلك، أعدت صربيا مشروع قانون بشأن        . الدولية للقضاء على التمييز العنصري    
  . حظر التمييز واعتمدت استراتيجية وطنية لتحسني حالة املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني

كما . لقة باعتماد قانون مستقل ملكافحة التمييزوأضاف أن صربيا قبلت التوصية املتع   -٥١٧
وقد اعتمدت احلكومـة يف     . قبلت التوصية املتعلقة بتحسني ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة       

ويف العام نفـسه،    .  استراتيجية وطنية لتحسني ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة       ٢٠٠٦عام  
مد قريباً قانون يتعلـق      ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، يف حني سيعت       يزاعتمد قانون حظر التمي   

  . بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم مهنياً
كما قبلت صربيا التوصيات املتعلقة بالتزام احلكومة بتعزيز حقوق اإلنسان وزيـادة              -٥١٨

وقد وقعت وزارة حقوق اإلنسان واألقليات على مذكرة تعاون         . الوعي العام حبقوق اإلنسان   
 حكومية، تعهد مبوجبها الطرفان بضمان تبادل املعلومات يف  منظمة غري١٥٠مع ما يزيد عن 

 دورية بشأن األنـشطة املتـصلة بإعـداد واعتمـاد وتنفيـذ القـوانني               رةاملستقبل بصو 
واالستراتيجيات يف جمال احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وفيما يتصل بإعـداد            
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بولة، فضالً عن ما يتصل باألنشطة األخرى اليت        التقارير املتعلقة بتنفيذ االلتزامات الدولية املق     
كما ستشارك وزارة التعليم مستقبالً يف زيادة الوعي        . لوزارةتقع ضمن نطاق اختصاصات ا    

العام بشأن إمكانيات استخدام األحكام القانونية واآلليات املؤسسية القائمة حلماية حقـوق            
تدابري الالزمة لتعزيز اآلليات الوطنية     وستواصل مجهورية صربيا االضطالع جبميع ال     . اإلنسان

  .  فيما يتعلق بالطلبات أو االلتماسات الفرديةملتعاقدةالالزمة لتنفيذ آراء اهليئات ا
وقبلت صربيا أيضاً التوصية املتعلقة بالتقرير اخلاص بتنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على              -٥١٩

ق اإلنسان واألقليات بالفعل يف إعـداد       مجيع أشكال التمييز العنصري حيث بدأت وزارة حقو       
ـ         . التقرير األويل بشأن تنفيذ االتفاقية      نعوقبلت صربيا توصيات تتعلق بدور املرأة يف عملية ص

ويضطلع البلد بأنشطة هتدف إىل تغيري قانون األسرة عن طريـق إدراج            . القرار الرفيع املستوى  
ن مجيع أشكال هذه العقوبة، مبا فيهـا        أحكام حتظر بوضوح العقوبة البدنية وحتمي األطفال م       

العقوبة البدنية يف كنف األسرة، وبالتايل فقد قبلت صربيا التوصيات املتعلقة حبظـر العقوبـة               
  .البدنية، مبا يف ذلك داخل األسرة، مبا يتسق مع التوصية األخرية للجنة املعنية حبقوق الطفل

تراتيجية وطنية شاملة ملنع االجتـار      كما قبلت صربيا التوصيات املتعلقة بتنفيذ اس        - ٥٢٠
باألطفال واستغالهلم جنسياً والختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال بالتعاون           

وقبلت صربيا أيضاً التوصيات املتعلقة بوضع نظام قانوين يتـسق مـع            . مع البلدان املعنية  
 كذلك التوصيات املتعلقة بالتـدابري      وقبلت.  الدولية، من أجل تعزيز سيادة القانون      ايرياملع

الالزمة لضمان التحقيق يف اإلدعاءات بانتهاك حقوق اإلنسان وخضوع مرتكبيها للعقاب           
حسب االقتضاء، فضالً عن تعزيز التدابري الالزمة لوضع آلية فعالة للمساعدة يف مكافحـة            

  . باإلفالت من العقا
تحقيق يف حاالت العنف ضد الصحفيني      وقبلت صربيا التوصيات املتعلقة بضمان ال       -٥٢١

وهتيئة مناخ يستطيع فيه الصحفيون العمل حبرية وتغطية القضايا احلساسة، فضالً عن التوصية             
املتعلقة باالضطالع بتدابري لتحسني الظروف االجتماعية واالقتصادية لالجئني واألشـخاص          

حقوق اإلنسان الـيت وضـعها    كما قبلت التوصية املتعلقة بتحقيق أهداف       . اًاملشردين داخلي 
  .٩/١٢جملس حقوق اإلنسان يف قراره 

وأعربت صربيا عن دعمها لعمل اجمللس وعملية االسـتعراض الـدوري الـشامل               -٥٢٢
املستندة إىل احلوار التفاعلي، اليت تعزز حقوق اإلنسان العاملية وإسهاماهتا يف تبـادل أفـضل            

وأعرب املندوب، باسم حكومة صربيا،     . عنيةممارسات فيما بني الدول واألطراف األخرى امل      
 الدول اليت أشارت إىل جماالت تستدعي عمالً أكثر فعالية من أجل            جلميععن امتنانه العميق    

أوكرانيـا وباكـستان    (النهوض حبقوق اإلنسان يف صربيا، فضالً عن ممثلي اجملموعة الثالثية           
ربيا عن شكرها للمنظمـات غـري       كما أعربت ص  . على مسامهاهتم يف إعداد التقرير    ) وغانا

احلكومية وكيانات األمم املتحدة ذات الصلة العديدة اليت سامهت يف عمليـة االسـتعراض              
وأخرياً، أشارت صربيا إىل أهنا     . الدوري الشامل لتحديد معامل حالة حقوق اإلنسان يف البلد        
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وات سيمثل اختباراً   تعتقد أن إجراء الدورة القادمة لالستعراض الدوري الشامل بعد أربع سن          
 اليت قطعها على نفسه يف هذه العملية لتحسني حالة      تحقيقياً يظهر مدى وفاء البلد بااللتزاما     
  . حقوق اإلنسان واحلريات يف اجملتمع

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
لسلطات الصربية على جهودها املبذولة يف تقدمي تقريرها        أعربت كوبا عن شكرها ل      -٥٢٣

وأعربت عن ارتياحها بشأن . الوطين وعلى املعلومات الوفرية والواضحة املقدمة للفريق العامل   
الردود اليت قدمتها صربيا خالل احلوار التفاعلي وعن تقامسها خلرباهتا وإجنازاهتا وحتـدياهتا يف        

وأشادت جبهـود   . ايتها وعن إبالغ الفريق العامل بأولوياهتا      تعزيز حقوق اإلنسان ومح    مليةع
صربيا الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما حظر مجيع أشكال التمييز، وتعزيز              

. التسامح واحلوار املتعدد الثقافات بني خمتلف اجملموعات العرقية واللغوية والدينية يف البلـد            
 املفيد معرفة التدابري الوطنية اليت اعتمدهتا حكومة صربيا مـن   كوبا إىل أنه كان من     وأشارت

أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة فيما يتعلق باسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر                
ووجهت كوبا التهنئة إىل صربيا على التقدم الذي أحرزتـه       . واالستراتيجية الوطنية للتوظيف  

  . عتها على مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماهتا ومحاية حقوق اإلنسان وشجيزيف تعز
ورحب االحتاد الروسي باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بصربيا اليت تربطه هبـا              -٥٢٤

ورحب االحتـاد الروسـي، بـصفة خاصـة،         . عالقات وطيدة وطيبة طيلة سنوات عديدة     
 والبناء الذي انتهجتـه     والحظ النهج املنفتح  . باملعلومات اإلضافية اليت قدمها مندوب صربيا     

  . صربيا فضالً عن تركيزها على احلوار خالل االستعراض
وأعربت اجلزائر عن شكرها لوفد صربيا على املعلومات اإلضافية اليت قدمها بـشأن       -٥٢٥

وكان التقرير الوطين شامالً جداً وأبرز عزم البلد على محايـة           . حالة حقوق اإلنسان يف البلد    
وشجعت اجلزائر السلطات يف صربيا على االستمرار يف هذا النهج          . زهاحقوق اإلنسان وتعزي  

ونوه الوفد بأن اجلزائر وصـربيا      . ٢٠٠٨ديسمرب  / املقدمة يف كانون األول    صياتوقبول التو 
يشتركان يف متسكهما بالسالم والعدل والشرعية الدولية ومبادئ القانون الدويل، وهي السبل            

وأوصت اجلزائر باعتماد تقرير االستعراض الدوري      .  الدويل الوحيدة للحفاظ على االستقرار   
  .ياالشامل املتعلق بصرب

ورحبت أوكرانيا بوفد صربيا وأعربت عن شكرها له على التعليقات واملعلومـات              -٥٢٦
وأشادت . اإلضافية اليت قدمها بشأن التوصيات وأنشطة حكومة صربيا اليت هتدف إىل تنفيذها

 بذلتها يف السنوات األخرية هبدف محاية وتشجيع حقوق اإلنـسان           بصربيا على اجلهود اليت   
وأعربت أوكرانيا، بصفتها عضواً مـن أعـضاء        .  على هذا الصعيد   حرزوعلى التقدم الذي أ   

اجملموعة الثالثية، عن تقديرها لصربيا على انفتاحها يف عملية االستعراض الدوري الـشامل             
والحظت . لبناء الذي قاموا به خالل إعداد التقرير      وإىل أعضاء وفدها على تعاوهنم ودورهم ا      
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 معظم التوصيات املقدمة خالل االسـتعراض ورحبـت         دتأوكرانيا بارتياح أن صربيا اعتم    
بعزمها على ضمان تنفيذها الكامل وبصورة فعالة فضالً عن التدابري املتخذة بالفعل، وأعربت             

  . عن اقتناعها بأن صربيا ستحرز املزيد من التقدم
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها حلظر الدستور الـصريب التمييـز              -٥٢٧

املباشر وغري املباشر، وحثت احلكومة على تكثيف جهودها لتعزيز هذا احلكم، وأعربت عن             
، بوصفها سلطة عامة مـستقلة،      "حلماية املواطنني "أملها بأن يشكل استحداث صربيا سلطة       

وأعربت الواليات املتحدة عن قلقها املستمر بشأن التمييز ضـد          . جتاهخطوة هامة يف هذا اال    
األقليات يف جماالت التعليم والتوظيف واإلسكان والصحة، وأعربت عن تقـديرها اللتـزام             

والحظـت  . صربيا مبواصلة اخلطوات اإلجيابية احلالية املتخذة لتعزيز املساواة وعدم التمييـز          
 يزال مشكلة كبرية يف صربيا واعترفت جبهود احلكومة الصربية الواليات املتحدة أن الفساد ال

وأشارت إىل إشراك صـربيا     . على صعيد حماكمة عدة قضاه ومدعني عامني متهمني بالفساد        
مجيع ممثلي اجملتمع املدين يف عملية إصالح النظام القضائي والسياسة التشريعية بوصفه تطوراً             

بالبشر ال يزال مشكلة كبرية يف صربيا وشـجعت علـى           والحظت أيضاً أن االجتار     . إجيابياً
. اعتماد مشروع تعديل القانون اجلنائي الذي يشتمل على عقوبات أكثر ردعـاً للمتجـرين             

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن مشاطرهتا املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري والـرأي             
وأعربت عن أملها أن تعتمد صربيا      . إلعالماقلقه إزاء القيود املفروضة على استقالل وسائل        

توصية الفريق العامل املتعلقة بإمكانية قيام الصحفيني بتغطية القضايا احلساسة دون خوف من             
دة أن كوسوفو مستقلة وأن صربيا      ـد الواليات املتح  ـوأخرياً تعتق . التحرش أو أي رد فعل    

 خـارج تركيـز تقـارير       تظل ال متارس أي سلطة حكم على هذه األراضي اليت ينبغي أن          
  .االستعراض الدوري الشامل املتعلقة بصربيا يف املستقبل

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
أشار ممثل املنظمة اهلولندية حلقوق املثليني واملثليات ومنظمـة حقـوق اإلنـسان               -٥٢٨

ينص على متتع كل شخص باحلق يف محاية قانونيـة          للمثليات يف صربيا إىل أن دستور صربيا        
حىت اآلن قانون ملكافحة التمييز، وال يزال        متساوية وغري متييزية، غري أنه ال يوجد يف صربيا        

وأوصى املمثل باعتمادمها   .  القانون معلقاً، شأنه شأن قانون املساواة بني اجلنسني        ااعتماد هذ 
ى أساس امليول اجلنسية بالتحديد يف الدسـتور        يف وقت قريب، كما أوصى حبظر التمييز عل       

وأشاد ممثل املنظمة بصربيا لتأييدها البيان الـذي  . الصريب والقانون اجلنائي والقوانني األخرى 
 الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة بشأن امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية واقترح            أدىل به يف  

وأشار املمثل إىل أن    . اسات اليت ينطوي عليها هذا البيان     أن تواصل صربيا اعتماد وتنفيذ السي     
ووفقاً . األشخاص املثليني واملدافعني على حقوق اإلنسان يتعرضون هلجمات وهتديدات يومياً         

 اجلنائي الصريب، يعترب التمييز العنصري وغريه من أنواع التمييز جرمية، ولكن امليـول         قانونلل
  .عترف قانونياً جبرائم الكراهيةاجلنسية مل تذكر بالتحديد وال ي
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وأعربت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان عن تقديرها للردود اجليدة اليت قدمتها              -٥٢٩
وعلى الرغم من ذلك، لفـت      . صربيا على التوصيات واألسئلة الناجتة عن عملية االستعراض       

 لبعض احملالني على التقاعـد      ممثل املنظمة انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل املوقف غري املستقر         
. ١٩٩٩ الذين سددوا اشتراكاهتم يف نظام التقاعد يف يوغوسالفيا السابقة حىت            وسوفومن ك 

ووفقاً ملمثل املنظمة، فإن هؤالء األشخاص قد ُحرموا، منذ هناية احلـرب، مـن معاشـاهتم         
وقد .  سنة٤٠إىل  ١٥التقاعدية اليت سددوا اشتراكاهتم عنها خالل حياهتم العملية على مدى  

، كمـا   ٢٠٠٠اختذت العديد من املبادرات واخلطوات مع مجيع األطراف املعنية منذ عـام             
وأضاف املمثل أن بعثة األمم املتحدة لإلدارة       . نظمت مظاهرات واسعة النطاق يف هذا الصدد      

متابعـة  وبالتايل فقد طالبت املنظمة، يف      . املؤقتة يف كوسوفو مل تقدم إال وعوداً دون متابعة        
 الدوري الشامل والتزامات صربيا بتحسني حقوق اإلنسان،        تعراضالتوصيات املقدمة يف االس   

بأن ينشئ اجملتمع الدويل واجمللس جلنة تكلف باختاذ التدابري الالزمة، بالتعاون مع احلكومات             
واملؤسسات املسؤولة، السترداد وسداد معاشات هؤالء املتقاعدين، وتـسهيل اإلجـراءات           

  .دارية اخلاصة هبماإل
وأشار ممثل مركز البحوث املتعلقة حبقـوق وواجبـات اإلنـسان إىل أن تقريـر                 -٥٣٠

االستعراض الدوري الشامل املتعلق بصربيا قد أبرز أن التعايش السلمي بني خمتلف الكيانات             
 كبرياً  الوطنية، اليت يبدو أن هلا طموحات خمتلفة يف ميدان حقوق اإلنسان، ال يزال ميثل حتدياً              

ويف هذا الصدد، رحب املركز بالتوصية املقدمة املتعلقة بتعزيز         .  املتعددة اجلنسيات  ةهلذه الدول 
كما أشار إىل التوصية املتعلقة بالتصدي      . املساواة وعدم التمييز ضد األقليات الوطنية يف البلد       

ليت تشجع الكراهية   يف إطار التشريعات الصربية جملموعة النازيني اجلدد واجملموعات األخرى ا         
ورأى املركز أن التدابري احلالية غري كافية لضمان االسـتقرار الـداخلي            .  والعنف العنصرية

وطلب إىل صربيا أن تقدم إىل اجمللس بيانات عن تكوين اجملموعات العرقية الوطنية املوجودة              
ن ذات احلـاالت    وقد أظهرت اخلربات يف البلدا    . يف الكيانات السياسية واإلدارية والقانونية    

 أن الوحدة يف ظل التنوع ممكنة عندما حتظى مجيع الفئات االجتماعية بالتمثيل علـى               اثلةاملم
وأشار املركز إىل أنه يأمل أن تستطيع صربيا الوفاء بااللتزامات املكرسـة يف             . الصعيد الوطين 

  .٢٠٠٦نوفمرب /دستور تشرين الثاين
د من التوصيات اليت قدمتها الدول إىل صربيا،        ة بالعدي ـورحبت منظمة العفو الدولي     -٥٣١

كما . مبا فيها املطالبة بضمان التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة           
رحبت املنظمة باملطالبة بضمان التحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنـسان ومالحقـة         

إنشاء دائرة خاصة جلرائم احلرب يف حمكمة       والحظت املنظمة أنه منذ     .  وحماكمتهم هامرتكبي
مقاطعة بلغراد، حققت صربيا تقدماً حقيقياً يف التصدي حلاالت اإلفالت من العقاب علـى              

. جرائم احلرب اليت ارتكبت خالل سنوات احلرب يف البوسنة واهلرسك وكرواتيا وكوسوفو           
رات وموارد احملكمة احلاليـة      بت فيها ال يزال قليالً، كما أن قد        ليتغري أن عدد احملاكمات ا    

وحثت املنظمة على ختصيص موارد إضافية للمحكمة ومكتب املدعي العام جلرائم . غري كافية
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احلرب وينبغي اختاذ تدابري لتعزيز سلطات وقدرات أجهزة التحقيق يف جـرائم احلـرب، أو               
كمـا  .  أو كوحدة من وحدات مكتب املدعي العـام        ةينبغي إعادة إنشائها كوكالة مستقل    

طالبت املنظمة صربيا باالضطالع بتحقيقات فعالة ومستقلة وكاملة يف الوقائع اليت رمبا أدت             
. فيها أفعال وكالء الدولة، مبن فيهم ضباط الشرطة والسجون، إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان       

ومع االعتراف باخنفاض عدد احلاالت املبلغ عنها، أعربت املنظمة عن قلقها بشأن إخفـاق              
بيا على املدى الطويل يف التصدي حلاالت اإلفالت من العقاب يف عمليـات التعـذيب               صر

وحاالت إساءة املعاملة األخرى، واستمرار إدراج قيود يف القانون اجلنائي على احملاكمـة يف              
وحثت املنظمة حكومة صربيا على إنشاء آلية       . قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان املشار إليها     

  . تسم بالشفافية لبحث مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة األخرىجديدة مستقلة وت

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
أعادت صربيا تأكيد التزامها بعملية االستعراض الدوري الشامل وعزمها على تعزيز             -٥٣٢

 الوفاء بالتزاماهتـا    وأشارت إىل أهنا ستضاعف جهودها الرامية إىل      . حقوق اإلنسان ومحايتها  
وأعربت . املضطلع هبا خالل هذه العملية اهلامة لتحسني حقوق اإلنسان واحلريات يف جمتمعها  

صربيا عن شكرها جلميع التعليقات والتوصيات املقدمة من خمتلف اجلهات ولكنها ذكـرت             
و وميتوهيـا  أيضاً أن مداخلة ممثل الواليات املتحدة األمريكية املتعلقة حبالة مقاطعة كوسـوف          

. املتمتعة باحلكم الذايت ال تتمشى مع الوثائق األساسية واإلجراءات املتبعة يف األمم املتحـدة             
 احملفل هو أحد حمافل األمم املتحدة وأن مجهورية صربيا بوصفها دولة عضواً    اوأضافت أن هذ  

وهيا جزء مـن  يف األمم املتحدة تتمتع بالسيادة على مجيع أراضيها، ما يعين أن كوسوفو وميت 
ولذا، طلبت صربيا عدم استخدام هذا احملفل للتفاوض بشأن حالة مقاطعـة         . مجهورية صربيا 

.  الذايت وإعالن االستقالل من جانب واحد ومناقشة هذه املـسألة          كمكوسوفو املتمتعة باحل  
 وأعربت صربيا عن تقديرها جلميع الوفود اليت لعبت دوراً فعاالً يف عملية االستعراض أمـام              

وأعربت عن شكرها اخلاص ألعضاء اجملموعة الثالثية،       . اجمللس، فضالً عن ممثلي اجملتمع املدين     
وأخرياً، أعربت عن   .  وغانا، الذين يّسروا إجراء هذه العملية      ستاناملكونة من أوكرانيا وباك   

  . شكرها للرئيس على تسيري هذه العملية بصورة مهنية

  تركمانستان  -١١  
 وفقـاً   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩اض املتعلق بتركمانستان يف     أجري االستعر   -٥٣٣

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقـدم       ٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس         
ــرة   ــاً للفق ــستان وفق ــن تركمان ــس  ) أ(١٥م ــرار اجملل ــق بق ــن املرف  ٥/١م

)A/HRC/WG.6/3/TKM/1(  ألمم املتحدة السامية حلقـوق      أعدته مفوضية ا   ذي؛ والتجميع ال
؛ واملوجز الذي أعدتـه املفوضـية       )A/HRC/WG.6/TKM/2) (ب(١٥اإلنسان وفقاً للفقرة    
  ).A/HRC/WG.6/TKM/3) (ج(١٥السامية وفقاً للفقرة 
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 يف نتـائج    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩ونظر اجمللس، يف جلسته الثالثني، املعقودة يف          -٥٣٤
  ). انظر القسم جيم أدناه(اعتمدها االستعراض املتعلق بتركمانستان و

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بتركمانستان تقريـر الفريـق العامـل املعـين               -٥٣٥
أو /، وآراء تركمانستان بشأن التوصـيات و      )A/HRC/10/79(باالستعراض الدوري الشامل    

وعية وردود على االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات ط      
املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جـرى يف الفريـق                 

  ).A/HRC/10/79/Add.1انظر أيضاً (العامل 

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  جوبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائ

أعربت مديرة معهد حقوق اإلنسان والدميقراطية التابع لرئاسة مجهورية تركمانستان            -٥٣٦
ورئيسة الوفد، الدكتورة شريين أمحدوفا، عن امتناهنا للدول واملنظمات الدولية اليت قـدمت             

وتعتزم تركمانستان أن تـضع يف اعتبارهـا        . توصياهتا مبوجب االستعراض الدوري الشامل    
 بغية االضطالع باملزيد من اإلصالحات يف البلد وإعداد تقاريرها الوطنية           ةـدمقالتعليقات امل 

مبا يف ذلك التقارير املطلوبة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية             
وتتابع تركمانستان بصورة وثيقة التزاماهتا الدولية وإصالح نظامها الوطين         . مناهضة التعذيب 

  .نساناإلحلقوق 
" اجمللـس "، أجرت تركمانستان انتخابـات  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول ١٤ويف    -٥٣٧

، عقـد الربملـان أوىل      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩ويف  . ، حبضور مراقبني دوليني   )الربملان(
 ١٢٥ومن بـني    . جلساته، وفقاً ألحكام الدستور اجلديد، وانتخب رئيسه باالقتراع السري        

، انتخبت ثالث سيدات منهن لرئاسة الربملان       ) يف املائة  ١٧( سيدة   ٢١لس هناك   ممثالً يف اجمل  
وركزت الرئيسة يف بياهنا يف افتتاح الربملان علـى         . ورئاسة جلنتني من جلان الربملان اخلمسة     

مواصلة تطوير عملية إقامة الدميقراطية واجملتمع املدين وضرورة إصالح القوانني الوطنية حبيث            
  . وأحكام الصكوك الدولية اليت صدقت عليها تركمانستانديددستور اجلتتمشى مع ال

، قدمت اللجنة املشتركة بني الوزارات تقريرها عـن         ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين    -٥٣٨
ويتمثل دور هذه اللجنة يف رصد القوانني الوطنية بشأن حقوق اإلنسان وإعداد            . ٢٠٠٨عام  

وقـد طرحـت    .  حلقوق اإلنسان والتحول املؤسسي    مقترحات بشأن تنفيذ القانون الدويل    
احلاجة إىل إصالح نظـام الـسجون ونظـام قـضاء       :  بشأن ملاناللجنة مقترحات على الرب   

األحداث؛ وآليات احلماية القانونية؛ وإنشاء هيئة حكومية معنية باألسرة ومحايـة األمومـة             
ـ         ؛والطفولة ات اجملتمـع املـدين؛      والعمل على وضع تشريع ناظم للمنظمات الدينية ومنظم

  .وأنظمة وسائل اإلعالم
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، اضطلعت تركمانستان، يف مجلة أمور، بإعداد تقريرها مبوجـب          ٢٠٠٨ويف عام     -٥٣٩
ووفقـاً  . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ووثيقتها األساسية        

قوق الطفل واليونيسيف، تلتزم    للتوصيات املقدمة من جملس حقوق اإلنسان واللجنة املعنية حب        
  . بشأن عمل األطفال١٨٢ االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية راسةتركمانستان بد

ـ    ـان االستجاب ـوتواصل تركمانست   -٥٤٠ ة عـن االسـتعراض     ـة إىل التوصيات الناجت
  .الدوري الشامل

. ت االنضمام إليه  وتعكف تركمانستان حالياً على دراسة نظام روما األساسي وآليا          -٥٤١
وتعتزم التعاون يف هذا الصدد مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنـامج              
االحتاد األورويب للمساعدة التقنية لرابطة الدول املستقلة، فضالً عن التعاون مـع الربملـانيني              

  .  احلكومية ذات الصلةيئاتواهل
ة مناهـضة التعـذيب،   ـوكول االختياري التفاقيوفيما يتعلق بالتصديق على الربوت   -٥٤٢

 /ب يف كانون األول   ـة التعذي ـة مكافح ـتعتزم تركمانستان تقدمي تقريرها الوطين إىل جلن      
كما ختطط يف إطار إعداد هذا التقرير، لعقد حلقـات دراسـية وموائـد              . ٢٠٠٩ديسمرب  

. لربوتوكول االختياري  األمم املتحدة، للتعرف على ا     التمستديرة، جنباً إىل جنب مع وكا     
وستجري هذه األنشطة، فضالً عن مشاورات أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات بـشأن             
آليات االنضمام إىل الصكوك الدولية االختيارية، يف إطار مشروع مشترك بـني املفوضـية              

ـ " املتحدة اإلمنـائي بـشأن       األممبرنامج  /املفوضية األوروبية /السامية حلقوق اإلنسان   م دع
  ".القدرات الوطنية لتركمانستان لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وبعد تشاور اللجنة املشتركة بني الوزارات مع اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمـع          -٥٤٣
املدين ذات الصلة بشأن فعالية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع     

وكتب الـرئيس  . لت احلكومة املعلومات الضرورية إىل الربملان  أشكال التمييز ضد املرأة، أحا    
 عن ضـرورة التـصديق علـى الربوتوكـول        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١إىل اجمللس يف    

  . االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 مـستقلة   وعمدت تركمانستان إىل االستجابة إىل التوصية بإنشاء مؤسسة وطنيـة           -٥٤٤

ويف إطار التعاون مع اهليئات احلكوميـة ذات الـصلة          . حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس    
 ٢٠٠٩ينـاير  /وسفارة اململكة املتحدة، شرع يف عقد جولة حلقات دراسية يف كانون الثاين         

ء  احلكومية لدراسة اخلربة املكتسبة يف بلدان أخرى بشأن نظم أمناهليئاتحيضرها الربملانيون وا 
وتعتزم تركمانستان توسيع نطاق تعاوهنا يف جتميع املعلومات عن نظم أمناء املظامل من  . املظامل

أجل استكمال التشريعات والنهوض بأنشطة اهليئات احلكومية ومعهـد حقـوق اإلنـسان             
كما يعتزم املعهـد االضـطالع بأنـشطة        . والدميقراطية التابع لرئاسة مجهورية تركمانستان    

 ذلك إجراء تقييم لنظام الشكاوى، يف إطار مشاريع مشتركة مع منظمة األمن             مشتركة مبا يف  
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كما تعتزم تركمانستان إجراء مشاورات     . والتعاون يف أوروبا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
  . بشأن إجراءات الشكاوىإلنسانمستمرة مع املفوضية السامية حلقوق ا

املقررين اخلاصني لزيـارة البلـد، أشـارت    وخبصوص التوصية بتوجيه دعوات إىل      -٥٤٥
تركمانستان إىل أن اهليئات احلكومية ذات الصلة تدرس حالياً التوصيات املقدمة من املقـررة   

، بغية مواصـلة    ٢٠٠٨سبتمرب  /اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقد، اليت زارت البلد يف أيلول         
وطلبت تركمانـستان قائمـة     .  الصلة حتسني نظام تسجيل املنظمات الدينية والقوانني ذات      

  .باملمثلني املعنيني باإلجراءات اخلاصة بغية دراسة مسألة توجيه دعوات هلم
أما مسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة الالإنسانية واملهينة يف أمـاكن               -٥٤٦

شأن هيئـات إنفـاذ     االحتجاز، فإهنا تدرس حالياً من قبل اللجنة احلكومية املعنية بالشكاوى ب          
 مشتركوقد بدأ تنفيذ مشروع     . القوانني واللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بالتقارير الوطنية       

مع سفارة اململكة املتحدة واملركز الدويل لدراسات السجون والوكالة األملانية للتعاون الـتقين             
ار برنامج املشاريع الذي    وُيزمع تقدمي دعم لنظام السجون يف إط      . هبدف حتسني نظام السجون   

 عشق آبـاد يف     -اون يف أوروبا    ـة األمن والتع  ـسيجري تنفيذه بصورة مشتركة مع منظم     
 ويف هذا اإلطار، ُيعتزم تنظيم حلقات دراسية ملوظفي السجون بشأن معايري األمم             .٢٠٠٩عام  

  .ال ومشاورات للمتابعة ووضع مواد تعليمية يف هذا اجمل١٩٥٥املتحدة الدنيا لعام 
أما بشأن التوصيات بإتاحة إمكانية وصول ممثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل              -٥٤٧

احملتجزين، وفقاً لواليتهم، فإن تركمانستان عززت تعاوهنا مع مجيع املنظمات الدولية املعترف          
 بيةتدريويف الوقت احلايل، يشارك ممثلو احلكومة يف الدورات ال        . هبا مبا يف ذلك اللجنة الدولية     

أما مسألة زيارة مرافق السجون،     . واحللقات الدراسية اليت تنظمها اللجنة يف البلد ويف اخلارج        
واقترحت تركمانستان أن يكون . فهي تناقش بصورة مستمرة من ِقَبل ممثلي احلكومة واللجنة    

 وميةاحلكواقترحت، كخطوة أوىل توعية موظفي اهليئات       . تنفيذ والية اللجنة يف البلد تدرجيياً     
  . ذات الصلة على نطاق واسع بالقواعد الدولية وممارسات وأنشطة اللجنة يف هذا امليدان

، قدم املمثل اإلقليمي للجنة الدولية للـصليب        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ويف    -٥٤٨
وقد حـضر هـذا     . األمحر يف آسيا الوسطى عرضاً عن أنشطته املتعلقة بالسجناء واحملتجزين         

ن تركمانستان ممثلون من اهليئات احلكومية املكلفة بإدارة ومراقبة مرافق السجون،           العرض م 
 والنيابة العامة، واحملكمة العليا، ووزارة العدل، ومعهد حقوق اإلنسان          اخلية،ومن وزارة الد  

  . والدميقراطية التابع لرئاسة اجلمهورية
يف آسـيا الوسـطى     ، زار املمثـل اإلقليمـي للجنـة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٧ويف    -٥٤٩

تركمانستان، ونوقش خالل هذه الزيارة التطبيق التدرجيي لوالية اللجنة الدوليـة للـصليب             
  . األمحر فيما يتعلق بزيارة السجون، وأخذ هذا املقترح يف احلسبان
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وخبصوص التوصية بالدفاع عن حقوق اإلنسان للصحفيني واملدافعني عن حقـوق             -٥٥٠
طالع بأنشطتهم يف سالم ودون التعرض لتهديد االحتجـاز أو          اإلنسان، لتمكينهم من االض   

السجن، بيَّن الوفد أن حقوق اإلنسان للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان مكفولة متاماً             
ووفقاً للدستور اجلديد، فـإن     .  لتركمانستان والتشريعات القائمة   سيوحيميها القانون األسا  

ري فضالً عن احلصول على املعلومات إذا مل تكن هـذه           للمواطنني احلق يف حرية الفكر والتعب     
).  مـن الدسـتور    ٢٨املادة  (املعلومات من أسرار الدولة أو غري ذلك من املعلومات السرية           

 تؤكد، يف مجلة أمور، حرية الصحافة املكتوبة وغريها         ماتوإضافة إىل ذلك، قدم الوفد معلو     
  . من وسائل اإلعالم يف تركمانستان

يتعلق بالتوصية بإنشاء حمكمة دستورية ونظام أمـني مظـامل، فقـد قـدمت              وفيما    -٥٥١
تركمانستان معلومات تفيد، يف مجلة أمور، بأن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنـسانية              

برنـامج  /املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   / ومشاريع االحتاد األورويب   ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  
 على أنشطة تستهدف التعرف على خربات احملاكم الدسـتورية           تشتمل إلمنائياألمم املتحدة ا  

وهناك خطط أخرى أيضاً لرصد نظام حقوق اإلنسان        . واجملالس الدستورية يف البلدان األخرى    
  .يف تركمانستان على حنو يتيح صياغة املقترحات ذات الصلة بشأن املؤسسات والتشريعات

ون التعذيب وغريه من املعاملـة غـري        أما خبصوص التوصية بعدم إفالت من ميارس        -٥٥٢
القانونية للسجناء من العقاب وإجراء حتقيقات مستقلة يف هذه القضايا، فقد قُدمت معلومات           

 من الباب الثاين من الدستور اليت       ٢٣بشأن األحكام القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك املادة          
روب املعاملة أو العقوبة القاسية  ال جيوز تعريض مواطن للتعذيب أو غريه من ض      هتنص على أن  

 من الباب ٢٣املادة (أو الالإنسانية أو املهينة، أو إخضاعه دون رضاه لتجارب طبية أو دوائية      
كما بيَّن الوفد أنه سيقدم املزيد من البيانات التفصيلية هبذا الشأن يف التقارير الوطنية              ). الثاين

كما قدمت معلومات   . سان وجلنة مناهضة التعذيب   لتركمانستان إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلن     
أخرى بشأن دراسة زيارات مرافق السجون ومقترحات بشأن اإلصالحات الالزم تنفيذها يف            

، بدأ  ٢٠٠٨ويف هناية عام    . هذا الشأن وخطط لتحديد شركاء للتعاون الدويل يف هذا اجملال         
تمشى مع املعايري الدولية، مبـا يف  العمل أيضاً بشأن وضع مدونة جديدة لإلجراءات اجلنائية ت        

كما ُينفذ مشروع مشترك مع اليونيسيف بشأن . ١٩٥٥ذلك معايري األمم املتحدة الدنيا لعام 
  . إصالح نظام قضاء األحداث، مبا يف ذلك أماكن احتجاز القصر

ومثة توصية أخرى تطلب إىل تركمانستان اختاذ تدابري لتحقيق حرية وتعددية وسائل              -٥٥٣
عالم وإزالة مجيع القيود املفروضة على انتقاد احلكومة، دون خوف من االنتقام، ووضـع              اإل

وقـدمت  . حد للممارسة احلكومية املتمثلة يف تعيني رؤساء التحرير ومديري وسائل اإلعالم          
 / كانون الثـاين   ٢٦ بشأن اجتماع خاص عقده جملس الوزراء يف         اتـلومتركمانستان مع 

ح أنشطة وسائل اإلعالم، وأشري يف سياقه إىل ضرورة حتـسني            وكُرس إلصال  ٢٠٠٩يناير  
قوانني وسائل اإلعالم ومسألة التدريب التخصصي باعتبارمها مسألتني هامتني يتعني التصدي           
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 بشأن تطورات أخـرى حـدثت يف اآلونـة          لوماتكما قدمت مع  . هلما يف الوقت احلاضر   
 ووجود خطط لالضطالع ٢٠٠٨ة يف عام األخرية، مثل دعوة خبري من هيئة اإلذاعة الربيطاني    

بسلسلة من األنشطة، مبا يف ذلك عقد دورات تدريبية وحلقات دراسية وموائد مـستديرة              
 أن دعم وسـائل     كما. ملمثلي وسائل اإلعالم، فضالً عن تدريب االختصاصيني يف اخلارج        

مة ومركز منظمة األمن اإلعالم من بني املشاريع اليت ُيعتزم تنفيذها يف إطار التعاون بني احلكو          
وقدمت معلومات، يف مجلة أمور، عن الدورة التدريبية اليت . والتعاون يف أوروبا يف عشق آباد   

 اإلعـالم،  سـائل أبريل، بشأن أنشطة و/ نيسان٣مارس إىل / آذار ٣٠نظمت، يف الفترة من     
وسـيقدم التـدريب    . وحضرها صحفيون وحمررون وموظفون يف هيئيت التلفزة واإلذاعـة        

صحفيون من هنغاريا وسيلقي ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن حريـة وسـائل               
وُيعتزم التعاون مع وكالة التنمية الدولية األمريكية يف تركمانـستان          . اإلعالم بياناً يف الدورة   

وستبدأ . يف آسيا الوسطى بشأن حتسني القوانني املنظمة لوسائل اإلعالم        " أنتر نيوز  "نظمةوم
  .٢٠٠٩مايو /ة من احللقات الدراسية يف هذا السياق يف أياردور
أما خبصوص التوصية بإزالة القيود املفروضة على منظمات اجملتمع املدين واملـدافعني              -٥٥٤

عن حقوق اإلنسان، فقد بيَّن الوفد أن اجملتمع املدين يلعب دوراً هاماً يف احلياة الـسياسية يف                 
غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واالحتـادات املهنيـة         كما أن املنظمات    . تركمانستان
 تشارك بصورة إجيابية يف توجيه السياسات االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            واإلبداعية

ويتواصل العمل على حتسني القوانني القائمة بشأن منظمات اجملتمع املدين          . ألجهزة احلكومة 
.  والتجارب الدولية يف البلدان األخرى يف هذا امليدان        وتنفيذها عملياً وكذلك معرفة املعايري    

 تعاون دويل بني االختصاصيني يف تركمانستان واملركز الدويل للخدمات القانونية بدعم            ةومث
  . من وكالة التنمية الدولية األمريكية، بغية إعداد توصيات هبذا الشأن

ي عـن اخلدمـة العـسكرية    وفيما يتعلق بالتوصية باالعتراف باالستنكاف الضمري     -٥٥٥
واالعتراف حبق األشخاص يف رفض اخلدمة العسكرية ألسباب دينية، قدمت تركمانـستان            
معلومات تبني أنه توجد شروط تتيح ضمان احلق يف حرية الدين وتأدية اخلدمة يف اهلياكـل                

كمـا أشـارت    .  مثل الوحدات الطبية ووحـدات البنـاء       ،غري العسكرية لوزارة الدفاع   
ستان إىل أن عملية حتسني القوانني املتعلقة باملنظمات الدينية مستمرة ويدرس اخلـرباء         تركمان

من املركز حالياً القوانني القائمة الناظمة لعمل املنظمات الدينية لتقييم مدى متشيها مع املعايري              
الدوليـة  ومت التوصل إىل اتفاق بني املركز الدويل للخدمات القانونية ووكالة التنمية            . الدولية

ويتوقع . األمريكية لعقد عدد من احللقات الدراسية وتنظيم عرض بشأن التقييم اجلاري حالياً           
أن جتمع هذه احللقات الدراسية خرباء دوليني جنباً إىل جنب مع ممثلني من الربملـان ووزارة                

وستوضع توصيات بـشأن التغـيريات   .  يف تركمانستانالصلةالعدل واهليئات األخرى ذات    
تشريعية باالستناد إىل توصيات املقرر اخلاص، واستعراض املعايري الدوليـة، والتـشريعات            ال

  . األجنبية والرصد من قبل خرباء املركز الدويل
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  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
لدوري الشامل الناجح لتركمانستان الـيت    رحب ممثل االحتاد الروسي باالستعراض ا       -٥٥٦

تربطها ببلده عالقات وثيقة وودية منذ أعوام عديدة، وأشاد بالوفد، يف مجلة أمورٍ، لتقدميـه               
بياناً تفصيلياً وانفتاحه واستعداده للمشاركة يف احلوار خالل استعراض حقوق اإلنـسان يف             

قد قبلت بفضل أسـباب منـها       والحظ االحتاد الروسي أن معظم التوصيات       . نتركمانستا
وبيَّن أنه على ثقة . التقدم احملرز يف ميدان حقوق اإلنسان يف تركمانستان يف السنوات األخرية

من استمرار جهود حكومة تركمانستان لتنفيذ إصالحات واسعة هبـدف حتـسني الـنظم              
  .  تعزيز رفاه السكانأيضاًالتعليمية والصحية واالجتماعية و

ائر تقديرها للجهود اليت اضطلعت هبا احلكومة لتحسني حالة حقـوق           وأكدت اجلز   -٥٥٧
اإلنسان، من خالل أمور منها إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات ملتابعة وتنفيذ التزامـات              

وهتنئ اجلزائر تركمانستان   . الدولة يف ميدان حقوق اإلنسان فضالً عن مراجعة قوانينها احمللية         
وال سيما يف جمال التعليم، وتشجع احلكومة على مواصلة جهودها           من تقدم    أحرزتهعلى ما   

  . إلجناز ما وضعته من أهداف لتعزيز حقوق اإلنسان
ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بدستور الدولة اجلديد وأشارت إىل عدد مـن              -٥٥٨

إىل اإلجراءات غري أهنا الحظت أن النظام القضائي ال يزال يفتقر، يف الواقع العملي، . أحكامه
اليت تكفل ضمان إجراء حماكمات منصفة، مثل حق املتهمني يف استدعاء شـهود لـإلدالء               

 أو حقهم يف حمامٍ يدافع عنهم أو يف حمامٍ تعينه احملكمـة إذا مل يكـن                 هم،بشهاداهتم لصاحل 
وشجعت تركمانستان علـى    . بوسعهم تسديد أتعاب احملاماة، أو حقهم يف افتراض براءهتم        

د التوصية بإعادة النظر يف مجيع القضايا السياسية الطابع بغيـة اإلفـراج عـن مجيـع                 اعتما
وحثت الواليات املتحدة أيضاً تركمانـستان      .  سياسية افعاألشخاص املعتقلني بتهم ذات دو    

على قبول التوصية اليت تتناول القيود على حرية وسائل اإلعالم والتجمع وتكوين اجلمعيات             
واليات املتحدة األمريكية أن تركمانستان، حبكمها القائم على نظـام          والحظت ال . والدين

 سياسياً، غري أن تنفيذ التوصـيات الـيت         ردياحلزب الواحد، ال تزال تتسم بطابع احلكم الف       
تستهدف زيادة االهتمام بالتعليم وإمكانية االتـصال بوسـائل اإلعـالم سـيتيح إعمـال        

  . اإلصالحات املتوخاة يف الدستور اجلديد
وأشارت أذربيجان إىل اعتماد الدستور اجلديد لتركمانستان واالنتخابات الربملانيـة            -٥٥٩

، اليت تعتقد أهنا متثل شهادة واضـحة علـى تـصميم            ٢٠٠٨الناجحة اليت أجريت يف عام      
كما سلطت أذربيجان الضوء على إنشاء اللجنة       . تركمانستان على كفالة احلريات األساسية    

 املواطنني واجلهود اليت تبذهلا الدولة لتحسني تنفيذ التزاماهتا الدولية          كاوى بش احلكومية املعنية 
والحظـت  . وضمان اتساق تشريعاهتا احمللية مع املعايري الدولية يف ميدان حقوق اإلنـسان           

أذربيجان أن تركمانستان يف طريقها لالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء            
كما أشارت بارتياح إىل أن السلطات املعنية تتـوخى         .  ضد املرأة  ييزلتمعلى مجيع أشكال ا   
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إصدار دعوة دائمة للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف املستقبل القريب، وأن             
كما تشجع أذربيجـان    . احلكومة جتري مناقشات إجيابية مع اللجنة الدولية للصليب األمحر        

 املشاركة يف حوار شامل مع النظام الدويل حلقوق ستهدف تالدولة على مواصلة جهودها اليت 
ودعت أذربيجان اجملتمع الدويل    . اإلنسان والتدابري الرامية إىل تعجيل التطور الدميقراطي للبلد       

  . إىل تقدمي كامل املساعدة إىل احلكومة لتحقيق مساعيها، مبا يف ذلك املساعدة التقنية
جديد من احلكـم الـدميقراطي يف تركمانـستان         ورحبت باكستان بتدشني عصر       -٥٦٠

وأشادت باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للجميع، مبا يف ذلك             
وأعربت . اعتماد الدستور اجلديد الذي يكفل احلريات األساسية واحلقوق املدنية والسياسية         

. ات ملتابعة التدابري القانونية واإلدارية تتخذ احلكومة املزيد من اخلطونباكستان عن أملها يف أ
كما أشادت بقبول تركمانستان معظم التوصيات اليت قدمها الفريق العامل وأكدت أهنا على             

كما الحظت باكستان أن تركمانستان قـد       . ثقة من أن خطوات ملموسة ستتخذ لتنفيذها      
ء على مجيع أشكال التمييز      االختياري التفاقية القضا   توكولباشرت عملية االنضمام إىل الربو    

ضد املرأة، وأهنا تعتزم تكثيف تعاوهنا مع العديد من اإلجراءات اخلاصة، وأن الزيـارة الـيت                
  . قامت هبا مؤخراً املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد جديرة بالذكر يف هذا الصدد

   اآلخرينالتعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة  )ج(  
أثنت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية على احلكومة ملا اضطلعت به               -٥٦١

والحظـت التـزام تركمانـستان      . من تغيريات يف النظام السياسي ووضع الدستور اجلديد       
بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية وحثت احلكومة، يف مجلة أمور، على             

 ودقيقة وشاملة عن مجيع البيانات املتصلة بالـصحة، وأن تفـصح            يةبصورة علن أن تكشف   
خاصةً عن املعلومات املتعلقة حبالة فريوس نقص املناعة البشرية يف البلد وأن توفر لألشخاص              
املصابني بالفريوس إمكانية احلصول على العالج وتقدمي اخلدمات واملعلومات الوقائية املناسبة           

 يف التقريـر، إىل أن  ٢٩ يف معرض اإلشـارة إىل التوصـية   نظمة، ودعت امل  .لعامة اجلمهور 
تضطلع تركمانستان مبراجعة السياسة الرمسية بشأن األمراض املعدية وإتاحة تقييم موضوعي           
عن احلالة يف البلد، بغية وضع سياسات تكفل بصورة فّعالة حق مجيع التركمانـستانيني يف               

 توضيح موقفها من التوصيات الواردة يف       كومةت إىل احل  كما طلب . أعلى مستوى من الصحة   
 من القانون اجلنائي الوطين     ١٣٥وطلبت إليها كذلك إلغاء املادة      ) ه(٤٠و) ب(٣٦الفقرتني  

ن جترمي  إملنع جترمي السلوك اجلنسي بني األشخاص البالغني من نفس اجلنس بالتراضي، حيث             
 من العهد   ٢ اإلنسان، انتهاكاً للمادة     قوقملعنية حب هذه األفعال يشكل، وفقاً ملا بينته اللجنة ا       

وطلبـت  . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي أصبحت تركمانستان طرفاً فيـه  
املنظمة أن تكفل احلكومة متكني املنظمات غري احلكومية، مبا فيها املنظمات العاملة يف القطاع           

 والعمل حبرية دون تـدخل      التسجلعيفة، من   الصحي واملنظمات اليت تدعم اجملموعات الض     
  .الدولة أو اخلوف من االنتقام
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والحظ مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان أن الدستور اجلديد الذي             -٥٦٢
 يؤكد أسبقية املعاهدات الدولية على القـوانني الوطنيـة يف           ٢٠٠٨سبتمرب  /اعُتمد يف أيلول  
دد عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة لضمان إحاطة ممثلي         واستفسر يف هذا الص   . تركمانستان

  . بالقانون الدويلاةاالدعاء والقض
ورحب مرصد حقوق اإلنسان باستعراض حالة تركمانستان بوصفه فرصة لـدعم             -٥٦٣

وأضاف أن مما يشجعه . التغيري اإلجيايب يف سياسات واحدة من أكثر احلكومات قمعاً يف العامل
توصيات، مبا يف ذلك التوصية مبنع التحرش بالصحفيني والطوائـف الدينيـة   قبول عدد من ال 

 وحث احلكومة على تنفيذ هذه التوصيات علـى سـبيل           حلكومية،وتسجيل املنظمات غري ا   
كما حث احلكومة على سرعة تنفيذ التوصيات بشأن التعاون مع املكلفني بواليات            . األولوية

ورحب املرصد بااللتزام بالتعاون    . وا توجيه دعوات هلم   يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين طلب     
مع اللجنة الدولية للصليب األمحر ودعا إىل القبول الواضح بالتوصيات اليت تطلب الـسماح              

ومثة جمال آخر للقلق أُثري خالل      . ملمثلي اللجنة بالوصول إىل أماكن االحتجاز؛ ومنع التعذيب       
ديد للمجتمع املدين حيـث يواجـه الناشـطون         االستعراض الدوري الشامل هو القمع الش     

وحث املرصد احلكومة علـى أن      . كومياملستقلون والصحفيون هتديداً مستمراً باالنتقام احل     
 تنفذ بصورة كاملة التوصيات اليت حتمي فعلياً املدافعني عن حقوق اإلنسان وأن تضع حـداً              

قرار تركمانستان رفض عدد    وأعرب املرصد عن أسفه الشديد ل     . للقيود على وسائل اإلعالم   
 يف سـجون    نوعلق على العدد غري املعروف من األشخاص الـذين يعـانو          . من التوصيات 

تركمانستان يف أعقاب حماكمات غري منصفة، ومنها حالتان على األقل حدثتا خالل حكـم      
وأضاف املرصد أن مثة حاالت معروفة، مثل حاالت حممـدكويل          . الرئيس بردي حممدوف  

وأناقربان أمانكيتشيف، وسيباردوري حاجييف، وغولغلدي أمانيازوف، الـيت        أمورادوف،  
وبيَّن املرصد أنه لئن كان بعض األفراد الذين سبق منعهم          .  العامل يقأثريت خالل دورة الفر   

من السفر إىل اخلارج قد أصبح يف مقدورهم السفر اآلن، فإن نظام القيود ال يزال قائماً على                 
كومة على إعادة النظر يف موقفها بشأن التوصيات املرفوضة، وحث          وحث احل . أرض الواقع 

  .  يف ضمان متابعة التوصيات وتنفيذها كما ينبغياملساعدةشركاء تركمانستان أيضاً على 
ورحبت منظمة العفو الدولية بدعم تركمانستان الواضح للتوصيات بضمان احلق يف             -٥٦٤

احلق يف التماس املعلومات واالطـالع عليهـا،        حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات؛ و     
والسماح للمنظمات غري احلكومية بالتسجل والعمل حبرية؛ وإهناء التحـرش بالـصحفيني            

 قلقها إزاء االنتهاكات اخلطرية اليت ترتكب ضد املدافعني عـن           غوأعربت عن بال  . وهتديدهم
 إليها تقـارير عـن أن   وقد وردت. حقوق اإلنسان والصحفيني واملعارضني يف تركمانستان    

عضوين من مؤسسة هلسنكي التركمانية قّدما التماساً للعفو عنهما ورفض الرئيس التماسهما        
وقد اعتربهتما املنظمـة مـن      .  احتجازمها أثناء، وأن كليهما تعرضا للتعذيب      ٢٠٠٨يف عام   

عربت كما أ. سجناء الرأي وطلبت اإلفراج عنهما فوراً، حسبما أوصي به خالل االستعراض         
املنظمة عن بالغ قلقها إزاء عدم إجراء حتقيقات مستقلة، فيما يظهر، يف الظروف الغامضة اليت 
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. ٢٠٠٦سبتمرب  / يف السجن يف أيلول    اأودت حبياة شريكتهما يف االهتام أوغول سابر مرادوف       
وحثت املنظمة تركمانستان على النظر من جديد يف التوصية، املقدمة خـالل االسـتعراض              

كما الحظت اللجنة أنه يـتعني  . ، بإجراء حتقيق مستقل يف وفاهتا)من التقرير ) د(٢٩ة  الفقر(
على تركمانستان دراسة التوصيات اليت قدمت خالل االستعراض، مبا يف ذلك طلب محايـة              
املدافعني عن حقوق اإلنسان والقضاء على اإلفالت من العقاب عن جرائم التعذيب وغـريه              

وحثت املنظمة احلكومة على أن تـشري       . ة، وضمان حرية الصحافة   من أشكال إساءة املعامل   
بصورة واضحة إىل كامل دعمها هلذه التوصيات األساسية وأن تضمن تنفيـذها الفـوري              

 املنظمة أنه ال يزال يتعني اإلعمال الكامل اللتزامات سـبق أن أعلنتـها              ذكرتو. والكامل
قوق اإلنسان، ودعت احلكومة إىل اغتنام      احلكومة اجلديدة بتنفيذ إصالحات لتعزيز محاية ح      

  . للوفاء بوعودها فرصة االستعراض
من تقرير الفريق العامل، الحظت     ) ١٢(٧٠وباإلشارة إىل التوصية الواردة يف الفقرة         -٥٦٥

اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم أنه جيب كخطوة أوىل صياغة قانون يتيح للمستنكفني             
وتشجع اهليئة تركمانستان على أن تدرس بإمعان       . رية غري مسلحة  ضمريياً أداء خدمة عسك   

 ذات الصلة، مبا يف ذلك اختصاصات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وضـمان             دوليةاملعايري ال 
ووجهت اهليئة االنتبـاه إىل قـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان         . اتساق قوانينها الوطنية معها   

. ة تتوافق مع أسباب االسـتنكاف الـضمريي        الذي دعا إىل إتاحة خدمة بديل      ١٩٨٩/٧٧
وأشارت اهليئة إىل أنه بينما تليب اخلدمة العسكرية غري املـسلحة احتياجـات مـن يكـون       
اعتراضهم على محل السالح شخصياً فحسب، فإن مثة أشخاصاً كثريين ال يسمح ضمريهم             

كمانـستان يف   وأشارت اهليئة إىل ضرورة أن تضع تر      . بالعمل يف خدمة من حيملون السالح     
 وأن تكـرار معاقبـة      عسكريةاعتبارها التوصية بعدم سجن املستنكفني ضمريياً عن اخلدمة ال        

  .املستنكف ضمريياً يشكل عقوبة متكررة على اجلرم نفسه

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
ما دار مـن    أعربت تركمانستان عن شكرها ملا قدم من توصيات وتعليقات ناقدة و            -٥٦٦

وقالت إن سياسة تركمانستان هي مواصلة السعي إىل . حوار بناء وكذلك للمجموعة الثالثية   
تطوير مجيع جوانب اجملتمع املدين وإضفاء الطابع الدميقراطي والتعزيز املتواصل لنظام محايـة             

ملنظمات وحتقيقاً هلذا اهلدف، وبدعم من اجلهود الدولية وبالتعاون مع ا         . فيهاحقوق اإلنسان   
الدولية، جتري أنشطة ومشاورات لرصد القوانني القائمة وضمان اتساقها مـع الـصكوك             

وتعتزم تركمانستان، يف إطار أنشطة اللجنـة       . الدولية اليت أصبحت تركمانستان طرفاً فيها     
 رصد دائم حلالة حقوق اإلنسان ووضع برنامج وطين بـشأن           ءاملشتركة بني الوزارات إجرا   

   .حقوق اإلنسان
ورداً على املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، بيَّن الوفد أنه فيما يتعلـق                 -٥٦٧

بالرعاية الصحية، فإن الدستور اجلديد، شأنه شأن الدستور القدمي، يكفل حصول مجيع مواطين             
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 ويرد املزيد من املعلومات التفـصيلية هبـذا       . تركمانستان دون استثناء على اخلدمات الصحية     
  .  يف التقرير الوطين املقدم إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلشأنا

وذكرت تركمانستان أن مجيع التوصيات اليت قدمتها الوفود واملنظمـات الدوليـة              -٥٦٨
خالل االستعراض املتعلق بتركمانستان ستوضع يف االعتبار يف العمـل التـدرجيي الـذي              

  .  من أجل تأسيس نظام حلقوق اإلنسانسُيضطلع به

  بوركينا فاسو  -١٢  
 وفقـاً  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩أجري االستعراض املتعلق ببوركينا فاسو يف         -٥٦٩

 واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من       ٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس         
؛ )A/HRC/WG.6/3/BFA/1) (أ(١٥، الفقـرة    ٥/١لس  بوركينا فاسو وفقاً للمرفق بقرار اجمل     

) ب(١٥ أعده مكتب املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              لذيوالتجميع ا 
)A/HRC/WG.6/3/BFA/2( ة الـسامية وفقـاً     ـده مكتب املفوضي  ـذي أع ـز ال ـ؛ واملوج

  ).A/HRC/WG.6/3/BFA/3) (ج(١٥للفقرة 
، يف نتـائج  ٢٠٠٩مـارس  / آذار١٩ثني، املعقودة يف    ونظر اجمللس، يف جلسته الثال      -٥٧٠

  ). انظر القسم جيم أدناه(االستعراض املتعلق ببوركينا فاسو واعتمدها 
وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق ببوركينا فاسو تقريـر الفريـق العامـل املعـين                -٥٧١

ركينا فاسو  ، وآراء بو  )A/HRC/10/80/Corr.1 و A/HRC/10/80(باالستعراض الدوري الشامل    
أو االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامـة مـن             /بشأن التوصيات و  

 على املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافيـة أثنـاء احلـوار         دالتزامات طوعية وردو  
  .التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

أو االسـتنتاجات   /ستعراض بشأن التوصـيات و    اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع اال        )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أعربت بوركينا فاسو عن شكرها للدول على مشاركتها يف احلوار التفـاعلي مـع               -٥٧٢
. رئيس اجمللس واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان وأعضاء اجملموعة الثالثية وأمانـة اجمللـس            

ظم التوصيات خالل احلوار التفاعلي وقـدمت ردوداً بـشأن          وأشارت إىل أهنا قد قبلت مع     
  .  تزال حتتاج إىل مزيد من التوضيحال كانت هناك قضايا نالشواغل اليت أثريت، وإ

وفيما يتعلق باعتماد قوانني تضمن اتساق مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنـسان مـع               -٥٧٣
ستعرض حالياً مشروع قـانون     مبادئ باريس، أشارت بوركينا فاسو إىل أن جملس الوزراء ي         

  .متهيداً لعرضه على الربملان
وأضافت أن مثة توصيات عديدة تدعو إىل إلغاء عقوبة اإلعدام وإىل التصديق علـى                -٥٧٤

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الـذي يلغـي             
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 إلغاء عقوبة اإلعدام وتذكريها بأهنا من البلدان ومع موافقة بوركينا فاسو على. عقوبة اإلعدام
 تطبيق هذه العقوبة عملياً، فإهنا ذكرت أهنا حتبذ يف الوقت احلاضر زيـادة توعيـة    لغتاليت أ 

  .املمثلني املنتخبني بغية ضمان اعتماد مشروع القانون
 وبيـيال،   وفيما يتعلق بالشواغل املتعلقة حباالت اإلعدام خارج القضاء يف بالبوريـه            -٥٧٥

بينت بوركينا فاسو أنه شرع يف اختاذ إجراءات قانونية وتطبيقها وأن بعض األشخاص، ومن              
غري أهنا توّد التركيز علـى أمهيـة   . بينهم رجال شرطة، قد أحيلوا إىل القضاء يف هذا الصدد    

 بني املسار العادي للقضاء واإلفالت من العقاب الذي حيدث عندما ال تتخـذ              لطتفادي اخل 
  .دولة اإلجراءات الالزمةال

وفيما يتعلق بالتوصيات باختاذ تدابري قانونية وإدارية وغريهـا مـن التـدابري الـيت          -٥٧٦
تستهدف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، أوضحت بوركينا فاسو أن هـذه التـدابري              

 بـرامج   وتعتزم بوركينا فاسو تعزيز هذه التدابري ودعـم       . موجودة بالفعل وأهنا قيد التنفيذ    
 جذور املمارسات التقليدية الضارة اليت ال تزال تعوق النهوض بوضـع            اثالتوعية بغية اجتث  

  . املرأة على أكمل وجه يف بوركينا فاسو
وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، الحظت بوركينا فاسو أن نظام تعدد الزوجات اختياري              -٥٧٧

تعدد، كونه أحد املظاهر الثقافيـة يف       وأضافت أن منع ال   . ن الزواج بواحدة هو القاعدة    إحيث  
  . بوركينا فاسو، يتطلب تنظيم محلة توعية لئال يدفع األشخاص ملمارسته بصورة غري قانونية

أما خبصوص مشاركة النساء يف هيئات صنع القرار، فقد أشارت بوركينا فاسو إىل               -٥٧٨
ـ     ـأهنا اعتمدت مشروع قانون بشأن حصص للمشارك       ستوى متثيـل   ة يأخذ يف احلسبان م

  .  يف املائة لكل من اجلنسني يف االنتخابات احمللية والتشريعية٣٠نسبته 
وفيما يتعلق بالشواغل اليت ركزت على حقوق الشعوب األصلية يف بوركينا فاسو،              -٥٧٩

الحظ الوفد أن احلكومة ال متارس التمييز أو التهميش ضد أي جمموعة إثنية على املـستوى                
وأشار إىل أنه ال توجد أي جمموعة مهمشة        . دي أو االجتماعي أو الثقايف    السياسي أو االقتصا  

وذكر أن بوركينا فاسو تكرس جهودها للنهوض جبميع الثقافـات، علـى            . بلدتارخيياً يف ال  
الرغم من شح املوارد، لكي تكفل استفادة مجيع املناطق يف البلـد مـن تنميـة اجتماعيـة                  

 املرتبطة بالصحة والتعليم وأوضاع املرأة والطفل ليست      وأكد أن الصعاب  . واقتصادية متوازنة 
  . هامقتصرة على جمموعة إثنية بعين

وأشارت بوركينا فاسو إىل أنه على الرغم من القيود االجتماعية واالقتصادية العديدة   -٥٨٠
وقسوة الطبيعة ووطأة بعض التقاليد والثقافة اليت ال تتمشى دائماً مع حقوق اإلنسان، فـإن               

وأضافت أن التحديات ال تـزال     . د تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جارية وال رجعة فيها        جهو
 ستقّدر أي دعم يقدمه اجملتمع الدويل ملساعدهتا على تنفيذ التوصيات املقدمة يف             هناعديدة، وأ 
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إطار االستعراض الدوري الشامل، ووجهت الشكر بصفة خاصة إىل األرجنتني والربازيل يف            
  .  أعربتا عن استعدادمها ملساعدة بوركينا فاسوهذا الصدد حيث

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
أعربت اجلزائر عن شكرها احلار لوفد بوركينا فاسو ورئيسه على عـرض نتـائج                -٥٨١

ة اجليدة لتقرير بوركينا فاسو قـد       والحظت اجلزائر أن النوعي   . االستعراض الدوري الشامل  
أتاحت هلا تقييم التقدم اهلام احملرز يف شىت جوانب حقوق اإلنسان منذ استقالل الدولة على               

وتشجع اجلزائر بوركينا فاسو، بوصفها بلداً ناميـاً حمـدود          . الرغم من التحديات العديدة   
وطلبت . واردة يف تقريرها الوطين  املوارد، على مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ االلتزامات ال        

  . إىل اجملتمع الدويل دعم بوركينا فاسو يف مواجهة هذه التحديات
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها للنهج الشامل الذي تبنته بوركينا             -٥٨٢

والحظت أن بوركينا فاسو قد عمدت إىل توقيف الكثري من          . فاسو يف إعداد تقريرها الوطين    
ورحبت بالتزام احلكومة   . ارسي ختان الفتيات واملتواطئني معهم وحكمت عليهم بالسجن       مم

.  ختان اإلناث ومشاطرة غريها من البلدان أفضل املمارسات يف هذا اجملال           ةباستئصال ممارس 
ونوهت . ورأت الواليات املتحدة أن القانون اجلديد املناهض لالجتار بالبشر ميثل تطوراً إجيابياً     

وأيدت طلب الدولة مساعدة تقنيـة      .  وزارة حقوق اإلنسان، وخباصة محالهتا التثقيفية      بعمل
 واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان لدعم النهوض حبقوق اإلنـسان علـى            يلمن اجملتمع الدو  
  .أرض الواقع

وأشادت السنغال بالتزامات بوركينا فاسو بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ورحبـت             -٥٨٣
وال يساور  . م بقبوهلا معظم التوصيات اليت قدمت خالل مداوالت الفريق العامل         بارتياح عظي 

السنغال شك يف عزم الدولة على تنفيذها كما أهنا على ثقة من أن ذلك سيسهم يف زيـادة                  
وأعربـت  . ضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف البلد، وخباصة يف جمايل الصحة والتعليم           

ود اليت اضطلعت هبا بوركينا فاسو بالفعل على الصعيد الـوطين           السنغال عن تقديرها للجه   
ومتنت السنغال لبوركينا فاسو كل . ملواجهة الشواغل اليت أثريت أثناء مداوالت الفريق العامل

 ودعت اجملتمع الدويل إىل توفري أي مـساعدة حتتـاج إليهـا             تجناح يف تنفيذ هذه التوصيا    
  . بوركينا فاسو يف هذا الشأن

ورحبت نيجرييا بقبول بوركينا فاسو معظم التوصيات املقدمـة إليهـا والتزامهـا               -٥٨٤
وذكَّرت نيجرييا بأهنا أشادت، خالل االسـتعراض املتعلـق ببوركينـا فاسـو،             . بتنفيذها

باإلجنازات اجلديرة بالثناء اليت حققها البلد على صعيد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة             
وأعربت نيجرييا عن تطلعهـا إىل      .  للفتيات ومكافحة ختان اإلناث    دائياالبتيف جمال التعليم    

حتسن سجل حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو يف الدورة القادمة لالستعراض ودعت اجملتمع             
  . الدويل إىل مساعدة بوركينا فاسو يف جهودها للوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان
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ر تعزيز حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسـو، الـذي          ورحبت الكامريون حبضور وزي     -٥٨٥
وبينت الكامريون  . يكرس جهوده للنهوض حبقوق اإلنسان، جلسة اعتماد نتائج االستعراض        

أن التزام الدولة بالتأسيس لثقافة حقيقية قائمة على حقوق اإلنسان كان جلياً يف االستعراض              
التحديات العديدة اليت ال يزال     وأشارت إىل   . ٢٠٠٨ديسمرب  /األولالذي أجري يف كانون     

يتعني مواجهتها، غري أهنا على ثقة من أن اجلهود املبذولة سوف تتكلل بالنجـاح، ودعـت                
  .اجملتمع الدويل إىل مساعدة بوركينا فاسو يف حتقيق أهدافها يف ميدان حقوق اإلنسان

ذي كانت  ورحبت الربازيل حبضور وزير تعزيز حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو ال            -٥٨٦
كلمته تأكيداً إلرادة بوركينا فاسو اليت أعربت عنها خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل،              

غـري أن الربازيـل     . بشأن عزمها على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بصورة كاملة يف البلد          
  اليت يتعني مواجهتها حسبما هو مبني يف التقرير الوطين لبوركينا فاسـو            اتالحظت التحدي 

)A/HRC/WG.6/3/BFA/1   كما الحظت الربازيل أن علـى اجملتمـع الـدويل    ). ٩٥، الفقرة
مسؤولية إثبات عزمه على تقدمي الدعم الالزم ملساعدة بوركينا فاسو يف تنفيذ التوصيات اليت              

وأعربت الربازيل عن التزامها مبساعدة بوركينا فاسـو        . عاملقدمت أثناء مداوالت الفرق ال    
  .  استناداً إىل قدراهتا وممارساهتا اجليدة يف هذا اجملال،ايةلبلوغ هذه الغ

وأعربت كوت ديفوار عن شكرها لوفد بوركينا فاسو على عرضها الذي يظهـر               -٥٨٧
األمهية اليت يوليها البلد حلقوق اإلنسان بصفة عامة ولالستعراض الدوري الـشامل بـصفة              

و وافقت على معظـم التوصـيات       والحظت كوت ديفوار بارتياح أن بوركينا فاس      . خاصة
وشددت على ضـرورة تقـدمي      . ٢٠٠٨ديسمرب  /األولاملقدمة يف الفريق العامل يف كانون       

الدعم الالزم إىل بوركينا فاسو ملساعدهتا يف حتقيق القدر اهلائل من اإلجنازات الذي حتتاج إىل               
  .تنفيذه لضمان سيادة القانون يف ظل دميقراطية حديثة

يت حبضور الوزير جلسة اعتماد النتائج وأشـادت بالنـهج الـصريح    ورحبت جيبو   -٥٨٨
وأشـادت جيبـويت    . واملوقف البناء اللذين سادا عملية االستعراض املتعلق ببوركينا فاسـو         

والحظـت أن  . بااللتزامات اليت أعربت عنها بوركينا فاسو بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان          
 كـانون   ٩دمت خالل احلـوار التفـاعلي يف         اليت ق  التوصياتمعظم الشواغل اليت أثريت و    

 قد حظيت بردود وافية، وبينت أن املوارد املالية واملساعدة التقنية جيب ٢٠٠٨ديسمرب /األول
وأعربت جيبويت عـن أملـها يف االهتمـام         . أن تكون كافية ملتابعة تنفيذ بعض التوصيات      
  . مبناشدات تقدمي املساعدة إىل بوركينا فاسو

   العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرينالتعليقات  )ج(  
هنأت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية بوركينا فاسو على اجلهـود               -٥٨٩

اليت اضطلعت هبا يف ميدان تعزيز حقوق اإلنسان واملـشاورات الـيت أجريـت يف إطـار                 
 من تقريـر  ٤٤و، مبوجب الفقرة    وذكَّرت املنظمة بوركينا فاس   . االستعراض الدوري الشامل  
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 ببناء مرافق سجون جديدة بغية حتـسني أوضـاع حـبس            لتعجيلالفريق العامل، بضرورة ا   
وأشارت . احملتجزين، فضالً عن حتسني التعليم وإعادة االندماج االجتماعي لألطفال اجلاحنني         

 املزيـد مـن      من تقرير الفريق العامل بشأن احلاجة إىل حشد جهود         ٤٩املنظمة إىل الفقرة    
 يف أنشطة مكافحة ختان اإلنـاث       شاركتهمأصحاب املصلحة من اجملتمع املدين وتشجيع م      

وشددت املنظمة على أمهية    . اإليدز/فضالً عن مكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       
نشر املعلومات بشأن قانون مكافحة اخلتان يف املناطق الريفية وترمجة هذا القـانون بـشىت               

 املنظمة بوركينا فاسـو مبواصـلة       رتوباإلشارة إىل تقرير الفريق العامل، ذكَّ     . ات احمللية اللغ
جهودها إلدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية وتزويد العمال اليافعني مبـواد             
تعليمية وتدريبية يف ميدان حقوق اإلنسان بغية النهوض بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من              

  .  مراكز الشبابخالل
ورحبت منظمة هيئة الفرنسيسكان الدولية بقبول بوركينا فاسو التوصيات املتعلقـة             -٥٩٠

والحظت التزام بوركينا فاسو مبضاعفة جهودها يف مكافحة االجتـار          . باالجتار باألشخاص 
كما الحظت أن االجتـار باألشـخاص يف        . بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل اجلنسي    

وأشارت إىل  .  فاسو حيدث أيضاً ألغراض السخرة، وبصورة رئيسية سخرة األطفال         بوركينا
أنه ال غىن عن هنج شامل للتصدي هلذا االجتار، وأنه ينبغي أن يـستند إىل التنفيـذ الفعـال              
لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية           

كمـا  .  عرب الوطنية اليت صدقت عليها بوركينا فاسـو        نظمةافحة اجلرمية امل  األمم املتحدة ملك  
الحظت املنظمة أن بوركينا فاسو بلد منشأ ومعرب ومقصد لالجتار باألشخاص يف املنـاطق              

وباإلضافة إىل مواصلة خطة عمل األمم املتحدة، حسبما أوصى به خالل           . الريفية واحلضرية 
 تطبيق استراتيجية إقليمية ملكافحة     رة املنظمة على ضرو   االستعراض الدوري الشامل، أكدت   

 ٦االجتار بالبشر، وخباصة من خالل التنفيذ الفّعال لالتفاقات الـيت مت التوصـل إليهـا يف                 
وشجعت املنظمة بوركينا فاسو على دعوة املقررة اخلاصة املعنية      .  يف أبوجا  ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 اليت تدعو إىل تقدمي دعـوة       صيةلنظر يف رفض التو   باالجتار باألشخاص وحثتها على إعادة ا     
والحظت املنظمـة أن سـوء      . دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        

دة وطأة األزمة الغذائية يف بوركينا فاسو يف        ـد أسباب ش  ـإدارة القطاع الزراعي كان أح    
جهودها لدعم احلقوق االجتماعية    ويف معرض تذكري الدولة بالتزامها مبواصلة       . ٢٠٠٨عام  

واالقتصادية والثقافية، فقد شجعت املنظمة احلكومة على إيالء اهتمام خاص إىل احلـق يف               
الغذاء وأوصت بإقامة هيئة وطنية لتحليل أسباب وتداعيات األزمة الغذائية ووضع مبـادئ             

  . توجيهية متثل إطار عمل يف هذا الشأن
ابطات حقوق اإلنسان االلتزامات العديـدة الـيت أعلنتـها          والحظ االحتاد الدويل لر     -٥٩١

غري أنه أعرب عـن  . ٣٣ إىل   ٧بوركينا فاسو يف تقرير الفريق العامل، وخباصة يف الفقرات من           
أسفه ألن معظم التوصيات اليت مل تقبلها بوركينا فاسو متثل شواغل خطرية لـشعب بوركينـا         

 )أ(٥٨ بشأن استقالل القضاء الواردة يف الفقرة         بصفة خاصة أن التوصية    االحتادوالحظ  . فاسو
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ُرفضت يف حني ال تزال هناك عوائق كبرية حتول دون استقالل القضاء وكفاءة عمله، ممـا                
كما الحظ أن بوركينا فاسو مل تقبل كذلك التوصـيات          . يؤدي إىل أزمة ثقة يف هذا الشأن      

ـ   ،وا هتديدات ـفيني تلق  االحتاد أن عدداً من الصح     أكدو. املتعلقة حبرية الصحافة   ع ـ يف مطل
ودعا . ، بسبب حتقيقاهتم الصحفية عن املعامالت املالية لبعض املسؤولني العامني         ٢٠٠٩عام  

االحتاد بوركينا فاسو إىل أن تأخذ يف احلسبان مجيع التوصيات املقدمة خـالل االسـتعراض              
كفالة حرية التعبري من     استقالل السلطة القضائية و    نالدوري الشامل، وخباصة ما يتعلق بضما     

خالل صحافة حرة ومستقلة، والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص            
باحلقوق املدنية والسياسية، واعتماد قانون يلغي عقوبة اإلعدام وختفيف مجيع أحكام اإلعدام            

ءات اخلاصة   بواليات يف إطار اإلجرا    لفنياليت سبق إصدارها بعقوبات بديلة، والسماح للمك      
  . بزيارة البلد

وذكر مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان أن شعب بوركينـا فاسـو         -٥٩٢
معروف بأنه حر وأمني وأن احلكومة جعلت من تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان أسـاس                

والحظ املركز أن دستور بوركينا فاسـو يؤكـد   . سياستها الوطنية وهنجها القانوين والعريف   
 فاسو على كوهنا يف صدارة البلدان اليت تتخذ النهج ناوواجبات الشعوب، وهنأ بوركيحقوق 

الذي يدافع عنه املركز، أي النهج القائل إن حقوق اإلنسان وواجباته ال تتجزأ وأنه جيـب                
وأشار املركز إىل أن اجمللس قد تناسى أمداً طويالً مفهوم واجبـات اإلنـسان،    . تعزيزها معاً 

ينا فاسو أن تساعد يف صياغة اعتماد مشروع إعالن عاملي عـن واجبـات          وطلب من بورك  
وأعرب عن أمله يف أال تدخر بوركينا فاسـو جهـداً يف تنفيـذ االسـتنتاجات                . اإلنسان

  . والتوصيات اليت صيغت أثناء احلوار

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
 سويسرا وقطر   -ألعضاء اجملموعة الثالثية    أكدت بوركينا فاسو من جديد شكرها         -٥٩٣

كما أكدت  .  وجلميع األعضاء وأصحاب املصلحة الذين شاركوا يف املناقشات        -ومدغشقر  
  .عزمها على تنفيذ ما قبلته من التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل

ونظراً لضيق الوقت، أحالت بوركينا فاسو بعض الدول وأصـحاب املـصلحة إىل               -٥٩٤
وتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري      ) A/HRC/WG.6/3/BFA/1(تقريرها الوطين   

وفيما يتعلق بالتوصية بتوجيه دعوة دائمة      ). A/HRC/10/80/Corr.1 و A/HRC/10/80(الشامل  
 إطار اإلجراءات اخلاصة، أشارت بوركينا فاسو إىل أهنا قد دأبـت            يفإىل املكلفني بواليات    

ن مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة واآلليات اخلاصة األفريقية وأهنا            على التعاو 
وفيما يتعلق بسوء إدارة القطـاع الزراعـي، أشـارت          . تنظر بعناية يف توجيه الدعوات هلم     

.  كان ممتازاً ولىب احتياجات العمال الريفيني واملـزارعني        حلصادبوركينا فاسو إىل أن موسم ا     
لق حبرية الصحافة، فقد أكدت بوركينا فاسو من جديـد أن حريـة الـصحافة           أما فيما يتع  

وأشارت خبصوص هتديدات القتل اليت وجهـت إىل الـصحفيني          . معترف هبا وحمترمة فيها   
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 لضبط اجلناة وأعربت عن تقـديرها       دهاواحملررين على اإلنترنت، إىل أهنا تبذل قصارى جه       
يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، أشارت بوركينا فاسو       وفيما  . لتقدمي أي معلومات يف هذا الشأن     

إىل أنه قيد الدراسة حالياً وأهنا تعتقد أهنا ستصبح، حبلول موعد إجراء االستعراض الـدوري               
  . لقانونالشامل القادم، من الدول اليت ألغت هذه العقوبة حبكم ا

ملية حقوق  وذكرت بوركينا أن االستعراض الدوري الشامـل مرحلـة مهمة يف ع           -٥٩٥
وأكدت بوركينا فاسو أهنا مستعدة إلجراء مناقشات مع        . اإلنسان اجلارية اليت ال رجعة فيها     

مجيع أصحاب املصلحة إلحراز تقدم يف ميدان حقوق اإلنسان وهي متقبلة جلميع االنتقادات             
  .بنَّاءةومجيع املقترحات ال

 حقوق اإلنـسان بـصورة      وأكدت بوركينا فاسو من جديد التزامها بتعزيز ومحاية         -٥٩٦
وهي مقتنعة بأهنا ستتمكن، بدعم من اجملتمعني الدويل واملدين، مـن           . دائمة وال رجعة فيها   

وعليه، فإهنا تطلب إىل اجمللس تقدمي مساعدة تقنيـة         . إعمال حقوق اإلنسان بصورة متواصلة    
ق يف الـصحة     مبا يف ذلك التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ واحل         التعليم،يف إعمال احلق يف     

واإلصحاح؛ واحلق يف اإلسكان؛ وتوفري املعلومات لسكان األرياف؛ وتعزيز قـدرات وزارة            
العدل على حتسني أوضاع السجون، وإن كانت جهود كبرية قد ُبذلت بالفعـل لتحقيـق               

  .  األشخاص ذوي اإلعاقةوحقوق استقاللية القضاء؛ وحقوق املرأة والطفل؛
هنا تتعاون بالفعل مع البلدان األخرى يف املنطقة ملكافحـة          وأضافت بوركينا فاسو أ     -٥٩٧

. االجتار واالستغالل اجلنسي لألطفال وأهنا تنفذ إجراءات ملموسة عملياً ملكافحة هذه اآلفة           
وأشارت بوركينا فاسو إىل أهنا قد صدقت على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان يف               

  . وبات على االجتار باألطفال قانوهنا املدين يفرض عقوأنهذا الشأن، 

  الرأس األخضر  -١٣  
 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٠أجري االستعراض املتعلق بالرأس األخضر يف         -٥٩٨

، واستناداً إىل التجميع الـذي      ٥/١وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس          
؛ )A/HRC/WG.6/3/CPV/2) (ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         

  ). A/HRC/WG.6/3/CPV/3) (ج(١٥ السامية وفقاً للفقرة فوضيةواملوجز الذي قدمته امل
، يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ونظر اجمللس، يف جلسته احلادية والثالثني، املعقودة يف           -٥٩٩

  ). انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بالرأس األخضر واعتمدها 
وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بالرأس األخضر تقرير الفريق العامـل املعـين              - ٦٠٠

، وآراء الرأس األخضر بـشأن التوصـيات   )A/HRC/10/81(باالستعراض الدوري الشامل  
أو االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعيـة              /و

 اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى       اياضوردود على املسائل أو الق    
  .يف الفريق العامل
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أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

ملية االسـتعراض   أكد ممثل الرأس األخضر من جديد عزم احلكومة على مواصلة ع            -٦٠١
الدوري الشامل وأعرب عن شكره جلميع الوفود اليت شاركت مبداخالت يف احلوار التفاعلي             

، حيث قدمت تعليقات وتوصيات تتيح إجراء       ٢٠٠٨ديسمرب  /الذي أجري يف كانون األول    
  . يف البلدانحتليل متعمق حلالة حقوق اإلنس

ديسمرب، فإن الدستور   /ون األول وذكرت الرأس األخضر أنه، حسبما أكدت يف كان         -٦٠٢
حيفظ الطابع املطلق لكرامة اإلنسان ويكفل متتع مجيع مواطين الـرأس األخـضر بـاحلقوق               
واحلريات، مبا يف ذلك احلق يف احلياة ويف الكرامة واحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية ويف                

ر حبقـوق األجانـب     وإضافة إىل ذلك، يعترف الدسـتو     .  للمواطنة األصيلةممارسة احلقوق   
املقيمني واألجانب الذين يعيشون بصفة مؤقتة يف البلد وحيمي احلـق يف العمـل ويف عـدم     

  . التمييز، فضالً عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وقد انضمت الرأس األخضر للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مثل العهد الـدويل              -٦٠٣

اسية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        اخلاص باحلقوق املدنية والسي   
والثقافية؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء علـى مجيـع        

 املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            ضدأشكال التمييز   
اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني بـشأن بيـع         القاسية والالإنسانية واملهينة؛ و   

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبشأن إشـراك األطفـال يف              
 مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلـا ملنـع وقمـع          تفاقيةالرتاعات املسلحة؛ وا  

  .اء واألطفالومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النس
، أكـد   A/HRC/10/81وفيما يتعلق بالتوصيـات الواردة يف تقريـر الفريق العامل           -٦٠٤

 ٤٧ و٤٥ و٤١ و٤٠ و٣٨ و٢٤ و١٥ و١٢ و ١١ممثل الرأس األخضر قبـول التوصـيات        
  . وقال إن تدابري تنفيذها ستتخذ بأسرع ما يف اإلمكان٥٠ و٤٩و

 الحظ أن القـوانني احملليـة للـرأس         ،٢٢ و ١٨ و ١٣ و ١وفيما يتعلق بالتوصيات      -٦٠٥
األخضر حتظر بالفعل مجيع أشكال العنف من قبل املكلفني بإنفاذ القوانني وأن رصد ومتابعة              

  .األحكام ذات الصلة ستتواصل
، فإن النظام القضائي للدولة     ٤٨ و ٢٨ و ٢١ و ١٩ و ١٦ و ٢وفيما يتعلق بالتوصيات      -٦٠٦

ية حقوق األطفال والقصر، وخباصـة املدونـة        قد اعتمد بالفعل عدداً مـن الصكوك حلما      
  . ، اليت تقمع العنف يف حميط األسرة٢٠٠٤اجلديدة لإلجراءات اجلنائية، املعتمدة يف عام 

، فإن حكومة الرأس األخـضر      ٤٣ و ٤٢ و ١٤ و ٨ و ٣أما فيما خيص التوصيات       - ٦٠٧
. ٢٠١١- ٢٠٠٩تعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف اجلنـساين للفتـرة          
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وتتوخى هذه اخلطة تنفيذ أحكام إلدماج األجنبيات ومكافحة مجيع أشكال العنف، مبا يف             
  . ذلك االجتار بالبشر

كما ستعمد احلكومة إىل بدء أو إمتام عملية االنضمام أو التصديق على الـصكوك                -٦٠٨
  .٣٩ و٣١ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و٧ و٦الدولية حسبما هو مبني يف التوصيات 

ة اعتمدت بالفعل املرسوم بقـانون      ـ، فإن احلكوم  ٢٩ و ٩يتعلق بالتوصيتني   وفيما    -٦٠٩
، بشأن تدابري احلماية يف امليدانني      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٧، املؤرخ   ٢/٢٠٠٦رقم  

وجيـري  . االجتماعي والتعليمي، بغية تعليم القصر وإدماجهم بكرامة ومسؤولية يف اجملتمـع          
  .راهقني واملطفالوضع قانون ألحوال األ

. ٣٥ و ٢٢ و ١٨ و ١٠وستواصل احلكومة جهودها فيما يتعلق بتنفيذ التوصـيات           -٦١٠
ومثة برنامج إصالح واسع النطاق لنظام السجون، يشتمل على تدريب ضـباط الـسجون              

  .وافتتاح مركزي احتجاز جديدين سيحالن مشكلة اكتظاظ السجون
، فقد أكد ممثـل     ٤٤ و ٣٧و ٣٣ و ٣١ و ٣٠ و ٢٣ و ٢٠أما فيما يتعلق بالتوصيات       -٦١١

الرأس األخضر من جديد أن مجيع القوانني احمللية تضمن املساواة بني الرجل واملرأة وحتظـر               
  . مجيع أشكال التمييز

، الحظ أن عمل احلكومة يسترشد باتفاقية حقوق الطفـل          ٣٤وخبصوص التوصية     -٦١٢
والواقع أن . حلقوق ورفاه الطفلواتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وامليثاق األفريقي 

معظم القوانني اليت صدرت يف اآلونة األخرية بشأن العمل تنص على أن أدىن سن لـدخول                
  . سنة١٥الطفل سوق العمل هو 

ومل تسجل حكومة الرأس األخضر أية مزاعم متييز ضد اجملموعـات املـذكورة يف                -٦١٣
 الفردية وال تقمعها إال إذا كانت تـشمل         وال متنع القوانني احمللية السلوكيات    . ٣٦التوصية  

  .أشخاصاً قصر
. ٤٦ و ١٧ و ٤وقد اختذت احلكومة بالفعل إجراءات بشأن مـضمون التوصـيات             -٦١٤

، ٣٢ و ٥وختاماً، فإن مجيع التوصيات يف تقرير الفريق العامل قد قبلت، باستثناء التوصيتني             
  .اللتني تعتزم احلكومة مواصلة حبثهما

   أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت  )ب(  
أعربت اجلزائر عن شكرها للرأس األخضر على املعلومات اليت قدمتها باإلضافة إىل              -٦١٥

كما أعربت اجلزائر عن . ٢٠٠٨ديسمرب /العرض الذي قدم يف الفريق العامل يف كانون األول
ضطلع هبا السلطات لتعزيز حقوق اإلنسان داخلياً وشـجعتها علـى           تقديرها للجهود اليت ت   
  .مواصلة هذه اجلهود



A/HRC/10/29 

GE.09-17449 246 

وشكرت السنغال الرأس األخضر على عرضها الواضح وقبوهلا العديد من التوصيات             -٦١٦
وبيَّنت السنغال أن اجلهود اليت تضطلع هبا الرأس األخضر لتوطيد          . املقدمة خالل االستعراض  

ومتنت الـسنغال لـسلطات     . قوق مواطنيها تستحق ثناءها وتشجيعها    إجنازاهتا ولتحسني ح  
الرأس األخضر النجاح التام يف جهودها املصممة على ضمان إيالء اعتبار فعلي حلقوق الطفل             

وأعربت الـسنغال   . واملرأة، فضالً عن القضاء على الفقر والنهوض بقطاعي التعليم والصحة         
الدعم للرأس األخضر يف جهودها ملواصلة حتسني حالـة        عن أملها يف أن يقدم اجملتمع الدويل        

  .حقوق اإلنسان
ورحبت الربازيل باملوقف املنفتح والبناء الذي انتهجته الرأس األخضر خالل عمليـة              -٦١٧

وسلطت الربازيل الضوء على ما     . االستعراض والتزامها باإلعمال الكامل جلميع حقوق اإلنسان      
وما حددته من أهداف، حسب ما هو مبني يف تقرير الفريق           اختذته الرأس األخضر من خطوات      

 االستغالل اجلنسي لألطفال وسوء معاملتهم، فضالً عن اخلطوات املتخـذة يف            افحةالعامل، ملك 
كما أشادت بإقرارها مدونة اإلجراءات اجلزائية اجلديدة ومدونة العمـل          . جمال قضاء األحداث  

أن الرأس األخضر ستواصل التغلـب علـى حتـدياهتا         وأعربت الربازيل عن ثقتها يف      . اجلديدة
 اإلنسان، بالتزامن مع بلوغ هدف حتقيق التنمية املستدامة ومكافحـة           قوقالرئيسية يف ميدان ح   

الفقر، وأكدت الربازيل من جديد، بروح بناءة وتعاونية، توصياهتا وأكدت استعدادها للتعاون            
  .أهنا األكثر ضرورة ومالءمةمع الرأس األخضر يف اجملاالت اليت يرى البلد 

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة باآلخرين  )ج(  
) بدعم من رابطة قاضيات الرأس األخضر    (أعربت منظمة كونكتاس حلقوق اإلنسان        -٦١٨

عن أسفها لعدم تقدمي تقرير خطي من الرأس األخضر وعدم اخنراطها يف عملية مـشاورات               
وأعربت عن أملها يف حتسني     . احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار االستعراض      واسعة خالل   

وأكدت املنظمة، على الرغم من هذا األسـف، تقـديرها          . قادمةهذه اجلوانب يف الدورة ال    
جلهود دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وخفض معدالت األمية ووفيات األطفال يف الرأس            

خضر على مواصلة حتسني حقوق املرأة وخباصة يف جمـال          وحثت املنظمة الرأس األ   . األخضر
 الشامل املقدمة من فرنسا وسـلوفينيا      ياإلصالح القانوين وقبول توصيات االستعراض الدور     

  . بشأن العنف ضد املرأة وإظهار هذه التغيريات يف مدونة إجراءاهتا اجلنائية
ن تقديره حلقيقة ارتفاع    وأعرب مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان ع         -٦١٩

معدالت العمر املتوقع يف الرأس األخضر، ولكنه تساءل عن أسباب التباين بني العمر املتوقع              
وأوصى املركز الرأس األخضر بإجراء دراسة شاملة لتفسري        . عند الوالدة بني الذكور واإلناث    

وطلـب  .  حبقوق اإلنسان   والتصدي أيضاً للصلة بني العمر املتوقع والتمتع الفعلي        ينهذا التبا 
  .  الدراسةهذهاملركز من مجيع الدول األعضاء يف اجمللس التعاون يف إجناز 
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 البلد على   اإليدز/وهنأت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          -٦٢٠
املزيد من   وتشجيع   اإليدز/قبول التوصيات املتعلقة بربامج مكافحة فريوس نقص املباعة البشرية        

  . يةالتسامح مع مجاعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسان

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
ذكر ممثل الرأس األخضر أن احلكومة ملتزمة مبواصلة تعاوهنا وحوارها البناء مع مجيع           -٦٢١

وأضاف أن االفتقار إىل املـوارد      . زيز حقوق اإلنسان يف البلد    املؤسسات الوطنية والدولية لتع   
املالية هو العقبة الرئيسية اليت حتول دون اختاذ املزيد من اإلجراءات لتنفيذ توصـيات مثـل                

وهذه العقبة تؤثر أيضاً على جهود استئصال الفقر وإمكانية     .  يف جمال حقوق اإلنسان    لتثقيفا
. مات الصحية وتلبية االحتياجات األساسية األخرى للسكان      احلصول على املياه وحتسني اخلد    

وأضاف أن الدول اليت قدمت التوصيات تربطها عالقات ثنائية طيبة مع الـرأس األخـضر               
  .وتعتمد احلكومة عليها، ذلك أنه بدون دعمها سيكون من الصعب حتقيق نتائج إضافية

  كولومبيا  -١٤  
 وفقـاً   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٠ يف   أجري االستعراض املتعلق بكولومبيا     -٦٢٢

 واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من       ٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس         
؛ )A/HRC/WG.6/3/COL/1) (أ(١٥، الفقـرة    ٥/١كولومبيا وفقاً للمرفق بقـرار اجمللـس        

) ب(١٥ وفقـاً للفقـرة       مكتب املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان       هوالتجميع الذي أعد  
)A/HRC/WG.6/3/COL/2(          ؛ واملوجز الذي أعده مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان

  ).A/HRC/WG.6/3/COL/3) (ج(١٥ للفقرة
ـ           -٦٢٣  / آذار ٢٠ودة يف   ـونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والثالثني، املعق

  ).انظر القسم جيم أدناه(ا واعتمدها ، يف نتائج االستعراض املتعلق بكولومبي٢٠٠٩مارس 
وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بكولومبيا تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض            -٦٢٤

أو االستنتاجات، وما   /، وآراء كولومبيا بشأن التوصيات و     )A/HRC/10/82(الدوري الشامل   
ية وردود على املسائل أو القضايا   قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوع         

انظـر أيـضاً    ( مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل              اليت
A/HRC/10/82/Add.1.(   

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أعرب وفد كولومبيا عن شكره للدول األعضاء وأعضاء اجملموعة الثالثيـة علـى               -٦٢٥
وذكَّرت كولومبيا مبشاركتها يف عملية بناء مؤسـسات        . مشاركتها اإلجيابية يف استعراضها   
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نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، قائلة إهنا تثق ثقة كبرية يف نظام تعددية األطـراف،                
  .  اليت أسست عليها هياكل الدولة الكولومبيةالدميقراطية الذي يظهر القيم

وقالت إن عملية االستعراض الدوري الشامل وجهت مؤسسات البلد إىل البحـث              -٦٢٦
وأتاحت . بصورة متعمقة يف إجياد طرق أفضل لتنسيق اجلهود لضمان حقوق اجلميع يف البلد            

ملنظمات االجتماعية والسلطات احمللية    عملية تقدمي التقارير لكولومبيا فرصة لسماع أصوات ا       
 والتعرف على ممارسات االستعراض وحتديد اإلجنازات وأوجه        املؤسساتوتعزيز التعاون بني    

والحظت الشواغل الـيت أعربـت عنـها الـدول          . القصور والتخطيط للمستقبل القريب   
وقـال إن   . توالتوصيات املقدمة منها، وذكَّرت الوفود بأن كولومبيا قبلت معظم التوصيا         

 مبراجعـة تفـصيلية لاللتزامـات       ملاضية، على مدى الشهور الثالثة ا     ،احلكومة قد اضطلعت  
الطوعية اليت قدمتها كولومبيا والتوصيات اليت قبلتها، ما مكنها من تعيني مسؤولياهتا وحتديد             

 ، سيشتمل املوقع الشبكي للربنامج الرئاسـي      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠وابتداء من   . أهدافها
وسيجري حتديث معلومات   . زاماتحلقوق اإلنسان على تقرير ملتابعة تنفيذ التوصيات وااللت       

  . هذا املوقع الشبكي كل أربعة شهور
واشتملت اجلهود اليت اضطلعت هبا كولومبيا على مدى ربع السنة األخري منذ إجراء               -٦٢٧

دام خارج القضاء؛ واملقرر    االستعراض على توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلع         
اخلاص املعين باحلقوق واحلريات األساسية للشعوب األصلية؛ واملقررة اخلاصة املعنية باستقالل    

.  واحملامني، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان             ضاةالق
تقارير الواردة يف قرار جملـس      وقبلت كولومبيا بصورة طوعية تنفيذ آلية اإلشراف وتقدمي ال        

ووضعت اللجنة الرفيعة املستوى    .  بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      ١٦١٢األمن  
املشتركة بني القطاعات اليت تضع السياسات العامة للحكومة بشأن منع جتنيد األطفال تقريراً             

كما . تحدة املعنية هبذه اآللية   عن أنشطتها يف سنتها األوىل وقدمته إىل الفرقة العاملة لألمم امل          
 ميةتواصل كولومبيا العمل مع اجملتمع الدويل ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدمة من املفوضية السا            

  .٢٠٠٨حلقوق اإلنسان يف عام 
وقال الوفد إن كولومبيا عززت جهودها ملكافحة اجلرمية ومجيع أشـكال العنـف؛              -٦٢٨

 ملنع العنف من قبل املوظفني املكلفـني بإنفـاذ          وسنت قوانني جديدة واستحدثت ممارسات    
وأضاف أن تدابري صـارمة قـد       . القوانني، مبا يف ذلك املساءلة العلنية عن الشكاوى الواردة        

 فيما يتعلق جبرائم اغتيال ارتكبها هؤالء املوظفون، ومل ترد          املتكررةاُتخذت بشأن الشكاوى    
  . ٢٠٠٨أكتوبر /أي شكاوى أخرى من هذا القبيل منذ تشرين األول

كما أحرز تقدم يف إزالة األلغام املضادة لألفراد، من خالل عمليات إزالة األلغـام                -٦٢٩
ويف األسابيع األخرية، أقر الرئيس قانوناً جديداً بشأن مجع املعلومات ينشئ           . ألغراض إنسانية 

جتماعيـة  وتتواصل اجلهود لضمان احلقوق االقتصادية واال     . آليات جديدة لضمان الشفافية   
  . وال سيما يف جمايل الصحة والتعليمية،والثقاف
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 نوه بالتقدم احملـرز     ٢٠٠٨وأضاف الوفد أن تقرير مجعية الصحافة األمريكية لعام           -٦٣٠
واستـشهد التقريـر بقـرار احملكمـة        . على صعيد ضمانات ممارسة الصحافة يف كولومبيا      

نح العالقات اجلنسية املثلية مساواة يف      الدستورية، الذي جاء نتيجة شكاوى اجملتمع املدين، مب       
وقال إن القرار ميثل تقدماً هاماً صوب       . املعاملة من حيث احلقوق واملسؤوليات أمام القانون      

  .القضاء على التمييز
. وال يعين هذا التقدم أن الدولة غري مدركة للتحديات الكبرية اليت ال تزال موجودة               -٦٣١

. بشأن استمرار ظاهرة االختفـاء الـداخلي يف كولومبيـا       فاحلكومة تشاطر اجمللس شواغله     
وتتركز جهود املؤسسات الوطنية على استعراض استراتيجيات الوقاية واحلماية حلـل هـذه             

وقد أجرت احملكمة الدستورية تعديالت هامة تتناول الفئات الضعيفة كاجملتمعـات           . املعضلة
وأكد . وي اإلعاقة والنساء املشردات   األصلية والكولومبيني من أصول أفريقية واألشخاص ذ      

  . الوفد للمجلس أن جهداً مل ُيدخر يف معاجلة هذه القضية، غري أن التحديات ال تزال قائمة
وفيما يتعلق باجملتمعات األصلية وحقها يف احلياة والسالمة واألراضـي التقليديـة،              -٦٣٢

 شخصاً  ٨٠ وراح ضحيتها    ٢٠٠٩فرباير  /أشارت كولومبيا إىل اجملزرة اليت وقعت يف شباط       
اليت أرادت االحتفاظ   " القوات املسلحة الثورية يف كولومبيا    "األصلي على يد    " أوا"من جمتمع   

 لغماً مضاداً لألفراد أثناء ٥٠وقد تعني إبطال مفعول  .  يف أراضي هذه اجلماعة    كامبزارع الكو 
  .حماولة انتشال إحدى اجلثث

 املتصلة بتهديد املدافعني عن حقوق اإلنـسان        كما أن كولومبيا مهتمة بالشكاوى      -٦٣٣
وقد طلبت احلكومة إىل مكتب املدعي العام أن يبذل قصارى جهـده إلثبـات              . وترهيبهم

وأعربت عن األمل يف أن يـساعد       . احلقائق، وحتديد ومعاقبة املسؤولني عن هذه التهديدات      
ن أجل هتيئة مناخ مـواٍت لعمـل        احلوار مع اجملتمع املدين يف حتديد تدابري فعالة للعمل معاً م          

وأكدت كولومبيا من جديد أن احلوار مـع اجملتمـع املـدين            . املدافعني عن حقوق اإلنسان   
  . وتشجيع مشاركته يعززان حقوق اإلنسان يف كولومبيا

وقالت كولومبيا إهنا تواجه ما تتعرض له مؤسساهتا وسكاهنا من هتديدات بـسياسة               -٦٣٤
وقد أتاح االستعراض الدوري الشامل لكولومبيا أن تشاطر        . نسانأمنية تتطابق مع حقوق اإل    

ومتثل اإلجنازات نتائج جهود شعب كولومبيا ومنظمات جمتمعهـا         . الدول إجنازاهتا وحتدياهتا  
 واجملتمع الدويل، الذي تعتمد عليه أيضاً للتغلب على التحديات املتبقيـة يف          هتااملدين ومؤسسا 

  .ظمةوضع حد للعنف واجلرمية املن

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
أعرب االحتاد الروسي عن شكره لكولومبيا على هنجها الشامل واملركز على القضايا         -٦٣٥

ـ              ن أن  اليت أثارها االحتاد الروسي خالل االستعراض مضيفاً أن هذا االجتاه اليقظ واحملترم ميك
والحظ أن اجلهود الكبرية اليت تضطلع هبا كولومبيا ملكافحة الفقر هامة           . ُيتخذ مثاالً ُيحتذى  
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وقد أدت االلتزامات الطوعية لكولومبيـا يف       .  خاصة خالل األزمة االقتصادية احلالية     صفةب
ميدان حقوق اإلنسان إىل إنشاء آلية رقابة وطنية لتنفيذها، وهي حقيقة تشهد علـى عـزم                

وأعرب االحتـاد الروسـي عـن       . دولة احلازم على الوفاء بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       ال
 القوية يف التغلب على التحديات اليت تواجهها وقال إنه علـى ثقـة              ومبيااحترامه لرغبة كول  

  . جبهود كولومبيا لكفالة محاية حقوق اإلنسان ورفاه شعبها
دهتا كولومبيا وهنجها البناء يف املـشاركة يف        ورحبت الربازيل بروح الشفافية اليت أب       -٦٣٦

االستعراض الدوري الشامل، مما ميثل عالمة على اعتزامها املشاركة يف احلوار والتعاون مـع              
كما ميثل إشارة واضحة    . األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان على حنو ينبغي االقتداء به          

وأّيدت الربازيل جهود كولومبيا يف تنفيذ      .  كولومبيا يف التغلب على التحديات القائمة      ةلرغب
توصيات االستعراض بتحديد التحديات والحظت أن األوان قد حان لكي ُتظهـر الـدول              

  .األعضاء رغبتها يف مساعدة اآلخرين يف التغلب على هذه التحديات
وأشادت هولندا بالتزام كولومبيا القوي بعملية االستعراض الدوري الشامل، مبا يف             -٦٣٧

ورحبت باالعتراف بأن قوات األمن مـسؤولة       . ذلك عن طريق ردودها اخلطية عن األسئلة      
عن أفعال قتل غري قانوين للمدنيني وأن احلكومة تتخذ خطوات للتصدي حلاالت اإلعـدام              

 احلكومة على ضمان تويل نظام القضاء املـدين التحقيـق يف      لنداوتشجع هو . خارج القضاء 
والحظـت أن  .  اإلنسان اليت تورطت فيهـا قـوات األمـن        مجيع قضايا انتهاكات حقوق   

االلتزامات الطوعية لكولومبيا تشتمل على التصدي لإلفالت من العقاب وضـمان حتقيـق             
 رغبتها يف معرفة املزيد عن التقـدم        عنالعدل، وال سيما يف املناطق النائية والريفية، وأعربت         

رها الستعداد احلكومة للمشاركة يف حوار      كما أعربت هولندا عن تقدي    . احملرز يف هذا الشأن   
بناء مع املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان، وأشارت إىل التوصيات املقدمـة يف هـذا               

ـ        . الشأن  واقترحـت أن تقـدم    ة،وأثنت هولندا على اضطالع احلكومة بإنشاء إجراء متابع
  . معلومات حمدثة إىل اجمللس يف منتصف املدة بني االستعراضني

وأشادت إسبانيا باهتمام كولومبيا اخلاص باالستعراض الدوري الـشامل، وقبوهلـا        -٦٣٨
 توصية وردودها عن مجيع األسئلة اليت قدمت خـالل عمليـة االسـتعراض              ٦٠أكثر من   

وأعربـت  . والتزاماهتا الرفيعة املستوى وخباصة االلتزامات الطوعية اهلامة العديدة اليت قدمتها         
التهديدات اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان، وخباصة جلنـة           زاءإسبانيا عن القلق إ   

 ٩١احلقوقيني الكولومبية، وأشادت بااللتزامات الطوعية اليت اختذهتا احلكومة بشأن الفقـرة            
  .من تقرير الفريق العامل

وقالـت  . ورحبت الواليات املتحدة حبوار كولومبيا البناء مع املنظمات غري احلكومية           -٦٣٩
ا تنضم إىل املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف دعم جهود اجملتمع املـدين                إهن

 هاوأعربت عن تقدير  . دعماً قوياً الستخدام االستعراض الدوري الشامل أداة للدعوة واملساءلة        
اللتزام كولومبيا الطوعي بتحسني محاية حقوق الصحفيني والنقابيني واملدافعني عـن حقـوق             
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إلنسان، مضيفة أن اختاذ إجراءات قانونية بشأن اجلرائم املرتكبة ضدهم وهتيئة مناخ يـسوده              ا
واعترفت بالتحـديات   . القانون ملمارسة أنشطتهم من شأهنما تعزيز األمن والسلم يف كولومبيا         

ودعتـها  .  تواجهها كولومبيا، وخباصة العنف الذي متارسه اجلماعات املسلحة غري الشرعية       اليت
 مواصلة مواجهة العنف والتجاوزات وفقاً اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان والتزاماهتـا              إىل

ورحبت الواليات املتحدة جبهود مكافحة اإلفالت من العقاب والـسعي إىل           . اإلنسانية الدولية 
 الضحايا، وشجعت التزام احلكومة بإجراء حتقيقات شفافة واختاذ اإلجراءات الواجبـة            فإنصا

وأوصت كولومبيا بالعمل على منع حاالت القتل خـارج القـضاء           . ناة املتهمني كافة  إزاء اجل 
وحاالت االختفاء القسري والرتوح القسري واختاذ اإلجراءات القانونية الكاملة يف هذا الشأن،            

  .  الرامية إىل تعزيز اخلطة الوطنية للبحث عن األشخاص املفقودينودوأيدت اجله
 شكرها للحكومة على التزاماهتا والحظت مـدى أمهيـة أن           وأعربت سويسرا عن    -٦٤٠

يعتمد برملان كولومبيا قانوناً بشأن الضحايا ميتثل للمعايري الدولية لضمان إمكانية الوصول إىل     
العدالة والتعويض املناسب جلميع الضحايا مبا يف ذلك ضحايا األفعال اليت يرتكبها وكـالء              

هود الرامية إىل مكافحة اغتيال املدنيني من قبل أفـراد          ويف حني تعترف سويسرا باجل    . الدولة
وسلطات إنفاذ القوانني، فإهنا تؤيد توصيات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بزيادة املراقبة            

ودعت إىل إجـراء    . العملية وبإجراء حتقيقات فّعالة ومنصفة لضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة         
ليغاردا، زوج ممثلة السكان األصليني أيدا كـويلكي، الـيت    يف اغتيال إدوين    املةحتقيقات ك 

  .شاركت قبل بضعة أيام من اغتياله يف االستعراض الدوري الشامل لكولومبيا يف جنيف
وقالت بلجيكا إن كولومبيا شاركت بصورة بناءة يف االستعراض الدوري الـشامل              -٦٤١

يات اليت قبلتها احلكومة يف حتسني حالة       املتعلق هبا وأعربت عن أملها يف أن يساعد تنفيذ التوص         
ورحبت بقرار قبول الزيارات من شىت املقررين اخلاصني وااللتـزام مبواصـلة            . حقوق اإلنسان 

ونوهـت  . التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف جمال تنفيذ التوصيات            
لكنها الحظت أنه ال تزال هناك      باخلطوات اليت اختذت لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان و        

وشجعت احلكومة على أن تضمن، يف إطار املقترحات التـشريعية اجلاريـة،            . حتديات كبرية 
  . واحلق يف اإلنصاف بطريقة غري متييزية وفقاً لألعراف الدوليةقضاءإمكانية االحتكام إىل ال

 الدولية حلماية مجيع    ورحبت فرنسا بقبول كولومبيا التوصية بالتصديق على االتفاقية         -٦٤٢
األشخاص من االختفاء القسري، وشجعت مواصلة بذل اجلهود إلتاحة دخوهلا حيز النفـاذ             

وأعربت عن أسفها لعدم اعتزام كولومبيا االعتراف بوالية اللجنـة املعنيـة حبـاالت              . قريباً
لبـت إىل  وط.  حيث سيكون هلذه اللجنة اهلامة املستحدثة تأثري وقائي هام      ري،االختفاء القس 

كما أشارت إىل أمهية إعطاء األولويـة إىل        . كولومبيا أن تعيد النظر يف والية اللجنة وقبوهلا       
مناهضة اإلفالت من العقاب، ودعت كولومبيا إىل النظر من جديد يف رفضها قبول واليـة               

وحثت فرنسا احلكومة على إعـادة النظـر يف         .  بشأن جرائم احلرب   ليةاحملكمة اجلنائية الدو  
  . ضها التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبرف
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ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باملـشاركة اإلجيابيـة             -٦٤٣
للحكومة يف االستعراض الدوري الشامل، ولكنها أضافت أن الشواغل استمرت تظهـر يف             

ين ليغاردا، اليت قدمت تعازيها فيه إىل الـسيدة         وأشارت إىل مقتل إدو   . أعقاب االستعراض 
وأدانت بـشدة اجملـزرة الـيت       .  إىل كفالة العدل ومساءلة القتلة     ياكي ودعت كولومب  لكوي

" آوا"حبق مجاعة   " القوات املسلحة الثورية يف كولومبيا     "٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧ارتكبتها يف   
قلق استمرار التهديدات ضد النقابيني     والحظت ب . الضعيفة اليت تنتمي إىل السكان األصليني     

وحثـت  .  املسؤولني عنها بال هوادة وتقدميهم إىل العدالة       قةوغريهم، وقالت إنه ينبغي مالح    
السلطات على أن تبذل قصارى جهدها لتعزيز ومحاية أدوار املدافعني عن حقوق اإلنـسان              

ت مبا يف ذلك الـسكان      والصحفيني ومنظمات اجملتمع املدين والنقابيني وكذلك أضعف الفئا       
وال ينبغي تشويه مسعة املدافعني عن حقوق اإلنسان، سواء بصورة رمسية أو غـري              . األصليون

وستواصل اململكة املتحدة العمل مع الشركاء الدوليني واجملتمع املدين للمحافظة علـى      . ذلك
 اجملموعات  الزخم الفعال لعملية االستعراض من أجل مساعدة كولومبيا على التصدي لتهديد          

  . اإلنسانحقوقاملسلحة غري الشرعية وحتقيق حتسن دائم ووطيد يف ميدان 
وأثنت غواتيماال على املوقف اإلجيايب لكولومبيا بشأن التوصيات املقدمة والحظت            -٦٤٤

التحديات القائمة املوجودة يف كولومبيا، وفيها هي األخرى، ورحبـت بـالتزام احلكومـة         
واطنيها واالنفتاح والتعاون اللذين أظهرهتما جتاه اهليئات املنـشأة         بتحسني حقوق اإلنسان مل   

كما رحبـت بـالردود   .  بواليات وجتاه اجمللس وشىت هيئاته بصفة عامةكلفنيمبعاهدات وامل 
  .التفصيلية اليت تلقتها عن املسائل واملقترحات املقدمة

نفتح والبنـاء جتـاه     وأعربت الصني عن شكرها لكولومبيا على موقفها الصريح وامل          -٦٤٥
االستعراض الدوري الشامل يف عرض جهودها وإجنازاهتا والتحديات اليت تواجهها يف تعزيز            

ورحبت بالردود اجلادة لكولومبيا وردودها اخلطية على املسائل اليت         . ومحاية حقوق اإلنسان  
وأعربت .  قبلتها أثارهتا الدول، مبا يف ذلك الصني، وإنشاء آليات ملتابعة تنفيذ التوصيات اليت           

عن اقتناعها بأن احلكومة سوف تتغلب، يف ظل الظروف اخلاصة اليت يعيشها البلـد، علـى           
  . الصعاب وحتقق إجنازات جديدة يف ميدان حقوق اإلنسان

ورحبت بنما بردود كولومبيا على املسائل والتوصيات، مهنئة احلكومـة واجملتمـع              -٦٤٦
ة، الذي كان منفتحاً وساده احلـوار وروح املـسؤولية          املدين على االستعراض العايل اجلود    

وسلطت بنما الضوء على وضع كولومبيا إجراء ملتابعة التوصيات اليت قبلتها           . وااللتزام القوي 
وأعربت بنما عن اقتناعها بأن االستعراض الدوري الشامل        .  اليت أعلنتها  الطوعيةوااللتزامات  

لهم دوالً مثل كولومبيا لوضع وتنفيذ آليات متكن        سيصبح أداة عملية للتحسني املستمر وسي     
  . من إحراز تقدم باالستناد إىل التوصيات وبتقييم السياسات الوطنية
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  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
ة واملنظمة العاملية ملكافحة التعذيب بياهنمـا،       ـة احلقوقيني الكولومبي  ـكرست جلن   -٦٤٧
 منظمة كولومبية، لقضية إدوين ليغاردا، الذي اغتيل بعد مشاركة زوجتـه يف        ١ ٢٠٠باسم  

. ٢٠٠٨ديسمرب /مناقشات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف كانون األول   
وسلطتا الضوء على انتهاكات القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان اليت ارتكبتـها مجاعـات             

 امتثال الدولة الكولومبية اللتزاماهتا وتعهـداهتا يف ميـدان حقـوق            حرب العصابات وعدم  
والحظتا أن شواغل حقوق اإلنسان اليت أثريت خالل االستعراض ال تزال مستمرة            . اإلنسان

 خارج القضاء وحاالت االختفاء القسري والتعذيب اميف كولومبيا، مبا يف ذلك حاالت اإلعد
رتوح القسري واالنتهاكات اليت تؤثر بصفة خاصة علـى       والعنف اجلنسي وجتنيد األطفال وال    

وشددتا على أن   . الشعوب األصلية واجملتمعات الكولومبية من أصل أفريقي والنساء واألطفال        
 وأهنا حتظى باإلفالت من العقاب؛ وعلى لاجلماعات شبه العسكرية املرتبطة بالسلطات مل ُتح  

لقضائية؛ والضحايا الـذين مل حيـصلوا علـى    تدخالت السلطة التنفيذية يف أعمال السلطة ا  
؛ وزيادة حترش كبـار     "العدل والسلم "تعويضات بسبب اإلخفاقات الكثرية يف تنفيذ قانون        

 تنـاقص حـاالت     عـدم املسؤولني باملدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني والصحفيني؛ و       
غذاء واإلسكان  اإلجحاف؛ وعدم وجود ضمانات للحصول على احلق يف الصحة والتعليم وال          

وأعربتا عن األمل يف أن يتمخض قبول احلكومة للتوصيات عن تدابري جدية            . الالئق للكثريين 
  .ودعتا إىل قبول مجيع التوصيات

وقالت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، باسم منظمة حقوق اإلنسان أوالًَ ومنظمة             -٦٤٨
ن، إن معاملة املدافعني عـن حقـوق        خط اجلبهة ومرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسا       

. اإلنسان برزت كموضوع أساسي يف االستعراض وأظهرت خطورة حالتهم يف كولومبيـا           
 يف هذا الشأن والتزامها بتوفري ضمانات وتدابري حلمايـة          وصياتورحبت بقبول كولومبيا الت   

فعني عن حقوق ولكنها قالت إن املدا. املدافعني عن حقوق اإلنسان وكفالة ممارستهم أعماهلم
اإلنسان ال يزالون يدفعون مثناً باهظاً، وأدانت اغتيال إدوين ليغاردا، وحثت كولومبيا علـى              

 مبشروعية الدفاع عن حقوق اإلنسان، ولكنها قالـت  عترافاعتماد الكثري من التوصيات لال    
ار ودعت الرئيس إىل إصـد    . إن كبار املسؤولني يواصلون بالباطل وصم املدافعني باإلرهاب       

وإنفاذ توجيه حيظر على املسؤولني العامني توجيه اهتامات باطلة هتدد أمن أو مسعة املـدافعني               
وأعربت عن بالغ قلقها بشأن التهديدات واهلجمات العديـدة ضـد           . عن حقوق اإلنسان  

املدافعني، مثل التهديدات بالقتل اليت حدثت يف اآلونة األخرية ضد عضو جلنـة احلقـوقيني               
 وحثت املنظمة كولومبيا على التصدي للمشكلة اخلطرية املتعلقـة باحملاكمـات            .الكولومبية

 للمدعي العام أن يصدر قراراً      غياجلنائية الصورية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، قائلة إنه ينب        
ميكّن وحدة حقوق اإلنسان التابعة له من مراجعة مجيع التحقيقات اجلنائية ضد املدافعني عن              

وحثت كولومبيا على   . وفقاً للمعايري األساسية لإلجراءات الواجب العمل هبا      حقوق اإلنسان   
  . حمتجزين دون وجه حقنأن تفرج فوراً عن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ال يزالو
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ورحب االحتاد العاملي لنقابات العمال بالبيانات اليت توصي بـأن حتمـي كولومبيـا                -٦٤٩
 اإلنسان والنساء والنازحني والصحفيني واألطفـال والـشعوب     النقابيني واملدافعني عن حقوق   

ورحب بقبول كولومبيا الكثري من التوصيات ولكنه أعـرب        . األصلية وذوي األصول األفريقية   
. ٢٠٠٨ يف عام    ٤٥ إىل   ٢٠٠٧ يف عام    ٣٧من  :  عدد اجلرائم ضد النقابيني    ادعن القلق الزدي  

وأضاف االحتاد أن هتديـد اجملتمعـات       . ٢٠٠٩وقد اغتيل سبعة عمال واختفى اثنان يف عام         
األصلية مستمر، مستشهداً بعدد التهديدات بالتطهري االجتماعي عند مدخل مجاعات وايـو يف             

  النقابات ميكن أن يستتبع أعماالً انتقامية خطرية، مستشهداً        اءوالحظ أن إنش  . مقاطعة غواخريا 
  .  بسبب تباحثهم يف تكوين نقابة٢٠٠٩فرباير / عامالً يف كرتاخينا يف شباط٢٢بإقالة 
وقالت وكالة اخلدمات االجتماعية للكنيسة الربوتستانتية يف أملانيا، أيضاً باسم املركز   -٦٥٠

الدويل للعمل من أجل حقوق اإلنسان يف كولومبيا، إن املداخالت اليت ختللـت اسـتعراض        
لس آليات فعالـة ملتابعـة      وأعربت عن أملها يف أن ينشئ اجمل      . كولومبيا تظهر خطورة احلالة   

التوصيات مبا يتجاوز العروض الطوعية اليت تقدمها الدول موضوع االسـتعراض ودون أن             
وأضافت أن الرتاع املسلح أدى إىل تدهور مثري للجزع سـببه مجيـع             . ينتظر أربع سنوات  

حة أصحاب املصلحة يف الرتاعات املسلحة، مستشهدة باملذحبة اليت ارتكبتها القـوات املـسل       
. ٢٠٠٩فرباير  / مجاعة آوا األصلية يف نارينيو يف شباط       من شخصاً   ١٨الثورية وراح ضحيتها    

وسلطت الضوء على العدد الكبري من حاالت اإلعدام خارج القضاء اليت ارتكبتها القـوات              
وأشـارت إىل تنـصت    . املسلحة وأعربت عن انزعاجها لعدم تقدير احلكومة خطورة احلالة        

 لقضاة احملكمة العليا وأعضاء املعارضة      فيةت الكولومبية على املكاملات اهلات    أجهزة االستخبارا 
 قائداً من القـوات     ١٧كما استشهدت بتسليم    . واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني    

شبه العسكرية بوصفها عقبة خطرية لتحقيق العدالة، إذ أّدى إىل حجب معلومات هامة كان              
 كبار املسؤولني   رحياتوأضافت أن تص  . تجوبوا يف كولومبيا  ميكن كشف النقاب عنها لو اس     

  .ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني تؤدي إىل هتديدات خطرية ضدهم
ورحبت منظمة القلم الدولية واللجنة العاملية حلرية الصحافة بالتزامـات كولومبيـا              -٦٥١

ت حقوقهم؛ وتشجيع التحقيـق يف اجلـرائم      حتسني ضمانا : املتعلقة بالصحفيني، مبا يف ذلك    
والحظتا بارتياح عدم تعرض العاملني يف      . املرتكبة حبقهم؛ وتعزيز ثقافة تسهل ممارسة عملهم      

 على خالف العامني السابقني،     ٢٠٠٨ هلجمات مميتة يف كولومبيا يف عام        طبوعةالصحافة امل 
. دهم وترهيبهم يف سياق عملهم    ولكنهما أعربتا عن جزعهما للعدد املرتفع ممن يتواصل هتدي        

وطلبتا إىل كولومبيا تزويد الصحفيني املعرضني للتهديد واالعتداء بضمانات كافية لسالمتهم،     
 تدابري تكفل وضع حد ملا يتعرض له الصحفيون من خماطر جـراء             اختاذوحثتا احلكومة على    

 تفاقم التهديدات والعنف التعليقات اليت تصدر عن املسؤولني العامني واليت ميكن أن تؤدي إىل
وقالتا إنه ال جيب أن تشجع الدولة التحقيق يف هذه اجلرائم فحسب، بل أن تكفـل             . ضدهم

. أيضاً إجراء هذه التحقيقات على وجه السرعة وبصورة مستقلة وباتباع إجـراءات نزيهـة             
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ـ                دم إىل  وجيب أن تعجل املؤسسات املعنية بإجراء التحقيقات اليت مل ُيبت فيها بعـد وأن تق
  . العدالة من يرتكبون اجلرائم حبق الصحفيني

والحظت اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم أن كولومبيا رفـضت التوصـية              -٦٥٢
وذكَّرت املنظمة كولومبيا بعدم    . باالعتراف حبق االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية      

ا مبوجب املعاهدات الدوليـة وأن      ة تبطل التزاماهت  ـام دستوري ـوجود قوانني حملية أو أحك    
.  على أن هلذه االلتزامات األسبقية علـى القـوانني الداخليـة           تنص من الدستور    ٩٣املادة  

، بـأن االسـتنكاف   ٢٠٠٦واستشهدت اهليئة مبقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عـام      
 ١٨ته يف املـادة  الضمريي عن اخلدمة العسكرية مظهر من مظاهر املعتقد الديين املكفول محاي 

ويف معرض اإلشارة إىل كولومبيا حتديداً، .  والسياسيةيةمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن
 بـشأن حـاالت التجنيـد       ٢٠٠٨ عامرأى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، يف        

، فيمـا   ورأت اهليئة . اإلجباري، أن مجيع احلاالت الثالث قيد النظر تشكل احتجازاً تعسفياً         
 من العهـد    ١٨خيص املستنكفني ضمريياً من األقليات اإلثنية، أن جتنيدهم ميثل خرقاً للمادة            

 النظر بصورة عاجلـة يف      ادةودعت املنظمة كولومبيا إىل إع    . وانتهاكاً واضحاً حلرية الضمري   
  .موقفها بشأن هذه القضية

إن قرار احملكمـة الـذي   وقالت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية           - ٦٥٣
. يعطي الزوجني املثليني نفس احلقوق اليت للزوجني من اجلنسني ظـل حـرباً علـى ورق               

والحظت أيضاً أن عدم تنفيذ مقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن السماح للرجـل              
وفيما يتعلق بتجاوزات الشرطة، أيـدت      .  من شريكه  اعدياملثلي باحلصول على معاش تق    

 تعليقات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن اغتياالت املتشبهني باجلنس اآلخر،           املنظمة
ودعت . املرتكبة ضد هؤالء   ودعمت بيانات املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بشأن اجلرائم       

 وحدة خاصة للتصدي جلرائم الكراهية، كمـا        إنشاءاملنظمة النيابة العامة الكولومبية إىل      
اهلا بشأن األطفال احلاملني صفات اجلنسني الذين يطردون من املـدارس           أعربت عن انشغ  

ودعت كولومبيا إىل قبول التوصية املقدمة من اجلمهورية التشيكية         . وتبعدهم حىت أسرهم  
 حقوق اإلنسان ووضع    إعمالبتوفري اعتمادات لتنفيذ قرارات احملكمة ووضع خطة ملتابعة         

  .ثلياتسياسات تكفل املساواة للمثليني وامل
والحظت منظمة العفو الدولية أن الكثري من املداخالت خالل استعراض كولومبيـا         -٦٥٤

قد عكست الشواغل اليت أعربت عنها مراراً وتكراراً املنظمات الكولومبية والدولية حلقـوق             
كمـا  . اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان         

 الذي أعربت عنه هيئات عديدة بأن حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف            رافظت االعت الح
كولومبيا ال تزال خطرية كما أهنا ال تزال يف خضم نزاع مسلح وال تزال اجملموعات شـبه                 

. العسكرية تواصل عملياهتا على الرغم من اجلهود املعلنة للحكومة حبل هـذه اجملموعـات             
 أعربت عن أسفها لـرفض توصـيات أساسـية،          لكنهاوصيات، و ورحبت بقبول معظم الت   
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وطلبت إىل احلكومة أن تعيد النظر يف موقفها فيما يتعلق بقبول والية اللجنة املعنية باالختفاء               
القسري، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وسحب اإلعالن          

الذي يهـدد   " جنود ليوم واحد   "برنامج وإهناء    من نظام روما األساسي،    ١٢٤بشأن املادة   
ورحبت املنظمة بالتزام احلكومة بأن تنفذ على وجه السرعة         . بزيادة توريط املدنيني يف الرتاع    

كامل توصيات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ولكنها الحظـت إخفـاق احلكومـات             
 لضمان الرصد الفّعـال  بريلس تداوأوصت بأن يعتمد اجمل   . الكولومبية املتعاقبة يف القيام بذلك    

  .للتقدم احملرز يف هذا الشأن بالتعاون مع اجملتمع املدين
وأعرب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان عن القلق لعدم وصول املفاوضات              -٦٥٥

مع اجملموعات شبه العسكرية إىل حل هذه اهلياكل بصورة فعلية قائالً إن احلكومة تنكر هذه               
وأشار االحتاد إىل ما أعربت عنه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من شواغل بقوهلا             . احلقيقة

جمرد عصابات إجرامية ال يكفي إلبراز مدى تعقيد هذه الظاهرة            اهلياكل بأهنا  هإن وصف هذ  
 جمموعة شبه عـسكرية تـضم   ٧٦وقال إنه يوجد على األقل     . وتنوعها وتعدديتها وخطرها  

 قائداً شبه عسكري يف سياق هتم تتعلـق         ١٧وأضاف أن تسليم    .  عضو عامل  ٩ ٠٠٠زهاء  
ورحب االحتاد بتعهد احلكومة بوضـع سياسـات   . ضحاياباالجتار باملخدرات كان حمبطاً لل   

لتفادي اإلفالت من العقوبة عن اجلرائم ضد اإلنسانية ولكنه أعرب عن قلقه من أن احلكومة               
نح عفواً حبكم الواقع ملعظم أفراد اجملموعات       تواصل إنكار أن عملية تسريح هذه اجملموعات مي       

 ٣٠ ٠٠٠ومن بني أكثر من     .  يف هذه اجلرائم   واشبه العسكرية، مبن فيهم من حيتمل أهنم شارك       
فرد من أفراد اجملموعات شبه العسكرية الذين سرحوا، مل ُيدن سوى فرد واحـد يف اليـوم                 

 من هؤالء املسرحني    ٢٤٥فق سوى    مل يوا  ٢٠٠٨مايو  /وحبلول أيار . السابق هلذا االجتماع  
 االحتـاد أن كولومبيـا      حظوال. على املثول إلجراءات قانونية مبوجب قانون العدل والسلم       

حتاشت، يف تعليقاهتا، التوصيات املتعلقة باهلجمات اخلطرية ضد حمكمة العدل العليا، مبـا يف              
س يف الـصالت    ذلك من رئيس اجلمهورية، يف سياق حتقيقات احلكومة وأعضاء الكـونغر          

 هادوقالت إنه جيب على احلكومة الكف عن اضـط        . املفترضة مع اجملموعات شبه العسكرية    
  . أعضاء السلطة القضائية وتوفري احلماية هلم

ورحبت منظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة بقبول كولومبيا الكثري من التوصيات             -٦٥٦
، قالت إن احلضور احملدود للدولة      ٦٥لتوصية  ويف معرض اإلشارة إىل ا    . املتعلقة حبقوق الطفل  

يف املناطق الريفية يقلل من فرص كشف حاالت استغالل األطفال جنسياً وبدنياً واإلبـالغ              
أمـا  .  إىل عدم تسجيل الكثري من تلك احلاالت ومن مث عدم املعاقبة عليهـا             يؤديعنها، مما   

 البيانـات بـصورة فّعالـة    ، فقد دعت إىل تعزيز اجلهود لضمان مجع    ٢٢خبصوص التوصية   
ودعت إىل مواصـلة    . واإلبالغ الوايف واختاذ التدابري الشرطية والقضائية املتعلقة هبذه اجلرائم        

، اليت تطلب اختاذ تدابري لتسريح اجملندين وإعادة إدمـاج اجلنـود            ١٩العمل بشأن التوصية    
ناطق الريفيـة والـسكان     األطفال يف اجملتمع، وتدابري للتصدي لإلقصاء الذي جيعل أطفال امل         

ورحبت بااللتزامـات بتحقيـق األهـداف       . األصليني وغريهم من األقليات عرضة للتجنيد     
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 وتعليمهم، وبقبول التوصيات املتعلقـة بـالتعليم،        طفالاإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بصحة األ     
 املنـاطق   ودعت إىل اختاذ تدابري لضمان إمكانية احلصول على الرعاية الصحية والتعلـيم يف            

، بإلغاء رسوم تسجيل املواليـد والـسماح        ٦٢وأوصت كذلك، خبصوص التوصية     . الريفية
 اجملتمعات بـشأن أمهيـة تـسجيل    قيفبتسجيل األطفال يف غري املناطق اليت ولدوا فيها وتث   

من التقرير، اليت تشري إىل     ) ج(٣٧وطلبت توضيحاً لرفض التوصية الواردة يف الفقرة        . املواليد
وإىل توصيات جلنة حقوق الطفل الداعية إىل إهنـاء مـشاركة           " اجلنود ليوم واحد   "برنامج

 بـالنظر إىل  الـرفض، وهي تتساءل عن أسباب هذا . األطفال يف أنشطة التدريب العسكري 
  . العالقة التكاملية بني االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات

  عراضاملالحظات اخلتامية للدولة موضوع االست  )د(  
ن وحدة خاصة قد أنشئت هلذا      أفيما يتعلق حبالة النقابات العمالية، بينت كولومبيا          -٦٥٧

.  حماكمة أدين فيها املسؤولون عن اغتيال النقابيني       ١٨٤الغرض وأسفرت جهودها عن إقامة      
، فإن عدد اإلدانات قد ارتفع يف العام        ٢٠٠٧ويف حني مل تصدر سوى إدانة واحدة يف عام          

والحظـت  . ٢٠٠٩ إدانة حىت اآلن يف عام       ١٤ إدانة كما صدرت بالفعل      ٧٦ىل  املاضي إ 
وقد وقعت .  حالة اغتيال لنقابيني قد كُشفت يف إطار عملية العدل والسلم٢١٦كولومبيا أن 

، مثل اغتيال رئيس نقابة صائدي األمساك، ومت توقيـف          ٢٠٠٩بعض هذه احلاالت يف عام      
  . العقل املدبر هلاكيف ذلثالثة جناة يف هذه اجلرمية، مبا 

والحـظ  . وقال الوفد إن احلكومة أشادت باملناقشات حول القانون املعين بالضحايا   -٦٥٨
 مليارات دوالر   ٧أن احلكومة أنشأت برناجماً للتعويض بالطرق اإلدارية، بكلفة ُتقدر حبوايل           

يف دعم  شخص مطالبات مبوجب القانون، وأحرز تقدم ١٨٠ ٠٠٠وقد سجل حنو . أمريكي
 أصدرت احملكمة العليا قراراً مينع السلطة التنفيذية من توجيه هتم جزئية            دوق. برنامج احلماية 

 هتمة جزئيـة إىل     ٦٢من خالل عملية العدل والسلم، ولكن بعد أن ُرفع هذا القيد، وجهت             
   . حالة قيد احملاكمة١٥وصدرت أول إدانة يف اليوم السابق هلذا االجتماع وهناك . اجلناة
أما خبصوص االغتياالت اليت يزعم أن مسؤويل إنفاذ القوانني هم من ارتكبوها، فقد               -٦٥٩

 مسؤول من مسؤويل إنفاذ القوانني      ٣ ٥٠٠ذكر الوفد أن احلكومة أقالت حسب استنساهبا        
، مل ٢٠٠٢ مهمة تعبوية منذ عام ٧ ٥٠٠وقال إنه على الرغم من إجراء . مببادرة خاصة منها

  . وأحيلت مجيع القضايا إىل احملاكم العادية.  شخصا١ً ١١٧ شكوى مشلت ٩٣٨حيقق إال يف 
وقال الوفد إن احلكومة أعربت مراراً وتكراراً عن أسفها لوفاة إدوين ليغـاردا وإن                -٦٦٠

وأضاف أن األحداث اليت وقعت يف الساعة اخلامسة صباحاً         . التحقيق بني يدي املدعي العام    
وجدت حالة من االرتباك، وطلبت احلكومة من مكتب املدعي         على إحدى الطرق السريعة أ    

وقدمت الدولة إىل السفراء يف كولومبيا معلومات عن التقدم احملـرز،           . الكشف عن احلقائق  
وأصدر وزير الدفاع توجيهاً عن كيفية نصب الكمائن العـسكرية، باالسـتناد إىل اخلـربة               
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 خطـة   ٣٤ة الدستورية أوامر بوضـع      وأصدرت احملكم . املستفادة من هذا احلادث املؤسف    
 األصليني، مما يشكل سياسة شـاملة لتـوفري         ان مجاعة من السك   ٣٤حلماية اإلثنيات لصاحل    
  . الرعاية هلذه اجلماعات

وفيما خيص العالقة بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية، قال الوفد إن اخلالفات               -٦٦١
هدها للتصدي حلـاالت انتـهاك حقـوق    تكمن يف أن احلكومة تعتقد أهنا تبذل قصارى ج       

   ولكن املنظمات غري احلكوميـة     . اإلنسان والتغلب على اإلفالت من العقاب ومحاية السكان       
وأضاف الوفد أنه علـى الـرغم مـن أن          .  رأيها باالحترام  وحيظى. ال تشاطرها هذا الرأي   

ات قليلة خلت عن اجملموعات شبه العسكرية، على سبيل املثال، كانت هي املسؤولة منذ سنو    
 جمزرة كل عام دون رد فعل من قبل سلطات الدولة، فإن مجيع قـادة هـذه                 ٢٥٠ارتكاب  

     أقصى احلدود وأهنم حياكمون علـى       اجملموعات حمتجزون اليوم يف سجون مشددة األمن إىل       
ما اقترفوه من جرائم، ويقتضي تسرحيهم التزامات صارمة بالكشف عن احلقيقـة وتقـدمي              

وقال إن احلكومة ترفض أن تعترب اجملموعات       . إىل الضحايا وتنفيذ أحكام بالسجن    تعويضات  
 حلـاالت  طن متري من الكوكا، واملرتبطة يف كـثري مـن ا           ٥٠٠اليت نشأت للسيطرة على     

ذلك أن اجملموعات الـيت ترغـب يف        . جبماعات حرب العصابات، جمموعات شبه عسكرية     
  . وضالتأهل كمجموعات شبه عسكرية ختضع للتفا

وبّين الوفد أن كولومبيا تعرب عن أسفها حلالة الصحفي هوملان موريس، ولكنـه               -٦٦٢
أضاف أن البيانات املقدمة من احلكومة بشأن استجواب السيد مـوريس صـدرت وفقـاً               

وقال الوفد إنـه توجـد      . الدعاءات شخصني سبق اختطافهما وشككا يف سلوك الصحفي       
  .  على نطاق واسع يف وسائل اإلعالمتلفةراء خمصحافة متنوعة يف كولومبيا وتوجد آ

ويف معرض الرد على الشواغل بشأن كلفة التعليم، ذكرت كولومبيا أهنا أنـشأت               -٦٦٣
  .  مليون طفل٤,٥نظاماً لتقدمي منح ألفقر األطفال، سيستفيد منه 

وأضاف أن كولومبيا تدرك ضرورة سن قانون يكفل أال يبقى القرار الذي أصدرته               -٦٦٤
  . بشأن الزوجني من نفس اجلنس حرباً على ورق٢٠٠٩يناير /احملكمة العليا يف كانون الثاين

كما أكدت كولومبيا أنه ميكن التصدي جلميع التحديات إذا استمر العمـل مـع                -٦٦٥
اجملتمع الدويل ومنظمات حقوق اإلنسان واجملتمع املدين بروح بناءة وهنج يقوم على رفـض              

  .عزيز املؤسساتمجيع أشكال العنف وت

  أوزبكستان  -١٥  
 وفقـاً   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١أجري االستعراض املتعلق بأوزبكستان يف        -٦٦٦

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقـدم       ٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس         
؛ )A/HRC/WG.6/3/UZB/1 (٥/١من املرفق بقرار اجمللس     ) أ(١٥من أوزبكستان وفقاً للفقرة     

) ب(١٥ أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة               يوالتجميع الذ 
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)A/HRC/WG.6/3/UZB/2(           ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة)ج (
)A/HRC/WG.6/3/UZB/3.(  

، يف  ٢٠٠٩س  مار/ آذار ٢٠ونظر اجمللس، يف جلسته احلادية والثالثني، املعقودة يف           -٦٦٧
  ). انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بأوزبكستان واعتمدها 

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بأوزبكستان تقريـر الفريـق العامـل املعـين               -٦٦٨
أو /، وآراء أوزبكستان بـشأن التوصـيات و  )A/HRC/10/83(باالستعراض الدوري الشامل  
اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على   االستنتاجات، وما قدمته قبل     

 مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جـرى يف الفريـق              ليتاملسائل أو القضايا ا   
  ).A/HRC/10/83/Add.1انظر أيضاً ( العامل

 االسـتنتاجات   أو/اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أعربت أوزبكستان عن امتناهنا ألعضاء اجمللس والدول األعضاء يف األمم املتحـدة              -٦٦٩
الهتمامها حبالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان، على النحو الـذي يـنعكس يف توصـياهتا               

لتزامات اليت نفذهتا خالل فترة     وقدمت أوزبكستان عرضاً عاماً عن اخلطوات واال      . وتعليقاهتا
قصرية منذ انعقاد الدورة الثالثة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف كـانون     

وتزامن النظر يف حالة أوزبكستان مع الذكرى الستني لإلعالن العاملي . ٢٠٠٨ديسمرب /األول
 مبرسـوم رئاسـي يف      حلقوق اإلنسان، اليت شهدت تنفيذ برنامج تـدابري شـامل اعتمـد           

 على مثاين وثائق دولية بالغة األمهية يف        ٢٠٠٨ عام   يفكما صدقت أوزبكستان    . أوزبكستان
، وقعت احلكومة أيضاً على اتفاقية األمـم        ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط . ميدان حقوق اإلنسان  

  . املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
م وتوعية واسعة النطاق لرصد تنفيذ      ، نفذت أوزبكستان محلة تعلي    ٢٠٠٨ويف عام     -٦٧٠

واغتنمـت أوزبكـستان    . أهم قوانني حقوق اإلنسان وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        
  .الفرصة لتناول أحدث ثالثة اجتاهات يف سياسة الدولة املتعلقة حبقوق اإلنسان

يث شـرعت   ويرتبط أول هذه االجتاهات باألزمة املالية العاملية وحقوق اإلنسان، ح           -٦٧١
احلكومة يف سياسة تتوخى جتنب أي تقهقر يف مستوى معيشة الـسكان، حبمايتـهم مـن                
التداعيات السلبية لألزمة املالية وبضمان مسرية احلياة العادية بوصفها أساساً حلقوق اإلنسان            

 يف  ٥٠ أن خمصصات امليزانية يف اجملال االجتماعي بلغت أكثر مـن            كستانوبينت أوزب . فيها
كما أن من التقاليد اليت دأبت عليهـا أوزبكـستان          . ، كُرس اجلزء األكرب منها للتعليم     املائة

اعتماد برامج حكومية متكاملة تستهدف حل مشاكل حمددة تتعلق بالتنميـة االجتماعيـة             
 حقوق اإلنسان املنـصوص عليهـا يف الوثـائق          موعةواالقتصادية بوصفها أساس جممل جم    

 عاماً للشباب، واختـذت     ٢٠٠٨رت أوزبكستان بإعالن عام     وذك. األساسية لألمم املتحدة  
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تدابري حمددة لتحسني التعليم والصحة واإلسكان وتقدمي االئتمانات للشباب واألسر الشبابية           
وتعتزم أوزبكـستان حتقيـق     . ياف عاماً للتنمية والنهوض باألر    ٢٠٠٩على حني أُعلن عام     

ورفاههم نظراً إىل أن نـصف الـشعب        حتسن نوعي يف الظروف املعيشية لسكان األرياف        
األوزبكي تقريباً يعيش يف مناطق ريفية وأن إيالء االهتمام إىل احلياة يف هذه املناطق يتمـشى      

  . مع األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة
ة وفيما يتعلق بثاين هذه االجتاهات، أشارت أوزبكستان إىل أن التعليم حيظى بأولوي             -٦٧٢

. يف سياسة الدولة وأهنا جنحت يف تنفيذ إصالحات يف النظام التعليمي على مجيع املـستويات     
ويرتبط النظام التعليمي بأكمله بالربنامج الوطين لتعزيز ثقافة الوعي القانوين بـني اجلمهـور             

. بشأن التشريعات املعتمدة حديثاً ويرمي إىل وضع أسس لربامج التثقيف حبقـوق اإلنـسان             
 مبساعدة تقنية مـن شـىت       ،ل أوزبكستان التعريف بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      وتواص

، أصدر منشور باألوزبكية مبـساعدة      ٢٠٠٩فرباير  /ويف بداية شباط  . وكاالت األمم املتحدة  
 االختياريني التفاقية حقوق الطفل، اللذين صـدقت        ربوتوكولنياليونيسيف، يشتمل على ال   

  . ٢٠٠٨ديسمرب / األولعليهما أوزبكستان يف كانون
أما فيما يتعلق باالجتاه الثالث، فقد بدأت أوزبكستان تشهد نتائج ملموسة يف تطبيـق               -٦٧٣

وقد دخل  . حق املثول أمام القضاء، بفضل التطوير املستمر يف جمال اإلصالح القضائي والقانوين           
 ةزيز الضمانات اإلجرائي   وأدى إىل تع   ٢٠٠٨يناير  /هذا اإلجراء حيز النفاذ يف أول كانون الثاين       

        ومنـذ . حلماية احلقوق الدستورية واحلريات ملواطين أوزبكستان خالل اإلجـراءات اجلنائيـة          
، عمدت أوزبكستان إىل تنفيذ جمموعة كاملة من اإلصالحات القانونية والتنظيمية           ٢٠٠٨عام  

ة مستقلة تـضطلع بنطـاق      املتصلة باملهن القانونية، وأنشأت نقابة للمحامني، وهي رابطة مهني        
عريض من املهام، مبا يف ذلك احلماية االجتماعية ودعم احملامني وأنـشطة تعليميـة والتمثيـل                

وُضمن املركز القانوين للمحامني بتحميل املسؤولني العامني       . والدفاع يف املسائل املتصلة بالدولة    
اً بدعم املؤسـسات الوطنيـة      واختذت احلكومة قرار  . مسؤولية إدارية عن عرقلة أنشطة احملامني     

 اإلنسان مثل أمني املظامل الربملاين واملركز الوطين حلقوق اإلنسان الذي أنـشئ وفقـاً               وقحلق
وينبغي النظر إىل استحداث حق املثـول أمـام   . ملبادئ باريس وإعالن فيينا وبرنامج عمل فيينا     

قانونية وإنشاء املركـز الـوطين      القضاء وتأكيد املركز القانوين للمحامني وإنشاء نقابة املهن ال        
حلقوق اإلنسان بوصفها خطوات متسقة تضطلع هبا أوزبكستان لتنفيذ اإلصالحات القـضائية            

  . والقانونية وإعمال االلتزامات الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان
كما قدمت أوزبكستان وثيقة تشتمل على ردود وتعليقات بشأن توصيات الفريـق              -٦٧٤
ويـسّر  . أوزبكستان بعناية مجيع التوصيات املقدمة من الدول األعـضاء        ودرست  . العامل

أوزبكستان اإلبالغ عن بدء العمل على تنفيذ التوصيات اليت قبلتها بعد إجراء االسـتعراض              
 ومبادئ جملس حقوق اإلنسان، تعتزم أوزبكستان اعتماد وتنفيذ         روحومتشياً مع   . املتعلق هبا 

كما تعتزم مواصلة العمل بصورة متسقة وإجيابيـة مـع        . اتخطة عمل وطنية إلجناز التوصي    
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هيئات معاهدات األمم املتحدة بتقدمي تقارير دورية ومـع املكلفـني بواليـات يف إطـار                
كانون و ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول  . اإلجراءات اخلاصة وغري ذلك من آليات اجمللس      

صاءين الواردين مـن املقـررين      ، قدمت أوزبكستان ردودها عن االستق     ٢٠٠٩يناير  /الثاين
 قدمت ردهـا علـى      ٢٠٠٩مارس  /اخلاصني املعنيني بالتعليم وبالعنف ضد املرأة، ويف آذار       

 والتدريب يف تثقيفاالستقصاء الوارد من اللجنة االستشارية للمجلس بشأن مشروع إعالن ال
  . جمال حقوق اإلنسان

تان من إجراء حتليل وتقيـيم      وقد مكنت آلية االستعراض الدوري الشامل أوزبكس        -٦٧٥
شاملني لسياسة الدولة يف جمال إعمال شىت حقوق اإلنسان وتعزيز التنسيق والتفاعـل بـني               

ومع أخذ هذا املبدأ اهلام يف االعتبار، سـتعمل         . خمتلف أجهزة الدولة وهياكل اجملتمع املدين     
ل الوطنية لتنفيـذ   إىل جنب مع هيئات اجملتمع املدين حسب خطة العم      نباًمؤسسات الدولة ج  

وتتطلع أوزبكستان إىل تفهم الدول األعـضاء والـدول         . التوصيات الناجتة عن االستعراض   
املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان وأيضاً إىل تعاوهنا البناء واملفيد مع أوزبكستان يف سبيل تنفيذ       

ين الـوطين    بتعزيز وإعمال ومحاية حقوق اإلنسان على الـصعيد        علقةاألهداف املشتركة املت  
  .والدويل على السواء

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
الحظت أذربيجان أن خطوات هامة قد اُتخذت للنهوض بدور الربملان واألحـزاب      -٦٧٦

كومية وإنـشاء جلنـة     وأشارت إىل ازدياد عدد املنظمات غري احل      . السياسية واجملتمع املدين  
حلقوق اإلنسان تابعة للربملان وإنشاء املركز الوطين حلقوق اإلنسان، وإلغاء عقوبة اإلعـدام،             

 أمام القضاء، واعتماد خطط عمل وطنية يف شـىت ميـادين حقـوق              ثولوتكريس حق امل  
. اإلنسان، مما يظهر عزم أوزبكستان على مواصلة حتسني حالة حقوق اإلنـسان يف البلـد              

الت إن أوزبكستان ستستفيد من آلية االستعراض الدوري الشامل يف أمور منها النجـاح              وق
  . يف تنفيذ التوصيات

وأعرب االحتاد الروسي عن امتنانه لوفد أوزبكستان على عرض معلومات شـاملة              -٦٧٧
والحظ إقامة نظام كامل من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان          . بشأن التوصيات املقدمة  

ملبادئ باريس منها أمني املظامل واملركز الـوطين حلقـوق اإلنـسان ومعهـد رصـد          وفقاً  
 حلماية حقوق اإلنسان يف أوزبكستان، وهو ما جتلـى          الوطينوقد حتسن النظام    . التشريعات

ومتىن الوفد الروسي حلكومة أوزبكستان مسرية مكللة بالنجـاح         . بوضوح أثناء االستعراض  
  .على هذا الدرب

ندونيسيا على أوزبكستان لقبوهلا التوصيات املقدمة أثناء مناقشات الفريـق          وأثنت إ   -٦٧٨
العامل، وأشادت باالستراتيجيات املزمعة حلشد املوارد الوطنية من أجل اإلسراع بتخفيـف            

وذكـرت إندونيـسيا أن     . وطأة الفقر والقضاء على سخرة األطفال واالجتار باألشـخاص        
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 جهودها الرامية إىل إحراز تقدم يف قـضايا حقـوق            على مواصلة  ةأوزبكستان ستزداد قدر  
اإلنسان إذا ما عملت جنباً إىل جنب مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املنظمات غري      

وأعربت إندونيسيا عن األمل يف أن تتمكن أوزبكستان من         . احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين   
سان يف البلد، وخباصة فيما يتعلق بالتعليم        حقوق اإلن  التطبيق هنج متوازن ومنصف إزاء إعم     

  . والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات
والحظـت  . وأعربت أوكرانيا عن تقديرها للردود التفصيلية على التوصيات املقدمة   -٦٧٩

بصفة خاصة االجتاهات اإلجيابية يف التفاعل بني أوزبكستان واملقررين اخلاصني، فضالً عـن             
لة التعاون الشامل مع مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة             اعتزامها مواص 

وأعربت أوكرانيا عن األمل يف أن تـسمع،        . للمجلس، مشجعةً إياها على مواصلة جهودها     
  . قبل اجلولة القادمة من االستعراض الدوري الشامل، عما حققته أوزبكستان من إجنازات

اإلجيـايب ألوزبكـستان مـع اجمللـس يف عمليـة         وأشادت كازاخستان بالتفاعل      -٦٨٠
والحظت بارتياح كبري أن توصيات االستعراض قد أخذت بالفعل يف احلسبان           . االستعراض

ويف هذا الصدد، رحبت كازاخستان مبا اختذته أوزبكـستان يف          . كما اختذت تدابري لتنفيذها   
اقية حقوق األشـخاص ذوي      إجيابية، مبا يف ذلك التوقيع على اتف       خطواتاآلونة األخرية من    

كما رحبت باختاذ خطوات حمددة فيما يتعلق باملساواة بني         . ٢٠٠٩فرباير  /اإلعاقة يف شباط  
اجلنسني، مبا يف ذلك اعتماد مشروع قانون بشأن ضمانات املساواة يف احلقوق والفرص بني              

اصـة  وشجعت أوزبكستان بشدة على مواصلة تعاوهنا مع اإلجـراءات اخل         . املرأة والرجل 
ورحبت كازاخستان بالتزامات أوزبكستان الثابتة وتعاوهنا الوثيـق يف         . وهيئات املعاهدات 

  . عملية متابعة االستعراض
وهنأت كوبا أوزبكستان على عرضها التفصيلي للجهود اجلارية يف إطـار متابعـة               -٦٨١

واجههـا  والحظت أن العقبات اليت ت    . التوصيات املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل     
أوزبكستان مل حتل دون إحرازها تقدماً هاماً يف احلقوق املدنيـة والـسياسية ويف احلقـوق                

ونوهت خصوصاً بالتقدم احملرز يف جمـاالت       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية على السواء    
التعليم والصحة والعمالة وتعزيز ومحاية حقوق األطفال، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            

كما أعربت كوبا عـن     . دخول املنخفضة وجهودها ملناهضة التمييز جبميع أشكاله      وذوي ال 
 بـشأن   ٢٠٠٩ يف اخلطة التشريعية لعـام       الواردرغبتها يف اإلشادة مبشروع القانون احلايل       

املساواة يف الفرص واحلقوق بني الرجل واملرأة، إلتاحة فرص متساوية أمام اجلنسني للتمتـع              
  .  النحو الذي تكرسه التشريعات الوطنية ألوزبكستانحبقوقهم وحرياهتم، على

والحظت بيالروس العمل اجلاد الذي اضطلعت به أوزبكستان استعداداً لالستعراض            -٦٨٢
والحظت أهنا قد أرست األسس اهليكلية الضرورية لتعزيز حقوق اإلنسان،          . الدوري الشامل 

حلقوق اإلنسان والـربامج احلكوميـة      مبا يف ذلك إنشاء مكتب أمني املظامل واملركز الوطين          
 أن أوزبكستان عملت بصورة إجيابية علـى تعزيـز املمارسـات            كرتوذ. حلقوق اإلنسان 
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ورحبـت  . القانونية واإلجرائية مشرية إىل تكريس حق املثول أما القضاء يف العهد القريـب            
نـشاء  كما الحظت إ  . ٢٠٠٨بيالروس باعتماد قانون مكافحة االجتار باألشخاص يف عام         

 ممثل السلطات املختصة إىل املشاركة يف وسودعت بيالر. مراكز تأهيل وطنية لضحايا االجتار
التدريب بشأن مناهضة االجتار باألشخاص، الذي جيريه بصورة منتظمة مركز اهلجرة الدويل            

وقالت بيالروس أهنا تنظر بعـني  . للتدريب على مكافحة االجتار، الذي يقع مقره يف مينسك     
 التوصيات اليت قُـدمت أثنـاء       فيذير إىل اخلطوات اليت يتعني أن تتخذها أوزبكستان لتن        التقد

  .مناقشات الفريق العامل، مشرية إىل خطة العمل الوطنية اليت وضعتها أوزبكستان هبذا الصدد
أعربت ماليزيا عن سرورها ملالحظة أن أوزبكستان قبلت عدداً كبرياً من التوصيات              -٦٨٣

لدول األعضاء، مبا يف ذلك التوصيات اليت تركز على تعزيز ومحايـة احلقـوق              املقدمة من ا  
وأضافت أن هذا يكتسي أمهية خاصة يف ضوء األزمة املالية       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

.  اليت أثرت على األوضاع االجتماعية واالقتصادية يف الكثري من البلدان النامية           الراهنةالعاملية  
زيا أن هذا املوقف ميثل هنجاً إجيابياً وبناًء من جانب أوزبكستان وشجعت احلكومة ورأت مالي

  .األوزبكية على اختاذ اخلطوات الضرورية لتنفيذ التوصيات بصورة فّعالة
ورحبت الفلبني بردود أوزبكستان، وخباصة استعدادها ملواصلة التعاون الشامل مع            -٦٨٤

حظت أن مشروع قانون ضـمانات املـساواة يف         وال. خمتلف اإلجراءات اخلاصة للمجلس   
ة التشريعية للحكومـة    ـد أدرج يف خطة األنشط    ـل ق ـاحلقوق والفرص بني املرأة والرج    

 اختذهتا احلكومة لتعزيز ومحاية حقوق األطفال منوهـةً      يتورحبت باخلطوات ال  . ٢٠٠٩لعام  
الطفل بشأن بيع األطفال    بتصديق أوزبكستان على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق        

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبشأن إشراك األطفـال يف الرتاعـات              
 بشأن احلـد األدىن     ١٨٢ ورقم   ١٣٨ الدولية رقم    لاملسلحة، فضالً عن اتفاقييت منظمة العم     

  .لسن استخدام األطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال
وزبكستان قد وضعت خطة وطنية واختذت تدابري لـضمان         والحظت البحرين أن أ     -٦٨٥

كما صـدقت علـى     . حقوق الطفل حبكم القانون عن طريق التصدي لالجتار باألشخاص        
الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن االجتار باألطفال وإشراك األطفـال يف    

ظمة العمل الدولية إلهناء عمالـة       على اتفاقيتني ملن   وزبكستانوقد وقعت أ  . الرتاعات املسلحة 
األطفال ولوضع برنامج وطين يهدف إىل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفـال، وهـي              

. تفرض يف اآلن ذاته عقوبات رادعة على اآلباء وغريهم ممن جيربون األطفال علـى العمـل               
 األلفية   أخرى، قد وقعت على إعالن     انوأشارت البحرين إىل أن أوزبكستان، شأهنا شأن بلد       

بشأن إقامة عامل مثايل لألطفال وأن احلكومة ملتزمة بتحسني حالة األطفال وتسعى إىل وضع              
  .٢٠١١ إىل ٢٠٠٩برنامج هلذه الغاية للفترة من 

وهنأت اجلزائر احلكومة األوزبكية على ما أحرزته من تقدم يف تعزيز وتنفيذ معايري               -٦٨٦
ة ألوزبكستان يف االستعراض الـدوري الـشامل       وقالت إن املشاركة البناء   . حقوق اإلنسان 
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ورحبت اجلزائر بالتدابري   . وقبوهلا الطوعي لعدد كبري من التوصيات يشهدان على هذا االلتزام         
 لتنفيذ بعض التوصيات وشجعت احلكومة على مواصلة جهودها لتعزيز معايري           تاليت اعتمد 

نية إىل التعاون بصورة وثيقة مـع       ودعت اجلزائر وكاالت األمم املتحدة املع     . حقوق اإلنسان 
  . البلد لتمكينها من االستجابة هلذه التحديات

والتمست اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية توضيحاً وطلبت إجراء            -٦٨٧
 من تقرير ١٠٧، اليت مل يرد نص هلا ولكن أشري إليها يف الفقرة )ج(٤٨تصحيح بشأن الفقرة 

وأعربت اململكة  . بوصفها إحدى التوصيات اليت مل تقبلها حكومة أوزبكستان       الفريق العامل   
كمـا  . املتحدة عن استمرار قلقها بشأن عدد احملتجزين من املدافعني عن حقوق اإلنـسان            

ار إليهـا يف  ـة املـش ـأعربت عن خيبة أملها لعدم قبول أوزبكستان بعض الفقرات الفرعي     
  . ون إيالء االعتبار الواجب هلا بوصفها خطأ وقائعياً د١٠٧الفقرة 

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
رحب التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني بالقوانني اجلديدة الـيت اعتمـدت            -٦٨٨

غ بصورة  بشأن املنظمات غري احلكومية واملنظمات اليت ال تتوخى الربح، مطالباً احلكومة باإلبال           
علنية ودقيقة وشاملة عن الكيفية اليت نفذت هبا هذه القوانني وما اضطلع بـه بـشأن شـىت                  
التوصيات اليت تستهدف حتسني محاية احمليط الذي تعمل فيه منظمات اجملتمع املدين، أي ضمان              
حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة والـسياسية،               
واعتماد خطط عمل وطنية لتحسني حالة حقوق اإلنسان، وتنفيذ بعض توصـيات هيئـات              

 السلمي، والتحقيق يف مجيع التقارير املتعلقة باالعتداءات علـى          معاملعاهدات بشأن حرية التج   
وطلب التحالف تسهيل زيارة املقررة     . املدافعني عن حقوق اإلنسان وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة       

  .عنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل البلد يف أقرب فرصة ممكنةاخلاصة امل
وحثت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية أوزبكستان على توفري بيئة              -٦٨٩

مواتية ال يعكرها تدخل الدولة أو اخلوف من االنتقام للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف               
 املرأة والصحة اإلجنابية واحلق فيها ومكافحة فريوس نقـص          قضايا احلقوق اجلنسية وحقوق   

كما دعت احلكومة إىل إجراء حتقيق يف حاالت إغالق املنظمات غري           . اإليدز/يةاملناعة البشر 
احلكومية، ومعاقبة املسؤولني عن هذه احلاالت غري املربرة وإعادة االعتبار القانوين للمنظمات            

ودعمت املنظمة التوصية بدعوة   . عنية باألزمات اليت تواجه املرأة    املتضررة، وال سيما املراكز امل    
 اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مشددة على أمهية دراسـة حالـة               رةاملقر

وطلبـت املنظمـة إىل     . العاملني منهم يف جماالت حقوق املرأة واحلقوق اجلنسية واإلجنابيـة         
دونة اإلجراءات اجلنائية األوزبكية وعدم جتـرمي العالقـات          من م  ١٢٠احلكومة إلغاء املادة    

  .  بالتراضي أشخاص بالغون من نفس اجلنسيقيمهااجلنسية اليت 
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ورحبت منظمة العفو الدولية بدعم أوزبكستان التوصيات املتعلقـة بإنـشاء آليـة               -٦٩٠
وأعربت املنظمة  . امستقلة وطنية ملراقبة مجيع أماكن االحتجاز والنظر يف الشكاوى املتعلقة هب          

 ٢٠٠٥مايو  /عن استيائها من اعتبار أوزبكستان أن إجراء حتقيق دويل مستقل يف مذابح أيار            
والحظت املنظمة أن . يف أندجيان ال يتسق مع التزاماهتا مبوجب املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

دامها القـوة   أوزبكستان رفضت، خالل احلوار التفاعلي، التقارير اليت أشارت إىل اسـتخ          
كما ". ال أساس هلا من الصحة    "املفرطة وغري املتناسبة خالل هذه األحداث، واعتربهتا تقارير         

 على إعادة النظر يف رفضها التوصيات باإلفراج عن مجيع احملتجزين           وزبكستانحثت املنظمة أ  
حقوق من املدافعني عن حقوق اإلنسان، وعلى أن تضمن للجميع، مبن يف ذلك املدافعني عن               

اإلنسان، ممارسة حقهم يف حرية التعبري بطريقة سليمة مبا يتفق مع التزامـات أوزبكـستان               
  .  املدنية والسياسيةباحلقوقمبوجب العهد الدويل اخلاص 

وأعربت جلنة احلقوقيني الدوليني عن القلق ألن أوزبكستان مل تقبل سوى توصيات              -٦٩١
 حني أعلنت عن حتفظاهتا علـى التوصـيات   شديدة العمومية وغامضة يف بعض األحيان، يف     

وحثت اللجنة احلكومة بوجه خاص     . احملددة والقابلة للقياس أو حىت رفضتها يف هناية املطاف        
على أن تسمح بإجراء حتقيقات فّعالة يف أحداث أندجيان من خالل جلنـة حتقيـق دوليـة                 

لدينيني املعارضني وغريهم   ومستقلة؛ وأن تكف عن املالحقة القضائية للناشطني السياسيني وا        
من الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بتهم غري واضحة تتصل باإلرهاب أو التطرف             

وفقاً " أعماالً إرهابية " وأن تعّرف بالتحديد ما ميثل       ينية؛أو الرتعة االنفصالية أو املمارسة الد     
تعلقة بـاإلجراءات اجلنائيـة     ملبدأ التوصيف القانوين للجرائم؛ وأن تكفل امتثال تشريعاهتا امل        

جلميع الضمانات القانونية الواجبة؛ وأن تضمن احلظر املطلق للتعذيب وأن تعتمد للتعـذيب             
 مناهضة التعذيب؛ وأن تنص على حق عامة اجلمهور يف          تفاقية من ا  ١تعريفاً ينطبق مع املادة     

 إطار اإلجـراءات    اإلطالع على سري احملاكمات اجلنائية؛ وأن تسمح للمكلفني بواليات يف         
  . اخلاصة، الذين وجهوا طلبات زيارات مل ُيبت فيها بعد، بالوصول إىل البلد دون عائق

وأعرب ممثل مرصد حقوق اإلنسان عن امتعاضه الشديد ألن احلكومة قررت رفض              -٦٩٢
. التوصيات اليت حتث على اإلفراج عن املدافعني عن حقوق اإلنسان وناشطي اجملتمع املـدين             

 على األقل من املدافعني عن حقوق اإلنسان ما زالـوا حمتجـزين يف              ١١ظ املرصد أن    والح
 بعد أن   ٢٠٠٨يوليه  /وأضاف أنه أُكره على تعليق أنشطته يف أوزبكستان يف متوز         . السجون

وأعرب املرصد عن أسفه الستمرار     . رفضت احلكومة اعتماد عمله وحظرها الصريح لبحوثه      
كما أعرب عـن    .  يف أندجيان  ٢٠٠٥مايو  /ولية عن مذحبة أيار   احلكومة يف رفض قبول املسؤ    

 القسرية مللتمسي اللجوء من البلدان      دةأسفه ألن احلكومة قررت رفض التوصية بوقف اإلعا       
وحث احلكومة على التحفظ يف هنجها وعلى أن تقبل بصورة قطعية مجيع التوصيات      . اجملاورة

  . املقدمة أثناء االستعراض وأن تنفذها فعلياً
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 أوزبكـستان   اإليدز/وشجعت الشبكة الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية         -٦٩٣
 من تقرير الفريق العامل، حيث أشارت ١٠٥على أن تنظر من جديد يف موقفها بشأن الفقرة   

 مع قوانينها الوطنية يف ضـوء املعـايري         ة توصي ١٢أوزبكستان إىل أهنا ستبحث مدى توافق       
وطلبت إىل أوزبكستان أن تشري إذا أمكن إىل ما تعتزم قبوله مـن             . سانإلنالدولية حلقوق ا  

كما أشارت إىل رفض أوزبكستان منع جترمي العالقات اجلنسية الـيت           . التوصيات املذكورة 
يقيمها بالتراضي أشخاص بالغون من نفس اجلنس، مشرية إىل أن قوانني جترمي املمارسـات              

 املتعلقة باخلصوصية وعدم التمييز مبوجـب العهـد         وليةالداجلنسية ال تتمشى مع االلتزامات      
وحثت الشبكة أوزبكستان على إعادة النظـر يف        . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  . موقفها وإلغاء أحكام التجرمي

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
 أهنا تدعم التزاماهتا الدولية يف ميدان       شددت أوزبكستان، يف مالحظاهتا اخلتامية على       -٦٩٤

حقوق اإلنسان واحلريات على أساس مبادئ املساواة واالجتاهـات البنـاءة واملوضـوعية             
وقد مكن االستعراض الدوري الشامل أوزبكستان من إلقاء نظرة شـاملة علـى      . والشفافية

لسياسية واالقتـصادية    حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق املدنية وا        شأنسياساهتا الوطنية ب  
وقد أقامت أوزبكستان عالقات تعاون مع اجملتمع املـدين وأنـشأت           . واالجتماعية والثقافية 

وتوفر هذا املؤسسات دعماً قوياً لتنمية اجملتمـع        . نظاماً غري حكومي حلماية حقوق اإلنسان     
ص ذوي اإلعاقة    كالتعليم ورعاية النساء واألطفال واألشخا     جماالتاملدين وسيادة القانون يف     

كما أنشأت أوزبكستان رابطة وطنية للمنظمات غري احلكومية وصندوقاً         . والفئات الضعيفة 
كما عقدت احلكومة العزم على إجراء نقـاش        . اجتماعياً لدعم هذه املنظمات وجلنة برملانية     

 غري احلكومية املعنية فضالً عن مؤسـسات        املنظماتواسع النطاق مع مجيع أجهزة الدولة و      
اجملتمع املدين األخرى ووسائل اإلعالم، لبحث التوصيات النامجة عن تقريـر االسـتعراض             

  .الدوري الشامل املتعلق بأوزبكستان ووضع خطة عمل وطنية مناسبة وتنفيذها

  توفالو  -١٦  
 وفقاً جلميع   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١أجري االستعراض املتعلق بتوفالو يف        -٦٩٥

 واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من توفالو        ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     األحكام ذات الصلة    
؛ والتجميع الذي   )A/HRC/WG.6/3/TUV/1 (٥/١من املرفق بقرار اجمللس     ) أ(١٥وفقاً للفقرة   

؛ )A/HRC/WG.6/3/TUV/2) (ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة        
  ). A/HRC/WG.6/3/TUV/3) (ج(١٥فوضية السامية وفقاً للفقرة واملوجز الذي أعدته امل

 يف  ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠ونظر اجمللس، يف جلسته الثانية والثالثني، املعقودة يف           -٦٩٦
  ).انظر القسم جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بتوفالو واعتمدها 
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 العامل املعين باالسـتعراض     وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بتوفالو تقرير الفريق        -٦٩٧
أو االستنتاجات، ومـا    /، وآراء توفالو بشأن التوصيات و     )A/HRC/10/84(الدوري الشامل   

قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            
  .لفريق العاملاليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف ا

أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و            )أ(  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

قدمت مستشارة التاج يف مكتب املدعي العام لتوفالو املالحظات اخلتامية حلكومـة              -٦٩٨
. ب عملية االستعراض الدوري الـشامل     توفالو واستنتاجاهتا بشأن عرض أول تقرير هلا مبوج       

  .وأكدت من جديد التزام توفالو بآلية االستعراض وبدعم مبادئ حقوق اإلنسان
وأعربت توفالو عن عميق تقديرها لكل من قدم الدعم الذي حتتاجه بشدة، بدءاً من                -٦٩٩

، ٢٠٠٨ديـسمرب  /مرحلة إعداد تقريرها الوطين إىل جلسة مناقشة التقرير يف كـانون األول    
ويف هذا الشأن أشار الوفـد إىل       . وكذلك لتسهيل حضور توفالو يف مرحلة النظر يف النتائج        

 اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ التابع للمفوضـية الـسامية حلقـوق            ملكتبالدعم املقدم من ا   
عيـة  اإلنسان والفريق اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ املعين باحلقوق يف املوارد والشعبة االجتما         

وأعربت توفالو  . ألمانة جمتمع احمليط اهلادئ والبعثتني الدائمتني لنيوزيلندا وأستراليا يف جنيف         
 أيضاً للمجلس والفريق العامل والدول أعضاء اجملموعة الثالثية ملا قـدموه            شكرهاعن جزيل   

والحظت توفالو، بوصفها واحدة مـن أوائـل        . من أفكار صرحية ومساعدة إىل وفد توفالو      
دول اجلزرية الصغرية اليت تشارك يف عملية االستعراض، أهنا واجهت حتديات نقص املوارد             ال

ومتكنت توفالو مبساعدة املكاتب املعنية حبقوق اإلنسان يف املنطقة من . من حيث اخلربة التقنية   
  .املشاركة بصورة كاملة يف االستعراض

ة ليس إلعالم اجملتمع الدويل     وذكرت توفالو أن عملية االستعراض قد أتاحت الفرص         -٧٠٠
حبالة امتثال توفالو حلقوق اإلنسان وإعماهلا على أرض الواقع فحسب، وإمنا أيضاً إليـضاح              
املرحلة اليت بلغتها من الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان كدولة عـضو يف األمـم                

تأكيد التزامها بنجاح هذه     توفالو أن العملية هلا طابع عاملي حقاً وأعادت          عتربتوا. املتحدة
  . اآللية واستمراريتها

 كـي  ٢٠٠٨ديـسمرب  /وفيما يتعلق بالتوصيات العشر اليت قدمت يف كانون األول   -٧٠١
 مـن   ٦٨الفقـرة   (تنظر فيها احلكومة، بيَّن الوفد أن توفالو تؤيد مجيع هـذه التوصـيات              

A/HRC/10/84 .(     التفاقية حقوق الطفل،    بشأن اإلدراج الكامل     ٢أما خبصوص التوصية رقم
 بشأن القضاء على التمييز ضد املرأة وإدراج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع ٦والتوصية رقم  

أشكال التمييز ضد املرأة يف تشريعاهتا الوطنية بالكامل، فقد ذكرت توفالو أنه ال غىن عـن                
الصلة قبـل   إجراء حبث ومشاورات واسعة على املستوى الوطين مع أصحاب املصلحة ذوي            
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 على بعض التوصيات املقدمة مثل التوصية املتعلقة        الوكما علقت توف  . إدراج هاتني االتفاقيتني  
باألطفال الذين ال حيظون برعاية أبوية أو مبالذ، فاعتربت أن ال صلة هلا بتوفالو يف الوقـت                 

، ذكـرت   وختاماً. الراهن، غري أهنا أكدت دعم توفالو واستعدادها للنظر يف هذه التوصيات          
  .  من اجملتمع الدويل لتلبية هذه التوصياتلتقينتوفالو أن ال غىن هلا عن الدعم املايل وا

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  )ب(  
تماد تقريـر   هنأت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية توفالو على اع           -٧٠٢

وسلمت مبا واجهته احلكومة من قيود على قدرهتا يف اإلعداد لعملية           . االستعراض املتعلق هبا  
وأثنت اململكة املتحدة على حضور وفد حكومة توفالو، على الرغم من تلـك             . االستعراض
       / آذار ٢٠ وحـضوره يف جنيـف يف        ٢٠٠٨ديـسمرب   / جنيف يف كانون األول    القيود، يف 

  . أثناء النظر يف نتائج االستعراض٢٠٠٩مارس 
والحظت نيوزيلندا أن توفالو هي ثاين بلد يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ يشارك يف                -٧٠٣

ورحبت ترحيباً حاراً حبضور وفد من توفالو يف جنيـف      . عملية االستعراض الدوري الشامل   
توفالو قـد أولـت   والحظت أن . للمشاركة يف مرحلة االعتماد هذه من عملية االستعراض    

 كبرية، بإعداد تقرير حكومي شامل مع مدخالت من عـدد مـن             ةعملية االستعراض أمهي  
وأشارت نيوزيلندا إىل أن نوعية التحضريات اليت قامت هبا توفـالو           . املنظمات غري احلكومية  

           /للمشاركة يف االستعراض قـد أدت إىل مناقـشات واسـعة النطـاق يف كـانون األول                
 نيوزيلندا علـى توفـالو      وأثنت. ، شارك فيها عدد من الوفود على أمت وجه        ٢٠٠٨رب  ديسم

 ٢٠٠٨ديـسمرب   /لقبوهلا عدداً كبرياً جداً من التوصيات الـيت صـيغت يف كـانون األول             
والحظت أن املشاركة يف االستعراض ميثل بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية يف احمليط اهلـادئ              

ـ          مهمة عسرية، وأنه مما ال        يف عمليـة    تريب فيه أن توفالو من بني أصغر البلدان اليت دخل
وسلمت نيوزيلندا بالصعوبات العملية الـيت تواجـه       . االستعراض الدوري الشامل حىت اآلن    

وهلذا الـسبب،   . أصغر الدول اجلزرية يف تلبية التزاماهتا املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل         
 يف أوكالند حلقة دراسـية ملـساعدة        ٢٠٠٩فرباير  /ذكرت نيوزيلندا أهنا عقدت يف شباط     

.  يف حكومات البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ على املشاركة يف عملية االستعراض            سؤولنيامل
وقالت إن ممثلي توفالو الذين كانوا قد شاركوا بالفعل يف االستعراض الدوري الـشامل يف               

لدراسية من تقدمي أفكار متعمقـة قيمـة        متكنوا أثناء احللقة ا    ،٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
  .  بلدان احمليط اهلادئ األخرى وأسهموا إىل حد كبري يف إجناح احللقة الدراسيةنلزمالئهم م

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين  )ج(  
توفالو، مبا يف   رحبت منظمة العفو الدولية بكثري من التوصيات اليت قدمتها الدول إىل              -٧٠٤

ذلك التوصيات بشأن التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتعزيز القـوانني املتـصلة              
باألسرة واألراضي واجلرائم اجلنسية ضد األطفال، وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً              
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ن العنـف  كما رحبت بالتوصيات الرامية إىل وضع استراتيجيات شاملة للحد م       .  باريس ادئملب
األسري يف توفالو، مبا يف ذلك من خالل إذكاء الوعي العام والتشجيع على زيـادة مـشاركة       

وأكدت . الوكاالت احلكومية واجملتمع املدين هبدف التصدي للعنف األسري والتمييز اجلنساين         
 دعوهتا إىل توفالو إلعداد وسن قوانني حتمي النساء واألطفال مـن العنـف،              يداملنظمة من جد  

وأشارت إىل أن األفكار التقليدية السائدة بشأن مركز املرأة ال تـزال            . وخباصة العنف األسري  
وعليه، فإن منظمة العفو الدوليـة      . متثل عامالً أساسياً يف ما ُيقترف حبقها من عنف يف توفالو          

ة،  دعم التوصيات اليت تستهدف إلغاء القوانني ذات األثر التمييزي ضد املـرأ            لىحتث توفالو ع  
ورأت أنه ال ميكن القـضاء علـى العنـف    . وتعديل الدستور حلظر التمييز على أساس اجلنس     

. اجلنساين دون التصدي للعوامل األساسية اليت تسبب التمييز اجلنساين أو تـسهم يف حدوثـه              
 التوصيات الرامية إىل التصديق، مبساعدة املفوضية السامية حلقوق         لوورحبت املنظمة بدعم توفا   

ن، على طائفة واسعة من معاهدات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلـاص               اإلنسا
  . باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ورحبت منظمة العدالة يف األرض باستجابة توفالو الفعلية فيما يتعلق جبهودها الراميـة            -٧٠٥
على مجيع املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           للتصديق  

وذكـرت أن   . حتترم مبادئ باريس بغية تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد، وشجعتها على ذلـك            
توفالو تعد لألسف مثاالً عن كيفية تأثر حقوق اإلنسان بتغري املناخ، مثل احلـق يف الغـذاء أو                

وشجعت املنظمة توفالو على تـوفري إمكانيـة   . ملأمونة أو احلق يف السكن الالئق احلق يف املياه ا   
. الوصول إىل املعلومات والتعليم ومشاركة عامة اجلمهور يف مـسائل البيئـة وتغـري املنـاخ               

 توفالو تظهر أيضاً أن احلق يف بيئة مستدامة إيكولوجيا ال ميكن أن حتميـه               حالةوالحظت أن   
    ورأت أن احلق يف املساعدة يف حاالت الطوارئ وحقوق توفري املـالذ            . دهاالتدابري الوطنية وح  

 ع الدويل، ولكن مسؤولية اجملتمع الـدويل  ـال ميكن أن يتحقق إال باملشاركة اإلجيابية من اجملتم        
وباإلضافة إىل ذلك، الحظت أن مصري توفالو يعطي مثاالً عن          .  تدابري املساعدة  على تقتصر   ال

ابري التخفيف من تغري املناخ أن تسهم بصورة مباشرة أيضاً يف منع انتـهاكات              كيف ميكن لتد  
ودعت املنظمة اجمللس إىل النظر يف كامل نطاق التدابري اليت متكن توفالو مـن              . حقوق اإلنسان 
ودعت توفالو إىل املشاركة بصورة إجيابية يف املناقـشات الـيت           .  لشعبها اإلنسانمحاية حقوق   

بل بشأن هذه القضية يف اجمللس فضالً عن املفاوضات لنظام ما بعد كيوتـو،              ستجري يف املستق  
  . حيث ستؤخذ يف االعتبار تداعيات الكفاح ضد تغري املناخ على حقوق اإلنسان

يـدز، أن   إلا/والحظت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          -٧٠٦
ار التفاعلي يف الفريق العامل، يف معرض اإلشـارة إىل          رئيسة وفد توفالو قد بينت خالل احلو      

 من تقرير الفريق العامل، أن بلدها حيترم حقوق األشخاص من ذوي التوجهـات              ١٤الفقرة  
ويف هذا  .  ولكن مسألة احلماية القانونية يف الدستور تقتضي النظر فيها بإمعان          عاً،اجلنسية مجي 

الوفد على مناقشة اإلجراءات ذات الصلة الـيت        الشأن، أعربت الشبكة عن تقديرها النفتاح       
تضطلع هبا توفالو بشأن تعزيز املساواة للجميع، مبا يف ذلك على أسس التوجه اجلنسي واهلوية      
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 أن الشبكة الحظت أن توفالو حتتفظ بالفعل ببعض القوانني اجلنائية اليت تعاقب     غري. اجلنسانية
ي أشخاص بالغون من نفس اجلـنس، وشـجعت   على العالقات اجلنسية اليت يقيمها بالتراض 

الشبكة وفد توفالو على التمسك بانفتاحه بشأن تعديل هذه القوانني بغية تعزيـز املـساواة               
وأشـارت الـشبكة إىل أهنـا       .  بشأن اخلصوصية وعدم التمييز    لدوليةواالمتثال لاللتزامات ا  

  . سترحب بأي إشارة من الوفد على انفتاحه للنظر يف هذه املسائل

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  )د(  
أعربت توفالو عن شكرها للرئيس والدول وأصحاب املصلحة علـى مـسامهاهتم              -٧٠٧
والحظت أن التعليقات والتفسريات لعدد من القضايا اليت أثارهتا الدول وأصـحاب            . القيمة

وأعربت توفالو  . ٢٠٠٨مرب  ديس/املصلحة سبق أن قدمها وفد توفالو بالفعل يف كانون األول         
 االستعراض، ال يف مرحلة تقدمي التقارير فحـسب، ولكـن           اريةعن التزامها بنجاح واستمر   

وذكرت توفالو أهنا تلتمس    . األهم من ذلك يف مرحلة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع          
ربت توفـالو   وختاماً، أع . من هذا املنطلق دعم اجملتمع الدويل ومساعدته يف تنفيذ التوصيات         

  .  اجمللسعن تطلعها إىل تقدمي تقريرها القادم إىل

   من جدول األعمال٦املناقشة العامة بشأن البند   - باء  
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠أجرى اجمللس، يف جلسته الثانية والثالثني، املعقـودة يف            -٧٠٨

  : ات، أدلت خالهلا الشخصيات التالية أمساؤهم ببيان٦مناقشة عامة بشأن البند 
االحتاد الروسـي، أملانيـا، اجلمهوريـة       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتاد األورويب، ألبانيا، أوكرانيا، البوسنة واهلرسـك، تركيـا، اجلبـل            ( )٧(التشيكية

، )األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولـدوفا، صـربيا، كرواتيـا        
باسم جمموعة  ( شيلي، الصني، فرنسا، كندا، كوبا، ماليزيا، مصر         ا،سويسرمجهورية كوريا،   
  ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجرييا، اليابان؛ )الدول األفريقية

أستراليا، الربتغال، بوتان، بولندا، تركيا، تونس،      : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
   التشيكية، الكويت، املغرب، النمسا؛ اجلزائر، اجلمهورية

منظمة العفو الدوليـة، اللجنـة      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، اإليـدز /العربية حلقوق اإلنسان، الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          

دمة الدولية حلقوق اإلنسان، منظمة     مرصد حقوق اإلنسان، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، اخل       
  . روش الدوليةب اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، منظمة أوكا- منظمة الشمال تحرير،ال

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل غواتيماال ببيان يف إطار ممارسة حق الرد  -٧٠٩
__________ 

 .ضاء ودول مراقبةولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعد )٧(
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم  

  بوتسوانا    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف           -٧١٠

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠١ املقررمشروع  
  ).األول، الفصل الثاين

   البهاماجزر    
ـ / آذار ١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف           -٧١١ ، ٢٠٠٩ارس  م

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٢مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين

  بوروندي    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف           -٧١٢

مدة، انظر اجلـزء     على النص بصيغته املعت    لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٣مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين

  لكسمربغ    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف           -٧١٣

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٤مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين

  بربادوس    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٨اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف      اعتمد اجمللس، يف      -٧١٤

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٥مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين

   األسوداجلبل    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف           -٧١٥

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٦قرر  مشروع امل 
  ).األول، الفصل الثاين
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   العربية املتحدةاإلمارات    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللسة التاسعة والعشرين، املعقودة يف           -٧١٦

دة، انظر اجلـزء     على النص بصيغته املعتم    لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٧ املقررمشروع  
  ).األول، الفصل الثاين

  ليختنشتاين    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللسة التاسعة والعشرين، املعقودة يف           -٧١٧

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٨ املقررمشروع  
  ).األول، الفصل الثاين

  صربيا    
، مـشروع   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩اجللسة الثالثني، املعقودة يف     اعتمد اجمللس، يف      -٧١٨
 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    لالطالع( دون تصويت    ١٠/١٠٩املقرر  

  ).الفصل الثاين

  تركمانستان    
، مـشروع   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثالثني، املعقودة يف          -٧١٩
 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    لالطالع(يت   دون تصو  ١٠/١١٠املقرر  

  ).الفصل الثاين

   فاسوبوركينا    
، مـشروع   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثالثني، املعقودة يف          -٧٢٠
 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    لالطالع( دون تصويت    ١٠/١١١املقرر  

  ).الفصل الثاين

  إسرائيل    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية والثالثني، املعقودة يف           -٧٢١

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١١٢مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين

   األخضرالرأس    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠يف  اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية الثالثني، املعقـودة           -٧٢٢

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١١٣مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين
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  كولومبيا    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية والثالثني، املعقودة يف           -٧٢٣

ص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء       على الن  لالطالع( دون تصويت    ١٠/١١٤مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين

  أوزبكستان    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية والثالثني، املعقودة يف           -٧٢٤

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١١٥مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين

  توفالو    
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠عتمد اجمللس، يف اجللسة الثانية والثالثني، املعقـودة يف          ا  -٧٢٥

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        لالطالع( دون تصويت    ١٠/١١٦مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل الثاين
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  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى - سابعاً

  ٩/١- ودإ٩/١٨ و٧/٣٠ة قرارات جملس حقوق اإلنسان متابع  - ألف  
ة السامية حلقوق اإلنسان، يف اجللسة اخلامسة والثالثني، املعقودة         ـقدم نائب املفوض    -٧٢٦

، تقارير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضـية الـسامية          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣يف  
 ٧/٣٠ طلب اجمللس يف قراريـه        من جدول األعمال، حسب    ٧واألمني العام، مبوجب البند     

)A/HRC/10/15 (٩/١٨و) A/HRC/10/27(        والتقرير الذي كلف بإعداده قرار جلنة حقوق ،
  .٩/١-، ومتابعة قرار اجمللس دإ)A/HRC/10/35 (٢٠٠٥/٧اإلنسان 
ويف اجللسة نفسها أيضاً، قدم أوليفييه دي شوتر، املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف                 -٧٢٧

 اجملمع للمقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من              الغذاء، التقرير 
 ةالصحة البدنية والعقلية، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح، واملقرر           

اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وممثل األمني العام املعـين حبقـوق               
ن للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بوصفه عنصراً من عناصـر             اإلنسا

احلق يف مستوى معيشي مالئم، واحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعـين         
 يف الغذاء، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو التعـسفي أو               باحلق

مبسألة حقـوق اإلنـسان   املعين ، واملقرر اخلاص املعين بالتعليم، واملقرر اخلاص  بدون حماكمة 
  ). A/HRC/10/22 (٩/١-والفقر املدقع، حسبما طُلب يف قرار اجمللس دإ

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إسرائيل ببيان، بوصفها بلداً معنياً؛ وأدىل ممثل فلسطني               -٧٢٨
  . ببيان بوصفها طرفاً معنياً

وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، ويف اجللسة نفسها، أدلت الشخـصيات            -٧٢٩
  : التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل أصحاب الواليات

باسم منظمة  (األردن، إندونيسيا، باكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، بـنغالديش، اجلمهوريـة     )أفريقيـا أيضاً باسم اهلند وجنوب     (، الربازيل   )املؤمتر اإلسالمي 

باسـم حركـة عـدم      (، السنغال، الصني، قطر، كوبا      )باسم االحتاد األورويب   ()٧(التشيكية
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٧( اليابان، اليمنمصر،، ماليزيا، )االحنياز

 اإلمارات العربية املتحـدة، تـونس،     : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ب(  
، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، السودان، العراق، فرتويال        

  الكويت، لبنان، الواليات املتحدة األمريكية؛
االحتاد األفريقي، جامعـة    : مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية       )ج(  

  الدول العربية؛
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اللجنة العربية حلقوق اإلنسان،    : ة التالية مراقبون عن املنظمات غري احلكومي      )د(  
  .احتاد احلقوقيني العرب، ومنظمة الرؤية العاملية الدولية

ويف اجللسة نفسها، رد املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء علـى األسـئلة وقـدم            -٧٣٠
  .تعليقاته ومالحظاته اخلتامية

  احلوار التفاعلي السنوي مع املكلف بالوالية  - باء  
، قدم ريتـشارد    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣يف اجللسة اخلامسة والثالثني، املعقودة يف         -٧٣١

 ،١٩٦٧فولك، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام            
  . ويف اجللسة نفسها، أدىل املقرر اخلاص ببيان ثان). A/HRC/10/20(تقريره الثاين 

نفسها، أدىل ممثل إسرائيل ببيان بوصفها بلداً معنياً وأدىل ممثل فلـسطني          ويف اجللسة     -٧٣٢
  . ببيان بوصفها طرفاً معنياً

وخالل احلوار التفاعلي السنوي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفـسها ويف اجللـسة      -٧٣٣
، أدلت الشخصيات التالية أمسـاؤهم      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤السادسة والثالثني، املعقودة يف     

  : نات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاصببيا
باسم منظمـة املـؤمتر     (األردن، باكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، جيبـويت، ماليزيـا،     )باسم االحتاد األورويب   ()٧(بنغالديش، اجلمهورية التشيكية  ) اإلسالمي

  ؛)لدول العربيةباسم جمموعة ا ()٧(، اليمن)أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية(مصر 
اجلمهورية العربية السورية، الواليـات  : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس   )ب(  

  املتحدة األمريكية؛
مركز القاهرة لدراسات حقـوق     : مراقبون عن املنظمات احلكومية التالية      )ج(  

، منظمـة  )أيضاً باسم جملس بناي بريث الدويل (اإلنسان، جملس التنسيق للمنظمات اليهودية      
  .  اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، هيئة رصد األمم املتحدة-الشمال 
  . ويف اجللسة السادسة والثالثني، رد املقرر على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  -٧٣٤

   من جدول األعمال٧املناقشة العامة بشأن البند   - يمج  
، مناقشة عامـة    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤ يف اجللسة السادسة والثالثني، املعقودة يف       -٧٣٥

  : من جدول األعمال، أدلت خالهلا الشخصيات التالية أمساؤهم ببيانات٧بشأن البند 
أدىل ممثل إسرائيل ببيان، بوصفها بلداً معنياً؛ وأدىل ممثل فلـسطني ببيـان               )أ(  

  بوصفها طرفاً معنياً؛
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باسـم منظمـة    (باكستان  االحتاد الروسي،   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )ب(  
، )باسـم اإلحتـاد األورويب     ()٧(، البحرين، الربازيل، اجلمهورية التـشيكية     )املؤمتر اإلسالمي 

أيضاً باسم جمموعة   (، ماليزيا، مصر    )باسم حركة عدم االحنياز   (سلوفينيا، سويسرا، قطر، كوبا     
  ؛) الدول العربيةباسم جمموعة ()٧(، اململكة العربية السعودية، اليمن)قيةالدول األفري

، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (إيـران   : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ج(  
آيسلندا، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، عمان، الكويت، لبنان، املغـرب،            

  الواليات املتحدة األمريكية، اليمن؛
مؤسسة احلكيم، اللجنة العربية    : ليةمراقبون عن املنظمات غري احلكومية التا       )د(  

أيضاً باسم الرابطة النسائية العاملية مـن أجـل         (حلقوق اإلنسان، االحتاد العام للمرأة العربية       
، املنظمة الدولية   )أيضاً باسم جملس السلم العاملي    (، حركة توباي أمارو اهلندية      )السلم واحلرية 

نة اإلسالمية حلقـوق اإلنـسان، حركـة         على مجيع أشكال التمييز العنصري، اللج      لقضاءل
مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، اجمللس النروجيـي لالجـئني، احتـاد              

  . احلقوقيني العرب، هيئة رصد األمم املتحدة، املنظمة الصهيونية الدولية للمرأة
  .طار ممارسة حق الردويف اجللسة نفسها أدىل ممثل اجلمهورية العربية السورية ببيان يف إ  -٧٣٦

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - دال  

   اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحقوق    
، قدم ممثل باكـستان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         -٧٣٧

، )A/HRC/10/L.4(لقـرار   مـشروع ا  ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي وجمموعة الدول العربية      (
واشتركت يف تقدميه بوليفيا، وبـيالروس،      ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (املقدم من باكستان    

باسم جمموعـة   (ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، وزمبابوي، وكوبا، ونيكاراغوا، واليمن         
  .إىل مقدمي مشروع القرار)  البوليفارية-مجهورية (وانضمت فيما بعد فرتويال ). الدول العربية

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال إسرائيل واجلمهورية العربية السورية ببيانني، بوصفهما         -٧٣٨
  . بلدين معنيني

ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت ممـثال أملانيـا                -٧٣٩
  .وكندا)  يف اجمللسباسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء(

باسم الـدول األعـضاء يف   (ويف اجللسة نفسها، أجري، بناء على طلب ممثل أملانيا           -٧٤٠
واعتمد القـرار   . ، تصويت مسجل على مشروع القرار     )االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس    

وجرى التـصويت   .  عضواً عن التصويت   ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع       ٣٣بأغلبية  
  :لنحو التايلعلى ا
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  :املؤيدون
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،            

أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،         
بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون،         

 اململكـة   سيك،شقر، مصر، املك  غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغ     
  العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

  :املعارضون
  كندا؛  
  :املمتنعون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا،          
سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        

  .ندا الشمالية، هولندا، اليابانوآيرل
ـ   ـه املعتم ـ على النص بصيغت   لالطالعو  -٧٤١ زء األول، الفـصل األول،   ـدة، انظر اجل

  .١٠/١٧القرار 

 اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ويف            املستوطنات    
  اجلوالن السوري احملتل

، قدم ممثل باكـستان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦عني، املعقودة يف    يف اجللسة الثالثة واألرب     -٧٤٢
، املقدم  A/HRC//10/L.5مشروع القرار   ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي وجمموعة الدول العربية      (

واشتركت يف تقدميـه بوليفيـا، وبـيالروس،        ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (من باكستان   
باسم جمموعـة   (مبابوي، وكوبا، ونيكاراغوا، واليمن      الدميقراطية الشعبية، وز   كورياومجهورية  

  .إىل مقدمي مشروع القرار)  البوليفارية-مجهورية (وانضمت فيما بعد فرتويال ). الدول العربية
 ٧ و ٣ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل باكستان مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرتني              -٧٤٣

  . من املنطوق
باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب      (، قدم ممثل أملانيا     ويف اجللسة نفسها أيضاً     -٧٤٤

  .تعليقات عامة بشأن مشروع القرار) األعضاء يف اجمللس
ان بشأن مشروع القـرار، بوصـفها   ـل فلسطني ببيـويف اجللسة نفسها، أدىل ممث    -٧٤٥

  . طرفاً معنياً
  . للتصويت قبل التصويتويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل كندا ببيان تعليالً  -٧٤٦
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ويف اجللسة نفسها، أجري، بناء على طلب ممثل كندا، تـصويت مـسجل علـى                 -٧٤٧
 صـوتاً مقابـل     ٤٦واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بأغلبية        . مشروع القرار 
  :وجرى التصويت على النحو التايل. صوت واحد

  :املؤيدون
ني، األردن، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال،     االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنت     

أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، الربازيل، بـنغالديش،        
بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، مجهورية كوريـا، جنـوب          

 سويسرا، شيلي،   لسنغال،أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ا     
رنسا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيـا،       الصني، غابون، غانا، ف   

مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكـة املتحـدة          
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجرييـا، نيكـاراغوا،         

  اهلند، هولندا، اليابان؛
  :املعارضون
  .كندا  

ـ   ه املعتم ـص بصيغت ـ على الن  لالطالعو  -٧٤٨ زء األول، الفـصل األول،   ـدة، انظر اجل
  .١٠/١٨القرار 

 حقوق اإلنسان الناجتة عن اهلجمات والعمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية يف            انتهاكات    
  األرض الفلسطينية احملتلة

، قدم ممثل باكستان    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         -٧٤٩
، A/HRC/10/L.6مـشروع القـرار     ) سالمي وجمموعة الدول العربية   باسم منظمة املؤمتر اإل   (

واشتركت يف تقدميه بوليفيا، وفرتويـال      ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (املقدم من باكستان    
وانضمت فيما بعد   ). باسم جمموعة الدول العربية   (، وكوبا، واليمن    )البوليفارية -مجهورية  (

  .وجنوب أفريقيا وسري النكاإىل مقدمي مشروع القرار بيالروس 
ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل باكستان مشروع القرار شفوياً بتعديل العنوان والفقرة              -٧٥٠

 ٩ من منطوق مشروع القرار وإضافة فقـرة جديـدة           ٥ و ٢السابعة من الديباجة والفقرتني     
  . مكرراً إىل املنطوق

ببيـان تعلـيالً   ) ضاً باسـم إيطاليـا    أي(ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل هولندا          -٧٥١
  . للتصويت قبل التصويت
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ويف اجللسة نفسها، أجري، بناء على طلب ممثل هولندا، تصويت مـسجل علـى                -٧٥٢
 صوتاً مقابل أربع  ٣٥واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بأغلبية        . مشروع القرار 

  : على النحو التايلوجرى التصويت.  أعضاء عن التصويت٨أصوات وامتناع 
  :املؤيدون

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،            
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،         
البوسنة واهلرسك، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيـا، الـسنغال،          

 اليزيـا، لفلبني، قطر، كوبـا، م    سويسرا، شيلي، الصني، غابون، غانا، ا     
مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربيـة الـسعودية، موريـشيوس،          

  نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
  :املعارضون
  أملانيا، إيطاليا، كندا، هولندا؛  
  :املمتنعون

أوكرانيا، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنـسا، الكـامريون،           
  . ا العظمى وآيرلندا الشمالية، الياباناململكة املتحدة لربيطاني

. ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال كندا واليابان ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت             -٧٥٣
  .١٠/١٩ على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار لالطالعو

   الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريهحق    
، قدم ممثل باكستان    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ثالثة واألربعني، املعقودة يف     يف اجللسة ال    -٧٥٤

، A/HRC/10/L.7مـشروع القـرار     ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي وجمموعة الدول العربية      (
واشتركت يف تقدميه بوليفيا، وسويسرا،     ). باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (املقدم من باكستان    

باسـم جمموعـة الـدول      (، وكوبا، ونيكاراغوا، واليمن     )ارية البوليف - مجهورية(وفرتويال  
وانضمت فيما بعد إىل مقدمي مشروع القرار إسـبانيا، وآيرلنـدا، وآيـسلندا،              ). العربية

والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبيالروس، وجنوب أفريقيا، وسري النكـا، وسـلوفينيا،            
  .ة، والنرويج، والنمسا ولكسمربغ، ومالط،والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقربص

باسم الدول  ( ببيانني عامني بشأن مشروع القرار ممثال أملانيا         ويف اجللسة نفسها، أدىل     -٧٥٥
  .وكندا) األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس

ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل إسرائيل ببيان بشأن مشروع القرار بوصفها بلداً               -٧٥٦
  . ىل ممثل فلسطني ببيان بشأن مشروع القرار بوصفها طرفاً معنياًمعنياً وأد
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 علـى الـنص   لالطـالع  .ويف اجللسة نفسها، اعتمد مشروع القرار دون تصويت    -٧٥٧
  .١٠/٢٠بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

ان يف األراضـي     بشأن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـس      ٩/١- قرار اجمللس دإ   متابعة    
  الفلسطينية احملتلة، وخباصة بسبب اهلجمات العسكرية األخرية ضد قطاع غزة احملتل

، قدم ممثل باكستان    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         -٧٥٨
، A/HRC/10/L.37مشروع القـرار    ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي وجمموعة الدول العربية      (
باسم (واشتركت يف تقدميه كوبا واليمن      ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (دم من باكستان    املق

وانضمت فيما بعد إىل مقدمي مشروع القرار بوليفيا، وبـيالروس،          ).  العربية ولجمموعة الد 
  ).  البوليفارية-مجهورية (وجنوب أفريقيا، وسري النكا، وفرتويال 

  . إسرائيل ببيان بشأن مشروع القرار بوصفها بلداً معنياًويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل   -٧٥٩
 ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيـا         ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل      -٧٦٠

  .وسويسرا وكندا واليابان) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس(
باسم الدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب        (يا  وأجري، بناء على طلب ممثل أملان       -٧٦١

واعتمد مشروع القرار، بـصيغته     . تصويت مسجل على مشروع القرار    ) األعضاء يف اجمللس  
.  عضواً عـن التـصويت     ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٣املنقحة شفوياً بأغلبية    

  : تايلوجرى التصويت على النحو ال
  :املؤيدون

ذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،        االحتاد الروسي، أ    
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينـا فاسـو،         
بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون،         

 اململكـة   سيك،غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املك       
  ية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛ العربية السعود

  :املعارضون
  كندا؛  
  :املمتنعون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا،          
سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        

  . وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان
دة، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،      ـه املعتم ـص بصيغت ـ على الن  طالعلالو  -٧٦٢

  .١٠/٢١القرار 
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  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  - ثامناً  

   من جدول األعمال٨ العامة بشأن البند املناقشة    
، أجرى اجمللـس    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤يف اجللسة السابعة والثالثني، املعقودة يف         -٧٦٣
  : ، أدلت خالهلا الشخصيات التالية أمساؤهم ببيانات٨شة عامة بشأن البند مناق

االحتاد الروسي، األرجنتني، إندونيـسيا،     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتـاد األورويب،     ()٧(، اجلمهورية التشيكية  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  

آيسلندا، البوسنة واهلرسك، تركيا، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا        أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا،    
أيضاً باسم جمموعة دول    (، شيلي   ) السابقة، مجهورية مولدوفا، صربيا، كرواتيا     وسالفيةاليوغ

  ؛ )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 تركيا،  ،) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ب(  

، كولومبيـا، الكويـت،     )أيضاً باسم آيسلندا، السويد، فنلندا، النـرويج      (اجلزائر، الدامنرك   
  املغرب، النمسا، الواليات املتحدة األمريكية؛ 

اجملموعة األوروبية  : مراقبون عن املؤسسات الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ج(  
وي املركز ألف، وجلنة التنسيق الدولية      للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان باسم أعضائها ذ      

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا، واملؤسـسة            
أيضاً باسم املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف         ( يف املكسيك    سانالوطنية حلقوق اإلن  

  ؛)أستراليا وآيرلندا ومجهورية كوريا وماليزيا ونيوزيلندا واهلند
اللجنة العربية حلقـوق اإلنـسان،      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

أيضاً (حركة دميقراطيي الوسط الدولية، والرابطة الدولية ملنطقة أوروبا ملمارسي السحاق واللواطة            
 كتسب امل متالزمة نقص املناعة  /باسم الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية        

، واملنظمة الدامنركية للواطيني والسحاقيات، ومنظمة اخلدمات العامة الدولية، واالحتـاد           )اإليدز(
اهلولندي لرابطات املثليني اجلنسيني، واالحتاد السويدي حلقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليـل            

 الدويل للجامعيـات    االحتادة و ، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبي    )اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   
أيضاً باسم جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية، واحتاد رابطات الـدفاع وتعزيـز حقـوق               (

اإلنسان، واحتاد نوادي النساء األمريكيات فيما وراء البحار، واحتاد رابطة موظفي اخلدمة املدنيـة              
 العام للكنيسة واجملتمع التابع للكنيسة      لساجملالدولية السابقني، وهيئة التضامن للنساء األفريقيات، و      

امليثودية املتحدة، والتحالف النسائي الدويل، واالحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن           
احلرة، والشبكة لدولية ملنع إساءة معاملة املسنني، والرابطة النسائية لعموم احمليط اهلادئ وجنـوب              

 والرابطة النسائية الدولية من أجل السالم واحلريـة،         لدولية،اي ا ق آسيا، ومنظمة سوكا غاك    رش
ة للمرأة، واالحتاد الدويل العاملي للـصحة       يواملنظمة الصهيونية الدولية للمرأة، ومؤسسة القمة العامل      
، واالحتاد الدويل للدراسـات اإلنـسانية       )العقلية، واملنظمة العاملية للمرأة، ومنظمة زونتا الدولية      

  .  العمال النسائيواحتادقية، واألخال
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العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن             - تاسعاً  
  أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ برنامج عمل ديربان

 من جدول األعمال واملناقشة العامة بـشأن        ٩ة مبوجب البند    ـالتقارير املقدم   - ألف  
  هذا البند

  ربان ووضع املعايري التكميلية إعالن وبرنامج عمل ديتنفيذ    
  مقـرر  -، قدم رئيس    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤يف اجللسة السابعة والثالثني، املعقودة يف         -٧٦٤

اللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية، التقرير املتعلق بالدورة األوىل للجنة املخصصة 
  ).A/HRC/10/88 (٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ إىل ١١املعقودة يف الفترة من 

 مقرر الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ        -ويف اجللسة نفسها، قدم رئيس        -٧٦٥
الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، تقرير الفريق العامل احلكومي الـدويل عـن دورتـه               

  ).A/HRC/10/87(السادسة 

   اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقيفريق    
 -، قـدم رئـيس   ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤ اجللسة السابعة والثالثني، املعقودة يف     يف  -٧٦٦

مقرر الفريق العامل املعين باملنحـدرين مـن أصـل أفريقـي، تقريـر الفريـق العامـل                  
)A/HRC/10/66 .(  

   العامةاملناقشة    
 ٢٤أجرى اجمللس، يف جلستيه السابعة والثالثني والثامنة والثالثني، املعقـودتني يف              -٧٦٧
، أدلت خالهلا   ٩، مناقشة عامة بشأن التقارير السالفة الذكر وبشأن البند          ٢٠٠٩مارس  /آذار

  : الشخصيات التالية أمساؤهم ببيانات
االحتاد الروسـي، إندونيـسيا، أنغـوال،       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 )٧(جلمهورية التـشيكية  ، الربازيل، بوركينا فاسو، ا    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  

، )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا      )باسم االحتاد األورويب  (
، )باسم حركة عدم االحنيـاز    ( السنغال، سويسرا، الصني، قطر، كوبا       نيا،سلوفاكيا، سلوفي 

  ؛ )باسم جمموعة الدول العربية ()٧(ماليزيا، مصر، نيجرييا، اهلند، اليمن
، تركيـا،   ) اإلسالمية -جهورية  (إيران  : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ب(  

، ) البوليفارية -مجهورية  (اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، فرتويال         
  الكويت، املغرب؛
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  االحتاد األفريقي؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
  املعهد األملاين حلقوق اإلنسان؛:  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانمراقب عن  )د(  
منظمة العفو الدولية واللجنة العربيـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ه(  

حلقوق اإلنسان، وصندوق بيكيت للحرية الدينية، ومركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات           
أيضاً باسم الرابطة الدولية    (ديسمرب  /كانون األول اإلنسان، واألمانة الدولية حلركة الثاين من       

، واملنظمة الدولية للدفاع عن األطفال، واحتاد رابطات الـدفاع وتعزيـز            )ذيبملناهضة التع 
، )A/HRC/10/NGO/113 منظمة غري حكومية أخرى، انظر ١٦٤أيضاً باسم (حقوق اإلنسان 

ابطات حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية     واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، واالحتاد الدويل لر      
حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقيـة، واملعهـد            

حركة والدويل لدراسات عدم االحنياز، واملعهد الدويل للسالم، وحركة توباي أمارو اهلندية،            
طة أمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية،     الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، وراب      

 يف القرن    اجلنوب - وتوطيد الصداقة بني الشعوب، ومنظمة الشمال        ريةوحركة مناهضة العنص  
أيضاً باسم مؤسسة احلكيم (احلادي والعشرين، واملنتدى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان 

  .األمم املتحدة، وهيئة رصد )واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - باء  

   التشهري باألديانمكافحة    
، قدم ممثل باكستان    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         -٧٦٨

دم من ، املقA/HRC/10/L.2/Rev.1مشروع القرار ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي واملشاركني   (
وانضمت فيما بعد إىل مقدمي مـشروع القـرار         ). باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  

  ). البوليفارية-مجهورية  (ويالبيالروس وفرت
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت بـشأن مـشروع               -٧٦٩

وأنغـوال  ) ورويب األعضاء يف اجمللـس    باسم الدول األعضاء يف االحتاد األ     (القرار ممثلو أملانيا    
  .وشيلي وكندا واهلند

باسم الدول األعضاء يف    (ويف اجللسة نفسها أيضاً، أجري بناء على طلب ممثل أملانيا             -٧٧٠
واعتمد مشروع  . ، تصويت مسجل على مشروع القرار     )االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس    

وجـرى  .  عضواً عـن التـصويت     ١٣متناع   صوتاً وا  ١١ صوتاً مقابل    ٢٣القرار بأغلبية   
  :ايلالتصويت على النحو الت
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  :املؤيدون
االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، باكـستان،            

البحرين، بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، السنغال، الـصني،         
ة العربيـة   غابون، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مصر، اململك       

  السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا؛
  :املعارضون
أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنـسا،           

  كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا؛ 
  :املمتنعون

رسك، مجهورية  األرجنتني، أوروغواي، الربازيل، بوركينا فاسو، البوسنة واهل        
  .كوريا، زامبيا، غانا، مدغشقر، املكسيك، موريشيوس، اهلند، اليابان

دة انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،        ـه املعتم ـص بصيغت ـ على الن  لالطالعو  -٧٧١
  .١٠/٢٢القرار 
، أدىل ممـثال    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ويف اجللسة الرابعة واخلمسني، املعقودة يف         -٧٧٢

  .ان ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويتالربازيل والياب

   معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريوضع    
، قـدم ممثـل     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧يف اجللسة اخلامسة واألربعني، املعقودة يف         - ٧٧٣

، A/HRC/10/L.8/Rev.1مـشروع القـرار     ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (جنوب أفريقيا   
وشاركت يف تقدميه إندونيـسيا     ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (املقدم من جنوب أفريقيا     

وانضمت فيما بعد إىل مقدمي مشروع القـرار        .  وكوبا )فارية البولي - مجهورية  (وفرتويال  
  . باكستان وبوليفيا

أيضاً باسم  ( شيلي   ويف اجللسة نفسها أدىل ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثال           -٧٧٤
  ).باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس(وأملانيا ) األرجنتني وأوروغواي

باسم الدول األعضاء يف    (ويف اجللسة نفسها أيضاً، أجري بناء على طلب ممثل أملانيا             -٧٧٥
واعتمد مشروع  . ، تصويت مسجل على مشروع القرار     )االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس    

  :وجرى التصويت على النحو التايل.  صوتا١٣ً صوتاً مقابل ٣٤القرار بأغلبية 
  :املؤيدون

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،            
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بـنغالديش، بوركينـا فاسـو،          
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مبيا، السنغال، شيلي، الصني، غـابون،      بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زا    
 مصر، املكسيك،   ،غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر      

  اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
  :املعارضون
أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا،           

، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا         سلوفينيا
  . الشمالية، هولندا، اليابان

دة، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،      ـه املعتم ـص بصيغت ـ على الن  لالطالعو  -٧٧٦
  .١٠/٣٠القرار 

نـصرية  نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحـة الع         :  اخلطابة إىل الواقع   من    
  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

، قدم ممثل جنوب    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧يف اجللسة اخلامسة واألربعني، املعقودة يف         -٧٧٧
، املقـدم مـن   A/HRC/10/L.9/Rev.1مشروع القرار ) باسم جمموعة الدول األفريقية(أفريقيا  

. إندونيـسيا كوبـا و  وشاركت يف تقدميـه     ) قيةألفري ا باسم جمموعة الدول  (جنوب أفريقيا   
وانضمت فيما بعد إىل مقدمي مشروع القرار باكستان وبوليفيا وبيالروس والصني وفرتويال            

  ). البوليفارية-مجهورية (
ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل جنوب أفريقيا شفويا مشروع القرار فعّدل الفقـرتني               -٧٧٨

 إىل الفقرة الرابعة من الديباجة وعـّدهلا، ونقـل          ١قل الفقرة   األوىل والثالثة من الديباجة، ون    
 ٣ و٢ من املنطوق وعدهلا، وعدل الفقـرتني  ١الفقرة األصلية الرابعة من الديباجة إىل الفقرة     

  .من املنطوق
باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب      (ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل أملانيا          -٧٧٩

  .ببيان عام عن مشروع القرار) لساألعضاء يف اجمل
ا، أدىل ممثال جنوب أفريقيا وسويسرا ببيانني تعليالً للتـصويت          ـويف اجللسة نفسه    -٧٨٠

  .قبل التصويت
، دون  ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شـفوياً            - ٧٨١

األول، الفـصل األول،    دة، انظر اجلزء    ـه املعتم ـ على النص بصيغت   لالطالع ،تصويت
  .١٠/٣١القرار 
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  املساعدة التقنية وبناء القدرات - عاشراً

  احلوار التفاعلي مع املكلف بالوالية  - ألف  

  الصومال    
، قدم مشس الباري، اخلـبري  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥يف اجللسة األربعني، املعقودة يف     -٧٨٢

  ).A/HRC/10/85(املستقل املعين باحلالة يف الصومال، تقريره 
  .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل الصومال ببيان بوصفها بلداً معنياً  -٧٨٣
وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلـت الشخـصيات              -٧٨٤

  :التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل اخلبري املستقل
 بـنغالديش، اجلمهوريـة     إيطاليا، البحرين، : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (، جيبويت، كندا، مصر     )باسم االحتاد األورويب   ()٤(التشيكية

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٧(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اليمن
  ، اليمن؛إثيوبيا، اجلزائر، السويد: ممثلو الدول التالية املراقبة  )ب(  
  مراقب عن فلسطني؛  )ج(  
مركز البحوث املتعلقة حبقوق    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

  .وواجبات اإلنسان ومرصد حقوق اإلنسان
  .ويف اجللسة نفسها، رد اخلبري املستقل على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  -٧٨٥

  ن جدول األعمال م١٠املناقشة العامة بشأن البند   - باء  
، أجرى اجمللـس    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥يف اجللسة احلادية واألربعني، املعقودة يف         -٧٨٦

  :  أدلت خالهلا الشخصيات التالية أمساؤهم ببيانات١٠مناقشة عامة بشأن البند 
أرمينيا، أملانيا، أوكرانيا، آيسلندا، الربازيل،     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، مجهوريـة مقـدونيا     )باسم االحتاد األورويب   ()٧(جلبل األسود، اجلمهورية التشيكية   تركيا، ا 

  اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، كرواتيا؛ 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، الكويت، الواليات : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  املتحدة األمريكية؛ 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    : نية حلقوق اإلنسان  مراقب عن مؤسسة وط     )ج(  
  يف قطر؛
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اللجنة العربية حلقوق اإلنسان،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
 اجلنـوب يف القـرن      -مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان، ومنظمة الشمال         

  . حقوق اإلنساناحلادي والعشرين، واحتاد احلقوقيني العرب، ومرصد 
  . ويف اجللسة نفسها، ألقى بيانات يف إطار ممارسة حق الرد، ممثال العراق وسري النكا  -٧٨٧

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم  

   املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسانتقدمي    
، قدم ممثل مصر    ٢٠٠٩مارس  /ذار آ ٢٧يف اجللسة اخلامسة واألربعني، املعقودة يف         -٧٨٨

باسـم  (، املقدم من مـصر  A/HRC/10/L.12مشروع القرار ) باسم جمموعة الدول األفريقية (
  ).جمموعة الدول األفريقية

باسم الدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب        (ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل أملانيا         -٧٨٩
  .ببيان عام عن مشروع القرار) األعضاء يف اجمللس

  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل الصومال ببيان بوصفها البلد املعين  -٧٩٠
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجـه انتبـاه اجمللـس إىل             ١٥٣ووفقاً للمادة     -٧٩١

انظـر  (تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجميـة   
  . )املرفق الثالث

 على النص بصيغته املعتمدة انظـر       لالطالع(واعتمد مشروع القرار دون تصويت        -٧٩٢
  ).١٠/٣٢اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إيطاليا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  -٧٩٣

ـ      ـ حقوق اإلنسان يف مجهوري    حالة     ساعدة التقنيـة   ة الكونغو الدميقراطية وتعزيـز امل
  واخلدمات االستشارية

 من النظام الـداخلي للجمعيـة       ١٣١يف اجللسة اخلامسة واألربعني، ووفقاً للمادة         -٧٩٤
 ويتخـذ إجـراء     A/HRC/10/L.3العامة، اقترح ممثل مصر أن ينظر اجمللس يف مشروع القرار           

  .A/HRC/10/L.1بشأنه قبل أن يتخذ إجراء بشأن مشروع القرار 
باسم (اجللسة نفسها، أدىل ببيانني يتعلقان باالقتراح املقدم من مصر ممثال أملانيا            ويف    -٧٩٥

  .ومصر) الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس
وأُقـّر  . ويف اجللسة نفسها أجري تصويت مسجل على االقتراح املقدم من مـصر             -٧٩٦

وجرى التصويت . ناع عضوين عن التصويت صوتاً وامت١٥ صوتاً مقابل ٣٠االقتراح بأغلبية 
  :على النحو التايل
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  :املؤيدون
االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، البحرين،          

الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا،         
ريون، كوبا، ماليزيـا،    السنغال، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكام      

 موريـشيوس، نيجرييـا،     عودية،مدغشقر، مصر، اململكة العربيـة الـس      
  نيكاراغوا، اهلند؛

  :املعارضون
أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريـا،           

سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كنـدا، اململكـة املتحـدة           
  مى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان؛لربيطانيا العظ

  :املمتنعون
  .األرجنتني، املكسيك  

مشروع القـرار  ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (ويف اجللسة نفسها، قدم ممثل مصر         -٧٩٧
A/HRC/10/L.3 باسم جمموعة الدول األفريقية( املقدم من مصر.(  

باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب (ويف اجللسة نفسها أيضاً، اقترح ممثل أملانيا       -٧٩٨
  .A/HRC/10/L.3إدخال تعديل على مشروع القرار ) األعضاء يف اجمللس

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل مصر ببيان عام عن مشروع التعديل وأدىل ممثل شيلي                -٧٩٩
  .ببيان عام عن مشروع التعديل ومشروع القرار

ىل ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية ببيان بوصـفها        ة نفسها أيضاً، أد   ـويف اجللس   -٨٠٠
  .البلد املعين

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجـه انتبـاه اجمللـس إىل             ١٥٣ووفقاً للمادة     -٨٠١
انظـر  (تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجميـة   

  ).املرفق الثالث
لسة نفسها، أجرى تصويت مسجل على مشروع التعديل، بناء على طلـب           ويف اجل   -٨٠٢

 أعـضاء   ٨ صوتاً، وامتناع    ١٨ صوتاً مقابل    ٢١وُرفض مشروع التعديل بأغلبية     . ممثل مصر 
  :وجرى التصويت على النحو التايل. عن التصويت

  :املؤيدون
ـ            ك، األرجنتني، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليـا، البوسـنة واهلرس

مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنـسا، كنـدا،          
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املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيكـاراغوا،         
  هولندا، اليابان؛

  :املعارضون
االحتاد الروسي، أذربيجان، إندونيسيا، أنغـوال، باكـستان، البحـرين،            

ويت، الـصني، غـابون، الفلـبني، قطـر،         بنغالديش، جنوب أفريقيا، جيب   
الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربيـة الـسعودية،          

  نيجرييا، اهلند؛
  :املمتنعون

  .األردن، الربازيل، بوركينا فاسو، بوليفيا، زامبيا، السنغال، غانا، موريشيوس  
اسم الدول األعضاء يف االحتـاد      ب(ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثال شيلي وأملانيا           -٨٠٣

ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت على مـشروع القـرار          ) األورويب األعضاء يف اجمللس   
A/HRC/10/L.3.  

ويف اجللسة نفسها، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بناء على طلـب               -٨٠٤
واعُتمد مشروع القرار   ). لسباسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمل        (أملانيا  

  :وجرى التصويت على النحو التايل.  عضواً عن التصويت١٤ صوتاً وامتناع ٣٣بأغلبية 
  :املؤيدون

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال،            
أورواغوي، باكستان، البحرين، الربازيل، بـنغالديش، بوركينـا فاسـو،          

فريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غـابون،        بوليفيا، جنوب أ  
 مصر، املكسيك،   ،غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر      
  اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند؛

  :املمتنعون
أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا،           

لوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا         س
  .الشمالية، نيكاراغوا، هولندا، اليابان

، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،      ةدـه املعتم ـص بصيغت ـ على الن  لالطالعو  -٨٠٥
  .١٠/٣٣القرار 
وع القـرار   ويف اجللسة نفسها، قرر اجمللس عـدم اختـاذ إجـراء بـشأن مـشر                -٨٠٦

A/HRC/10/L.1.
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  املرفقات

  املرفق األول

  احلضور    

  األعضاء    
  االحتاد الروسي

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوكرانيا
  إيطاليا

  باكستان
  البحرين
  الربازيل

  بنغالديش
  وسبوركينا فا

  بوليفيا

  البوسنة واهلرسك
  مجهورية كوريا
  جنوب أفريقيا

  جيبويت
  زامبيا

  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  السنغال
  سويسرا
  شيلي
  الصني
  غابون
  غانا

  فرنسا
  الفلبني
  قطر

  الكامريون
  كندا
  كوبا
  ماليزيا

  مدغشقر
  مصر

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية
  العظمى وآيرلندا الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا

  موريشيوس
  نيكاراغوا
  نيجرييا
  اهلند

  هولندا
  ناليابا

الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقبني
  إثيوبيا
  أرمينيا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيل

  أفغانستان

  إكوادور
  ألبانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أندورا

  أوزبكستان
  أوغندا
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

  آيرلندا
  آيسلندا
  باراغواي

  باالو
  بربادوس
  الربتغال
   دار السالمبروين
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  بلجيكا
  بلغاريا
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا
  بوروندي

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  تركيا
  تشاد
  توغو
  تونس
   ليشيت-تيمور 
  جامايكا

  اجلبل األسود
  اجلزائر

  جزر البهاما
  جزر سليمان
  جزر القمر

  جزر مارشال
  مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلماهريية العربية الليبية

  جلمهورية التشيكيةا
  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  السورية العربية اجلمهورية
   كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية
   الدميقراطيةالكونغومجهورية 

   الشعبيةالدميقراطيةمجهورية الو 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  مجهورية مولدوفا

  جورجيا
  الدامنرك

  أس األخضرالر
  رواندا
  رومانيا
  زمبابوي
  ساموا

  سان مارينو
  سانت كيتيس ونيفيس

  سري النكا
  السلفادور
  سنغافورة
  السودان
  سورينام
  السويد
  سيشيل
  صربيا

  الصومال
  طاجيكستان

  العراق
  عمان

  غواتيماال
  غامبيا
  غيانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
  فانواتو

  ) البوليفارية- مجهورية(فرتويال 
  فنلندا

  يجيف
  فييت نام

  قربص
  كازاخستان

  كرواتيا
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
  مالطة
  املغرب
  ملديف
  موريتانيا
  موزامبيق
  موناكو
  ميامنار

  ميكرونيزيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  نيوزيلندا
  هاييت

  هندوراس
  هنغاريا
  يات املتحدة األمريكيةالوال
  اليمن
  اليونان
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  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني    
  الكرسي الرسويل

  املراقبون اآلخرون    
  فلسطني

  األمم املتحدة    
برنامج األمم املتحدة املشترك الذي ترعـاه عـدة         

 /جهات واملعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية       
  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب 

  وضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمف
  )مولدوفا(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ         
  صندوق األمم املتحدة للسكان

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني        
  )األونروا(الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

  لعامليبرنامج األغذية ا

  الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة    
  جمموعة البنك الدويل   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  منظمة الصحة العاملية   منظمة العمل الدولية
  منظمة التجارة العاملية   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  املنظمات احلكومية الدولية    
  االحتاد األورويب   ألفريقياالحتاد ا

  املنظمة الدولية للفرنكوفونية   جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ
  جامعة الدول العربية   أمانة الكومنولث

  منظمة املؤمتر اإلسالمي   جملس أوروبا
  مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا   املفوضية األوروبية
     اجلماعة األوروبية

  كيانات أخرى    
   فرسان مالطةهيئة  االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
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املنظمات غري احلكومية    
  املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية

منظمة العمل الدويل من أجل الـسالم والتنميـة يف          
 منطقة البحريات الكربى

 والرعايـة   اللجنة األفريقية ملروجي حقوق اإلنـسان     
  الصحية

 األمريكية للمـساعدة اإلنـسانية      -اجلمعية األفريقية   
  والتنمية

  منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان
  منظمة هدف من أجل حقوق اإلنسان

  مؤسسة الزبري اخلريية
  مؤسسة احلكيم

  منظمة العفو الدولية
  املركز العريب الستقالل املهن القضائية والقانونية

  بية حلقوق اإلنساناللجنة العر
   املركز الدويل ملناهضة الرقابة-١٩املادة 

  منتدى آسيا واحمليط اهلادئ للمرأة والقانون والتنمية
  املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان

منتـدى  (املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية      
  )آسيا

  شبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية
  نونيةاملركز اآلسيوي للموارد القا

  رابطة منع التعذيب
  رابطة مواطين العامل

  مجعية القلوب الرحيمة
  "أتيكوم"اجلمعية التونسية لإلتصال 

املركز الفلسطيين ملـصادر حقـوق املواطنـة        /بديل
  والالجئني

  الطائفة البهائية الدولية
  جملس بناي بريث الدويل

  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
  ةمؤسسة كاريتاس الدولي

  ملنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والتنميةا
   ركز الشعوب األصلية للتوثيق، والبحث واإلعالمم

   العامل الثالث-مركز أوروبا 
  مركز الدعوة حلقوق اإلنسان والسالم

  املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء
  حركة دميقراطيي الوسط الدولية

   اإلنسانمركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات
  املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية

  الرابطة الصينية من أجل احلفاظ على ثقافة التيبت وتنميتها
  شبكة املنظمات غري احلكومية يف الصني املعنية بالتبادل الدويل

  اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان
  العمل املسيحي يف جمال األحباث والتعليم

  افحة االجتار باملرأةائتالف مك
  جلنة احلقوقيني الكولومبية

اللجنة الدولية الحترام وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان         
  والشعوب

  جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي
  جلنة دراسة تنظيم السالم
  جتمع حقوق اإلنسان

  مال اخلرييةمجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألع
   الدولية لضرائب الضمري والسالماهليئة

  اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية
  جملس التنسيق املنظمات اليهودية

 Credo-Actionمنظمة 
  كنيدي للدراسات الدولية. مركز ديفيد م

   الدولية للدفاع عن األطفالاحلركة
 درجـة   -  الرهبان الدومينيكيني املناصرين للعدالة والسالم     رابطة
  الوّعاظ

القضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية          
  واالجتار هبم ألغراض جنسية

  املكتب األورويب ألقل اللغات استخداماً
  املركز األورويب للقانون والعدالة

   األورويب لإلعاقةاملنتدى
  االحتاد األورويب للعالقات العامة

   حقوق اإلنسان وتعزيزهااحتاد رابطات الدفاع عن
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  احتاد الرابطات اهلولندية للمثلية اجلنسية
  احتاد املرأة وتنظيم األسرة

  ا الغربية يف أوروبتراقيا أتراك احتاد
   التضامن للنساء األفريقياتهيئة

  مؤسسة دانييل ميتران: فرنسا احلريات
  هيئة الفرنسيسكان الدولية

  "فريدوم هاوس"منظمة 
  تمؤسسة فريدريك إيرب

  )كويكرز(جلنة األصدقاء العاملية للتشاور 
  "اخلط األول"منظمة 

  املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان
  االحتاد العام للمرأة العراقية

  التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء
  ةمجعية حواء للمرأ

  مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان
  افة اهليمااليا لألحباث والثقمؤسسة

  املدافعون عن حقوق اإلنسان
ال حقـوق   الشبكة الدولية للمعلومات والتوثيق يف جم     

  اإلنسان
  اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية
  احلركة اهلندي توباي أمارو

  معهد الدراسات والبحوث النسائية
   جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية

  ية التنمية التعليمية الدولمنظمة
  مركز حبوث القانون البيئي الدويل

  االحتاد الدويل لتنمية األسرة
    الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيباالحتاد

  االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية واحلرة
  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان
  االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني

  اجلامعياتاالحتاد الدويل للنساء 
  االحتاد الدويل ألرض اإلنسان

  حركة التصاحل الدولية
  الرابطة الدولية للحد من األضرار

  رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية

   الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقيةاالحتاد
  اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود

   الدويل لدراسات عدم االحنيازاملعهد
  دويل للسلم الاملعهد

  االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية
  ةاحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصري

   العامل الرابع-احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني 
   الدولية لتآخي األعراق والشعوباحلركة

  سيةاحملفل الدويل للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية اإلندوني
  املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم
  مكتب السلم الدويل
  االحتاد الدويل للقلم

  اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب
  الرابطة الدولية للدفاع عن احلرية الدينية

  إلنقاذ الطفولةالتحالف الدويل 
  خلدمة الدولية حلقوق اإلنسانا

  اجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان
   الدويل للموثقني الالتينينياالحتاد

لمتطوعني الدوليني من أجـل املـرأة والتعلـيم       لاملنظمة الدولية   
  والتنمية

  الفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني
   الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدةحركة
  ز اإليراين لبحوث النخبةاملرك
   ماريا أوسيلياتريتشي الدويلمعهد
   إيوس برميي فريي الدوليةرابطة
   العمال اليابانيني حلقوق اإلنسانجلنة

  منظمة محلة اليوبيل
   الناجني من األلغام األرضيةشبكة

    احتاد أمريكا الالتينية لرابطات أقرباء املعتقلني املختفني
  ي اإلعاقةمؤسسة ليونارد شيشري لذو

 التحررية الدولية
  التحرير

  االحتاد اللوثري العاملي
  منظمة الوالية الدولية
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  مؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان
   مبورورو للتنمية االجتماعيةرابطة

الفريق املصغر املعين بالتعليم والتعلم والتكنولوجيـات       
  اجلديدة

  اهليئة الدولية حلقوق املهاجرين
  ل جمتمع دميقراطيحمامو مينبيون من أج

حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بـني        
  الشعوب

  )غاتويمؤسسة أر(ميوشيكاي 
   اإلنسانية اجلديدةاحلركة

  املنظمة الدولية ملكافحة العنف
  منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين

  اجمللس النروجيي لالجئني
  معهد اجملتمع املفتوح

باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيز التعـاون      املنظمة املعنية   
   االقتصادي الدويل

   الدفاع عن ضحايا العنفمنظمة
  باكس كريسيت

  احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم
  باكس رومانا

  اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات
مؤسسة تضامن الشعوب مـن أجـل الدميقراطيـة         

  التشاركية
   الدائمة حلقوق اإلنساناجلمعية

  مركز املعلومات بشأن حقوق اإلنسان يف الفلبني
  مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان

   الدويل لكفالة األطفالاملشروع
  الرابطة الدولية لزمالة السجون

  منظمة سريفاس الدولية
  اوكالة اخلدمات االجتماعية للكنيسة الربوتستانتية يف أملاني

  مركز الدراسات اجملتمعية

  غاكاي الدولية سوكا منظمة
  اجمللس السوداين للمنظمات الطوعية

  االحتاد العام للمرأة السودانية
  رابطة سوسيال دارما الدولية

  صندوق الصوميني الكاثوليك السويسري
  احلزب الراديكايل عرب الوطين

  مركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف إقليم الباسك
  احتاد العمل النسائي

  د احلقوقيني العرباحتا
  رابطات األمم املتحدة يف سان دييغو

  مرصد األمم املتحدة
   النسائية الدولية للسلم واحلريةالرابطة
   النسائية الصهيونية الدوليةاملنظمة

  مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة
  التحالف العاملي من أجل الرضاعة الطبيعية

  ة العاملي جلمعيات الشبان املسيحيالتحالف
  الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم

  التحالف اإلجنيلي العاملي
  االحتاد العاملي لنقابات العمال

  االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة
  املنظمة العاملية من أجل العامل

  مؤمتر العامل اإلسالمي
  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

  جملس السلم العاملي
  ية السكان العاملمؤسسة
   الطالب املسيحي العاملياحتاد

   الدولية للرؤية العامليةاملنظمة
   الشابات املسيحية العامليةمجعية

  املنظمة العاملية للمرأة
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  الثايناملرفق 

  جدول األعمال    
  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١البند 
ان وتقـارير  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس    -٢البند 

  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام
تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسانية املدنيـة والـسياسية واالجتماعيـة             -٣البند 

  واالقتصادية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤البند 
  قوق اإلنسانهيئات وآليات ح  -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 يتـصل بـذلك مـن              -٩البند 

  نفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانأشكال التعصب، متابعة وت
  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠البند 
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  الثالثاملرفق 

 القرارات الـيت  اآلثار اإلدارية واآلثار يف امليزانية الربناجمية املترتبة على         
   العاشرةدورتهيف   اجمللساعتمدها

  ١٠/٣٣القرار     
راطية وتعزيز املساعدة التقنية حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميق

  واخلدمات االستشارية
  : قرر اجمللس ما يليA/HRC/10/L.3 من مشروع القرار ١٠ و٥يف الفقرتني   -١

التقرير الذي قدمه، باسم املمثلني واملقررين اخلاصني الـستة         أحاط علماً ب    )أ(  
ن داخلياً، ودعـاهم إىل     اآلخرين، املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردي        

   اجمللس يف دورته الثالثة عشرة، عن آخر املستجدات املتعلقة باحلالة؛ تقدمي تقرير إىل
أن تقـوم، عـن      مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        طلب إىل   )ب(  

طريق مكتبها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بزيادة وتعزيز أنشطتها وبراجمهـا يف جمـال              
 .ملساعدة التقنية، وذلك بالتشاور مع سلطات البلدا

 دوالر مـن دوالرات الواليـات       ١٣٢ ٩٠٠وسيتعني ختصيص مبلغ إمجايل قدره        -٢
، ٥لتنفيذ األنشطة اليت يطلبها اجمللس يف الفقـرة         ) حقوق اإلنسان  (٢٣املتحدة حتت الباب    

  :وذلك على النحو التايل
 وسـفر   إىل اجمللس  تقرير اخلرباء السبعة     سفر املمثل اخلاص لتقدمي   تكاليف   )أ(  
 ؛) دوالر٧٤ ٩٠٠( السبعة يف إطار بعثة ميدانية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية اخلرباء

 خالل البعثـة امليدانيـة      أصحاب الواليات سفر املوظفني ملرافقة    تكاليف   )ب(  
 ؛) دوالر٤٤ ٠٠٠(

 البعثة  أثناءت املتفرقة األخرى    التنقالت احمللية، واألمن واالتصاالت والنفقا      )ج(  
 ). دوالر١٤ ٠٠٠(امليدانية 

حتـت   أعاله   ٢املبينة يف الفقرة    ة  ـة لتنفيذ األنشط  ـ االحتياجات الالزم  وأُدرجت  -٣
ونظرا ألن  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       )حقوق اإلنسان ( ٢٣الباب  

 الالزمة لتلك    االحتياجات تغطيةُينتظر  ،  ٢٠١١-٢٠١٠أحكام القرار متتد إىل فترة السنتني       
 .٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني     املقترحة  املُدَرجة ضمن امليزانية الربناجمية    املخصصات من   الفترة

  .القرار اعتماد مشروعولن تكون هنالك حاجة ملخصصات إضافية نتيجة 
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ساس املوارد املتاحة  من مشروع القرار على أ١٠وسُتنفذ األنشطة املتوخاة يف الفقرة       -٤
صندوق التربعـات   يف إطار الربنامج العادي للتعاون التقين أو من التربعات اليت قد ُتقدم إىل              

  .للخدمات االستشارية واملساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

    A/HRC/10/L.12  
  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

 رمسية لآلثار املالية املترتبة على مشروع القرار، نظراً لتأخر          مل يتسن إعداد تقديرات     -٥
وإذا اعُتمد مشروع القرار فستترتب عليه آثار ماليـة         . ورود التنقيحات املقترح إدخاهلا عليه    
غري أن املوارد الالزمة لعمل اخلبري املستقل قد أُدرجت         . تتعلق بالعمل املستمر للخبري املستقل    

يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني احلالية، وبالتايل       ) حقوق اإلنسان  (٢٣بالفعل حتت الباب    
  .فلن يلزم رصد خمصصات إضافية نتيجة اعتماد هذا القرار

  ١٠/١١القرار     
استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب 

  يف تقرير مصريها
  :، فإن اجمللسA/HRC/10/L.24ع القرار  من مشرو١٨ و١٦ و١٣يف الفقرات   -٦

 :طلب إىل الفريق العامل أن يضطلع مبا يلي  )أ(  

أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غـري حكوميـة            '١'
ومؤسسات أكادميية وخرباء خبصوص حمتوى ونطاق مشروع اتفاقية        

بشأن الشركات اخلاصة الـيت تقـدم مـساعدة         التوصل إليه   كن  مي
 وغري ذلك من اخلدمات املتصلة باألمن العسكري        ومشورة عسكرية 

 بقانون منـوذجي، إضـافة إىل       ايكون مشفوع ويف السوق الدولية،    
 صكوك قانونية أخرى؛

 حلقـوق   املفوضية السامية أن يتقاسم مع الدول األعضاء، عن طريق         '٢'
بـشأن  التوصل إليه   كن  مياإلنسان، العناصر املكونة ملشروع اتفاقية      

 واألمنية اخلاصة، وأن يطلب إىل تلك الـدول         الشركات العسكرية 
املسامهة يف حتديد حمتوى ونطاق هذه االتفاقية وإرسال ردودها إىل           

  الفريق العامل؛
 عن التقدم احملرز    ا تقرير للمجلسأن يقدم إىل الدورة اخلامسة عشرة        '٣'

 ينظر فيه اجمللس ويتخذ بـشأنه       يف وضع مشروع صك قانوين كي     
 يلزم من إجراءات؛ ما



A/HRC/10/29 

299 GE.09-17449 

أن تستمر يف دعم الفريق العامل      املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     طلب إىل     )ب(  
 من قرار اجلمعية العامة     ١٥ للفقرة   اعقد مشاورات حكومية إقليمية حول هذه املسألة، وفق       ب

، ٢٠١٠، علماً بأن املشاورات الثالث املتبقية من املقرر عقدها قبل هنايـة عـام               ٦٢/١٤٥
 العملية قد تفضي إىل عقد اجتماع مائدة مـستديرة للـدول علـى    مراعية يف ذلك أن هذه  

مستوى رفيع، برعاية األمم املتحدة، ملناقشة املسألة األساسية املتمثلة يف دور الدولة باعتبارها             
اجلهة احملتكرة حلق استخدام القوة، هبدف الوصول إىل تفاهم حاسم بشأن مسؤوليات خمتلف             

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة، يف الـسياق الـراهن،          اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك      
والتزامات كل جهة من هذه اجلهات إزاء محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا، وإىل تفـاهم               

 مشترك بشأن األنظمة والضوابط اإلضافية الالزمة على الصعيد الدويل؛

 اإلنـسان   طلب إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق           )ج(  
تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتني املهنية واملاليـة، إلجنـاز                
واليته، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من كيانات منظومة األمم املتحدة 

  .واملقبلة ةة، ليفي مبقتضيات أنشطته احلالياملختصة مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزق
ومن مث أدرجت   ذات طابع دائم،    نشطة الفريق العامل    تعترب االحتياجات الالزمة أل   و  -٧

ة لفترة الـسنتني  ح وامليزانية الربناجمية املقتر  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      
اإلقليمية بيد أنه مل جتر تغطية االحتياجات من املوارد فيما خيص املشاورات       . ٢٠١١-٢٠١٠

فإن بالتايل،  و. ٢٠١١-٢٠١٠املتوقعة يف أفريقيا يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني          
 دوالر يف   ٣١٦ ٠٠٠تقدر مببلغ   ة  ـات إضافي ـاحتياجه  ـتنشأ عن  ١٠/١١اعتماد القرار   

  : على النحو التايل)حقوق اإلنسان (٢٣ و٢ حتت البابني ٢٠١٠عام 
 حتـت    دوالر ٢٩ ٢٠٠(سة من أعضاء الفريق العامل      سفر مخ تكاليف    )أ(  

  ؛)٢٣الباب 
 ؛)٢٣ حتت الباب  دوالر١٣٥ ٢٠٠( ممثال ملدة يومي عمل ٥٢سفر تكاليف   )ب(  

  ؛)٢٣ حتت الباب  دوالر٢٩ ٢٠٠( خرباء ملدة يومي عمل ٥سفر تكاليف   )ج(  
حتت   دوالر ١٠ ٨٠٠(سفر موظفني ملرافقة أعضاء الفريق العامل       تكاليف    )د(  

  ؛)٢٣الباب 
  .)٢ حتت الباب  دوالر١١٢ ٢٠٠(تكاليف خدمات املؤمترات   )ه(  

 دوالر املطلوبة لتنفيـذ أنـشطة       ٣١٦ ٦٠٠وستعرض االحتياجات اإلضافية مببلغ       -٨
التشاور اإلقليمي يف أفريقيا، على الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة يف تقريـر حمـّدث               

 واملقررات اليت يعتمدها اجمللس يف سـياق نظـره يف امليزانيـة     للتقديرات ناتج عن القرارات   
يلزم رصد خمصصات إضافية    وبالتايل فلن   . ٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     

  .نتيجة اعتماد مشروع القرار
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 من قرار اجلمعيـة     السادس، يوجه االنتباه إىل أحكام اجلزء       ١٨وفيما يتعلق بالفقرة      -٩
، والقرارات الالحقـة لـه،      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨العامة  

، الذي أكـدت فيـه      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦وأحدثها القرار   
اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة يف اجلمعية املعهـود               

وامليزانية، وأكدت فيه من جديـد علـى دور اللجنـة           إليها باملسؤولية عن مسائل اإلدارة      
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  ١٠/٢٣القرار     
  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

 هالذي اعُتمد بوصـف    (A/HRC/10/L.26 من مشروع القرار     ٩ و ٨ و ٦يف الفقرات     -١٠
  :فإن اجمللس) ١٠/٢٣املقرر 

 املعين بتعزيز ومحاية     املستقل اخلبريوالية  قرر أن ينشئ لفترة ثالث سنوات،         )أ(  
  ة واحترام التنوع الثقايف؛احلقوق الثقافي

مجيع احلكومات أن تتعاون مع اخلبري املستقل وأن تـساعده يف أداء            ناشد    )ب(  
 يف االستجابة اديمهام واليته، وأن تزوده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها، وأن تنظر ج       

 لطلبات اخلبري املستقل املتعلقة بزيارة بلداهنا لتمكينه من االضطالع بواجباته على حنو فعال؛

ة السامية حلقوق اإلنسان توفري مجيع املـوارد البـشرية          يفوضاملطلب إىل     )ج(  
 واملالية الالزمة إلجناز والية اخلبري املستقل بفعالية؛

 .لمجلسلالدورة الثالثة عشرة قل تقدمي تقريره األول إىل طلب إىل اخلبري املست  )د(  

 ٦٧٧ ٦٠٠ أو مبلغ    السنة دوالر يف    ٣٣٨ ٨٠٠ويتعني ختصيص مبلغ إمجايل قدره        -١١
  : الناشئة عن القرار، على النحو التايلكل فترة سنتني لتنفيذ األنشطةلدوالر 

ماع الـسنوي   حضور االجت /سفر اخلبري املستقل إلجراء مشاورات    تكاليف   )أ(  
  وإىل اجلمعية العامـة، وللـسفر يف بعثـتني         اجمللسلإلجراءات اخلاصة، ولتقدمي تقريره إىل      

املؤمترات واملناسبات الدوليـة   كل سنة حلضور ومتابعة ميدانيتني كل سنة، وللسفر يف بعثتني     
  ؛)٢٣، حتت الباب  دوالر يف كل فترة سنتني١٠٩ ٨٠٠(ذات الصلة 

إلجراء مـشاورات سـنوية     ) من كل منطقة  خبري  (اء   خرب ٥سفر  تكاليف    )ب(  
  ؛)٢٣، حتت الباب  دوالر يف كل فترة سنتني٧٦ ٤٠٠(

 ٢٠ ٨٠٠(سفر موظفني ملرافقة اخلبري املستقل أثناء البعثات امليدانية         تكاليف    )ج(  
   ؛)٢٣، حتت الباب دوالر يف كل فترة سنتني
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ت املتنوعـة   غريها من النفقا  التنقالت احمللية واألمن واالتصاالت و    نفقات    )د(  
  ؛)٢٣، حتت الباب دوالر يف كل فترة سنتني ٨ ٠٠٠ ( امليدانيةأثناء البعثات

طيلـة أشـهر    ( ملساعدة اخلبري املستقل     ٣-موظف برتبة ف  تكاليف تعيني     )ه(  
  ؛)٢٣، حتت الباب  دوالر يف كل فترة سنتني٣١١ ٠٠٠) (ثين عشرإلالسنة ا

 لتنظيم مشاورة مدهتا يومان كل سنة، مبشاركة        خدمات املؤمترات تكاليف    )و(  
 وجتـاوز  تعزيز التعاون الـدويل  ب الكفيلةاملقترحات  لتحديد  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني،     

مـضمون  جمال تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية، وكذلك توضـيح          العقبات وسد الثغرات يف   
 ١٠٨ ٦٠٠ (٢حتت البـاب     : يف كل فترة سنتني     دوالر ١١١ ٦٠٠(ونطاق التنوع الثقايف    

  ؛) دوالر٣ ٠٠٠( هاء ٢٨وحتت الباب ) دوالر
ملـساعدة اخلـبري    ) نةالـس شهرا عمل يف    (خدمات االستشاريني   تكاليف    )ز(  
 ويف املسائل التقنية املتعلقة بتحديد املمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة              يفاملستقل  

 لثقافية وعالقتها بـالتنوع الثقـايف     توضيح مضمون ونطاق احلقوق ا    املضطلع هبا ل  الدراسات  
 ). دوالر يف كل فترة سنتني٤٠ ٠٠٠(

ذ األنشطة اخلاصة بوالية اخلبري املـستقل       ـة لتنفي ـومل تدرج االحتياجات الالزم     -١٢
 هاء من امليزانية الربناجميـة لفتـرة الـسنتني          ٢٨و) حقوق اإلنسان ( ٢٣ و ٢حتت األبواب   

ّدر مببلغ إمجـايل قـدره      ـات من املوارد ُتق   ـياجوعلى الرغم من أن االحت    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 دوالر يف السنة، فإن االضطالع الفعلي بالوالية قد يتطلب موارد تغطي فترة تسعة              ٣٣٨ ٨٠٠

ولن ُيدخر أي جهد لتلبية االحتياجات املقدرة ضمن املوارد         . ٢٠٠٩أشهر كحد أقصى لسنة     
 اإلبالغ عنـها يف تقريـر األداء       ، وسيجري ٢٠٠٩-٢٠٠٨املخصصة يف ميزانية فترة السنتني      

ومبا أن فترة والية اخلبري املستقل متتد إىل فتـرة   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الثاين عن ميزانية فترة السنتني      
، فإن االحتياجات الالزمة لتلك الفترة سوف ُتعرض علـى الـدورة            ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

ن القرارات واملقررات الـيت     الرابعة والستني للجمعية العامة يف تقرير حمدث للتقديرات ناشئ ع         
. ٢٠١١-٢٠١٠يعتمدها اجمللس يف سياق نظره يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني             

  .خمصصات إضافية نتيجة اعتماد مشروع القراروبالتايل فلن يلزم رصد 
 من قـرار اجلمعيـة      السادسيوجه االنتباه إىل أحكام اجلزء      ،  ٩وفيما يتعلق بالفقرة      -١٣
، والقرارات الالحقـة لـه،      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨لعامة  ا

، الذي أكـدت فيـه      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦وأحدثها القرار   
اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة يف اجلمعية املعهـود               

ل اإلدارة وامليزانية، وأكدت فيه من جديـد علـى دور اللجنـة             إليها باملسؤولية عن مسائ   
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية



A/HRC/10/29 

GE.09-17449 302 

  ١٠/١٦القرار     
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

الذي اعُتمد بوصفه    (A/HRC/10/L.27 من مشروع القرار     ٩ و ٨ و ٣يف الفقرات     - ١٤
  :لس، فإن اجمل)١٠/١٦القرار 

 املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة         متديد والية املقرر اخلاص    قرر   )أ(  
  ؛٧/١٥، وفقاً لقرار اجمللس كوريا الدميقراطية الشعبية لفترة سنة واحدة

 إىل األمني العام أن ميد املقرر اخلاص بكل ما يلزمه من مـساعدة              طلب  )ب(  
فوضية املهذه اآللية بدعم من     فل عمل   يكوموظفني لالضطالع بواليته بشكل فعال، وأن       

  السامية حلقوق اإلنسان؛
 املقرر اخلاص إىل تقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللـس             دعا  )ج(  

  .واجلمعية العامة
 لفتـرة   ١١٦ ٨٠٠( دوالر للـسنة     ٥٨ ٤٠٠سيتعني ختصيص مبلغ إمجايل قدره      و  - ١٥

نفيذ األنشطة الناشئة عن مقتضيات مـشروع       لت) حقوق اإلنسان  (٢٣حتت الباب   ) السنتني
  :القرار، وذلك على النحو التايل

املقرر اخلاص لعقد مشاورات وحلضور االجتماعات السنوية       سفر  تكاليف   )أ(  
ن سنوياً  ـام ببعثتي ـة العامة، وللقي  ـلإلجراءات اخلاصة، ولتقدمي تقريره إىل اجمللس واجلمعي      

 دوالر  ٨٤ ٤٠٠ دوالر للـسنة أو      ٤٢ ٢٠٠(ة  ـقراطية الدمي ـإىل مجهورية كوريا الشعبي   
 ؛ )لفترة السنتني

 امليدانيـة   املقرر اخلاص أثناء البعثـات    ة  ـر املوظفني ملرافق  ـسفتكاليف   )ب(  
 ؛) لفترة السنتني دوالر٢٠ ٤٠٠ دوالر للسنة أو ١٠ ٢٠٠(

 البعثة  أثناءالتنقالت احمللية، واألمن واالتصاالت والنفقات املتفرقة األخرى          )ج(  
  ). دوالر لفترة السنتني١٢ ٠٠٠أو دوالر للسنة  ٦ ٠٠٠(امليدانية 

 ٢٣حتت البـاب    املبينة   أنشطة والية املقرر اخلاص    االحتياجات الالزمة لتنفيذ     وأُدرجت  -١٦
  مشروع ونظرا ألن أحكام  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       )حقوق اإلنسان (

 مـن    الالزمة لتلك الفترة    االحتياجات ُينتظر تغطية ،  ٢٠١١-٢٠١٠ترة السنتني   القرار متتد إىل ف   
وبالتايل فلن  . ٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني     املقترحة  املُدَرجة ضمن امليزانية الربناجمية    املخصصات
  .القراراعتماد مشروع خمصصات إضافية نتيجة يلزم رصد 

 من قـرار اجلمعيـة      السادسأحكام اجلزء   يوجه االنتباه إىل    ،  ٨وفيما يتعلق بالفقرة      -١٧
، والقرارات الالحقـة لـه،      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨العامة  

، الذي أكـدت فيـه      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦وأحدثها القرار   
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عية املعهـود   اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة يف اجلم            
إليها باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية، وأكدت فيه من جديـد علـى دور اللجنـة                

  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  ١٠/٢٧القرار     
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

الـذي اعُتمـد     (A/HRC/10/L.28 من مشروع القرار     ٢١ و ٢٠ و ١٨يف الفقرات     -١٨
  :، فإن اجمللس)١٠/٢٧بوصفه القرار 

اص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار        ـ متديد والية املقرر اخل    قرر  )أ(  
 ولقرار  ،٢٠٠٥/١٠و ١٩٩٢/٥٨حقوق اإلنسان      جلنة ي سنة واحدة، وفقاً لقرار    لفترة
  ؛٧/٣٢ اجمللس

إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا            طلب    )ب(  
  ؛لس وفقاً لربنامج عمله السنوياجمل والستني وإىل الرابعة

 السامية حلقوق اإلنسان إىل تزويد املقرر اخلاص جبميع ما يلزم           دعا املفوضية   )ج(  
  .من مساعدة وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل

 دوالر  ١٤٥ ٤٠٠( دوالر للـسنة     ٧٢ ٧٠٠وسيتعني ختصيص مبلغ إمجايل قدره        -١٩
لتنفيذ األنشطة الناشئة عـن مقتـضيات       ) حقوق اإلنسان  (٢٣حتت الباب   ) رة السنتني لفت

  :القرار، وذلك على النحو التايل
املقرر اخلاص لعقد مشاورات وحلضور االجتماعات السنوية       سفر  تكاليف   )أ(  

 ة، ولتقدمي تقريره إىل اجمللس واجلمعية العامة، وللقيام ببعثـتني سـنوياً           ـلإلجراءات اخلاص 
 ؛) دوالر لفترة السنتني١١٢ ٦٠٠ دوالر للسنة أو ٥٦ ٣٠٠(

 ١٠ ٤٠٠( امليدانية   املقرر اخلاص أثناء البعثات   سفر املوظفني ملرافقة    تكاليف   )ب(  
 ؛) لفترة السنتني دوالر٢٠ ٨٠٠دوالر للسنة أو 

 البعثة  أثناءالتنقالت احمللية، واألمن واالتصاالت والنفقات املتفرقة األخرى          )ج(  
  ). دوالر لفترة السنتني١٢ ٠٠٠ أو  دوالر للسنة٦ ٠٠٠(امليدانية 

 ٢٣حتت البـاب    املبينة   أنشطة والية املقرر اخلاص    االحتياجات الالزمة لتنفيذ     وأُدرجت  -٢٠
 ونظرا ألن أحكـام   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       )حقوق اإلنسان (

 الالزمـة    االحتياجات تغطيةر  ـُينتظ،  ٢٠١١-٢٠١٠تني   القرار متتد إىل فترة السن     مشروع
 لفتـرة الـسنتني      املقترحـة  ة ضمن امليزانية الربناجمية   ـ املُدَرج املخصصات من   لتلك الفترة 

  .القرار اعتماد مشروعخمصصات إضافية نتيجة وبالتايل فلن يلزم رصد . ٢٠١١-٢٠١٠
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 من قرار اجلمعيـة     السادس اجلزء   يوجه االنتباه إىل أحكام   ،  ٢١ وفيما يتعلق بالفقرة    -٢١
، والقرارات الالحقـة لـه،      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨العامة  

، الذي أكـدت فيـه      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦وأحدثها القرار   
ملعهـود  اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة يف اجلمعية ا             

إليها باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية، وأكدت فيه من جديـد علـى دور اللجنـة                
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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  املرفق الرابع

  قائمة بالوثائق الصادرة للدورة العاشرة للمجلس    
  مالوثائق الصادرة يف سلسلة التوزيع العا

بند جدول  الرمز
  األعمال

  

A/HRC/10/1 and Corr.1 شروح جدول أعمال الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنـسان          ١ :
  مذكرة مقدمة من األمني العام

A/HRC/10/2 تقرير اللجنة االستشارية عن دورهتا العاشرة  ٥  
A/HRC/10/3 تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات           ٣

  رهاب، السيد مارتني شايننياألساسية يف سياق مكافحة اإل
A/HRC/10/3/Add.1 مراسالت إىل ومن احلكومات  ٣  
A/HRC/10/3/Add.2 بعثة إىل إسبانياال  ٣  
A/HRC/10/4 مشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان            ٥

  مقدم من اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان
A/HRC/10/5 شوتردي  املعين باحلق يف الغذاء، أوليفييه تقرير املقرر اخلاص  ٣  
A/HRC/10/5/Add.1 وإليها احلكوماتمن تمراسال  ٣   
A/HRC/10/5/Add.2 بعثة إىل منظمة التجارة العامليةال  ٣  
A/HRC/10/6 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة   ٣

ة وخدمات الصرف الـصحي،     باحلصول على مياه الشرب املأمون    
  السيدة كاتارينا دي البوكريكيه

A/HRC/10/7 تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصـر            ٣
احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا           

  السياق، راكيل رولنيك
A/HRC/10/7/Add.1 وإليها احلكوماتمراسالت من  ٣   
A/HRC/10/7/Add.2 لتوصيات القطريةامتابعة   ٣  
A/HRC/10/7/Add.3 بعثة إىل كنداال  ٣  
A/HRC/10/7/Add.4 مذكرة أولية عن البعثة إىل ملديف  ٣  
A/HRC/10/8 أمساء جهانغري حبرية الدين أو املعتقدة املعنية اخلاصةتقرير املقرر  ٣ ، 
A/HRC/10/8/Add.1 وإليها احلكوماتمنمراسالت   ٣   
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A/HRC/10/8/Add.2 بعثة إىل إسرائيلال  ٣  
A/HRC/10/8/Add.3 هلندابعثة إىل ال  ٣  
A/HRC/10/8/Add.4 إىل تركمانستانالبعثة  ٣   
A/HRC/10/9 تقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  ٣  
A/HRC/10/9/Add.1 بعثة إىل األرجنتنيال  ٣  
A/HRC/10/10 شات احللقة الدراسية بشأن مسألة األشخاص املفقودين       موجز مناق   ٣

  السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة من إعداد مفوضية 
A/HRC/10/11 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقـضايا األقليـات، الـسيدة غـاي              ٣

  ماكدوغال
A/HRC/10/11/Add.1 توصيات احملفل املعين بقضايا األقليات  ٣  
A/HRC/10/11/Add.2 بعثة إىل غياناال  ٣  
A/HRC/10/11/Add.3 بعثة إىل اليونانال  ٣  
A/HRC/10/12 املدافعني عن حقوق اإلنـسان،     الة  تقرير املقررة اخلاصة املعنية حب      ٣

  السيدة مارغريت سيكاغايا
A/HRC/10/12/Add.1 وإليها احلكوماتمنمراسالت   ٣   
A/HRC/10/12/Add.2 بعثة إىل توغوال  ٣  
A/HRC/10/12/Add.3 الة املدافعني عن حقوق املعنية حبتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام    ٣

 ت هبا ـة اليت قام  ـالبعثدة هينا جيالين بشأن     ـاإلنسان، السي 
  إىل غواتيماال

A/HRC/10/13 لمشردين ل املعين حبقوق اإلنسان  تقرير املمثل اخلاص لألمني العام        ٣
  داخلياً، السيد والتر كالني 

A/HRC/10/13/Add.1 املشردين داخلياً يف حاالت الكوارث الطبيعيةمحاية  ٣   
A/HRC/10/13/Add.2 بعثة إىل جورجياال  ٣  
A/HRC/10/13/Add.3 الذكرى السنوية العاشرة إلصـدار     "ب املؤمتر الرفيع املستوى املعين       ٣

  اإلجنازات وحتديات  -املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي      
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧-١٦أوسلو، " املستقبل

A/HRC/10/14 تقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك            ٣
  حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

A/HRC/10/14/Add.1 وإليها احلكوماتمنمراسالت   ٣   
A/HRC/10/14/Add.2 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل البعثة  ٣  
A/HRC/10/14/Add.3 املشاورة اإلقليمية   -جمموعة أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا الوسطى         ٣ 

  التنظيم والرقابة: حول أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
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A/HRC/10/15 حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  ٧  
A/HRC/10/15/Add.1 إضافة  ٧  
A/HRC/10/16 and 

Corr.1 

 النساء  وال سيما األشخاص،  ب باالجتار   ة املعني ة اخلاص ةتقرير املقرر   ٣
  ، السيدة جوي نغوزي إيزيلوواألطفال

A/HRC/10/17           مذكرة : تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
  من األمني العام

A/HRC/10/18 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا            ٤
  الدميقراطية، السيد فيتيت مونتاربورونالشعبية 

A/HRC/10/19 الـسيد   يف ميامنارحبالة حقوق اإلنسانتقرير املقرر اخلاص املعين      ٤ ،
  توماس أوخيا كوانتانا

A/HRC/10/20 ق اإلنـسان يف األراضـي    تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـو        ٧
  ، ريتشارد فوك١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 

A/HRC/10/21 تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ٣  
A/HRC/10/21/Add.1 االحتجاز التعسفيباآلراء اليت اعتمدها الفريق العامل املعين   ٣  
A/HRC/10/21/Add.2 بعثة إىل موريتانياال  ٣  
A/HRC/10/21/Add.3 إىل كمبودياالبعثة  ٣   
A/HRC/10/21/Add.4 بعثة إىل أوكرانياال  ٣  
A/HRC/10/21/Add.5   عثة إىل إيطالياالب  
A/HRC/10/22 للمقرر اخلاص املعين حبق كل إنـسان يف التمتـع         قرير اجملمع تال  ٧

بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملمثل اخلاص         
بشأن جتند األطفال يف الرتاع املـسلح، واملقـررة         لألمني العام   

رأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص ملاخلاصة املعنية بالعنف ضد ا  
لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً،        

 من عناصـر    واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بوصفه عنصراً      
ق يف عدم التمييز يف هذا      احلق يف مستوى معيشي مناسب، واحل     

السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلـاص          
املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو التعسفي أو بدون          
حماكمة، واملقرر اخلاص املعين بالتعليم، واخلبري املستقل املعـين         

  . مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع
A/HRC/10/23 حقوق اإلنـسان   حالة  قرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن       ت  ٢

  يف أفغانستان وإجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان
A/HRC/10/24 إىل جملـس    فيهامذكرة من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان حتيل          ٣ 

 املمثلني/حقوق اإلنسان تقرير االجتماع اخلامس عشر للمقررين      
  اخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملةاخلاصني و
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A/HRC/10/25 السامية حلقوق اإلنسان عن منع اإلبادة اجلماعيةةتقرير املفوض  ٢   
A/HRC/10/26 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية عن تعزيز التعاون الدويل يف            ٢

  ميدان حقوق اإلنسان
A/HRC/10/26/Add.1 

and corr.1 

   إضافة  ٢

A/HRC/10/27 متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر       تقرير األمني العام عن       ٧
البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق يف بيت حانون واليت تقـرر    

  ٣/١-إيفادها مبوجب قرار اجمللس دإ
A/HRC/10/28 تقرير األمني العام عن األشخاص املفقودين  ٢  
A/HRC/10/29 ان عن دورته العاشرةتقرير جملس حقوق اإلنس  ١  
A/HRC/10/30 جهود منظومة األمم املتحدة الرامية إىل منع        عنألمني العام   اتقرير    ٢

اإلبادة اجلماعية وأنشطة املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنـع        
  اإلبادة اجلماعية

A/HRC/10/31 ملؤمتر العـاملي  امتابعة  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية بشأن         ٢ 
  حلقوق اإلنسان 

A/HRC/10/31/Add.1 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان بـشأن             ٢
  ٢٠٠٨عام األنشطة اليت اضطلع هبا مكتبها يف غواتيماال 

A/HRC/10/31/Add.2 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان بـشأن             ٢
  ا ياألنشطة اليت اضطلع هبا مكتبها يف بوليف

A/HRC/10/31/Add.3 احللقة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن        تقرير    ٢
 من العهـد  ٢٠ و١٩الدراسية للخرباء املتعلقة بالصلة بني املادتني      

  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
A/HRC/10/32 نسان تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإل          ٢

  يف كولومبيا
A/HRC/10/33 مفوضية األمـم    تبذهلااألمانة العامة بشأن اجلهود اليت      من  مذكرة    ٢

 التصديق العـاملي    يف سبيل حتقيق   السامية حلقوق اإلنسان     املتحدة
  على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

A/HRC/10/34 رمان التعسفي من اجلنسيةتقرير األمني العام بشأن احل  ٢  
A/HRC/10/35 الفلسطينيات  مسألةتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن         ٧ 

   عند نقاط التفتيش اإلسرائيليةيلدن اللوايتاحلوامل 
A/HRC/10/36 التقدم احملرز يف التقارير والدراسـات      تقرير األمني العام بشأن       ٢

 املعنية  م املتحدة ـات األم ـممثلي هيئ ع  ـة بالتعاون م  ـاملتعلق
  قوق اإلنسانحب
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A/HRC/10/37 مفوضية األمم املتحـدة    تقرير   فيهامذكرة من األمني العام حييل        ٢ 
   حقوق اإلنسان يف قربصعن مسألةالسامية حلقوق اإلنسان 

A/HRC/10/38 and 

Corr.1 

 إىل أقليـات    املنتمنيتقرير األمني العام بشأن حقوق األشخاص         ٢
  لغويةو دينية وإىل أقلياتو إثنية  أقومية

A/HRC/10/38/Add.1 عن اجتماع اخلرباء املعين باإلدماج مع احلفاظ على التنوع          تقرير  ٢
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٦-١٥، فيينا، يف أعمال الشرطة

A/HRC/10/39 اإلجـراءات  آليات   استنتاجات وتوصيات    عنتقرير األمني العام      ٢
  اخلاصة

A/HRC/10/40 لتربعات عن عمليات صندوق األمم املتحدة ل      األمني العام    مذكرة  ٢
  ضحايا التعذيبل

A/HRC/10/41 ٢٥ و ٢٤عن حلقة العمل اليت ُنظمت يـومي        تقرير األمني العام       ٢ 
 الترتيبات اإلقليميـة لتعزيـز       بشأن ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

  ومحاية حقوق اإلنسان
A/HRC/10/42- 

E/CN.6/2009/7 

ـ تقرير األمني العام بشأن خطة العمل املشتركة          ٢ شعبة النـهوض   ل
  السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدةباملرأة 

A/HRC/10/43-

E/CN.6/2009/10 
 صندوق األمـم املتحـدة    مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير          ٢

عنف  القضاء على ال   عن أنشطة الصندوق الرامية إىل    اإلمنائي للمرأة   
 ضد املرأة 

A/HRC/10/44 and 

Corr.1 
تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب             ٣

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
A/HRC/10/44/Add.1 غينيا االستوائيةالبعثة إىل  ٣   
A/HRC/10/44/Add.2 البعثة إىل الدامنرك  ٣  
A/HRC/10/44/Add.3 البعثة إىل مجهورية مولدوفا  ٣  
A/HRC/10/44/Add.4 وإليها احلكومةمنمراسالت   ٣   
A/HRC/10/44/Add.5 الزيـارات إىل األردن    : متابعة التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص       ٣

  وتوغو وجورجيا والصني ونيبال ونيجرييا 
A/HRC/10/45 مـوظفي ين مالكتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن تكو      ٢  

  املفوضية السامية
A/HRC/10/46 مـسألة إعمـال احلقـوق االقتـصادية         عنتقرير األمني العام      ٢ 

   يف مجيع البلدان والثقافيةواالجتماعية 
A/HRC/10/47 ام بشأن محاية حقـوق اإلنـسان يف   ـتقرير مرحلي لألمني الع     ٢

 سياق فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمـة نقـص املناعـة          
  )اإليدز(املكتسب 
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A/HRC/10/48 السامية حلقوق اإلنـسان    اليت أعدهتا املفوضية    واضيعية  املدراسة  ال  ٢
  لزيادة التوعية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفهمها

A/HRC/10/49 تقرير األمني العام بشأن الصدوق االستئماين للتربعات اخلـاص           ٢
  كال الرق املعاصرةشبأ

A/HRC/10/50 مذكرة من األمني العام بشأن انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية           ١
  جمللس حقوق اإلنسان

A/HRC/10/50/Add.1 ضافةإ: مذكرة من األمني العام  ١  
A/HRC/10/51 ن املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن حقـوق          ـتقرير م   ٢

  الشعوب األصلية
A/HRC/10/52 نسان بشأن تقدمي املـساعدة إىل      تقرير املفوضة السامية حلقوق اإل      ٢

  سرياليون يف ميدان حقوق اإلنسان
A/HRC/10/53 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان           ٢

  ك التعاون التقين، يف نيباللوأنشطة مكتبها، مبا يف ذ
A/HRC/10/54 ام بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة        ـتقرير األمني الع    ٢

  حقوق اإلنسان
A/HRC/10/55 اإلجراءات اليت تتبعها حالياً جلنة التنسيق      تقرير األمني العام بشأن       ٢

الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف          
  اعتماد هذه املؤسسات امتثاالً ملبادئ باريس

A/HRC/10/56 أعمال دورهتا تقرير آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية عن     ٥ 
  ) ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣-١جنيف، (األوىل 

A/HRC/10/57 and 

Corr.1 

تقرير األمني العام بشأن اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف            ١٠
  ميدان حقوق اإلنسان

A/HRC/10/58 اإلنـسان تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق           ٤ 
  الدميقراطيةهورية الكونغو وأنشطة مكتبها يف مج

A/HRC/10/59 لسبعة إجراءات خاصة مواضيعية بشأن املـساعدة       التقرير اجملمع     ٤
التقنية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية والنظر العاجـل يف         

  احلالة السائدة يف شرق البلد
A/HRC/10/60 ميـع  تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز متتع اجل          ٢

  باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف
A/HRC/10/61 تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن العالقة بـني تغـري             ٢

  املناخ وحقوق اإلنسان
A/HRC/10/62 تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن القضاء على التمييز           ٢

  ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم
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A/HRC/10/63 إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على مذكرة من األمانة بشأن   ٢ 
  نطاق منظومة األمم املتحدة 

A/HRC/10/64 تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن آخر املستجدات على           ٢
األشخاص وعن  بصعيد األمم املتحدة فيما يتعلق مبكافحة االجتار        

  قة هبذه املسألةأنشطة املفوضية املتعل
A/HRC/10/65 سبتمرب / أيلول ٣-١جنيف،  ،  ٢٠٠٨تقرير احملفل االجتماعي لعام       ٥

٢٠٠٨  
A/HRC/10/66 العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن أصـل         فريق اخلرباء تقرير    ٩ 

   عن أعمال دورته الثامنةأفريقي
A/HRC/10/6 

A/HRC/AC/2/2 
  دورهتا الثانية تقرير اللجنة االستشارية عن أعمال   ٥

A/HRC/10/69 بوتسوانا: مل املعين باالستعراض الدوري الشاملاتقرير الفريق الع  ٦  
A/HRC/10/69/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 

   إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود
A/HRC/10/70 and 

Corr.1 
 جـزر   -لفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل        تقرير ا   ٦

  البهاما
A/HRC/10/70/Add.1 الطوعيـة   لتزاماتأو التوصيات، واال  /اآلراء بشأن االستنتاجات و     ٦ 

  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود
A/HRC/10/71 بوروندي-تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦  
A/HRC/10/72 ـ  ـل املع ـق العام ـر الفري ـتقري  ٦ ـ  ـين باالستع دوري ـراض ال

   لكسمربغ-الشامل 
A/HRC/10/72/Add.1 الطوعيـة   لتزاماتأو التوصيات، واال  /اآلراء بشأن االستنتاجات و     ٦ 

  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود
A/HRC/10/73 بربادوس-املعين باالستعراض الدوري الشامل تقرير الفريق العامل   ٦   
A/HRC/10/73/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 

  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود
A/HRC/10/74 اجلبل  -تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦ 

  األسود
A/HRC/10/74/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 

  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود
A/HRC/10/75 تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل             ٦- 

  اإلمارات العربية املتحدة
A/HRC/10/76 إسرائيل-ملعين باالستعراض الدوري الشامل تقرير الفريق العامل ا  ٦  
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A/HRC/10/77 ـ  ـل املع ـق العام ـر الفري ـتقري  ٦ راض الـدوري   ـين باالستع
   ليختنشتاين-الشامل 

A/HRC/10/77/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 
  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود

A/HRC/10/78 صربيا-تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦   
A/HRC/10/78/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 

  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود
A/HRC/10/79 ـ  ـل املع ـق العام ـر الفري ـتقري  ٦ راض الـدوري   ـين باالستع

   تركمانستان-الشامل 
A/HRC/10/79/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 

  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود
A/HRC/10/80 and 

Corr.1 

 -ل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل        ـتقرير الفريق العام    ٦
  بوركينا فاسو

A/HRC/10/81 راض الدوري الـشامل     ـق العامل املعين باالستع   ـتقرير الفري   ٦- 
  الرأس األخضر

A/HRC/10/82 ـ  ـل املع ـق العام ـر الفري ـتقري  ٦ راض الـدوري   ـين باالستع
   كولومبيا-الشامل 

A/HRC/10/82/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 
  إضافة: قدمة من الدولة موضوع االستعراض املوالردود

A/HRC/10/83 تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل             ٦- 
  أوزبكستان

A/HRC/10/83/Add.1 الطوعيـة  لتزاماتأو التوصيات، واال/اآلراء بشأن االستنتاجات و    ٦ 
  إضافة:  املقدمة من الدولة موضوع االستعراضوالردود

A/HRC/10/84 توفالو-تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦   
A/HRC/10/85 الة حقوق اإلنسان يف الـصومال     تقرير اخلبري املستقل املعين حب      ١٠ ،

  مشس الباري
A/HRC/10/86 ٧/٢٩مذكرة من األمانة بشأن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان   ٣ 

  قوق الطفلاملتعلق حب
A/HRC/10/87 تقرير الفريق العامل احلكومي الدويل بشأن التنفيذ الفّعال إلعالن   ٩

  وبرنامج عمل ديربان عن أعمال دورته السادسة
A/HRC/10/88 تقرير الفريق املخصص لوضع املعايري التكميلية عن دورته األوىل  ٩ 
A/HRC/10/CRP.1 حلقـوق  البعثة إىل مجهورية تشاد اليت قام هبا ممثل األمني العام             ٣

   مذكرة أولية -) نيلوالتر كا (اإلنسان املشردين داخلياًً
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  الوثائق الصادرة يف سلسلة التوزيع احملدود
بند جدول    الرمز

  األعمال
  

A/HRC/9/L.1 الترتيبات األمنية جمللس حقوق اإلنسان  ١  
A/HRC/10/L.1 التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهوريـة الكونغـو           ١٠

   الشعبيةقراطيةالدمي
A/HRC/10/L.2 مكافحة ازدراء األديان  ٩  
A/HRC/10/L.2/Rev.1 مكافحة إزدراء األديان  ٩  
A/HRC/10/L.3 الـشعبية   الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو         ١٠ 

  وتعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية
A/HRC/10/L.4 وري احملتلحقوق اإلنسان يف اجلوالن الس  ٧  
A/HRC/10/L.5 املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبـا يف           ٧

  ذلك القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل 
A/HRC/10/L.6 انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن اهلجمـات والعمليـات           ٧

 احملتلة، وخباصـة    ةالعسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطيني    
مات والعمليات العسكرية اإلسرائيلية األخرية ضد قطـاع        اهلج

  غزة احملتل 
A/HRC/10/L.7 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري  ٧  
A/HRC/10/L.8 لقضاء على مجيع أشكال    لوضع معايري تكميلية لالتفاقية الدولية        ٩

  التمييز العنصري
A/HRC/10/L.8/Rev.1 لقضاء على مجيع أشكال    لالدولية  وضع معايري تكميلية لالتفاقية       ٩

  التمييز العنصري
A/HRC/10/L.9 نداء عاملي من أجل اختـاذ إجـراءات        : من اخلطابة إىل الواقع     ٩

ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب        
  وما يتصل ذلك من تعصب

A/HRC/10/L.9/Rev.1 ختـاذ إجـراءات    نداء عاملي من أجل ا    : من اخلطابة إىل الواقع     ٩
ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب        

  وما يتصل ذلك من تعصب
A/HRC/10/L.10 مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته العاشرة  ١  
A/HRC/10/L.11 مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته العاشرة  ١  
A/HRC/10/L.12 ومال يف ميدان حقوق اإلنسانتقدمي املساعدة إىل الص  ١٠  
A/HRC/10/L.13 األطر الوطنية لتعزيز   : حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة      ٣

  ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة
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A/HRC/10/L.14 مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع          ٣
  ٤/١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : البلدان

A/HRC/10/L.15 حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث   ٣  
A/HRC/10/L.16 إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان  ٥ 
A/HRC/10/L.17 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/10/L.18 املتحدة لالسـتخدام املناسـب      مشروع مبادئ توجيهية لألمم     ٣ 

  للرعاية البديلة لألطفال وشروطها
A/HRC/10/L.19 االحتجاز التعسفي  ٣  
A/HRC/10/L.20 حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  ٣  
A/HRC/10/L.21 السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدةتكوين مالك   ٢   
A/HRC/10/L.21/Rev.1 السامية حلقوق اإلنسانة األمم املتحدةمفوضيتكوين مالك   ٢   
A/HRC/10/L.22 احملفل االجتماعي  ٥  
A/HRC/10/L.23 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  ٢  
A/HRC/10/L.24 استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة حـق         ٣

  الشعوب يف تقرير املصري
A/HRC/10/L.25 اءاحلق يف الغذ  ٣  
A/HRC/10/L.26 قايفثتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحترام التنوع ال  ٣  
A/HRC/10/L.27 الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية   ٤  
A/HRC/10/L.28 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ٤  
A/HRC/10/L.29 مللحقني هبا تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني ا  ٣
A/HRC/10/L.30 حقوق اإلنسان وتغري املناخ  ٣  
A/HRC/10/L.31 محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب  ٣  
A/HRC/10/L.32 التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو       ٤

يف القطـاع    العـاملني ة  ـدور ومسؤولي : الالإنسانية أو املهينة  
  غريهم من املوظفني الصحي و

A/HRC/10/L.33 ا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحايـة      ـر اليت أجنزهت  ـنشر التقاري   ٥
  حقوق اإلنسان

A/HRC/10/L.33/Rev.1 ة الفرعية لتعزيز ومحايـة     ـا اللجن ـنشر التقارير اليت أجنزهت     ٥
  حقوق اإلنسان

A/HRC/10/L.34 وتأثريه على التمتـع     التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد        ٣ 
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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A/HRC/10/L.35 حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية  ٣  
A/HRC/10/L.36 الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/10/L.37 بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق     ٩/١-متابعة قرار اجمللس دإ     ٧ 

راضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة الناشـئة عـن        اإلنسان يف األ  
  اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية األخرية على قطاع غزة احملتل

  الوثائق الصادرة يف السلسلة احلكومية
بند جدول    الرمز

  األعمال
  

A/HRC/10/G/1 موجهة مـن    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩رسالة مؤرخة     ٤ 
  انة جملس حقوق اإلنسانالبعثة الدائمة للسودان إىل أم

A/HRC/10/G/2 رد احلكومة اإلسبانية ومالحظاهتا على التقرير بشأن إسبانيا الذي           ٣
أعده املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات         

  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، السيد مارتني شاينني
A/HRC/10/G/3 بشأن تقرير السيدة سـيكاغيا،     مالحظات احلكومة التوغولية      ٣

املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بـشأن      
  ) ٢٠٠٨أغسطس / آب٤ -يوليه / متوز٢٤(بعثتها إىل توغو 

A/HRC/10/G/4 املقدمة مـن    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢املذكرة الشفوية املؤرخة      ٢ 
لدوليـة  بعثة كولومبيا لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات ا       

  األخرى يف جنيف
A/HRC/10/G/5 تعليقات احلكومة اليونانية على تقرير اخلبرية املـستقلة املعنيـة            ٣

 ٦، مؤرخـة    بقضايا األقليات عقـب زيارهتـا إىل اليونـان        
  ٢٠٠٩مارس /آذار

A/HRC/10/G/6 مـن مجهوريـة     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩مؤرخة  رسالة    ٤
شأن تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة      كوريا الدميقراطية الشعبية ب   

   الشعبية الدميقراطيةحقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا 
A/HRC/10/G/7 موجهـة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ و ١١مذكرة شفوية مؤرخة      ٣ 

من البعثة الدائمة جلمهورية غيانا لدى األمم املتحدة إىل مفوضية 
ـ        ر اخلـبرية   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تقري

  املستقلة املعنية بقضايا األقليات، السيدة غاي مكدوغال
A/HRC/10/G/8 رد احلكومة اليونانية على البيان اخلطي الذي قدمه احتاد أتراك            ٨

  تراقيا الغربية يف أوروبا
A/HRC/10/G/9 تعليقات البعثة الدائمة جلمهورية تركيا فيما يتعلـق بالبيـان            ٤

باسم "  العامل الثالث  –مركز أوروبا   "ثل  املشترك الذي قدمه مم   
حركـة مناهـضة    "و" الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية    "

والرابطـة الدوليـة    " العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣للمحامني الدميقراطيني، 
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A/HRC/10/G/10 شتراكية رسالة موجهة من البعثة الدائمة جلمهورية فييت نام اال          ٤
لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقـوق           

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤اإلنسان، 
A/HRC/10/G/11 آراء أعربت عنها البعثة الدائمة جلمهورية تركيا بشأن مسامهة           ٢

منـع  "أرمينيا يف تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن         
  )A/HRC/10/25" (اإلبادة البشرية

A/HRC/10/G/12 موجهـة مـن     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٢ 
البعثة الدائمة جلمهورية تركيا إىل مفوضية األمم املتحدة السامية 

  حلقوق اإلنسان
A/HRC/10/G/13 موجهة مـن البعثـة      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨رسالة مؤرخة     ٢ 

  الدائمة لقربص إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/10/G/14 ذكرة شفوية موجهة من البعثة الدائمة للجمهوريـة العربيـة          م  ٢

  . السورية إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان
  الوثائق الصادرة يف السلسلة غري احلكومية

بند جدول   الرمز
  األعمال

  

A/HRC/10/NGO/1 العامل الثالث، منظمة غري     -بيان خطي مقدم من مركز أوروبا         ٣ 
 م حكومية ذات مركز استشاري عا

A/HRC/10/NGO/2 مقدم من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         * بيان خطي  ٣
أشكال التمييز العنصري، منظمة غري حكوميـة ذات مركـز          

 استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/3 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      بيان خطي مقدم من      ٧
اري ، منظمة غري حكومية ذات مركز استـش       التمييز العنصري 

 خاص

A/HRC/10/NGO/4 بيان خطي مقدم من باكس كريسيت، احلركة املسيحية الدولية          ٣
  خاصللسالم منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/5 األخالقيـات   -بيان خطي مقدم من مؤسسة أوستاد إالهـي          ٣ 
 غـري حكوميـة ذات مركـز        ـةوالتضامن اإلنساين، منظم  

  خاصاستشاري 

A/HRC/10/NGO/6 بيان خطي مقدم من املدافعني عن حقوق اإلنسان، منظمة غري           ٣
 خاصحكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/7 املنظمة نفسها ٣  

A/HRC/10/NGO/8 املنظمة نفسها ٣ 

A/HRC/10/NGO/9 املنظمة نفسها ٣ 
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A/HRC/10/NGO/10 مال، منظمة غري   بيان خطي مقدم من االحتاد العاملي لنقابات الع        ٣
  حكومية ذات مركز استشاري عام

A/HRC/10/NGO/11 املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة     /بيان خطي مقدم من بديل     ٧
 خاصوالالجئني، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/12 بيان خطي مقدم من مؤسسة اهليمااليا لألحباث والثقافة، منظمة    ٣
 خاصية ذات مركز استشاري غري حكوم

A/HRC/10/NGO/13 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل املسيحي للعمل من أجل إلغاء      ٦
 خاصالتعذيب، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/14 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل للموثقني الالتينيني، منظمة          ٣
 اصخغري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/15 بيان خطي مقدم من الرابطة الدولية ملدارس اخلدمة االجتماعية،          ٣
 خاصمنظمة غري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/16 بيان خطي مقدم من منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، منظمة            ٣
 خاصغري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/17 منظمة  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف    ن  بيان خطي مقدم م    ٣ ،
 خاصغري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/18 منظمة  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف    بيان خطي مقدم من      ٣ ،
 خاصغري حكومية ذات مركز استشاري 

A/HRC/10/NGO/19 املنظمة نفسها ٧  

A/HRC/10/NGO/20 املنظمة نفسها ٩  

A/HRC/10/NGO/21 بيان خطي مقدم من مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبـات       ٣
 اإلنسان، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/22 املنظمة نفسها ٣ 

A/HRC/10/NGO/23 مؤسسة دانييل  :  احلريات -بيان خطي مقدم من منظمة فرنسا        ٣
 ميتران، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/24 بيان خطي مقدم من احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبا، منظمة         ٣
 غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/25 بيان خطي مقدم من اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان، منظمـة           ٣
 غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/26 املنظمة نفسها ٣  

A/HRC/10/NGO/27 املنظمة نفسها ٩  

A/HRC/10/NGO/28 بيان خطي مقدم من املكتب األورويب ألقل اللغات استخداماً،          ٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 
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A/HRC/10/NGO/29 بيان خطي مشترك مقدم من رابطة التعليم العـاملي واالحتـاد            ٩
حكوميتني مـدرجتان   العاملي لليهودية التقدمية، منظمتان غري      

 على القائمة 

A/HRC/10/NGO/30 بيان خطي مقدم من مؤسسة الدفاع عن احلرية، منظمة غـري            ٣
 حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/31 بيان خطي مقدم من منظمة التنمية التعليمية الدولية، منظمة غري   ٤
 حكومية مدرجة على القائمة

A/HRC/10/NGO/32 ظمة نفسهااملن ٤ 

A/HRC/10/NGO/33 بيان خطي مقدم من اآلسيوي للموارد القانونية، منظمة غـري           ٤
 حكومية ذات مركز استشاري عام 

A/HRC/10/NGO/34 املنظمة نفسها  ٤ و٣  

A/HRC/10/NGO/35 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/36 املنظمة نفسها ٤ و٣  

A/HRC/10/NGO/37 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/38 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/39 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/40 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/41 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/42 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/43 املنظمة نفسها ٤  

A/HRC/10/NGO/44 منظمـة   "ق اإلنسان املدافعون عن حقو  "بيان خطي مقدم من       ٣ ،
 غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/45 املنظمة نفسها ٣  

A/HRC/10/NGO/46 املنظمة نفسها ٣  

A/HRC/10/NGO/47 املنظمة نفسها ٣  

A/HRC/10/NGO/48 بيان خطي مقدم من جلنة العمال اليابانيني حلقوق اإلنـسان،           ٣
 شاري خاص منظمة غري حكومية ذات مركز است

A/HRC/10/NGO/49 بيان خطي مقدم من اجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان، منظمـة           ٣
  غري حكومية مدرجة على القائمة 
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A/HRC/10/NGO/50 بيان خطي مشترك مقدم من احلركة الدولية للدفاع عن األطفال  ٣
واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، منظمتان غري حكوميتني هلما        

 استشاري خاص مركز 

A/HRC/10/NGO/51 بيان خطي مقدم من املنظمة الدولية املشتركة بـني األديـان،            ٣
  منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/52 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل املسيحي للعمل من أجل إلغاء      ٤
 التعذيب، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/53 املنظمة نفسها  ٦ 

A/HRC/10/NGO/54 بيان خطي مقدم من مجعية البحرين النـسائية، منظمـة غـري        ٧
 حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/55 بيان خطي مشترك مقدم من احلق، القانون يف خدمة اإلنـسان           ٧
 واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال، منظمتان غري حكوميتني       

 هلما مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/56 بيان خطي مقدم من التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، منظمـة           ٣
 غري حكومية ذات مركز استشاري عام 

A/HRC/10/NGO/57 بيان خطي مقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،          ٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/58 بيان خطي مقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،          ٤
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/59 بيان خطي مقدم من مركز جامو وكشمري حلقوق اإلنـسان،           ٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/60 قوق اإلنـسان  مركز جامو وكشمري حل   بيان خطي مقدم من      ٤ ،
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/61 بيان خطي مقدم من شبكة املعلومات والعمل بـشأن أولويـة            ٣
 الغذاء، منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة 

A/HRC/10/NGO/62 بيان خطي مقدم من مركز الدراسات االجتماعية، منظمة غري          ٤
 تشاري خاص حكومية ذات مركز اس

A/HRC/10/NGO/63 بيان خطي مقدم من مركز الدراسات االجتماعية، منظمة غري          ٧
 حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/64 بيان خطي مشترك مقدم من احلركة اإلنسانية اجلديدة، منظمـة           ٣
غري حكومية ذات مركز استشاري عام، واملكتب الكـاثوليكي         

 العامل الرابع،   -حلركة الدولية إلغاثة امللهوف     الدويل للطفولة، وا  
والطائفة البهائية الدولية، ورابطة الرهبان الدومينيكيني املناصرين       

 درجة الوعاظ، واملنظمة الدولية حلقوق التعليم       -للعدالة والسالم   
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وحرية التعليم، ورابطة القديسة ترييزا، ومجعية القلوب الرحيمة،        
 مركز استشاري خاص منظمات غري حكومية هلا 

A/HRC/10/NGO/65 بيان خطي مقدم من منظمة العفو الدولية، منظمة غري حكومية           ٦
 ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/66 بيان خطي مقدم من منظمة العفو الدولية، منظمة غري حكومية           ٤
 ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/67 الدويل، منظمة غـري     -ات  بيان خطي مقدم من مركز التحري      ٩ 
 حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/68 بيان خطي مقدم من اهليئة الدولية لضرائب الضمري والـسالم،           ٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/69 ومؤسسة " فريدوم هاوس "بيان خطي مشترك مقدم من منظمة        ٩
منظمتان غري حكوميتني هلمـا مركـز       بيكيت للحرية الدينية،    

 استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/70 بيان خطي مقدم من الرابطة الدولية للموثقني الالتينيني، منظمة          ٣
 غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/71 بيان خطي مقدم من مؤسسة باسوماي فاياغام، منظمة غـري           ٤
 حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/72 احلركة الكاثوليكية الدولية   (بيان خطي مقدم من باكس رومانا        ٤
، منظمة غري حكومية ذات مركـز       )للشؤون الفكرية والثقافية  

 استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/73 بيان خطي مقدم من املكتب الكاثوليكي الـدويل للطفولـة،           ٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/74 بيان خطي مقدم من مجعية حواء للمرأة، منظمة غري حكوميـة      ٣
 ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/75 بيان خطي مقدم من احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان           ٣
 وتعزيزها، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/76 الدفاع عن حقوق اإلنسان     احتاد رابطات بيان خطي مقدم من      ٧ 
 ، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص وتعزيزها

A/HRC/10/NGO/78 بيان خطي مشترك مقدم من جملس الوكـاالت الطوعيـة يف             ٧
السودان، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خـاص؛         

 األمريكية للمساعدة اإلنسانية والتنميـة،      -واجلمعية األفريقية   
  حكومية مدرجة على القائمة منظمة غري

A/HRC/10/NGO/79 بيان خطي مشترك مقدم من املنظمة الدولية للرؤيـة العامليـة            ٣
والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، منظمتان غري حكوميتني هلما        
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مركز استشاري عام؛ ومنظمة كيندرنوتيلفه، ومنظمة مساعدة       
قـاذ الطفولـة،    األطفال احملتاجني، ومنظمة القرى الدولية إلن     

واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، والتحالف من أجل متكـني         
الشباب، منظمات غري حكومية ذوات مركز استشاري خاص؛        

 ومنظمة بالن، منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة

A/HRC/10/NGO/80 بيان خطي مقدم من احلركة اهلندية توباي أمارو، منظمة غـري             ٣
   استشاري خاصحكومية ذات مركز

A/HRC/10/NGO/81 بيان خطي مشترك مقدم من االحتـاد العـاملي للمكفـوفني،            ٣
والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، منظمتان غري حكوميتني هلما        
مركز استشاري عام؛ واهليئة الدولية للمعوقني، واملنظمة الدولية        

وليـة  الرابطة الد (للمعوقني، واملنظمة الدولية إلدماج املعوقني      
، واالحتاد الدويل لذوي اإلعاقة     )جلمعيات رعاية املعوقني عقلياً   

املعروفة سابقاً  (السمعية، واهليئة الدولية للتأهيل، وفرق الناجني       
، واالحتـاد العـاملي     )باسم شبكة الناجني من األلغام األرضية     

للصم، واالحتاد العاملي للصم واملكفوفني، والـشبكة العامليـة         
 النفسي، منظمات غري حكومية هلـا مركـز      ملستخدمي الطب 

استشاري خاص؛ واملنظمة الدولية حلرية الفكر، منظمة غـري         
 حكومية مدرجة على القائمة 

A/HRC/10/NGO/82 حمامو مينبيون من أجـل جمتمـع     "بيان خطي مقدم من منظمة        ٤
  ، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص"دميقراطي

A/HRC/10/NGO/83 ن خطي مقدم من التحالف العـاملي جلمعيـات الـشبان           بيا ٣
 املسيحية، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/84 شكل األمل، منظمة -بيان خطي مقدم من منظمة شعار األمل  ٤ 
 غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/85 الدولية، منظمة غري    بيان خطي مقدم من منظمة التنمية العلمية       ٤ 
 حكومية مدرجة على القائمة

A/HRC/10/NGO/86 األخـوة   -بيان خطي مشترك مقدم من مجعية األمـم األوىل           ٣ 
اهلندية الوطنية، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنـود، واملنظمـة         
الدولية لتنمية املـوارد احمللية، واحتاد رؤساء القبائـل اهلنديـة          

 منظمـات غري حكوميـة هلـا مركـز         بكولومبيا الربيطانية، 
 استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/87 بيان خطي مقدم من املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضـاع            ٣
 االجتماعية، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/88 بيان خطي مقدم من املركز اآلسيوي للموارد القانونية، منظمة          ٤
 ركز استشاري عام غري حكومية ذات م

A/HRC/10/NGO/89 املنظمة نفسها ٤ و٣  
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A/HRC/10/NGO/90 املنظمة نفسها ٤ و٣  

A/HRC/10/NGO/91 بيان خطي مقدم من مركز حقوق السكن وحاالت اإلخـالء،       ٧
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/92 دراسات اإلنسانية  بيان خطي مشترك مقدم من االحتاد الدويل لل        ٣
واألخالقية، واملؤسسة العاملية للسكان، منظمتان غري حكوميتني       

 هلما مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/93 بيان خطي مقدم من منتدى املنظمات غري احلكومية املعين بالتنمية   ٤ و٣
 اإلندونيسية، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/94 يان خطي مقدم من الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلريـة،          ب ٤ و٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/95 بيان خطي مشترك مقدم من املنظمة الدولية ملساعدة املـسنني،            ٣
لمـرأة، واجمللـس    واجمللس الدويل ل  والتحالف النسائي الدويل،    

حتاد الدويل لرابطـات كبـار      للرعاية االجتماعية، واال  الدويل  
السن، واالحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجاريـة واحلـرة،         
واالحتاد الدويل للشيخوخة، والرابطة الدولية ألخوات احملبـة،        
واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، ومنظمة زونتا الدولية،        
 منظمات غري حكومية هلا مركز استشاري عام؛ واجمللس الدويل        

للمرأة اليهودية، واالحتاد العاملي للصحة العقلية، واملنظمة العاملية   
للمرأة، واللجنة األفريقية ملروجي حقوق اإلنـسان والرعايـة         
الصحية، والرابطة األمريكية لألخصائيني النفسانيني، واجمللـس       
الدويل لألخصائيني النفسانيني، واالحتاد الدويل لألخـصائيني       

اد الدويل للنساء اجلامعيات، واالحتاد العاملي      االجتماعيني، واالحت 
للصحة العقلية، والشبكة الدولية ملنع إساءة معاملـة املـسنني،     

                                                       النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ جنـوب شـرقي                 الرابطةو
اهليئة الدولية املعنية بأجهزة الطهي العاملـة بالطاقـة              ا، و    آسي

ة، والرابطة النسائية   ، ومجعية دراسة القضايا االجتماعي    الشمسية
الدولية للسلم واحلرية، واملنظمة النسائية الصهيونية الدوليـة،        
واحتاد مؤمتر القمة العاملي للمرأة، واالحتاد الـدويل للـصحة          
العقلية؛ منظمات غري حكومية هلا مركز استـشاري خـاص؛          

والفهود الرمادية، واجمللـس    واجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان،     
يكا اجلنوبية، والرابطة الدولية لعلـم الـشيخوخة        اهلندي ألمر 

وطب املسنني، والرابطة الدولية جلامعات املـسنني، ومركـز         
اليونسكو يف إقليم الباسك، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية؛        

   منظمات غري حكومية مدرجة على القائمة
A/HRC/10/NGO/96 لية لألقليـات   بيان خطي مقدم من رابطة حقوق اإلنسان الدو        ٣

  األمريكية، منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة 
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A/HRC/10/NGO/97 بيان خطي مشترك مقدم من حركـة الشباب والطالب الدولية   ٣
لنصرة األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري 
عام؛ واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء علـى         

لتمييز العنصري، واالحتاد العام للمرأة العربيـة،       مجيع أشكال ا  
 اجلنوب يف القـرن احلـادي والعـشرين،         -ومنظمة الشمال   

والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واحتاد احملامني العرب،        
، واالحتـاد العام للمرأة العراقية، )توباي أمارو(واحلركة اهلندية 

ا بني الـشمال واجلنـوب،      ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيم    
والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة التنمية العلمية       

 مشروع القـانون اإلنـساين، واالحتـاد النـسائي          -الدولية  
الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القـضايا اإلنـسانية،         

 منظمات غري حكومية هلا مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/98 خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية         بيان ٣ 
لنصرة األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري 
عام؛ واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء علـى         
مجيع أشكال التمييز العنصري، واالحتاد العام للمرأة العربيـة،         

 والعـشرين،    اجلنوب يف القـرن احلـادي      -ومنظمة الشمال   
والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واحتاد احملامني العرب،        

، واالحتاد العام للمرأة العراقية،     )توباي أمارو (واحلركة اهلندية   
ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني الـشمال واجلنـوب،          
والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة التنمية العلمية       

 مشروع القـانون اإلنـساين، واالحتـاد النـسائي          -لدولية  ا
الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القـضايا اإلنـسانية،         

 منظمات غري حكومية هلا مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/99 بيان خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية          ٤
ات مركز استشاري لنصرة األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذ

عام، واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء علـى         
مجيع أشكال التمييز العنصري، واالحتاد العام للمرأة العربيـة،         

 اجلنوب يف القـرن احلـادي والعـشرين،         -ومنظمة الشمال   
والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واحتاد احملامني العرب،        

، واالحتاد العام للمرأة العراقية،     )توباي أمارو (ندية  واحلركة اهل 
ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني الـشمال واجلنـوب،          
والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة التنمية العلمية       

 مشروع القـانون اإلنـساين، واالحتـاد النـسائي          -الدولية  
ن القـضايا اإلنـسانية،     الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني ع    

  منظمات غري حكومية ذوات مركز استشاري خاص 
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A/HRC/10/NGO/100 بيان خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية          ٣
لنصرة األمم املتحـدة، منظمـة غري حكوميـة ذات مركـز         
استشاري عام؛ واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمـة الدوليـة         

شكال التمييز العنصري، واالحتـاد العـام       للقضاء على مجيع أ   
 اجلنوب يف القرن احلـادي      -للمرأة العربية، ومنظمة الشمال     

والعشرين، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلريـة، واحتـاد        
، واالحتاد العام   )توباي أمارو (احملامني العرب، واحلركة اهلندية     

ون فيما بني الشمال    للمرأة العراقية، ووكالة املدن املتحدة للتعا     
واجلنوب، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمـة       

 مشروع القانون اإلنساين، واالحتـاد      -التنمية العلمية الدولية    
النسائي الدميقراطي الدويل، ورابطة احملـامني عـن القـضايا          
 اإلنسانية، منظمات غري حكوميـة هلا مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/101 بيان خطي مشترك مقـدم مـن احتـاد احلقوقييـن العرب،         ٧
واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،         

 اجلنـوب يف    -واالحتاد العام للمرأة العربية، ومنظمة الشمال       
القرن احلادي والعشرين، واحتاد احملامني العرب، واحلركة اهلندية 

اد العام للمرأة العراقية، ووكالـة      توباي أمارو اهلنديـة، واالحت   
املدن املتحدة للتعاون فيما بني الشمال واجلنـوب، والرابطـة          

ة للمحامني الدميقراطيني، ومنظمـة التنمية العلميـة        ـالدولي
 مشروع القـانون اإلنـساين، واالحتـاد النـسائي          -الدولية  

الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القـضايا اإلنـسانية،         
 ظمات غري حكومية هلا مركز استشاري خاص من

A/HRC/10/NGO/102 بيان خطي مشترك مقدم مـن احتـاد احلقـوقيني العـرب،             ٧
واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،         
واالحتاد العام للمرأة العربية، واحتاد احملامني العرب، واحلركـة         

حتاد العام للمـرأة العراقيـة،      اهلندية توباي أمارو اهلندية، واال    
ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني الـشمال واجلنـوب،          
والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة التنمية العلمية       

ـ     -الدولية   اين، واالحتـاد النـسائي     س مشروع القـانون اإلن
الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القـضايا اإلنـسانية،         

 مات غري حكومية هلا مركز استشاري خاصمنظ

A/HRC/10/NGO/103 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان،    ٧
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/104 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، منظمة غري           ٤
 حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/105 بيان خطي مشترك مقدم من هيئة الفرانسيسكان الدولية، منظمة  ٤
احلركة (غري حكومية ذات مركز استشاري عام وباكس رومانا   

الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركة الدولية       
، منظمـة غـري حكوميـة ذات مركـز      )للطلبة الكاثوليكيني 

 استشاري خاص 
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A/HRC/10/NGO/106 بيان خطي مشترك مقدم من هيئة الفرانسيسكان الدولية، منظمة  ٤
احلركة (غري حكومية ذات مركز استشاري عام وباكس رومانا   

الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركة الدولية       
، منظمـة غـري حكوميـة ذات مركـز      )للطلبة الكاثوليكيني 
 استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/107 بيان خطي مقدم من جلنة فقهاء القانون الدويل، منظمة غـري            ٤
 حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/108 بيان خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية           ٣
لنصرة األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري 

 الدولية للقضاء علـى     عام؛ واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة    
مجيع أشكال التمييز العنصري، واالحتاد العام للمرأة العربيـة،         

 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، واحتاد       -ومنظمة الشمال   
احملامني العرب، وحركة توباي أمارو اهلندية، واالحتـاد العـام      
للمرأة العراقية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني الشمال         

اجلنوب، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمـة       و
 مشروع القانون اإلنساين، واالحتـاد      -التنمية العلمية الدولية    

النسائي الدميقراطي الدويل، ورابطة احملـامني عـن القـضايا          
 اإلنسانية، منظمات غري حكومية هلا مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/109 املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،     بيان خطي مقدم من      ٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/110 املنظمة نفسها ٤ و٣  
A/HRC/10/NGO/111 املنظمة نفسها  ٤  
A/HRC/10/NGO/112 بيان خطي مشترك مقدم من التحالف العاملي من أجل مشاركة           ٣

، والرابطة الدولية للحريـة     املواطنني، والتحالف النسائي الدويل   
الدينية، واجمللس الدويل للمرأة، والرابطة الدولية ألخوات احملبة،        
واالحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة، واملركـز اآلسـيوي         
للموارد القانونية، منظمات غري حكومية هلا مركز استـشاري         

، عام؛ وباكس رومانا، واملنظمة الدولية لتنمية حريـة التعلـيم         
واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،         
واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، والشبكة الدولية ملنع       
إساءة معاملة املسنني، ودائرة املعلومات املناهضة للعنـصرية،        

 إيكيتـاس،   -واملركز الدويل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
الحتاد الدويل للجامعيات، واالحتاد    وباكس كريسيت الدولية، وا   

العاملي للصحة العقلية، ومجعية القلوب الرحيمة، واملعهد العريب        
، )مؤسـسة أريغـاتو   (موشـيكاي    حلقوق اإلنسان، ومنظمة  

واملكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة، واالحتاد اللوثري العاملي،       
ة السويسرية غري احلكومية، ومنظمة فرسـان       ـومنظمة القري 

عبد القـدس العـسكرية املـستقلة، ورابطـة األرض مـن            م
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أجل طاقة نظيفة، واجمللس الدويل للمرأة اليهوديـة، ومؤسـسة            

إيـوس برميـي    "احلكيم، ومؤسسة القمة العاملية للمرأة، ورابطة       
الدولية، واملنظمة العاملية للمرأة، واحتاد الطالب املسيحي       " فريي

ني، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، العاملي، واهليئة الدولية للمعوق   
ومنظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعلـيم والتنميـة،          
ومعهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل، واملركز اهلولندي للشعوب        
األصلية، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف واملـدافعون عـن          

 املرأة،  حقوق اإلنسان، وجلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق       
مركـز القـاهرة    وومركز عمان لدراسات حقوق اإلنـسان،       

لدراسات حقوق اإلنسان، ومركز البحث والتعليم على صـعيد         
املنظمات، ومنظمة الكرامة الدولية، واملكتب الـدويل حلقـوق         

رى الدولية إلنقاذ الطفولـة، ومركـز       ـة الق ـالطفل، ومنظم 
رس العمـل    سانت لوسيا، والرابطـة الدوليـة ملـدا        -آلديت  

 االجتماعي، منظمات غري حكومية هلا مركز استشاري خـاص؛     
الدوليـة،  " سـريفاس "، ومنظمة   منظمة سوكا غاكاي الدولية   و

ومركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة يف إقلـيم           
الباسك، ورابطة مواطين العامل، ورابطة التعليم العاملي، ومعهـد         

سيا واحمليط اهلادئ املعـين بـاملرأة       آالتركيب الكوكيب، ومنتدى    
والقانون والتنمية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز        
 العنصري والعنصرية، منظمات غري حكومية مدرجة على القائمة 

A/HRC/10/NGO/113 بيان خطي مشترك مقدم من التحالف النسائي الدويل، وجلنـة           ٩
جمللس الكنائس العاملي، وجامعة الكنائس للشؤون الدولية التابعة 

برامها كوماريس الروحية العاملية، والرابطـة الدوليـة جلنـود          
السالم، ومنظمة زونتا الدولية، واالحتاد الدويل ملراكز تنميـة         
املستوطنات واألحياء، واجمللس الدويل للمرأة، ومركـز املنـرب         

ريـة  النسائي الدويل، واالحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجا      
احلرة، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة،        
والرابطة الدولية للحرية الدينية، والرابطة الدولية ألخوات احملبة،      
واحلركة العاملية لألمهات، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية،       
واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، والتحالف العاملي مـن         

ة املواطنني، واملنظمة الدوليـة للرؤيـة العامليـة،         أجل مشارك 
والرابطة الدولية لنور بوذا، واجمللس الدويل للرعاية االجتماعية،        
ومجعية الشابات املسيحية العاملية، ورابطة االتصاالت التقدمية،       
منظمات غري حكومية هلا مركز استشاري خاص، واملنظمـة         

ة الرهبان الدومينيكيني   الدولية لضرائب الضمري والسالم، ورابط    
 درجة الوعاظ، واحتاد رابطـات      -املناصرين للعدالة والسالم    

، واملنظمـة الدوليـة     )إسـبانيا (محاية وتعزيز حقوق اإلنسان     
احلركـة الكاثوليكيـة    (املشتركة بني األديان، وباكس رومانا      

 ، ومعبد التفاهم، والرابطـة   ) للشؤون الفكرية والثقافية   الدولية
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ئية الدولية للسلم واحلرية، ومؤسسة القمة العاملية للمرأة،        النسا  
واجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل للجامعيات،       
وهيئة التضامن للنساء األفريقيات، واالحتاد اللوثري العـاملي،        
واملنظمة العاملية للمرأة، واجمللس االستشاري االنغليكاين، واحتاد       

والتجمع األفريقي للـدفاع عـن حقـوق        احلقوقيني العرب،   
اإلنسان، ومؤسسة الصندوق االستئماين لتعلـيم الالجـئني،        
ومنظمة اجلسور الدولية للعدالة، وجلنة البلدان األفريقية املعنيـة    
باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة املرأة والطفل، ورابطة 

 يف  احلقوقيني األمريكية، ومعهد السال، ومركـز اليونـسكو       
كاتالونيا، ودائرة املعلومات املناهضة للعنصرية، وجلنة احلقوقيني       
الكولومبية، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق 

الدولية، واجلمعية الدائمـة    " إيوس برميي فريي  "أسيا، ورابطة   
حلقوق اإلنسان، واحلركة الدولية لتآخي األعراق والـشعوب،        

 الصهيونية الدولية، واحتاد احملاميات الـدويل،       واملنظمة النسائية 
واالحتاد الدويل للمشتغالت باملهن القانونية، واالحتاد الكنـدي        
للجامعيات، والرابطة الدولية لصحة املرأة العقليـة، واالحتـاد         
النسائي األورويب، وجامعة الضغط النسائية األوروبية، وفريـق        

، وجلنة اخلدمات األفريقية،    االتصال املعين بالسنة الدولية للمرأة    
واالحتاد الدويل لرابطات األسر املفقـودين، ومعهـد التنميـة        
االجتماعية الدولية، واملنظمة األفريقية للعمل من أجل مكافحة        
اإليدز، واجلمعية الدولية لدراسات اإلجهاد الناجم عن الصدمة        
النفسية، ومؤسسة السالم العاملي الما غاسني، وباكس كريسيت        

لدولية، واحلركة املسيحية الدولية للسالم، ومشروع تانـدمي،        ا
مؤسسة احلكيم، واملنظمة الكندية لصوت املـرأة مـن أجـل           
السالم، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واهليئة الدولية املعنية 
بأجهزة الطهي العاملة بالطاقة الشمسية، والرابطة الدولية الطبية        

لصحة العقلية، واحتاد الواليات املتحدة     للنساء، واالحتاد العاملي ل   
للسالم يف الشرق األوسط، ورابطة سوسيال دارمـا الدوليـة،          

 -وشبكة دور املرأة يف التنمية ألوروبا، ومنظمـة الـشمال           
اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، واالحتاد العـام للمـرأة          
العربية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيمـا بـني الـشمال           

نوب، والرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم، واملنظمـة        واجل
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، وجلنـة          
أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، ورابطة املرأة األفريقية، 

اء وأبناء مارينول،   آبورابطة األمم املتحدة يف إسبانيا، ومنظمة       
لقديس دومينيك، احملفـل الـدويل      ومنظمة راهبات مارينول ل   

املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة /لرعاية األطفال، وبديل
والالجئني، وصندوق فرجينيا غيلدر سليف الدويل، واللجنـة        
األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنـسان، واحتـاد         

غ احملامني العرب، واالحتاد العام للمرأة العراقية، ومركز ويتينرب       
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الدويل لألخـصائيني االجتمـاعيني،      للموارد البديلة، واالحتاد  
والرابطة الدولية للمدن رسولة السالم، واالحتاد الدويل املشترك        

العاملي، وجلنة األطفـال اهلـسبان    بني األديان من أجل السالم   
واألسر اهلسبانية، والرابطة الدولية لزمالة السجون، ومنظمـة        

، والرابطة الدولية لألعمال اخلريية، )ومؤسسة أريغات (موشيكاي  
توبـاي   وحركـة واجمللس الوطين للمرأة يف بريطانيا العظمى،       

، ومؤسسة بيتر هيسي شتيفتونغ، وجيش اخلالص،       أمارو اهلندية 
هيئة العمل الدولية من أجل الـسالم والتنميـة يف منطقـة            و

، واحتاد السلم والتوفيق، واجمللـس الـوطين        البحريات الكربى 
مرأة يف الواليات املتحدة األمريكية، ومركز القاهرة لدراسات لل

 اللجنة الدولية للعمل على احتـرام امليثـاق       حقوق اإلنسان، و  
ومنظمة العـامل   ،  األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه    

العامليـة،  " االسـربانتو "، ورابطة   رابطة التعليم العاملي  ، و للعامل
سائية األملانية، واالحتاد العـاملي     واجمللس الوطين للمنظمات الن   

ومنظمة الكأس  ومنظمة زينب للمرأة والتنمية،     للمرأة الريفية،   
املقدسة، وجملس مراكز البحوث األمريكية يف اخلارج، والرابطة        
الدولية للدفاع عن احلرية الدينية، ومنظمة الكـأس املقدسـة،          
منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري عـام، ومعهـد           

يب الكوكيب، واملكتب الدويل للسالم، ومركز اليونسكو       الترك
يف إقليم الباسك، ومؤسسة الصحة والسعادة والتقوى، ورابطة        
جينو، ورابطة املرأة الريفية يف نيجرييا، واحلركة الدولية ملناهضة         
مجيع أشكال التمييز والعنصرية، والرابطة النيجرييـة لكـشافة         

السالم، والرابطة الدولية لعلـم     البيئة، والرابطة الدولية لبحوث     
الشيخوخة وطب املسنني، ومنتدى آسيا احمليط اهلادئ املعـين         
باملرأة والقانون والتنمية، ومنظمة التقدم الدوليـة، بوصـفها         

  منظمات غري حكومية مدرجة على القائمة
A/HRC/10/NGO/114 اجلنوب يف القرن احلادي -بيان خطي مقدم من منظمة الشمال  ٩ 

 عشرين، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص وال

A/HRC/10/NGO/115 بيان خطي مقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،           ٦
  منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/116 بيان خطي مقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،          ٣
 تشاري خاص منظمة غري حكومية ذات مركز اس

A/HRC/10/NGO/117 املنظمة نفسها ٧ و٣ 

A/HRC/10/NGO/118 منظمة تضامن الشعوب من أجل     بيان خطي مشترك مقدم من       ٣
التشاركية، واملنتدى اآلسيوي حلقـوق اإلنـسان       الدميقراطية  

  والتنمية، منظمتان غري حكوميتني هلما مركز استشاري خاص 
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A/HRC/10/NGO/119 قدم من جملس جامو وكشمري حلقوق اإلنـسان،        بيان خطي م    ٢
  منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/120 بيان خطي مقدم من مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان،           ٣
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/121 راطي الدويل، بيان خطي مشترك مقدم من االحتاد النسائي الدميق     ٤
منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري عـام؛ واحتـاد           
احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         

، واحتاد احلقوقيني   العام للمرأة العربية  التمييز العنصري، واالحتاد    
العرب، واحلركة اهلندية توباي أمارو، واالحتاد العـام للمـرأة          

ملدن املتحدة للتعاون فيمـا بـني الـشمال         ووكالة ا العراقية،  
واجلنوب، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، منظمـات       
غري حكومية هلا مركز استشاري خـاص؛ ومنظمـة التنميـة           

   التعليمية الدولية، منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة
  الوثائق الصادرة يف سلسلة املؤسسات الوطنية

بند جدول   الرمز
  ألعمالا

  

A/HRC/10/NI/1 معلومات مقدمة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا          ٣: 
  مذكرة من األمانة

A/HRC/10/NI/2 معلومات مقدمة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إسبانيا          ٣ :
  مذكرة من األمانة

A/HRC/10/NI/3 توغـو معلومات مقدمة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف        ٣ :
  مذكرة من األمانة

  
  

A/HRC/10/NI/4 معلومات مقدمة من اللجنة املـستقلة حلقـوق اإلنـسان يف             ٣
أفغانستان، واملعهد الدامنركي حلقـوق اإلنـسان، واللجنـة         
االستشارية الوطنية يف فرنسا، واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان،        

  ألمانةمذكرة من ا: واللجنة الوطنية اليونانية حلقوق اإلنسان
A/HRC/10/NI/5 معلومات مقدمة من اللجنة الوطنية اليونانية حلقوق اإلنـسان          ٣ :

  مذكرة من األمانة
A/HRC/10/NI/6 معلومات مقدمة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة     ٣

لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومؤسساهتا الوطنيـة حلقـوق          
 ة مقدمة من األمانةمذكر: اإلنسان املسجلة يف املركز ألف
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  املرفق اخلامس

  قائمة بأعضاء اللجنة االستشارية ومدة عضويتهم    
انتهاء الوالية  العضو

 ٢٠١٠  )شيلي(خوسيه انتونيو بينغوا كابيو 
 ٢٠١١  )باكستان(أنصار أمحد بورين 

 ٢٠١٢  )الصني(شني شيكيو 
 ٢٠١٠  )مجهورية كوريا(تشونغ تشينسونغ 

 ٢٠١١  )افرنس(إميانويل ديكو 
 ٢٠١١  )املكسيك(هيكتور فيلييب فيكس فيريو 

 ٢٠١٠  )أملانيا(وولفغانغ سيتفان هايرت 
 ٢٠١١  )أذربيجان(لطيف حسينوف 
 ٢٠١١  )نيجرييا(بابا كورا كيغاما 

 ٢٠١٠  )االحتاد الروسي(فالدميري كاراتشكني 
 ٢٠١٢  )كوبا(ميغيل ألفونسو مارتينيس 

 ٢٠١٠  )كينيا(و بريناردز أندروز نياموايا مود
 ٢٠١١  )الفلبني(كيسومبنغ . بوريفيكاسيون ف

 ٢٠١٠  )اليابان(شيغيكي ساكاموتو 
 ٢٠١١  )موريشيوس(ديرجوالل سيتولسينغ 
 ٢٠١٢  )املغرب(حليمة مبارك ورزازي 

 ٢٠١٢  )سويسرا(جان زيغلر 
 ٢٠١٠  )مصر(مىن ذو الفقار 

        


