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  موجز املداوالت: اجلزء الثاين
  املسائل التنظيمية واإلجرائية -  أوالً

   ومدهتاافتتاح الدورة -  ألف

 ٢٧ إىل   ٢ة مـن    عقد جملس حقوق اإلنسان دورته العاشرة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفتر               - ١
  . وافتتح رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة. ٢٠٠٩مارس /آذار

  . ويف اجللسة االفتتاحية ألقت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان كلمة أمام اجمللس  - ٢

، أدلت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ببيان ٢٠٠٩مارس / آذار٩ويف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف   - ٣
  .م الدويل للمرأةبشأن اليو

 ٥/١ من النظام الداخلي للمجلس، حسبما هو وارد يف اجلزء السابع من املرفق بقرار اجمللس) ب(٨ للمادة وفقاًو  -٤
  . ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦، عقدت اجللسة التنظيمية للدورة العاشرة يف ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

  ).  أدناه٢٨انظر الفقرة ( يوماً ٢٠دى  جلسة على م٤٥واشتملت الدورة العاشرة على   - ٥

  احلضور -  باء

ومراقبون عن دول غري أعـضاء يف األمـم         حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس            - ٦
كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة باإلضافة إىل مراقبني عن ومراقبون آخرون، املتحدة 

املنظمات احلكومية الدولية وكيانات أخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة             هبا و 
  ).انظر املرفق الثالث(

  اجلزء الرفيع املستوى -  جيم

 ٤ إىل   ٢األوىل إىل اخلامسة من الدورة العاشرة، اليت عقـدت يف الفتـرة مـن               من  عقد اجمللس، يف جلساته       - ٧
 وكان من بينـهم    من كبار الشخصيات كلمات أمام اجمللس،        ٦٤ه  ي رفيع املستوى، ألقى ف    جزءاً،  ٢٠٠٩مارس  /آذار

  . نائب وزير ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة١٩ و وزيرا٣٩ً وءرؤساء وزرال نواب ٣نائبا رئيس مجهورية و

ستوى، مرتبـة   الرفيع امل وفيما يلي قائمة بكبار الشخصيات اليت ألقت كلمات أمام اجمللس خالل اجلزء               - ٨
  :حسب إلقاء الكلمات

السيد فرانسيسكو سانتوس كالديرون نائب : ٢٠٠٩مارس / آذار٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف   )أ(  
رئيس كولومبيا؛ والسيد حممد وحيد نائب رئيس ملديف، والسيد باولو فانوتشي وزيـر حقـوق اإلنـسان يف                  

ير العدل يف املغرب؛ والسيد سفني الكاالج وزيـر خارجيـة البوسـنة             الربازيل؛ والسيد عبد الواحد راضي وز     
  واهلرسك؛ والسيد ماهندا ساماراسنغ وزير إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان يف سري النكا؛
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السيد بول إمبا أبيسول نائب رئيس وزراء غابون؛ والسيد    : ويف اجللسة الثانية املعقودة يف اليوم نفسه        )ب(  
 ةالسيد و  خارجية مجهورية إيران اإلسالمية؛ والسيد مريوسالف التشاك وزير خارجية سلوفاكيا؛          ر متكي وزير  همنوش

 رئيس جلنة حقـوق اإلنـسان يف        العيبان حقوق اإلنسان يف اليمن؛ والسيد بندر حممد         ةلبان وزير أهدى عبد اللطيف    
يف مصر؛ والـسيد ولـد داده       الس النيابية   واجملاململكة العربية السعودية؛ والسيد مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية          

مفوض حقوق اإلنسان واإلجراءات اإلنسانية والعالقات مع اجملتمع املدين يف موريتانيا؛ والسيد ألربتو فان كالفـرين                
نائب وزير خارجية شيلي؛ والسيد حسني الزهريي وكيل وزارة حقوق اإلنسان يف العراق؛ والسيدة راما ياد وزيـرة                  

  ؤون اخلارجية وحقوق اإلنسان يف فرنسا؛ والسيد راميوند يوهانسن نائب وزير خارجية النرويج؛الدولة للش
السيد كاريل شفارسنربغ وزير خارجية اجلمهورية : مارس/ آذار٣ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف   )ج(  

رسك، وتركيا، واجلبل األسـود،     يب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهل     وباسم اإلحتاد األور  (التشيكية  
سيلبورن نائـب رئـيس     أ؛ والسيد جان    )وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا      

الوزراء ووزير اخلارجية واهلجرة يف لكسمربغ؛ والسيدة ماريا إيستر ريوس غونزاليس وزيرة العـدل يف كوبـا؛      
وزراء ووزير خارجية بلجيكا؛ والسيد حسن ويراجودا وزير خارجية         والسيد كاريل دي غوشت نائب رئيس ال      

سريتس وزير العدل والدفاع واألمن يف . ن. إندونيسيا؛ والسيد مكسيم فريهاغن وزير خارجية هولندا؛ والسيد د   
يف منرك؛ والسيدة هالة لطوف وزيرة التنميـة االجتماعيـة          ابوتسوانا؛ والسيد بري ستينغ مولر وزير خارجية الد       

األردن؛ والسيد غونتر نوكه املفوض االحتادي حلقوق اإلنسان واملعونة اإلنسانية يف أملانيا؛ والسيد نورالن دانينوف 
؛ والسيد فنشرتو سكويت نائب وزير خارجية إيطاليا؛ والسيد سالومون نوغوما           نكازاخستانائب وزير خارجية    

 غينيا االستوائية؛ والسيدة تريزا ريبريو نائـب وزيـر          أونو نائب وزير حقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية يف       
يتش وزيـر   جم زمرواي نائب وزير العدل يف السودان؛ والسيد ماركو كارا         ئخارجية الربتغال؛ والسيد عبد الدا    

  الدولة بوزارة حقوق اإلنسان واألقليات يف صربيا؛
موالن وزير املعونة والتنمية اخلارجية السيد بوب ماك: ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف اليوم نفسه  )د(  

يف أستراليا؛ والسيد نزار صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف البحرين؛ والسيد أوبيو كاكورا وابو                
؛ والسيدة كنغا غونش وزير خارجية هنغاريا؛ والسيد بشري         الدميقراطيةوزير حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو       

 والسيد شني، ؛عدل وحقوق اإلنسان يف تونس؛ والسيد أمحد صبوح نائب وزير خارجية فلسطني           تيكاري وزير ال  
سو نائب وزير اخلارجية والتجارة يف مجهورية كوريا؛ والسيد بغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيـا؛          -  كاك

يـر خارجيـة اجلبـل    والسيد نيكوالس إميليو نائب وزير خارجية قربص؛ والسيد ميلوراد شيبانوفيتش نائب وز 
األسود؛ والسيد تود إستوارت شيليمبو نائب وزير العدل يف زامبيا؛ والسيد إدواردو جوزيه بيشاو كولوما نائب                

  مبيق؛اوزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف موز
 أفريقيـا السيد مارك مالوتش براون وزير شـؤون        : مارس/ آذار ٤ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        )ه(  
 الشمالية؛ والسيد أوبندرا ياداف وزيـر خارجيـة         آيرلندا واألمم املتحدة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        وآسيا

كاروا وزيـرة   . نيبال؛ والسيد ماتياس ماينراد تشيكاوي وزير العدل والشؤون الدستورية يف ترتانيا؛ والسيدة مارتا و             
ياكوفنكو نائب وزير خارجيـة االحتـاد   . نيا؛ والسيد ألكسندر فالعدل والتكافل الوطين والشؤون الدستورية يف كي      

الروسي؛ والسيد أكمل سيدوف رئيس املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف أوزبكستان؛ والسيد فرانك بالفراغ الوكيـل      
راي  -  يالدائم لوزارة اخلارجية يف السويد؛ والسيد الرس بريا نائب وزير خارجية غواتيماال؛ والسيدة ميشيلني كـامل               
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؛ والسيد هنري إيييب أييسي وزير خارجية الكامريون؛ والسيد باتريك أنتوين تشيناماسا وزير يةسويسرالاخلارجية وزيرة 
؛ والـسيد   يةبولنداللشؤون اخلارجية   لالدولة  وزير  العدل والشؤون اخلارجية يف زمبابوي؛ والسيد يان بوركوفيسكي         

نام؛ والسيد أنغيل لوسادا     تي أوروغواي؛ والسيد فو دنغ نائب وزير خارجية في        فيليب ميشيليين نائب وزير التعليم يف     
نائب وزير خارجية إسبانيا؛ والسيد ولفريدو شافيز نائب وزير العدل وحقوق اإلنسان يف بوليفيا؛ والسيد بول هربرت 

زانا دالمـيين زومـا وزيـرة    أوكويست كيلي الوزير واألمني اخلاص للسياسة الوطنية يف نيكاراغوا؛ والسيدة إنكوسا      
  . وتو بروكمان رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدةكستي؛ والسيد ميغيل دأفريقياخارجية جنوب 

 ألقي بيان يف إطار ممارسة حق الرد، أدىل به ممثل           ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ٩
ن السيد كاريل شفارسنربغ وزير خارجية اجلمهورية التـشيكية          على بيا  رداً الشعبية   الدميقراطيةمجهورية كوريا   

يب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، وكرواتيـا،           وباسم االحتاد األور  (
تجارة سو نائب وزير ال    -  ، وبيان السيد شني، كاك    )ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا     

  . اخلارجية والتجارة يف مجهورية كوريا

أدىل هبا  يف إطار ممارسة حق الرد، اتبيانألقيت ، ٢٠٠٩مارس / آذار٤ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف   - ١٠
 وآسيا واألمـم املتحـدة   أفريقيا على بيان السيد مارك مالوتش براون وزير شؤون رداًكل من ممثل سري النكا     

ياد وزيرة الدولة للشؤون اخلارجية وحقـوق         الشمالية، والسيدة راما   آيرلنداة لربيطانيا العظمى و   باململكة املتحد 
 أفريقيـا اإلنسان يف فرنسا؛ وممثل مجهورية إيران اإلسالمية بشأن بيان السيد مارك مالوتش براون وزير شؤون                

  .الشمالية آيرلنداوآسيا واألمم املتحدة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  اجلزء العام -  دال

، ُعقد جزء عام ألقت فيه الوفود وأعضاء اجملتمع         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف     السادسة يف اجللسة   - ١١
  :كلمة أمام اجمللسب التالية أمساؤهماملدين املدعوون 

، بنغالديش، )يباسم منظمة املؤمتر اإلسالم(أذربيجان، باكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(
  سلوفينيا، السنغال، الصني، الفلبني، قطر، ماليزيا، املكسيك، اهلند، اليابان؛

، تايلند، تركيا، مجهورية مقدونيا     آيسلنداإسرائيل، اإلمارات العربية املتحدة،     : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
  ، كرواتيا، الواليات املتحدة األمريكية؛) البوليفارية-رية مجهو(اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، عمان، فرتويال، 

  منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة؛: مراقب آخر  )ج(
بية، واملنظمة الدوليـة  وة األورملفوضياالحتاد األفريقي، وا: مراقبون عن منظمات حكومية دولية    )د(

  للفرانكوفونية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛
مفوض األمم  :  األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة       هيئاتمراقبون عن     )ه(

متالزمة نقص /ة بفريوس نقص املناعة البشرياملتحدة السامي لشؤون الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين
  ؛)اإليدز(املناعة املكتسب 
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   الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛جلنة التنسيق: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )و(
السيد موغيانتو، والسيد ديسماس كيتنغي سينغا، والسيدة ناصرة :  املدعوونملدينأعضاء اجملتمع ا  )ز(

  .ديتور والسيدة فاطمة دوباكيل

د، أدىل هبا   ، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الر        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    السابعةويف اجللسة     - ١٢
ممثل اهلند رداً على بيان ممثل باكستان؛ وممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية رداً على بيان ممثل اليابان؛ وممثل إيران 

وممثل إسرائيل رداً على     رداً على بيان ممثل إسرائيل؛ وممثل باكستان رداً على بيان ممثل اهلند؛           ) اإلسالمية - مجهورية  (
  . على بيان ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاً؛ وممثل اليابان رد) اإلسالمية- مجهورية (ران بيان ممثل إي

 -  مجهورية(، أدىل هبا ممثل إيران  للمرة الثانيةويف اجللسة نفسها، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد  - ١٣
 كوريا الشعبية الدميقراطية رداً على بيان ممثل اليابان؛ وممثل رداً على بيان ممثل إسرائيل؛ وممثل مجهورية) اإلسالمية

  .اليابان رداً على بيان ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها -  هاء

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٦أقر جدول األعمال وبرنامج عمل الدورة العاشرة يف االجتماع التنظيمي املعقود يف   - ١٤

  تنظيم األعمال -  واو

، عرض الرئيس ترتيبات اجلزء العام، وهي كمـا         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤، املعقودة يف    السادسةيف اجللسة     - ١٥
 دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللـس           ٣ دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس و       ٥: يلي

جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأربعة من كبار ممثلي         واملراقبني اآلخرين، مبن فيهم ممثل      
  .اجملتمع الدويل الذين ُدعوا إللقاء كلمة أمام اجمللس يف إطار اجلزء العام

 عرض الرئيس ترتيبات احلوار التفاعلي اخلـاص      ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    السابعةيف اجللسة   و  - ١٦
 دقائق للـدول    ٣ دقائق ألعضاء اجمللس و    ٥للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان، حيث سيخصص       بالتقرير السنوي   

 .املراقبة واملراقبني اآلخرين

ـ ، عرض الرئيس ترتيبات املناقشة العامة ا      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦  يف ، املعقودة التاسعةيف اجللسة   و  - ١٧ ة ملتعلق
 دقائق للدول ٣ دقائق ألعضاء اجمللس و٥: م، وهي كما يليبتقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العا  

  .املراقبة واملراقبني اآلخرين

 دقـائق   ٧: ويف اجللسة نفسها، عرض الرئيس ترتيبات املناقشة التفاعلية حللقات النقاش، وهي كما يلي              - ١٨
  . اآلخرين دقائق ألعضاء اجمللس، ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني٣ألعضاء حلقة النقاش، و

، عرض الرئيس ترتيبات احلوار التفاعلي مع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    احلادية عشرة يف اجللسة   و  - ١٩
 دقائق لصاحب الوالية لعرض ١٠: ، وهي كما يلي٣املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبوجب البند 
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 دقائق ٣ دقائق للبلدان املعنية، إن وجدت، و٥رير إضايف، والتقرير الرئيسي، ويضاف إليها دقيقتان لتقدمي كل تق      
لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبن يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا 

طنية حلقوق املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الو
وميكـن للـدول   .  دقائق يقدم فيها أصحاب الواليات مالحظاهتم اخلتامية٥اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، و  

أما املراقبـون   . األعضاء واملراقبة اليت ترغب يف أخذ الكلمة أن تفصح عن نيتها عن طريق رفع لوحة اسم البلد                
  .املتحدثنيهم على قائمة ؤاآلخرون فقد طُلب منهم تسجيل أمسا

، نقح الرئيس ترتيبات احلوار التفاعلي  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    احلادية والعشرين يف اجللسة   و  - ٢٠
 دقائق ألعضاء اجمللس ودقيقتـان للـدول        ٣: مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهي كما يلي         

  . املراقبة مث املراقبني اآلخرين

عرض الرئيس ترتيبات املناقشة العامة      ،٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦  يف ، املعقودة لثالثة والعشرين ايف اجللسة   و  - ٢١
  . دقائق ألعضاء اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين٣، وهي ٣بشأن البند 

 التفاعلي ، عرض الرئيس ترتيبات احلوار٢٠٠٩مارس / آذار١٦، املعقودة يف الرابعة والعشرينيف اجللسة و  - ٢٢
 دقائق لصاحب الواليـة لعـرض       ١٠، وهي   ٤مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبوجب البند          

  . دقائق ألعضاء اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين٣ دقائق للبلدان املعنية، و٥التقرير، و

  يف ناقشةامل، عرض الرئيس ترتيبات     ٢٠٠٩مارس  /ار آذ ١٧  يف ، املعقودة اخلامسة والعشرين يف اجللسة   و  - ٢٣
  . دقائق ألعضاء اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين٣اجللسات املتبقية من الدورة، وهي 

، عرض الرئيس ترتيبـات النظـر يف    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨  يف ، املعقودة السابعة والعشرين يف اجللسة   و  - ٢٤
؛ وجهات نظرها دقيقة حبد أقصى للدولة املعنية كي تعرض ٢٠، وهي ٦مل مبوجب البند االستعراض الدوري الشا

 بشأن نتـائج   وجهات نظرها  دقيقة للدول األعضاء والدول املراقبة ووكاالت األمم املتحدة كي تعرب عن             ٢٠و
ـ    ٢٠ دقائق ألعضاء اجمللس ودقيقتان للمراقبني؛ و      ٣االستعراض، ختصص خالهلا     صلحة كـي    دقيقة ألصحاب امل

  .يقدموا تعليقات عامة بشأن نتائج االستعراض، ختصص منها دقيقتان لكل متحدث

نقح الرئيس ترتيبات النظر يف نتائج      ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    الثامنة والعشرين يف اجللسة   و  - ٢٥
 ألعضاء اجمللـس ودقيقـتني      االستعراض الدوري الشامل بالنسبة إلسرائيل واإلمارات العربية املتحدة إىل دقيقتني         

  . بشأن نتائج االستعراضوجهات نظرهمللمراقبني اآلخرين كي يعربوا عن 

، عرض الرئيس ترتيبات النظـر يف نتـائج         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠، املعقودة يف    الثالثة عشر يف اجللسة   و  - ٢٦
لـس ودقيقـتني للمـراقبني      كولومبيا إىل دقيقتني ألعضاء اجمل     و ن ألوزبكستا االستعراض الدوري الشامل بالنسبة   

  . بشأن نتائج االستعراضوجهات نظرهماآلخرين كي يعربوا عن 

 دقـائق   ٣، وهـي    ٦ عرض الرئيس ترتيبات املناقشة العامة مبوجب البند         الثانية والثالثني، يف اجللسة   و  - ٢٧
  .ألعضاء اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين
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 دقـائق  ٣عرض الرئيس ترتيبات اإلجراءات املتعلقة مبشاريع املقترحات، وهي    واألربعني،  احلادية  يف اجللسة   و  - ٢٨
  .، وتعليل التصويت قبل التصويت وبعدههلتقدمي مشروع املقترح، وإبداء تعليقات عامة، وإبداء البلد املعين تعليقات

  قائاالجتماعات والوث -  زاي

  .ورته العاشرة جلسة خبدمات كاملة أثناء د٤٥عقد اجمللس   - ٢٩

  .وترد نصوص القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف اجلزء األول هبذا التقرير  - ٣٠

ويشتمل املرفق األول على جدول أعمال اجمللس حسبما هو مدرج يف اجلزء اخلامس من املرفـق بقـرار                 - ٣١
  .٢٠٠٧ يونيه/ حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اجمللس 

  .ا يترتب على قرارات اجمللس من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية ملاتويشتمل املرفق الثاين على تقدير  -٣٢

  .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور  - ٣٣

  .الدورة العاشرة للمجلسفيما يتعلق بويشمل املرفق الرابع قائمة بالوثائق الصادرة   - ٣٤

  .ني يف الدورة العاشرةع اخلاصة ويشتمل املرفق اخلامس على اسم صاحب والية يف إطار اإلجراءات  - ٣٥

  .ويتضمن املرفق السادس قائمة بأعضاء اللجنة االستشارية ومدة عضويتهم  - ٣٦

  الزيارات -  حاء

، أدىل وزير خارجية اجلزائر السيد مراد       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦، املعقودة يف    الثالثة والعشرين يف اجللسة     - ٣٧
  .بيان أمام اجمللسبمدلسي، 

السيد عبد السالم التومي نائب  ، أدىل٢٠٠٩مارس / آذار١٧، املعقودة يف اخلامسة والعشرينويف اجللسة   - ٣٨
  .وزير العدل باجلماهريية العربية الليبية، ببيان أمام اجمللس

  اختيار وتعيني صاحب والية واحد يف إطار اإلجراءات اخلاصة -  طاء

 الـسيد صـوريا براسـاد    ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥يف ، املعقودة   احلادية واألربعني عني اجمللس يف اجللسة       - ٣٩
  .٥/١قرار اجمللس ل وفقاًصوبيدي كممثل خاص لألمني العام حلقوق اإلنسان يف كمبوديا 

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل كمبوديا ببيان بوصفها البلد املعين  - ٤٠

  .٩/١٦يسي للقرار ، أدىل ممثل اليابان ببيان بوصفها املقدم الرئأيضاًويف اجللسة نفسها   - ٤١
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  انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان -  ياء

 ٤،  ٥/١لقراره   وفقاًاجمللس،  انتخب  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    احلادية واألربعني يف اجللسة     - ٤٢
أعدها األمني العام اجمللس مذكرة على اً وكان معروض. اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسانكأعضاء يف خرباء 

)A/HRC/10/50 و Add.1 (      ،وبيانات الـسرية    ٦/١٠٢للمقرر   وفقاًتتضمن قائمة بأمساء املرشحني لالنتخاب ،
  .الذاتية للمرشحني

  :واملرشحون هم كما يلي  

   األفريقيةالدول   

  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  دولة الترشيح
  جان زيغلر  سويسرا

ومل يـتم العمـل     . ع عدد املقاعد اليت يتعني شغلها     ويتوافق عدد املرشحني لكل جمموعة إقليمية معنية م         - ٤٣
 شـيكيو شـني    و  للمجلس وانتخبت حليمة مبارك ورزازي     ٥/١ من القرار    ٧٠بالفقرة   عمالًباالقتراع السري   

  .جان زيغلر كأعضاء يف اللجنة االستشارية بتوافق اآلراءو سل ألفونسو مارتينييميغو

  اعتماد تقرير الدورة -  كاف
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رير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق        التق-  ثانياً
  ة السامية واألمني العاميرير املفوضااإلنسان وتق

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان -  ألف

، أدلت مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    السابعةيف اجللسة     - ٤٤
  ).A/HRC/10/31( تقريرها السنوي شأن ببيان باإلنسان

، ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥، املعقودتني يف    السابعة والثامنة وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك خالل اجللستني           -٤٥
  :ملفوضة الساميةإىل اببيانات ووجهوا أسئلة أمساؤهم  لت الشخصيات التاليةأد

حتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، اإلمارات العربية اال: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(
يب واالحتاد األورباسم  ()٢(املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية

مجهوريـة  ،  ية السابقة اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالف    ،  البوسنة واهلرسك، تركيا  ،  وألبانيا، أوكرانيا 
، فرنـسا،   )باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب      (مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي   ،  )مولدوفا، كرواتيا 

، املكـسيك،   )باسم جمموعة دول أفريقيا    (ماليزيا، مصر ،  )باسم حركة عدم االحنياز   (كوبا  الفلبني، قطر، كندا،    
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٣(، نيجرييا، اليابان، اليمن الشماليةرلنداآيى واململكة املتحدة لربيطانيا العظم

، بلجيكا،  آيرلندا،  )اإلسالمية -  مجهورية(إسبانيا، إكوادور، إيران     :ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
 كولومبيا، الكويت،   ،)البوليفارية -  مجهورية(تايلند، تونس، اجلزائر، سري النكا، السودان، غواتيماال، فرتويال         

  النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هاييت، الواليات املتحدة األمريكية؛
  فريقي؛ألاالحتاد ا: عن منظمة حكومية دوليةمراقب   )ج(
  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛الدولية جلنة التنسيق : عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانمراقب   )د(

منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق      :  احلكومية الدولية التالية   مراقبون عن املنظمات    )ه(
اإلنسان والتنمية، ومعهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، واالحتاد العام للمرأة العربية، ومنظمة رصد حقوق              

صرية وتوطيد الـصداقة  اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وجلنة احلقوقيني الدولية، وحركة مناهضة العن    
  .فيما بني الشعوب، ومنظمة رصد األمم املتحدة

  . األسئلةلى املفوضة السامية عردت، ٢٠٠٩مارس / آذار٥، املعقودتني يف السابعة والثامنةويف اجللستني   - ٤٦
  .، املعقودة يف اليوم نفسه، قدمت املفوضة السامية مالحظاهتا اخلتاميةالثامنةويف اجللسة   - ٤٧

، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل ٢٠٠٩مارس / آذار٦، املعقودة يف التاسعةويف اجللسة   - ٤٨
  .هبا ممثل سري النكا وممثل العراق

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣(
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  ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العاميرير مفوضاتق -  باء

 وكيل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق       ، قدم ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    التاسعةيف اجللسة     - ٤٩
  .اإلنسان تقريرين مواضيعيني من إعداد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام

  :ببياناتالشخصيات التالية أمساؤهم  تالتقريرين املواضيعيني، أدلبشأن وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك   - ٥٠

   الفلبني؛ ، الربازيل،االحتاد الروسي، أذربيجان: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(
  ، كينيا؛) البوليفارية- مجهورية (بيالروس، فرتويال : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
برنـامج األمـم   :  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة هيئاتمراقب عن     )ج(

  مم املتحدة املشترك املعين باإليدز؛ باسم برنامج األأيضاً(املتحدة اإلمنائي 
  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين- منظمة الشمال : مراقب عن منظمة غري حكومية  )د(

 التقاريراملفوضة السامية   نائب  ، قدم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣، املعقودة يف    اخلامسة والثالثني ويف اجللسة     - ٥١
، ومت مناقشتهما يف إطار البند ذي الصلة ٧واألمني العام مبوجب البند  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت أعدهتا

  ).انظر الفصل السابع(

املفوضة السامية تقـارير    نائب  ، قدم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    التاسعة والثالثني ويف اجللسة     - ٥٢
  .ا املفوضية السامية حلقوق اإلنسانهتأعدحمددة قطرية 

 أدىل ببيانات ممثلو أفغانستان، وبوليفيا، وقربص، وغواتيماال، وكولومبيـا، ونيبـال    ويف اجللسة نفسها،    - ٥٣
  .بوصفها بلدان معنية

الشخـصيات   خالهلـا  لت، نظم اجمللس مناقشة عامة بشأن التقارير القطرية، أد     أيضاًويف اجللسة نفسها      - ٥٤
  :بيانات بأمساؤهمالتالية 

، سويسرا، كندا، )باسم االحتاد األورويب ()٤(مهورية التشيكيةاجل: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(
  ؛ الشماليةآيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  ، تركيا، اجلزائر، الدامنرك، فنلندا، اليونان؛ آيرلنداإسبانيا، : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
ة العفو الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية،      منظم: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(

  ). باسم رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكيةأيضاً(واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية 

  .ويف اجللسة نفسها، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل هبا ممثلو تركيا، وقربص، ونيبال، واليونان  -٥٥

  .، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد الثاين، أدىل هبا ممثل تركيا وقربصأيضاًاجللسة نفسها ويف   - ٥٦
                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤(
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا -  جيم

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمالك تكوين 

، قدم ممثـل كوبـا مـشروع القـرار          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثانية واألربعني يف اجللسة     - ٥٧
A/HRC/10/L.21/Rev.1             املقدم من كوبا وشارك يف تقدميه االحتاد الروسي، وإكوادور، وأوروغواي، وإيـران ،

، وبوتان، وبوليفيا، وبيالروس، وتوغو، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية ) اإلسالمية- مجهورية (
، وفييت نـام،    ) البوليفارية - مجهورية  (دميقراطية، وزمبابوي، وسري النكا، والصني، وفرتويال       كوريا الشعبية ال  
  . القرار مشروعإىل مقدميفيما بعد انضمت أنغوال و. ، ونيكاراغوا)األفريقيةباسم جمموعة الدول (وكوبا، ومصر 

، وسويسرا وكندا ببيانات )ضاء يف اجمللسباسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األع(وأدىل ممثلو أملانيا   - ٥٨
  .للتصويت قبل التصويت تعليالً

، أجـري   )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعـضاء يف اجمللـس          (وبناء على طلب ممثل أملانيا        - ٥٩
، مـع امتنـاع     صوتاً ١٢مقابل   صوتاً ٣٣عتمد مشروع القرار بأغلبية     او. تصويت مسجل على مشروع القرار    

  :على النحو التايل التصويت جرىو. ن عن التصويتيضوع

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان،           :املؤيدون
، جيبـويت، زامبيـا،   أفريقياالبحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب  

بني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر،       السنغال، الصني، غابون، غانا، الفل    
  ؛املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا،            :املعارضون
  اليابان؛ الشمالية، هولندا، لنداآيراململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  . شيلي،مجهورية كوريا  :املمتنعون

  .١٠/٥، القرار A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظر لالطالعو  - ٦٠

   حقوق اإلنسانميدان التعاون الدويل يف تعزيز

باسم حركـة عـدم      (، قدم ممثل كوبا   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثانية واألربعني يف اجللسة     - ٦١
، وشاركت يف تقدميـه     )باسم حركة عدم االحنياز   (، املقدم من كوبا     A/HRC/10/L.23 مشروع القرار ) االحنياز

  .بنما، وبوليفيا، وسري النكا

 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر       لالطالع(ويف اجللسة نفسها، اعتمد مشروع القرار بدون تصويت           - ٦٢
A/HRC/10/L.11 ١٠/٦، القرار.(  
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تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والـسياسية          - ثالثاً
افية مبا يف ذلك واالقتصادية واالجتماعية واحلقوق الثق

  احلق يف التنمية
  أفرقة اخلرباء -  ألف

  فريق اخلرباء املعين باألشخاص املعاقني واحلوار التفاعلي 

، عقـد  ٧/٩  اجمللـس  بقرارعمالً، و٢٠٠٩مارس / آذار٦ املعقودتني يف    التاسعة والعاشرة،  يف اجللستني   - ٦٣
وقدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظـات       .اجمللس مناقشة بني اخلرباء بشأن حقوق األشخاص املعاقني       

انـدا، وغريوغـري    دأميتـا   : التاسعةوأدىل األعضاء التالية أمساؤهم ببيانات يف اجللسة        . استهاللية لفريق اخلرباء  
  .موراي إداه وانغيشي مينا، وباربراكونسي، و

الشخـصيات التاليـة     ت أدل التاسعة والعاشرة، ويف مناقشة فريق اخلرباء اليت أعقبت ذلك يف اجللستني            - ٦٤
  :أعضاء فريق اخلرباءإىل  ببيانات ووجهوا أسئلة أمساؤهم

  ؛املكسيك ونيوزيلندا: ٧/٩الدول اليت قدمت القرار   )أ(
باسم  (االحتاد الروسي، إندونيسيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان     : ء يف اجمللس  ممثلو الدول األعضا    )ب(

، جنـوب   )باسم االحتـاد األورويب    ()٥(، الربازيل، بوركينا فاسو، اجلمهورية التشيكية     )منظمة املؤمتر اإلسالمي  
باسـم   (ني، كندا، كوبـا ، الصني، الفلب)باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب     (، سلوفينيا، شيلي  أفريقيا

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٦(، ماليزيا، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اليمن)حركة عدم االحنياز
، تايلند، تركيـا، تـونس،      ) اإلسالمية - مجهورية  (أستراليا، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ج(

  ؛يات املتحدة، اليمناجلزائر، كوستاريكا، كينيا، املغرب، الوال
  ة األوروبية؛ملفوضيا: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )د(
صندوق األمـم  : صلةمراقب عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات ال   )ه(

  ؛املتحدة للسكان
ان يف املغـرب    اجمللس االستشاري املعين حبقوق اإلنس    : مراقب عن املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان       )و(

  ، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ )اآليرلندية باسم جلنة حقوق اإلنسان أيضاً(
  . املنتدى األورويب لإلعاقة: مراقب عن منظمة غري حكومية  )ز(

                                                      

  .لة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبةدو )٥(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٦(
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الـسيد  اندا، ود ، ردت على األسئلة السيدة أميتا٢٠٠٩مارس / آذار٦، املعقودة يف    العاشرةويف اجللسة     - ٦٥
  .موراي باربراالسيدة إداه وانغيشي مينا، والسيدة غريوغري كونسي، و

السيدة غريوغري كونسي والسيد ويف اجللسة نفسها، أدلت مبالحظات ختامية السيدة إداه وانغيشي مينا و  - ٦٦
  .اندادالسيدة أميتا وموراي  باربرا

  فريق اخلرباء املعين باحلق يف الغذاء

، نظم اجمللس حلقة نقـاش      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩، املعقودتني يف    الثانية عشرة والثالثة عشر   لستني  يف اجل   - ٦٧
ويف اجللـسة   . وقدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظات استهاللية لفريق اخلرباء        . بشأن احلق يف الغذاء   

ول نيكولسون، والسيدة أندريا كارمن،     السيد ب  : ببيانات الية أمساؤهم  أدىل أعضاء حلقة النقاش الت     الثانية عشرة، 
  .والسيد ديفيد نبارو، والسيد جان زيغلر، والسيد أوليفييه دي شوتر

 ت الشخـصيات   أدل الثانية عشرة والثالثة عشر،   ويف مناقشة حلقة العمل اليت أعقبت ذلك يف اجللستني            - ٦٨
  :أعضاء الفريقإىل بيانات ووجهوا أسئلة بالتالية أمساؤهم 

، الربازيل،  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (إندونيسيا، باكستان   :  الدول األعضاء يف اجمللس    ممثلو  )أ(
، السنغال، سويسرا،   أفريقيا، مجهورية كوريا، جنوب     )باسم االحتاد األورويب   ()٧(بنغالديش، اجلمهورية التشيكية  

 )٨(، الـيمن  )باسم حركة عدم االحنياز   (، الصني، الفلبني، كوبا     )باسم جمموعة أمريكا اجلنوبية والكارييب    (شيلي  
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية(

، تركيا، تونس، اجلزائر، إثيوبيا، نيبال، ) اإلسالمية- مجهورية (إيران : ممثلو الدول املراقبة التالية   )ب(
  ؛ اليمن، املغرب، النرويجلكسمربغ

  ؛مراقب عن منظمة التجارة العاملية  )ج(

منظمة العفو الدولية، ومؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات        : غري حكومية مراقبون عن منظمات      )د(
، ) منظمات غري حكوميـة    ٧ باسم   أيضاً(العالقات االستشارية مع األمم املتحدة، ومركز أوروبا والعامل الثالث          

  .واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية

السيد بـول   : ؤهم على األسئلة وقدموا تعليقات     أعضاء الفريق التالية أمسا    رد،  الثانية عشرة ويف اجللسة     - ٦٩
  .نيكولسون، والسيدة أندريا كارمن، والسيد ديفيد نبارو، والسيد جان زيغلر، والسيد أوليفييه دي شوتر

السيد :  وقدموا مالحظاهتم اخلتاميةالتالية أمساؤهم على األسئلةأعضاء الفريق رد ، الثالثة عشرويف اجللسة   - ٧٠
  .والسيدة أندريا كارمن، والسيد ديفيد نبارو، والسيد جان زيغلر، والسيد أوليفييه دي شوتربول نيكولسون، 

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٧(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٨(
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  .، أدىل ممثل السودان ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الردالثالثة عشرويف اجللسة   - ٧١

  اجتماع ليوم كامل بشأن حقوق الطفل

 لقرار جملس وفقاً ٢٠٠٩مارس / آذار١١ بشأن حقوق الطفل يفاجتماع ليوم كامل كان من املقرر عقد   - ٧٢
السادسة لستني اجلعقدت حلقة النقاش األوىل يف و. إىل حلقيت نقاشاالجتماع  اوقسم هذ. ٧/٢٩حقوق اإلنسان 

 الـسابعة عـشر،    الثانية يف اجللسة     احللقة، وعقدت   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١ يف، املعقودتني   عشر والسابعة عشر  
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٢ املعقودة يف الثامنة عشر، واجللسة ٢٠٠٩مارس / آذار١١املعقودة يف 

، قدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظات استهاللية يف حلقة النقاش       السادسة عشر ويف اجللسة     - ٧٣
داينيوس بـوراس، وفيليـب   :  ببياناتالية أمساؤهمويف اجللسة نفسها أدىل أعضاء حلقة النقاش األوىل الت     . األوىل
  .بوليتشيو -  وايت ومود دي بور -  ن كيكوشيآالري، واجنمسا جاهأرامني، وأوب

   املعقـودتني  السادسة عشر والسابعة عـشر  يف اجللستني ،وخالل حلقة النقاش اليت أعقبت احللقة األوىل      - ٧٤
  :ببيانات ووجهوا أسئلة إىل أعضاء الفريقأمساؤهم  لت الشخصيات التالية، أد٢٠٠٩مارس / آذار١١يف 

االحتاد الروسي، أذربيجـان، األردن، إندونيـسيا، إيطاليـا،         : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، )باسم رابطة جنوب شرق آسيا     ()٩(، بنغالديش، بوركينا فاسو، تايلند    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  

باسـم  (كيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي   ، مجهورية كوريا، سلوفا   )باسم االحتاد األورويب   ()١٠(اجلمهورية التشيكية 
، ماليزيا، هولندا، اليابان،    )باسم حركة عدم االحنياز   (، الصني، الفلبني، كوبا     )جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب   

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()١١(اليمن

، بلجيكا،  آيسلندا،  )مية اإلسال - مجهورية  (إسبانيا، أستراليا، إيران    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
  ؛تركيا، تونس، اجلزائر، سنغافورة، السودان، العراق، كازاخستان، ليتوانيا، موناكو، النرويج، نيوزيلندا، هاييت

  ؛مراقب عن فلسطني  )ج(
  ة األوروبية، واملنظمة الدولية للفرانكوفونية؛ملفوضيا: مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية  )د(
جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، واللجنة الوطنية حلقوق        : عن منظمات حقوق اإلنسان   مراقبون    )ه(

  اإلنسان يف كوريا، ومكتب أمني املظامل املعين حبقوق الطفل يف بولندا؛
 أيضاً(االحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )و(

والتحالف الدويل إلنقاذ ) ليم العاملي، واملؤسسة العاملية للسكان، واالحتاد الدويل لليهودية التقدميةباسم رابطة التع
 باسم التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، أيضاً(الطفولة، ومنظمة بالن الدولية 

                                                      

  .اسم دول أعضاء ودول مراقبةدولة مراقبة يف اجمللس متحدثة ب )٩(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١٠(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١١(
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 باسم التحالف العاملي جلمعيات الشبان      أيضاً(ناهضة التعذيب   ، واملنظمة العاملية مل   )واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان   
  .)كتب الكاثوليكي الدويل للطفولةاملسيحية، ومؤسسة القمة العاملية للمرأة، وامل

:  وقدموا تعليقات   رد أعضاء حلقة النقاش األوىل التالية أمساؤهم على األسئلة         ،السادسة عشر ويف اجللسة     - ٧٥
السيدة وايت و  - الن كيكوشي آالسيد  ، و جاهاجنريمسا  أالسيدة  فيليب أوبرامني، و  السيد  داينيوس بوراس، و  السيد  

  .بوليتشيو -  مود دي بور

الـسيد داينيـوس   : األعضاء التالية أمساؤهم على األسئلة وقدموا تعليقات رد   ،السابعة عشر ويف اجللسة     - ٧٦
  . وايت- بوراس، والسيد فيليب أوبرامن، والسيد آالن كيكوشي 

  .، السيدة جني كونورز ممثلة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ببيانويف اجللسة نفسها، أدلت  - ٧٧

. املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظات استهاللية حللقة النقاش الثانيةنائب  قدم الثامنة عشر،ويف اجللسة     - ٧٨
  . فريري وتروند واغيخورخيجونسون، و. س بأندر: ية أمساؤهموأدىل ببيانات أعضاء حلقة النقاش الثانية التال

واجللسة  ،٢٠٠٩مارس  / آذار ١١، املعقودة يف    السابعة عشر اجللسة  يف  وخالل حلقة النقاش اليت أعقبت ذلك         - ٧٩
  :ببيانات ووجهوا أسئلةأمساؤهم  ية التالشخصيات الت، أدل٢٠٠٩مارس / آذار١٢، املعقودة يف الثامنة عشر
االحتاد الروسي، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، الربازيل، البوسنة : ء يف اجمللسممثلو الدول األعضا  )أ(

، زامبيا، سلوفاكيا،   أفريقيا، مجهورية كوريا، جنوب     )باسم االحتاد األورويب   ()١٢(واهلرسك، اجلمهورية التشيكية  
  الشمالية، نيجرييا، اهلند، اليابان؛ آيرلنداسلوفينيا، شيلي، فرنسا، قطر، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

أستراليا، بولندا، بريو، تايلند، رومانيا، سـنغافورة، فييـت نـام،           : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
  كوستاريكا، كولومبيا، ليتوانيا، املغرب، ميامنار، النرويج، النمسا؛

  عين حبقوق الطفل يف بولندا؛مكتب أمني املظامل امل: مراقب عن منظمة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(
 باسـم   أيضاً(احلركة الدولية للدفاع عن األطفال      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(

 البـهائي تمع  اجمل باسم   أيضاً( العامل الرابع    - ، واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف      )املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب   
، معهد ماريا أوسيلياتريتـشي الـدويل     لة والسالم، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، و     ، والدومينيكيون للعدا  )الدويل

واملكتب الكاثوليكي للطفولة، وباكس رومانا، وفيديز الدولية، والتحالف العاملي جلمعيات الشباب املـسيحية،             
دافعون عن حقـوق اإلنـسان    باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية، واملأيضاً(واملنظمة الدولية للرؤية العاملية     

  ).ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة

:  وقدموا تعليقات  ية أمساؤهم على األسئلة   أعضاء حلقة النقاش الثانية التال    رد  ويف اجللسة السابعة عشر،       - ٨٠
  .تروند واغيالسيد  فريري وخورخيالسيد جونسون، و. أندرس بالسيد 

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١٢(
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  .ي فريري على األسئلة وقدم تعليقاتخورخسيد الرد ويف اجللسة الثامنة عشر،   - ٨١

السيدة  و بايين ممثلة منظمة األمم املتحدة للطفولة،- غامبل . ويف اجللسة نفسها، أدلت السيدة كيمربيي أ  - ٨٢
  . ببياننيجني كونرز ممثلة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  بـشان   النقـاش    حلقـيت على   ختامية   ويف اجللسة نفسها، قدم رئيس جملس حقوق اإلنسان مالحظات          - ٨٣
  .حقوق الطفل

  احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة -  باء

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

لفريق العامل املعين ا مقررة - ، عرضت رئيسة ٢٠٠٩مارس / آذار٦، املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة   - ٨٤
  ).Add.1-5 وA/HRC/10/21(كارمينا كاسترلو، تقريرها باالحتجاز التعسفي، السيدة مانيوال 

  .بيانات ممثلو أوكرانيا وإيطاليا وكولومبيا وموريتانيا بوصفها بلدان معنيةبويف اجللسة نفسها، أدىل   - ٨٥

التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل      الشخصيات   توخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدل        - ٨٦
  :اصةاملقررة اخل

باسم منظمـة املـؤمتر     (االحتاد الروسي، إندونيسيا، باكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، سويسرا، فرنسا، كندا، كوبا، ماليزيـا،       )باسم االحتاد األورويب   ()١٣(، الربازيل، اجلمهورية التشيكية   )اإلسالمي

  املكسيك، اململكة العربية السعودية، نيجرييا؛

  بريو، اجلزائر، العراق، املغرب، النرويج؛: ول املراقبة التاليةممثلو الد  )ب(

 وجلنـة   ،مركز حقوق اإلنسان والدفاع عن السالم     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(
 ، واملدافعون عن حقوق   ) باسم منظمة العفو الدولية    أيضاً(احلقوقيني الكولومبية، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور       

  .اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، ومجعية الشعوب املهددة باالنقراض -  اإلنسان، ومنظمة الشمال

  . املقررة على األسئلة وقدمت تعليقاهتا اخلتامية- ويف اجللسة نفسها، ردت الرئيسة   - ٨٧

  .، أدىل ممثل العراق ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الردأيضاًويف اجللسة نفسها   - ٨٨

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١٣(
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ة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف           ـدام املرتزق ـلفريق العامل املعين باستخ   ا
  تقرير مصريها

 مقـرر   - لكسندر نيكيتني، رئيس    أ، قدم السيد    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    احلادية عشرة يف اجللسة     - ٨٩
اك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر           الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النته      

  ).Add.1-3 وA/HRC/10/14(مصريها، تقريره 

 الشمالية ببيان، بوصفها    آيرلندادة لربيطانيا العظمى و   ـة املتح ـل اململك ـويف اجللسة نفسها، أدىل ممث      - ٩٠
  .بلداً معنياً

 التالية أمساؤهم ببيانات    ت الشخصيات ا، أدل وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسه          - ٩١
  : املقرر- ووجهوا أسئلة إىل الرئيس 

، )باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     (االحتاد الروسي، باكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  رييا؛، املكسيك، نيج)األفريقية باسم جمموعة الدول أيضاً(، سويسرا، كوبا، مصر أفريقياالربازيل، جنوب 

  ؛) البوليفارية- مجهورية ( فرتويال ،بريو: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
  مراقب عن اللجنة الدولية للصليب األمحر؛  )ج(
  .مركز حقوق اإلنسان والدفاع عن السالمة: مراقب عن املنظمات غري احلكومية التالية  )د(

  . وقدم مالحظاته اخلتامية املقرر على األسئلة- الرئيس رد ويف اجللسة نفسها،   - ٩٢

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 دي شوتر، املقرر اخلاص     أوليفييه، قدم السيد    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩يف اجللسة الثالثة عشر، املعقودة يف         - ٩٣
  ).٢ وAdd.1 وA/HRC/10/5(املعين باحلق يف الغذاء، تقريره 

  .اً معنياًارة العاملية ببيان، بوصفها طرفويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل منظمة التج  - ٩٤

 ١٠ و ٩ عشر، املعقودتني يف     والرابعةوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني الثالثة عشر             - ٩٥
  : التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاصت الشخصيات، أدل٢٠٠٩مارس /آذار

باسم (االحتاد الروسي، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، باكستان : سممثلو الدول األعضاء يف اجملل  )أ(
، جيبـويت،   )باسـم االحتـاد األورويب     ()١٤(، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    )منظمة املؤمتر اإلسالمي  

                                                      

  .ولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبةد )١٤(
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عودية، ، اململكـة العربيـة الـس      )األفريقية باسم جمموعة الدول     أيضاً(سلوفينيا، سويسرا، الفلبني، كوبا، مصر      
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()١٥(موريشيوس، نيجرييا، اهلند، اليمن

 - مجهورية (، اجلزائر، فرتويال ) اإلسالمية- مجهورية (أستراليا، إيران : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
  ، كولومبيا، لكسمربغ، نيوزيلندا؛)البوليفارية
  األوروبية؛اللجنة : مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(
املركز اآلسيوي للموارد القانونية، وشبكة املعلومات : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )د(

، واالحتاد العام للمرأة العراقية، واملدافعون      ) العامل الثالث  -  باسم مركز أوروبا     أيضاً(والعمل بشأن أولوية الغذاء     
اون بني األديان، واالحتاد الدويل حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني، عن حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للتع

  .وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية

 األسـئلة وقـدم     لى املقرر اخلاص ع   رد،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    الرابعة عشر ويف اجللسة     - ٩٦
  .ظاته اخلتاميةمالح

  .، أدىل ممثل اجلزائر ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الرد نفسه، املعقودة يف اليوماخلامسة عشرويف اجللسة   - ٩٧

   بالتزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحية املعنية املستقلةاخلبري

ك، اخلبرية  ريكو، قدمت السيدة كاترينا دي الب     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩دة يف   يف اجللسة الثالثة عشر، املعقو      - ٩٨
املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي،         

  ).A/HRC/10/6(تقريرها 

 ١٠ و٩، املعقودتني يف لرابعة عشرالثالثة عشر واوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني           - ٩٩
  : التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل اخلبرية املستقلةت الشخصيات، أدل٢٠٠٩مارس /آذار

ألبانيا، إندونيـسيا، أوروغـواي، بـنغالديش، اجلمهوريـة         : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()١٧(، مصر، اليمن، سويسرا، الصني)باسم االحتاد األورويب ()١٦(التشيكية

، الربتغال، تركيا، اجلزائـر،     ) اإلسالمية - مجهورية  ( إسبانيا، إيران    :ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
  لكسمربغ، املغرب؛

  جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني؛: مراقب عن منظمة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١٥(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١٦(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١٧(
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  .االحتاد العام للمرأة العراقية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان: حكوميةمراقبون عن منظمات غري   )د(

، ردت اخلبرية املستقلة على األسئلة وقدمت ٢٠٠٩مارس / آذار١٠، املعقودة يف الرابعة عشرويف اجللسة   - ١٠٠
  .مالحظاهتا اخلتامية

وى معيشي مناسب، وبـاحلق يف       من عناصر احلق يف مست      بالسكن الالئق بوصفه عنصراً    ة املعني ة اخلاص ةاملقرر
  عدم التمييز يف هذا السياق

، قدمت السيدة راكيل رولنيك، املقررة اخلاصة ٢٠٠٩مارس / آذار٩يف اجللسة الثالثة عشر، املعقودة يف      - ١٠١
 من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا              املعنية بالسكن الالئق بوصفه عنصراً    

 ). Add.1-4 وA/HRC/10/7(ق، تقريرها السيا

  .بلداً معنياًويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل كندا بوصفها   - ١٠٢

 ١٠ و٩ عشر، املعقودتني يف والرابعةوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني الثالثة عشر           - ١٠٣
  :جهوا أسئلة إىل املقررة اخلاصةالتالية أمساؤهم ببيانات ووالشخصيات  ت، أدل٢٠٠٩مارس /آذار

باسم منظمـة املـؤمتر     (االحتاد الروسي، إندونيسيا، باكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
 وجيبويت، سويسرا، شـيلي،     ،)باسم االحتاد األورويب   ()١٨(، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    )اإلسالمي

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()١٩(كسيك، اليمنالصني، الفلبني، قطر، الكامريون، امل
، تركيـا، اجلزائـر، رومانيـا،       ) اإلسالمية - مجهورية  ( إيران   :ة التالية ـو الدول املراقب  ـممثل  )ب(

  كمبوديا، املغرب؛
منظمة العفو الدولية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية،       : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )ج(

  . احملامون من أجل جمتمع دميقراطي- " مينبيون" للمرأة العراقية، وواالحتاد العام

، ردت املقررة اخلاصة على األسئلة وقـدمت   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩ويف اجللسة الثالثة عشر، املعقودة يف         - ١٠٤
  .مالحظاهتا اخلتامية

ممثل مجهورية كوريا   كل من   ، أدىل ببيان    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ عشر، املعقودة يف     اخلامسةويف اجللسة     - ١٠٥
  .وممثل أنغوال يف إطار ممارسة احلق يف الرد

                                                      

  .باسم دول أعضاء ودول مراقبةدولة مراقبة يف اجمللس متحدثة  )١٨(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )١٩(
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  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

، قدم السيد مارتن شاينني، املقرر اخلـاص        ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ عشر، املعقودة يف     الرابعةيف اجللسة     - ١٠٦
  ). ٢ وAdd.1 وA/HRC/10/3(نسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، تقريره املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإل

  .بلداً معنياًويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل إسبانيا بوصفها   - ١٠٧

 يف اليوم نفسه، واجللسة الثامنة عشر، املعقودة         املعقودة  عشر اخلامسةوخالل احلوار التفاعلي، يف اجللسة        - ١٠٨
  :التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاصالشخصيات  تأدل، ٢٠٠٩مارس / آذار١٢يف 

باسم منظمـة املـؤمتر     (االحتاد الروسي، إندونيسيا، باكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
ا، الصني، ، سلوفينيا، سويسرأفريقيا، جنوب )باسم االحتاد األورويب ()٢٠(، الربازيل، اجلمهورية التشيكية)اإلسالمي

باسم  ()٢١( الشمالية، اليمن  آيرلنداكوبا، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و         
  ؛)جمموعة الدول العربية

، بريو، تايلند، تونس، اجلزائر، مجهورية ترتانيا املتحدة، الدامنرك،         آيسلندا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
  ، فنلندا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛) البوليفارية- مجهورية (ا، فرتويال سري النك
جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، واملعهد األملاين       : مراقبون عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(

تان، والـدامنرك، وفرنـسا، وكنـدا،        باسم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أفغانس       أيضاً(حلقوق اإلنسان   
  ، ومكتب أمني املظامل اإلسباين؛)واملكسيك، والنرويج، واليونان

شبكة املنظمات غري احلكومية يف الـصني املعنيـة         : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
قوقيني الدولية، واالحتـاد    بالتبادل الدويل، ومؤسسة الدفاع عن احلرية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احل           

  .الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واحتاد الصحفيني الدويل، ومؤسسة مارانغوبولس حلقوق اإلنسان

 األسـئلة وقـدم     لى املقرر اخلاص ع   رد،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ عشر، املعقودة يف     اخلامسةويف اجللسة     - ١٠٩
  .مالحظاته اخلتامية

  ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغ

، قدم السيد مانفرد نواك، املقرر اخلاص املعين ٢٠٠٩مارس / آذار١٠ عشر، املعقودة يف الرابعةيف اجللسة   - ١١٠
 Corr.1 وA/HRC/10/44(ة، تقريره ن املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيببالتعذيب وغريه من ضرو

  ).Add.1-5و

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٠(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢١(
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 وممثل مجهورية االستوائية ممثل غينيا  كل من، أدىل ببيان نفسه عشر، املعقودة يف اليوماخلامسةويف اجللسة   - ١١١
  .نين معنييولدوفا بوصفهما بلدم

امنة عـشر،   ، واجللسة الث   نفسه وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة اخلامسة عشر، يف اليوم             - ١١٢
  :التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاصالشخصيات  ت، أدل٢٠٠٩مارس / آذار١٢املعقودة يف 

باسم منظمة (االحتاد الروسي، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، سويسرا، الصني، كوبا، )باسم االحتاد األورويب ()٢٢(كية، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشي)املؤمتر اإلسالمي

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٢٣(ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اليمن
، بوتسوانا، تايلند، جامايكا،    ) اإلسالمية - مجهورية  (إسبانيا، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
، النرويج، النمـسا،    لكسمربغ،  ) البوليفارية - مجهورية  ( نيبال، الدامنرك، سنغافورة، السودان، فرتويال       اجلزائر،

  نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛
جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، ومكتـب أمـني     : مراقبون عن منظمات وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(

  املظامل اجلورجي؛
املركز اآلسيوي للموارد القانونية، وجلنة احلقوقيني      : مات غري احلكومية التالية   مراقبون عن املنظ    )د(

 باسم منظمـة رصـد حقـوق        أيضاً(الكولومبية، واالحتاد العام للمرأة العراقية، والرابطة الدولية خلفض األذى          
الحتاد الدويل املسيحي للعمل     باسم ا  أيضاً(، واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب         )اإلنسان

  ). من أجل إلغاء التعذيب

 األسـئلة وقـدم     لى املقرر اخلاص ع   رد،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ويف اجللسة الثامنة عشر، املعقودة يف         - ١١٣
  .مالحظاته اخلتامية

  .يف الرد، أدىل ممثل العراق ببيان يف إطار ممارسة احلق  نفسه، املعقودة يف اليومالعشرينويف اجللسة   - ١١٤

  الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي

 مقرر  - ، قدم السيد سانتياغو كوركويرا، رئيس       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ املعقودة يف    ، عشر الرابعةيف اجللسة     - ١١٥
 ). Add.1 وA/HRC/10/9(الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي، تقريره 

  .بلداً معنياً، أدىل ببيان ممثل األرجنتني بوصفها  نفسهسة اخلامسة عشر، املعقودة يف اليومويف اجلل  - ١١٦

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٢(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٣(
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، ويف اجللسة الثامنة  نفسه، يف اليوم٢٠٠٩مارس / آذار١٥وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف   - ١١٧
ـ   الشخصيات   ت، أدل ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢عشر، املعقودة يف       ات ووجهـوا أسـئلة إىل      التالية أمساؤهم ببيان

  :املقرر اخلاص

باسـم   ()٢٤(أوروغواي، الربازيل، بوليفيا، اجلمهورية التشيكية    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، الصني، فرنسا، كندا، املكسيك، اليابان؛)االحتاد األورويب

  ودان، العراق، املغرب؛، سري النكا، السنيبالتايلند، اجلزائر، : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، ومكتب أمـني        : مراقبون عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(

  املظامل اجلورجي؛
املركز اآلسيوي للموارد القانونية، وجلنة احلقوقيني      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(

  .واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسانالكولومبية، وجلنة احلقوقيني الدولية، 

 األسئلة وقـدم    لى املقرر ع  -  الرئيس   رد،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ويف اجللسة الثامنة عشر، املعقودة يف         - ١١٨
  .مالحظاته اخلتامية

، املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ببيانات ممثلو مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة              العشرينويف اجللسة     - ١١٩
  .ن وسري النكا يف إطار ممارسة احلق يف الردواليابا

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان يف إطار ممارسته احلق                 - ١٢٠
  . يف الرد للمرة الثانية

   حبرية الدين أو املعتقدة املعنية اخلاصةاملقرر

 املقررة اخلاصة جاهاجنريمسا أ، قدمت السيدة ٢٠٠٩مارس / آذار١٢  عشر، املعقودة يفالتاسعةيف اجللسة   - ١٢١
 A/HRC/7/10(ومـذكرة أعـدهتا األمانـة    ) Add.1-4 وA/HRC/10/8(املعنية حبرية الدين أو املعتقد، تقريرها    

  ).Add.1-4و

كة املتحـدة    واململ وطاجيكستان وتركمانستانويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو إسرائيل وأنغوال           - ١٢٢
  . معنياً واهلند بوصفهم بلدان معنية؛ وأدىل ممثل فلسطني ببيان بوصفها طرفاًآيرلندالربيطانيا العظمى و

، املعقودتني يف اليوم نفسه، التاسعة عشر والعشرينوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني   - ١٢٣
 : سئلة إىل املقررة اخلاصة التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أت الشخصياتأدل

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٤(
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باسم منظمـة املـؤمتر     (، أذربيجان، باكستان    روسياالحتاد ال : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي، الصني، )باسم االحتاد األورويب ()٢٥(، الربازيل، اجلمهورية التشيكية)اإلسالمي

  ؛ )باسم جمموعة الدول العربية ()٢٦(اليمنقطر، كندا، اململكة العربية السعودية، 
، اجلزائر، الدامنرك، سري النكـا،     ) اإلسالمية - مجهورية  (أستراليا، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(

  ، كازاخستان، الكويت، لكسمربغ، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛) البوليفارية- مجهورية (فرتويال 
 الـدويل،   البـهائي تمع  اجملمنظمة العفو الدولية، و   :  املنظمات غري احلكومية التالية    مراقبون عن   )ج(

  .ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، واملركز األورويب للقانون والعدالة

  .، ردت املقررة اخلاصة على األسئلة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية نفسه، املعقودة يف اليومالعشرينويف اجللسة   - ١٢٤

  . ممثل إيران ومصر يف إطار ممارسة احلق يف الرد كل منويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان  - ١٢٥

   باملدافعني عن حقوق اإلنسانة املعنية اخلاصةاملقرر

 املقررة ،، قدمت السيدة مارغريت سيكاغايا٢٠٠٩مارس / آذار١٢ عشر، املعقودة يف تاسعةيف اجللسة ال  - ١٢٦
 ). Add.1-3 وA/HRC/10/12( اإلنسان، تقريرها  عن حقوقاخلاصة املعنية باملدافعني

  . نين معنييويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو توغو وغواتيماال بوصفهما بلد  - ١٢٧

، املعقودتني يف اليوم نفسه، التاسعة عشر والعشرينوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني   - ١٢٨
  :مساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقررة اخلاصة التالية أت الشخصياتأدل

باسم منظمة املؤمتر (االحتاد الروسي، األرجنتني، أملانيا، باكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(
، مجهورية كوريـا، جيبـويت،   )باسم االحتاد األورويب ()٢٧(، الربازيل، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    )اإلسالمي
   الشمالية؛آيرلنداشيلي، الصني، كندا، ماليزيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وزامبيا، 

، ) اإلسالمية- مجهورية (أرمينيا، أستراليا، أوزبكستان، أوغندا، إيران : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
، النـرويج،   ) البوليفاريـة  - مجهوريـة   (، تايلند، تونس، اجلزائر، سري النكا، السويد، صربيا، فرتويال          آيرلندا

  ؛األمريكيةنيوزيلندا، الواليات املتحدة 
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف توغو؛: مراقب عن منظمة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٥(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٦(
  . باسم دول أعضاء ودول مراقبةدولة مراقبة يف اجمللس متحدثة )٢٧(



A/HRC/10/L.10 
Page 28 

 

منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنـسان        : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )د(
 احلريات، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنـسان، واملنظمـة         - كولومبية، ومنظمة فرنسا    والتنمية، وجلنة احلقوقيني ال   

  ). باسم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسانأيضاً(العاملية ملناهضة التعذيب 

  .، املعقودة يف اليوم نفسه، ردت املقررة اخلاصة على األسئلة وقدمت مالحظاهتا اخلتاميةالعشرينويف اجللسة   -١٢٩

  . ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل املغرب يف إطار ممارسة احلق يف الرد  - ١٣٠

  داخلياًممثل األمني العام املعين باملشردين 

، ممثل األمني العام املعين     نيلاالتر ك ف، قدم السيد    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    العشرينيف اجللسة     - ١٣١
  ).Add.1-4 وA/HRC/10/13(، تقريره باملشردين داخلياً

 ممثـل جورجيـا    كل من، أدىل ببيان٢٠٠٩مارس / آذار١٣، املعقودة يف  احلادية والعشرين ويف اجللسة     - ١٣٢
  .نين معنييتشاد بوصفهما بلدممثل و

، املعقودتني يف احلادية والعشرين والثانية والعشرينوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني   - ١٣٣
  : التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل ممثل األمني العامت الشخصيات أدل، نفسهاليوم

باسم منظمـة   (االحتاد الروسي، أذربيجان، إندونيسيا، باكستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
ة كوريا، سويسرا،   ، مجهوري )باسم االحتاد األورويب   ()٢٨(، البوسنة واهلرسك، اجلمهورية التشيكية    )املؤمتر اإلسالمي 

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٢٩( الشمالية، اليمنآيرلندا وىشيلي، الفلبني، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظم
  ، سري النكا، السودان، السويد، كولومبيا، النمسا؛يتليش - أرمينيا، تيمور: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
  فريقي؛ألاالحتاد ا: ة دوليةمراقب عن منظمة حكومي  )ج(
جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، ومكتب أمـني        : مراقبون عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان       )د(

  املظامل اجلورجي؛ 
منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسـيوي حلقـوق   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية   )ه(

ات حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، ومنظمة رصد حقـوق   اإلنسان والتنمية، ومركز القاهرة لدراس    
  .اإلنسان، واحلركة الدولية ضد مجيع أشكال التمييز والعنصرية، وجملس الالجئني النروجيي

  .ةممثل األمني العام على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميرد ،  نفسه، املعقودة يف اليومالثانية والعشرينويف اجللسة   -١٣٤

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٨(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢٩(
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   باألشخاص، وال سيما النساء واألطفالرا باالجتة املعنية اخلاصةاملقرر

، قدمت السيدة جوي إنغوزي إزيلو، املقـررة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    العشرينيف اجللسة     - ١٣٥
  ).Corr.1 وA/HRC/10/16(اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، تقريرها 

، املعقودتني يف احلادية والعشرين والثانية والعشرينوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني   - ١٣٦
  : التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقررة اخلاصةت الشخصيات، أدل نفسهاليوم

باسم منظمة  (باكستان  االحتاد الروسي، أذربيجان، إندونيسيا،     : سممثلو الدول األعضاء يف اجملل      )أ(
باسم  ()٣٠(، البحرين، بنغالديش، سويسرا، الصني، الفلبني، قطر، مصر، نيجرييا، اليابان، اليمن          )املؤمتر اإلسالمي 

  ؛ )جمموعة الدول العربية
، آيـسلندا إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، اإلمارات العربية املتحـدة،        : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(

  ايلند، مجهورية ترتانيا املتحدة، كوستاريكا، ليختنشتاين، النرويج؛بيالروس، ت
  جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(
مركز حقوق اإلنسان والدعوة إىل السالم، وهيئـة        :  املنظمات غري احلكومية التالية    نمراقبون ع   )د(

 أيضاً(، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية ) التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء باسمأيضاً(الفرانسيسكان الدولية 
باسم املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة، واملنظمة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد 

  ).اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، ومنظمة بالن الدولية

املقررة اخلاصة علـى األسـئلة وقـدمت        ردت  ،   نفسه ، املعقودة يف اليوم   الثانية والعشرين ويف اجللسة     - ١٣٧
  .مالحظاهتا اخلتامية

   بقضايا األقلياتة املعنية املستقلةاخلبري

 اخلبرية ،، قدمت السيدة غاي ماكدوغال٢٠٠٩مارس / آذار١٣، املعقودة يف احلادية والعشرينيف اجللسة   - ١٣٨
 ).Add.1-3 وA/HRC/10/11(املعنية بقضايا األقليات، تقريرها اخلاصة 

  .اليونان بوصفهما بلدين معنينيممثل  ممثل غيانا، وان كل منويف اجللسة نفسها، أدىل ببي  - ١٣٩

، املعقودتني يف احلادية والعشرين والثانية والعشرينوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني   - ١٤٠
  : التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل اخلبرية املستقلةت الشخصياتفسه، أدلاليوم ن

، )باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     (االحتاد الروسي، باكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، الصني؛)باسم االحتاد األورويب ()٣١(اجلمهورية التشيكية

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٠(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣١(
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  تركيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، العراق، التفيا، النمسا؛: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
الرابطة الصينية حلماية وتنمية ثقافة التبت، واجملتمع       : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(

  .الصيين لدراسات حقوق اإلنسان

اخلبرية املستقلة علـى األسـئلة وقـدمت        ت  رد،   نفسه ويف اجللسة الثانية والعشرين، املعقودة يف اليوم        - ١٤١
  .مالحظاهتا اخلتامية

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية -  جيم

 املستشار اخلـاص    غ،، أدىل السيد فرانسيس دن    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    العشرينيف اجللسة     - ١٤٢
 املؤرخ  ٧/٢٥ بقرار اجمللس    عمالً،  )A/HRC/10/30( ببيان وقدم تقريره     ،لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية     

  . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

، أدىل ببيانات ممثلو مجهورية الكونغو      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣ويف اجللسة احلادية والعشرين، املعقودة يف         - ١٤٣
  . بلدان معنيةاالدميقراطية والسودان وكينيا بوصفه

الثانية والعشرين، املعقودتني يف وعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني احلادية والعشرين وخالل احلوار التفا  - ١٤٤
  : التالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املستشار اخلاصت الشخصيات، أدل نفسهاليوم

باسم االحتـاد    ()٣٢(أذربيجان، األرجنتني، اجلمهورية التشيكية   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، سويسرا، كندا؛)ألورويبا

  أرمينيا، تركيا، رواندا، سري النكا، الواليات املتحدة األمريكية؛: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
   حلقوق اإلنسان؛األفريقيةشبكة املؤسسات الوطنية : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، ومركز حقـوق       : تني التالي تني غري احلكومي  تني عن املنظم  انمراقب  )د(

  .اإلنسان والدعوة إىل السالم

  .املستشار اخلاص على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميةرد ،  نفسهويف اجللسة الثانية والعشرين، املعقودة يف اليوم  -١٤٥

   من جدول األعمال٣املناقشة العامة املتعلقة بالبند  -  دال

، عقـد اجمللـس     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦ والعشرين، املعقودتني يف     والرابعة والعشرين   الثالثة يف اجللستني   - ١٤٦
  : التالية أمساؤهم ببياناتالشخصيات  خالهلا ت، أدل٣البند بشأن مناقشة عامة 

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٢(
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االحتاد الروسي، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بوركينا فاسـو،        : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، البوسنة واهلرسك، اجلبـل األسـود،         ،  باسم االحتاد األورويب   ()٣٣( التشيكية اجلمهورية

باسـم  (، سلوفينيا، سويسرا، شيلي     )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، صربيا، كرواتيا       
  ؛) وفدا٨٢باسم  ()٣٤( كوبا، نيجرييا، نيوزيلندا، الصني، فرنسا، كندا،)جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب

، بوتان، بوتسوانا،   آيسلندا،  ) اإلسالمية - مجهورية  (إسرائيل، إيران   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(
تركيا، اجلزائر، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الدامنرك، سنغافورة، العراق، كوسـتاريكا، املغـرب،             

  يات املتحدة األمريكية؛ملديف، الوال
  مراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(
  االحتاد األفريقي؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )د(
صندوق األمم  : مراقبون عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا           )ه(

  املتحدة للسكان وجمموعة البنك الدويل وبرنامج الغذاء العاملي؛
مؤسسة احلكيم، واللجنة العربية حلقوق اإلنـسان،       :  التالية كوميةاحلنظمات غري   املمراقبون عن     )و(

 أيـضاً (واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية              
 أيضاً(، ورابطة التعليم العاملي     ) حلقوق اإلنسان  باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واخلدمة الدولية       

، ورابطة املواطنني العامليني، ومؤسسة بيكيت للحريـة الدينيـة،          )باسم االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية     
ومعهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، وحركة دميقراطيي الوسط الدولية، ومركز البحوث املتعلقة حبقـوق              

، وشبكة املنظمات غري احلكومية الصينية للتبادل الدويل، ) الدوليةأكابروس باسم منظمة أيضاً(اإلنسان وواجبات 
والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، وجلنة دراسة تنظيم السالمة، واملكتب األورويب ألقـل اللغـات                

دفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها، ومجعية أخوية ، واالحتاد األورويب للعالقات العامة، واحتاد رابطات الاستخداماً
، واالحتاد العام للمرأة ) باسم اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالمأيضاً(نوتردام، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور 

واجمللس العربية، واالحتاد العام للمرأة العراقية، ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، 
اهلندي ألمريكا اجلنوبية، ومعهد الدراسات والبحوث املتعلقة باملرأة، والرابطة الدولية للتعـاون بـني األديـان،      

، )يب للعالقات العامةو باسم االحتاد األورأيضاً(والرابطة الدولية ملناهضة التعذيب، والنادي الدويل لبحوث السالم 
االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب، وحركة التصاحل الدوليـة،           ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، و    

، ورابطة حقوق اإلنسان    ) باسم االحتاد العاملي لليهودية التقدمية     أيضاً(واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية      
اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، الدولية لألقليات األمريكية، واملعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، واالحتاد 

 باسم الرابطة الروسية للـشعوب األصـلية يف الـشمال           أيضاً(والفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية       
 - مبورورو للتنمية االجتماعية، ومنظمة الشمال      أ، واملركز اإليراين للبحوث املتقدمة، ورابطة       )ومؤسسة طبطيبا 

والعشرين، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واجلمعية الدائمـة حلقـوق اإلنـسان،           اجلنوب يف القرن احلادي     

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٣(
  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٤(
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والتجمع األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان، واملراسلون دون حدود، ومجعية الشعوب املعرضة للخطر، واحتاد              
معيـات الـشبان    ، واحتاد احلقوقيني العرب، ومنظمة األمم املتحدة للرصد، والتحالف العاملي جل          يالعمل النسائ 

 باسم رابطة التعليم العاملي، واالحتاد الدويل للقيم   أيضاً(املسيحية، ومنظمة العامل للعامل، ومؤسسة السكان العاملية        
 باسم رابطـة    أيضاً(، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية      )اإلنسانية واألخالقية، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية     

  ).حتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقيةالتعليم العاملي واال

ويف اجللسة الرابعة والعشرين، أدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسي، وأوزبكستان، واجلزائـر، ومجهوريـة       - ١٤٧
كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجورجيا، وسري النكا، والعراق، وكازاخستان، واملغـرب،            

  .ممارسة احلق يف الردواليونان يف إطار 

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسي، واجلزائر، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية                 - ١٤٨
  .السابقة، وجورجيا، واملغرب يف إطار ممارسة احلق يف الرد للمرة الثانية

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا -  هاء

   جمللس حقوق اإلنسان٤/١متابعة للقرار : قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمسألة إعمال احل

، عرض ممثل الربتغال مشروع القـرار       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    احلادية واألربعني يف اجللسة     - ١٤٩
A/HRC/10/L.14وإكوادور، وأملانيا، ، املقدم من الربتغال وشارك يف تقدميه االحتاد الروسي، وإسبانيا، وإستونيا ،

، وإيطاليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبـريو،          آيرلنداوغواي، وأوكرانيا،   ووأور
وتونس، واجلبل األسود، وجيبويت، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وشيلي، وصـربيا، وغواتيمـاال،             

، وفنلندا، وقربص، والكـامريون، وكرواتيـا، وكوبـا، والتفيـا،           )ليفارية البو - مجهورية  (وفرنسا، وفرتويال   
 الـشمالية، والنمـسا،     آيرلندا، وليتوانيا، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        غولكسمرب

غـوال،  القرار أذربيجـان، وأرمينيـا، وأن     مشروع  إىل مقدمي   بعد   ماوانضمت في . وهنغاريا، وهولندا، واليونان  
  .وبوركينا فاسو، وبولندا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، والسنغال، وسويسرا

 ملشروع القرار وذلك بتعديل الفقرة الثالثة مـن         تنقيحاً شفوياً ويف اجللسة نفسها، أجرى ممثل الربتغال         - ١٥٠
 الفقرة العاشرة من منطوق مشروع القرار حيل حمـل           يف  الوارد التقريرطلب  القرار، وأوضح أن    مشروع  منطوق  

  . للمجلس٤/١التقرير الوارد يف القرار طلب 

 على النص بصيغته املعتمدة، انظر لالطالع(، بدون تصويت واعتمد مشروع القرار، بصيغته املعدلة شفوياً  - ١٥١
A/HRC/10/L.11 ١٠/١، القرار.(  

  يما قضاء األحداثحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وال س

، عرض ممثل النمسا مـشروع القـرار        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    احلادية واألربعني يف اجللسة     - ١٥٢
A/HRC/10/L.15 ،املقدم من النمسا وشارك يف تقدميه االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإسبانيا، وإستونيا، وأملانيا ،



A/HRC/10/L.10 
Page 33 

ل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبولنـدا،         ، وإيطاليا، والربازي  آيرلنداوأوكرانيا، و 
وبوليفيا، وبريو، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، 

تفيا، ولكسمربغ،  وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكينيا، وال         
 الشمالية، والنـرويج،    آيرلنداوليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        

 القرار أذربيجـان،     مشروع  إىل مقدمي  ما بعد وانضمت في . ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان    
، وتايلند، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،      آيسلندابانيا، وأندورا، و  وأستراليا، وإسرائيل، وإكوادور، وأل   

  .ومجهورية مولدوفا، وملديف

، A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر    لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        - ١٥٣
  ).١٠/٢القرار 

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

، عرض ممثل كوستاريكا مشروع القرار ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥، املعقودة يف احلادية واألربعنييف اجللسة   - ١٥٤
A/HRC/10/L.17              ،املقدم من إيطاليا، وسويسرا، وكوستاريكا، واملغرب، وشـاركت يف تقدميـه األرجنـتني ،

ينيكيـة، ومجهوريـة الكونغـو      غواي، وبنما، وبوليفيا، وتركيا، واجلمهورية الدوم     ووإسبانيا، وإكوادور، وأور  
، ) البوليفارية- مجهورية (الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وسلوفينيا، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال 

القرار أرمينيا، وأنغوال، وأوكرانيا، مشروع  إىل مقدمي ما بعدوانضمت في. وقربص، وكوبا، والنمسا، ونيكاراغوا
يل، والربتغال، وبوركينا فاسو، وبريو، وتايلند، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا، والبحرين، والرباز

ومجهورية مولدوفا، وجيبويت، وزامبيا، وزمبابوي، وسري النكـا، والـسلفادور، وسـلوفاكيا، والـسنغال،              
سعودية، وموريتانيا، ونيجرييا، والكامريون، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، واملكسيك، واململكة العربية ال

  .اس، واليابان، واليمنوروهند

 علـى نـص املـشروع بـصيغته املعتمـدة، انظـر             لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        - ١٥٥
A/HRC/10/L.11 ١٠/٣، القرار.(  

  حقوق اإلنسان وتغري املناخ

، عرض ممثل ملديف مـشروع القـرار        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    احلادية واألربعني يف اجللسة     - ١٥٦
A/HRC/10/L.30       وإيطاليا، والربتغـال، وبنمـا،      آيرلندا وشاركت يف تقدميه أملانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، و ،

وبوتان، وبوليفيا، وبريو، وتوفالو، وجزر سليمان، وجزر القمر، والدامنرك، وزامبيا، ودولة ساموا املستقلة، وسري              
، وسلوفينيا، وسنغافورة، وسويسرا، وسيشيل، وغواتيماال، والفلبني، وفنلندا، وقربص، وكوت          النكا، والسلفادور 

 الـشمالية، وموريـشيوس،     آيرلنـدا ديفوار، وكوستاريكا، وكينيا، ومالطة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        
القـرار أذربيجـان،    مشروع  دمي  إىل مق ما بعد   وانضمت في . وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واليونان    

وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأوغندا، وأوكرانيا، وبابوا غينيا اجلديدة، وباكستان، ومجهورية            
األسود، وجزر القمـر،     ليشيت، واجلبل  - باالو، وبلغاريا، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبولندا، وتايلند، وتيمور         
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، وجيبويت،  نيبالمارشال، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، و        ومجهورية جزر   
ومجهورية الرأس األخضر، وسلوفاكيا، وشيلي، والصومال، ومجهورية غامبيا، وغانا، وفرنسا، وفلسطني، ومجهورية  

 - واليات (بيق، وميكرونيزيا منيا، وموزا، ومدغشقر، ومصر، وموريتاغ، والكامريون، والتفيا، ولكسمربيجزر فيج
  .، وناورو، ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهاييت، واهلند، وهندوراس، وهولندا)املوحدة

 علـى نـص القـرار بـصيغته املعتمـدة، انظـر             لالطـالع (واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        - ١٥٧
A/HRC/10/L.11 ١٠/٤، القرار.(  

  الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمعوقنياألطر :  لذوي اإلعاقةحقوق اإلنسان

 باسـم   أيـضاً (، عرض ممثل نيوزيلنـدا      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثانية واألربعني يف اجللسة     - ١٥٨
 الذي قدمته املكسيك ونيوزيلنـدا وشـاركت يف تقدميـه إسـبانيا،      A/HRC/10/L.13مشروع القرار   ) املكسيك

، والربتغال، وبلجيكا، وبنما، والبوسـنة      آيرلنداغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، و   وانيا، وأور وأستراليا، وإكوادور، وأمل  
واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسويد،           

دا، وكوبا، وكوستاريكا، والتفيا، وليتوانيا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكن
ما بعد  في وانضمت.  الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهولندا     آيرلنداواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

، لنداآيس القرار أذربيجان، واألردن، وأرمينيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأندورا، وأنغوال، و مشروعإىل مقدمي
وإيطاليا، والربازيل، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وتايلند، وتونس، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية          

، وكوت ديفـوار،    ) البوليفارية - مجهورية  (، وسلوفاكيا، والسنغال، والفلبني، وفرتويال      أفريقياالسابقة، وجنوب   
  .غاريا، واليونان، واملغرب، وملديف، ونيجرييا، وهنغولكسمرب

  .  مشروع القرار وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من منطوق القرارشفوياًويف اجللسة نفسها، نقح ممثل نيوزيلندا   - ١٥٩

 عن النص بصيغته املعتمدة، انظر  لالطالع( بدون تصويت    واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً       - ١٦٠
A/HRC/10/L.11 ١٠/٧، القرار .(  

  ع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن االستخدام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطهامشرو

، عرض ممثل الربازيل مـشروع القـرار     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثانية واألربعني يف اجللسة     - ١٦١
A/HRC/10/L.18أنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيا، ، املقدم من الربازيل وشاركت يف تقدميه إسبانيا، وإكوادور، و

، أفريقياوإيطاليا، والربتغال، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وبريو، وتونس، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب            
، وفنلندا، والكامريون،   ) البوليفارية - مجهورية  (وسلوفاكيا، وشيلي، وغواتيماال، وفلسطني، والفلبني، وفرتويال       

 إىل  مـا بعـد   وانضمت في . ، وكولومبيا، ومصر، واملغرب، والنمسا، ونيكاراغوا، وهولندا      وكوبا، وكوستاريكا 
  .، واجلزائر، وسلوفينيا، والسنغال، وسويسراآيسلندا القرار األرجنتني، وإسرائيل، و مشروعمقدمي

، A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر    لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        - ١٦٢
  ).١٠/٨القرار 
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  االحتجاز التعسفي

، عرض ممثل فرنسا مـشروع القـرار        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثالثة واألربعني يف اجللسة     - ١٦٣
A/HRC/10/L.19             ،املقدم من فرنسا وشاركت يف تقدميه إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغـواي ،

 والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، واجلمهورية         وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل،  
التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصـربيا، وغواتيمـاال،            

اململكـة املتحـدة    ، وليتوانيا، ومالطة، واملكـسيك، و     غوفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمرب     
ما وانضمت في .  الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهولندا، واليابان، واليونان       آيرلندالربيطانيا العظمى و  

، ومجهورية آيسلندا القرار األرجنتني، وأرمينيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألبانيا، وأندورا، و   مشروع إىل مقدمي بعد  
غوسالفية السابقة، وكولومبيا، وليختنشتاين، وملديف، ونيوزيلندا، والواليـات        كوريا، ومجهورية مقدونيا اليو   

  .املتحدة األمريكية

، A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر    لالطالع(واعتمد مشروع القرار بدون تصويت        - ١٦٤
  ). ١٠/٩القرار 

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

، عرض ممثل فرنسا مـشروع القـرار        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    واألربعنيالثانية  يف اجللسة     - ١٦٥
A/HRC/10/L.20            ،املقدم من فرنسا وشاركت يف تقدميه األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور ،

بوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وال
واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشـيلي، وصـربيا،            

، وليتوانيا، ومالطة، غوغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، والتفيا، ولكسمرب       
 الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهولندا، واليابان،       آيرلنداطانيا العظمى و  واملكسيك، واململكة املتحدة لربي   

، وبولنـدا،   آيسلندا القرار أرمينيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأندورا، و       مشروع  إىل مقدمي  ما بعد وانضمت في . واليونان
  . وهنغاريانشتاين، واملغرب، وملديف،وبريو، وتايلند، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكولومبيا، وليخت

 على مشروع القرار وذلك بتعديل الفقرة السابعة من تنقيحاً شفوياًويف اجللسة نفسها، أجرى ممثل فرنسا   - ١٦٦
  . من منطوق القرارة من منطوق القرار وحذف الفقرة الثانية عشرةالديباجة والفقرة احلادية عشر

 على النص بصيغته املعتمـدة،      لالطالع(، بدون تصويت    شفوياً املنقحة   واعتمد مشروع القرار، بصيغته     - ١٦٧
  ). ١٠/١٠، القرار A/HRC/10/L.11انظر 

  استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها 

ثل كوبـا مـشروع القـرار       ، عرض مم  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثانية واألربعني يف اجللسة     - ١٦٨
A/HRC/10/L.24              ،املقدم من كوبا وشارك يف تقدميه االحتاد الروسي، وإكوادور، وأوروغـواي، وبـيالروس ،
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وإثيوبيا، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،             
 . القرار أنغوال واجلزائر مشروعإىل مقدميما بعد فيوانضمت . وجيبويت، وزمبابوي، ونيكاراغوا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب علـى             ١٥٣ للمادة   طبقاًو  - ١٦٩
  ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية 

 للتصويت  تعليالًببيان  ) اء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس      ـباسم الدول األعض  (وأدىل ممثل أملانيا      - ١٧٠
  .قبل التصويت

، أجـري   )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعـضاء يف اجمللـس          (وبناء على طلب ممثل أملانيا        - ١٧١
 عن ثالثة أعضاء، وامتناع صوتاً ١٢ل  مقابصوتاً ٣٢واعتمد القرار بأغلبية . تصويت مسجل على مشروع القرار

  :وجرى التصويت على النحو التايل. التصويت

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان،           :املؤيدون
، جيبـويت،   أفريقيـا البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، بريو، جنوب         

السنغال، الصني، غابون، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، زامبيا، 
  ؛اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا،            :املعارضون
  ؛ الشمالية، هولندا، اليابانآيرلندادة لربيطانيا العظمى وكندا، اململكة املتح

  .  املكسيك، شيلي،سويسرا  :املمتنعون

  .١٠/١١، القرار A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظر لالطالعو  - ١٧٢

  احلق يف الغذاء

بـا مـشروع القـرار      ، عرض ممثل كو   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثانية واألربعني يف اجللسة     - ١٧٣
A/HRC/10/L.25             ،املقدم من كوبا وشاركت يف تقدميه أذربيجان، وإسبانيا، وإكوادور، وإندونيـسيا، وأنغـوال ،

، وباكستان، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبنغالديش، وبنما، والبوسنة        آيرلندا، و ) اإلسالمية - مجهورية  (وإيران  
، وتوغو، وإثيوبيا، واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية الـسورية،         واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، وبيالروس   

ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وجيبويت، وزامبيا، وزمبابوي، وسري النكا، وسلوفينيا، وسويسرا، وصربيا،            
م، وقـربص، وكرواتيـا،      وفييت نا  ،) البوليفارية - مجهورية  (والصني، وغواتيماال، والفلبني، وفلسطني، وفرتويال      

 القرار  مشروعإىل مقدميما بعد وانضمت في. ، وماليزيا، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهاييترديفواوكوت 
أوكرانيا، وبوركينا فاسو، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والسلفادور، والسنغال،           

  .ريشيوس، ونيجرييا، وهندوراس، واليابانوكينيا، ولكسمربغ، واملكسيك، ومو
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 على مشروع القرار وذلك بتعديل الفقـرة الثالثـة          تنقيحاً شفوياً ويف اجللسة نفسها، أجرى ممثل كوبا         - ١٧٤
  .والعشرين من منطوق القرار

نظر  على النص بصيغته املعتمدة، الالطالع( بدون تصويت شفوياًواعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة   - ١٧٥
A/HRC/10/L.11 ١٠/١٢، القرار.(  

  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

، عرض ممثل االحتاد الروسي مـشروع       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثانية واألربعني يف اجللسة     - ١٧٦
 ، وصـربيا ، وبـيالروس ،، املقدم من االحتاد الروسي، واشتركت يف تقدميه أوزبكستان A/HRC/10/L.35القرار  
  . القرار مشروعإىل مقدميما بعد وانضمت سري النكا في. وكوبا

 على مشروع القرار وذلك بتعديل الفقرة       تنقيحاً شفوياً ويف اجللسة نفسها، أجرى ممثل االحتاد الروسي          - ١٧٧
  .الديباجة من الديباجة ونقل الفقرة التاسعة من منطوق القرار إىل آخر الفقرة الثالثة عشر من ةالثانية عشر

 على النص بصيغته املعتمـدة، انظـر        لالطالع(واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة، بدون تصويت          - ١٧٨
A/HRC/10/L.11 ١٠/١٣، القرار(.  

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية

باسم ( اجلمهورية التشيكية    ، عرض ممثل  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثالثة واألربعني يف اجللسة     - ١٧٩
، A/HRC/10/L.29مشروع القرار ) االحتاد األورويب، وجمموعة بلدان أمريكا الالتينية واملشاركني يف تقدمي القرار   

املقدم من اجلمهورية التشيكية وشاركت يف تقدميه األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا،             
، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، آيسلندا، وآيرلندا، وأوكرانيا، ووأندورا، وأوروغواي

والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا، وبريو، واجلبل األسود، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهوريـة مولـدوفا،             
ا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا،     والدامنرك، ورومانيا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفيني      

، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، وكوسـتاريكا،      ) البوليفارية - مجهورية  (وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال     
 آيرلنـدا ، وليتوانيا، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و         غوكولومبيا، والتفيا، ولكسمرب  

 إىل  ما بعـد  وانضمت في .  ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان      الشمالية، والنمسا، 
القرار أذربيجان، وإسرائيل، وألبانيا، وتايلند، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،            مشروع  مقدمي  

  .والسنغال، وكندا، وليختنشتاين، واملغرب، وملديف، واليابان

 على مشروع القرار وذلك بتعـديل       تنقيحاً شفوياً سها، أجرى ممثل اجلمهورية التشيكية      ويف اجللسة نف    - ١٨٠
  .  إىل منطوق القرار١٨ و١٧ من منطوق القرار وإضافة الفقرتني اجلديدتني ١٣ و١٢ و١٠ و٩ و٧ و٥ و٢ الفقرات

يغته املعتمدة، انظر  على النص بصلالطالع(، اعتمد مشروع القرار بدون تصويت أيضاًويف اجللسة نفسها   - ١٨١
A/HRC/10/L.11 ١٠/١٤، القرار.(  
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  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

، عرض ممثل املكـسيك مـشروع القـرار         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثالثة واألربعني يف اجللسة     - ١٨٢
A/HRC/10/L.31       الربازيل، الربتغال، بلجيكـا،     آيسلنداسبانيا، أوكرانيا،   ، املقدم من املكسيك وشاركت يف تقدميه إ ،

بلغاريا، بنما، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، سلوفينيا، السويد، سويـسرا، شـيلي،               
ة لربيطانيا العظمى غواتيماال، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، املكسيك، اململكة املتحد

 القرار االحتاد الروسي، أرمينيـا،       مشروع إىل مقدمي ما بعد   وانضمت في .  الشمالية، النرويج، هولندا، اليابان    آيرلنداو
، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولـدوفا،        آيرلنداأستراليا، إستونيا، إسرائيل، أملانيا، أوروغواي،      

  . ، صربيا، كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكيةرومانيا، سلوفاكيا

  . على مشروع القرارتنقيحاً شفوياًويف اجللسة نفسها، أجرى ممثل املكسيك   - ١٨٣

 علـى   لالطالع(، بدون تصويت    شفوياً، اعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة       أيضاًويف اجللسة نفسها      - ١٨٤
  ).١٠/١٥، القرار A/HRC/10/L.11لنص بصيغته املعتمدة، انظر ا

  اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية 

، عـرض ممثـل كوبـا مـشروع القـرار           ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثالثة واألربعني يف اجللسة     - ١٨٥
A/HRC/10/L.26           وبوليفيـا،   ) اإلسـالمية  - ريـة   مجهو(، املقدم من كوبا وشاركت يف تقدميه إكوادور، وإيـران ،

وبيالروس، وتوغو، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والسلفادور، والصني، وفرتويال     
  . القرار مشروع إىل مقدميما بعدوانضمت السلفادور في. ، وفييت نام، واملكسيك) البوليفارية- مجهورية (

  . على مشروع القرارتنقيحاً شفوياً أجرى ممثل كوبا ويف اجللسة نفسها،  - ١٨٦

) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس        (، قدم ممثل أملانيا     أيضاًويف اجللسة نفسها      - ١٨٧
  .مشروع القراربشأن   عاماًتعليقاً

ه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتبا       ١٥٣ للمادة   وطبقاً  - ١٨٨
  ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية 

 على النص بصيغته املعتمـدة،      طالعالل(، بدون تصويت    واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً       - ١٨٩
  ). ١٠/٢٣، القرار A/HRC/10/L.11انظر 
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  االت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباح -  رابعاً
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية -  ألف

فيتيث مونتربون، املقرر اخلاص    عرض  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦، املعقودة يف    الرابعة والعشرين يف اجللسة     - ١٩٠
  ).A/HRC/10/18(الدميقراطية، تقريره املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية 

  . البلد املعيناويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ببيان، بوصفه  - ١٩١

  : التالية أمساؤهم ببياناتت الشخصياتوخالل احلوار التفاعلي، الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدل  - ١٩٢

، )باسم االحتـاد األورويب  ()٣٥(االحتاد الروسي، اجلمهورية التشيكية: جمللسممثلو الدول األعضاء يف ا     )أ(
   الشمالية، اليابان؛ايرلندآمجهورية كوريا، سويسرا، شيلي، الصني، كندا، كوبا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

، مجهورية الو الدميقراطية أستراليا، تايلند، اجلمهورية العربية السورية :ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(
  الشعبية، سري النكا، السودان، السويد، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛

  .منظمة رصد حقوق اإلنسان: مراقب عن منظمة غري حكومية  )ج(

  . املقر اخلاص على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميةردويف اجللسة نفسها،   - ١٩٣

   ميامنارحالة حقوق اإلنسان يف -  باء

السيد توماس أوجيا كوينتانا،    عرض  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    اخلامسة والعشرين يف اجللسة     - ١٩٤
  ).A/HRC/10/19(املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، تقريره 

  . بوصفها البلد املعين،ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل ميامنار ببيان  - ١٩٥

  :ببياناتأمساؤهم  لت الشخصيات التاليةل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدوخال  - ١٩٦

االحتاد الروسي، األرجنتني، إندونيسيا، إيطاليـا، اجلمهوريـة        : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، الفلبني، كندا، ماليزيا، اململكة ، مجهورية كوريا، سلوفينيا، سويسرا، الصني)باسم االحتاد األورويب ()٣٦(التشيكية

   الشمالية، اهلند، اليابان؛آيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و
أستراليا، تايلند، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سنغافورة، السويد، : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(

  النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٥(
  .ة باسم دول أعضاء ودول مراقبةدولة مراقبة يف اجمللس متحدث )٣٦(
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املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واملركز      :  عن املنظمات غري احلكومية التالية     مراقبون  )ج(
  .اآلسيوي للموارد القانونية، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية

  . املقرر اخلاص على األسئلة وقدم مالحظاته النهائيةردويف اجللسة نفسها،   - ١٩٧

  ٨/١- دإ و٧/٢٠ متابعة لقراري جملس حقوق اإلنسان -  جيم

نائـب   واه تـانغ     - كيونغ  عرض  ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    اخلامسة والعشرين يف اجللسة     - ١٩٨
أنـشطة مكتـب    مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقرير املفوضة السامية املتعلق حبقوق اإلنسان و            

 ٢٧ املـؤرخ    ٧/٢٠ للقـرار    وفقـاً املقدم  ) A/HRC/10/58(املفوضية السامية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية       
  .٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١املؤرخ  ٨/١-  دإ والقرار٢٠٠٨مارس /آذار

، التقريـر  داخلياًالتر كالني، ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين      فويف اجللسة نفسها، قدم       - ١٩٩
، واملقرر اخلاص املعـين  داخلياً وممثل األمني العام املعين باملشردين اجملمع للمقرر اخلاص املعين بالعنف ضد النساء،  

باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التمتع بالصحة، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة                
سان والشركات عرب الوطنيـة     املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلن           

واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح، بشأن التعاون الفـين    وغريها من مؤسسات األعمال،   
 ٢٧ املؤرخ   ٧/٢٠ للقرار   وفقاًاملقدم  ) A/HRC/10/59(واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية       

  .٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١املؤرخ  ٨/١-  دإ والقرار٢٠٠٨مارس /آذار

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية ببيان، بوصفها البلد املعين  - ٢٠٠

 املعقودتني اخلامسة والعشرين والسادسة والعشرينوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني   - ٢٠١
  :لتالية أمساؤهم ببيانات ووجهوا أسئلة إىل ممثل األمني العام ات الشخصياتيف اليوم نفسه، أدل

باسم االحتاد   ()٣٧(االحتاد الروسي، أنغوال، اجلمهورية التشيكية    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، اململكة املتحـدة لربيطانيـا      )األفريقيةباسم جمموعة الدول    (، جيبويت، سويسرا، شيلي، كندا، مصر       )األورويب

   الشمالية، هولندا، اليابان؛آيرلنداعظمى وال
أوغندا، تونس، اجلزائر، مجهورية الكونغو الدميقراطية، لكـسمربغ،        : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(

  النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛ 
مة رصد حقوق اإلنسان، منظمة العفو الدولية، ومنظ: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ج(

 أيـضاً (واللجنة الدولية للحقوقيني، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب             
  .)باسم االحتاد الدويل املسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب، ومنظمة الفرانسيسكان الدولية

  .يف اليوم نفسه، رد األمني العام على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة السادسة والعشرين، املعقودة   -٢٠٢

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٧(
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   من جدول األعمال٤املناقشة العامة بشأن البند  -  دال

، املعقودة الثالثة والثالثني، ويف اجللسة ٢٠٠٩مارس / آذار١٧، املعقودة يف السادسة والعشرينيف اجللسة   - ٢٠٣
التالية الشخصيات   خالهلا   ت من جدول األعمال، أدل    ٤عامة بشأن البند    مارس، عقد اجمللس مناقشة     / آذار ٢٣يف  

  :أمساؤهم ببيانات

لبانيا، أيب،  وباسم االحتاد األور   ()٣٨(أملانيا، اجلمهورية التشيكية  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، الصني، فرنـسا،    )، كرواتيا ، البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة        آيسلندا

   الشمالية، هولندا، اليابان؛آيرلنداكندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
، اجلزائـر،  آيرلندا، ) اإلسالمية- مجهورية (أستراليا، إسرائيل، إيران  : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(

  يلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، السويد، املغرب، نيوز
هيئة العمل الدولية من أجل الـسالم والتنميـة يف          : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(

 باسم اللجنة الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب أيضاً(منطقة البحريات الكربى 
 من أجل حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان            وتطبيقه، ومنظمة العمل معاً   

، وشبكة الشعوب األصلية والقبليـة اآلسـيوية، واملركـز          ) باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية     أيضاً(والتنمية  
سان بالقاهرة، واملنظمة الكاثوليكية اآلسيوي للموارد القانونية، والطائفة البهائية الدولية، ومعهد دراسات حقوق اإلن

لإلغاثة والتنمية، ومركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان، واللجنة الدولية للعمل على احتـرام امليثـاق                
 املنتدى اآلسيوي حلقـوق     أيضاً (منظمة كونكتاس حلقوق اإلنسان   األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه، و     

 باسـم الرابطـة   أيضاً( العامل الثالث - ، ومركز أوروبا )عهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة   اإلنسان والتنمية وم  
 والرابطة النـسائية    الدولية للمحامني الدميقراطيني، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب،          

 احلريـات،   - ، ومنظمة فرنـسا     )غذاءالعاملية من أجل السالم واحلرية، وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية ال          
، ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان، ومنظمة رصـد        ) باسم باكس رومانا   أيضاً(ومنظمة فرانسيسكان الدولية    

الدويل، ومنظمة حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، واللجنة الدولية للحقوقيني، واملركز الدميقراطي 
، واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب، واالحتاد الـدويل لرابطـات حقـوق       التنمية التعليمية الدولية  

اإلنسان، وحركة التصاحل الدولية، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، واملنظمة الدولية للقضاء على          
 الدولية لنصرة األمـم املتحـدة،       مجيع أشكال التمييز العنصري، ومكتب السلم الدويل، وحركة الشباب والطالب         

مبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية، ومراسلون بال حدود الدولية، ومجعية الـشعوب           أومنظمة التحرير، ورابطة    
، واحتاد العمل النسائي، ) باسم حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوبأيضاً(املهددة باالنقراض   

  . العامليةالعرب، ومنظمة األمم املتحدة للرصد، واملنظمة الدولية للرؤيةواحتاد احلقوقيني 

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٨(
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، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة احلق       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    السادسة والعشرين ويف اجللسة     - ٢٠٤
وريـا الـشعبية    ، وتايلند، واجلزائر، ومجهوريـة ك     ) اإلسالمية - مجهورية  (يف الرد ممثلو االحتاد الروسي، وإيران       

  .الدميقراطية، وسري النكا، والسودان، والصني، وفرنسا، والكامريون، وكوبا، واملغرب، واليابان

، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة احلق يف        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣، املعقودة يف    الثالثة والثالثني ويف اجللسة     - ٢٠٥
  . واليابان، والصني، وسري النكا،الرد ممثلو أذربيجان

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا -  اءه

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

باسم (، عرض ممثل اجلمهورية التشيكية      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    الثالثة واألربعني يف اجللسة     - ٢٠٦
، املقدم من اجلمهورية التشيكية واليابان وشاركت يف A/HRC/10/L.27مشروع القرار ) االحتاد األورويب واليابان

، وإيطاليا، والربتغـال، وبلجيكـا،      آيسلندا، و آيرلنداتقدميه إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، و      
والدامنرك، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، 

ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، والتفيـا،            
 الشمالية، ومونـاكو،    آيرلنداولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        

وانضمت مجهورية  . وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان    والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا،     
  . القرار مشروع إىل مقدميما بعدمقدونيا اليوغوسالفية السابقة في

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يتعلق مبشروع القرار بوصفها البلد املعين  -٢٠٧

   للتصويت قبل التصويت ممثلو إندونيـسيا والربازيـل والـصني           فسها، أدىل ببيانات تعليالً   ويف اجللسة ن    - ٢٠٨
  .وكوبا وماليزيا

واعتمد مـشروع   . ، بناء على طلب ممثل كوبا، تصويت مسجل على مشروع القرار           أجري ويف اجللسة نفسها    -٢٠٩
  :وجرى التصويت على النحو التايل. ويت عن التصعضواً ١٥ أصوات، مع امتناع ٦ مقابل صوتاً ٢٦القرار بأغلبية 

األرجنتني، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البحرين، بوركينـا فاسـو، البوسـنة              :ناملؤيدو
واهلرسك، مجهورية كوريا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غانا، فرنـسا،           

لسعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا    الكامريون، كندا، مدغشقر، املكسيك، اململكة العربية ا      
   ؛ الشمالية، موريشيوس، هولنداآيرلنداالعظمى و

  ؛االحتاد الروسي، إندونيسيا، الصني، كوبا، مصر، نيجرييا  :املعارضون

، جيبـويت،   أفريقيـا أذربيجان، أنغوال، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنـوب           :املمتنعون
  .، قطر، ماليزيا، نيكاراغوا، اهلندالسنغال، غابون، الفلبني

  .١٠/١٦، القرار A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظر لالطالعو  - ٢١٠
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  هيئات وآليات حقوق اإلنسان - خامساً
  تقرير هيئات وآليات حقوق اإلنسان -  ألف

   إجراء تقدمي الشكاوى

 ٢٣ ، املعقودة يف  الثالثة والثالثني ، واجللسة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    الثانية والعشرين يف اجللسة     - ٢١١
  .، عقد اجمللس جلستني مغلقتني بشأن إجراء تقدمي الشكاوى٢٠٠٩مارس /آذار

 اجللستني، نتائج، ألقى الرئيس بيانا بشأن ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣، املعقودة يف الثالثة والثالثنيويف اجللسة   - ٢١٢
 يف حالة حقوق اإلنسان يف تركمانستان مبوجـب         ة،لقغ م اتخالل جلس ،  ننظر جملس حقوق اإلنسا   : "قال فيه 

وقرر اجمللس عـدم    . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ بقرار اجمللس    عمالًإجراء تقدمي الشكاوى املوضوع     
  ".واصلة النظر يف حالة تركمانستانم

  اللجنة االستشارية 

، س، عرض ميغيل ألفونسو مـارتيني     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    السادسة والعشرين يف اجللسة     - ٢١٣
رئيس اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، تقارير اللجنة االستشارية بشأن دورتيها األوىل والثانية،              

ــودتني يف  ــسطس / آب١٥- ٤املعق ــاين٣٠- ٢٦ و٢٠٠٨أغ ــانون الث ــاير / ك  A/HRC/10/2 (٢٠٠٩ين
  ).A/HRC/AC/2/2و

  ء املعنية حبقوق الشعوب األصليةآلية اخلربا

، عرض جون برنارد هنركش، رئيس ٢٠٠٩مارس / آذار١٧، املعقودة يف السادسة والعشرين يف اجللسة   - ٢١٤
بالدورة األوىل لآللية املعنية حبقوق الشعوب األصلية،       املتعلق  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، التقرير        

  ).A/HRC/10/56 (٢٠٠٨أكتوبر /األول تشرين ٣- ١املعقودة يف 

  منتدى قضايا األقليات

، عرض غاي ماكـدوغال، اخلـبري       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    السادسة والعشرين يف اجللسة     - ٢١٥
 كانون ١٦ و١٥عتمدها املنتدى املعين بقضايا األقليات املعقود يف ااملستقل املعين بقضايا األقليات، التوصيات اليت 

  ).A/HRC/10/11/Add.1 (٢٠٠٨ديسمرب /لاألو

   من جدول األعمال٥املناقشة العامة بشأن البند  -  باء

 ٥البند  بشأن  ، عقد اجمللس مناقشة عامة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣، املعقودة يف    الرابعة والثالثني يف اجللسة     - ٢١٦
  :التالية أمساؤهم ببياناتالشخصيات  خالهلا تمن جدول األعمال، أدل
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باسم منظمة  (االحتاد الروسي، األرجنتني، إندونيسيا، باكستان      : ثلو الدول األعضاء يف اجمللس    مم  )أ(
أرمينيا، ألبانيا، البوسـنة    ،  باسم االحتاد األورويب   ()٣٩(، البحرين، الربازيل، اجلمهورية التشيكية    )املؤمتر اإلسالمي 

وغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، صـربيا،      واهلرسك، تركيا، أوكرانيا، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا الي       
 باسم جمموعة دول أمريكا     أيضاً(، شيلي   ) باسم إيطاليا وكوستاريكا واملغرب    أيضاً(، سلوفينيا، سويسرا    )كرواتيا

  ، املكسيك، نيجرييا، اهلند، اليابان؛)األفريقيةباسم جمموعة الدول (، كندا، كوبا، مصر )الالتينية والكارييب
، اجلزائر، مجهورية مقـدونيا     ) اإلسالمية - مجهورية  ( أستراليا، إيران : لو الدول املراقبة التالية   ممث  )ب(

، الكويت، املغـرب، النمـسا،      ) والدامنرك والسويد والنرويج   آيسلندا باسم   أيضاً(اليوغوسالفية السابقة، فنلندا    
  نيوزيلندا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان؛

  ؛اآليرلنديةجلنة حقوق اإلنسان : اقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانمر  )ج(
املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنميـة،        : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(

 ،وهيئة الفرانسيـسكان الدوليـة     باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،        أيضاً(ومنظمة العفو الدولية    
، ) باسم املنظمة العاملية للنساء  أيضاً (مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان     ، و )االحتاد اللوثري العاملي  و

الرابطة الدولية للمحـامني    ،   للتعليم من أجل التنمية    األفريقية الرابطة    باسم أيضاً(العامل الثالث    -  ومركز أوروبا 
وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة     ،  لبالغني الريفيني الكاثوليكيني  واالحتاد الدويل حلركات ا   ،  الدميقراطيني

احلريات، واجمللس اهلندي  -  ، ومنظمة فرنسا)والرابطة النسائية العاملية من أجل السالم واحلرية، فيما بني الشعوب
، واملنظمة الدولية   امل الرابع  الع - واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف     ،  توباي أمارو اهلندية   وحركةألمريكا اجلنوبية،   

، التحالف العاملي من أجل مـشاركة املـواطنني        باسم مؤسسة احلكيم، و    أيضاً(للحق يف التعليم وحرية التعليم      
، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال         واملكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة   والتحالف النسائي الدويل،    

الفريـق  ، و)احتاد الطالب املسيحي العـاملي ، ومنظمة سوكا غاكاي الدولية و التمييز العنصري، وباكس رومانا،   
 باسم املنتدى اآلسيوي أيضاً (االحتاد اللوثري العاملي  ، ومنظمة ليبرياشن، و   العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية    

على مجيع أشكال التمييز    ركة الدولية للقضاء    احلحلقوق اإلنسان والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، و       
التحالف العاملي مـن     باسم منظمة احلكيم، و    أيضاً (منظمة سوكا غاكاي الدولية   ، و )والعنصرية، وباكس رومانا  

االحتـاد الـدويل    ، و  واملكتب الكاثوليكي الدويل للطفولـة     ، والتحالف النسائي الدويل،   أجل مشاركة املواطنني  
االحتـاد  ونظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، وباكس رومانا،          ، واملعهد الدويل للسالم، وامل    للجامعيات

  .)املنظمة العاملية للمرأة، واحتاد الطالب املسيحي العاملي، والعاملي لرابطات األمم املتحدة

                                                      

  .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣٩(
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  االستعراض الدوري الشامل - سادساً
الرئيس بشأن ترتيبات وممارسـات     ، وبيانات   ٥/١، وقرار اجمللس    ٦٠/٢٥١ بقرار اجلمعية العامة     عمالً  - ٢١٧

، نظـر اجمللـس يف نتـائج        )A/HRC/PRST/9/2 و A/HRC/PRST/8/1(عملية االستعراض الدوري الـشامل      
 ١ضطلع هبا خالل الدورة الثالثة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املعقودة من ااالستعراضات اليت 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥إىل 

  النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل -  ألف

، يشتمل القسم التايل على موجز لآلراء بشأن النتائج اليت أعربت ٨/١ من بيان الرئيس ٣- ٤ للفقرة وفقاً  - ٢١٨
 عن تعليقات عامـة  فضالً اجمللس، يف االستعراض والدول األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة     موضوععنها الدول   

  . لنتائجاجمللس لملصلحة قبل اعتماد قدمها أصحاب ا

  بوتسوانا

 لألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار       وفقاً ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ١بوتسوانا يف   أجري استعراض     - ٢١٩
ملرفق بقرار   من ا  )أ(١٥لفقرة  ل وفقاً بوتسوانا   املقدم من التقرير الوطين   : ، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١اجمللس  

؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          )A/HRC/WG.6/3/BWA/1( ٥/١لس  اجمل
) ج(١٥ للفقرة   وفقاًه املفوضية السامية    تواملوجز الذي أعد   ؛)A/HRC/WG.6/3/BWA/2 ()ب(١٥ للفقرة   وفقاً

)A/HRC/WG.6/3/BWA/3.(  

 نتائج، يف ٢٠٠٩مارس / آذار١٨، املعقودة يف والعشرينالسابعة  يف جلسته ،نظر جملس حقوق اإلنسانو  - ٢٢٠
  ).انظر القسم جيم أدناه(االستعراض املتعلق ببوتسوانا واعتمدها 

 املتعلق ببوتسوانا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل            وتتألف نتائج االستعراض    - ٢٢١
)A/HRC/10/69(أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود /أن التوصيات و، باإلضافة إىل آراء بوتسوانا بش

اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي 
  ).A/HRC/10/69/Add.1 أيضاًانظر (لفريق العامل يف ا

ع االسـتعراض بـشأن     اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضـو        - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

نظر يف تتعهد باليف عملية االستعراض بروح من االنفتاح والشفافية وأهنا تشارك أشارت بوتسوانا إىل أهنا   - ٢٢٢
فإنـه ميكـن   وهلذا الغرض، . ناءة بعناية وبطريقة بمجيع التوصيات املقدمة يف مرحلة الحقة بغية الرد عليها مجيعاً  

تفصيلية خـالل   الردود ال توزيع  إىل   بوتسوانا   وأشارت.  ذوي الصلة  بوتسوانا أن تشرك مجيع أصحاب املصلحة     ل
 أن احلكومة تنفذ يف الوقت احلايل معظم التوصيات وأن قبول بعض هذه التوصيات كان كما أشارت إىل. اجللسة

  .على هذا األساس
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 قـد    ملبادئ بـاريس   وفقاًاملشاورات املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان         ن  أ الوفد   ذكرو  - ٢٢٣
بوتسوانا بينت وباإلضافة إىل ذلك، .  وأن مجيع التوصيات ذات الصلة ستقدم إىل جملس الوزراء كي ينظر فيها            اختتمت

 إدارةحقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك   أشري إىل ذلك، عدة مؤسسات تتناول مباشرة مسائل سبق أن أن لديها، حسبما  
  .قتراع العامواللجنة االنتخابية املستقلة لالاملرأة للقضايا اجلنسانية اخلدمات االجتماعية لرفاه الطفل؛ وإدارة شؤون 

.  ويف مراحله النهائية أمـام الربملـان       قيد البحث   ال يزال  وأكدت بوتسوانا أن القانون املتعلق باألطفال       - ٢٢٤
ئي وقانون ولوائح التعليم تنظمه زا، وأن احملاكم العرفية والقانون اجل أن العقاب البدين ال يزال قانونياً الوفدالحظو

 ولكن ينظر إليهـا     اإلهانةة ليس   بدني الوفد إىل أن اهلدف من العقوبة ال       روأشا. وتشتمل على قيود بشأن تطبيقه    
  .  ومقبولة للعقابمشروعةبوصفها طريقة 

  .تمتع بنفس الفرص املمنوحة إىل كل مواطين بوتسواناتإىل أن مجيع اجملموعات األصلية وأشار الوفد   - ٢٢٥

وفيما يتصل بالتوصيات املتعلقة باعتماد تدابري للتصدي جلميع أنواع التمييز، مبا فيه التمييز على أساس                 - ٢٢٦
) ٣ (١٥ املادة أن احلكومة تؤكد أن امليول اجلنسية، والعرق، واجلنس، واللون، والرأي السياسي، أشارت بوتسوانا إىل

ة، أو حمـل املـيالد، أو الـرأي         لظر التمييز ضد أي شخص على أساس العرق، أو القبي         حتمن دستور بوتسوانا    
، أو اجلنس، وأن أي شخص يعتقد أن حقوقه قد انتهكت يستطيع يف أي وقت أن              عتقدالسياسي، أو اللون، أو امل    

عترف الوفد بـأن بوتـسوانا جتـرم النـشاط          ا حني   يفو.  العليا يف بوتسوانا    أمام احملكمة  االنتصافيسعى إىل   
لتمييز ل معروفة حاالتعدم وجود بني واملمارسات اجلنسية املثلية، مبا يعكس القواعد األخالقية والدينية للمجتمع، 

  .على أساس امليول اجلنسية

صديقها على اتفاقية القضاء علـى مجيـع   وشددت بوتسوانا على أهنا اضطلعت مبختلف املبادرات منذ ت      - ٢٢٧
وواصلت بوتسوانا االضطالع بإصالحات تشريعية     . أشكال التمييز ضد املرأة، هبدف تعزيز ومحاية حقوق النساء        

وتواصل .  وإلغاء قانون السلطات الزوجيةألسري األسر العنف ا منعية لتحقيق هذا الغرض، مبا يف ذلك قانونمتوال
 بوتسوانا من خالل حلقات دراسية واجتماعات تعقد مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك              احلكومة تثقيف مواطين  

  . ووسائل اإلعالماملنشوراتوالعامة يف القرى جتماعات اال

 ١٨  سن بوتسوانا انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل أن قانون الزواج حيظر زواج األشخاص دون      ووجهت  - ٢٢٨
إىل  ضمناًتشري  اليت اتاء عليهم، وأشار الوفد إىل أن بوتسوانا ال تقبل التوصيسنة بدون موافقة الوالدين أو األوصي

وأشار . زوجاتالالزواج املبكر ووجود تعدد     ممارسة   استمرار   زعموجود ممارسات ضارة باملرأة، وال سيما اليت ت       
  .عدد الزوجاتأن القانون يف بوتسوانا حيظر تإىل باملرأة وضارة  إىل عدم وجود ممارسات أيضاًالوفد 

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبـة يف         - ٢
  اجمللس بشأن نتائج االستعراض

وفد بوتسوانا على التعليقات والردود الكاملة على التوصيات املقدمة خالل          عن شكرها ل   اجلزائر   أعربت  - ٢٢٩
ا على االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، شجع اجلزائر هو تصميم بوتسوانيما إن و. الفريق العاملاجتماع 

والحظت اجلزائر أن عدد التوصيات اليت قبلتها      . يف جمال التنمية  وال سيما   تواجهها  على الرغم من التحديات اليت      
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املوارد هلا  تتوافر  بوتسوانا جتاه احلاجة إىل أن      تشاطر وتتفهم قلق    اجلزائر  وأضافت أن   . بوتسوانا يعترب مثاالً ممتازاً   
 يف قـرار     هاماً والحظت اجلزائر أن هذا األمر يعد عنصراً      . التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية   ب لوفاءالضرورية ل 

نطاق توسيع وأثنت اجلزائر على جهود بوتسوانا الرامية إىل .  مااحلكومة السيادي املتعلق باالنضمام إىل صك دويل
 )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   منافع مشروعها الريادي اخلاص مبكافحة      

ورحبت اجلزائر بقرار .  عن جهودها الرامية إىل تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالنساءفضالًيشمل الالجئني واملهاجرين ل
 عن توفري الدعم لمسؤووأشارت اجلزائر إىل أن اجملتمع الدويل . قبول التوصيات اليت قدمتها اجلزائر يف هذا الصدد

لبوتسوانا من خالل تقدمي املساعدة التقنية واملالية املالئمة على أساس االحتياجات اليت أعربت عنها بوتـسوانا،                
 حتقيق هذا اهلدف    السعي إىل التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان وحتسني أدائها يف        ب الوفاءهبدف متكني بوتسوانا من     

  . الوطنيةمبا يتسق مع أولوياهتا 

رئيس الوفد على عرضه الواضح والتفصيلي املتعلق مبوقف بلده بشأن التوصيات عن شكرها ل السنغال أعربتو  - ٢٣٠
ورحبت السنغال بقبول بوتسوانا ملعظم التوصيات وشجعت بوتسوانا على تنفيذها          . خالل احلوار التفاعلي  صيغت  اليت  

 السنغال بوتسوانا إىل االهتمام بصفة خاصة باملـسائل         دعتو. فيه ال رجعة    التقدم الذي أحرز بالفعل   جعل  من أجل   
ومتنـت الـسنغال    .  والـصحة  عليم عن تلك املتعلقة بالقضاء على الفقر وتعزيز الت        فضالً املرأةاملتعلقة حبقوق الطفل و   

  .ضمان مواصلة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف بلدهالللسلطات يف بوتسوانا النجاح يف جهودها 

ريادهتا يف تعزيز   ل  عن تقديرها  تأعرببوتسوانا التزامها مببادئ الدميقراطية و    على  ثنت الواليات املتحدة    وأ  - ٢٣١
واعترفت الواليـات املتحـدة   . اإلمنائي للجنوب األفريقي ويف القارة بأكملها  اجملتمع  حتقيق تقدم مماثل يف منطقة      

، وزيادة معدالت التحاق االبتدائياحلصول على التعليم إمكانية  بوتسوانا يف حتسني الرعاية الصحية، واتباستثمار
 على دور النساء يف احلكومة واجملتمع، ورحبت بتنفيذ القانون          أيضاًوأثنت  . تفتيااألطفال باملدارس، وال سيما ال    

نيـة  ساعدة اإلمنائية وتوفري محاية قانو    املمع مالحظة أن زيادة حصول النساء على        األسري  اجلديد املتعلق بالعنف    
 أيضاًوالحظت .  اليت حتققت للنساءفوائدأفضل للنساء، مبا يف ذلك ما يرتبط باالغتصاب، سيساعد على تثبيت ال

واألقليات األخرى من " سان"واصلة املناقشات مع يف م وأعربت عن أملها "سان " قبيلةفتح جمال جديد للحوار مع
 أيـضاً  الواليات املتحدة    أشادتو. دة اإلمنائية بصورة أفضل    واملساع تعليمأجل تناول املسائل املتعلقة باألرض وال     

ببوتسوانا على عزمها حتسني القدرات الوطنية املتعلقة بتعزيز ورصد حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل 
 تأهيل املهـين  ال الواليات املتحدة أهنا تدعم جهود بوتسوانا الرامية إىل تعزيز           بينتو. معاجلة التأخريات القضائية  

  .يف جمال حقوق اإلنسان والسعي إىل احلصول على مساعدة يف هذا اجملالها  وتدريبلقواهتا األمنية

مجيع البلدان األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية، أن بوتسوانا تواجه صعوبة           شأهنا شأن   والحظت جيبويت،     - ٢٣٢
أن بوتسوانا تأثرت بـشدة     جيبويت   تالحظو.  وطأة الفقر  بالغة يف التنفيذ الفعال لسياساهتا الرامية إىل احلد من        

فريوس سياسة لرصد   لوضعها   على احلكومة    وأثنتاإليدز خالل السنوات املاضية،     /بفريوس نقص املناعة البشرية   
.  على هذه السياسة   البلدان األخرى املتأثرة هبذا الوباء     ينبغي إطالع    اإليدز، وأشارت إىل أنه   /نقص املناعة البشرية  

ستساعد يف حتسني احلالـة    الناجتة عن االستعراض الدوري الشامل      وأعربت جيبويت عن رأي مفاده أن التوصيات        
 ملواجهة التحديات    وخارجياً داخلياً اًضافربيد أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب ت      . العامة حلقوق اإلنسان يف البلد    

  . اليت تواجهها بوتسوانا
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   أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين التعليقات العامة املقدمة من- ٣

 متالزمة نقص املناعـة املكتـسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   ب  املعنية أشادت الشبكة القانونية الكندية     - ٢٣٣
 اليت تتناول التدابري الالزمة للتصدي لإليدز ولكنها أعربت عن خيبة أملـها             ٢٤ بالوفد لقبوله التوصية     )االيدز(
.  تتناوالن عدم التمييز على أساس امليول اجلنسية وعدم جترمي نشاط اجلنس املثليني اللت٢٣ و١٨ التوصيتنيرفض ل

 بني شخـصني   ياجلنسالسلوك  ائي اليت جترم    زقانون اجل الإلغاء األحكام الواردة يف     يف  وحثت احلكومة على النظر     
 أن  رأتحدة املعنية حبقوق اإلنسان جلنة األمم املت أنحظو لأضافت أنهو.  بالتراضي بينهمابالغني من نفس اجلنس

 وإذ تالحظ . اخلصوصيةيف  عدم التمييز و   يف   قاحلهذه األحكام تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما          
جنة اللعدم وجود حالة معروفة من التمييز على هذا األساس، فقد أشارت إىل             تذكر   تعليقات الوفد اليت     الشبكة

م وهتمش اجملموعات الضعيفة    ص، إال أهنا ت   ياًاذ القوانني فعل  فت أنه بالرغم من عدم إن     رأاليت  قوق اإلنسان   املعنية حب 
املعنيـة   جلنة األمم املتحدة      وتكراراً  مراراً وقد شددت . اإليدزتضعف مكافحة   هذه األحكام   كما أن   . يف اجملتمع 

 أن هذه األحكـام   علىاإليدز/اعة البشرية قوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املن         حب
بـدفع  متالزمة نقص املناعـة املكتـسب       /نقص املناعة البشرية  لفريوس  تتعارض مع اجلهود الرامية إىل التصدي       

 دولة مجيع اجملموعات اإلقليمية، مبا ستة وستونديسمرب، طالبت /ويف كانون األول.  إىل التخفياجملتمعات املهمشة
دت املفوضـة الـسامية     يوأ. لقوانني اليت جترم العالقات اجلنسية املثلية     ا بإهناء،  األفريقيةموعة   دول من اجمل   ٦فيها  

 يتعرض أي شخص للتمييز أو العنف أو العقوبة اجلنائية أو           ال جيوز أن   " أنه حلقوق اإلنسان هذا الطلب وذكرت    
تقدير لبيان احلكومة الذي الوأعرب عن  ".يةاناجلنسية امللحوظة أو هويته اجلنسال لسبب سوى ميوله سوء املعاملة 
  . منفتحة على هذه األسسىوإىل استعدادها املعلن ألن تبق التمييز ضد األشخاص ال جيوزأشار إىل أنه 

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

لوفود اليت شاركت يف    ، أعربت بوتسوانا عن تقديرها للحوار البناء والتفاعلي الذي جرى مع ا           تاميف اخل   - ٢٣٤
قتراحات املقدمـة يف كـانون   تقديرها لالوأشارت بوتسوانا إىل .  أعضاء املنظمات غري احلكوميةااحلوار مبن فيه  

 ويف اجللسة احلالية، مع مالحظة اآلثار القصرية واملتوسطة والطويلة املدى املرتبطة بتنفيـذ              ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  يـرى أن   يات اليت تواجهها بوتسوانا من حيث املوارد املالية والبشرية، فإنه          التحد  الوفد الحظيوإذ  . التوصيات

  . هلابوتسوانا ستنجح مع دعم من اجملتمع الدويل

أجـري بـه   واألسلوب القدير الـذي  مهنيته رئيس جملس حقوق اإلنسان على عن شكرها ل  بوتسوانا   أعربتو  -٢٣٥
  .تنفيذ إجراءات هذه املرحلة ومتابعتهاإىل وأشارت إىل أهنا تتطلع . ألمانةوااجملموعة الثالثية  عن أعضاء فضالًاالستعراض، 

  جزر البهاما

 األحكام ذات الصلة الواردة  جلميعوفقاً ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١أجري استعراض جزر البهاما يف   - ٢٣٦
 مـن   )أ(١٥ للفقرة   وفقاًجزر البهاما    املقدم من التقرير الوطين   : ، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١يف قرار اجمللس    

؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية          )A/HRC/WG.6/3/BHS/1 (٥/١املرفق بقرار اجمللس    
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 وفقاً؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية       )A/HRC/WG.6/3/BHS/2 ()ب(١٥ للفقرة   وفقاًحلقوق اإلنسان   
  ).A/HRC/WG.6/3/BHS/3 ()ج(١٥للفقرة 

 نتائج، يف ٢٠٠٩مارس / آذار١٨، املعقودة يف السابعة والعشرينونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته   - ٢٣٧
  ).انظر القسم جيم أدناه(االستعراض املتعلق جبزر البهاما واعتمدها 

لدوري الشامل وتتألف نتائج االستعراض املتعلق جبزر البهاما من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض ا          - ٢٣٨
)A/HRC/10/70و A/HRC/10/70/Corr.1(أو االستنتاجات، /، باإلضافة إىل آراء جزر البهاما بشأن التوصيات و

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  ).A/HRC/10/70/Add.1 أيضاًانظر (ريق العامل كافية خالل احلوار التفاعلي يف الف

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

 وزارة اخلارجية جبزر البهاما، إىل أن كمنولث جزر البهاما قـد          ب، املدير العام    زوا سري شأشار سعادة جو    - ٢٣٩
سيادة الـدول  تعهده الرمسي باحترام  جملتمع الدويل منذ ما يقرب من مخسة وثالثني عاماً   ا  إىل لدى انضمامه أعلن  

 الوفد أن جزر البهاما قد أعـادت        ذكرو.  وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون      هاحدة أراضي وو
 ال غىن   املبادئ والقيم اليت لعبت دوراً    هي   و ؛ املبادئ هامة على الصعيد الدويل التزامها هبذه     مناسبة  تأكيد يف كل    

  . السياسي والتقدم االقتصادي واالجتماعي والتنمية يف جزر البهامااالستقرارعنه يف تأسيس وترسيخ الدميقراطية و

ريخ تـا  الغـريب، ولـديها      نصف الكرة وأشار الوفد إىل أن جزر البهاما، هي ثاين أقدم دميقراطية برملانية يف               - ٢٤٠
وتتفهم وتقدر احلكومة بصورة كاملة     . قوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون     واحترام حل ،  دميقراطي راسخ 

أن احترام وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يتطلب يقظة دائمة وإجراءات لضمان أن يتمتع مجيع أعضاء اجملتمـع هبـذه                   
  .ذي جيب أن يلعبه اجملتمع املدين يف هذه العملية بأكملهاجزر البهاما بالدور احليوي التعترف كما . احلقوق

ة العمل الثالثة للفريق العامل يف      جلسزر البهاما، الذي جرى يف      جب  املتعلق وخالل االستعراض الدوري الشامل     - ٢٤١
  الواردمل،، تعهدت جزر البهاما مبواصلة استعراض التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العا٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

واسترعى الوفد .  تقرير عن حالة التوصيات إىل اجللسة العامة جمللس حقوق اإلنسان        مي، وتقد A/HRC/10/70يف الوثيقة   
  ).A/HRC/10/70/Add.1(بوصفها تقرير متابعة رمسية  جزر البهاما ا قدمتهيتالالوثيقة انتباه اجمللس إىل 

هبا الذي جرى يف كـانون  املتعلق ت وصدقت، منذ االستعراض وأشار الوفد إىل أن جزر البهاما قد وقع        - ٢٤٢
كـانون   ٤(، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
). ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ) ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

وباإلضافة إىل ذلك، وقعت جزر . ٢٠٠٩مارس / آذار ٢٣ جزر البهاما يف      حالة يفيز التنفيذ   وسيدخل العهدان ح  
املعاملة ضروب  على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦البهاما يف 

 على هذه االتفاقية عقب االسـتعراض        جزر البهاما التصديق   عتزموت. نةيأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله      
  .التشريعية للمقتضيات وفقاًالواجب 
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 على عمليةجييز إشراف مدنيني  الذي ةكما سلطت جزر البهاما الضوء على القانون املعدل لقانون الشرط  - ٢٤٣
  . تقدمي الشكاوى

احلكومة تواصل تنفيذ التوصيات     كارمايكل، أشار الوفد إىل أن        القائم يف طريق   وفيما يتعلق مبركز االحتجاز     - ٢٤٤
  .حلقوق اإلنسان يف هذا الصدداملفوضة السامية  مع  الوثيق وتواصل التعاون وإدارتهتعزيز بيئة املرفقاليت تتوخى 

مبوجب اتفاقية  تتوقع خالل االستعراض تقدمي التقارير اليت مل تقدم بعد          وأشار الوفد إىل أن جزر البهاما         - ٢٤٥
 كانون ٣١كال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حبلول            القضاء على مجيع أش   

وأشار الوفد إىل أن جزر البهاما مل تستطع أن تلتزم باملوعد النهائي الذي حددته بنفسها،      . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
كما .  يف املوعد املناسب   هذه التقارير  ولكن أوشكت العملية االستشارية على االنتهاء، مما ميهد الطريق إىل تقدمي          

  .أكد الوفد أن عملية إعداد التقرير املطلوب مبوجب اتفاقية حقوق الطفل جارية يف الوقت احلايل

وجملس املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان هيئات وأكد الوفد من جديد التزام جزر البهاما مبواصلة العمل مع   - ٢٤٦
ر بناء وتعزيز قدرة جزر البهاما على االضطالع بالتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ مبوجب حواإقامة حقوق اإلنسان لضمان 

وشدد الوفد على اعتراف جزر البهاما بأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
  . اما ملتزمة هبذه املهمةوأن جزر البهاملدين احلكومة واجملتمع قبل  من  متواصالًعمالًاألساسية يتطلب 

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء والـدول           - ٢
  املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

.  وفد جزر البهاما، الذي يدل على التزام جزر البهاما حبماية وتعزيز حقوق اإلنسانضوررحبت مصر حب  - ٢٤٧
لعالقات مع جزر البهاما    ل  دائماً األفريقية اليت توليها اجملموعة      األمهية ن، ع األفريقيةوأعربت مصر، باسم اجملموعة     

لتقـدمي  األوىل  (وشددت مصر على أن حضور جزر البهاما إىل جنيف مـرتني            .  بصفة عامة  واجلماعة الكاريبية 
ية بقـض يدل على التزام احلكومة اجلاد      )  االستعراض الدوري الشامل مث حلضور عملية اعتماد التقرير        ها إىل تقرير

. ملساعدة البلدان غري املمثلة يف جنيف على متابعة أعمال اجمللس         جادة  حقوق اإلنسان وبأنه جيب اختاذ إجراءات       
، عن دعمها الكامل لالختيارات اليت اختذهتا جزر البهاما بشأن حقوق     األفريقيةأعربت مصر، باسم اجملموعة     كما  

تباع ا حبق جزر البهاما السيادي يف األفريقيةف اجملموعة ااعترو قبلتها جزر البهاما، يتالتوصيات الوبشأن اإلنسان 
  .املسار الذي يناسب جمتمعها وقيمها

وتتمتع . وزارة اخلارجية جبزر البهاما، وأيدت بيان مصر      بوأعربت كوبا عن تقديرها حلضور املدير العام          - ٢٤٨
مع كوبا وتواجه   ودية   االحنياز، بعالقات    جزر البهاما، وهي بلد صغري يف منطقة الكارييب وعضو يف جمموعة عدم           

 كوبا  وأعربت. واعترفت كوبا جبهود جزر البهاما واجنازاهتا     . منها، نقص املوارد  ألسباب  ظروف اقتصادية صعبة    
 وحثت جزر البهاما على اختـاذ مجيـع          هلا أعربت عن دعمها  كما  وفد جزر البهاما على حضوره،      عن شكرها ل  

  .لشعبهاقوق اإلنسان اخلاصة التدابري الالزمة حلماية ح

الصكوك الدولية الرئيـسية    مع   ة الوطني اتالتشريعمتشي  ورحبت فرنسا بإعالن جزر البهاما عن حتقيق          - ٢٤٩
وشجعت فرنسا حكومة . قوق اإلنسان، واجلهود املبذولة يف هذا اجملال، واإلشارة إىل مراكز الشرطة واالحتجازحل
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عني اختاذه بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقيـة            اإلجراء الذي يت  بشأن  جزر البهاما   
بقبول التزامها  وهنأت فرنسا حكومة جزر البهاما على هنجها وعلى         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  .التوصيات اليت قدمها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

ملعلومات ا  على  البهاما وشكرته   جزر باسم دول أمريكا الالتينية والكارييب، حبضور وفد      وورحبت شيلي     - ٢٥٠
كمـا  . املتعلقة باجلهود اجلارية لالمتثال للتوصيات اليت قدمها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل            

بتعزيز ومحايـة   األكيد  هاما   يدل على التزام جزر الب     لذيزر البهاما على حضورها ا    عن شكرها جل   شيلي   أعربت
  .حقوق اإلنسان

ورحبت بربادوس بوفد جزر البهاما، الذي حضر إىل جنيف لتقدمي رده على التوصيات اليت قدمها الفريق   - ٢٥١
جزر البهاما بفعلها هذا، أظهرت التزامها      أن  إىل  وأشارت بربادوس،   . العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

وحثت بربادوس اجملتمع الدويل على  .، وقبول عدد من التوصيات املقدمة والنظر فيهاق اإلنسانحبماية حقواألكيد 
االعتراف بأوضاع الدول النامية الصغرية مثل جزر البهاما وتقدمي الدعم الكامل هلا ومساعدهتا يف جهودها الرامية 

ر البهاما ومتنت هلا كل النجاح يف مواصلة        وختاماً، أعربت بربادوس عن دعمها الكامل جلز      . إىل تنفيذ التزاماهتا  
  .اجنازاهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

 بوفد جزر البهاما وبينت أنه مما يشجعها تصميم حكومة جزر البهاما على الوفاء        حاراً ورحبت اجلزائر ترحيباً    - ٢٥٢
والحظت أن . وال سيما يف جمال التنمية  بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، على الرغم من التحديات اليت يواجهها البلد            

  .على اجملتمع الدويل دعم جزر البهاما وتوفري املساعدة املالية والتقنية بصورة مستدامة ومالئمة الحتياجات البلد

وأشارت باكستان إىل أنه ينبغي تشجيع جزر البهاما يف جهودها الرامية إىل االمتثال اللتزاماهتا املتعلقـة                  - ٢٥٣
.  من التوصيات املقدمة خالل االستعراضنسان بصورة شاملة وأنه مما يسرها أن جزر البهاما قبلت عدداًحبقوق اإل

وتعتقد باكستان أنه ينبغي أن يتيح مجيع أصحاب املصلحة خرباهتم التقنية ومواردهم األخرى لتعميق التعاون مع                
أشارت باكستان إىل أهنا ستواصـل تعميـق        و. الدول النامية الصغرية بشأن تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان فيها        

  .تعاوهنا الثنائي مع جزر البهاما الستكشاف إمكانيات تبادل اخلربة واملعارف التقنية املتعلقة حبقوق اإلنسان

ووجهت بوتسوانا التهنئة لوفد جزر البهاما على العرض الشامل الذي وفر املزيد من املعلومات بـشأن                  - ٢٥٤
وقد الحظت بوتسوانا مع االرتياح والتقدير أن معظـم         .  حبالة حقوق اإلنسان يف البلد     نتائج االستعراض اخلاص  

 منذ البداية وخـالل     وكان االلتزام مبواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واضحاً       . التوصيات قبلتها جزر البهاما   
ورحبـت  . ديـسمرب /لالتحضريات اخلاصة باالستعراض، ومن خالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف كانون األو           

  .بوتسوانا بإشراك اجملتمع املدين يف عملية املتابعة

  اآلخرينبملقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة ا التعليقات العامة - ٣

رحبت منظمة العفو الدولية بتصديق جزر البهاما السريع على عهدين دوليني عقب إعالهنا اعتزامها فعل                 - ٢٥٥
وأضافت منظمة العفو الدولية أهنا تشعر خبيبة .  املعين باالستعراض الدوري الشاملهذا يف مناقشات الفريق العامل  

أمل من رفض جزر البهاما للتوصيات املتعلقة بعقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك وقف تنفيذ العقوبة، والتصديق علـى                  
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 منظمة العفو الدولية مـن  وأكدت. الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
ورحبت . جديد دعوهتا إىل جزر البهاما إللغاء مجيع األحكام اليت جتيز عقوبة اإلعدام وإعالن وقف حاالت اإلعدام

منظمة العفو الدولية بتأييد جزر البهاما للتوصيات الرامية إىل ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقانون منع العنـف                 
وال تزال منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق نتيجة رفـض          . التصدي ملشكلة االغتصاب  و) نظام احلماية (األسري  

وحثت منظمة العفو الدولية جزر البهاما على العمل على . التوصيات املتعلقة بتجرمي اإلكراه على املعاشرة الزوجية
ن التقارير األخرية تشري    إد حيث   وجه السرعة إلجراء حتقيق مستقل يف مزاعم بسوء املعاملة يف اآلونة القريبة العه            

  .إىل استمرار سوء املعاملة يف مركز االحتجاز بطريق كارمايكل

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

أعرب وفد جزر البهاما عن شكره للوفود على تعليقاهتا البناءة وأهنا تشعر بالسعادة ملستوى الدعم املقدم    - ٢٥٦
 على دعمهم -  جيبويت وماليزيا وهولندا    - وأشاد الوفد بصفة خاصة بأعضاء اجملموعة الثالثية        . من اجملتمع الدويل  

  .جلزر البهاما خالل عملية االستعراض

 من وفيما يتعلق مبسألة مركز االحتجاز بطريق كارمايكل، قال الوفد إن اإلضافة إىل التقرير تتناول عدداً      - ٢٥٧
  . عن الوفود األخرىفضالًالدولية املسائل اليت أثارهتا منظمة العفو 

وأكد الوفد من جديد التزامه بتنفيذ التزاماته املتعلقة حبقوق اإلنسان مبواصلة العمل بصفة وثيقة مع جملس   - ٢٥٨
  .حقوق اإلنسان

  بوروندي

األحكام ذات الصلة الواردة     جلميع   وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢بوروندي يف   أجري استعراض     - ٢٥٩
 من املرفق )أ(١٥ للفقرة وفقاً بوروندي املقدم من التقرير الوطين :، واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١رار اجمللس يف ق

قـوق  ؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حل        )A/HRC/WG.6/3/BDI/1( ٥/١بقرار اجمللس   
 للفقـرة   وفقاًوجز الذي أعدته املفوضية السامية       وامل ؛)A/HRC/WG.6/3/BDI/2( )ب(١٥ للفقرة   وفقاًاإلنسان  

  ).A/HRC/WG.6/3/BDI/3( )ج(١٥

 نتائجيف ، ٢٠٠٩مارس / آذار١٨ يف جلسته السابعة والعشرين، املعقودة يف ونظر جملس حقوق اإلنسان،  - ٢٦٠
  ). انظر القسم جيم أدناه( املتعلق ببوروندي واعتمدها االستعراض

 ببوروندي من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ض املتعلق وتتألف نتائج االستعرا    - ٢٦١
)A/HRC/10/71(وااللتزامات الطوعية والردود أو االستنتاجات، /، باإلضافة إىل آراء بوروندي بشأن التوصيات و

جلة كافية خالل احلوار التفاعلي اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معا
  .يف الفريق العامل
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اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضـوع االسـتعراض بـشأن             - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

املسائل  على خمتلف قدمت السيدة روز إندوايو، وزيرة حقوق اإلنسان والشؤون املتعلقة باجلنسني، ردوداً  - ٢٦٢
 التصديق على االتفاقية الدولية    وأشارت إىل أن بوروندي تعتزم جدياً     . املثارة خالل االستعراض املتعلق ببوروندي    

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ويف الوقت نفسه، اختذت مجيع التدابري الالزمة ملنع اجلـرائم ذات                 
لتمييز على أساس امليول اجلنسية، فقد رفض جملس الشيوخ التعـديل           وفيما يتعلق مبنع ا   . الصلة ومعاقبة مرتكبيها  

الذي اقترحه جملس النواب بشأن هذه املسألة وسيتم إنشاء جلنة مشتركة من أجل حتديد املوقف النهائي الـذي                  
ىل أن وفيما يتعلق بتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بشأن العنف اجلنسي، فقد أشـارت إ           . يتعني اعتماده 

ويف هذا الصدد، جيرم مشروع القـانون اجلزائـي         . هناك برنامج تثقيف مستمر تضطلع به الدولة واجملتمع املدين        
وتتألف آلية القضاء االنتقالية من جلنة حقائق ومصاحلة وحمكمة خاصة اتفق عليها بـني              . اجلديد العنف اجلنسي  

ورات الوطنية اليت ال غىن عنها إلقامة هذه اآلليات وسوف      وجترى يف الوقت احلايل املشا    . احلكومة واألمم املتحدة  
  .ختتتم قريباً

) ٨(و) ٦(و) ٣(و) ١(٨١وشدد وفد بوروندي مرة أخرى على أن الردود على املسائل الواردة يف الفقرة   - ٢٦٣
وخـالل  .  من هذا التقريـر    ٨٣ و ٨٢ و ٨٠من تقرير الفريق العامل كانت مدرجة بالفعل يف الفقرات          ) ١٠(و
، إىل أن مشروع القانون اجلزائي اجلديد، الذي سـيتم          )١(٨١الستعراض أشارت بوروندي فيما يتعلق بالفقرة       ا

إصداره قريبا يلغي عقوبة اإلعدام حسبما هو متوخى يف الربوتوكول االختياري الثاين بالعهد الـدويل املتعلـق                 
ز بني البنني والبنات يف إمكانية احلـصول علـى          والتميي) ٣(٨١وفيما يتعلق بالفقرة    . باحلقوق املدنية والسياسية  

 من أجل إزالـة أي      برناجماً تعليمياً ثقافياً جارياً    وأن هناك    قائماًالتعليم، ذكرت بوروندي أن هذا التمييز مل يعد         
 فضالً، ذكرت بوروندي أن أعمال التعذيب، )٨(٨١و) ٦(٨١وباإلشارة إىل الفقرتني . حتفظات متبقية لدى اآلباء

، أشري يف وقـت  )١٠(٨١، فيما يتعلق بالفقرة أخرياًو. الغتصاب، جمرمة يف مشروع القانون اجلزائي اجلديد عن ا 
  . الذي يقيد عقد اجتماعات عامة٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦سابق إىل إلغاء املرسوم الوزاري املؤرخ 

وقد اعتمـد الربملـان     . ٢٠٠٨رب  ديسم/كما عرض الوفد التطورات اجلديدة يف بوروندي منذ كانون األول           - ٢٦٤
 مشروع القانون اجلزائي اجلديد الذي جيرم جرائم احلرب، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجـرائم اإلبـادة،                 مؤخراً

وقد . والتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، واالغتصاب والعنف اجلنسي والذي يضمن خمتلف حقوق الطفل         
  .ومت توقيف سبعة أشخاص وإصدار حكم بسجن شخصني آخرين" األلبينو"جملرمني الذين قتلوا مت تفكيك شبكة ا

ستراتيجية وطنية ملكافحة العنف اجلنسي واليت تنص، على مجلة أمور        اواعتمدت احلكومة يف وقت قريب        - ٢٦٥
  .من العنفمنها إنشاء آلية منسقة جلمع البيانات وتوفري موارد مالية خمصصة ملكافحة هذا النوع 

وفيما يتعلق بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتسق مع مبادئ باريس، كان هناك تأييد متزايد مـن       - ٢٦٦
  .الرأي العام اللتزام احلكومة يف هذا الصدد
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وشدد الوفد على أنه قد أنشئت رابطات مدنية وسياسية جديدة، وأن القضاء حيمي احلريـات املدنيـة                   - ٢٦٧
 جلنة وطنية مستقلة    مؤخراًكما أنشئت   . سبما يدل على ذلك إطالق سراح بعض السجناء مؤخراً        والسياسية، ح 

لالنتخابات، بدعم من مجيع الشركاء السياسيني واجملتمع املدين، وهي متثل ضمانات إلجـراء انتخابـات حـرة          
  .  اجملتمع املدينوينبغي التشديد على أن رئيس ونائب رئيس هذه اللجنة من ممثلي. ٢٠١٠ودميقراطية يف 

، منحت بوروندي ختفيف لعبء الدين اخلارجي، وهو إجراء سيسهم يف زيادة مواردها حلمايـة               وختاماً  - ٢٦٨
  .وضمان حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة          - ٢
  ج االستعراضيف اجمللس بشأن نتائ

 فضالًأعربت اجلزائر عن شكرها لبوروندي للتعليقات الشاملة على التوصيات املقدمة خالل االستعراض،               - ٢٦٩
وأشادت اجلزائر مرة أخرى بتصميم بوروندي على العمل من أجـل           . عن استكمال التدابري املتخذة منذ ذلك احلني      

ويدل عدد التوصيات اليت قبلتها بوروندي على       .  عناصر اجملتمع  حتقيق السالم عن طريق املصاحلة الوطنية بني خمتلف       
وقد نشأ عدد من االلتزامات من التوصيات اليت قبلتها   . التزامها اجلاد بالعمل على تنفيذ االستعراض الدوري الشامل       

 إىل بورونـدي  ولذا كررت اجلزائر مطالبتها، مع العديد من الدول األخرى، اجملتمع الدويل بزيادة دعمه              . بوروندي
  . ألولوياهتا الوطنيةوفقاًيف مجيع الظروف وحقوق اإلنسان حىت تتمكن من الوفاء بالتزامها لتشجيع ومحاية 

ديسمرب، جبهود بورونـدي الراميـة إىل       /وأكدت السنغال من جديد على أهنا رحبت، يف كانون األول           - ٢٧٠
. ى التدابري املتخذة بالنسبة للنساء واألطفـال      ، مع تسليط الضوء بصفة خاصة عل      حقوق اإلنسان تشجيع ومحاية   

وشددت السنغال على أن قبول بوروندي للتوصيات املتعلقة باجملموعات الضعيفة يدل على عزمها حتسني وضـع       
كما شجعت بوروندي على تنفيذ هذه التوصـيات        . هذه اجملموعات والسماح هلا بالتمتع حبقوقها بصورة كاملة       

  .التقنية هلذا الغرض عند احلاجةبفعالية وطلب املساعدة 

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن احترامها الشديد لتصميم شعب بوروندي على جتاوز اآلثـار                - ٢٧١
ويف هذا  . املدمرة للحرب األهلية وبناء جمتمع يتمتع بالسالم واالزدهار ومشول للجميع من أجل األجيال القادمة             

ن تزيد بوروندي جهودها لرتع سالح األطفال املـشاركني يف الـصراع املـسلح           الصدد، فإهنا تدعم التوصية بأ    
 من خالل نـسبة الزيـادة يف        وكان التزام احلكومة بتشجيع التعليم واضحاً     . وتسرحيهم وإعادة دجمهم يف اجملتمع    

 بالتوصـيات   وفيما يتصل .  يف املائة  ٦٩ واليت بلغت    ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف البلد من       
املتعلقة بالشواغل اخلاصة بزيادة أعمال العنف اجلنسي واالغتصاب يف اآلونة األخرية يف بوروندي، فإن الواليات               

  شخص، مبن فيهم مسؤولون يف احلكومة، ينفـذون أحكامـاً          ٥٠٠املتحدة تنظر بعني التقدير إىل أن هناك حنو         
 مواصلة النظر يف مسألة اإلفالت من العقاب املتعلق بالعنف بالسجن الرتكاهبم جرائم اغتصاب أو اعتداء، وترجو   

وقد أعربت التوصيات األخرى عن القلق إزاء حريات        . اجلنسي، مبا يف ذلك إكراه الزوجة على املعاشرة اجلنسية        
فقد ،  نشطاً مدنياًومع االعتراف بأن لدى بوروندي جمتمعاً. إنشاء اجلمعيات والتعبري عن الرأي والتجمع السلمي

شددت الواليات املتحدة على أمهية دور الصحفيني املستقلني، واألحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املـدين يف               
وتتطلع الواليات املتحدة إىل إنشاء جلنة وطنية مـستقلة حلقـوق           . ٢٠١٠ضمان انتخابات حرة وعادلة يف عام       

  . والدميقراطيةحقوق اإلنسان جيع اإلنسان وعرضت على بوروندي دعمها يف جهودها الرامية إىل تش
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وأعربت نيجرييا عن شكرها لبوروندي على عرضها وعلى أنه من دواعـي سـرورها أن تالحـظ أن                    - ٢٧٢
بوروندي قد قبلت معظم التوصيات املقدمة، مبا فيها توصية نيجرييا املتعلقة بتكثيف اجلهود الرامية إىل دعم سيادة 

تأمل نيجرييا أن حتسن بوروندي بصورة كبرية سجلها املتعلق حبقوق اإلنسان، و. القانون وإصالح النظام القضائي
  .بدعم وتعاون اجملتمع الدويل، يف الدورة القادمة من االستعراض الدوري الشامل

والحظت جيبويت أن بوروندي متر اآلن، عقب أزمة مؤسسية وسياسية كبرية يف السنوات األخـرية، مبرحلـة                   -٢٧٣
ورحبت جيبويت باجلهود اليت بذلتها بوروندي للعمل       .  إلقامة وبناء جمتمع دميقراطي إجيايب ومستدام      جهوداًانتقالية وتبذل   

  .مع آلية االستعراض الدوري الشامل وطالبت جملس حقوق اإلنسان مبساعدة بوروندي يف عملية السالم وإعادة البناء

توصيات املقدمة مبوجـب االسـتعراض الـدوري        ووجهت بوركينا فاسو التهنئة لبوروندي على قبوهلا لل         - ٢٧٤
. البلد يف بوروندي برغم األزمة اليت يعيشهاحقوق اإلنسان والحظت مع االرتياح التحسن املستمر يف حالة . الشامل

 فضالًوالحظت بصفة خاصة املبادرات املتخذة يف جمال التعليم األويل والرعاية الصحية لألطفال دون سن اخلامسة                
كما الحظت بوركينا فاسو التعاون املثايل لبوروندي مع اجملتمع         . احملرز يف تشجيع ومحاية حقوق النساء     عن التقدم   

وأكدت بوركينا فاسو من جديد دعمها للطلبـات        . قوق اإلنسان الدويل، وال سيما آليات األمم املتحدة املعنية حب       
  . الشاملات الناشئة عن االستعراض الدورياملقدمة إىل اجملتمع الدويل لدعم جهود بوروندي يف تنفيذ التوصي

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

قـوق  رحبت منظمة العفو الدولية بدعم بوروندي للتوصيات املتعلقة بإنشاء جلنة وطنيـة مـستقلة حل                - ٢٧٥
 تـشرين   ٢٧شأن مشروع القـانون، املـؤرخ       غري أهنا تشعر بالقلق من أن من        .  ملبادئ باريس  ، امتثاالً اإلنسان
 الصادر عن جملس الوزراء أن ينشىء جلنة ال تستويف بدرجة كبرية مبادئ باريس عن طريق                ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

وحثت احلكومة على إعادة . التقييد الشديد لواليتها وسلطاهتا املتعلقة بالتحري واختصاصها القانوين واستقالليتها
لسابقة من مشروع القانون، الذي يشتمل على مستوى أعلى من االستقالل والقدرات هلـذه              النظر يف النسخة ا   

وحثت منظمة العفو الدولية بشدة احلكومة على دعم التوصيات اليت تطالب بوروندي بضمان عدم التمييز . اللجنة
عالقات اجلنسية املثلية يف ضد أي شخص على أساس امليول اجلنسية وأن تعيد النظر يف إدراج األحكام اليت جترم ال      

وتأسف املنظمة لعدم دعم بوروندي التوصيات املتعلقة باحترام حرية التعبري وتكـوين            . مشروع القانون اجلنائي  
 على اخلدمة العسكرية ال يزالون رهن       ضمريياً من املعترضني    اجلمعيات والتجمع السلمي، وأشارت إىل أن عدداً      

دودورا، نائب رئيس نقابة غري العاملني يف السلك القضائي يف وزارة العـدل،       االحتجاز، ومن بينهم جوفينال رو    
وطالبت املنظمة بوروندي بإطالق صراح املقبوض عليهم نتيجة ممارسة احلق .  كلود كافيمباغو- والصحفي جون 

  .  وبدون أي شروطيف التعبري عن الرأي فوراً

اإليدز واملنظمة الكندية للعمل من     /وس نقص املناعة البشرية   ورحبت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفري       - ٢٧٦
أجل السكان والتنمية، يف بيان مشترك، باخلطوات األخرية املتخذة إلدراج األعراف األساسية املتعلقـة حبقـوق                

برغم رفض غري أهنما ال يزاالن يشعران بالقلق من أنه . يف القانون اجلزائي، وال سيما إلغاء عقوبة اإلعداماإلنسان 
السلطة التشريعية لألحكام اليت جترم ممارسة العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي، فإن اجلمعية الوطنية قد صـوتت                

. وحثت املنظمتان املشرعني على إلغاء احلكم اجلديد أو اضطالع الرئيس بنقـضه           .  إلعادة هذه األحكام   مؤخراً
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ركة الشاملة اجلارية يف مجيع أحناء العامل اليت تسعى إىل عدم           وأضافتا أن مثل هذا احلكم سيضع بوروندي ضد احل        
 والعهد الدويل املتعلق بـاحلقوق املدنيـة        امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب    جترمي هذه األفعال وتنتهك     

  . وسيعمل على إعاقة جهود بوروندي الرامية إىل مكافحة وباء اإليدز. والسياسية

 بتقرير االستعراض الدوري الشامل املتعلق ببوروندي والحظت مع حقوق اإلنسان ورحبت منظمة مرصد  - ٢٧٧
القلق قرار اجلمعية الوطنية األخري بشأن إدخال تعديل على القانون اجلنائي من شأنه أن جيرم العالقات اجلنـسية                  

اللجنة املشتركة على إلغاء وشجعت املنظمة . املثلية، مما يتعارض مع التوصية املقدمة من بلجيكا وسلوفينيا وشيلي
كما تشعر منظمة   . جترمي العالقات اجلنسية املثلية، وإذا تطلب األمر أن ميارس الرئيس حق نقض مثل هذا القانون              

 بقلق بالغ بشأن استمرار التوقيف غري املشروع والتعسفي، والذي حيدث يف كثري من األحيان حقوق اإلنسانرصد 
. حتجاز الـسرية  إلغي لبوروندي أن تقبل توصية فرنسا املتعلقة حبظر مجيع أماكن ا          بدافع سياسي، وتعتقد أنه ينب    

وتأسف املنظمة بشدة من أن بوروندي قد رفضت توصيات إيطاليا وسويسرا وغريمها بشأن اختاذ مجيع التـدابري                 
اكمـة زعمـاء    وأضافت أن النظام القضائي جيري استغالله حمل      . الالزمة لضمان حرية التعبري وتكوين اجلمعيات     

املعارضة وغريهم ممن يتحدثون ضد احلكومة، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل االحتجاز التعسفي جلوفينال رودودورا، 
وأضافت املنظمة أن هذا األمر يشكك يف .  كلود كافيمباغو- وباستور إمباوينآيو، وجريارد إنكورونزيزا، وجون 
وتشعر املنظمة بالقلق .  قلق أذربيجان واململكة املتحدة وهولندامسألة استقالل النظام القضائي، وهو موضوع يثري

 لوضع حد   وينبغي أن تعمل بوروندي فوراً    . ٢٠١٠إزاء ترهيب أعضاء املعارضة يف الفترة املؤدية إىل انتخابات          
ألطـراف  هلذه األنشطة ومن مث، تنفيذ توصية اليابان اليت تدعمها بوروندي للقيام مبا يف وسعها لضمان محايـة ا                 

  . السياسية يف االنتخابات

 بإعادة إدخال أحكام يف املشروع املتعلق باللجنة الوطنية         حقوق اإلنسان وطلب االحتاد الدويل لرابطات       - ٢٧٨
املعنية حبقوق اإلنسان تكفل استقالهلا، وال سيما األحكام اليت حتدد الصلة بـني احلكومـة واجلهـات الفاعلـة       

ر وتعيني واستبدال أعضاء اللجنة؛ ومتكني اللجنة من االتـصال مباشـرة بالنظـام         واملؤسسات األخرى يف اختيا   
القضائي؛ أن يكون حق املثول أمام اللجنة إلزامي ومعاقبة من يرفض التعاون يف هذا الشأن؛ ومنح أعضاء اللجنة                  

بأنشطتهم الرمسيـة؛  حصانة ضد األفعال االنتقامية والعقوبات بسبب اإلجراءات اليت يضطلعون هبا خالل قيامهم       
وحث االحتاد احلكومة على اختاذ إجراءات صارمة ضد املـوظفني         . وتسهيل حصوهلم على املستندات ذات الصلة     

اإلداريني الذين يكون من شأن إمهاهلم أو تواطئهم عدم معاقبة مرتكيب العنف اجلنسي؛ وصياغة وتنفيـذ قـانون            
آلية قضائية انتقالية، طالب االحتاد احلكومة بإعادة تأكيـد         وفيما يتعلق بوضع    . يضمن حقوق النساء يف اإلرث    

التزامها عالنية بضمان عدم استغالل املشاورات يف تربير اختاذ قرارات أو إجراءات تتعارض مع القانون الدويل؛                
كمـا  . وأن تقبل مبادرات األمم املتحدة واجملتمع الدويل واجملتمع املدين لضمان الرصد املستقل هلذه املـشاورات              

طالب باعتماد سياسة وطنية وتشريع حمدد بشأن محاية حقوق الطفل، وال سيما األيتـام واألطفـال الـضعفاء                  
  . اآلخرين؛ واعتماد نظام قضائي لألحداث

 التهنئة إىل وفد بوروندي على جودة العرض الذي مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسانووجه   - ٢٧٩
وأيد املركز الطلب املوجه إىل البلدان إلظهار تضامنها مع بوروندي ومساعداهتا علـى             . ملقدمه أمام الفريق العا   

وطلبت هذه املنظمـة دعـم      . مواجهة التحديات املتعلقة بنشر ثقافة السالم والتسامح واحترام حقوق اإلنسان         
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سـف أن تقريـر     والحظ املركز مـع األ    . بوروندي ملشروع اإلعالن الشامل بشأن واجبات األشخاص يف البلد        
 عن التوصيات املقدمة من الدول ال تشري إىل العنف ضد الرجال، وطالب بتعاون بورونـدي يف                 فضالًبوروندي  

  .االضطالع بدراسة بشأن هذه املسألة

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

ين وإىل اجملتمع املدين للـدعم      أعربت بوروندي عن شكرها جلميع الذين أسهموا يف صياغة التقرير الوط            - ٢٨٠
 إلرسـاء    اإلنسان وأعربت عن شكرها جلميع الوفود اليت قدمت توصيات وأثنت على جملس حقوق           . الذين قدمه 

وتعهدت . االستعراض الدوري الشامل، الذي مكن بوروندي من تقييم تقدمها يف محاية وتشجيع حقوق اإلنسان        
وأشارت إىل . املعنيني يف البلد لدراسة كيفية تنفيذ التوصيات املقدمةبوروندي باالستعانة جبميع أصحاب املصلحة 

 يف بوروندي حبلول الدورة القادمة جمللس حقوق حقوق اإلنسانضرورة اختاذ املزيد من اخلطوات حلماية وتشجيع 
  .، أكدت بوروندي من جديد تقديرها الدائم للدعم الذي قدمه اجملتمع الدويلوختاماً. اإلنسان

  ربغلكسم

 لألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس      وفقاًديسمرب  / كانون األول  ٢لكسمربغ يف   أجري استعراض     - ٢٨١
من املرفق بقرار اجمللس    ) أ(١٥ للفقرة   وفقاً لكسمربغ   املقدم من  التقرير الوطين    :، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١
٥/١ )A/HRC/WG.6/3LUX/1(   وفقـاً  قوق اإلنسان  مفوضية األمم املتحدة السامية حل     ؛ والتجميع الذي أعدته 

) ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً ؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية الـسامية        )A/HRC/WG.6/3/LUX/2() ب(١٥للفقرة  
)A/HRC/WG.6/3/LUX/3.(  

 جنتائيف   ،٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨املعقودة يف    يف جلسته الثامنة والعشرين،      ونظر جملس حقوق اإلنسان،     - ٢٨٢
  ).انظر القسم جيم أدناه( املتعلق بلكسمربغ واعتمدها االستعراض

بلكسمربغ من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل         وتتألف نتائج االستعراض املتعلق       - ٢٨٣
)A/HRC/10/72(       وااللتزامـات الطوعيـة    أو االستنتاجات،   /، باإلضافة إىل آراء لكسمربغ بشأن التوصيات و
الردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار             و

  ).A/HRC/10/72/Add.1 أيضاًانظر  (التفاعلي يف الفريق العامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضـوع االسـتعراض بـشأن             - ١
  تزاماهتا الطوعية والنتائجأو االستنتاجات وبشأن ال/التوصيات و

أشار املمثل الدائم للكسمربغ لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أنه يشرف لكسمربغ أن تكون من   - ٢٨٤
وقد أيدت لكسمربغ فكرة هذه اآللية      .  اليت جترى بشأهنا عملية االستعراض الدوري الشامل       ٤٨ ل ا أوائل البلدان 

تج عنها إنشاء جملس حقوق اإلنسان، حيث كانت ترغب يف املزيد من النظام             االبتكارية، خالل املفاوضات اليت ن    
  .حقوق اإلنسانوالفعالية يف منظومة األمم املتحدة حلماية 



A/HRC/10/L.10 
Page 58 

 

   لردود لكسمربغ على التوصيات اليت مت تناوهلا خالل احلوار التفاعلي املعقود            وقدم املمثل الدائم موجزاً     - ٢٨٥
وأشار إىل تقدمي رد أمشل على التوصيات كتابة وأنه متاح كإضافة لتقريـر             . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢يف  

  ). A/HRC/10/72/Add.1انظر (الفريق العامل 

وفيما يتعلق بالتزامات لكسمربغ الدولية، فقد تعهد البلد نفسه مبراعاة التوصـيات وإكمـال خمتلـف                  - ٢٨٦
هناك عقبات قانونية رئيسية تعترض التصديق على       غري أنه ينبغي مالحظة أن      . عمليات التصديق بأسرع ما ميكن    

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم نتيجة متطلبات اجلماعة األوروبية اخلاصـة               
وأعربت . باملسائل املتعلقة بالعمال املهاجرين اليت حالت دون إكمال التصديق على هذه االتفاقية يف هذه املرحلة              

مربغ عن أملها يف إعداد دراسة داخل االحتاد األورويب من أجل حتديد الطرق والوسائل املمكنة إلجياد حل                 لكس
وستواصل لكسمربغ، مثلها مثل الشركاء اآلخرين يف االحتاد األورويب، املـسامهة           . هبدف التصديق على االتفاقية   

  .بفعالية يف مناقشات اجملتمع الدويل بشأن مسألة املهاجرين

وأضاف املمثل الدائم أن االستعراض الدوري الشامل أدى إىل عملية تشاور دينامية للمؤسسات املستقلة                - ٢٨٧
كما مشلت عملية التشاور املشار إليها منظمات اجملتمع املدين   . يف لكسمربغ قوق اإلنسان   املعنية برصد االمتثال حل   

وتعهدت لكسمربغ مبواصلة هذه    .  للبلد مفيدة جداً وكانت هذه العملية    . املعنية بتشجيع ومحاية حقوق اإلنسان    
  .املشاورات بصورة دورية من أجل ضمان متابعة تقرير االستعراض الدوري الشامل ونتائجه

والبلد بصدد االضطالع   . وتدرك لكسمربغ التحديات اليت تواجه حقوق اإلنسان بالنسبة للمعاقني ذهنياً           - ٢٨٨
.  األساسية لألشخاص الذين حيولون إىل العالج النفسي بدون موافقتهم         بإصالح تشريعي من أجل تعزيز احلقوق     

ومن شأن هذا القانون أن     .  يف وقت قريب جداً    ويتعني إصدار قانون يعدل النظام احلايل لألشخاص املعاقني ذهنياً        
املـسألة  يعدل ويستكمل األحكام احلالية كيما تأخذ يف احلسبان أحدث التوصيات الدولية املقدمة بشأن هـذه                

قرار حمكمة، ميكن الطعن فيه     ة  وسيتطلب إيداع األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ذهنية يف مصحات نفسي          
 عن تدابري االحتجاز يف منـاطق منعزلـة يف          فضالًوسيستخدم العالج غري الطوعي     . يف أي حلظة خالل اإلجراء    

ألطفال، فقد اضطلعت لكسمربغ بزيادة عـدد       وفيما يتعلق باحلالة النفسية ل    .  وكمالذ أخري  ظروف خاصة جداً  
وستستمر هذه اجلهود من . وجودة بنيتها األساسية لعالج األطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية أو ذهنية       
  . أجل ضمان عالج نفسي عايل اجلودة لألطفال مما يعكس آخر مستجدات التقدم الطيب

 ملبدأ عدم اإلعادة القسرية، وفقاًيع بشأن اهلجرة واحلماية الدولية وفيما يتعلق بالتوصية املتعلقة بوضع تشر  - ٢٨٩
. تعتقد لكسمربغ أن تشريعها اجلديد ميتثل ملبدأ عدم اإلعادة القسرية اليت تقتضيها قوانني اهلجرة وحقوق اللجوء               

ارسة غري موجودة   وفيما يتعلق بالتوصية املتعلقة بوقف ممارسة إطالق سراح القاصرين عند احلدود، فإن هذه املم             
 توجيهات  وفيما يتصل بالتوصية املتعلقة بتدابري االحتجاز، ستدرج لكسمربغ يف وقت قريب جداً           . يف لكسمربغ 

وفيما يتصل بالتوصية املتعلقة بوضع واحتجاز ملتمسي احلماية الدولية، فإن          . االحتاد األورويب يف التشريع الوطين    
  .الصعيد األورويبهناك مناقشات جارية يف هذا الشأن على 

وفيما يتصل بالتوصية املتعلقة بالقضاء على التمييز العرقي، تعهدت لكسمربغ بتقدمي التقرير املطلـوب                - ٢٩٠
وسيطبق البلد خمتلف أحكام القانون . مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري يف أقرب وقت ممكن         
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وتقدم دورات يف جمـال     . ف أشكل التمييز يف لكسمربغ وتعاقب مرتكبيها      املدين والقانون اجلنائي اليت جترم خمتل     
  .حقوق اإلنسان إىل مسؤويل السجون كجزء من عملية التدريب اجلارية

وفيما يتعلق بالتوصية املتعلقة بوضع استراتيجيات متسقة وخطة عمل ملنع وإزالة مجيع أشكال العنف ضد   - ٢٩١
 عن التوصية املتعلقة بالبغاء واالجتار بالبشر، فإهنا ستدرج         فضالًمعات املهاجرة،   النساء، وال سيما النساء من اجملت     

ومن أجل استخدام املوارد البشرية     . ٢٠١٣- ٢٠٠٩يف خطة العمل الوطنية الثانية للمساواة بني الرجال والنساء          
 على مجيع أشكال التمييز ضد واملالية على الوجه األمثل، تعتزم احلكومة إعداد خطة موحدة لتنفيذ اتفاقية القضاء        

كما أن األسرة . املرأة ومبادئ منتدى بيجني، من أجل زيادة اتساق العمل السياسي لتشجيع املساواة بني اجلنسني
  . يف اجملتمع اللكسمربغي حيوياًمبختلف أشكاهلا تلعب دوراً

 أجل حتسني حقوق النـساء      وقد تعهدت لكسمربغ باحترام التوصيات ذات الصلة بالتدابري اجلديدة من           - ٢٩٢
واألطفال وتنفيذ توصية اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لوضع استراتيجيات وبرامج ملكافحة               

  . البغاء وملواصلة جهود احلكومة ملكافحة استغالل األطفال جنسياً

ملبادرات الثالثة احملددة اليت أشارت     وفيما يتعلق بالتوصية اليت تتناول االجتار بالبشر، ذكرت لكسمربغ با           - ٢٩٣
  . ٤٠ إىل ٣٤إليها يف تقريرها الوطين يف الفقرات 

وفيما يتعلق بتوصية كندا بأن تعكس املصطلحات املستخدمة باللغة الفرنسية القيم املشتركة للمساواة بني   - ٢٩٤
ن لكسمربغ تطبـق بـصورة كاملـة        أشار املمثل الدائم إىل أ    . اجلنسني واملساواة بني الرجال والنساء واألطفال     

وأشارت لكسمربغ إىل أهنا على علـم       . املصطلحات املستخدمة يف مجيع االتفاقيات الدولية اليت هي طرف فيها         
باملناقشات اجلارية بشأن مسألة املصطلحات املشار إليها، وأهنا على استعداد، عند االقتـضاء، بـأن تـستخدم                 

  .  يتعلق مببدأ عدم التمييز فيمااملصطلحات املعترف هبا عاملياً

وميكـن إدراج هـذه     . وقد تعهدت لكسمربغ بإدراج األبعاد اجلنسانية يف متابعة االستعراض الدوري الشامل            -٢٩٥
 ٢٠١٣-٢٠٠٩من خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني " احلقوق األساسية"األبعاد كتدابري يف نطاق الفصل التاسع 

  . نتخابات هذا العاماملقرر اعتمادها بعد اال

وفيما يتعلق حبرية الدين أو املعتقد، أشارت لكسمربغ إىل أن مجيع الطوائف الدينية أو املعتقدات الفلسفية   - ٢٩٦
 عمـالً  أيضاًويعترف جبميع املعتقدات حبكم وضعها وبدون متييز من جانب الدستور و          . تعامل على قدم املساواة   

  .وال يعطي االعتراف بدين معني أي حقوق إضافية إىل اجلماعة املعنية. إلنسانباالتفاقية األوروبية بشأن حقوق ا

كما أن حظر العقاب البدين يف األسرة مطبق يف لكسمربغ ويرد يف اإلضافة بالتقرير املرجع القانوين يف                   - ٢٩٧
  .هذا الصدد

ل لكـسمربغ مـن شـأن       وال تقل .  بالتوصيات املقدمة يف القطاع اجلزائي     وقد أحاطت احلكومة علماً     - ٢٩٨
وال ميكن  .  للمعايري الدولية  امتثاالًالصعوبات اليت تواجهها، وتضطلع بسياسة لتحسني ظروف احتجاز األحداث          

 للطبيعة احلساسة للبنية التحتية يف ونظراً. إيداع األحداث يف وحدات أمنية إال بقرار من جانب السلطات القضائية
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 األمن وضمان التعليم والعالج الالزم للمودعني فيها، فإنـه ال جيـوز أن              الوحدات األمنية، واحلاجة إىل ضمان    
ومن حيث املبـدأ، ال يوضـع األطفـال يف      .  شخصاً ١٢يتجاوز عدد الشباب املودع يف هذه الوحدات األمنية         

ـ                  د وحدات أمنية إال بصورة مؤقتة ووقائية، حيث أن اإلقامة املمتدة يف هذه الوحدات، برغم جودة اخلدمات، ق
  .تعرض أسرهم وإدماجهم يف اجملتمع واملدارس والوظائف للخطر

وفيما يتعلق حبالة أبناء السجناء، فإنه ليس لدى لكسمربغ تشريع حمدد، وتعامل هذه احلاالت على أساس   - ٢٩٩
 .من أجل حتديد أفضل مصلحة للطفل وضماهنا) هناك حالة واحدة يف الوقت احلايل(حالة حبالة من جانب احملكمة 

  .  صارماً جديدة وقد يفرض على مجيع األطراف إطاراًويرى أن أي تشريع جديد سيفرض قيوداً

الترحيـب  "ويف معرض تناول التوصيات املتعلقة بظروف استضافة األجانب الـيت تـشري إىل مكتـب                  - ٣٠٠
أن هذا  ، ذكرت لكسمربغ    ٢٠٠٨ديسمرب  /يف لكسمربغ الذي أنشئ مبوجب قانون يف كانون األول        " واإلدماج

املكتب يضطلع، بالتنسيق مع اللجنة املتعددة الوزارات املعنية باالندماج، مبسؤولية صياغة خطة عمل لالنـدماج               
 الرئيسية من جانب احلكومـة وحتديـد تـدابري          االستراتيجيةومكافحة التمييز عن طريق حتديد جماالت العمل        

سـتراتيجية  اوستقدم احلكومـة    .  للحكومة كي تعتمده   وقدم هذا املشروع  . السياسات العامة اليت يتعني تنفيذها    
وفيما يتعلق باملساواة يف املعاملـة يف جمـال         . شاملة وستطبق تدابري تستهدف إدماج القادمني ومكافحة التمييز       

التعليم، فإنه ينبغي تسجيل أي طفل يف سن الدراسة اإللزامي يعيش يف لكسمربغ يف املدرسة بغض النظـر عـن                
. وبالتايل ال ميكن رفض قبول أي طفل باملدرسة على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين                . تهجنسيته أو حال  

ونتيجة احلالة اخلاصة املتعلقة باللغات يف لكسمربغ، قامت وزارة التعليم الوطين بزيادة عدد التدابري مـن أجـل                  
  .لغات اإلدارية الثالث يف لكسمربغضمان التحاق األطفال الذين وصلوا إىل لكسمربغ باملدارس وتعليمهم ال

وفيما يتعلق بظروف عمل املهاجرين، فإنه ال توجد أي مشاكل خاصة باملهاجرين، سـواء الرجـال أو            - ٣٠١
. ويطبق تشريع لكسمربغ املتعلق بقضايا العمل بطريقة متساوية وغري متييزية على مجيع العاملني يف البلد              . النساء

وليس لدى احلكومة أو احملاكم أي معلومـات        . اوي األجور بني الرجال والنساء     تس أيضاًويضمن قانون العمل    
حمددة تتعلق بصعوبات يف هذا اجملال وال ترى لكسمربغ أي سبب حمدد إلدخال متييز إجيايب يف شروط العمل حيث 

  .يعامل مجيع العمال على قدم املساواة

ة حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف قـرار جملـس    وتعهدت لكسمربغ بتحقيق األهداف الطوعية املتعلق       - ٣٠٢
  . ٩/١٢حقوق اإلنسان 

، أكدت لكسمبورغ، يف ضوء التوصية املتعلقة مبواصلة التزامها اخلاص باملساعدة اإلمنائية الرمسية، وختاماً  - ٣٠٣
لى حتقيق األهداف   أهنا ستواصل تعزيز سياستها املتعلقة بالتعاون اإلمنائي هبدف مكافحة الفقر ومساعدة البلدان ع            

 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل لديها إىل ٠,٩٢وستخصص لكسمربغ هذا العام ما يصل إىل . اإلمنائية لأللفية
 يف املائة يف الـسنوات      ١وستواصل لكسمربغ جهودها الرامية إىل الوصول ملعدل يبلغ         . املساعدة اإلمنائية الرمسية  

ائها يف االحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي علـى            كما ستواصل تشجيع شرك   . املقبلة
وتشعر لكسمربغ مبسؤولية . احترام تعهدهم بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية يف األمم املتحدة أو يف االحتاد األورويب

 أثنـاء رئاسـة لكـسمربغ    خيياً تارخاصة يف هذا الصدد حيث أعلنت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب تعهداً 
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 بوضع هدف مشترك جديد وهام للوصول باملساعدة اإلمنائية الرمسية إىل           ٢٠٠٥مايو  /للمجلس األورويب يف أيار   
  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٠,٧، والوصول إىل نسبة ٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٠,٥٦نسبة 

راقبة اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول امل         - ٢
  يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

  .مل تعرب الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس عن أي آراء  - ٣٠٤

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

 املقدمة رحبت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان يف دوقية اللكسمربغ الكربى حبقيقة أن بعض التوصيات  - ٣٠٥
من الفريق العامل إىل لكسمربغ تتوافق مع التوصيات اليت وضعتها اللجنة االستشارية يف مـسامهتها اخلطيـة يف                  

وقد أثبت  .  عن التوصيات اليت قدمتها اهليئات اإلقليمية      فضالًالتقرير املوجز املتعلق باالستعراض الدوري الشامل       
وعلى سبيل املثال،   . ق اإلنسان يف لكسمربغ يف عدد من اجملاالت       ذلك أنه ال يزال هناك أوجه قصور تتعلق حبقو        

فإنه فيما يتعلق مبسألة األحداث يف السجون، ال تزال اللجنة ترى أن السجن مؤسسة غري مالئمة لألحداث مـن                   
ى وفيما يتعلق باهلجرة واحلماية الدولية، فإن لد      .  اهليئات يف جملس أوروبا    أيضاًوقد شددت على ذلك     . األساس

وقد الحظت اللجنة أن    . لكسمربغ الئحة حكومية تتعلق بترتيبات تنفيذ قرارات اإلبعاد من األراضي حتت قيود           
التدابري اليت اختذهتا لكسمربغ مل تكن مالئمة للمسألة املنظور فيها وأنه ينبغي وضع قانون يشمل هذا النوع مـن          

السلطات يف لكسمربغ بطلب عاجل للتـصديق علـى        وتقدمت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان إىل       . املسائل
االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وال سيما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية            

وشجعت اللجنة حكومة لكسمربغ علـى      . مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين       
وسترصد اللجنـة تنفيـذ هـذه       . ليت قدمها اجمللس مبوجب إطار االستعراض الدوري الشامل       متابعة التوصيات ا  

  .التوصيات كجزء من اختصاصاهتا

ورحبت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان بطريقة رد وفد لكسمربغ على التوصيات املقدمة مـن الفريـق                  - ٣٠٦
  مؤسسياً وأوصت بأن تنشئ لكسمربغ إطاراً    . يةالعامل املعين باالستعراض الدوري الشامل والذي اتسم بالشفاف       

 عن ذلك إىل اجمللس بشأن نتائج عملية املتابعة خالل سنة  لتنفيذ التوصيات وأن تقدم تقريراً زمنياًوأن تضع جدوالً
. وشددت على أن مشاركة املنظمات غري احلكومية يف عملية االستعراض الدوري الشامل كـان هامـاً               . واحدة

 مربغ ترأست اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة وأهنا تأمل أن تلعب لكسمربغ دوراًوالحظت أن لكس
  . يف الدفاع عن حقوق اجملتمع املدين وأن تشارك يف مداوالت األمم املتحدةمتعاظماً

 ٥٣ة ورحب مركز البحوث املتعلق حبقوق وواجبات اإلنسان بالتقرير املتعلق بلكسمربغ وعلق على الفقر  - ٣٠٧
ستراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضد النساء تشتمل علـى        امن التقرير اليت تشري إىل التوصية املتعلقة باعتماد         

ستراتيجية شاملة لألمم املتحدة تتعلـق      اويف هذا الصدد، سأل املركز عما إذا كانت هناك بالفعل           . عنصر وقائي 
 عما إذا كانت هـذه      أيضاًوسأل  . ف، إذا كانت موجودة   بالعنف ضد النساء واقترح أن تعتمدها الدول األطرا       

ويف السياق نفسه، الحظ املركز أن النظر يف مسألة العنف من منظور            . ستراتيجية ستكون للكسمربغ حصرياً   اال
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ولذا، من .  حقيقة واقعة حول العاملأيضاًن العنف ضد الرجال قد أصبح إ حيث العنف ضد النساء فقط ميثل متييزاً
الرجال :  عناصر ٣ستراتيجية شاملة ضد العنف بصفة عامة تشتمل على         ا فيه أن تعد لكسمربغ ومجيع البلدان        املرغوب

 االستراتيجيةوقد ذكر املركز أنه على استعداد لتقدمي خربته ملساعدة لكسمربغ يف إعداد مثل هذه               . والنساء واألطفال 
  .  األشخاصللتعاون يف اعتماد إعالن عاملي بشأن واجباتكما أيد املركز التوصية املقدمة إىل لكسمربغ . الشاملة

وقال االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب واملكتب املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب يف                 - ٣٠٨
 وأعربا عن شكرمها للمالحظات ٢٠١٠ ببناء مركز مغلق لألحداث يف لكسمربغ يف  لكسمربغ إهنما أحاطا علماً   

ها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بشأن ظروف احتجاز األحداث وطلبا إىل لكسمربغ       اليت قدم 
ورحبا بالتعليقات اليت قدمتها لكسمربغ بشأن بدائل       . مراعاة الشواغل املتعلقة باألطفال املهجورين عند احلدود      

وأيدت املنظمتان بدائل لالحتجاز    . هذه التدابري االحتجاز ولكنهما يشعران بالقلق نتيجة احتمال التمييز يف تنفيذ          
آلباء األطفال املتأثرين هبذه التدابري، وال سيما النساء احلوامل واألمهات، مبن فيهن األجنبيات أو املغتربات الاليت                

ون وشاطرا يف القلق إزاء مزاعم كره األجانب أو السلوك التمييزي الذي ميارسه العامل. يف وضع إداري غري عادي
ورحبتا بالتوصية اليت تشري إىل تقييد تدابري احتجاز األشخاص الذين ينتظرون . يف السجن ضد احملتجزين األجانب  

وقد أشارت املنظمتان إىل أن إمكانية إيداع . الترحيل على احلاالت املتعلقة باألمن الوطين أو اليت هتدد النظام العام
وتأمالن أن حتترم لكسمربغ التزاماهتا الدولية عند ختطيط مركـز          األحداث يف مراكز احتجاز يعد خطوة سلبية        

وفيما يتعلق بافتقار قوانني لكسمربغ ألحكام تضمن مبدأ عدم اإلعادة القسرية، فقد أعربـت     . االحتجاز اجلديد 
 وأيدتا التوصية اليت تـنص علـى      . املنظمتان عن أسفهما من أن رد لكسمربغ مل يتبعه أي التزام يف هذا الصدد             

  . تصديق لكسمربغ على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

أعرب املمثل الدائم، يف مالحظاته اخلتامية، عن شكره جلميع املتحدثني وأوضح أن لكسمربغ تويل أمهية                 - ٣٠٩
وفيما .  اللجان واملنظمات وأهنا ستأخذ يف احلسبان خمتلف التعليقات املقدمةكبرية لألنشطة اليت تضطلع هبا خمتلف

يتعلق بعملية املتابعة، فإن لكسمربغ ستضطلع هبا بالتعاون مع اجملتمع املدين، وستقدم تقارير دورية إىل اجمللـس                 
 جديد ما سـبق أن      أما فيما يتعلق بظروف االحتجاز، أكدت لكسمربغ من       . بشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد     

وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، فقد اختذت       . ديسمرب ويف تقريرها الوطين   /ذكرته يف االستعراض يف كانون األول     
  .٢٠١٣ -  ٢٠٠٩تدابري بالفعل للتصدي هلذه املسألة يف التشريع ويف اخلطة الوطنية للفترة 

بية للجميع يف االستعراض الدوري الشامل وأعرب كما قال املمثل إنه يشعر بالسعادة من املشاركة اإلجيا         - ٣١٠
  مفيداً عن شكره ألمانة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على دعمها، وأعضاء اجملموعة الثالثية الذين لعبوا دوراً              

وال يزال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      . يف العملية، ومجيع الدول األعضاء واجملتمع املدين ملا قدموه من توصيات          
وليست لكسمربغ مبنأى عن النقد وجيب أال تعوق مـساعيها          .  جلميع الدول وسائر اجملتمع الدويل     مستمراً دياًحت

وستواصل . الرامية إىل حتقيق احترام شامل حلقوق اإلنسان حيثما وجدت اجلهود الوطنية اليت تتوقعها من اآلخرين
لب على الصعوبات، ويعترب االستعراض الدوري الشامل لكسمربغ السعي إىل احملافظة على جهودها الرامية إىل التغ

وستواصل حكومة لكسمربغ بذل كل ما يف       . الذي أنشئ هلذا الغرض خريطة طريق هامة لتحقيق هذه األهداف         
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وسعها بالتعاون مع اجملتمع الدويل واجملتمع املدين لضمان إحراز تقدم يف وضع نظام ينبغي أن يكون على استعداد                  
  . للتحديات اجلديدة، وستواصل العمل حنو حتسني حقوق اإلنسان يف البلددائم للتصدي 

  بربادوس

 لألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار       وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣بربادوس يف   أجري استعراض     - ٣١١
 من املرفق بقرار    )أ(١٥ة   للفقر وفقاً املقدم من بربادوس   التقرير الوطين    :، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١اجمللس  
 قوق اإلنسان ؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حل        )A/HRC/WG.6/3/BRB/1( ٥/١اجمللس  
 )ج(١٥ للفقرة   وفقاً؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية       )A/HRC/WG.6/3/BRB/2( )ب(١٥ للفقرة   وفقاً

)A/HRC/WG.6/3/BRB/3.(  

 نتائجيف   ،٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨املعقودة يف    يف جلسته الثامنة والعشرين،      ق اإلنسان، ونظر جملس حقو    - ٣١٢
  ).انظر القسم جيم أدناه( واعتمدها رببادوس املتعلق باالستعراض

 من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل          رببادوسبوتتألف نتائج االستعراض املتعلق       - ٣١٣
)A/HRC/10/73( وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبـل       أو االستنتاجات،   /ضافة إىل التوصيات و   ، باإل

 اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل
  ).A/HRC/10/73/Add.1 أيضاًانظر (

لة موضـوع االسـتعراض بـشأن       اآلراء اليت أعربت عنها الدو      - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

أعترف وفد بربادوس يف بيانه جبهود املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املتعلقة بتوفري معلومات وإرشادات   - ٣١٤
عملية متابعة االستعراض الـدوري  للدول األعضاء، وال سيما للوفود الصغرية مثل بربادوس نفسها، يف التحضري ل   

 واململكة املتحدة واليابان، والـيت قـال إهنـا          أفريقياونوه بأعمال اجملموعة الثالثية املكونة من جنوب        . الشامل
  .أوضحت لرببادوس التوصيات املقترحة من الوفود

أدىن، مـستوى   وقال الوفد إن حكومة بربادوس وشعبها على دراية دائمة باحلاجة إىل ضمان، كحـد                 - ٣١٥
وعززت عملية إعداد التقرير والنظر يف التوصيات للدورة . أساسي من احلماية حلقوق اإلنسان جلميع مواطين العامل

احلالية هذا الرأي وأثبتت أهنا أداة قيمة لرببادوس كي تبحث بصورة مجاعية نظامها الداخلي حلمايـة حقـوق                  
يم فرصا لتعزيز وحتسني بعض جماالت هيكل حقوق اإلنـسان لـديها      ووفر هذا التقي  . اإلنسان والتزاماهتا الدولية  

  .  وعملياًحيثما كان ضرورياً

وأضاف الوفد، أنه من الواضح أن بربادوس حتتاج إىل دعم مايل ومساعدة تقنية دولية من مفوضية األمـم                    - ٣١٦
 األمم املتحدة إلقامة وتعزيز بعض      املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الدولية األخرى والدول األعضاء يف         

  . الصددوطالب الوفد اجملتمع الدويل بدعم بربادوس والبلدان النامية األخرى يف هذا. اجلوانب املدرجة يف التوصيات
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، مبا يرتبط بذلك من أوجه ضعف اقتصادي وأمـين           صغرياً  جزرياً  نامياً وقال إن بربادوس، بوصفها بلداً      - ٣١٧
ق هلذه العملية بواقعية وأال تتعهد إال باختاذ اإلجراءات اليت تستطيع االضطالع هبا يف حدود               وبيئي، جيب أن تتطر   

وعقب ذلك، لن تستطيع حكومة بربادوس التعهد، على املدى القصري، بالتوقيع على معاهدات جديدة              . قدراهتا
 يف التوقيـع    اصل النظر جـدياً   غري أن بربادوس ستو   . بدون االضطالع بتقييم شامل لطبيعة املسؤوليات املشمولة      

والتصديق على املعاهدات والربوتوكوالت االختيارية اليت تستطيع االلتزام هبا يف حدود قدراهتا واليت ال تـشتمل                
  .على التزامات بشأن اإلبالغ تتجاوز قدراهتا

تقبـل التوصـية    وأكد الوفد أن بربادوس تعتزم حتسني سجل اإلبالغ املتعلق حبقوق اإلنسان لديها وأن                - ٣١٨
 أمام اإلبالغ يف الوقت املناسب  رئيسياًغري أن الوفد أوضح أن نقص املوارد البشرية تظل عائقاً. اخلاصة بإجراء ذلك

وقال إنه سيواصل دعم أي مبادرات لبناء القدرات تضعها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ملـساعدة      
ضاف أن بربادوس حتاول إنشاء وحدة حلقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية            وأ. البلدان النامية يف هذا الصدد    

  . واملساعدةوالتجارة اخلارجية وأهنا تلتمس من املنظمات والدول األعضاء اخلربة يف هذا اجملال، على سبيل اإلرشاد

لشامل وأن جملس   وقال إن احلكومة اضطلعت بتحليل شامل للتوصيات النامجة عن االستعراض الدوري ا             - ٣١٩
ووافق جملس الوزراء على إلغاء التطبيـق       .  من القرارات اهلامة املتصلة حبقوق اإلنسان       اختذ عدداً  بربادوسوزراء  

غري أن عقوبة اإلعـدام ال      . اإللزامي لعقوبة اإلعدام وأنه بصدد تعديل القوانني ذات الصلة كي تعكس هذا األمر            
 يف الوقت احلايل قبول التوصية اخلاصة بإلغاء عقوبة اإلعـدام           بربادوسوال تستطيع   . تزال أحد خيارات العقاب   

والحظ الوفد أن استقصاءات الرأي واملسوح اليت أجريت يف البلد تظهر إىل أن الرأي العام يؤيد                . بصورة كاملة 
  . بقوة االحتفاظ بعقوبة اإلعدام

ض الدوري الشامل الواردة يف اإلضـافة  وحسبما ينعكس ذلك يف الردود الرمسية على توصيات االستعرا          - ٣٢٠
 إل مواصلة النظر يف تنقيح دستورها وحتديث قوانينها كي تتوافق  تسعى جدياًبربادوسبتقرير الفريق العامل، فإن 

ومع استمرار هذه املمارسة، فإن بربادوس ستسعى إىل إحاطـة اجمللـس بكـل       . مع التزاماهتا مبوجب املعاهدات   
  . احملرز وبأي مساعدة الزمة بشأن صياغة القواننياملستجدات بشأن التقدم

.  يف عدد من املقترحات ملواصلة تعزيز حقوق اإلنسان يف البلـد           مؤخراً  بربادوس وقد نظر جملس وزراء     - ٣٢١
وتشتمل هذه املقترحات على مقترح لتقييم توصيات جلنة االستعراض الدستوري لتنفيذها، وخاصة يف اجملـاالت               

 أن ينظر يف صياغة قانون  أيضاًوطلب إىل جملس الوزراء     . لبلد كمدافع قوي عن حقوق اإلنسان     اليت تعزز صورة ا   
.  مبوجـب املعاهـدات    بربادوس اللتزامات   وفقاًبشأن التمييز والتعذيب، وتشريع إضايف بشأن التحرش اجلنسي         

مستقلة معنية حبقوق اإلنسان    وباإلضافة إىل ذلك، طلب إىل جملس الوزراء أن ينظر يف منهجية إلنشاء جلنة وطنية               
وأن ينظر يف توفري املزيد من املوارد البشرية واملالية ملكتب شؤون اجلنسني، يف حدود إمكانيات احلكومة، لتمكينه 

وقد أحال جملس الوزراء فيما بعد مجيع األمور املشار إليها          . من اإلسهام بكفاءة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
  .شيد اليت يترأسها املدعي العامإىل جلنة احلكم الر

كما ستواصل بربادوس النظر يف موضوع اهلجرة وانتقال األشخاص وحقوق هؤالء األشخاص، حيـث                - ٣٢٢
 ٢٠٠٩أنشأت احلكومة بالفعل جلنة فرعية تابعة جمللس الوزراء معنية باهلجرة وتأمل يف أن تكون لديها يف عـام                   
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وسيشتمل هذا على صياغة القوانني ذات الصلة والتصديق على . هلجرةسياسة منقحة بصورة كاملة وشاملة بشأن ا
  .املعاهدات املالئمة

 من التوصيات من الدول األعضاء ترى أهنا ميكن أن تعزز البنيـة              تلقت عدداً  بربادوسوذكر الوفد أن      - ٣٢٣
 االقتصادات، وال سيما أصغرها      ألثر التحديات االقتصادية العاملية على مجيع      ونظراً. الداخلية حلماية حقوق اإلنسان   

. حيثما أمكن، جهود احلكومة الرامية إىل اعتماد هذه التوصيات         ، فقد طلب أن تؤخذ يف احلسبان،      وأكثرها ضعفاً 
  . هباً غري مستعدة يف الوقت احلايل لقبول بعض التوصيات ولكنها أحاطت علمابربادوسوأضاف أن حكومة 

ألعضاء والدول املراقبة يف اآلراء اليت أعربت عنها الدول ا  - ٢
  اجمللس بشأن نتائج االستعراض

 الشمالية أنه مما يسرها أهنا كانت ضمن اجملموعة الثالثية          آيرلنداقالت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       - ٣٢٤
هبـا   واليت استطاعت خالهلا أن تالحظ الطريقة اجلدية اليت تطرقـت            بادوسرببخالل عملية االستعراض املتعلقة     

 خالل االستعراض وبوفدها رفيع بربادوسوقد أبدت اململكة املتحدة إعجاهبا بأسلوب   .  هلذا االستعراض  بربادوس
وأعربت عن شكرها للدولة على النظر جبدية يف مجيع التوصيات املقدمة، مبا فيها توصـيات اململكـة                 . املستوى

 التوصيات وتتطلع إىل اسـتمرار مـشاركتها يف    متكنت من قبول عدد كبري من     بربادوساملتحدة كما يسرها أن     
  . عملية االستعراض الدوري الشامل من خالل تنفيذها

 على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وعلى التقدم احملرز، خاصة يف رببادوسوأشادت جزر البهاما ب  - ٣٢٥
لبناء اخلاص بعملية االستعراض الدوري      على هنجها ا   رببادوساملؤشرات االجتماعية واالقتصادية ووجهت التهنئة ل     

الشامل وعمل اجمللس حسبما أظهرت ذلك من خالل مشاركتها الكاملة واجلادة يف دورة الفريق العامل وعرضها                
 القيود الـيت    وبوصفها دولة نامية جزرية صغرية مماثلة، تتفهم جزر البهاما جيداً         . املتعلق بالردود املرفقة بالتقرير   

وشجعت جزر  .  يف جهودها املستمرة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          سبربادوتواجهها  
 وتوفري الدعم واملساندة الالزمة لتعزيز القدرات الوطنية ومساندة بربادوسالبهاما اجملتمع الدويل على تلبية طلبات 

نسان النامجة عن عملية االسـتعراض الـدوري         يف مواصلة تنفيذ التزاماهتا وتوصياهتا املتعلقة حبقوق اإل        بربادوس
  . الشامل اليت تعهدت بتنفيذها

وأشادت املكسيك باملستوى الرفيع الذي أظهرته بربادوس يف قبول التوصيات خالل أعمـال الفريـق                 - ٣٢٦
 سبربـادو  وهي مقتنعـة أن      وسلطت الضوء على االهتمام اجلاد بالتوصيات اليت مل تستطع قبوهلا فوراً          . العامل

 فيمـا   بربادوسوتقدر املكسيك االلتزام الذي أظهرته      .  للنظر يف هذه التوصيات وقبوهلا     ستواصل العمل تدرجيياً  
وأشادت املكـسيك  . يتعلق باالستعراض الدوري الشامل وتقييمها املوضوعي وانفتاحها خالل عملية االستعراض 

قيق تقدم يف ميدان حقوق اإلنـسان، والتزامهـا          عن اإلجنازات املتعلقة بتح    فضالً بالتحديات   بربادوسباعتراف  
 حيتذى به يف منطقة الكارييب وتقدر مشاركتها         تعترب مثاالً  بربادوسوتعتقد املكسيك أن    . مبواجهة هذه التحديات  

وشجعت املكسيك اجلهود املبذولة املتعلقة بتنفيذ التوصـيات،        . خلرباهتا خالل خمتلف احللقات الدراسية اإلقليمية     
ووجهت املكسيك التهنئة إىل احلكومة علـى       .  يف هذا الصدد   بربادوسن يقدم اجملتمع الدويل الدعم إىل       وتأمل أ 

، ذكّـرت   أخـرياً و. اخلطوات اليت اختذهتا بالفعل يف تنفيذ هذه التوصيات، مبا فيها التدابري املؤسسية والتشريعية            
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 لتحسني حالـة حقـوق       بربادوس هود اليت تبذهلا  املكسيك بأمهية دور اجمللس واجملتمع الدويل بأكمله يف دعم اجل         
  . اإلنسان يف البلد

وأشادت كوبا باملستوى الرفيع الذي أظهرته بربادوس يف قبول التوصيات املقدمة يف إطار االسـتعراض                 - ٣٢٧
، بـرغم   بربادوسكما أشادت باجلهود اليت بذلتها حكومة       . الدوري الشامل وجبهودها يف متابعة هذه التوصيات      

 بربادوسوبرغم هذه التحديات، ال تزال . ، نتيجة القيود املادية واملالية نامياًحديات اليت تواجهها، بوصفها بلداًالت
وناشدت كوبا  . تعتزم التعاون مع نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وخباصة االستعراض الدوري الشامل            

  . للحصول على دعم تقينبربادوسدم من اجملتمع الدويل النظر بصورة إجيابية يف الطلب املق

 علـى   رببادوس، التهنئة ل  رببادوس من أعضاء اجملموعة الثالثية اخلاصة ب      عضواًووجهت اليابان، بوصفها      - ٣٢٨
 قد أظهرت التزامهـا الراسـخ       بربادوسوقالت إن حكومة    . طالع به الجهدها البناء يف التحضري لالستعراض وا     

وتتوقع اليابان أن يتم التنفيذ الكامل للتوصيات اليت حازت علـى قبـول             . هابتحسني حالة حقوق اإلنسان لدي    
احلكومة وتشجع احلكومة على مواصلة بذل أقصى جهودها لتحسني حالة حقوق اإلنسان، مع مراعاة شـواغل                

 حقوق وأعربت عن اعتقادها بأن املوقف اجلاد للحكومة سيؤدي إىل تنفيذ التوصيات وحتسني حالة. اجملتمع الدويل
  .اإلنسان يف البلد

 املتعلق حبالة حقوق اإلنـسان يف  رببادوسوأعادت اجلزائر تأكيد تقديرها الرتفاع جودة التقرير الوطين ل   - ٣٢٩
والحظـت  . وقالت إهنا تشجعت كثريا باجلهود الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلكم الرشـيد            . البلد

 إىل  بربادوسالنامية اجلزرية الصغرية ودعمت بشدة الطلب الذي تقدمت به          التحديات اليت تواجهها هذه الدولة      
  .اجملتمع الدويل للحصول على مساندة تقنية ومالية لدعم جهودها املتعلقة بتنفيذ التزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

متالزمة نقص املناعـة املكتـسب      / بفريوس نقص املناعة البشرية    القانونية الكندية املعنية  الشبكة  أعربت    - ٣٣٠
، بامسها وباسم اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان ملمارسي اللواط والسحاق، عن تقديرها للنهج البناء للوفد )اإليدز(

ارسات اجلنسية املثلية بني البـالغني      وأشارت إىل التوصية بشأن عدم جترمي املم      . واالهتمام الذي أولته للتوصيات   
 املتعلقة بالضغط االجتماعي املناهض لعملية عدم التجرمي، ولكنها شددت          بربادوسبالتراضي، والحظت تعليقات    

، والواقع أن الضمانات الدولية الفعلية املتعلقة بعـدم         على أن حقوق اإلنسان جيب أال تكون مسابقة شعبية أبداً         
وإذ تشري إىل أن االستعراض الدوري الشامل يستند .  حلماية األقليات اليت ال حتظى بشعبيةالتمييز مصممة خصيصاً

إىل املعايري القانونية الدولية ذات الصلة، فقد الحظت أن جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان قد أشارت يف                  
ب أال جترم املمارسات اجلنسية بني البالغني من  جيبربادوس يف مالحظاهتا اخلتامية بالتحديد إىل أن ٢٠٠٧مايو /أيار

وحثـت  . نفس اجلنس وأن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة حلماية األشخاص املثليني من التحرش والتمييز والعنف    
 إىل تعليق املفوضة السامية حلقوق أيضاً لتوصيات اللجنة بأسرع ما يف اإلمكان، مع اإلشارة وفقاًالوفد على العمل 

محاية مجيع أعضاء اجملتمع من التحرش " يف ردها من أجل بربادوسبالتزام الشبكة ورحبت . ن يف هذا الصدداإلنسا
وأشارت إىل أهنا ترغب يف أن تسمع من الوفد التـدابري الـيت             " والتمييز والعنف بغض النظر عن ميوهلم اجلنسية      

 التارخيي  اللجنة القانونية للبلدان األمريكية   ر   بدعم احلكومة لقرا   أيضاًورحبت  . يقترحها لضمان مثل هذه احلماية    
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وقالت إهنا تأمل أن يضمن هذا االلتـزام        " حقوق اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية     " بشأن   ٢٠٠٨لعام  
  . بربادوس أفضل للمجتمع بأكمله يف مستقبالً

، بوصفها دولة نامية جزرية     بادوسبرووجه مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان التهنئة إىل            - ٣٣١
ورحب املركز مببـادرات    . صغرية، على إجنازاهتا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واليت ميكن أن يضرب هبا املثل             

 للـدول   وقال إنه ينبغي أن تكون هذه املبادرة مثـاالً        . د بشأن التكامل  ـ اخلاصة باعتماد تشريع جدي    بربادوس
 من الدول األوىل اليت تؤيد اعتماد اإلعـالن العـاملي           بربادوسومتىن أن تكون    . وسربباداألخرى ومتىن النجاح ل   

  . ملسؤوليات اإلنسان

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

 عن شكرها للوفود وأصحاب املصلحة اآلخرين على تعليقاهتم البناءة بربادوسيف ختام االجتماع، أعربت   - ٣٣٢
.  باإلضافة إىل أهنا أحاطت علما بصفة خاصة جبميع الشواغل والتعليقات اليت أعرب عنـها              وإعراهبم عن الدعم،  

 تأكيد أهنا تناولت االستعراض والتوصيات بصورة جادة وواقعية وتعتقد أنه ينبغي االضـطالع  بربادوسوأعادت  
  .بعدد من األهداف قصرية األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل

 تتخذ اخلطوات الالزمة يف حدود اإلمكانيات املتاحة للوفاء بالتزاماهتا، واليت بربادوسأن وأشار الوفد إىل   - ٣٣٣
وأكد الوفد من جديد أن احلكومة ال تـزال         . ترى أهنا ستواصل مزيد من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيها         

 من اجملتمع الدويل، مواصلة      ستستطيع، بدعم وتشجيع   بربادوسملتزمة بعملية االستعراض وأعرب عن ثقته يف أن         
  .الوفاء بالتزاماهتا الدولية وستواصل املسامهة يف تعزيز املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان

  اجلبل األسود

 لألحكام ذات الصلة الواردة يف      وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣ يف   أجري استعراض اجلبل األسود     - ٣٣٤
 من املرفق )أ(١٥ للفقرة وفقاً املقدم من اجلبل األسود التقرير الوطين :ئق التالية، واستناداً إىل الوثا٥/١قرار اجمللس 

قـوق  ؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حل        )A/HRC/WG.6/3/MNE/1( ٥/١بقرار اجمللس   
 للفقرة  وفقاًة  ؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامي     )A/HRC/WG.6/3/MNE/2( )ب(١٥ للفقرة   وفقاً اإلنسان

  ).A/HRC/WG.6/3/MNE/3( )ج(١٥

 نتائجيف   ،٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨املعقودة يف    يف جلسته الثامنة والعشرين،      ونظر جملس حقوق اإلنسان،     - ٣٣٥
  ).انظر القسم جيم أدناه(واعتمدها  اجلبل األسود املتعلق باالستعراض

 تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري         مند  اجلبل األسو بوتتألف نتائج االستعراض املتعلق       - ٣٣٦
وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، أو االستنتاجات، /، باإلضافة إىل التوصيات و)A/HRC/10/74(الشامل 

ـ                 ق قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفري
  ).A/HRC/10/74/Add.1 أيضاًانظر  (العامل
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اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

أشار سعادة مرياس رادوفيتش، وزير العدل يف اجلبل األسود، إىل أنه لشرف كبري له أن حيضر مـرة أخـرى                    - ٣٣٧
  .  الشاملمم املتحدة وأن يشترك يف املناقشة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف اجلبل األسود خالل االستعراض الدوريلأل

 ٢٠٠٦ مايو/ أيار ٢١ يف ميدان حقوق اإلنسان منذ استقالله يف          هاماً  قد حقق تقدماً   اجلبل األسود وذكر أن     - ٣٣٨
اركة يف عملية االستعراض من خالل الفريق العامل، وأنـه          وأنه تشرف بتلقي التوصيات املقدمة من الدول املش       

  .يرحب هبا

وعمد .  على التوصيات الواردة يف مشروع تقرير الفريق العامل        اجلبل األسود  لإلجراء املتبع، رد     امتثاالًو  - ٣٣٩
الـوطين، والـيت     إىل استرعاه االنتباه إىل االستعراض وأهم األنشطة املضطلع هبا منذ تقدمي التقرير              اجلبل األسود 

  .تتمشى مع التوصيات املقدمة

وقد صدق الربملان على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو                 - ٣٤٠
واعتمـدت  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية وستنشأ يف اإلطار الزمين املطلوب آلية وطنية فعالة ملناهضة التعذيب             

  . القانون املتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاحلكومة مقترح

 يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف ستراسـبورغ  اجلبل األسودليمثل " الوكيل"وقد عينت احلكومة     - ٣٤١
  .  آخر يف جمال محاية حقوق وحريات اإلنسان هاماً دولياًوبالتايل استوفت التزاماً

 بإجراءات هامة، مبا يف ذلك إصدار قانون جديد بشأن          اجلبل األسود افحة الفساد، اضطلع    ويف جمال مك    - ٣٤٢
وآخر .  يف حل قضايا الفساد     واضحاً ، حققت اهليئات القضائية تقدماً    ٢٠٠٨وخالل عام   . منع تضارب املصاحل  

 يف الـسلك القـضائي،       من كبار املسؤولني، يتوىل بعضهم وظائف      أمثلة القضايا اليت مت النظر فيها تشمل عدداً       
 يف   حازمـاً  ويعكس تكثيف األعمال يف احملاكم اليت تتناول قضايا الفساد عزم النظام القضائي أن يكون عـامالً               

  . مكافحة هذه الظاهرة االجتماعية البالغة الضرر

اقبة تنفيذ  واعتمد القانون املتعلق حبماية البيانات الشخصية وسيتم أنشاء هيئة إشراف مستقلة مهمتها مر              - ٣٤٣
  .هذا القانون

واعتمد الربملان القانون املتعلق باألجانب الذي يوفر الشروط األساسية إلنشاء نظام فعـال لتأشـريات                 - ٣٤٤
  . الدخول واهلجرة

. ٢٠٠٩  الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر خطة العمل لعاماالستراتيجيةواعتمد الفريق العامل املعين برصد تنفيذ   - ٣٤٥
كما أوىل النظام القضائي األمهية الكافية إىل .  توصيات مجيع املنظمات الدوليةاالستراتيجية هذه الوثيقة وأدجمت يف

  . القضايا اجلنائية املتعلقة باالجتار بالبشر وفرض عقوبات تناسب خطورة اجلرمية
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اجلبل من املقيمني يف  داخلياًويضطلع مكتب رعاية الالجئني باإلعداد إلعادة تسجيل األشخاص املشردين   - ٣٤٦
 وستخصص عدة بلديات أراضي لبنـاء وحـدات سـكنية    ٢٠٠٩، واليت ستجري يف النصف األول من   األسود

اجلبل وقد قبل .  أسرة إىل الوطن من األسر املشردة من كوسوفو٢٩وقد بدأت عملية إعادة . لألشخاص املشردين
 مبا يؤدي   االستراتيجية املساندة التقنية والدعم املايل يف تنفيذ         التوصية املتعلقة بدعوة اجملتمع الدويل لتقدمي      األسود

اجلبل ويؤكد هذا األمر أن اجملتمع الدويل مل ينس أن . إىل حل مستدام ملسألة الالجئني واألشخاص املشردين داخلياً
  . كوبة قد فتح أبوبه يف التسعينيات من القرن املاضي لعدد كبري من األشخاص من املناطق املناألسود

اجلبل يف جمتمع " الروما"ستراتيجية إدماج شعب ا للتقدم الدائم يف تنفيذ اجلبل األسودوأعرب عن ارتياح   - ٣٤٧
ويف إحدى البلديات، ستحل مسألة اإلسكان هلـذا        .  وحدة سكنية يف بلديتني    ٥٠وقد بدأ بالفعل بناء     . األسود

 أن هذه البلدية هي اليت يذهب فيها مجيع أطفال أيضاً وداجلبل األسوقد ذكر . الشعب بصورة كاملة هبذه الطريقة
وأضاف أننا راضون عن النتائج األولية ملشروع تثقيف طوائف الروما واألشكاليا واملصريني . إىل املدارس" الروما"

  .املنفذ مبشاركة الصليب األمحر ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 إىل  أيـضاً  اجلبـل األسـود   وقد أشار   .  إىل احلكومة العتماده    التمييز وسيقدم قريباً   وأعد مشروع قانون حظر     -٣٤٨
 اليت رحبت، ضمن أمور أخرى،      ٢٠٠٩فرباير/ شباط ١٦استنتاجات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العرقي املعتمدة يف          

  .ف إىل إنشاء إطار لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانبأن اجلبل األسود اعتمد العديد من التدابري التشريعية واإلدارية اليت هتد

، واليت ٢٠١٠- ٢٠٠٨ معلومات عن خطة العمل لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفترة اجلبل األسودوقدم   - ٣٤٩
تتطلع إىل إنشاء منتدى للحوار مع القطاع املدين ينظم ثالث مرات يف السنة هبدف إجراء حوار ونقل وتبـادل                   

مارس من هذا العام، ستبدأ إحدى اجلامعـات        /ويف آذار .  بني احلكومة والقطاع غري احلكومي     املعلومات واآلراء 
 يوم من   ١٦"وبدأت محلة   " كلية الدراسات اجلنسانية  " يف تسجيل أول جيل من الطلبة يف         اجلبل األسود اخلاصة ب 

   واسـتمرت   ٢٠٠٨نوفمرب  /بالتعاون مع املنظمات الدولية يف أواخر تشرين الثاين       " األنشطة ضد العنف األسري   
 صياغة التقرير األويل املتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،               ويتم حالياً . ٢٠٠٩يف  

  . الذي تنسقه وزارة محاية حقوق اإلنسان واألقليات

اجلبل دة حلرية التعبري يف ومت هتيئة الظروف املالئمة كي متارس وسائل اإلعالم عملها حبرية وتوفري بيئة جي           - ٣٥٠
 بشأن خدمات البث العامة بعد أن أظهر تنفيذ القانون القدمي بعض املسائل              جديداً واعتمد الربملان قانوناً  . األسود

  .اهلامة لعمل خدمات البث اهلامة مل تكن منظمة أو كانت منظمة بطريقة غري مالئمة

عالة للتحقيق يف مهامجة الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق          وفيما يتعلق بتوصية عدة دول بتنفيذ تدابري ف         - ٣٥١
وانتهت " دان" إىل أن احملكمة تنظر يف جرمية قتل مدير ورئيس حترير الصحيفة اليومية              اجلبل األسود اإلنسان، أشار   

بات ويف قضيتني منها، صدر حكم هنائي وفرضت عقو. اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بثالث قضايا اعتداء على صحفيني
   .بالسجن على مقتريف هذه اجلرائم، على حني انتهت إجراءات احملاكمة يف احلالة الثالثة وسينطق باحلكم قريباً

ومت توجيه االهتام يف    . كما تضطلع السلطات القضائية بإجراءات جنائية يف أربع قضايا من جرائم احلرب             - ٣٥٢
حقيق بغية استكمال طلب إجراء التحقيق الذي أقترحه ممثل ثالث قضايا، على حني أن القضية الرابعة يف مرحلة الت
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وال تزال احملاكمة جارية يف القضية األوىل، ومت حتديد         . ومت تكثيف العمل يف هذه القضايا     . اإلدعاء العام املختص  
ـ                     شأن موعد للمحاكمة يف القضية الثانية وستبدأ يف هذا الشهر، أما احلالة الثالثة فهي يف مرحلة اختـاذ قـرار ب

  . ويف مجيع القضايا الثالث، تقرر احتجاز املتهمني. االعتراض على توجيه اهتام

من " ترحيل املسلمني" دعوى تعويض مرفوعة تتعلق بأحداث ٤٢وقد مت االنتهاء من إجراءات احملاكمة يف   - ٣٥٣
تسوية قـدرها  وقد قبل املدعون  . اجلبل األسود ة  ـة بني املدعني وحكوم   ـالل تسوي ـ وذلك من خ   ١٩٩٢عام  
 إىل أن هذا املثال ملعاملة الضحايا من وقت أحداث احلرب يف املنطقة اجلبل األسودوقد أشار .  يورو٤ ١٣٥ ٠٠٠

  . ميكن أن يفيد كمثال لتسوية املسائل املعلقة اليت تعوق العالقات الثنائية

قانون للحماية ضد العنـف      بصورة كاملة التوصية بشأن تكثيف العمل إلصدار         اجلبل األسود وقد قبل     - ٣٥٤
 جلدول أعمـال    وفقاًو. األسري وإقامة تعاون وثيق مع املنظمات غري احلكومية يف إجراءات إصدار هذا القانون            

 على أن اهليئات القضائية يف هـذا        اجلبل األسود وشدد  . احلكومة، سيعرض مشروع هذا القانون لالستفتاء العام      
وقد أصدرت احملاكم بالفعـل     . االت اليت تشتمل على جرائم عنف أسري      اجملال تعهدت بالبت يف القضاء يف احل      

  .  يف مئات من هذه القضاياأحكاماً

ستراتيجية إصالح النظام القضائي    ا إىل وفرة أنشطة تنفيذ خطة العمل املتعلقة بتنفيذ          اجلبل األسود وأشار    - ٣٥٥
 وإىل مـستوى   اجلاري النظر فيها حالياً ٢٠٠٨من  مع التقرير املتعلق بتنفيذ تدابري من خطة العمل للنصف الثاين           

 على حتسني اجلبل األسودويعمل . إكمال التدابري املرتفع، وال سيما يف جمال تعزيز استقالل وكفاءة النظام القضائي
ومثة حالة مماثلة   . قدرات اجمللس القضائي، وهو اهليئة احملددة مبوجب الدستور، لضمان استقاللية النظام القضائي           
  .تتعلق مبجلس املدعني العامني الذي متثل وظيفته األساسية ضمان استقاللية منظمة املدعني العامني

وقد اعتمدت احلكومة مقترح    .  أقصى درجة من األمهية إىل كفاءة اهليئات القضائية        اجلبل األسود ويويل    - ٣٥٦
ضائية بكفاءة يف اإلجراءات اجلنائية عن      وقد هيئت الظروف الالزمة لعمل اهليئات الق      . قانون اإلجراءات اجلنائية  

وقد رفعت خالل السنة املاضية . طريق إحالة التحقيق من احملاكم إىل املدعني وإدخال نظام بديل لتسوية الرتاعات       
  .فعاليتها يف تسوية مسألة القضايا املتراكمة وكان االجتاه الواضح هو مواصلة العمل هبذا النهج

سفه أن الوقت مل يسمح له بتناول عدد من األنشطة األخرى املضطلع هبا يف جمال               وقد أعرب الوفد عن أ      - ٣٥٧
  .النظام القضائي، واإلصالحات يف قطاعات أخرى

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء والـدول           - ٢
  املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

ود يف إدراج مسألة حقوق اإلنسان يف دسـتورها         رحبت الواليات املتحدة األمريكية جبهود اجلبل األس        - ٣٥٨
 ألمني املظامل حلماية حقوق اإلنسان وجملس قضائي لتعزيز اهليئـات القـضائية وضـمان         مؤخراًوإنشاء مؤسسة   

والحظت القلق املشار إليه يف تقرير الفريق العامل من جانب عدد مـن الوفـود حـول اهلجمـات                   . استقالهلا
 حبماية حريات وسائل اإلعالم     اجلبل األسود الصحفيون وأعربت عن تقديرها اللتزام      والتهديدات اليت تعرض هلا     

وقد الحظ الوفد أن االجتار بالبشر ميثل إحـدى         . ومواصلة جهوده للتحقيق يف هذه اهلجمات ومعاقبة مرتكبيها       
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ديـسمرب  / كانون األول  ، ورحب خبطة العمل املتعلقة مبناهضة االجتار بالبشر املعتمدة يف         اجلبل األسود املشاكل يف   
كما أعربت عن تقديرها جلهود     .  بوصفها خطوة إجيابية لتحسني محاية الضحايا وحماكمة مرتكيب اجلرائم         ٢٠٠٨

ودعـم  .  الرامية إىل تنسيق جهوده املتعلقة مبناهضة االجتار بالبشر مع البلدان األخرى يف املنطقـة              اجلبل األسود 
لعامل فيما يتعلق باألقليات، مبن فيهم شعب روما، واحلاجة إىل محاية كاملة            التوصيات الواردة يف تقرير الفريق ا     

  . حلقوقهم مبوجب القانون ويف احلياة العملية

 من عوامل االستقرار اإلقليمي      يطبق دميقراطية فعلية، وميثل عامالً     اجلبل األسود وشددت ألبانيا على أن       - ٣٥٩
 يشهد على تقدمه الكبري يف تعزيز       اجلبل األسود يا أن التقرير املتعلق ب    والحظت ألبان .  ميكن االعتماد عليه   وشريكاً

 الواضحة، والتزامه احلقيقي بأن ينفـذ  اجلبل األسود كما الحظت ردود    . ومحاية حقوق اإلنسان وحتديث جمتمعه    
ة والعدل يف وتعمل مؤسسات الشرط. البلد التوصيات املقدمة، وال سيما، األهداف الواضحة احملددة ملستقبل البلد

 بصورة وثيقة، بدعم من النظراء األوروبيني، يف مناهضة االجتار بالبشر واجلرائم املنظمة              معاً اجلبل األسود ألبانيا و 
 تعمل كجسر للصداقة بينهما وأهنا تتمتـع جبميـع          اجلبل األسود وأشارت إىل أن األقلية األلبانية يف       . يف البلدين 

لبلقان، وهي منطقة عانت يف كثري من األحيان من مشاكل عرقية، متثل هـذه              ويف ا . حريات اجملتمع الدميقراطي  
 قد وضـع    اجلبل األسود والحظت ألبانيا مع االرتياح أن      .  حنو حتقيق السالم واالزدهار    احلقيقة خطوة هامة جداً   

  .ضمانات للحقوق واحلريات األساسية وشرع يف بناء مستقبل أفضل ملواطنيه

 خالل االستعراض الدوري الشامل     لجبل األسود تقديرها للموقف اجلاد واملسؤول ل    وأعربت الصني عن      - ٣٦٠
 اجلبل األسود والحظت الصني مع التقدير أن      . وأعربت عن شكرها للجبل األسود لتعاونه خالل العملية بأكملها        

ـ  قد تغلب على مجيع الصعوبات اليت نشأت خالل املرحلة األولية من إنشاء البلد وحقق تقدماً                يف محايـة    برياً ك
 وقد أسـس وحـدة       إطار دستوري وقانوين كامل متاماً     اجلبل األسود وأضافت أن لدى    . وتعزيز حقوق اإلنسان  

 الوطنية بشأن املساواة    االستراتيجيةمسؤولة عن محاية حقوق األقليات ومنصب أمني مظامل ونفذ خمتلف اخلطط            
والحظت أن اجلبل األسود قد أختذ بالفعل تدابري جديدة . بني اجلنسني، ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات

وتعتقد الصني أن اجلبل السود . بشأن مناهضة التعذيب، ومكافحة االجتار بالبشر، ومحاية حقوق األقليات الضعيفة
سيواصل جهوده وسيواصل بكل جدية تنفيذ مجيع التدابري املمكنة اليت قدمتها الدول األعضاء خالل االستعراض               

  .لدوري الشامل، وبكل املساعدة والدعم من اجملتمع الدويل، سيحقق املزيد من التقدم يف ميدان حقوق اإلنسانا

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

ة إىل ومـشري . رحبت منظمة العفو الدولية بالعديد من التوصيات، مبا يف ذلك املطالبة حبماية األقليـات        - ٣٦١
التزامات اجلبل األسود مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حثت منظمة العفو 
الدولية احلكومة على حتديد األولويات للوفاء باحلق يف تعليم ابتدائي حر وإلزامي، واحلصول على فرص العمـل                 

ساسي واإلسكان جلميع طوائف الروما واألشكاليا واملصريني بدون والرعاية الصحية األولوية األساسية واملأوى األ
 أما بشأن توزيع املوارد، فقد أشارت املنظمة إىل أن احلكومة ينبغي أن حتدد ترتيب أكثر اجملموعات ضعفاً                . متييز

نظمة بالتوصيات ورحبت امل. وأن تلتمس التعاون الدويل واملساعدة الدولية عند احلاجة للوفاء بالتزاماهتا األساسية          
 أصالًوالحظت أن األشخاص املنحدرين   ". داخلياًاألشخاص املشردين   "املتعلقة بتحديد الوضع القانوين لالجئني و     

 من اعتبارهم الجئني، وأن كثري من األشـخاص   بدالًداخلياًمن كوسوفو ال يزالون يعاملون كأشخاص مشردين   
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والحظت أهنم قد . داخلياًح هلم بالتسجيل كأشخاص مشردين  مل يدرجوا يف عملية تسم٢٠٠٣الذين وصلوا بعد 
والحظت املنظمة أن السلطات تفاوضت مع سلطات كوسوفو بـشأن إعـادة            . يتعرضون خلطر انعدام اجلنسية   

وحثت السلطات على ضمان أن يسمح هلؤالء       . األشخاص من طوائف الروما واألشكاليا واملصريني إىل كوسوفو       
 السماح  أيضاًى القرار ووقف تنفيذه حلماية حالتهم، وأعربت عن رأي مفاده أنه ينبغي             األشخاص باالعتراض عل  

هلم باملشاركة يف عملية تقييم احتياجاهتم املستمرة للحماية من أجل الوفاء بااللتزامات املتعلقة بعـدم اإلعـادة                 
 ٢٠ معلومات عن    اجلبل األسود ه  وعلى حني رحبت املنظمة باإلضافة بتقرير الفريق العامل الذي قدم في          . القسرية

 على اإلشارة بوضوح إىل التوصيات اليت يدعمها، حسبما هو اجلبل األسودتوصية مقدمة من الدول، فقد شجعت 
  .  بشأن بناء املؤسسات٣٢منصوص عليه يف الفقرة 

املقدمـة يف    على التوصيات    اجلبل األسود  بردود   البحوث املعنية حبقوق وواجبات اإلنسان    وأشاد مركز     - ٣٦٢
، مبا ٦والحظ املركز باهتمام كبري الرد على التوصية . إطار عمل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

. ٢٠٠٩يف ذلك املبادرة اليت اختذهتا احلكومة العتماد مشروع القانون الذي حيظر التمييز، يف الربع األول مـن                  
 للتمييز، ولكنه ال يشتمل على حالة  حمدداً سببا١٢ًمشروع القانون يتناول واسترعى املركز انتباه احلكومة إىل أن 

كما الحظ أن بعض االنتهاكات حلقوق اإلنـسان      . التمييز املرتبطة باالختيارات واالرتباطات السياسية للشخص     
دراج هذه   بإ اجلبل األسود وأوصى املركز   . ترتكب ضد بعض أعضاء األحزاب السياسية أو املعارضة واالحتادات        

 اجلبل األسـود  كما شجع   . األشكال من التمييز يف مشروع القانون وضمان تشجيع هذه احلقوق بصورة سليمة           
  .على املشاركة يف نشر إعالن شامل لواجبات اإلنسان

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

اض الدوري الشامل بالنـسبة للجبـل        عن شكره للوفود وعن أمهية عملية االستعر       اجلبل األسود أعرب    - ٣٦٣
  . على بعض التوصيات املقدمة، فقد أشار إىل الردود اليت سبق أن قدمهاورداً. األسود

 االسـتراتيجية  إىل األنشطة املضطلع هبا فيما يتعلق حبماية شعب الروما وشدد على             اجلبل األسود وأشار    - ٣٦٤
 التقدم  اجلبل األسود وبني  .  عن استعداده لضمان مجيع حقوقها     املتعلقة باالندماج االجتماعي هلذه الطائفة وأعرب     

احملرز وخاصة يف جمال التعليم حيث ارتفع عدد األطفال امللتحقني باملدارس بدرجة كبرية مقارنة بالسنوات اخلمس 
واجز والتمكني،  إىل أنه ينبغي أن يتخذ مجيع اإلجراءات املمكنة يف املستقبل إلزالة احلاجلبل األسودوأشار . املاضية

  . ضمن أمور أخرى، من حتقيق اإلدماج االجتماعي لشعب الروما

، ضمن أمور أخرى، إىل أنه سينهي مسألة انعـدام اجلنـسية    اجلبل األسود وفيما يتعلق بالالجئني، أشار       - ٣٦٥
  . لألشخاص املوجودين يف البلد

ستنتاج أن االجتار باألشخاص لـيس       على أن الفرصة قد سنحت لعدة مؤسسات ال        اجلبل األسود وشدد    - ٣٦٦
 عاجلت بصورة مالئمة حاالت االجتار باألشخاص       اجلبل األسود مشكلة يف الوقت احلايل وأن اهليئات القضائية يف         

  .  تتناسب مع خطورة اجلرائم املرتكبةوأصدرت أحكاماً
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، اجلبل األسـود اليت مل يقبلها  على بيان مقدم من منظمة العفو الدولية بشأن التوصيات اليت قبلها و  ورداً  - ٣٦٧
 ردوده وأشار إىل هدف تطوير وتعزيز اجلبل األسودوقد قدم . فقد أشار إىل أنه مل يرفض أي توصية من التوصيات

وأن من رأي اجلبل األسود أن التوصيات كانت جيدة وستكون مؤثرة بدرجة كبرية يف              . حقوق اإلنسان يف البلد   
  .  أن بعد أربع سنوات ستتحسن حالة حقوق اإلنسان يف البلد ويف املنطقةويعتقد. تطوير النظام القانوين

  اإلمارات العربية املتحدة 

 لألحكام ذات الصلة    وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤يف  أجري استعراض اإلمارات العربية املتحدة        - ٣٦٨
 وفقاًاملقدم من اإلمارات العربية املتحدة      الوطين   التقرير   :، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     

؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمـم  )A/HRC/WG.6/3/ARE/1 (٥/١ من املرفق بقرار اجمللس    )أ(١٥للفقرة  
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية )A/HRC/WG.6/3/ARE/2( )ب(١٥ للفقرة وفقاً قوق اإلنساناملتحدة السامية حل

  ).A/HRC/WG.6/3/ARE/3( )ج(١٥للفقرة  وفقاًالسامية 

 نتائجيف  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٩املعقودة يف  يف جلسته التاسعة والعشرين، ونظر جملس حقوق اإلنسان،  - ٣٦٩
  ).انظر القسم جيم أدناه(واعتمدها اإلمارات العربية املتحدة  املتعلق باالستعراض

من تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض       عربية املتحدة   اإلمارات ال  ب وتتألف نتائج االستعراض املتعلق     - ٣٧٠
وااللتزامات أو االستنتاجات،   /واإلمارات العربية املتحدة    ، باإلضافة إىل آراء     )A/HRC/10/75(الدوري الشامل   

ة كافية خالل الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجل
  .احلوار التفاعلي يف الفريق العامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

، ، الدكتور أنور حممد غرغش، وزير الدولة للشؤون اخلارجيـة  اإلمارات العربية املتحدة  أكد رئيس وفد      - ٣٧١
 بعملية االستعراض الدوري الشامل، وعزمها على حتسني سجل حقوق اإلنـسان            اإلمارات العربية املتحدة  إميان  

وتنبع هذه التطلعات من تراثها الثقايف وقيمها الدينية، الـيت تتـسم   . لديها واملسامهة بفعالية على الصعيد العاملي    
  .بالعدل واملساواة والتسامح

 لتنفيذ التزاماهتا الطوعية والتوصيات املتعلقة مبسائل حقـوق         ارات العربية املتحدة  اإلمخطة عمل   "وقدم    - ٣٧٢
، واليت وضعت من خالل حوار اشتركت فيه احلكومة         "اإلنسان املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل اليت قبلتها       

 املتابعة بشأن عملية التنفيذ     االحتادية واحلكومات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين لتحديد نطاق العمل، وإجراءات         
  .وتقدمي تقارير دورية عن احلالة

، قدم الفريق العامـل     اإلمارات العربية املتحدة  وباإلضافة إىل االلتزامات الطوعية التسعة اليت تعهدت هبا           - ٣٧٣
ة يف  ، خالل دورته الثالثة املعقـود     A/HRC/10/75ة يف تقريره،    ـ توصي ٧٤املعين باالستعراض الدوري الشامل     
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 إلجراء دراسة تفصيلية بشأهنا، فإن      ١٧ توصية والنظر يف     ٣٦وعلى حني مت قبول     . ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
  . التوصيات املتبقية مل حتظ بدعم البلد نتيجة عدة عوامل اجتماعية وثقافية وقانونية

ات الطوعية والتوصـيات  ، للوفاء بااللتزام٢٠٠٨ديسمرب /وتشتمل اخلطوات املتخذة، منذ كانون األول      - ٣٧٤
التصديق على بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال ) أ(: على

إعداد دراسة، من قبل جلنة حكومية، قدمت إىل جملس ) ب(فرباير؛ /، يف شباط)املعروف باسم بروتوكول بالريمو(
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الوزراء للنظر يف االنضمام إىل 

التوقيع على اتفاقيـة    ) ج( عن بروتوكوالت اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل؛         فضالًأو الالإنسانية أو املهينة،     
 بدء جمموعة من )د( لتصديق عليهما؛األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول اإلضايف، واملقرر ا

عقـدت حلقـة عمـل يف       : حلقات العمل ذات الصلة حبقوق اإلنسان لالستفادة من أفضل املمارسات الدولية          
فرباير بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة لتحسني املعارف املتعلقة باالجتار بالبشر لدى املوظفني املكلفني              /شباط

 مع منظمة العمل الدولية يف الشواغل املتعلقة بالعاملني بعقود مؤقتة إلمارات العربية املتحدةاوتنظر . بإنفاذ القوانني
 شرعت احلكومة يف إجراء دراسة عن       )ه(؛  "الربنامج القطري للعمل بشروط كرمية    "من خالل، مجلة أمور، منها      

  مبا يتوافق مع مبـادئ بـاريس؛       جلان حقوق اإلنسان يف خمتلف البلدان للمساعدة يف إنشاء مؤسستها الوطنية،            
إنـشاء  ) ز( إعداد محلة وطنية عرب وسائل اإلعالم لتعزيز الوعي العام حول االجتـار بالبـشر؛                جيري حالياً ) و(

  . إدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية وهيئة تنمية جمتمع ديب: مؤخراًمؤسستني معنيتني 

 مـن الوثيقـة     ٩١ املـشار إليهـا يف الفقـرة         ٣٦و ٣٢ و ٢٥ و ٦ و ٣ و ٢وفيما يتعلق بالتوصـيات       - ٣٧٥
A/HRC/10/75 وهي ( واليت تتناول تعزيز آليات حقوق اإلنسان، تقوم اللجنة املعنية باالستعراض الدوري الشامل

 مـن الوثيقـة     ٤هيئة متعددة االختصاصات يترأسها وزير الدولة للشؤون اخلارجية ويرد وصف هلا يف الصفحة              
A/HRC/WG.6/ARE/1 (وال سيما اإلمارات العربية املتحدةدراسة تدابري خمتلفة مبا يتسق مع معتقدات وتقاليد ب ،

وسيستعرض اجمللس الوطين االحتادي، وهو برملان البلد،       . الشريعة اإلسالمية، وذلك بالتعاون مع السلطات املعنية      
ستراتيجية وطنية لنـشر ثقافـة      ا وعلى سبيل املثال، ستنظم حلقات عمل ودورات تدريبية إلعداد        . هذه التدابري 

ومن شأن خطة العمل أن ترفع الوعي بشأن قضايا العمال ذات الصلة حبقوق اإلنـسان الـيت                 . حقوق اإلنسان 
وباإلضافة .  إدارة حكومية والقطاع اخلاص    ١٧، بالتنسيق مع    ٢٠٠٩يناير  /حددهتا وزارة العمل يف كانون الثاين     

قررين اخلاصني املعنيني ببيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف          إىل ذلك، أرسلت دعوات رمسية إىل امل      
املواد اإلباحية، وبشأن األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن                 

  .٢٠٠٩ومن املتوقع أن تتم الزيارات يف . تعصب

 بصورة إجيابية يف إدخال تعليم اإلمارات العربية املتحدة، تنظر ٣٤ و١٩ و٨ و ٤وفيما يتعلق بالتوصيات      - ٣٧٦
وإضافة إىل ذلك، تنظم املعاهد العليا للتكنولوجيا جمموعة من         . ١٢ إىل   ١بشأن حقوق اإلنسان لطلبة الصفوف      

  . بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناحملاضرات، احتفاالً

، فقد شجعت اللجنة املعنية باالستعراض الدوري الشامل مـشاركة     ٣١ و ١٠أما فيما يتعلق بالتوصيتني       - ٣٧٧
 عـن خطـة     فضالًمنظمات اجملتمع املدين يف إعداد وجتميع التقرير الوطين اخلاص باالستعراض الدوري الشامل،             

ويف .  مع منظمات اجملتمع املدين لتسهيل احلوار والتفاهم       وستنشئ وزارة الشؤون االجتماعية منتدى دائماً     . العمل
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، وهي مشغل خطوط االتصاالت السلكية والالسلكية املتكاملة يف البلد، "دو"، أطلقت شركة ٢٠٠٩فرباير /شباط
  .ملنظمات اجملتمع املدين يف البلد" مسامهة"مبشاركة وزارة الشؤون االجتماعية، بوابة شاملة على الويب باسم 

 ٢٨ و٢٧ و٢٢ و٢١ و١٨ و١٤ و٩ و٧التوصيات وبشأن حقوق العمال بعقود مؤقتة واملشار إليهم يف   - ٣٧٨
وهنـاك  . ، تواصل وزارتا العمل والداخلية تعزيز القوانني املتعلقة بظروف العمل واملعيشة للعمال األجانب            ٣٥و

وتشمل التدابري األخـرى    . قانون لعمال املنازل، سيؤثر بصورة إجيابية على النساء، وهو يف مرحلة متقدمة جداً            
ات تفاهم وتعزيز التعاون مع البلدان املصدرة للعمالة، وإطالق مشروع ريادي يركـز علـى               التوقيع على مذكر  

كما أنشأت احلكومة وكالة لرصد التظلمات املتعلقة بـاألجور غـري           . الصعوبات اليت يواجهها العمال األجانب    
  .املسددة وتسوية الرتاعات ذات الصلة باألجور اليت تشتمل على عمال أجانب

، ستعزز اللجنة املعنية باالستعراض الدوري الشامل، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية           ٢٣ و ١٦سبة للتوصيتني   وبالن  - ٣٧٩
.  وستشارك يف اجلهود الثنائية والدولية الرامية إىل مكافحة هذه اجلرميـة           ٥١ملكافحة االجتار بالبشر، القانون االحتادي      
، أوامر بزيادة   ٢٠٠٩يناير  / الوزراء، يف كانون الثاين    أصدر جملس ) ١(١: وتشتمل اخلطوات األخرى على ما يلي     

 مـن   ٨٠، عقد   أيضاًيناير  /يف كانون الثاين  ) ٢(و. عدد املدعني العامني يف اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر        
ر  الوطنية بشأن االجتـا    االستراتيجيةملناقشة  ) تبادل أفكار (مسؤويل الشرطة واهليئة القضائية جلسة عصف ذهين        

وقد بدأت هذه اجلهود تؤيت .  من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على تدريب باخلارج١٥حصل ) ٣(و. بالبشر
 قضية، صدر بشأن ستة منها فقط أحكام إدانة، يف العام املاضي مقارنة بعشر قضايا ١٥ ال يقل عن سجل ما: بثمارها

 الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات - " األشخاصالتقرير العاملي بشأن االجتار ب    "مول  ) ٤(و. ٢٠٠٧يف  
بالنسبة ألطفال ) ٥(و.  من خالل منحة من الشيخ حممد بن زايد آل هنيان، ويل عهد أبو ظيب          - فرباير/واجلرمية يف شباط  

 والداخلية، بالتنـسيق     تعترب هذه املسألة منتهية، وتقوم وزارتا الشؤون االجتماعية        اإلمارات العربية املتحدة  اهلجن، فإن   
سـتوجه  ) ٦(و. مع اللجنة الوطنية املعنية بإعادة تأهيل أطفال اهلجن واليونيسيف، عملية املتابعة مع السلطات املعنيـة           

  .  دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، لزيارة البلداإلمارات العربية املتحدة

 دراسة بشأن طرق زيادة محاية حقوق       اإلمارات العربية املتحدة  ، ستجري   ٣٠ و ١٣ة للتوصيتني   وبالنسب  - ٣٨٠
كما تتخذ وزارة الشؤون االجتماعيـة    . النساء بالتنسيق مع السلطات ذات الصلة، وال سيما االحتاد العام للمرأة          

ة عن طريق تنفيذ برامج لرفع      اخلطوات الالزمة لضمان احترام قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بالنساء، وخاص          
وباإلضافة إىل ذلك، يزداد توفري املوارد ملؤسسة ديب للنساء واألطفال ومؤسسة املأوى يف أبو ظيب، اللتني                . الوعي

  .ك على التوايل، واالستفادة من هذه املوارد كذل٢٠٠٨ و٢٠٠٧أقيمتا يف 

وزارة الشؤون االجتماعية، بالتشاور مع      بشأن حقوق الطفل، تدرس      ١٢ و ١١وفيما يتعلق بالتوصيتني      - ٣٨١
اإلدارات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين مشروع قانون لضمان محاية أفضل لألطفال، مبا يف ذلك إنشاء حمـاكم                 

 عن إنشاء أول منظمة حملية من منظمات اجملتمع املدين حلماية حقوق مؤخراًوباإلضافة إىل ذلك، أعلن  . لألحداث
  . لفعل إدارة لرعاية األيتامالطفل، وأنشئت با

، يوفر مشروع قانون جديد بشأن حرية وسائل اإلعالم، اعتمده          ٢٠ و ١٧ و ١وفيما يتعلق بالتوصيات      - ٣٨٢
وحيل مشروع القـانون    . ، احلماية للصحفيني من عقوبة السجن     ٢٠٠٩فرباير  /اجمللس الوطين االحتادي يف شباط    
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 إىل  ٢ ويشري بالتحديد يف املـادة       ١٩٨٠الدستورية، حمل قانون عام      مادة، والذي ينتظر املوافقة      ٤٥املكون من   
 اليت تنص على عدم فرض رقابة ٣حرية التعبري والرأي، سواء املكتوبة أو الشفوية أو أي طريقة أخرى، ويف املادة 

لتعامل مع  وال يلزم القانون الصحفيني بالكشف عن مصادرهم، وسيتم ا        . مسبقة على املواد اإلعالمية املرخص هبا     
  .اجلرائم املتعلقة باإلعالم بوصفها قضايا مدنية وليست جنائية

 مـن   ، تنفذ احلكومة عدداً   ٣٣ و ٢٦ و ١٥وفيما يتعلق بتطوير املناطق النائية املشار إليها يف التوصيات            - ٣٨٣
اطق النائية مبا يف    ، دراسة االحتياجات من البنية التحتية يف املن       ٢٠٠٥وتواصل جلنة، أنشئت يف     . املشاريع احليوية 

  .ذلك املشاريع ذات الصلة بتشييد املساكن والطرق واملراكز الصحية واملدارس

 ذات الصلة بتبادل املعارف، تعمل اللجنة املعنية باالستعراض الدوري الشامل           ٢٤وفيما يتعلق بالتوصية      - ٣٨٤
  . على ترتيبات تنظيم حلقات العمل واحللقات الدراسية مع البلدان املهتمة

 ٥ و١ أن التوصيات اإلمارات العربية املتحدة، رأت ‘قيد البحث’ توصية صنفت بوصفها ١٧ومن ضمن   - ٣٨٥
، تتعارض مباشرة مـع     A/HRC/10/75 من الوثيقة    ٩٢ املشار إليها يف الفقرة      ١٧ و ١٢ و ١١ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦و

 الوطنية، وبالتايل فهي ال حتظى بـدعم        ، وأحكام الدين والقيم التقليدية واملصاحل     اإلمارات العربية املتحدة  دستور  
  . قيد البحث- ١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١٠ و٤ و٣ و٢- وال تزال التوصيات الثمانية املتبقية . البلد

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة          - ٢
  يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

 على توصية اجلزائر بشأن     اإلمارات العربية املتحدة   قدمته   أعربت اجلزائر عن تقديرها للرد اإلجيايب الذي        - ٣٨٦
تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية يف جمال حقوق اإلنسان لسلطات إنفاذ القوانني املسؤولة عن التـصدي                

 التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل، وهو ما          طوعاً اإلمارات العربية املتحدة  وقد قبلت   . لإلرهاب
على التزامها بضمان املساواة والعدل االجتماعي للجميع، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، وحتسني حالة النساء              يدل  

  . والعمال املهاجرين ومكافحة االجتار بالبشر

 لتنفيذ عدد مـن التوصـيات       اإلمارات العربية املتحدة  وأشادت البحرين باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا         - ٣٨٧
كمـا  .  إىل بروتوكول بالريمو   اإلمارات العربية املتحدة  عراض الدوري الشامل ورحبت بانضمام      املقدمة يف االست  

أشادت البحرين باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر ومسامهة اإلمارات العربية املتحدة يف إعداد التقرير العاملي 
وأعربت البحرين . ٢٠٠٩ملخدرات واجلرمية يف بشأن االجتار باألشخاص الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين با

  . ٢٠٠٩عن تقديرها للدعوة املقدمة إىل املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال لزيارة البلد يف 

وقـد  .  على التزامها باالستعراض الدوري الـشامل       اإلمارات العربية املتحدة   ووجهت كوبا التهنئة إىل     - ٣٨٨
هي بلد سالم وتضامن وعضو يف حركة عدم االحنياز، التزامها بتنفيذ احلقوق         ، و اإلمارات العربية املتحدة  أظهرت  

 قدمت، خالل أعمال الفريق العامل املعـين        اإلمارات العربية املتحدة  وأضافت كوبا أن    . االقتصادية واالجتماعية 
ـ  ٢٠٠٨ديسمرب /باالستعراض الدوري الشامل يف كانون األول      ع مجيـع  ، معلومات تفصيلية وتبادلـت اآلراء م
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وشددت كوبا على حتسن ظروف املعيشة للعمال املهاجرين، وال سيما فيما يتعلق بالصحة، وحقـوق               . البلدان
  .  لتوصياهتااإلمارات العربية املتحدة، رحبت كوبا بقبول أخرياًو. اإلسكان وتسوية الرتاعات

اإلمارات ف إىل تنفيذ التزامات وأعربت باكستان عن شكرها للوفد على تقدمي خطة عمل وطنية شاملة هتد  - ٣٨٩
وأضافت أن اإلمارات العربية املتحـدة      .  الطوعية والتوصيات املقبولة يف االستعراض الدوري الشامل       العربية املتحدة 

اختذت خطوات حمددة مثل التصديق على بروتوكول بالريمو، والتعهد بالتوقيع على اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                 
وفيما . اتفاقية حقوق الطفل، والتصديق املبكر على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          والربوتوكوالت املتعلقة ب  

يتعلق بالعاملني املغتربني، رحبت باكستان باالستجابة املالئمة اليت هتدف إىل ضمان حتسني ساعات العمل ومرافـق              
  . أمني إجباري شاملة عن إدخال سياسة تفضالًاإلقامة، واختاذ إجراءات جديدة لتسوية نزاعات العمل 

 مع آلية االسـتعراض     اإلمارات العربية املتحدة  وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن تقديرها لتعاون          - ٣٩٠
 اإلمارات العربية املتحدةوأضافت أن . الدوري الشامل ومجيع آليات األمم املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان     

 كبرية   جهوداً اإلمارات العربية املتحدة  كما بذلت   . ت بفعالية يف االستعراض    وشارك  شامالً  وطنياً قدمت تقريراً 
، املعاصرة للعنـصرية  لالمتثال للتوصيات، وال سيما عن طريق توجيه دعوة للمقررين اخلاصني املعنيني باألشكال             

  .موريوبيع األطفال واالنضمام إىل بروتوكول بال

وشددت مصر على .  على اجلهود املبذولة يف تعزيز حقوق اإلنسانوقالت مصر إن التوصيات املقبولة تدل  - ٣٩١
  مناخاًاإلمارات العربية املتحدةوقد هيأت . مناخ التسامح الديين، الذي حتترم فيه مجيع اخلصائص الدينية والثقافية

وقدمت . خلاصة هبا تباع نظم التعليم ا   امن احلرية جلميع األديان مبا يسمح للطوائف مبمارسة معتقداهتا وتقاليدها و          
  .احلكومة أراض باجملان لبناء مدارس ومدافن لألديان األخرى

 قبلت معظم التوصيات، مما يـدل       اإلمارات العربية املتحدة  وقد أشارت اململكة العربية السعودية إىل أن          - ٣٩٢
 على اتفاقيـة    حدةاإلمارات العربية املت  وصدقت  . على التزامها بإعمال حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق النساء        

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأعدت األساس القانوين الالزم للقضاء على مشكلة العنـف ضـد                  
 مـن اخلطـوات لـضمان        اختذت عدداً  اإلمارات العربية املتحدة  والحظت اململكة العربية السعودية أن      . النساء

  . ادت جبهودها املتعلقة حبماية هذه احلقوقاخلدمات االجتماعية، مبا فيها التعليم والصحة، وأش

 املتعلقة بتنفيـذ التوصـيات املقدمـة يف         إلمارات العربية املتحدة  وأشادت املغرب خبطة العمل الوطنية ل       - ٣٩٣
 معظم التوصيات، مبا فيها توصية املغرب، الـيت  اإلمارات العربية املتحدةوقد قبلت . االستعراض الدوري الشامل  

وتلعب . ستراتيجية وطنية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وضمان محاية احلقوق على املدى الطويل           اهتدف إىل وضع    
 يف تعزيـز     فعـاالً  ستراتيجيات التنمية ويلعب االحتاد العام للمرأة دوراً      ا يف    مركزياً املسائل املتعلقة بالنساء دوراً   

قوانني الوطنية مـع االلتزامـات الدوليـة،         مبادرات لتنسيق ال   اإلمارات العربية املتحدة  واختذت  . حقوق النساء 
  .وانضمت إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكول بالريمو

 على تعاوهنا البناء خالل االستعراض الدوري الشامل إلمارات العربية املتحدةوأعربت ُعمان عن شكرها ل  - ٣٩٤
 ملا اختذته من تدابري إجيابية، مبا يف ذلك التزاماهتا مارات العربية املتحدةاإلوأثنت على  . وتناوهلا اإلجيايب للتوصيات  

  .الطوعية وخطة العمل الوطنية
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والحظت الكويت النهج البناء املتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل، الذي يدل   - ٣٩٥
وقد قبلت . ليات الدولية، وال سيما جملس حقوق اإلنسان مهتمة بالتعاون مع اآلاإلمارات العربية املتحدةعلى أن  

 من التوصيات، أبرزها ما يتعلق باحلريات الدينية والتعليم والنظم الـصحية             كبرياً  عدداً اإلمارات العربية املتحدة  
ق ستراتيجيات تعزيز التنمية املستدامة واإلصالحات الشاملة اليت هتدف إىل حتسني ظروف العمل وتعزيز حقـو              او

وأشادت الكويت خبطة العمل الوطنية، اليت هتدف إىل تنفيذ االلتزامات والتوصيات املقدمة يف االستعراض . العمال
  . الدوري الشامل مع مشاركة اجملتمع املدين

 على قبوهلا لتوصياهتا بشأن سن قانون وطين حلمايـة          إلمارات العربية املتحدة  وأعربت اليمن عن شكرها ل      - ٣٩٦
 إلنشائها جلنة   اإلمارات العربية املتحدة  كما أشادت اليمن ب   . شادت هبا للتصديق على بروتوكول بالريمو     األطفال وأ 

  .وطنية لتنفيذ التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل، ودعوة املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال لزيارة البلد

ليت تتناول معظم التوصيات، وال سيما فيمـا يتعلـق           ا اإلمارات العربية املتحدة  ورحبت قطر بإجراءات      - ٣٩٧
بتحسني ظروف العمل واملعيشة للعمال املتعاقد معهم، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وإدراج منظور املساواة بـني                

 املتعلق بالنشر ومجيـع     ١٩٣٠وفيما يتعلق بالتوصية اليت قدمتها قطر بشأن إصالح قانون عام           . الرجال والنساء 
خرى ذات الصلة كي تأخذ يف احلسبان تطور حرية التعبري، فقد أشـادت قطـر بقـانون اإلعـالم                   القوانني األ 

ودعت قطر مجيـع    .  رئيس الدولة   والذي سيصدق عليه قريباً    اإلمارات العربية املتحدة  واملعلومات الذي اعتمدته    
  .ملتحدةاإلمارات العربية اآليات حقوق اإلنسان ذات الصلة إىل تقدمي الدعم الالزم إىل 

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

 بشأن تـسويق     وطنياً  مل تعتمد بعد قانوناً    اإلمارات العربية املتحدة  قالت مجعية تغذية الطفل جبنيف إن         - ٣٩٨
 سوق  العربية املتحدةاإلماراتن إ حيث وقالت اجلمعية إن اعتماد قانون وطين قوي يعترب ضرورياً. بدائل لنب األم

جازة إلواعترفت بالتحسينات يف محاية األمومة يف جمال العمل، ولكنها قالت إن ا           . جذاب لصناعة أغذية األطفال   
 منح العمال األجانب نفس املدة،      اإلمارات العربية املتحدة   أسابيع فقط؛ وينبغي أن تضمن       ٨مدفوعة األجر تبلغ    

وأوصت اجلمعيـة بـأن حتـصل مجيـع         . اإلماراتاسق بني القوانني يف سائر       تنسيق التشريع لتحقيق التن    أيضاًو
اإلمـارات  وذكرت  . مستشفيات األمومة، العامة واخلاصة، على شهادة صداقة الطفولة كشرط لإلذن هلا بالعمل           

أهنـا مل   و ٢٠٠٤ تقدميه منذ عـام       بأن تقريرها املقرر تقدميه إىل اتفاقية حقوق الطفل كان مقرراً          العربية املتحدة 
  .تصدق بعد على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الرد اإلجيـايب علـى      هيئة العمل الدولية من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى          والحظت    - ٣٩٩
وأضافت . يتصل به من جرائمالعديد من التوصيات املقدمة، ورحبت جبهود البلد املتعلقة باالجتار باألشخاص وما 

 يف مكافحة العنف ضد النساء، ومحاية حقوق العمـال،           كبرياً اهليئة أن اإلمارات العربية املتحدة أحرزت تقدماً      
 على تعزيز التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        اإلمارات العربية املتحدة  ويتضح عزم   . واحلرية الدينية 

 اجملتمع املدين واجلمعيات اإلماراتية، مثل اهلالل األمحر اإلمارايت أو مؤسسة حممد بـن              والثقافية من خالل جهود   
وقد دعت اجلمعيـة اجملتمـع      . راشد آل مكتوم، وخباصة يف جمال التعليم والصحة لألطفال يف عدة بلدان أفريقية            

  .  يف التصديق على بروتوكول بالريمواإلمارات العربية املتحدةالدويل لدعم 
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 عن  فضالًوأعرب االحتاد العاملي لنقابات العمال عن شكره للحكومة على جهودها لتحسني حقوق العمال،                - ٤٠٠
ورحب بأن من بني التوصيات العديدة اليت اعتمدهتا احلكومة،         . التدابري املتخذة حلماية العمال املهاجرين وعمال املنازل      
 العمل ومعيشة العمال لديها، وخباصة العمال املهاجرين وعمال         هناك التزام مبواصلة تعزيز قانون العمل وحتسني ظروف       

وطالب احلكومة بدراسـة التوصـيات      . املنازل، مبا يف ذلك آلية لتناول التقارير والشكاوى املتعلقة باملعاملة التمييزية          
ص باحلقوق االقتصادية   املقدمة بشأن التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلا            

واالجتماعية والثقافية، وبإعادة النظر يف قرارها بعدم قبول التوصيات بشأن إنشاء نقابات للعمال، واملساومة اجلماعية،               
  .٩٨ و٨٧ عن النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية فضالًواحلق يف اإلضراب، 

 تسعى إىل إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلمارات العربية املتحدةن بأن ورحبت اللجنة العربية حلقوق اإلنسا  - ٤٠١
 عن  فضالً مببادئ باريس، ولكنها طالبت باملزيد من املعلومات فيما يتعلق باجلدول الزمين املتوقع،              عمالًاإلنسان  

رائم الـصحفية،  كما رحبت اللجنة بإلغاء عقوبة السجن على اجل . مستوى مشاركة اجملتمع املدين يف هذه العملية      
وفيما يتعلق باملشاركة السياسية، أوصت . وأوصت بتوسيع نطاق هذا األمر كي يشمل وسائل اإلعالم اإللكترونية

 بإصالح النظام القضائي لضمان استقالليته ورحبت باعتماد آلية         أيضاًوأوصت  .  من التقرير  ٧٨باعتماد التوصية   
 الـدعم املـايل إىل   اإلمارات العربية املتحدة  ما أوصت بأن تقدم     ك. ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل    

  . مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

وقالت مجعية حواء للمرأة إهنا اشتركت يف مجيع األعمال التحضريية لعملية االستعراض، بتقدمي مالحظـات                 - ٤٠٢
ار باألشخاص، ومحاية حقوق النساء، وإصدار قانون وطين والحظت مسألة إنشاء مراكز جلوء لضحايا االجت. وتعليقات

واقترحت مجعية حواء للمرأة استخدام مجيع      . حلماية األطفال وإنشاء آلية مؤسسية لرعاية عمال املنازل ضحايا العنف         
  . اماملوارد املتاحة لتطوير ثقافة االحترام، مبا يف ذلك اإلنترنت وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة وسهلة االستخد

 بشأن النشر والقوانني ١٩٨٠وأيد معهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة االلتزامات بتعديل قانون عام   - ٤٠٣
 برفع مجيع إجراءات الرقابة احلكومية على احلريات        اإلمارات العربية املتحدة  األخرى ذات الصلة يف البلد، مطالبا       

احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك احلق يف االختالف السياسي           الصحفية واحلد من القيود القانونية املفروضة على        
 إىل التصديق يف وقت مناسب على العهد الدويل اإلمارات العربية املتحدةودعا . واحلق يف احلصول على معلومات

اقية مناهضة اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتف
. التعذيب، لضمان متتع املواطنني جبميع احلقوق املدنية والسياسية، وضمان مشاركتهم اإلجيابية يف الشؤون العامة             

 ينبغي أن تكفل إنشاء نقابات عمال مستقلة وأحزاب سياسية؛ ورفـع            اإلمارات العربية املتحدة  وقال املعهد إن    
عيات، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنـسان؛           القيود املفروضة على إنشاء وعمل مجيع اجلم      

وضمان حقوق املدونني على اإلنترنت والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف التعبري حبرية عن وجهـات                
متييز وأعرب املعهد عن القلق إزاء التمييز ضد املرأة، وحق األطفال يف اجلنسية بدون              . نظرهم يف الشؤون العامة   

  . إىل تعديل قوانينها يف هذا الصدداإلمارات العربية املتحدةعلى أساس جنس أحد األبوين، ودعا 

وقالت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان إن تدفق العمال األجانب الكبري وحتقيق بعض األهداف ذات   - ٤٠٤
 السكان، وفتح املعابد والكنائس واألماكن      الصلة باحلقوق االقتصادية قد شجع على حتقيق قدر من التسامح بني          

 أحد البلـدان القليلـة يف       اإلمارات العربية املتحدة  وتعد  . األخرى املخصصة وغريها من أماكن ممارسة الطقوس      
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ووجهت املنظمـة التهنئـة إىل      . املنطقة اليت تأذن ببناء مقابر للمسيحيني ومدافن لألقليات من السيخ واهلندوس          
اإلمارات العربية  على إنشاء منتدى دائم وموقع على اإلنترنت للمجتمع املدين؛ وشجعت  املتحدةاإلمارات العربية

ستراتيجية ا على مواصلة صياغة برنامج للتعويض وإعادة التأهيل وإدماج املهنيني ضحايا االجتار، ووضع              املتحدة
  .رهموطنية لتعزيز األوضاع االقتصادية السليمة للعمال املهاجرين وأفراد أس

 إهنا سامهت   اللجنة الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه          وقالت    - ٤٠٥
 املتعلق باالستعراض الدوري الشامل، بتقدمي مالحظات أدرجت        إلمارات العربية املتحدة  يف إعداد التقرير الوطين ل    

 املقدمة، وأعربت عن عزمها على التعاون يف تنفيذ التوصيات تعليقات على التوصياتاللجنة كما قدمت . بالتقرير
وقالت اللجنة إهنا . اليت قبلتها اإلمارات العربية املتحدة وخباصة التوصيات ذات الصلة بضمان شروط جيدة للعمال

شـخاص  ستشترك يف احلوار املتعلق مبتابعة التوصيات، وخباصة املتعلقة بالعمال األجانب، وضحايا االجتـار باأل             
  .واألشخاص املفرج عنهم من السجون

 يف عام   ٥١ إلصدار القانون االحتادي رقم      اإلمارات العربية املتحدة  وأشاد اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية ب       - ٤٠٦
 مليون دوالر   ١٥ مببلغ   اإلمارات العربية املتحدة  وأشاد مبسامهة   . ، وإنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر      ٢٠٠٦
ي ملبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر ومتويل املؤمترات املتعلقة باالجتار بالبشر املعقودة يف فيينا                أمريك

 مبواصلة جهودها لتعزيز وضع النساء يف مجيـع مـستويات احلكومـة     اإلمارات العربية املتحدة  وطالب  . ونيويورك
واعترب اجمللس  . يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب       ومواصلة محاية العمال األجانب وتقدمي تدريب       

 وفقاً باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان اإلمارات العربية املتحدةأن التزام 
لى صكوك أخـرى     على التصديق ع   اإلمارات العربية املتحدة  ملبادئ باريس ميثل خطوات إجيابية إىل األمام، وحث         

  . ومواصلة إشراك اجملتمع املدين والصحفيني والقطاعات األخرى يف متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل

 األمريكية للمعونة اإلنسانية والتنمية على الدور اإلجيـايب الـذي تلعبـه             -  األفريقيةوشددت اجلمعية     - ٤٠٧
 يف إعمال احلقوق يف مستمراًوالدويل وقالت إهنا الحظت تقدما  على الصعيدين اإلقليمي اإلمارات العربية املتحدة
والحظت اجلمعية أن اإلمارات يف صدارة قائمة البلدان الـيت  . ، مبا يف ذلك حقوق املرأةاإلمارات العربية املتحدة  

األخرى تقدم مساعدة إىل غريها يف حاالت الكوارث اإلنسانية، وأشادت مبجتمع اهلالل األمحر ومجيع اجلمعيات               
  .على جهودها املتواصلة يف هذا الصدد

اإلمارات العربيـة    التقدم العصري السريع يف      مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان     والحظ    - ٤٠٨
 ورحب بالتزام احلكومة بتحسني حالة حقوق اإلنسان عن طريق تقاسم خرباهتا والسعي إىل تطبيق أفضل                املتحدة

وأيد املركز توصية كندا بشأن تعزيز حرية املنظمات غري احلكومية يف التعـبري بتعـديل     . ممارسات اجملتمع الدويل  
  .القوانني املقيدة هلا وإلغاء العقوبات اجلزائية

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

: أيـضاً م   عن شكره ألعضاء اجمللس على تقديرهم وعلـى نقـده          اإلمارات العربية املتحدة  أعرب وفد     - ٤٠٩
 كي تواصل حتسني سجلها املتعلق حبقوق اإلنسان، الذي أشاد به إلمارات العربية املتحدةستساعد مجيع التعليقات ا
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 املزيد من املعرفة حول أمهية بناء اإلمارات العربية املتحدةوخالل هذا االستعراض، اكتسبت . العديد من املتحدثني
 أنه  اإلمارات العربية املتحدة   يتعلق باالستعراض الدوري الشامل، الحظت       وفيما. القدرات وإشراك اجملتمع املدين   

  .من الضروري بناء عملية موثوقة وبناءة بدون اخللط بني حقوق اإلنسان واملسائل السياسية البحتة

 إسرائيل 

 قرار   لألحكام ذات الصلة الواردة يف     وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤يف  إسرائيل   أجري استعراض   - ٤١٠
 من املرفق بقـرار     )أ(١٥ للفقرة   وفقاًاملقدم من إسرائيل     التقرير الوطين    :، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١اجمللس  
؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان   )A/HRC/WG.6/3/ISR/1( ٥/١اجمللس  
 )ج(١٥ للفقـرة    وفقاًملوجز الذي أعدته املفوضية السامية      ؛ وا )A/HRC/WG.6/3/ISR/2 ()ب(١٥ للفقرة   وفقاً

)A/HRC/WG.6/3/ISR/3.( 

 نتائج، يف ٢٠٠٩مارس / آذار١٩، املعقودة يف التاسعة والعشرينونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته   - ٤١١
  ).انظر القسم جيم أدناه(إسرائيل باالستعراض املتعلق 

إسرائيل من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل          بق  وتتألف نتائج االستعراض املتعل     - ٤١٢
)A/HRC/10/76( ،أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل /راء إسرائيل وآ باإلضافة إىل

  .التفاعلي يف الفريق العاملاعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

 مهتمة  إسرائيلأشار سعادة أهارون لشنو يار، املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحدة جبنيف، إىل أن                 - ٤١٣
 يف االستعراض الدوري الشامل كفرصة لتبادل األفكار وإجراء مناقشات صرحية داخل اجملتمـع              جدا مبشاركتها 

  . اإلسرائيلي، برغم حتفظاهتا على بعض جوانب عمل اجمللس

 عن شكرها جلميع الوفود اليت شاركت يف احلوار حبسن نية واليت قدمت تعليقات بناءة، إسرائيلوأعربت   - ٤١٤
إىل أهنا تقدر الرد اإلجيايب والداعم املقدم من العديد من الدول خالل إسرائيل وأشارت . واقتراحات وآراء ملموسة

  .هذه العملية

وتظهر بعض التوصيات التحـديات الـيت       .  إىل أهنا نظرت بعناية يف التوصيات      أيضاًإسرائيل  وأشارت    - ٤١٥
لضوء على اجلوانب اليت تتطلـب       بالفعل وهي بصدد تناوهلا، على حني تسلط توصيات أخرى ا          إسرائيلحددهتا  

  . النظر فيها باملزيد من التفصيل

، املتعلقة بالتحقيق يف مزاعم العنف والقتل اليت يدعى ١٤أهنا توافق على اعتماد التوصية إسرائيل وأعلنت   - ٤١٦
زوجات، وقد   املتعلقة بالقانون اخلاص بتعدد ال     ١٨على اعتماد التوصية    إسرائيل  كما توافق   . أن الشرطة ارتكبتها  
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 إىل قضاة احملاكم الشرعية بإحالة أي قضية تعدد مشتبه هبا إىل الشرطة؛ وقـررت         مؤخراًأعادت إصدار تعليمات    
  . اليت تضمن احلماية الكاملة حلقوق األقليات٢٨ اعتماد التوصية أيضاً

  :على عاتقها النهوض بالبنود التالية من توصيات اجمللسإسرائيل كما أخذت   - ٤١٧

  التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )أ(  

  ضمان أفضل محاية حلقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذ الصكوك الدولية؛  )ب(  
النظر يف تعزيز احلوار مع اجمللس وإجراءاته اخلاصة، والتعاون مع مجيع اإلجـراءات واآلليـات                 )ج(  

  اخلاصة ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛
  هود الرامية إىل زيادة متثيل املرأة يف اجملتمع؛مضاعفة اجل  )د(  
مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلكومة واخلدمات العامة على                )ه(  

 سيدة، وهو أكرب عـدد مـن        ٢١ الكنيست،   -  مؤخراًوهلذا الغرض، يشمل الربملان املنتخب      . مجيع املستويات 
   بزيادة ثالث سيدات عن الكنيست السابق؛رائيلإسالعضوات يف تاريخ 

 اللتزاماهتا مبوجب   وفقاًضمان التحقيقات الفورية والرتيهة يف مزاعم اإلدعاءات بسوء املعاملة،            )و(  
  اتفاقية مناهضة التعذيب؛

   إلجراءات منصفة؛وفقاًضمان أن ختضع مجيع القضايا ملراجعة أمام حمكمة   )ز(  
 الذين يرفضون اخلدمة العسكرية احلق يف اخلدمـة يف هيئـة        ضمريياًنكفني  منح األشخاص املست    )ح(  

   واملعززة للخدمة الوطنية املدنية؛مدنية مستقلة عن اخلدمة العسكرية، مثل اخلدمة يف اللجنة العامة املنشأة حديثاً
  ي؛سرائيلمواصلة التصدي للفجوات املتبقية بني خمتلف السكان يف اجملتمع اإل  )ط(  
 تعزيز جهودها لضمان املساواة يف تطبيق القانون، ومكافحة إسرائيلفيما يتعلق باألقليات، تعتزم   )ي(  

 مـن خـالل     التمييز ضد األشخاص املنتمني إىل مجيع األقليات، لتعزيز مشاركتهم الفعالة يف احلياة العامة، مثالً             
  خلدمة املدنية؛قرارات حكومية إضافية لزيادة النسبة املئوية لألقلية العربية يف ا

 عدة تدابري لتعزيز حقوق األطفال مـن        تنفذ حالياً  متابعة لعملية االستعراض الدوري الشامل،      )ك(  
 قيد البحث وهنـاك     مت إعداد مشروع قانون إلنشاء حمكمة جديدة للشباب وهو حالياً         : خالل عدة وسائل أولية   

   .راقبةمسائل أخرى مثل تقييم التعديالت الالزمة لتقارير ضباط امل
نوايا التوصيات املتعلقة حبماية األطفال وأسر املهاجرين، فإهنـا ال تـرى أن             إسرائيل  وعلى حني تقدر      - ٤١٨

االنضمام إىل اتفاقية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ضروري لتحقيق هذا اهلدف، بالنظر إىل أن حقوق                
  .وانني اإلسرائيليةاألطفال وأفراد أسر املهاجرين حممية بالفعل مبوجب الق

ألحكـام  إسـرائيل   وفيما يتعلق بالتوصية اليت تطالب بتعجيل عملية حتقيق امتثال القوانني الوطنيـة يف                - ٤١٩
أنه على حني أن املعاهدات الدوليـة غـري         إسرائيل  الصكوك الدولية الرئيسية اليت هي طرف فيها، فقد الحظت          
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، بسبب نظامها القانوين املزدوج، فإهنا ال تزال ملتزمة بـضمان أن           مدرجة بصورة مباشرة يف القوانني اإلسرائيلية     
وعليه، فإنه بالنظر إىل أن املعاهدات ليـست        . متتثل التشريعات والسياسات واملمارسات احمللية اللتزاماهتا الدولية      

حمللية وقـانون الـسوابق     تنظر بعناية فيما إذا كانت القوانني ا      إسرائيل  ، فإن    تشريعياً ذاتية التنفيذ وتتطلب تنفيذاً   
القضائية املعمول به يفي بالفعل بااللتزامات الدولية ذات الصلة وإىل أي مدى، وما إذا كان إصدار قانون التنفيذ         

وتشتمل هذه العملية على عمل حكومي مكثف وشـديد         .  يف معاهدة دولية   طرفاًإسرائيل   قبل أن تصبح     مطلوباً
 إلدخال التعديالت ذات الصلة - ت اجلديدة مع القانون احمللي، وعند االقتضاء الدقة من أجل تقييم توافق املعاهدا 

وباإلضافة إىل ذلك، تدرك وتطبق احملاكم اإلسرائيلية افتراض التوافق كأداة تفسريية، بـافتراض أن      . على القانون 
ية، ولذا ينبغي تفـسري  ، ال يقصد التنصل أو االحنراف عن االلتزامات الدول        جديداً الكنيست، حني يصدر تشريعاً   

وباإلضافة إىل ذلك،   . القوانني اإلسرائيلية مبا يتطابق مع القانون الدويل ما مل يكن هناك قصد صريح خبالف ذلك              
 أن القانون العريف، على أيضاًوالحظت . فإن بعض القوانني تدرج معاهدات حقوق اإلنسان يف التشريع اإلسرائيلي

وهو ملزم بدون احلاجة إىل إجراء تعديل للنظام األساسي، .  من القانون احملليجزءاًخالف قوانني املعاهدات، يعترب 
  . ما مل يتعارض بصورة صرحية مع النظام األساسي القائم

وفيما يتعلق بالتوصية اخلاصة بتقييم إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل                - ٤٢٠
سياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، أعادت إسرائيل تأكيد ما ورد يف تقريرها الوطين،             اخلاص باحلقوق املدنية وال   

بأنه على حني أهنا ليست يف وضع يسمح هلا بالتصديق على الربوتوكول، فإهنا تطبق وقفا فعليا علـى أحكـام                    
لة جمرم احلرب النازي اإلعدام، واالستثناء الوحيد الذي مل حيدث سوى مرة واحدة منذ إنشاء إسرائيل كان يف حا    

 ١٩٥٠، الذي أدانته احملكمة العليا بارتكاب اإلبادة اجلماعية مبوجب قانون عـام             ١٩٦٢أدولف إخيمان يف عام     
ومتتثل هذه السياسة اللتزامات . ومل تطبق عقوبة اإلعدام منذ ذلك احلني      . املتعلقة مبعاقبة النازيني واملتعاونني معهم    

عاهدات حقوق اإلنسان املعقودة يف إطار األمم املتحدة ومـشاركتها يف تقـدمي             إسرائيل كدولة طرف مبوجب م    
  .قرارات األمم املتحدة اليت تدعم الوقف املؤقت لفرض عقوبة اإلعدام

كما حتيط إسرائيل علما بالتوصية املتعلقة مبضاعفة جهودها لضمان احترام حقوق اإلنـسان يف سـياق                  - ٤٢١
وتـدرك  .  إلسرائيل حيث أهنا ال تزال تواجه خطر اإلرهـاب         مستمراً مر حتدياً ويظل هذا األ  . مكافحة اإلرهاب 

 ضرورة إقامة التوازن الدقيق بني احلقوق املتضاربة واالعتبارات األخرى يف هذا الـصدد، وتظـل                إسرائيل جيداً 
  .مستعدة وراغبة يف مشاطرة البلدان األخرى خرباهتا وحتدياهتا

 منسقة إلدماج جمموعات اجملتمع املدين عند النظـر يف كيفيـة            ستبذل جهوداً وأشارت إسرائيل إىل أهنا       - ٤٢٢
مواصلة تنفيذ التوصيات املقدمة، وستواصل استكشاف طرائق إلشراك أعضاء اجملتمع املدين يف محايـة حقـوق                

  .اإلنسان يف إسرائيل

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء والـدول           - ٢
 ائج االستعراضاملراقبة يف اجمللس بشأن نت

الثنيت عشرة املقدمة على أسـاس      االحظت فلسطني أن إسرائيل مل تأخذ يف احلسبان أي من التوصيات              - ٤٢٣
وذكرت فلسطني أن إسرائيل هي السلطة القائمة . مبادئ القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان



A/HRC/10/L.10 
Page 84 

 

 هجمات وحشية ضد قطاع غزة  مؤخراًاضي العربية وقد شنت     باالحتالل يف األراضي الفلسطينية وغريها من األر      
وتفرض . أدت إىل سقوط آالف القتلى، وتدمري املنازل، وأماكن العبادة، واملستشفيات وحىت مباين األمم املتحدة             

 ١ ٨٠٠خر وتشريد أكثـر مـن       آ  مرتالً ٨٠ على غزة منذ عامني، وقد بدأت بالفعل يف تدمري           إسرائيل حصاراً 
وينبغي إيالء االعتبار الواجب إىل املناشدات العديدة من قبل األمني العام،           . عيشون يف القدس الشرقية   فلسطيين ي 

واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان، واملقررين اخلاصني، وال سيما املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف فلسطني،               
 إلغاثةوكالة األمم املتحدة    ر واهلالل األمحر، ورئيس     ورئيسي اللجنة الدولية للصليب األمحر واحتاد الصليب األمح       

، ووكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية، ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي،           )األونروا(وتشغيل الالجئني الفلسطينيني    
وحركة عدم االحنياز، واجلامعة العربية، واملنظمات الدولية واإلسرائيلية اليت تدين ممارسـات الـسلطة القائمـة                

وسلطت فلسطني الضوء على املناشدات بالتحقيق يف جرائم احلرب الـيت           . االحتالل وانتهاكاهتا حلقوق اإلنسان   ب
ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيين وأشارت إىل أن إسرائيل جيب أن متتثل اللتزاماهتا اإلنـسانية الدوليـة                 

وأضافت أن . ألراضي الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقيةوالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املنطبقة على ا      
  .اجملتمع الدويل جيب أن يؤيد االلتزامات األخالقية والقانونية وأن يسعى إىل وقف هذا االحتالل

وأشارت كوبا إىل أنه خالل االستعراض املتعلق بإسرائيل، أعربت معظم الوفود عن قلقها بشأن حالـة                  - ٤٢٤
.  احملتلة واجلوالن السوري احملتل، وخباصة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واألوضـاع اإلنـسانية         األراضي الفلسطينية 

وأشارت . وأضافت كوبا أن توصيات عديدة قدمت إىل إسرائيل، مبا يف ذلك توصيات كوبا، بروح من التعاون               
ة قائمة باالحتالل، تنكـر     كوبا إىل أن إسرائيل جيب أن تعترف بأن مفهوم الدميقراطية ال يتوافق مع كوهنا سلط              

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة وأن االستعراض جيب أن يتضمن حالة حقوق اإلنـسان يف                 
وأعادت كوبا .  على قطاع غزة بعد االستعراض بعدة أيام عسكرياً والحظت أن إسرائيل شنت هجوماً    . األراضي

االستجابة لطلبات اجملتمع الدويل هبدف حتقيق سالم عادل ودائـم          التشديد على توصياهتا وأعربت عن أملها يف        
يسمح ببناء مستقبل أفضل لسكان الشرق األوسط، مبا يضمن حقوق الشعب الفلسطيين العيش يف دولـة حـرة            

  .ومستقلة وذات سيادة وأن ميارسوا حقوقهم اإلنسانية بصورة كاملة

يل تواصل انتهاكاهتا ملعظم املبادئ األساسـية للقـانون يف          وقالت اجلمهورية العربية السورية إن إسرائ       - ٤٢٥
وبينت أنه يف الوقت الذي كانت إسرائيل تقدم تقريرهـا  . األراضي الفلسطينية احملتلة ويف اجلوالن السوري احملتل 

ـ                  . ةالوطين إىل الفريق العامل، فإهنا كانت تستعد للهجوم على قطاع غزة، الذي شنته بعد االستعراض بأيام قليل
والحظت أن إسرائيل زعمت أهنا مل تعدم أحـد،         . وقالت إن محلة التضليل اإلعالمي استمرت يف الدورة احلالية        

وقد حطمت إسرائيل . ولكنها مسؤولة عن قتل العديد من الرجال والنساء واألطفال كل يوم مبا يصل إىل اآلالف
  .ات اجمللساألرقام القياسية يف انتهاك القرارات الدولية، وخباصة قرار

وأشارت مصر إىل أن استعراض إسرائيل يظهر أن إسرائيل اختارت أن تتجاهل التزاماهتا مبوجب القانون                 - ٤٢٦
وجتاهل التقرير الوطين إلسرائيل أهنا ال تزال سـلطة احـتالل           . الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل     

 يف املائة من الشعب الفلسطيين ٢٠عتقلت إسرائيل ما يربو على  ا١٩٦٧ألراضي ثالثة بلدان عربية، وأنه منذ عام 
وفيما يتعلق باجلوالن الـسوري،     .  يف بناء جدار للفصل العنصري على األراضي الفلسطينية        وأهنا منهمكة حالياً  

وذكرت مـصر   . أشارت مصر إىل أن إسرائيل تواصل مصادرة األراضي وتفرض جنسيتها على الشعب السوري            
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ينبغي أن تنهي إسرائيل احتالهلا جلميع األراضي الفلسطينية : زامات اليت حتاول إسرائيل تفاديها، وخباصةببعض االلت
، مبا فيها القدس واجلوالن السوري؛ وأن حتترم حق الفلسطينيني يف تقرير املصري وإنشاء ١٩٦٧والعربية احملتلة منذ 

الجئني الفلسطينيني يف العودة إىل وطنـهم وأن يـتم          دولتهم املستقلة تكون عاصمتها القدس؛ وأن حتترم حق ال        
تعويضهم عن اخلسائر واألضرار اليت حلقت هبم واستعادة ممتلكاهتم؛ وأن تلغي قرارها غري املشروع بضم اجلوالن                
السوري احملتل؛ وأن توقف مجيع أنشطة االستيطان يف األراضي العربية احملتلة، وال سيما القدس احملتلة وما حوهلا                 

  .اجلوالن السوريو

وقالت مجهورية إيران اإلسالمية إن االستعراض الدوري الشامل مل يكفل معاجلة هذه احلالة احملددة بصورة   - ٤٢٧
 مـن    خاصاً  تتطلب اهتماماً   عاماً ٦٠مناسبة، وإن انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنتظمة منذ ما يزيد عن            

 حقوق اإلنسان واالنتهاكات اإلنسانية مثل القـوانني واملمارسـات          وأشارت إىل أن انتهاكات   . اجملتمع الدويل 
العنصرية، واإلعدام خارج نطاق القضاء، وتدمري املنازل، وسجن األبرياء، والسياسات واملمارسات العنـصرية             

كرية، والتمييزية، والتعذيب، وتوسيع نطاق االستيطان، وزيادة عدد نقاط التفتيش، وإغالق املعابر والغارات العس
والبناء غري املشروع جلدار فصل عنصري، والقتل املقصود، واستخدام الفلسطينيني كدروع بشرية، واالعتداءات             

 للقانون الدويل، وال سيما اليت متثل إبادة مجاعية، وجرائم حـرب             صارخاً الشنيعة على قطاع غزة تعترب انتهاكاً     
لى اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلهناء مجيع أشكال ومظـاهر          وحثت إيران اجملتمع الدويل ع    . وجرائم ضد اإلنسانية  

  . االحتالل والعدوان والعنصرية وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا السلطة القائمة باالحتالل

 ١٩٤٨ على قطاع غزة وأشارت إىل أهنا تتجاهل التوصيات منذ           مؤخراًوذكرت اليمن هبجوم إسرائيل       - ٤٢٨
 مفاجأة أن تتجاهل أكرب عدد من التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل، وال سيما               وبالتايل لن تكون  

املتعلقة بإهناء االحتالل يف مجيع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة واالعتراف حبق الشعب الفلسطيين يف تقريـر                
 عودة الالجئني الفلـسطينيني إىل      مصريه، وأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة تكون عاصمتها القدس، وحق           

كما ذكرت اليمن بالتوصية املتعلقة بتنفيذ التزاماهتا بصورة كاملة . وطنهم وحقهم يف التعويض واستعادة ممتلكاهتم
مبوجب القانون اإلنساين الدويل ومجيع قرارات جملس حقوق اإلنسان اليت تتعلق حبقوق اإلنـسان يف األراضـي                 

  . تلةالفلسطينية والعربية احمل

وأشادت ماليزيا بالفرصة اليت سنحت للوفود خالل االستعراض الدوري الشامل إلجراء حوار سـلمي                - ٤٢٩
وبناء وال يتسم باملواجهة من أجل فهم وتقييم حالة حقوق اإلنسان الفعلية بصورة أفضل وإجـراء حتـسينات                  

عظم القضايا والتوصيات اهلامة الـيت      وأعربت عن أسفها لعدم تناول عرض إسرائيل م       . ملموسة على أرض الوقع   
 من التوصيات، وقالـت إن حقـوق        والحظت أن إسرائيل مل تقبل إال عدداً      . أثريت خالل أعمال الفريق العامل    

اإلنسان للشعب الفلسطيين مل يتم الوفاء هبا بعد وال تزال احلالة اإلنسانية الفعلية يف األراضي الفلسطينية احملتلـة                  
ليزيا مقتنعة بأن احتالل األراضي الفلسطينية هو السبب اجلذري النتهاكات حقوق اإلنـسان             وال تزال ما  . سيئة

وشددت ماليزيا على أمهية التمييز بني . وطالبت بوقف فوري جلميع أشكال االحتالل واالعتداء على الفلسطينيني        
أمن واستقرار دائم بني فلـسطني      والوسيلة الوحيدة لتحقيق سالم و    . اإلرهابيني واملقاومة املشروعة ضد االحتالل    

وأعادت تأكيد دعمها لدور اجمللس .  هي من خالل مفاوضات وحوار سلمي غري متييزي ويتسم بالشفافيةإسرائيلو
  .البناء يف رصد حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة والتداول بشأهنا
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 واستقالل وسـائل اإلعـالم      إسرائيلمريكية إىل اجملتمع املدين الناشط يف       وأشارت الواليات املتحدة األ     - ٤٣٠
والحظت الواليات  .  على مواصلة املشاورات يف عملية متابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل          إسرائيلوحثت  

ـ   إسرائيلاملتحدة األمريكية أن الزيارات اليت قام هبا املقررون اخلاصون الذين استضافتهم              إسـرائيل زام   تظهر الت
 الرامية إىل زيادة إمكانيات إدراج األقليات إسرائيلوأشادت جبهود . بآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة    

والحظت النهج اجلاد .  عن تصميمها على حتسني حالة النساء يف مجيع قطاعات اجملتمع اإلسرائيليفضالًيف اجملتمع 
اف يف اجمللس حنو االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإسرائيل على الرغم من  والبناء الذي أختذه العديد من األطر     

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أهنا تشترك . أهنا أعربت عن أسفها للطابع السياسي للعديد من التوصيات
 إىل جنب مـع     ة تعيش جنباً  بفعالية يف اجلهود الدولية لتحقيق السالم يف املنطقة، مبا يف ذلك إقامة دولة فلسطيني             

  . إسرائيل يف سالم وأمن

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

ذكرت منظمة العفو الدولية أهنا تشاطر يف العديد من التوصيات املقدمة خالل االستعراض وتتطلع ملعرفة                 - ٤٣١
االعتراف بإمكانية : ترحت املنظمة تعزيز التوصيات كما يليواق. إسرائيلالتوصيات اليت حظيت أو مل حتظ بدعم      

 على األراضي احملتلة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل             إسرائيلانطباق مسؤولية   
والتحقيق يف جرائم احلرب واالنتهاكات األخرى للقانون الدويل، ومساءلة مرتكيب اجلرائم وتعويض الـضحايا؛              
ورفع احلصار املفروض على قطاع غزة والسماح مبرور األشخاص والبضائع بدون عائق؛ ووقف توسع االستيطان    

 نقطة تفتيش   ٥٠٠سور يف الضفة العربية؛ وإزالة ما يزيد عن         /اإلسرائيلي وتدمري منازل الفلسطينيني وبناء جدار     
تقلل احلق يف الصحة والتعليم واإلسكان      وحاجز تعوق حركة الفلسطينيني؛ وعكس السياسات واملمارسات اليت         

وقالت إن العديد . إسرائيلوالعمل والتمتع مبستوى معيشة مالئم يف األراضي احملتلة، مبا يف ذلك جملتمعات البدو يف 
 إسـرائيل من التوصيات املقدمة أصبحت عاجلة بدرجة أكرب نتيجة الصراع القريب العهد يف قطاع غزة وجنوب   

  .  بصورة كاملة وسريعةوحثت على تنفيذها

وأشارت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان إىل أن االفتقار إىل التعاون قد قلل من فرصة احلـوار وفعاليـة                    - ٤٣٢
والحظت أن البلدان من خمتلف املنـاطق قـد         . واقترحت أال يعتمد اجمللس التقرير    . االستعراض الدوري الشامل  

لة للقياس لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة ضـد            أعربت عن قلقها وقدمت طلبات واقعية وقاب      
وأشارت . وأشارت إىل أن سلوك الدولة العربية بوصفها سلطة احتالل يتعارض مع التزاماهتا الدولية     . الفلسطينيني

ق اللجنة إىل أن اجلدار الفاصل، والعزل، وجتزئة األراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيني يعرض عملية السالم وح              
واختتمت اللجنة بياهنا بأن أعربت عن أملها بأن يكون للفلسطينيني يف           . األجيال القادمة يف حل املشاكل للخطر     

  . يوم ما دولة مستقلة ذات سيادة

وقال املعهد اخلريي حلماية ضحايا إمهال اجملتمع إن آثار الضربات اجلوية اإلسرائيلية واهلجـوم الـربي                  - ٤٣٣
وأشار إىل أن . ألساسية إىل حد فقدان أرواح األبرياء، مبن فيهم النساء واألطفال وكبار السنيتجاوز تدمري البنية ا

وقال . الفلسطينيني قد تعرضوا للقمع وحاالت اضطراب مستمرة وتدمري واسع النطاق مبا يف ذلك الرتوح الداخلي
 على أمهيـة احتـرام القـانون        وشدد املعهد . إن ما يزيد عن ثلثي نساء وأطفال فلسطني يعانون من االضطراب          

  . اإلنساين الدويل وتشكيل وفد مستقل لتقصي احلقائق، كجزء مـن مـسؤوليات اجمللـس املتعلقـة بفلـسطني       
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   وطالب اجمللس بتقدمي تقرير مستقل بشأن احلالة النفسية واالضطرابات الذهنية للنساء واألطفـال الفلـسطينيني              
  . وال سيما يف قطاع غزة

اد العاملي لرابطات األمم املتحدة، متحدثا باسم رابطة األمم املتحدة يف إيـران، اإلمهـال               والحظ االحت   - ٤٣٤
وأشار االحتاد إىل أن إسـرائيل      .  حلقوق اإلنسان، وال سيما يف قطاع غزة       املستمر حلقوق املدنيني بوصفه انتهاكاً    

 األطفال يف غزة يواجهون خطر أوبئة كما أشار إىل أن. انتهكت مجيع حقوق اإلنسان والصكوك اإلنسانية الدولية
وأشـار االحتـاد إىل     .  ملنظمة الصحة العاملية   وفقاًميكن أن تتفشى بني األطفال الفلسطينيني نتيجة لنقص التطعيم          

  . إمكانية حدوث أزمة صحية وإىل االضطرابات الصحية النامجة عن ثالثة أسابيع من اهلجوم على غزة

والحظ . اإلنسان بالقاهرة مبشاركة إسرائيل يف االستعراض الدوري الشاملوأشاد معهد دراسات حقوق   - ٤٣٥
أن اهليئات الدولية وآليات األمم املتحدة، مبا فيها اجمللس، قد استنتجت أن املصادرة واالسـتيطان يف األراضـي                  

حـظ أن عمليـة     وال.  غري مشروعة مبوجب القانون الـدويل      الفلسطينية احملتلة من جانب إسرائيل ميثالن أعماالً      
وقال إن سياسة االستيطان ومصادرة األراضي غري املشروعة اليت تتبعها إسرائيل قد أدت إىل . االستيطان مل تتوقف

وسـأل عـن    . انتهاك احلقوق األساسية للفلسطينيني وإىل تعريض احلقوق األساسية جلميع اإلسرائيليني للخطـر           
وقال إن اعتراف . رائيلية إلهناء هذه السياسة وتفكيك املستوطناتاخلطوات اليت اختذهتا أو ستتخذها احلكومة اإلس

إسرائيل مبعاناة الشعب الفلسطيين الناتج عن االحتالل والسياسات املتبعة يف األراضي الفلسطينية احملتلة سـيمثل               
ت حقوق اإلنسان وتعترب عدم رغبة إسرائيل يف معاجلة انتهاكا. خطوة أولية هامة يف معاجلة املأزق السياسي احلايل

  .اليت ترتكبها القوات اإلسرائيلية واملشار إليها يف تقرير االستعراض الدوري الشامل عالمة غري مشجعة

 على التوصيات مل يكـن      إسرائيل عن أسفها من أن رد       اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم    وأعربت    - ٤٣٦
ورحبـت  . ١٠٠ من الفقـرة     ٢٢اردة يف الفقرة الفرعية     وأعربت عن اهتمامها بالتوصية الو    .  قبل الدورة  متاحاً

 على ضمريياً يف مالحظاهتا االستهاللية إىل أهنا ختطط إلدخال خدمة مدنية بديلة للمعترضني إسرائيلاملنظمة بإشارة 
نة  على وضع تشريع يتسق مع املعايري الدولية احملددة يف قرار جل           إسرائيلوشجعت املنظمة   . أداء اخلدمة العسكرية  

وخباصـة  إسرائيل  وأشادت املنظمة ب  .  ويف اختصاصات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ١٩٩٨/٧٧حقوق اإلنسان   
وضع الترتيبات حتت السيطرة الثابتة املدنية، وأن تتوافق مع طبيعة االعتراضات، وأال تكون ذات طـابع عقـايب              

وأشارت املنظمة إىل .  بدون إجراء حتقيقضمريياًضني مقارنة باخلدمة العسكرية وأهنا ينبغي أن تقبل إعالنات املعتر
  .أهنا ستتابع باهتمام التقدم احملرز حنو وضع التشريع ذي الصلة

وأشارت املنظمة النسائية الصهيونية الدولية إىل أنه على الرغم من مالحظتها اخلطوات املتخذة لتعزيـز                 - ٤٣٧
. تبقية أمام اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان واحلقوق املدنية       حقوق اإلنسان والنساء، فإنه ال تزال هناك حواجز م        

كما الحظت إنشاء اللجنة املعنية بتكافؤ فرص العمل وجلنة احلقوق املتـساوية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وأن                
  باالستمرار يف هذا االجتاه    إسرائيلوطالبت املنظمة   . اللجنتني تضمنان املشاركة الفعالة للمنظمات غري احلكومية      

اإلجيايب وأن تزيل أو تقلل من حتفظاهتا بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وال سيما فيما                   
وبينت أنه ال يوجد ما يربر التحفظ على . يتعلق باملساواة يف التمثيل العام واملساواة بني اجلنسني يف احلياة األسرية   

 مـواطن   ٣٠٠ ٠٠٠وقالت إن ما يزيد عـن       . واج والطالق املدين   على السماح بالز   إسرائيل وحثت   ١٦املادة  
ومن شأن إدخال الزواج املـدين أن  . إسرائيلإسرائيلي من الذين ليس لديهم انتماء ديين ال يستطيعون الزواج يف    
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كما أن ذلك سيؤدي إىل إدخال قانون طالق متكافئ، يستعاض به عـن  . يوفر هلم أحد احلقوق املدنية األساسية   
  .إسرائيل يف حاالت الزواج والطالق يف وانني الدينية التمييزية املوجودة اليت تتمتع بالوالية احلصرية حالياًالق

دفاع عن ضحايا العنف إىل العملية العسكرية اإلسرائيلية اليت نفذت ضد قطاع غـزة              وأشارت منظمة ال    - ٤٣٨
 فضالًوالحظت املنظمة تدمري املباين احلكومية واملباين األخرى . وإىل وفاة وإصابة وترحيل الفلسطينيني وحصارهم

 وفقـاً ارتكبت إبادة مجاعيـة      إسرائيلوأشارت إىل أن    . عن مراكز توزيع املعونة لالجئني التابعة لألمم املتحدة       
 مليثاق احملكمة العسكرية الدولية بنورمربغ؛ وجرائم ضـد         وفقاًالتفاقيات وبروتوكوالت جنيف؛ وجرائم حرب      

 لقرار اجلمعيـة    وفقاً ، وجرمية اعتداء  احملكمة العسكرية الدولية بنورمربغ    لقانون روما األساسي و    وفقاًاإلنسانية  
  . ٣٣١٤العامة 

كز دراسات اجملتمع عن قلقه من أن نتائج االستعراض مل تتناول إال حقوق الشعب اإلسرائيلي، وأعرب مر  - ٤٣٩
 تفـادي  إسـرائيل وقـد حاولـت   . متجاهلة االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

اضي األخرى احملتلة يف سـوريا      مسؤولياهتا كدولة احتالل حنو االنتهاكات املرتكبة يف غزة والضفة الغربية واألر          
وأشار املركز إىل أن أبرز انتهاك ترتكبه دولة هو حرمان الشعب الفلسطيين من تقرير مصريه عن طريـق         . ولبنان

 آالف فلـسطيين    ١٠وأشار إىل أن هناك     . احتالل أراضيه، والذي أدى إىل أعمال وحشية ضد السكان املدنيني         
 ارتكبت جمزرة يف غزة بعد عـدة أيـام مـن إجـراء              إسرائيلربملان وأن   داخل السجون، مبن فيهم أعضاء يف ال      

 مبا ارتكبته يف غزة واألجزاء األخرى من فلسطني وأن          إسرائيلكما أشار املركز إىل أنه جيب تذكري        . االستعراض
ون تكون مسؤولة عن ذلك وأنه ليس من العدل أن تدمر إسرائيل املرافق وأن تتحمل الدول األوروبيـة واملـاحن                  

  .اآلخرون إعادة بنائها

 األمريكي للمعونة اإلنسانية والتنمية إهنا تتابع بقلق الوضع املأسـاوي           - وقالت منظمة اجملتمع األفريقي       - ٤٤٠
 مجيـع   للشعب الفلسطيين حيث أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب أسوأ أنواع االنتهاك حلقوق اإلنسان، متجاهالً            

وطالب اجمللس بأن يظهر مسؤوليته عن طريق الوقف الفوري جلميـع           . نساين الدويل القوانني الدولية والقانون اإل   
االنتهاكات اليت تتعارض مع مجيع القوانني الدولية وإلزام السلطة القائمة باالحتالل باالمتثال للقرارات الدولية يف           

.  للمجتمع الدويلسرائيلإ يكشف ازدراء إسرائيلوأضافت أن عدم احترام هذه القرارات من جانب . هذا الصدد
 بوضع حد للتصفية العرقية واجملازر اليت ترتكبها يف إسرائيلوطالبت اجمللس بضمان محاية الشعب الفلسطيين وإلزام 

  .األراضي الفلسطينية

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

، إال أهنا تأمـل يف أن       توصيات متثل حتدياً   إىل أنه على حني كانت األسئلة وال       إسرائيليف اخلتام، أشارت      - ٤٤١
 بتنفيذ التدابري العملية اليت ستؤدي      إسرائيلوتتعهد  . تفيد يف هناية األمر يف غرض بناء جلميع املواطنني اإلسرائيليني         

  . إىل حتقيق التوصيات اليت قبلتها بنجاح-  مبرور الوقت - 

 من قرار اجمللـس     ٣٢ بالفقرة   ي ذكر، مستشهداً   إىل مالحظات رئيس اجمللس الذ     إسرائيلكما أشارت     - ٤٤٢
 ، أن التوصيات اليت حتظى بدعم الدولة املعنية سيتم حتديدها على هذا األسـاس، علـى أن حيـاط علمـاً                    ٥/١
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وأضافت أن الرئيس شدد على أمهية أن تـشري         . بالتوصيات األخرى، باإلضافة إىل تعليقات الدولة املعنية عليها       
  . اض إىل ما إذا كانت التوصيات اليت مل يشر إليها الوفد حتظى بالدعم أو اإلحاطة هبا علماًالدولة موضوع االستعر

 بأهنا أشارت بالفعل إىل التوصيات اليت حظيـت         إسرائيل هلذه املالحظات وقرار اجمللس، ذكًرت       ونظراً  - ٤٤٣
  .  جبميع التوصيات األخرىأيضاًبدعمها، وبأهنا أحاطت علما 

 إىل أهنا ستواصل التشاور مع ممثلي اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة لـضمان               ئيلإسراوأشارت    - ٤٤٤
 أن مشاركة اجملتمـع املـدين الفعالـة يف متابعـة            إسرائيلوتعتقد  .  إسرائيل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان يف    

  . االستعراض الدوري الشامل ستجعل دميقراطيتها النشطة أكثر قوة ومرونة وأمناً

، ومع ذلك فإهنا مل تتخل عن مثالياهتا األساسية       وأضافت أهنا تدرك أن سجلها اخلاص حبقوق اإلنسان ليس مثالياً           - ٤٤٥
   . إىل سيادة القانون واحلريات األساسيةاليت وردت يف إعالن استقالهلا وتتطلع إىل ضمان منو اجملتمع املستمر استناداً

  .، أدىل بالبيانات الواردة أدناهإسرائيللق بوقبل اعتماد نتائج االستعراض املتع  - ٤٤٦

 بأن تطبيـق القـانون      أعادت فلسطني تأكيد دعمها لعملية االستعراض الدوري الشامل وأحاطت علماً           - ٤٤٧
الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن األراضي 

تلة، مبا فيها القدس الشرقية تفرض على السلطة القائمة باالحتالل تقدمي تقرير تفصيلي عن حالـة                الفلسطينية احمل 
. حقوق اإلنسان يف األراضي اليت حتتلها، باإلضافة إىل تقريرها املتعلق حبالة حقوق اإلنـسان داخـل أراضـيها                 

 الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون        مببادئ ميثاق األمم املتحدة، والقانون     إسرائيلوشككت فلسطني يف التزام     
 ألهنا حتتل أراضي فلسطينية منتهكة بذلك بوضوح مبادئ األمم املتحدة وهتـدد الـسالم               اإلنساين الدويل، نظراً  

، وقرارات جملس حقوق اإلنـسان      ومن أجل احترام القانون الدويل أو القرارات الدولية عموماً        . واألمن الدوليني 
وجيـب أن   .  ملزمة بتطبيق مجيع القرارات والتوصيات اليت يعتمدها اجمللس        سرائيلإبصفة خاصة، جيب أن تكون      

.  مجيع آليات حقوق اإلنسان التابعة للمجلس، وال سيما اإلجراءات اخلاصة وبعثات تقصي احلقائق          إسرائيلحتترم  
مما يهدد آليـة     من التوصيات    ، رفضت عدداً  سلطة قائمة باالحتالل  ، بوصفها   إسرائيلوأشارت فلسطني إىل أن     

وأشارت فلسطني  . االستعراض الدوري الشامل بأكمله ويقلل من شأن عمل اجمللس وبالتايل أعربت عن حتفظاهتا            
  .  من النتائج، فإن مجيع التوصيات تشكل جزءا٥/١ً من قرار اجمللس ٣٢ للفقرة وفقاًإىل أنه 

راض الدوري الشامل من أهم اآلليات اليت       والحظت باكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، أن االستع         - ٤٤٨
وأشارت إىل  . أنشأها اجمللس واليت تسعى ملعاجلة حالة حقوق اإلنسان يف البلد موضوع االستعراض بطريقة شاملة             

، يف وضع خمتلف وعليها التزامات باالحتاللسلطة قائمة ، بوصفها إسرائيلأن اجمللس ينبغي أن يضع يف اعتباره أن 
ومبوجب القانون  .  الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة            للقانون وفقاً

.  التزام بأن تضمن متتعهم جبميع احلقوق اإلنـسانية        إسرائيل وعلى    حممياً اإلنساين الدويل، يعترب الفلسطينيني شعباً    
 هبذا األمـر    إسرائيلكرت العديد من الدول     ، ذ ٢٠٠٨ديسمرب  /وخالل االستعراض الذي جرى يف كانون األول      

وينبغي أن  .  جتاهلها إسرائيلوأوصتها بتنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان والتزاماهتا اإلنسانية، واليت اختارت           
 وينبغي  تكون مسؤولة عن االنتهاكات املستمرة جلميع احلقوق األساسية اليت يتعرض هلا الشعب الذي حتتله حالياً              
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وينبغي أن يضمن هذا اجمللس عدم إفالت أي شـخص ينتـهك حقـوق    .  تستجيب جلميع التوصيات املقدمة أن
 بتجاهل بعض الشواغل األساسية     إسرائيلوتعتقد منظمة املؤمتر اإلسالمي أن سياسة       . الشعوب احملتلة من العقاب   

 هدف إجراء االستعراض الـدوري      ذات الصلة بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان قد حط بدرجة كبرية من شأن           
  .وبالتايل، فإن لدى املنظمة حتفظات على هذا النهج. الشامل

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أهنا بدأت تعمل من جديد مع اجمللـس وتـسعى إىل ضـمان                    - ٤٤٩
والحظت أنه . ن غريهاإلنصاف وأال يتم اإلشارة إىل بلد واحد فقط على وجه اخلصوص ومعاملته بطريقة خمتلفة ع

، أثريت بعض املسائل اإلجرائية، اليت مل تذكر يف حالة أي دولة            إسرائيلخالل النظر يف نتائج االستعراض املتعلق ب      
. ورأت أن اجلهود الرامية إىل معاملة بلد واحد، أي بلد، بصورة خمتلفة عن البلدان األخرى، غري مقبولة                . أخرى

يكية مع التقدير املالحظات املقدمة من فلسطني، والتزامها باإلجراءات والتصرف والحظت الواليات املتحدة األمر
. وأشادت بعمل األمانة ورئيس اجمللس والعمل على أن يكون اجمللس علـى الطريـق الـصحيح               . بصورة منصفة 

 النقد عـن    العمومية، والرتاهة، واملوضوعية، وعدم االنتقائية، مل يقصد هبا حجب        : واملبادئ التأسيسية للمجلس  
والحظت أن على . البلدان ولكن هتيئة بيئة يعامل فيها اجلميع بإنصاف، مما جيعل اجمللس يف هناية األمر أكثر كفاءة

  . ألهداف اجمللس ومبادئه التأسيسيةوفقاًاجلميع إعادة تكريس أنفسهم للعمل 

لنظر يف نتائج االسـتعراض املتعلـق       وأعربت أستراليا عن قلقها البالغ إزاء إثارة مسائل إجرائية خالل ا            - ٤٥٠
وأشارت أستراليا إىل أن استهداف .  دولة أخرى تناولتها هذه العملية٣٠بإسرائيل مل تذكر خالل استعراض حالة 

 للعمل اإلجيايب بصفة عامة لعملية االستعراض        وهو أمر مؤسف، نظراً    بلد واحد على وجه اخلصوص ليس مقبوالً      
وأعربت أستراليا عن تقديرها للجهود     . تعزيز حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان      الدوري الشامل وإسهامه يف     

  . إلجياد حلول وضمان توافر اللباقة يف هذه املداوالتاليت بذهلا الرئيس سعياً

وأشارت كوبا إىل دعمها لالستعراض الدوري الشامل بوصفه أداه فعالة لتحقيق التقدم يف جمال تعزيـز                  - ٤٥١
 للممارسة املتبعة، اليت حيترمها وفقاً إسرائيلكما أشارت إىل أهنا كانت تأمل أن تتصرف .  اإلنسانومحاية حقوق

ولن تعترض  . اجلميع، والرد على مجيع التوصيات اليت مل حتدد موقفها بشأهنا بعد، خالل استعراض الفريق العامل              
 الطلبات املقدمة من اجملتمـع      إسرائيلتفهم  كوبا على اعتماد التقرير، ولكنها كانت ترغب يف تسجيل أملها أن ت           

الدويل وأن تسعى إىل احترام مجيع حقوق اإلنسان مبا يف ذلك الشعب الفلسطيين الـذي يعـيش يف األراضـي                    
  .الفلسطينية احملتلة، بوصف ذلك من التزاماهتا كسلطة قائمة باالحتالل

  ليختنشتاين

 لألحكام ذات الصلة الـواردة يف       وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ يف   أجري استعراض ليختنشتاين    - ٤٥٢
 من املرفق )أ(١٥ للفقرة وفقاً ليختنشتاين التقرير الوطين الذي قدمته :، واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١قرار اجمللس 

؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           )A/HRC/WG.6/3/LIE/1( ٥/١بقرار اجمللس   
 للفقـرة   وفقاً؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية       )A/HRC/WG.6/3/LIE/2 ()ب(١٥ للفقرة   وفقاًإلنسان  ا

 ).A/HRC/WG.6/3/LIE/3 ()ج(١٥
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 نتائج، يف ٢٠٠٩مارس / آذار١٩، املعقودة يف التاسعة والعشرينونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته   - ٤٥٣
  ). القسم جيم أدناهانظر(ن ليختنشتايباالستعراض املتعلق 

من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل  ليختنشتاينبوتتألف نتائج االستعراض املتعلق   - ٤٥٤
)A/HRC/10/77(  ، أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها،       / و  آراء ليختنشتاين  باإلضافة إىل

 املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريـق             قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن    
  .)A/HRC/10/77/Add.1 أيضاًانظر  (العامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

علومات مستجدة بشأن التطورات ذات الصلة اليت حدثت منذ أن اعتمد الفريـق       م ليختنشتاينقدم وفد     - ٤٥٥
  . ليختنشتاينالعامل تقرير االستعراض الدوري الشامل املتعلق ب

 ١٩٩٣ إىل اتفاقية الهاي     ليختنشتاين، اعتمد الربملان انضمام     ٢٠٠٨ديسمرب  /وذكر أنه يف كانون األول      - ٤٥٦
 على الربوتوكول أيضاً من التصديق ليختنشتاين طرف يف هذه االتفاقية، ستتمكن وكدولة. بشأن التبين بني البلدان

  .  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاالختياري التفاقية حقوق الطفل وبيع األطفال وبغاء

 من هذا   ٣وتنص املادة   . ، بدأ تنفيذ قانون األطفال والشباب اجلديد      ٢٠٠٩فرباير  /ويف األول من شباط     - ٤٥٧
القانون، ضمن أمور أخرى، على أن يتمتع األطفال والشباب باحلق يف تعليم خايل من العنف، ويشري بالتحديد إىل 

على ليختنشتاين وشددت . أن أي نوع من العقوبة البدنية، أو الضرر النفسي أو أي تدابري أخرى مهينة غري مقبولة
 البدنية يف املدارس ويف مراكز رعاية األطفال العامة، ويوسع نطاقه أن هذا احلكم يكمل احلظر احلايل على العقوبة     

  .إىل مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك األسرة

 بالتحديد ببحـث أي      مكلفاً  عامالً فرباير، فريقاً / على أن احلكومة أنشأت، يف شباط      أيضاًوشدد الوفد     - ٤٥٨
ويف . ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري حمليـاً تشريع أو تدابري أخرى مطلوبة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص  

الذي أعـده   " األشخاص ذوي اإلعاقة يف إجراءات العمل     "الشهر نفسه، اعتمدت احلكومة ورقة مفاهيم معنونة        
وعلـى أسـاس هـذه      . يف هذا اجملال على وجه التحديد     ليختنشتاين  فريق عامل أنشئ لتحليل املوقف احلايل يف        

حبثها لتدابري التنفيذ الضرورية هبدف إمكانيـة     ليختنشتاين   عن التزامه الطوعي بأن تكثف       التطورات، أعلن الوفد  
املتعلقـة  ليختنـشتاين   بالسياسة العامة السابقة لعمالًوقد اختذ هذا االلتزام   . االنضمام إىل االتفاقية وبروتوكوهلا   

ة قبل التصديق من أجل السماح بالتنفيـذ        باملعاهدات الدولية، واليت تشتمل على هتيئة التشريع الوطين ذي الصل         
  .الفوري بعد ذلك

ومن ضمن األعضاء املنتخبني اجلدد يف      . ليختنشتاين، جرت انتخابات برملانية يف      أيضاًفرباير  /ويف شباط   - ٤٥٩
ة وتتوافق هذه النتيجة مع النتيج    .  يف املائة  ٢٤، هناك ست سيدات، مما ميثل حنو        عضواً ٢٥الربملان البالغ عددهم    

املستمر ليختنشتاين   اللتزام    راسخاً اليت حتققت يف االنتخابات الربملانية اليت جرت منذ أربع سنوات، ومتثل أساساً           
ويف هذا السياق، . باالهتمام بصفة خاصة بتعزيز مشاركة املرأة على مجيع املستويات ويف مجيع جماالت احلياة العامة
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 يف املائة من أعـضائها مـن الـوزراء    ٤٠ وسيكون  جداًمني قريباًأضاف الوفد أن احلكومة اجلديدة ستؤدي الي 
 للتوصيات املقدمة خالل دورة   أيضاًهذا االلتزام إزاء مشاركة السيدات كرد فعل        ليختنشتاين  واختذت  . السيدات

ا اجملال، ميكن أن تقبل مجيع التوصيات يف هذليختنشتاين وأعلن الوفد أن . الفريق العامل فيما يتعلق حبقوق النساء
  . عن طريق حتويلهم إىل التزامات طوعيةجزئياً

أن تقبلها تتعلق باملقاضاة القـضائية  ليختنشتاين والتوصية الوحيدة ذات الصلة حبالة النساء واليت مل تستطع         - ٤٦٠
 إدراج حكـم    ٢٠٠٧ويف هذا الصدد، أوضح الوفد أن الربملان اعتمد يف عام           . بشأن مجيع أشكال العنف األسري    

ويعترب أي شخص قد ارتكب جرمية يف حالة التحرش بشخص آخـر بـصورة   . نائي صريح جديد بشأن املطاردة   ج
 يف منع العنف     كبرياً ويسهم هذا احلكم إسهاماً   . مستمرة وملدة طويلة تؤثر على طريقة حياته أو حياهتا بشكل خطري          

 وأن مينع سلوك التهديد من التحول إىل    جداًضد النساء حيث أنه ميكن الشرطة من التدخل بالفعل يف مرحلة مبكرة             
ويصدق هذا على حالة االغتـصاب يف       . وتتطلب هذه اجلرمية قيام الضحية بتقدمي بالغ للشروع يف احملاكمة         . عنف

.  عن أي أنواع أخرى من العنف األسري اليت يعاقب عليها مبوجب القانون اجلنائيفضالًاملعاشرة الزوجية والشراكة 
 أن التفرقة يف اإلجراءات بني املطاردة واألشكال األخرى من العنف األسري ميكن أن تضعف هذا احلكم وبالنظر إىل

  . أفعال العنف األسري ال تنوي املقاضاة القانونية بشأن مجيعليختنشتايناجلديد من القانون اجلنائي، فإن سلطات 

التوصـيات الثمانيـة الـيت ال تـستطيع         دعم هذه التوصية، وهي إحدى      ليختنشتاين  ولذا، ال تستطيع      - ٤٦١
 توصية من التوصيات أو     ٣٢وحسبما أشار الوفد، فإنه أمكن على الرغم من ذلك قبول           .  أن تقبلها  ليختنشتاين

  .  بني التوصيات املقبولة واملرفوضة١ إىل ٤حتويلها إىل التزامات طوعية، وهو ما يعادل نسبة 

. ل متابعة التزامها بالتعاون الدويل برغم األزمة املالية واالقتصادية        تواصليختنشتاين  وشدد الوفد على أن       - ٤٦٢
 فرنك سويسري   ١٠٠ ٠٠٠، قدم دعم مقداره     ٢٠٠٨ديسمرب  /وبصفة خاصة، ذكر الوفد أنه منذ كانون األول       

 فرنـك سويـسري     ٢٠٠ ٠٠٠وقدم دعم إىل جلنة الصليب األمحر الدولية مقـداره          . كإغاثة للطوارئ يف غزة   
 فرنك سويسري إىل برنامج أساسي للصحة يف        ١٠٠ ٠٠٠وقدم دعم آخر مقداره     . يف أوغندا والفلبني  ألنشطتها  

وباإلضافة إىل ذلك،   .  فرنك سويسري إىل خطة العمل اإلنسانية املشتركة يف سري النكا          ١٠٠ ٠٠٠زمبابوي، و 
 صندوق جلنة    فرنك سويسري إىل   ٥٠ ٠٠٠ فرنك سويسري إىل مركز رصد الرتوح الداخلي و        ١٠٠ ٠٠٠قدم  

  .الصليب األمحر الدولية لضحايا األلغام

قبل عدة أيام   ليختنشتاين  ، أشار الوفد إىل ما قدم من الردود اخلطية على التوصيات اليت قدمتها              وختاماً  - ٤٦٣
  .من انعقاد اجللسة، واليت مل ترغب يف تالوهتا إلتاحة وقت للحوار

الـدول  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء و         - ٢
 املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

ليختنشتاين وقد وضعت . على هنجها البناء الرائع بشأن التوصياتليختنشتاين أعربت أملانيا عن شكرها ل  - ٤٦٤
واألهم .  بشأن كيفية التعامل مع التوصيات بقبول ودعم العديد منها، وحتويل غريها إىل التزامات طوعية              معياراً

  .تقدمي أسباب منطقية تفصيلية بشأن التوصيات اليت مل تتمكن من قبوهلامن ذلك ب
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   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

رحبت منظمة العفو الدولية بالعديد من التوصيات املقدمة من الدول خالل االستعراض، وال سيما مـا                  - ٤٦٥
ىل إزالة مجيع أشكال التمييز، وصياغة قانون يسمح بتسجيل الـشراكة بـني             يتعلق مبواصلة اجلهود اليت هتدف إ     

ليختنشتاين  بدعم أيضاًورحبت . الزوجيني املثليني، وضمان التنفيذ الكامل خلطط العمل الوطنية ملكافحة العنصرية
شاء ديوان أمـني  للتوصية املقدمة من عدة دول إلنليختنشتاين غري أهنا أعربت عن أسفها لرفض     . هلذه التوصيات 

ليختنشتاين وعلى الرغم من التعليقات اليت ذكرهتا   .  ملبادئ باريس  وفقاًللمظامل أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       
يف اإلضافة املقدمة منها، فإن املنظمة تعتقد أن مثل هذه املؤسسة ستكون خطوة هامة حنو حتسني التعاون بـشأن                   

ومشرية إىل الطلب الذي قدمته عـدة       . ليختنشتاينيات املؤسسية يف    سياسات حقوق اإلنسان على خمتلف املستو     
على تعديل القانون الوطين اجلديد لألجانب      ليختنشتاين  دول لوضع تدابري لتعزيز إدماج األجانب، حثت املنظمة         

تعلـق  لتفادي خلق جمموعات إضافية من غري املواطنني ولضمان عدم التمييز ضد غري املواطنني، وال سيما فيما ي                
بأهنا أوفت جبميع التزاماهتا املتعلقة ليختنشتاين ورحبت املنظمة بالتأكيدات اليت قدمتها . حبقهم يف مجع مشل األسرة

بضمان االضطالع مبتابعة   ليختنشتاين  باإلبالغ مبوجب نظام اهليئات املنشأة مبعاهدات يف األمم املتحدة، وطالبت           
ويشتمل هذا األمر على التـدريب املنـتظم      . لهيئات املنشأة مبعاهدات  منتظمة للمالحظات والتوصيات اخلتامية ل    

  . ملوظفي اخلدمة املدنية يف ميدان حقوق اإلنسان، وال سيما الذين يعملون مع األجانب وملتمسي اللجوء السياسي

 بأن حقوق اإلنسان حمددة بوصـفها إحـدى         مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان     ورحب    - ٤٦٦
، وأشار إىل ليختنشتاينورحب بإنشاء جلنة معنية باحلماية من العنف يف  . ليختنشتاينويات السياسة اخلارجية ل   أول

. أنه يرغب يف التعاون مع هذه اللجنة يف إطار الدراسة االستقصائية االجتماعية اليت يضطلع هبا بـشأن العنـف                  
لس حقوق اإلنسان، حيث يتم تناول مسألة العنف يف         واقترح املركز تقدمي نتائج هذه الدراسة االستقصائية إىل جم        

أن هذه الدراسة االستقصائية توفر فرصة ملناقشة حقيقة أن العنف          ركز  ويعتقد امل . سياق العنف ضد النساء فقط    
  .يعترب حمنة اجتماعية وينبغي التعامل معه على هذا األساس

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

ومشرية مرة . داخلياً التعليقات املقدمة وأن التقرير سيتم عرضه  إىل أهنا الحظت جيداًليختنشتاينت أشار  - ٤٦٧
، شدد الوفد على أن احلوار مل ينته يف اجللسة العامة           ليختنشتاين من جانب    أخرى إىل التعليقات اخلطية املقدمة سلفاً     

 على متابعة االستعراض الدوري الشامل وتنفيذ       شتاينليختنوستركز  . جمللس حقوق اإلنسان، وسيستمر يف املستقبل     
 قررت مواصلة احلوار على الصعيد الوطين ومـن املزمـع عقـد       ليختنشتاينوأشار الوفد إىل أن     . االلتزامات عملياً 

وأعربت عن شكرها جلميـع     . اجتماعات دورية مع مجيع أصحاب املصلحة الذين سامهوا يف إعداد التقرير الوطين           
  .  العديدةن فيهم أعضاء اجملموعة الثالثية، على اهتمامهم باالستعراض، وتعليقاهتم وأسئلتهم وتوصياهتمالوفود، مب

  صربيا 

ميع األحكام ذات الصلة الواردة يف       جل وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ يف   صربياأجري استعراض     - ٤٦٨
 من املرفق بقرار )أ(١٥ للفقرة وفقاً صربياوطين املقدم من  التقرير ال:، واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١قرار اجمللس 
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؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          )A/HRC/WG.6/3/SRB/1( ٥/١اجمللس  
 )ج(١٥ للفقـرة  وفقاً؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية  )A/HRC/WG.6/3/SRB/2 ()ب(١٥لفقرة  ل وفقاً

)A/HRC/WG.6/3/SRB/3.( 

 نتـائج ، يف   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩، املعقـودة يف     الـثالثني  يف جلسته    ،نظر جملس حقوق اإلنسان   و  - ٤٦٩
   ).انظر القسم جيم أدناه( صربياباالستعراض املتعلق 

من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           صربيابوتتألف نتائج االستعراض املتعلق       - ٤٧٠
)A/HRC/10/78(  ، أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل        / و  آراء صربيا  باإلضافة إىل

 اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل
  .)A/HRC/10/78/Add.1 أيضاًانظر (

عربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن          اآلراء اليت أ    - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

قدم السيد ماركو كاراجيتش، وزير الدولة حلقوق اإلنسان واألقليات يف مجهورية صربيا رد الدولة املتعلق   - ٤٧١
عين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بالبلد والذي     باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل امل       

 قبلت، بعد النظر بعناية يف التقرير املشار إليه،         صربياوأبلغ اجمللس أن    . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥جرى يف   
يات  ملوقف احلكومة فيما يتعلق جبميع التوص تفصيلياًوقدم تفسرياً.  أو جزئياًمعظم االستنتاجات والتوصيات كلياً

    ).A/HRC/10/78/Add.1انظر (

، تدرك مسؤوليتها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وهي صربياوقال الوفد إن مجهورية   - ٤٧٢
مستعدة وراغبة يف تنفيذ التوصيات واملسؤوليات اليت قبلتها، على الرغم من أن اجلهود املبذولة للتنفيذ تواجه يف                 

 صربياوقد سلط الوفد الضوء على أن . ات كبرية، وتزيد يف بعض األحيان املصروفات العامةكثري من األحيان حتدي
. قد بدأت بالفعل، يف الفترة القصرية بني احلوار التفاعلي حىت اعتماد التقرير النهائي يف الوفاء ببعض االلتزامات                

 فضالًاقة وبروتوكوهلا االختياري، ومن قبيل ذلك االستعدادات للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع
وباإلضافة إىل ذلك، . عن إعداد التقرير األويل الذي سيقدم مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

ستراتيجية وطنية لتحسني حالة املرأة وحتقيق املساواة       ا مشروع قانون بشأن حظر التمييز واعتمدت        صربياأعدت  
  . بني اجلنسني

كما تقبل التوصية املتعلقة . وأضاف أن صربيا تقبل التوصية املتعلقة باعتماد قانون مستقل ملكافحة التمييز  - ٤٧٣
ستراتيجية وطنية لتحـسني ظـروف      ا، اعتمدت احلكومة    ٢٠٠٦ويف  . بتحسني ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة    

شخاص ذوي اإلعاقة، علـى حـني       ويف العام نفسه، اعتمد قانون حظر التمييز ضد األ        . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . سيعتمد قانون التوظيف وإعادة التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة قريباً

. كما أهنا تقبل التوصيات املتعلقة بالتزام احلكومة بتعزيز حقوق اإلنسان ورفع الوعي العام حبقوق اإلنسان  - ٤٧٤
 منظمة غري حكومية، يلتزم ١٥٠ مع ما يزيد عن     وقد وقعت وزارة حقوق اإلنسان واألقليات على مذكرة تعاون        
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 بضمان أن جيرى يف املستقبل وبصورة دورية تبادل املعلومات بشأن األنشطة املتصلة بإعـداد               مبوجبها الطرفان ذاتياً  
 يف جمال احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وفيما يتصل بإعـداد            ستراتيجياتواعتماد وتنفيذ القوانني واال   

 عن ما يتصل باألنشطة األخـرى الـيت تقـع يف نطـاق              فضالًقارير املتعلقة بتنفيذ االلتزامات الدولية املقبولة،       الت
كما ستشارك وزارة التعليم يف املستقبل يف رفع الوعي العام بشأن إمكانيات استخدام األحكام . اختصاصات الوزارة

 االضطالع جبميـع التـدابري   صربياوستواصل مجهورية   . نسانالقانونية واآلليات املؤسسية القائمة حلماية حقوق اإل      
  .  الفرديةالالزمة لتعزيز اآلليات الوطنية الالزمة لتنفيذ آراء اهليئات املتعاقدة فيما يتعلق بالتطبيقات أو االلتماسات

ال التمييـز    التوصية املتعلقة بالتقرير اخلاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـك            أيضاًوتقبل صربيا     - ٤٧٥
. العنصري حيث أن وزارة حقوق اإلنسان واألقليات قد بدأت بالفعل يف إعداد التقرير األويل بشأن تنفيذ االتفاقية

ويضطلع البلد بأنشطة هتدف إىل     . وقبلت صربيا توصيات تتعلق بدور النساء يف عملية صنع القرار رفيع املستوى           
ظر بوضوح العقوبة البدنية وحتمي األطفال من مجيع أشكال هذه          تغيري قانون األسرة عن طريق إدخال أعراف حت       

العقوبة، مبا فيها العقوبة البدنية يف البيئة األسرية، وبالتايل مت قبول التوصيات املتعلقة حبظر العقوبة البدنية، مبا يف                  
  .ذلك داخل األسرة، مبا يتسق مع التوصية األخرية للجنة املعنية حبقوق الطفل

 ستراتيجية وطنية شاملة ملنع االجتار باألطفال واستغالهلم جنـسياً        اقبلت التوصيات املتعلقة بتنفيذ     كما    - ٤٧٦
وقد قبلت  . والختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال مع البلدان املنخرطة يف شبكة االجتار باألشخاص             

ومت قبول  . مع املعايري الدولية، من أجل تعزيز سيادة القانون        التوصيات املتعلقة بإعداد نظام قانوين يتسق        أيضاً صربيا
التوصيات املتعلقة بالتدابري الالزمة لضمان التحقيق يف اإلدعاءات بانتهاك حقوق اإلنسان وخضوع مرتكبيها للعقاب 

  .  العقابالت من عن تعزيز التدابري الالزمة إلعداد آلية فعالة للمساعدة يف حماربة اإلففضالًحسبما يكون مالئما، 

ومت قبول التوصيات املتعلقة بضمان التحقيق يف حاالت العنف ضد الصحفيني وهتيئة مناخ يستطيع فيـه                  - ٤٧٧
 عن التوصية املتعلقة باالضطالع بتدابري لتحسني الظروف فضالًالصحفيون العمل حبرية وتغطية القضايا احلساسة،    

 التوصية املتعلقة بتحقيق أهداف     صربياكما قبلت   . داخلياًملشردين  االجتماعية واالقتصادية لالجئني واألشخاص ا    
  .٩/١٢حقوق اإلنسان اليت وضعها جملس حقوق اإلنسان يف قراره 

 عن دعمها لعمل اجمللس وعملية االستعراض الدوري الشامل املستندة إىل احلوار التفاعلي، صربياوأعربت   - ٤٧٨
اهتا يف حتقيق أفضل ممارسات التبادل فيما بني الدول واألطراف املهتمة           اليت تعزز حقوق اإلنسان الشاملة وإسهام     

، عن امتنانه العميق جلميع الدول اليت لديها جماالت معترف هبا تسمح  صربياوأعرب الوفد، باسم حكومة     . باألمر
) يا وباكستان وغاناأوكران( عن ممثلي اجملموعة الثالثية فضالً، صربيابعمل أكثر فعالية لتحسني حقوق اإلنسان يف 

كما أعربت صربيا عن شكرها للمنظمات غري احلكومية وكيانات األمم املتحدة . على مسامهاهتم يف إعداد التقرير
. ذات الصلة العديدة اليت سامهت يف عملية االستعراض الدوري الشامل لتحديد حالة حقوق اإلنسان يف البلـد                

إجراء الدورة القادمة لالستعراض الدوري الشامل بعد أربـع سـنوات            إىل أهنا تعتقد أن      صربيا، أشارت   أخرياًو
 سيظهر مدى الوفاء بااللتزامات اليت حققها البلد يف هذه العملية لتحسني حالـة حقـوق     حقيقياً سيمثل اختباراً 

  . اإلنسان واحلريات يف اجملتمع
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اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء والـدول           - ٢
  بشأن نتائج االستعراضاملراقبة يف اجمللس

أعربت كوبا عن شكرها للسلطات الصربية على جهودها املبذولة يف تقدمي تقريرهـا الـوطين وعلـى                   - ٤٧٩
وأعربت عن ارتياحها بشأن الردود اليت قدمتها صربيا خالل         . املعلومات الوفرية والواضحة املقدمة للفريق العامل     

ازاهتا وحتدياهتا يف عملية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وعن إبالغ الفريق احلوار التفاعلي وعن تقامسها خلرباهتا وإجن
 الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما حظر مجيع أشـكال        صربياوأشادت جبهود   . العامل بأولوياهتا 

وأشارت .  والدينية يف البلدالتمييز، وتعزيز التسامح واحلوار املتعدد الثقافات بني خمتلف اجملموعات العرقية واللغوية
كوبا إىل أنه كان من املفيد معرفة التدابري الوطنية اليت اعتمدهتا احلكومة الصربية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية     

 صربياووجهت كوبا التهنئة إىل .  الوطنية للتوظيفاالستراتيجيةستراتيجية احلد من الفقر والأللفية، وخاصة بشأن 
  .  على مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماهتاصربياذي أحرزته يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وشجعت على التقدم ال

 اليت ارتبطت معها بعالقات وطيـدة  صربياورحب االحتاد الروسي باالستعراض الدوري الشامل املتعلق ب       - ٤٨٠
. ضافية اليت قدمها ممثلو صربيا    ورحب االحتاد الروسي، بصفة خاصة، باملعلومات اإل      . وطيبة طيلة سنوات عديدة   

  .  عن التركيز عل احلوار خالل االستعراضفضالًوالحظ االحتاد الروسي النهج املنفتح والبناء لصربيا 

 على املعلومات اإلضافية اليت قدمها بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف            صربياوأعربت اجلزائر عن شكرها لوفد        - ٤٨١
وشجعت اجلزائر السلطات   .  وأبرز عزم البلد على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان         جداً وكان التقرير الوطين شامالً   . البلد
ونوه الوفـد بـأن     . ديسمرب املاضي / على االستمرار يف هذا النهج وقبول التوصيات املقدمة يف كانون األول           صربيايف  

قانون الدويل، وهي الطرق الوحيدة      لديهما ارتباط مشترك بالسالم والعدل والشرعية الدولية ومبادئ ال         صربيااجلزائر و 
  .وأوصت اجلزائر باعتماد تقرير االستعراض الدوري الشامل املتعلق بصربيا. للحفاظ على االستقرار الدويل

 وأعربت عن شكرها له على التعليقات واملعلومات اإلضافية اليت قـدمها            صربياورحبت أوكرانيا بوفد      - ٤٨٢
وأشادت بصربيا على اجلهود الـيت بذلتـها يف         .  اليت هتدف إىل تنفيذها    صربيابشأن التوصيات وأنشطة حكومة     

وأعربت أوكرانيـا، بـصفتها     . السنوات األخرية هبدف محاية وتشجيع حقوق اإلنسان وعلى التقدم الذي أحرز          
وإىل  من أعضاء اجملموعة الثالثية، عن تقديرها لصربيا على انفتاحها يف عملية االستعراض الدوري الشامل                عضواً

والحظت أوكرانيا مع االرتياح أن     . أعضاء وفدها على تعاوهنم ودورهم البناء الذي قاموا به خالل إعداد التقرير           
 اعتمدت معظم التوصيات املقدمة خالل االستعراض ورحبت بعزمها على ضمان تنفيذها الكامل وبصورة              صربيا
  .  ستحقق املزيد من التقدمصربياها أن  عن التدابري املتخذة بالفعل وأعربت عن قناعتفضالًفعالة 

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها حلظر الدستور الصريب التمييز املباشر وغـري املباشـر                 - ٤٨٣
محايـة  " لـسلطة    صـربيا وحثت احلكومة على تكثيف جهودها لتعزيز هذا احلكم وأعربت عن أملها أن إنشاء              

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن     . سيثبت أنه خطوة هامة يف هذا االجتاه      كسلطة عامة مستقلة    " املواطنني
قلقها املستمر بشأن التمييز ضد األقليات يف التعليم والتوظيف واإلسكان والصحة، وأعربت عن تقديرها اللتزام               

يات املتحدة األمريكيـة أن  والحظت الوال.  مبواصلة اخلطوات اإلجيابية احلالية لتعزيز املساواة وعدم التمييز       صربيا
الفساد ال يزال مشكلة كبرية يف صربيا واعترفت جبهود احلكومة الصربية املتعلقة مبحاكمة عدة قضاه ومـدعني                 
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 جلميع ممثلي اجملتمع املدين يف عملية إصالح النظـام القـضائي            صربياوالحظت إشراك   . عامني متهمني بالفساد  
 صـربيا  أن االجتار بالبشر ال يزال مشكلة كـبرية يف           أيضاًوالحظت  . إجيابياً والسياسة التشريعية بوصفها تطوراً   

وأعربت .  على التجاروشجعت على اعتماد مشروع تعديل القانون اجلنائي الذي يشتمل على عقوبات أكثر ردعاً
اء القيود املفروضة على الواليات املتحدة األمريكية عن مشاطرهتا املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري والرأي، القلق إز

 توصية الفريق العامل املتعلقة بإمكانية قيام الصحفيني صربياوأعربت عن أملها أن تعتمد . استقالل وسائل اإلعالم
 تعتقد الواليات املتحدة أن كوسـوفو       أخرياًو. بتغطية القضايا احلساسة بدون خوف من التحرش أو أي رد فعل          

لطة حكم على هذه األراضي واليت ينبغي أن تظل خـارج تركيـز تقـارير                ال متارس أي س    صربيامستقلة وأن   
  . االستعراض الدوري الشامل املتعلقة بصربيا يف املستقبل

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

، يتمتع صربيا لدستور وفقاً أشار ممثل املنظمة اهلولندية حلقوق اإلنسان ملمارسي اللواطة والسحاق إىل أنه  - ٤٨٤
 حىت اآلن قانون ملكافحة التمييز      صربياكل شخص باحلق يف محاية قانونية متساوية وغري متييزية ولكن ليس لدى             

وأوصى املمثل باعتمادمها يف وقت قريب، وأوصى حبظر . ، مثله مثل قانون املساواة بني اجلنسنيوهو ال يزال معلقاً
وأشاد ممثـل  .  اجلنسية بالتحديد يف الدستور الصريب والقانون اجلنائي والقوانني األخرى التمييز على أساس امليول   

املنظمة بصربيا على انضمامها للبيان الذي أدىل به يف الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة بشأن امليول اجلنسية                 
وأشار املمثل إىل .  ينطوي عليها هذا البيان اعتماد وتنفيذ السياسات اليتصربياواهلوية اجلنسية واقترح أن تواصل 

 للقانون اجلنائي الصريب، يعترب التمييز العنـصري        وفقاًو. أن هناك هجمات يتعرض هلا األشخاص املثليون يومياً       
  . جبرائم الكراهيةوغريه من أنواع التمييز جرمية، ولكن امليول اجلنسية مل تذكر بالتحديد وال يعترف قانونياً

بت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان عن تقديرها للردود اجليدة الصربية على التوصيات واألسئلة وأعر  - ٤٨٥
وعلى الرغم من ذلك، لفت ممثل املنظمة انتباه جملـس حقـوق            . الناجتة عن عملية االستعراض الدوري الشامل     

 يف  ١٩٩٩ الذين قدموا مسامهاهتم حـىت       اإلنسان إىل املوقف غري املستقر لبعض احملالني إىل التقاعد من كوسوفو          
 ملمثل املنظمة، حرم هؤالء األشخاص، منذ هناية احلرب، من معاشاهتم التقاعدية اليت             وفقاًو. يوغوسالفيا السابقة 

، اختذت العديـد مـن      ٢٠٠٠ومنذ  .  سنة ٤٠ إىل   ١٥سددوا اشتراكاهتم عنها خالل حياهتم العملية على مدى         
وأضاف املمثـل أن بعثـة   . كما نظمت مظاهرات واسعة النطاق. يع األطراف املعنيةاملبادرات واخلطوات مع مج   

وبالتايل، يف متابعة التوصيات املقدمة يف .  بدون متابعةاألمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو مل تقدم إال وعوداً
مة بأن ينشئ اجملتمع الدويل      بتحسني حقوق اإلنسان، طالبت املنظ     صربيااالستعراض الدوري الشامل والتزامات     

وجملس حقوق اإلنسان جلنة تكلف باختاذ التدابري الالزمة للتعاون مع احلكومات واملؤسسات املسؤولة عن استرداد 
  .وسداد املعاشات هلؤالء املتقاعدين، وتسهيل اإلجراءات اإلدارية اخلاصة هبم

 إىل أن تقرير االستعراض الدوري الـشامل        نسانمركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإل     وأشار ممثل     - ٤٨٦
املتعلق بصربيا قد أبرز أن التعايش السلمي بني خمتلف الكيانات الوطنية، اليت يبدو أن هلا طموحات خمتلفـة يف                   

ويف هذا الصدد، رحب املركـز      .  هلذه الدولة املتعددة اجلنسيات     كبرياً ميدان حقوق اإلنسان، ال يزال ميثل حتدياً      
كما أشار إىل التوصية املتعلقة . ة املقدمة املتعلقة بتعزيز املساواة وعدم التمييز ضد األقليات الوطنية يف البلدبالتوصي

. مبكافحة جمموعة النازيني اجلدد واجملموعات األخرى اليت تشجع الكراهية العنصرية والعنف يف إطار تشريع صريب
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ان االستقرار الداخلي وطلب إىل صربيا أن تقدم إىل جملس حقوق           ورأى املركز أن التدابري احلالية غري كافية لضم       
وقد أظهرت  . اإلنسان بيانات عن اجملموعات العرقية الوطنية املوجودة يف الكيانات السياسية واإلدارية والقانونية           

وعات االجتماعية  اخلربات يف البلدان ذات احلاالت املماثلة أن الوحدة يف ظل التنوع ممكنة إذا مت متثيل مجيع اجملم                
إىل أنه يأمل أن تستطيع صربيا الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف دسـتور             ركز  امل وأشار. على الصعيد الوطين  

  . ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

ورحبت منظمة العفو الدولية بالعديد من التوصيات اليت قدمتها الدول إىل صربيا، مبا فيها املطالبة بضمان   - ٤٨٧
كما رحبت املنظمة باملطالبة بضمان التحقيق يف       . ن الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة       التعاو

والحظت منظمة العفو الدولية . إدعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، ومقاضاة ومثول مرتكيب اجلرائم أمام احملكمة
 يف التـصدي     حقيقيـاً   بلغراد، حققت صربيا تقدماً    أنه منذ إنشاء دائرة خاصة جلرائم احلرب يف حمكمة مقاطعة         

حلاالت اإلفالت من العقاب على جرائم احلرب اليت ارتكبت خالل سنوات احلرب يف البوسنة واهلرسك وكرواتيا     
. ، كما أن قدرات وموارد احملكمة احلالية غري كافيةغري أن عدد احملاكمات اليت بت فيها ال يزال قليالً. وكوسوفو
نظمة على ختصيص موارد إضافية إىل احملكمة ومكتب املدعي العام جلرائم احلرب وينبغي اختاذ تـدابري                وحثت امل 

لتعزيز سلطات وقدرات خدمات حبث جرائم احلرب، أو ينبغي إعادة إنشائها كوكالة مستقلة أو كوحدة مـن                 
لة ومستقلة وكاملة للوقائع اليت  باالضطالع بتحقيقات فعاصربياكما طالبت املنظمة . وحدات مكتب املدعي العام

ومع . قد تكون أدت فيها أعمال وكالء الدولة، مبن فيهم ضباط الشرطة والسجون، إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان
 على املدى الطويل يف     صربيااالعتراف باخنفاض عدد الوقائع املبلغ عنها، أعربت املنظمة عن قلقها بشأن إخفاق             

 العقاب يف عمليات التعذيب وحاالت سوء املعاملة األخرى، واستمرار إدراج قيود            التصدي حلاالت اإلفالت من   
 على إنشاء صربياوحثت حكومة . على احملاكمة يف القانون اجلنائي يف حالة انتهاكات حقوق اإلنسان املشار إليها

  . ىآلية جديدة مستقلة وتتسم بالشفافية لبحث مجيع إدعاءات التعذيب وسوء املعاملة األخر

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

.  تأكيد التزامها بعملية االستعراض الدوري الشامل وعزمها على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانصربياأعادت   - ٤٨٨
وق وأشارت إىل أهنا ستضاعف جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا املضطلع هبا خالل هذه العملية اهلامة لتحسني حق

 عن شكرها جلميع التعليقات والتوصيات املقدمة من خمتلف اجلهات          صربياوأعربت  . اإلنسان واحلريات يف جمتمعها   
 أن مداخلة ممثل الواليات املتحدة األمريكية املتعلقة حبالة مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعـة              أيضاًولكنها ذكرت   

وأضافت أن هذا املنتـدى مـن   . إلجراءات املتبعة يف األمم املتحدة    باحلكم الذايت ال تتمشى مع الوثائق األساسية وا       
 يف األمم املتحدة ذات سيادة على مجيع أراضيها، مما عضواً بوصفها دولة صربيامنتديات األمم املتحدة وأن مجهورية 

فاوض بشأن   عدم استخدام هذا املنتدى للت     صربياولذا، طلبت   . صربيايعين أن كوسوفو وميتوها جزء من مجهورية        
. واحد ومناقشة هذه املسألة    حالة مقاطعة متمتعة باحلكم الذايت من مقاطعات صربيا وإعالن االستقالل من جانب           

 عن ممثلي اجملتمع    فضالً يف هذه العملية أمام اجمللس        فعاالً  عن تقديرها جلميع الوفود اليت لعبت دوراً       صربياوأعربت  
ء اجملموعة الثالثية، املكونة من أوكرانيا وباكستان وغانا، الذين سـهلوا           وأعربت عن شكرها اخلاص ألعضا    . املدين

  .  مهنية، أعربت عن شكرها للرئيس على تسيري هذه العملية بصورةأخرياًو. هذه العملية
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  تركمانستان

 ميع األحكام ذات الصلة الواردة جلوفقاً ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩أجري استعراض تركمانستان يف   - ٤٨٩
 مـن   )أ(١٥ للفقرة   وفقاًالتقرير الوطين املقدم من تركمانستان      : ، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١يف قرار اجمللس    

؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية         (A/HRC/WG.6/3/TKM/1) ٥/١املرفق بقرار اجمللس    
 وفقـاً ؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية       (A/HRC/WG.6/TKM/2) )ب(١٥ للفقرة   وفقاًحلقوق اإلنسان   

  .(A/HRC/WG.6/TKM/3) )ج(١٥للفقرة 

 االستعراض نتائج يف ٢٠٠٩مارس / آذار١٩ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثالثني، املعقودة يف   - ٤٩٠
  ).  أدناهيمانظر القسم ج(املتعلق بتركمانستان واعتمدها 

املتعلق بتركمانستان من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل وتتألف نتائج االستعراض   - ٤٩١
(A/HRC/10/79)       أو االستنتاجات، وااللتزامـات الطوعيـة   /، باإلضافة إىل آراء تركمانستان بشأن التوصيات و

 معاجلة كافية خالل احلوار والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل            
  ).A/HRC/10/79/Add.1 أيضاًانظر (التفاعلي يف الفريق العامل 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

 التابع لرئاسة مجهوريـة   والدميقراطيةسان   مدير معهد حقوق اإلن    ،أعرب سعادة الدكتور شريين أمحدوفا      - ٤٩٢
تركمانستان، ورئيس الوفد، عن امتنانه للدول واملنظمات الدولية اليت قدمت توصياهتا مبوجب االستعراض الدوري              

وتعتزم تركمانستان أن تضع يف اعتبارها التعليقات املقدمة بغية االضطالع باملزيد من اإلصالحات يف البلد               . الشامل
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية  مبوجب  التقارير املطلوبةقاريرها الوطنية مبا يف ذلكوإعداد ت

  . اإلنسانوتابعت تركمانستان بصورة وثيقة التزاماهتا الدولية وإصالح نظامها الوطين حلقوق. مناهضة التعذيب

، حبضور مراقبني )الربملان" (اجمللس"ان انتخابات  أجرت تركمانست،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٤ويف   - ٤٩٣
 الدستور اجلديد، أوىل جلساته وانتخب رئيـسه       حسب عقد الربملان،    ،٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩ويف  . دوليني

رئاسـة  انتخب ثالثة منهن ل   ،  ) يف املائة  ١٧ (سيدة ٢١  هناك  ممثالً يف اجمللس   ١٢٥ لومن بني ا  . باالقتراع السري 
وركزت الرئيسة يف بياهنا يف افتتاح الربملان، على مواصلة تطوير          . ورئاسة جلنتني من جلان الربملان اخلمسة     الربملان  

 واجملتمع املدين وضرورة إصالح القوانني الوطنية حبيث تتمشى مع الدستور اجلديد وأحكام الدميقراطيةعملية إقامة 
  .الصكوك الدولية اليت صدقت عليها تركمانستان

ودور هذه اللجنة . ٢٠٠٨يناير، قدمت اللجنة املشتركة بني الوزارات تقريرها عن عام / كانون الثاينويف  - ٤٩٤
هو رصد القوانني الوطنية بشأن حقوق اإلنسان وإعداد مقترحات بشأن تنفيذ القانون الدويل حلقوق اإلنـسان                

 ونظام قـضاء    سجون إصالح نظام ال   بشأن احلاجة إىل  :  مقترحات إىل الربملان   وقدمت اللجنة . والتحول املؤسسي 
األحداث؛ وآليات احلماية القانونية؛ وإنشاء هيئة حكومية معنية باألسرة ومحاية األمومة والطفولة والعمل بشأن              

  .القوانني املنظمة للهيئات الدينية ومنظمات اجملتمع املدين وبشأن تنظيم وسائل اإلعالم
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إعداد تقريرها مبوجب العهد الـدويل اخلـاص        بيف مجلة أمور،    ، اضطلعت تركمانستان،    ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٩٥
 للتوصيات املقدمة من جملس حقوق اإلنـسان        وفقاًو. باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ووثيقتها األساسية     

 ١٨٢الدولية  تركمانستان بدراسة االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل تلتزمواللجنة املعنية حبقوق الطفل واليونيسيف، 
  . بشأن عمل األطفال

  .وتواصل تركمانستان االستجابة إىل التوصيات الناجتة عن االستعراض الدوري الشامل  - ٤٩٦

 مكتب األمم املتحدة    وتعتزم التعاون مع  . وتدرس تركمانستان حالياً ميثاق روما وآليات االنضمام إليه         - ٤٩٧
 لتقنية لتنشيط الشراكة بني االحتاد األورويب ورابطة الدول املـستقلة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج املساعدة ا   

  .  عن الربملانيني واهليئات احلكومية ذات الصلةفضالًبشأن هذه املسألة 

وفيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، تعتزم تركمانستان تقدمي تقريرها   - ٤٩٨
ويف إطار إعداد هذا التقرير، تعتزم تركمانـستان        . ٢٠٠٩ديسمرب  /مكافحة التعذيب يف كانون األول    الوطين إىل جلنة    

.  إىل جنب مع وكاالت األمم املتحدة، لنشر املعرفة بالربوتوكول االختياري           مستديرة، جنباً  وموائد حبثعقد حلقات   
الوزارات بشأن آليات االنضمام إىل الصكوك  عن مشاورات أعضاء اللجنة املشتركة بني فضالًوستجري هذه األنشطة، 

برنـامج األمـم   /بيةواملفوضية األور/ يف إطار مشروع مشترك بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     ،الدولية االختيارية 
  ".دعم القدرات الوطنية لتركمانستان لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان"املتحدة اإلمنائي بشأن 

شتركة بني الوزارات مع اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املـدين ذات الـصلة      وبعد تشاور اللجنة امل     - ٤٩٩
  أحالت تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،       البشأن فعاليات االنضمام إىل الربوتوكول االختياري       

 عن ضرورة ٢٠٠٩يناير /ين كانون الثا٢١وكتب الرئيس إىل اجمللس يف .  الضرورية إىل الربملاناملعلوماتاحلكومة 
  . تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالالتصديق على الربوتوكول االختياري 

 وفقـاً ىل االستجابة إىل التوصية بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان            إ تركمانستان   وعمدت  - ٥٠٠
الصلة وسفارة اململكة املتحدة، شرع يف عقـد دورة  ويف إطار التعاون مع اهليئات احلكومية ذات   . بادئ باريس مل

 حيضرها الربملانيون واهليئات احلكومية لدراسة اخلربة املكتسبة يف بلدان ٢٠٠٩يناير / يف كانون الثاين حبثحلقات  
وتعتزم تركمانستان توسيع نطاق تعاوهنا بشأن جتميع املعلومات عن نظم أمنـاء            . أخرى بشأن نظم أمناء املظامل    

 التـابع لرئاسـة     والدميقراطيةامل وإكمال القوانني ومواصلة أنشطة اهليئات احلكومية ومعهد حقوق اإلنسان           املظ
كما يعتزم املعهد االضطالع بأنشطة مشتركة مبا يف ذلك إجراء تقييم لنظام الشكاوى، يف       . مجهورية تركمانستان 

كما تعتزم تركمانستان إجراء    . م املتحدة اإلمنائي  إطار مشاريع مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وبرنامج األم         
  .ة السامية حلقوق اإلنسان بشأن إجراءات الشكاوىيمشاورات مستمرة مع املفوض

، أشارت تركمانستان إىل أن اهليئـات        لزيارة البلد  إىل املقررين اخلاصني  ات  وبشأن التوصية بتوجيه دعو     - ٥٠١
 املقدمة من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد، الذي زار البلد            احلكومية ذات الصلة تدرس حالياً التوصيات     

ـ . ، بغية مواصلة حتسني نظام تسجيل املنظمات الدينية والقوانني ذات الـصلة           ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول   توطلب
  .تركمانستان قائمة باملمثلني املعنيني باإلجراءات اخلاصة بغية دراسة مسألة توجيه دعوات هلم
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أما مسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة الالإنسانية واملهينة يف أماكن احلرمان من احلرية،                 - ٥٠٢
فإهنا تدرس حالياً من قبل اللجنة احلكومية املعنية بالشكاوى بشأن هيئات إنفاذ القوانني واللجنة املـشتركة بـني                  

شروع مشترك مع سفارة اململكة املتحـدة واملركـز الـدويل           وشرع يف تنفيذ م   . الوزارات املعنية بالتقارير الوطنية   
ويتوقع تقدمي دعم إىل نظام السجون .  هبدف حتسني نظام السجونوالوكالة األملانية للتعاون التقينلدراسات السجون 

 ويف .٢٠٠٩أشكاباد يف عام  -  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا الذي سيجري معاملشترك برنامج املشاريع إطار يف 
مـشاورات   و١٩٥٥ ملوظفي السجون بشأن معايري األمم املتحدة الدنيا لعام حبث ُيعتزم تنظيم حلقات    ،هذا اإلطار 

  .تابعة وتطوير املواد التعليمية بشأن هذه القضيةامل

 وفقـاً لصليب األمحر الدوليـة إىل احملتجـزين،        اأما بشأن التوصيات بإتاحة إمكانية وصول ممثلي جلنة           - ٥٠٣
ويف الوقت  . يتهم، فإن تركمانستان عززت تعاوهنا مع مجيع املنظمات الدولية املعترف هبا مبا يف ذلك اللجنة              والل

أما .  اليت تنظمها اللجنة يف البلد ويف اخلارج       البحثاحلايل، يشارك ممثلو احلكومة يف الدورات التدريبية وحلقات         
واقترحت تركمانستان .  من ِقَبل ممثلي احلكومة واللجنة فهي تناقش بصورة مستمرة،مسألة زيارة َمرافق السجون

واقترح، كخطوة أوىل رفع الوعي على نطاق واسع بني مـوظفي           . أن يكون تنفيذ والية اللجنة يف البلد تدرجيياً       
  . اهليئات احلكومية ذات الصلة بالقواعد الدولية وممارسات وأنشطة اللجنة يف هذا امليدان

 عن أنـشطته    عرضاً، قدم املمثل اإلقليمي للجنة يف آسيا الوسطى         ٢٠٠٨نوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٧ويف    - ٥٠٤
ممثلون من اهليئات احلكومية املكلفة بـإدارة       : وحضر هذا العرض، من تركمانستان    . املتعلقة بالسجناء واحملتجزين  

ووزارة العدل ومعهد حقوق ومراقبة مرافق السجون؛ ومن وزارة الداخلية ومن مكتب النائب العام واحملكمة العليا 
  .  التابع لرئاسة اجلمهوريةوالدميقراطيةاإلنسان 

نوقش خالل هذه و، زار املمثل اإلقليمي للجنة يف آسيا الوسطى تركمانستان، ٢٠٠٩مارس / آذار٧ويف   - ٥٠٥
  . الزيارة التطبيق التدرجيي لوالية اللجنة بشأن زيارة السجون، وأخذ هذا املقترح يف احلسبان

وبشأن التوصية بالدفاع عن حقوق اإلنسان للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، إلتاحة اضطالعهم   - ٥٠٦
بدون هتديد بتعرضهم لالحتجاز أو السجن، بيَّن الوفد أن حقـوق اإلنـسان للـصحفيني               وبأنشطتهم يف سالم    

 وفقاًو. مانستان والتشريعات القائمة   وحيميها القانون األساسي لترك    واملدافعني عن حقوق اإلنسان مكفولة متاماً     
 عن احلصول على املعلومات إذا مل تكن        فضالًللدستور اجلديد، فإن للمواطنني احلق يف حرية الفكر وحرية التعبري           
وباإلضافة إىل ذلك، ).  من الدستور٢٨املادة (هذه املعلومات من أسرار الدولة أو غري ذلك من املعلومات السرية 

  .  تفيد بأن الصحافة املكتوبة وغريها من وسائل اإلعالم حرة يف تركمانستان،ومات، يف مجلة أمورقدم الوفد معل

 قدمت يف تركمانستان معلومـات، يف       ،وفيما يتعلق بالتوصية بإنشاء حمكمة دستورية ونظام أمني مظامل          - ٥٠٧
 ومـشاريع االحتـاد     ٢٠١٥ -  ٢٠١٠ إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلنـسانية           مجلة أمور، تفيد بأن   

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تشتمل على أنشطة تـستهدف معرفـة           /املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   /يبواألور
 لرصد نظام حقوق أيضاًوهناك خطط أخرى . اخلربات باحملاكم الدستورية واجملالس الدستورية يف البلدان األخرى    

  . قترحات ذات الصلة بشأن املؤسسات والتشريعاتاإلنسان يف تركمانستان، ُتصاغ منها امل
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أما بشأن التوصية بعدم إفالت من يقومون بالتعذيب وغريه من املعاملة غري القانونية للسجناء من العقاب   - ٥٠٨
 ٢٣ وإجراء حتقيقات مستقلة يف هذه القضايا، قُدمت معلومات بشأن األحكام القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك املادة                

  غريه من ضـروب املعاملـة      أو   الباب الثاين من الدستور اليت تنص على أنه ال جيوز تعرض مواطن للتعذيب               من
 مـن   ٢٣املادة  (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعدم خضوعه بدون رضاه لتجارب طبية أو دوائية                

 التفصيلية بشأن هذه القضية يف التقـارير الوطنيـة          كما بيَّن الوفد أنه سيقدم املزيد من البيانات       ). الباب الثاين 
 معلومات أخـرى بـشأن      أيضاًوقدمت  . لتركمانستان إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب        

 وخطط حتديد أمناط التعاون الدويل يف  يف هذا الشأندراسة زيارات مرافق السجون ومقترحات بشأن اإلصالحات
 بشأن وضع مدونة جديدة لإلجراءات اجلنائية تتمشى مع املعايري أيضاً، بدأ العمل ٢٠٠٨ هناية عام ويف. هذا اجملال

كما ُينفذ مشروع مشترك مع اليونيـسيف بـشأن       . ١٩٥٥الدولية، مبا يف ذلك معايري األمم املتحدة الدنيا لعام          
  . إصالح نظام قضاء األحداث، مبا يف ذلك أماكن احتجاز القصر

ة توصية أخرى تطلب إىل تركمانستان اختاذ تدابري لتحقيق حرية وتعددية وسائل اإلعالم وإزالة مجيع               ومث  - ٥٠٩
على انتقاد احلكومة، بدون خوف من االنتقام وإهناء ممارسة احلكومة تعيني رؤسـاء التحريـر               املفروضة  القيود  

 كـانون   ٢٦لس الـوزراء يف     وقدمت تركمانستان معلومات بشأن اجتماع خاص جمل      . ومديري وسائل اإلعالم  
ضرورة حتسني قوانني وسائل اإلعالم ومسألة التدريب و كرس إلصالح أنشطة وسائل اإلعالم، ٢٠٠٩يناير /الثاين

كما قدمت معلومات بشأن تطـورات      . التخصصي، اليت اعتربت قضايا هامة يتعني التصدي هلا يف الوقت احلايل          
 ووجود خطط   ٢٠٠٨ دعوة خبري من هيئة اإلذاعة الربيطانية يف عام          أخرى حدثت يف اآلونة القريبة العهد، مثل      

 املستديرة ملمثلي   واملوائدلالضطالع بسلسلة من األنشطة، مبا يف ذلك عقد الدورات التدريبية واحللقات الدراسية             
يع الـيت   كما أن دعم وسائل اإلعالم من بني املشار       .  عن تدريب االختصاصيني يف اخلارج     فضالًوسائل اإلعالم،   

وقدمت معلومات، يف   .  يف أشغاباد  ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا    ُيعتزم تنفيذها يف إطار التعاون بني احلكومة        
أبريل، بشأن أنـشطة  / نيسان٣مارس إىل  / آذار ٣٠من  يف الفترة    التدريبية اليت نظمت،     ة بشأن الدور  ،مجلة أمور 

وسيقدم التدريب صحفيون من هنغاريا . وظفو التلفزة واإلذاعةوسائل اإلعالم، اليت حضرها صحفيون وحمررون وم
ويعتزم .  بشأن حرية وسائل اإلعالم اليت ستدرج يف هذه الدورة التدريبية          منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    وممثل  

حتـسني  يف آسيا الوسطى بشأن     " أنتر نيوز "التعاون مع وكالة التنمية الدولية األمريكية يف تركمانستان ومنظمة          
  . مايو/وستبدأ دورة من احللقات الدراسية يف هذا السياق يف أيار. القوانني املنظمة لوسائل اإلعالم

أما بشأن التوصية بإزالة القيود املفروضة على منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان، فقد                 - ٥١٠
كما أن املنظمات غري احلكومية     . ياة السياسية يف تركمانستان    يف احل   هاماً بيَّن الوفد أن اجملتمع املدين يلعب دوراً      

ومنظمات اجملتمع املدين واالحتادات املهنية واإلبداعية تشارك بصورة إجيابية يف حتديد الـسياسات االقتـصادية               
املـدين  والعمل مستمر يف حتسني القوانني القائمة بشأن منظمات اجملتمع          . واالجتماعية والثقافية ألجهزة احلكومة   

وجيري تعاون دويل   .  البلدان األخرى يف هذا امليدان     يف وكذلك معرفة املعايري والتجارب الدولية       وتنفيذها عملياً 
 بدعم من وكالة التنمية الدولية األمريكية،       للخدمات القانونية بني االختصاصيني التركمانستانيني واملركز الدويل      

  . بغية إعداد توصيات بشأهنا
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 يتعلق بالتوصية باالعتراف باالعتراض الضمريي على اخلدمة العسكرية وبصدد االعتراف حبق األشخاص وفيما  - ٥١١
يف رفض اخلدمة العسكرية ألسباب دينية، قدمت تركمانستان معلومات تبني أنه توجد شروط تتيح ضمان احلـق يف                  

كمـا  .  الوحدات الطبية ووحدات اإلنشاءات    حرية الدين وتأدية اخلدمة يف اهلياكل غري العسكرية لوزارة الدفاع، مثل          
أشارت تركمانستان إىل أن عملية حتسني القوانني بشأن اهليئات الدينية مستمرة ويدرس اخلرباء من املركز حالياً القوانني 

للخدمات ويل ومت التوصل إىل اتفاق بني املركز الد. القائمة املنظمة لعمل اهليئات الدينية بشأن متشيها مع املعايري الدولية      
. ووكالة التنمية الدولية األمريكية بعقد عدد من احللقات الدراسية وتنظيم عرض بشأن تقييم ما ُيجرى حالياً               القانونية  

 إىل جنب مع ممثلني من الربملان ووزارة العـدل واهليئـات            وينبغي أن جتمع هذه احللقات الدراسية خرباء دوليني جنباً        
توصـيات املقـرر    : وستوضع توصيات بشأن التغيريات التشريعية باالستناد إىل      . ستاناألخرى ذات الصلة يف تركمان    

  . املركزاخلاص، واستعراض املعايري الدولية، والتشريعات األجنبية والرصد من قبل خرباء 

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء والـدول           - ٢
 املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

 ببلده عالقات   ال االحتاد الروسي باالستعراض الدوري الشامل الناجح لتركمانستان اليت تربطه         رحب ممث   - ٥١٢
 وانفتاحه واستعداده للمشاركة     تفصيلياً ناًوثيقة وودية ألعوام عديدة، وأثىن، يف مجلة أمور، على الوفد لتقدميه بيا           

اد الروسي أن معظم التوصيات قد قبلت       والحظ االحت . يف احلوار خالل استعراض حقوق اإلنسان يف تركمانستان       
وبيَّن أنه على ثقة .  حقوق اإلنسان يف تركمانستان يف السنوات األخريةميدان التقدم احملرز يف    ابفضل أسباب منه  

من استمرار جهود حكومة تركمانستان لتنفيذ إصالحات واسعة، تتوخى حتسني الـنظم التعليميـة والـصحية                
  .  رفاه السكان تعزيزأيضاًواالجتماعية و

 من خـالل    ،حقوق اإلنسان حالة  وأكدت اجلزائر تقديرها للجهود اليت اضطلعت هبا احلكومة لتحسني            - ٥١٣
 حقوق اإلنسان ميدان تركمانستان يف التزامات منها إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات ملتابعة وتنفيذ ،مجلة أمور

جلزائر تركمانستان على ما أحرزته من تقدم وال سيما يف جمال التعليم،            وهتنئ ا .  عن مراجعة قوانينها احمللية    فضالً
  . وتشجع احلكومة على مواصلة جهودها بغية إجناز ما وضعته من أهداف لتعزيز حقوق اإلنسان

غـري أهنـا    . ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بدستور تركمانستان اجلديد وأشارت إىل عدد من أحكامه             - ٥١٤
النظام القضائي ال يزال يفتقر، يف الواقع العملي، إىل اإلجراءات اليت تكفل ضمان إجراء حماكمات منصفة، الحظت أن 

شجعت تركمانستان على   و. مثل حق املتهمني يف استدعاء شهود لإلدالء بشهاداهتم يف صاحلهم، أو يف افتراض براءهتم             
طابع بغية اإلفراج عن مجيع األشخاص املعتقلني بتـهم ذات          اعتماد التوصية بإجراء مراجعة جلميع القضايا السياسية ال       

 تركمانستان على قبول التوصية اليت تتصدى للقيود على حرية وسـائل            أيضاًوحثت الواليات املتحدة    . دوافع سياسية 
ئم والحظت الواليات املتحدة األمريكية أن تركمانستان، حبكمها القـا        . اإلعالم والتجمع وتكوين اجلمعيات والدين    

، غري أن تنفيذ التوصيات اليت تستهدف زيـادة         على نظام احلزب الواحد، ال تزال تتسم بطابع احلكم الفردي سياسياً          
  . االهتمام بالتعليم وإمكانية االتصال بوسائل اإلعالم سيتيح إعمال اإلصالحات املتوخاة يف الدستور اجلديد

تركمانستان واالنتخابات الربملانية الناجحة اليت أجريت      وأشارت أذربيجان إىل اعتماد الدستور اجلديد ل        - ٥١٥
كما سلطت  . ، اليت تعتقد أهنا متثل شهادة واضحة على عزم تركمانستان كفالة احلريات األساسية            ٢٠٠٨يف عام   
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جان الضوء على إنشاء اللجنة احلكومية املعنية بشكاوى املواطنني وجهود تركمانـستان لتحـسني تنفيـذ                يأذرب
والحظت أذربيجان أن . ا الدولية وحتقيق متشي تشريعاهتا احمللية مع املعايري الدولية يف ميدان حقوق اإلنسانالتزاماهت

 التمييز ضـد     مجيع أشكال  تركمانستان يف سبيلها إىل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على          
وخى إصدار دعـوة دائمـة ألصـحاب واليـات          كما الحظت مع االرتياح أن السلطات ذات الصلة تت        . املرأة

. لصليب األمحر الدولية  ااإلجراءات اخلاصة يف املستقبل القريب، وأن احلكومة جتري مناقشات إجيابية مع اللجنة             
كما أن أذربيجان تشجع تركمانستان على مواصلة جهودها اليت تستهدف املشاركة يف حوار شامل مع النظـام                 

ودعت أذربيجان اجملتمع الـدويل إىل  .  للبلدالدميقراطيتدابري الرامية إىل تعجيل التطور الدويل حلقوق اإلنسان وال 
  . تقدمي كامل املساعدة إىل احلكومة التركمانية لتحقيق مساعيها، مبا يف ذلك املساعدة التقنية

ت اليت اختـذهتا     يف تركمانستان وأشادت باخلطوا    الدميقراطيورحبت باكستان بافتتاح عصر جديد من احلكم          -٥١٦
احلكومة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للجميع، مبا يف ذلك اعتماد الدستور اجلديد، الذي يكفل احلريـات األساسـية                  

وأعربت باكستان عن أملها يف أن تتخذ احلكومة املزيد من خطوات متابعة التدابري القانونيـة               . واحلقوق املدنية والسياسية  
 أهنا على ثقة    وأكدتأن تركمانستان قبلت معظم التوصيات اليت قدمها الفريق العامل          بتان   باكس أشادتكما  . واإلدارية

كما الحظت باكستان أن تركمانستان تضاعف تعاوهنا مـع العديـد مـن             . أن خطوات ملموسة ستتخذ لتنفيذها    من  
  . ية الدين أو املعتقد تستحق اإلشادةاإلجراءات اخلاصة، وأن الزيارة القريبة العهد اليت قام هبا املقرر اخلاص املعين حبر

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

 على احلكومة ملا اضطلعت به من تغيريات يف النظام املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنميةأثنت   - ٥١٧
التعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات       والحظت التزام تركمانستان ب   . الدستور اجلديد  ووضع   السياسي

 بصورة علنية ودقيقة وشاملة عن مجيع البيانات املتصلة         تكشفالدولية وحثت احلكومة، يف مجلة أمور، على أن         
يف البلد وأن تـوفر     ة  بالصحة، وبصفة خاصة، أن تفصح عن املعلومات املتعلقة حبالة فريوس نقص املناعة البشري            

اخلدمات واملعلومات الوقائية املناسبة لعامـة      وتقدمي   بالفريوس إمكانية احلصول على العالج       لألشخاص املصابني 
 بالتقرير، إىل أن تضطلع تركمانـستان مبراجعـة         ٢٩ودعت املنظمة، يف معرض اإلشارة إىل التوصية        . اجلمهور

لد، بغية وضع سياسـات تكفـل   السياسة الرمسية بشأن األمراض املعدية وإتاحة تقييم موضوعي عن احلالة يف الب         
كما طلبت إىل احلكومة توضيح موقفها من . بصورة فّعالة حق مجيع التركمانستانيني يف أعلى مستوى من الصحة    

 مـن املدونـة اجلنائيـة       ١٣٥ املادة   إلغاء وطلبت إىل احلكومة     )ه(٤٠ و )ب(٣٦التوصيات الواردة يف الفقرتني     
نسي بني شخصني من البالغني من نفس اجلنس بالتراضي بينهما، بالنظر إىل أن التركمانستانية ملنع جترمي السلوك اجل

 من العهد الدويل اخلـاص      ٢ للمادة   اً ملا بينته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان انتهاك       وفقاًجترمي هذه األفعال يشكل     
ومة متكني املنظمـات غـري      وطلبت أن تكفل احلك   .  فيها فاًباحلقوق املدنية والسياسية، اليت متثل تركمانستان طر      

احلكومية، مبا يف ذلك املنظمات اليت تعمل يف القطاع الصحي واملنظمات اليت تدعم اجملموعات الـضعيفة مـن                  
  .التسجيل والعمل حبرية بدون تدخل الدولة أو اخلوف من االنتقام

قية املعاهدات الدولية    الذي يؤكد أسب   ٢٠٠٨سبتمرب  /والحظت املنظمة اعتماد الدستور اجلديد يف أيلول        - ٥١٨
ويف هذا الصدد، استفسرت عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة لكفالة نـشر            . على القوانني الوطنية التركمانستانية   

  .القانون الدويل بني ممثلي االدعاء والقضاةبعرفة امل
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إلجيـايب يف   ورحب مرصد حقوق اإلنسان باستعراض حالة تركمانستان بوصفها فرصة لدعم التغـيري ا              - ٥١٩
ن مما يشجعه قبول عدد من التوصيات، مبا يف ذلك أضاف أو.  يف العاملسياسات واحدة من أكثر احلكومات قمعاً

التوصية مبنع التحرش بالصحفيني، والطوائف الدينية، وتسجيل املنظمات غري احلكومية، وحث املرصد احلكومـة              
ث احلكومة على سرعة تنفيذ التوصيات بشأن التعاون مع كما ح. على تنفيذ هذه التوصيات، على سبيل األولوية

جلنة  بالتعاون مع    بااللتزامورحب املرصد   . ممثلي األمم املتحدة لإلجراءات اخلاصة الذين طلبوا توجيه دعوات هلم         
ع  ودعا إىل القبول الواضح بالتوصيات اليت تتيح للجنة الوصول إىل أماكن االحتجاز؛ ومن             الصليب األمحر الدولية  

ومثة جمال آخر للقلق أُثري خالل االستعراض الدوري الشامل هو القمع الشديد للمجتمع املدين، الـذي       . التعذيب
وحث املرصد احلكومـة    .  باالنتقام احلكومي  مستمراً يضطلع بأنشطة مستقلة والصحفيني الذين يواجهون هتديداً      

فعني عن حقوق اإلنسان وإهناء القيود علـى وسـائل    املدااًليورة كاملة التوصيات اليت حتمي فع     على أن تنفذ بص   
وعلق على العدد غـري     . وأعرب املرصد عن أسفه الشديد لقرار تركمانستان برفض عدد من التوصيات          . اإلعالم

املعروف من األشخاص الذين يعانون يف سجون تركمانستان بعد حماكمات غري منصفة، اليت حدثت منها حالتان              
وأضاف املرصد أن بعض احلاالت معروفة مثل حاالت حممدكويل . لرئيس بردي حممدوفعلى األقل خالل حكم ا

أمورادوف وأناقربان أمانكيتشيف وسيباردوري حاجييف وغولغلدي أمانيازوف واليت أثريت خالل دورة الفريق            
بح يف مقدورهم   وبيَّن املرصد أنه على حني أن بعض األفراد الذين سبق منعهم من السفر إىل اخلارج أص               . العامل

وحث احلكومة على إعادة النظر يف موقفها بشأن        .  على أرض الواقع   قائماًاآلن السفر، فإن نظام القيود ال يزال        
  .  على املساعدة يف ضمان املتابعة الكافية وتنفيذ التوصياتأيضاًالتوصيات املرفوضة، وحث شركاء تركمانستان 

كمانستان الواضح للتوصيات بضمان احلق يف حرية التعبري والتجمع ورحبت منظمة العفو الدولية بدعم تر  - ٥٢٠
 عليها، والسماح للمنظمات غري احلكومية بالتـسجيل        طالعالواوتكوين اجلمعيات؛ واحلق يف التماس املعلومات       

 االنتـهاكات اخلطـرية ضـد       إزاءوأعربت عن بالغ قلقها     . والعمل حبرية؛ وإهناء التحرش بالصحفيني وهتديدهم     
وقد وردت إليها تقارير عـن أن       . دافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملخالفني يف الرأي يف تركمانستان         امل

 عرضاً التماسهما بالعفو عنهما وأهنما ت٢٠٠٨عضوين من مؤسسة هلسنكي التركمانستانية رفض الرئيس يف عام        
طلبت اإلفراج عنهما، حسبما أوصـي بـه        للتعذيب يف مرفق االحتجاز، واعتربهتما املنظمة من سجناء الضمري و         

 عدم إجراء حتقيقات مستقلة، فيما يظهر، يف الوفاة الغامضة يف إزاء أعربت عن بالغ قلقها اكم. خالل االستعراض
وحثـت املنظمـة    . ٢٠٠٦سبتمرب  /السجن اليت أودت حبياة شريكتهما يف االهتام أوغول سابر مرادوفا يف أيلول           

، بـإجراء   ) من التقرير  )د(٢٩الفقرة  ( جديد يف التوصية، املقدمة خالل االستعراض        تركمانستان على النظر من   
كما الحظت اللجنة أنه يتعني على تركمانستان دراسة التوصيات اليت قـدمت خـالل              . حتقيق مستقل يف وفاهتا   

جرائم اب عن    من العق  اإلفالتاالستعراض، مبا يف ذلك، طلب محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والقضاء على             
وحثت املنظمة احلكومة على أن تشري بصورة واضحة  .  من سوء املعاملة، وضمان حرية الصحافة      االتعذيب وغريه 

وذكرت املنظمة أنه ال يزال يتعني      . إىل كامل دعمها هلذه التوصيات األساسية وضمان تنفيذها الفوري والكامل         
 اجلديدة بتنفيذ إصالحات تستهدف محاية حقوق اإلنـسان          سبق أن أعلنتها احلكومة    لتزاماتاإلعمال الكامل ال  

  . بالتزاماهتاودعت احلكومة إىل اغتنام فرصة استعراض احلالة فيها يف نطاق االستعراض الدوري الشامل للوفاء 

 اهليئة الدولية  منظمة الحظت،من تقرير الفريق العامل) ١٢(٧٠وباإلشارة إىل التوصية الواردة يف الفقرة   - ٥٢١
 أداء خدمة عسكرية غـري      ضمريياًضرائب الضمري والسالم أنه جيب كخطوة أوىل إعداد قانون يتيح للمعترضني            ل
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 دراسة للمعايري الدولية ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك            أن جتري بإمعان   تركمانستان على    اهليئةوتشجع  . مسلحة
واسترعت االنتباه إىل . تركمانستان معها اختصاصات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والعمل على أن تتمشى قوانني

.  الـضمريي   الذي دعا إىل إنشاء خدمة بديلة تتوافق مع أسباب االعتراض          ١٩٨٩/٧٧قرار جلنة حقوق اإلنسان     
 إىل أنه على حني أن اخلدمة العسكرية غري املسلحة ال تليب احتياجات من يكون اعتراضهم على                 املنظمةوأشارت  

وأشارت . دعم من حيملون السالحب بل واحتياجات كثريين ممن ال يسمح ضمريهم ، فحسباًيمحل السالح شخص
 على اخلدمة العسكرية ضمريياً إىل أنه ينبغي لتركمانستان أن تضع يف اعتبارها التوصية بعدم سجن املعترضني اهليئة

  .  متثل عقوبة أخرى على نفس اجلرم من هذا النوعوأن أي عقوبة

  الستعراضا موضوع للدولة املالحظات اخلتامية - ٤

أعربت تركمانستان عن شكرها ملا قدم من التوصيات والتعليقات الناقدة واحلـوار البنـاء وكـذلك                  - ٥٢٢
ن سياسة تركمانستان هي مواصلة السعي إىل تطوير مجيع جوانب اجملتمـع املـدين              إوقالت  . للمجموعة الثالثية 

 هلذا اهلدف، وبدعم مـن      وحتقيقاً. نظام محاية حقوق اإلنسان فيها     والتعزيز املتواصل ل   الدميقراطيوإضفاء الطابع   
 إىل جنب مع املنظمات الدولية، جتري أنشطة ومشاورات لرصد القوانني القائمة وحتقيـق              اجلهود الدولية وجنباً  

ة املشتركة وتعتزم تركمانستان، يف إطار أنشطة اللجن.  فيهامتشيها مع الصكوك الدولية اليت متثل تركمانستان طرفاً
  . بني الوزارات إجراء رصد دائم حلالة حقوق اإلنسان ووضع برنامج وطين بشأن حقوق اإلنسان

، بيَّن الوفد أنه فيما يتعلق بالرعاية الصحية،        املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية       على   اًورد  - ٥٢٣
القدمي، فإنه تتوفر جلميع مواطين تركمانـستان       مبوجب الدستور اجلديد، وكما كان عليه احلال مبوجب الدستور          

بدون استثناء إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية ويرد املزيد من املعلومات التفصيلية هبذا الشأن يف التقريـر              
  . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجبالوطين املقدم 

يع التوصيات املقدمة من الوفود واملنظمات الدولية يف نطـاق االسـتعراض            وذكرت تركمانستان أن مج     - ٥٢٤
الدوري الشامل لتركمانستان ستوضع يف االعتبار يف العمل املقبل لتركمانستان هبدف التطوير املتواصل لنظـام               

  . حقوق اإلنسان لديها

  بوركينا فاسو

ميع األحكـام ذات الـصلة       جل وفقاً ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩أجري استعراض بوركينا فاسو يف        - ٥٢٥
 للمرفق بقرار وفقاًالتقرير الوطين املقدم من بوركينا فاسو :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

؛ والتجميع الذي أعده مكتب املفوضية السامية حلقوق        (A/HRC/WG.6/3/BFA/1) )أ(١٥، الفقرة   ٥/١اجمللس  
 وفقـاً ؛ واملوجز الذي أعده مكتب املفوضية السامية        (A/HRC/WG.6/3/BFA/2) )ب(١٥ للفقرة   وفقاًاإلنسان  
  .(A/HRC/WG.6/3/BFA/3) )ج(١٥للفقرة 

 نتـائج ، يف   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الـثالثني، املعقـودة يف              - ٥٢٦
  ). م جيم أدناهانظر القس(االستعراض املتعلق ببوركينا فاسو واعتمدها 
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 وتتألف نتائج االستعراض املتعلق ببوركينا فاسو من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل                - ٥٢٧
)A/HRC/10/80 و A/HRC/10/80/Corr.1(        أو االسـتنتاجات،   /، باإلضافة إىل آراء بوركينا فاسو بشأن التوصيات و

 مل تعاجل معاجلـة     ا، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت         وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمته    
  .كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

و عن شكرها للدول على مشاركتها يف احلوار التفاعلي مع رئيس اجمللس واملفوضة             أعربت بوركينا فاس    - ٥٢٨
والحظت بوركينا فاسو أهنـا خـالل احلـوار         .  وأمانة اجمللس  اجملموعة الثالثية السامية حلقوق اإلنسان وأعضاء     

  عض القضايا   عن الشواغل اليت أعرب عنها، على الرغم من أن ب          ردودالتفاعلي، قبلت معظم التوصيات وقدمت      
  . ال تزال حتتاج إىل مزيد من التوضيح

وفيما يتعلق باعتماد قوانني حتقق متشي مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبدأ بـاريس، أشـارت                  - ٥٢٩
  . لعرضه على الربملان مشروع قانون متهيداًبوركينا فاسو إىل أن جملس الوزراء يستعرض حالياً

ديدة تدعو إىل إلغاء عقوبة اإلعدام وإىل التصديق على الربوتوكول االختياري وأضافت أن مثة توصيات ع  - ٥٣٠
ومع موافقة بوركينا فاسو على     . الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يلغي عقوبة اإلعدام          

إهنا ذكرت أهنا حتبذ حالياً زيادة   عقوبة اإلعدام، ف   إلغاء عقوبة اإلعدام وتذكريها بأهنا من البلدان اليت ألغت عملياً         
  .توعية املمثلني املنتخبني بغية ضمان اعتماد مشروع القانون

وفيما يتعلق بالشواغل بصدد حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء يف بالبوريه وبييال، بينت بوركينا فاسو   - ٥٣١
ص، ومن بينهم رجال شرطة، أحيلوا إىل        وأن بعض األشخا   أنه شرع يف اختاذ إجراءات قانونية وأهنا جارية حالياً        

  غري أهنا ترغب يف تفادي اخللط بني املسار العادي للقضاء واإلفالت من العقاب الذي حيـدث عنـدما                  . القضاء
  .ال يكون هناك إجراء من قبل الدولة

كافحة العنف ضد وفيما يتعلق بالتوصيات باختاذ تدابري قانونية وإدارية وغريها من التدابري اليت تستهدف م  - ٥٣٢
وتعتزم بوركينا فاسو تعزيز . النساء والفتيات، أوضحت بوركينا فاسو أن هذه التدابري موجودة بالفعل وأهنا تنفذ          

هذه التدابري ودعم برامج التوعية بغية اجتثاث جذور املمارسات التقليدية الضارة اليت ال تزال تعوق تطور أوضاع 
  . النساء يف بوركينا فاسو

يما يتعلق بتعدد الزوجات، الحظت بوركينا فاسو أن نظام تعدد الزوجات اختياري حيث أن الزواج               وف  - ٥٣٣
وأضافت أن التعدد بوصفه أحد اجلوانب العلمانية للثقافة يف بوركينا فاسو، فإن منعه يتطلب . بواحدة هو القاعدة

  . ونيةمحلة توعية، وخبالف ذلك فإنه سريغم الناس على ممارسته بصورة غري قان

أما بشأن مشاركة النساء يف هيئات صنع القرار، فقد أشارت بوركينا فاسو إىل أهنا اعتمدت مـشروع                   - ٥٣٤
 يف املائة لكل من اجلنسني يف االنتخابات ٣٠قانون بشأن حصص للمشاركة يأخذ يف احلسبان مستوى متثيل نسبته 

  . احمللية والتشريعية
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زت على حقوق الشعوب األصلية يف بوركينا فاسو، الحـظ الوفـد أن             وفيما يتعلق بالشواغل اليت ترك      - ٥٣٥
احلكومة ال متارس التمييز أو التهميش ضد أي جمموعة إثنية على املستوى السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو 

ودهـا  بوركينا فاسو تكـرس جه    أن  وذكر  .  يف البلد  وأشار إىل أنه ال توجد أي جمموعة مهمشة تارخيياً        . الثقايف
 مجيع املناطق يف البلـد مـن تنميـة    استفادةللنهوض جبميع الثقافات كيما تكفل، على الرغم من نقص املوارد،      

 أن الصعاب املرتبطة بالصحة والتعليم وأوضاع النساء واألطفـال ليـست            وأكد. اجتماعية واقتصادية متوازنة  
  . مقتصرة على جمموعة إثنية بعينها

 إىل أنه على الرغم من القيود االجتماعية واالقتصادية العديدة وقسوة الطبيعة ووطأة وأشارت بوركينا فاسو  - ٥٣٦
 مع حقوق اإلنسان، فإن جهود تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جارية وال            اًبعض التقاليد والثقافة اليت ال تتمشى دائم      

 اجملتمع الدويل  أن يقدم تقديرها   وأشارت إىل أنه سيكون موضع       ،وأضافت أن التحديات ال تزال عديدة     . فيهارجعة  
أي دعم يتوخى مساعدهتا على تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وتوجه الشكر بصفة                

  . خاصة إىل األرجنتني والربازيل يف هذا الشأن حيث أعربتا عن استعدادمها ملساعدة بوركينا فاسو

ـ        - ٢ ضاء والـدول   اآلراء اليت أعربت عنها الدول األع
 املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

 االسـتعراض الـدوري     نتائجأعربت اجلزائر عن شكرها احلار لوفد بوركينا فاسو ورئيسه على عرض              - ٥٣٧
والحظت اجلزائر أن النوعية اجليدة لتقرير بوركينا فاسو مكنت اجلزائر من تقييم التقدم اهلام احملـرز يف                 . الشامل

وتشجع اجلزائر بوركينا فاسـو،     .  حقوق اإلنسان منذ استقالهلا على الرغم من التحديات العديدة         شىت جوانب 
.  الواردة يف تقريرها الـوطين     التزاماهتا حمدود املوارد، على مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ          ياً نام اًبوصفها بلد 

  . ديات هذه التحمواجهةوطلبت إىل اجملتمع الدويل دعم بوركينا فاسو يف 

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها للنهج الشامل الذي اختذته بوركينا فاسـو يف إعـداد                  - ٥٣٨
والحظت أن بوركينا فاسو قد عمدت إىل توقيف الكثري من ممارسي ختان الفتيات واملتواطئني              . تقريرها الوطين 

ء التام على ختان اإلناث ومشاطرة غريها مـن          احلكومة بالقضا  التزاممعهم وحكمت عليهم بالسجن، ورحبت ب     
.  إجيابياًالبشر ميثل تطوراًبورأت الواليات املتحدة أن القانون اجلديد املناهض لالجتار . البلدان يف أفضل املمارسات

وأيدت طلب بوركينا فاسو املساعدة التقنية من       . التثقيفية محالهتا   وخباصةوالحظت عمل وزارة حقوق اإلنسان،      
  .تمع الدويل واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان لدعم تقدم حقوق اإلنسان على أرض الواقعاجمل

 بوركينا فاسو بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ورحبت مع عظيم االرتيـاح            التزاماتوأشادت السنغال ب    - ٥٣٩
 يساور السنغال شك وال. بقبول معظم التوصيات اليت قدمت خالل االستعراض الدوري الشامل يف الفريق العامل

يف رغبة بوركينا فاسو يف تنفيذها كما أهنا على ثقة من أن هذا سيسهم يف زيادة ضمان التمتع الكامل حبقـوق                     
وأعربت السنغال عن تقديرها للجهود اليت اضطلعت هبا        . اإلنسان يف البلد، وخباصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم       

وتتمىن .  ملواجهة الشواغل اليت أعربت عنها خالل اجتماع الفريق العامل الوطينعلى الصعيدبوركينا فاسو بالفعل 
السنغال لبوركينا فاسو كل جناح يف تنفيذ هذه التوصيات ودعت اجملتمع الدويل إىل توفري أي مساعدة حتتاج إليها 

  . بوركينا فاسو يف هذا الشأن
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.  بوركينا فاسو بتنفيـذها    وبالتزاممة إليها   ورحبت نيجرييا بقبول بوركينا فاسو معظم التوصيات املقد         - ٥٤٠
بوركينا فاسو، باإلجنازات اجلديرة بالثناء اليت حققهـا        احلالة يف   وذكَّرت نيجرييا بأهنا أشادت، خالل استعراض       

وتتطلع . البلد يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال التعليم االبتدائي للفتيات ومكافحة ختان اإلناث              
 لالستعراض ودعت اجملتمع الدويل إىل القادمةا إىل حتسني سجل حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو يف الدورة نيجريي

  . مساعدة بوركينا فاسو يف جهودها للوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

نهوض ورحبت الكامريون حبضور وزير تعزيز حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو، الذي يكرس جهوده لل               - ٥٤١
 بوركينا فاسو بنشر ثقافـة فعليـة        التزاموبينت الكامريون أن    . اعتماد نتائج االستعراض  حبقوق اإلنسان، جلسة    

وأشـارت إىل   . ٢٠٠٨ديـسمرب   / يف االستعراض الدوري الشامل يف كـانون األول        حلقوق اإلنسان كان جلياً   
 شك فيه لديها أن النجاح آت، ودعت اجملتمـع  التحديات العديدة اليت ال يزال من املتعني مواجهتها ولكن مما ال         

  .الدويل إىل مساعدة بوركينا فاسو يف حتقيق أهدافها يف ميدان حقوق اإلنسان

ورحبت الربازيل حبضور وزير تعزيز حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو الذي أكدت كلمته إرادة بوركينا فاسـو             -٥٤٢
 العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بأهنا عازمة على تعزيز ومحايـة            اليت أعربت عنها خالل احلوار التفاعلي للفريق      

غري أن الربازيل الحظت التحديات اليت يتعني مواجهتها حسبما هـو مـبني يف              . حقوق اإلنسان بصورة كاملة يف البلد     
على اجملتمع الـدويل    كما الحظت الربازيل أن     ). ٩٥، الفقرة   A/HRC/WG.6/3/BFA/1(التقرير الوطين لبوركينا فاسو     

مسؤولية إظهار إرادته بتقدمي الدعم الضروري ملساعدة بوركينا فاسو يف تنفيذ التوصيات املقدمة خالل احلوار يف الفـرق               
  . هتا وممارساهتا اجليدة، مبساعدة بوركينا فاسو لتحقيق هذه الغايةا إىل قدرها، استناداًالتزاموأعربت الربازيل عن . العامل

بت كوت ديفوار عن شكرها لوفد بوركينا فاسو على العرض الذي يظهر األمهية اليت يوليها البلد                وأعر  - ٥٤٣
والحظت كوت ديفوار مع االرتياح أن      . حلقوق اإلنسان بصفة عامة واالستعراض الدوري الشامل بصفة خاصة        

وشددت . ٢٠٠٨ديسمرب  /بوركينا فاسو وافقت على معظم التوصيات املقدمة يف الفريق العامل يف كانون األول            
كوت ديفوار على احلاجة إىل تقدمي الدعم الضروري إىل بوركينا فاسو ملساعدهتا يف حتقيق القدر اهلائـل مـن                   

  . حقيقيةدميقراطيةاإلجنازات الذي حتتاج إىل تنفيذه لضمان سيادة القانون يف ظل 

 خالل عملية اللذين ظهراريح واالجتاه البناء، النهج الصبورحبت جيبويت حبضور الوزير جلسة االعتماد وأشادت     -٥٤٤
 اليت أعربت عنها بوركينا فاسو بتعزيز ومحاية        لتزاماتوأثنت جيبويت على اال   . االستعراض الدوري الشامل لبوركينا فاسو    

 كـانون   ٩والحظت أن معظم الشواغل والتوصيات اليت أعرب عنها خـالل احلـوار التفـاعلي يف                . حقوق اإلنسان 
 قوبلت باستجابات وافية، وبينت أن املوارد املالية واملساعدة التقنية جيب أن تكون كافية ملتابعـة                ٢٠٠٨سمرب  دي/األول

  .  بوركينا فاسو إىلوأعربت جيبويت عن أملها يف االهتمام مبناشدات تقدمي املساعدة. تنفيذ بعض التوصيات

  آلخرين التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة ا- ٣

 بوركينا فاسو على اجلهود اليت اضطلعت هبا يف ميدان          املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية      هنأت    - ٥٤٥
،  بوركينا فاسو  املنظمةذكَّرت  و. تعزيز حقوق اإلنسان واملشاورات اليت أجريت يف إطار االستعراض الدوري الشامل          

ضرورة التعجيل ببناء مرافق سجون جديدة بغية حتسني أوضاع حـبس            ب ، من تقرير الفريق العامل    ٤٤مبوجب الفقرة   
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.  عن حتسني التعليم وإعادة االندماج االجتماعي لألطفال املنخرطني يف الرتاعات مبا يتطابق مع القانون       فضالًاحملتجزين،  
صحاب املصلحة من اجملتمع     من تقرير الفريق العامل بشأن احلاجة إىل تعبئة املزيد من أ           ٤٩ إىل الفقرة    املنظمةوأشارت  

متالزمـة  /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةمكافحة  عن  فضالًاملدين ومشاركتهم يف أنشطة مكافحة ختان اإلناث        
وشددت املنظمة على أمهية نشر املعلومات بشأن قانون مكافحة بتـر األعـضاء يف              ). اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

وباإلشارة إىل تقرير الفريق العامل، ذكَّرت املنظمـة بوركينـا   . القانون بشىت اللغات احملليةاملناطق الريفية وترمجة هذا   
فاسو مبواصلة جهودها إلدراج املعلومات عن حقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية وتزويد شباب العمال مبواد تعليميـة              

  . من خالل مراكز الشبابوتدريبية يف ميدان حقوق اإلنسان بغية النهوض بتعليم حقوق اإلنسان 

. األشخاصب الفرنسيسكان الدولية بقبول بوركينا فاسو التوصيات املتعلقة باالجتار           هيئة ورحبت منظمة   - ٥٤٦
.  بوركينا فاسو مبضاعفة جهودها يف مكافحة االجتار بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل اجلنسيالتزاموالحظت 

 ألغراض السخرة، وبصورة رئيسية الـيت       أيضاًكينا فاسو حيدث    رص يف بو  والحظت املنظمة أن االجتار باألشخا    
وأشارت إىل أنه ال غىن عن هنج شامل للتصدي هلذا االجتار، وأنه ينبغي أن يستند إىل التنفيذ .  فيها األطفاليسخَّر

تفاقية األمم املتحدة األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكملة البالفعال لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 
كما الحظت املنظمة أن بوركينا فاسو بلد       . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت صدقت عليها بوركينا فاسو         

وباإلضافة إىل مواصلة خطة عمـل األمـم   . األشخاص يف املناطق الريفية واحلضرية    بمنشأ ومعرب ومقصد لالجتار     
 سـتراتيجية اتعراض الدوري الشامل، أكدت املنظمة على ضرورة تطبيـق         املتحدة، حسبما أوصى به خالل االس     

يوليه / متوز ٦البشر، وخباصة من خالل التنفيذ الفّعال لالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف             بإقليمية ملكافحة االجتار    
خاص وحثتها على األشبوشجعت املنظمة بوركينا فاسو على دعوة املقرر اخلاص املعين باالجتار .  يف أبوجا٢٠٠٦

. إعادة النظر يف رفض التوصية اليت تدعو إىل تقدمي دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني أصـحاب الواليـات                  
والحظت املنظمة أن سوء إدارة القطاع الزراعي من أسباب شدة وطأة األزمة الغذائية يف بوركينا فاسو يف عـام       

ها مبواصلة جهودها لدعم احلقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية    التزامتذكري بوركينا فاسو ب   ويف معرض . ٢٠٠٨
والثقافية، شجعت احلكومة على إيالء اهتمام خاص إىل احلق يف الغذاء وأوصت بإقامة هيئة وطنية لتحليل أسباب       

  . وتداعيات األزمة الغذائية ووضع مبادئ توجيهية متثل إطار عمل يف هذا الشأن

 العديدة اليت أعلنتها بوركينا فاسو يف تقريـر         لتزامات اال بطات حقوق اإلنسان  االحتاد الدويل لرا  والحظ    - ٥٤٧
 استنكر حقيقة أن معظم التوصيات اليت مل تقبلـها  االحتادغري أن . ٣٣ إىل   ٧الفريق العامل، وخباصة يف الفقرات      

ية بشأن استقالل   بصفة خاصة أن التوص    االحتاد   والحظ. بوركينا فاسو متثل شواغل خطرية لشعب بوركينا فاسو       
 ُرفضت يف حني أن عوائق استقالل القضاء وكفاءة عمله ال تزال كبرية، مما يؤدي )أ(٥٨القضاء الواردة يف الفقرة 

 وأكد. أيضاًكما الحظ أن التوصيات املتعلقة حبرية الصحافة مل تقبلها بوركينا فاسو . إىل أزمة ثقة يف هذا الشأن    
، هتديدات بسبب حتقيقاهتم الصحفية عن التعـامالت        ٢٠٠٩لقوا، يف مطلع عام      من الصحفيني ت   أن عدداً االحتاد  

بوركينا فاسو إىل أن تأخذ يف احلسبان مجيع التوصيات املقدمة خالل ا االحتاد ودع. املالية لبعض املسؤولني العامني
ل صـحافة حـرة     االستعراض الدوري الشامل، وخباصة ضمان استقالل اهليئة القضائية وحرية التعبري من خـال            

ومستقلة، والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واعتماد قانون             
 عقوبة اإلعدام وحتويل مجيع أحكام اإلعدام املعلنة بالفعل إىل عقوبات بديلة، والسماح للمقررين اخلاصـني     يلغي

  . أصحاب الواليات بزيارة البلد
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أن شعب بوركينا فاسو معروف بأنه حر وأمني         كر مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان      وذ  - ٥٤٨
والحظ .  القانوين والعريف  هاوأن احلكومة جعلت من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أساس سياستها الوطنية وهنج           

 ة على كوهنـا يف صـدار       أن دستور بوركينا فاسو يؤكد حقوق وواجبات الشعوب، وهنأ بوركينا فاسو           املركز
 إىل أن مفهـوم  ركـز وأشار امل. معاًاملدافعني عنها، أي أن حقوق اإلنسان وواجباته ال تتجزأ وأنه جيب تعزيزها  

واجبات اإلنسان نسي، لفترة طويلة، من قبل جملس حقوق اإلنسان وطلب من بوركينا فاسو أن تساعد يف اعتماد 
 يف تنفيذ االستنتاجات    اًرب عن أمله يف أال تدخر بوركينا فاسو جهد        وأع. مشروع عاملي بشأن واجبات اإلنسان    

  . والتوصيات اليت صيغت خالل سري احلوار

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

 وجلميع  -  سويسرا وقطر ومدغشقر     -  اجملموعة الثالثية أكدت بوركينا فاسو من جديد شكرها ألعضاء          - ٥٤٩
 على تنفيذ ما قبلته من هاكما أكدت بوركينا فاسو عزم. صلحة الذين شاركوا يف املناقشاتاألعضاء وأصحاب امل

  .التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل

وأحالت بوركينا فاسو، بسبب القيود الزمنية، بعض الدول وأصحاب املصلحة إىل تقريرهـا الـوطين                 - ٥٥٠
(A/HRC/WG.6/3/BFA/1)   املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل         وتقرير الفريق العامل ) A/HRC/10/80 

وفيما يتعلق بالتوصية بتوجيه دعوة دائمة إىل املقررين اخلاصني أصحاب الواليـات،          . )A/HRC/10/80/Corr.1و
 مع املمثلني املعنيني باإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واآلليات اخلاصة اًأشارت بوركينا فاسو إىل أهنا تعاونت دائم

وفيما يتعلق بسوء إدارة القطاع الزراعي، أشارت بوركينا فاسو .  وأهنا تنظر بعناية يف توجيه الدعوات هلمألفريقيةا
أما فيما يتعلق حبرية الصحافة، فقد      .  ولىب احتياجات العمال الريفيني واملزارعني     إىل أن موسم احملاصيل كان ممتازاً     

وأشارت بوركينا فاسـو، بـشأن      .  فيها ة معترف هبا وحمترمة   أكدت بوركينا فاسو من جديد أن حرية الصحاف       
هتديدات القتل اليت وجهت إىل الصحفيني واحملررين على اإلنترنت، إىل أهنا تبذل قصارى جهدها لضبط اجلنـاة                 

وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، أشارت بوركينا فاسو . وأعربت عن تقديرها لتقدمي أي معلومات يف هذا الشأن
 وأهنا تعتقد أهنا ستصبح، عند إجراء االستعراض الشامل القادم، من الدول اليت ألغـت                أنه قيد الدراسة حالياً    إىل

  . اًنيهذه العقوبة قانو

ة مهمة يف عملية حقوق اإلنسان اجلارية واليت ـل مرحلـوذكرت بوركينا أن االستعراض الدوري الشام  - ٥٥١
ا مستعدة إلجراء مناقشات مع مجيع أصحاب املصلحة إلحراز تقدم يف           وأكدت بوركينا فاسو أهن   . فيهاال رجعة   

  .ميدان حقوق اإلنسان وهي متقبلة جلميع االنتقادات ومجيع املقترحات البنَّاءة

 بتعزيز ومحايـة حقـوق      فيهاا بصورة دائمة وال رجعة      التزامه، أكدت بوركينا فاسو من جديد       وختاماً  - ٥٥٢
نعة بأنه سيتحقق، مع دعم اجملتمع الدويل واجملتمع املدين هلا، تفعيل حقوق اإلنـسان   وبوركينا فاسو مقت  . اإلنسان

وعليه، فإهنا تطلب بصورة حمددة املساعدة التقنية من جملس حقوق اإلنسان بشأن تنفيذ احلقوق            . بصورة متواصلة 
  : التالية على وجه اخلصوص
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  التعليم، مبا يف ذلك تعليم حقوق اإلنسان؛  )أ(  
  الصحة واإلصحاح؛  )ب(  
  اإلسكان؛  )ج(  
  توفري املعلومات إىل السكان الريفيني؛  )د(  
حىت على الرغم من اجلهود الكـبرية   -  تعزيز قدرات وزارة العدل بغية حتسني أوضاع السجون   )ه(  

  اليت اضطلع هبا بالفعل لتحقيق استقاللية القضاء؛
  حقوق النساء واألطفال؛  )و(  
  . إلعاقةحقوق األشخاص ذوي ا  )ز(  

هنا تتعاون بالفعل مع البلدان األخرى يف املنطقة ملكافحة االجتار واالسـتغالل            أوأضافت بوركينا فاسو      - ٥٥٣
والحظت بوركينا فاسو أهنا صدقت على .  ملكافحة هذه احملنةاًاجلنسي لألطفال وأهنا تنفذ إجراءات ملموسة عملي
  . األطفالبن، وأن قانوهنا املدين يفرض عقوبات على االجتار مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف هذا الشأ

  الرأس األخضر

ميع األحكام ذات الـصلة   جلوفقاً ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠أجري استعراض الرأس األخضر يف    - ٥٥٤
حلقوق اإلنسان  التجميع الذي أعدته املفوضية السامية      : ، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     

 )ج(١٥ للفقـرة  وفقاً املفوضية السامية  قدمته؛ واملوجز الذي    (A/HRC/WG.6/3/CPV/2) )ب(١٥ للفقرة   وفقاً
(A/HRC/WG.6/3/CPV/3) .  

 نتائج، يف   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والثالثني، املعقودة يف             - ٥٥٥
  ). انظر القسم جيم أدناه(ألخضر واعتمدها االستعراض املتعلق بالرأس ا

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بالرأس األخضر من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري                - ٥٥٦
أو االستنتاجات، وااللتزامـات    /، باإلضافة إىل آراء الرأس األخضر بشأن التوصيات و        (A/HRC/10/81)الشامل  

قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل الطوعية والردود اليت 
  . احلوار التفاعلي يف الفريق العامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

وأعرب رأس األخضر من جديد عزم احلكومة على مواصلة عملية االستعراض الدوري الشامل أكد ممثل ال  - ٥٥٧
، حيـث   ٢٠٠٨ديـسمرب   /عن شكره جلميع الوفود اليت شاركت مبداخالت يف احلوار التفاعلي يف كانون األول            
  .قدمت تعليقات وتوصيات، تتيح إجراء حتليل متعمق حلالة حقوق اإلنسان يف البلد
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ديسمرب، أن الدستور حيفظ الطـابع املطلـق        /لرأس األخضر، حسبما أكدت يف كانون األول      وذكرت ا   - ٥٥٨
لكرامة اإلنسان ويكفل متتع مجيع مواطين الرأس األخضر باحلقوق واحلريات، مبا يف ذلك احلـق يف احليـاة ويف                   

وباإلضافة إىل ذلك، يعترف . نةلة يف املواطيالكرامة واحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية ويف ممارسة احلقوق األص
الدستور حبقوق األجانب املقيمني واألجانب الذين يعيشون بصفة مؤقتة يف البلد وحيمي احلق يف العمل واحلق يف                 

  .  عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةفضالًعدم اخلضوع للتمييز، 

مثل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        وانضمت الرأس األخضر للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          - ٥٥٩
والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال             
التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن                 

 أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية بشأن بيع      ضروب املعاملة 
 األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال، وبشأن مشاركة األطفال يف الرتاع املسلح؛ واتفاقية مكافحة             وبغاءاألطفال  

  .األشخاص، وخباصة النساء واألطفالب االجتار اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا ملنع وقمع ومعاقبة

، بني ممثل الرأس األخـضر      A/HRC/10/81ر الفريق العامل    ـات الواردة يف تقري   ـوفيما يتعلق بالتوصي    - ٥٦٠
 وأن تدابري تنفيذها ستتخذ بأسرع ٥٠ و٤٩ و٤٧ و٤٥ و٤١ و٤٠ و٣٨ و٢٤ و١٥ و١٢ و١١قبول التوصيات 
  .ما يف اإلمكان

، الحظ أن القوانني احمللية للرأس األخضر حتظر بالفعل مجيع          ٢٢ و ١٨ و ١٣ و ١ق بالتوصيات   وفيما يتعل   - ٥٦١
  .أشكال العنف من قبل مسؤويل إنفاذ القوانني وأن رصد ومتابعة األحكام ذات الصلة ستتواصل

، فإن النظام القضائي للرأس األخـضر اعتمـد         ٤٨ و ٢٨ و ٢١ و ١٩ و ١٦ و ٢وفيما يتعلق بالتوصيات      - ٥٦٢
ن الصكوك حلماية حقوق األطفال والقصر، وبصفة خاصة املدونة اجلنائية اجلديدة، املعتمدة يف             ـ م لفعل عدداً با

  . ، اليت تقمع العنف يف حميط األسرة٢٠٠٤عام 

، فإن حكومة الرأس األخضر تعمل على تنفيذ خطـة          ٤٣ و ٤٢ و ١٤ و ٨ و ٣أما فيما خيص التوصيات       - ٥٦٣
وتتوخى هذه اخلطة تنفيذ أحكام إلدماج   . ٢٠١١ -  ٢٠٠٩ اجلنساين خالل الفترة     العمل الوطنية ملكافحة العنف   

  . البشربالنساء األجنبيات ومكافحة مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك االجتار 

دولية حسبما هو مبني الصكوك الكما ستعمد احلكومة إىل بدء أو إمتام عملية االنضمام أو التصديق على   - ٥٦٤
  .٣٩ و٣١ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و٧ و٦يف التوصيات 

 املؤرخ،  ٢/٢٠٠٦، فإن احلكومة اعتمدت بالفعل املرسوم بقانون رقم         ٢٩ و ٩وفيما يتعلق بالتوصيتني      - ٥٦٥
، بشأن تدابري احلماية يف امليدانني االجتماعي والتعليمي، بغية تعلـيم القـصر             ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٧

  . األطفال واملراهقنيحالةري وضع قانون بشأن وجي. وإدماجهم بكرامة ومسؤولية يف اجملتمع

ومثة برنـامج إصـالح   . ٣٥ و٢٢ و١٨ و١٠وستواصل احلكومة جهودها فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات    - ٥٦٦
واسع النطاق لنظام السجون، يشتمل على تدريب ضباط السجون وافتتاح مركزي احتجاز جديدين سـيحالن               

  .مشكلة اكتظاظ السجون
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، فقد أكد ممثل الرأس األخضر مـن        ٤٤ و ٣٧ و ٣٣ و ٣١ و ٣٠ و ٢٣ و ٢٠ يتعلق بالتوصيات    أما فيما   - ٥٦٧
  . جديد أن مجيع القوانني احمللية تضمن املساواة بني الرجل واملرأة وحتظر مجيع أشكال التمييز

، الحظ أن عمل احلكومة يسترشد باتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمـل             ٣٤وبشأن التوصية     - ٥٦٨
والواقع أن معظم القوانني اليت صدرت يف اآلونة األخرية . لدولية ذات الصلة وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفلا

  . سنة١٥بشأن العمل تنص على أن أدىن سن لدخول الطفل سوق العمل هو 

وال متنع  . ٣٦ومل تسجل حكومة الرأس األخضر أي زعم بالتمييز ضد اجملموعات املذكورة يف التوصية                - ٥٦٩
  .القوانني احمللية وال تقمع السلوكيات الفردية إال إذا كانت تشمل القصر

، فإن مجيع التوصيات وختاماً. ٤٦ و١٧ و٤واختذت احلكومة بالفعل إجراءات بشأن حمتويات التوصيات   - ٥٧٠
  .ستهما، اللتني ستواصل احلكومة درا٣٢ و٥يف تقرير الفريق العامل قد قبلت، باستثناء التوصيتني 

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء والـدول           - ٢
 املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

أعربت اجلزائر عن شكرها للرأس األخضر على املعلومات اليت قدمتها باإلضافة إىل العرض الذي قدم يف                  - ٥٧١
كما أعربت اجلزائـر عـن      . ٢٠٠٨مرب  ديس/الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف كانون األول        

  . وشجعتها على مواصلة هذه اجلهودتقديرها للجهود اليت تضطلع هبا السلطات لتعزيز حقوق اإلنسان حملياً

وشكرت السنغال الرأس األخضر على عرضها الواضح وقبوهلا العديد من التوصيات املقدمـة خـالل                  - ٥٧٢
 تضطلع هبا الرأس األخضر لدعم إجنازاهتا ولتحسني حقوق مواطنيها          وبيَّنت السنغال أن اجلهود اليت    . االستعراض

وترجو السنغال لسلطات الرأس األخضر النجاح التام يف جهودهـا احلازمـة            . تستحق ثناء السنغال وتشجيعها   
.  عن القضاء على الفقر والنهوض بـالتعليم والـصحة         فضالًلضمان إيالء االعتبار الفعلي حلقوق الطفل واملرأة،        

وأعربت السنغال عن أملها يف أن يقدم اجملتمع الدويل الدعم للرأس األخضر يف جهودها ملواصلة حتـسني حالـة                   
  .حقوق اإلنسان

 باإلعمال التام التزامهاورحبت الربازيل باملوقف الصريح والبناء للرأس األخضر خالل عملية االستعراض و  - ٥٧٣
لى ما اختذته الرأس األخضر من خطوات وعلى أهدافها، حسبما وسلطت الربازيل الضوء ع. جلميع حقوق اإلنسان

 عن اخلطـوات    فضالًهو مبني يف تقرير الفريق العامل، يف مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال وسوء معاملتهم،              
وأشادت الربازيل بالرأس األخضر إلقرارها مدونة اإلجراءات اجلزائية اجلديـدة          . املتخذة يف جمال قضاء األحداث    

وأعربت الربازيل عن ثقتها يف أن الرأس األخضر ستواصل التغلب على حتدياهتا الرئيسية يف . ومدونة العمل اجلديدة
 وأكدت الربازيل   ، إىل جنب مع هدف الوصول إىل التنمية املستدامة ومكافحة الفقر          ميدان حقوق اإلنسان، جنباً   

ادها للتعاون مع الرأس األخضر يف اجملاالت اليت ترى         من جديد، بروح بناءة وتعاونية، توصياهتا وأوضحت استعد       
  .الرأس األخضر أهنا األكثر ضرورة ومالءمة
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   أصحاب املصلحة ذوي الصلة باآلخريناملقدمة من التعليقات العامة - ٣

عن أسفها إلخفاق   ) بدعم من رابطة قاضيات الرأس األخضر      (منظمة كونكتاس حلقوق اإلنسان   أعربت    - ٥٧٤
ضر يف تقدمي تقرير خطي واالخنراط يف عملية مشاورات واسعة خالل احلوار التفـاعلي لالسـتعراض      الرأس األخ 

وأكدت املنظمة، على الرغم من     . وأعربت عن أملها يف حتسني هذه اجلوانب يف الدورة القادمة         . الدوري الشامل 
مية ووفيات األطفال يف الرأس  وحقوق اإلنسان، وخفض معدالت األالدميقراطية تقديرها جلهود دعم ،هذا األسف

وحثت املنظمة الرأس األخضر على مواصلة حتسني حقوق املرأة وخباصة يف جمال اإلصالح القانوين وقبول . األخضر
توصيات االستعراض الدوري الشامل املقدمة من فرنسا وسلوفينيا بشأن العنف ضد املرأة وإظهار هذه التغيريات               

  . يف املدونة اجلزائية

وأعرب مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان عن تقديره حلقيقة ارتفاع العمر املتوقع عنـد                 - ٥٧٥
. الوالدة يف الرأس األخضر، ولكنه تساءل عن أسباب التباين بني العمر املتوقع عند الوالدة بني الرجال والنـساء                 

 للصلة بني العمر املتوقع عند أيضاًين والتصدي  الرأس األخضر بإجراء دراسة شاملة لتفسري هذا التبااملركز ىوأوص
  مجيع الدول األعضاء يف اجمللـس التعـاون يف إجنـاز           من   طلب املركز و. الوالدة والتمتع الفعلي حبقوق اإلنسان    

   .هذه الدراسة

 بمتالزمة نقص املناعـة املكتـس     /فريوس نقص املناعة البشرية   ب  املعنية وهنأت الشبكة القانونية الكندية     - ٥٧٦
مة نقـص املناعـة     زمتال/ البلد على قبول التوصيات املتعلقة بربامج مكافحة فريوس نقص املباعة البشرية           )االيدز(

 اجلنس  والثنائيوالترويج لزيادة التسامح مع جمتمع ذوي العالقات اجلنسية املثلية من اجلنسني            ) اإليدز(املكتسب  
  . واملتحولني إىل اجلنس اآلخر

  الستعراضا موضوعمية للدولة املالحظات اخلتا - ٤

ذكر ممثل الرأس األخضر أن احلكومة ملتزمة مبواصلة تعاوهنا وحوارها البناء مع مجيع املؤسسات الوطنية                 - ٥٧٧
ن االفتقار إىل املوارد املالية هو العقبة الرئيسية اليت حتول دون            أ وأضاف. والدولية لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد     

 على جهـود    أيضاًوهذه العقبة تؤثر    . جراءات يف تنفيذ التوصيات، مثل تعليم حقوق اإلنسان       اختاذ املزيد من اإل   
. استئصال الفقر وإمكانية احلصول على املياه وحتسني الصحة وتلبية االحتياجات األساسية األخـرى للـسكان              

مد احلكومة عليها، ذلك الدول اليت قدمت التوصيات على عالقات ثنائية طيبة مع الرأس األخضر وتعتأضاف أن و
  .أنه بدون دعمها سيكون من الصعب حتقيق نتائج إضافية

  كولومبيا

ميع األحكام ذات الصلة الواردة  جلوفقاً ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول ١٠أجري استعراض كولومبيا يف       - ٥٧٨
 للمرفق بقـرار اجمللـس   وفقاًبيا التقرير الوطين املقدم من كولوم:  واستناداً إىل الوثائق التالية  ٥/١يف قرار اجمللس    

ع الذي أعده مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ي؛ والتجم(A/HRC/WG.6/3/COL/1) )أ(١٥، الفقرة ٥/١
؛ واملوجز الذي أعده مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         (A/HRC/WG.6/3/COL/2) )ب(١٥ للفقرة   وفقاً

  .(A/HRC/WG.6/3/COL/3) )ج(للفقرة
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 نتائج، يف   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والثالثني، املعقودة يف             - ٥٧٩
  ).انظر القسم جيم أدناه(االستعراض املتعلق بكولومبيا واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بكولومبيا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل                - ٥٨٠
(A/HRC/10/82)أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود /، باإلضافة إىل آراء كولومبيا بشأن التوصيات و

اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي 
  ).A/HRC/10/82/Add.1 أيضاًانظر (يف الفريق العامل 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض بـشأن              - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

 على مـشاركتها اإلجيابيـة يف       اجملموعة الثالثية أعرب وفد كولومبيا عن شكره للدول األعضاء وأعضاء           - ٥٨١
هنا إ عملية بناء مؤسسات نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، قائلة            وذكَّرت كولومبيا مبشاركتها يف   . استعراضها

  .  اليت أسست عليها هياكل الدولة الكولومبيةالدميقراطيةتثق ثقة كبرية يف نظام تعددية األطراف، الذي يظهر القيم 

قـة يف إجيـاد   ن عملية االستعراض الدوري الشامل وجهت مؤسسات البلد إىل البحث بصورة متعم     إوقالت    - ٥٨٢
وأعطت عملية تقدمي التقارير كولومبيا فرصـة لـسماع   . طرق أفضل لتنسيق اجلهود لضمان احلقوق للجميع يف البلد        

أصوات املنظمات االجتماعية والسلطات احمللية وتعزيز التعاون بني املؤسسات وممارسات االستعراض وحتديد اإلجنازات  
والحظت الشواغل اليت أعربت عنها الدول والتوصيات املقدمـة منـها،           . وأوجه القصور والتخطيط للقريب العاجل    

واضطلعت احلكومة، على مدى الـشهور الثالثـة املاضـية،          .  قبلت معظم التوصيات   كولومبياوذكَّرت الوفود بأن    
ولياهتا  الطوعية املقدمة من كولومبيا والتوصيات اليت قبلت، مما مكنها من تعيني مـسؤ             لتزاماتباستعراض تفصيلي لال  

، سيشتمل املوقع الشبكي للربنامج الرئاسي حلقوق اإلنسان على ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠من وابتداء . وحتديد أهدافها 
   .وستجدد معلومات هذا املوقع الشبكي كل أربعة شهور. لتزاماتتقرير متابعة لتنفيذ التوصيات واال

 ربع السنة األخري منذ االستعراض على توجيه دعـوة  واشتملت اجلهود اليت اضطلعت هبا كولومبيا على مدى     - ٥٨٣
إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء؛ واحلقوق واحلريات األساسية للشعوب األصلية؛ واستقالل 

طوعية تنفيذ وقبلت كولومبيا بصورة . القضاة واحملامني، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان
.  بشأن اخنراط األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة         ١٦١٢آلية اإلشراف وتقدمي التقارير الواردة يف قرار جملس األمن          

ووضعت اللجنة الرفيعة املستوى املشتركة بني القطاعات اليت تضع السياسات العامة للحكومة بشأن منع جتنيد األطفال        
كما تواصل كولومبيا العمل    . وقدمته إىل قوة عمل األمم املتحدة املعنية هبذه اآللية         عن أنشطتها يف سنتها األوىل       تقريراً

  .٢٠٠٨مع اجملتمع الدويل ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدمة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام 

وانني جديـدة   وقال الوفد إن كولومبيا عززت جهودها ملكافحة اجلرمية ومجيع أشكال العنف؛ وسنت ق              - ٥٨٤
 ممارسات جديدة ملنع العنف من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، مبا يف ذلك املساءلة العامة عن                 واستحدثت

وأضاف أنه اختذت تدابري صارمة بشأن الشكاوى املتكررة بشأن االغتياالت من قبل هـؤالء              . الشكاوى الواردة 
  . ٢٠٠٨أكتوبر /ولاملوظفني، ومل ترد شكاوى أخرى منذ تشرين األ
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كما أحرز تقدم يف إزالة األلغام املضادة لألفراد، من خالل العمليات اإلنسانية إلبطال مفعـول هـذه                   - ٥٨٥
 بشأن مجع املعلومات، الذي ينشئ آليات جديدة لضمان          أقر الرئيس قانوناً جديداً    ،ويف األسابيع األخرية  . األلغام

  .ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما يف جمايل الصحة والتعليموتتواصل اجلهود لضمان احلقو. الشفافية

بالتقدم احملرز يف توفري ضـمانات ممارسـة   نوه  ٢٠٠٨تقرير مجعية الصحافة األمريكية لعام أن   وأضاف  - ٥٨٦
ع املدين، مبنح   واستشهد التقرير بقرار احملكمة الدستورية، الذي جاء نتيجة لشكاوى اجملتم         . الصحافة يف كولومبيا  

 وقال إن القرار ميثل تقدماً. املساواة يف املعاملة من حيث احلقوق واملسؤوليات أمام القانون، للروابط اجلنسية املثلية
  . على التمييزالقضاء صوب هاماً

وتشاطر احلكومـة   . وال يعين هذا التقدم أن الدولة غري مدركة للتحديات الكبرية اليت ال تزال موجودة               - ٥٨٧
وتتركز جهود املؤسسات الوطنيـة علـى       . اجمللس شواغله بشأن استمرار ظاهرة االختفاء الداخلي يف كولومبيا        

وقد أدخلت احملكمة الدستورية تعديالت هامة،      . استعراض استراتيجيات الوقاية واحلماية حلل هذه احلالة الصعبة       
 من أصول أفريقية واألشـخاص ذوي اإلعاقـة         تتناول القطاعات الضعيفة مثل اجملتمعات األصلية والكولومبيني      

  . عاجلة هذه القضية ولكن التحديات ال تزال قائمةجهود ملوأكد الوفد للمجلس أنه مل تدخر . والنساء املشردات

أن إىل   كولومبيا   أشارتاجملتمعات األصلية وحقها يف احلياة وسالمتها املادية ويف أراضيها،          وفيما يتعلق ب    - ٥٨٨
القوات املسلحة  "األصلية على يد    " أوا" من طائفة     شخصاً ٨٠فرباير وراح ضحيتها    / وقعت يف شباط   املذحبة اليت 

ويف انتشال إحدى اجلثث، أبطـل  ". أوا"االحتفاظ بزراعات الكوكا يف أراضي    اليت أرادت   " الثورية يف كولومبيا  
  .  لألفراد لغماً مضادا٥٠ًمفعول 

وطلبت . املتصلة بتهديد املدافعني عن حقوق اإلنسان والتحرش هبم       كما أن كولومبيا مهتمة بالشكاوى        - ٥٨٩
احلكومة إىل مكتب املدعي العام أن يبذل قصارى جهده إلثبات احلقائق، وحتديد ومعاقبة املسؤولني عـن هـذه              

ب إقامة  صومعاً عن األمل يف أن يساعد احلوار مع اجملتمع املدين يف حتديد تدابري فعالة للعمل توأعرب. التهديدات
 من جديد أن احلوار مع املشاركني من اجملتمع         اكولومبيوأكدت  . مناخ صحي لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان      

  . املدين يعزز حقوق اإلنسان يف كولومبيا

. هنا تواجه التهديد ضد مؤسساهتا وسكاهنا بسياسة أمنية تتطابق مع حقوق اإلنـسان            إوقالت كولومبيا     - ٥٩٠
شعب جهود  ومتثل اإلجنازات نتائج    .  الدوري الشامل لكولومبيا أن تشاطر بإجنازاهتا وحتدياهتا       وأتاح االستعراض 

 للتغلب علـى التحـديات      أيضاًكولومبيا ومنظمات اجملتمع املدين فيها ومؤسساهتا واجملتمع الدويل، الذي يسعى           
  .املتبقية يف وضع حد للعنف واجلرمية املنظمة

الدول األعـضاء والـدول     اآلراء اليت أعربت عنها       - ٢
 املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

هنجها الشامل واملركز على القضايا اليت أثارهتا روسيا        على  أعرب االحتاد الروسي عن شكره لكولومبيا         - ٥٩١
ة الـيت  والحظ أن اجلهود الكبري.  أن هذا االجتاه اليقظ واحملترم ميكن أن يضرب به املثل      خالل االستعراض مضيفاً  

 الطوعية  لتزاماتوأدت اال . تضطلع هبا كولومبيا ملكافحة الفقر هامة بصفة خاصة خالل األزمة االقتصادية احلالية           
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لكولومبيا يف ميدان حقوق اإلنسان إىل إنشائها آلية رقابة وطنية لتنفيذها، وهي حقيقة تشهد على عزم الدولـة                  
 التغلب علـى  وأعربت عن احترامها لرغبة كولومبيا القوية يف        . ناحلازم على الوفاء بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا      

  . التحديات اليت تواجهها وأهنا على ثقة جبهود كولومبيا لكفالة محاية حقوق اإلنسان ورفاه شعبها

ورحبت الربازيل بروح الشفافية واالجتاه البناء يف املشاركة يف االستعراض الدوري الشامل، مما ميثل عالمة   - ٥٩٢
ى اعتزامها املشاركة يف احلوار والتعاون مع األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان الذي ينبغي أن يضرب به                  عل

وتؤيد الربازيل جهود كولومبيا    . كما ميثل إشارة واضحة لرغبة كولومبيا يف التغلب على التحديات القائمة          . املثل
يات وتالحظ أن هذا هو الوقت الذي يتعني أن ُيظهر يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل بتحديد التحد

  .أعضاء األمم املتحدة رغبتهم يف مساعدة اآلخرين يف التغلب على هذه التحديات

 اخلطيـة  ردود كولومبيا القوي بعملية االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك الالتزاموأشادت هولندا ب   - ٥٩٣
األمن مسؤولة عن قتل املدنيني غري املشروع وأن احلكومـة تتخـذ            ورحبت باالعتراف بأن قوات     . عن األسئلة 

وتشجع احلكومة على ضمان اضطالع نظام قضاء مدين        . خطوات للتصدي حلاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء      
 الطوعية  لتزاماتوالحظت أن اال  . بالتحقيق يف مجيع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان املتورطة فيها قوات األمن          

يا تشتمل على التصدي لإلفالت من العقاب وضمان حتقيق العدل، وال سيما يف املناطق النائية والريفية،                لكولومب
 احلكومة للمشاركة يف الستعدادوأعربت عن تقديرها . اليت ترغب يف معرفة املزيد عن التقدم احملرز يف هذا الشأن        

وأثنت على . التوصيات املقدمة يف هذا الشأنإىل ، وأشارت حوار بناء مع املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان
  . اضطالع احلكومة بإنشاء إجراء متابعة، يشري إىل أهنا ستقدم معلومات مستكملة يف منتصف املدة إىل اجمللس

 توصـية   ٦٠وأشادت إسبانيا باهتمام كولومبيا اخلاص باالستعراض الدوري الشامل، وقبوهلا أكثر من              - ٥٩٤
 لتزامـات  الرفيعة املستوى وخباصة اال    التزاماهتاألسئلة اليت قدمت خالل عملية االستعراض و      امجيع   عن   ردودهاو

 التهديدات اليت توجه إىل املدافعني عن حقوق        إزاءوأعربت إسبانيا عن القلق     .  اليت قدمتها  الطوعية اهلامة العديدة  
 الطوعية اليت أعلنتها احلكومة بشأن      زاماتلتاللجنة الكولومبية للقضاء، وأشادت باال    منظمة  اإلنسان، وخباصة إىل    

  . من تقرير الفريق العامل٩١الفقرة 

تشارك املقرر اخلاص   وقالت إهنا   . ورحبت الواليات املتحدة حبوار كولومبيا البناء مع املنظمات غري احلكومية           - ٥٩٥
تخدام االستعراض الـدوري الـشامل       الس  قوياً املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف دعم جهود اجملتمع املدين دعماً          

 كولومبيا الطوعي بتحسني محاية حقوق الصحفيني والنقـابيني         لتزاموأعربت عن تقديرها ال   . كأداة للدفاع واملساءلة  
واملدافعني عن حقوق اإلنسان، مضيفة أن اختاذ اإلجراءات القانونية بشأن اجلرائم ضدهم وإقامة بيئة من سيادة القانون                 

واعترفت بالتحديات اليت تواجهها كولومبيا، وخباصة العنف الذي متارسـه        . زز األمن والسلم يف كولومبيا    لعملياهتم يع 
قـوق اإلنـسان     حل وفقـاً ودعت كولومبيا إىل مواصلة مواجهة العنف واإلساءات        . اجلماعات املسلحة غري الشرعية   

عقاب والسعي إىل إنصاف الضحايا، وشـجعت       ورحبت جبهود مكافحة اإلفالت من ال     . وااللتزامات اإلنسانية الدولية  
وأوصت كولومبيا بالعمل على منع .  احلكومة بإجراء حتقيقات شفافة واختاذ اإلجراءات الواجبة إزاء املتهمني كافةالتزام

حاالت القتل خارج نطاق القضاء واختاذ اإلجراءات القانونية الكاملة يف هذا الشأن وحاالت االختفاء القسري والرتوح 
  .  املفقودينالقسري وأيدت اجلهود الرامية إىل تعزيز اخلطة الوطنية للبحث عن األشخاص
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 والحظت مدى أمهية أن يعتمد برملان كولومبيـا         التزاماهتاوأعربت سويسرا عن شكرها للحكومة على         - ٥٩٦
ويض املناسب جلميع الضحايا  والتعةلاالوصول إىل العدإمكانية  بشأن الضحايا ميتثل للمعايري الدولية لضمان قانوناً

وعلى حني تعترف باجلهود الرامية إىل مكافحة اغتيال املدنيني من قبل           . مبا يف ذلك ضحايا إجراءات ممثلي الدولة      
، فإهنا تؤيد توصيات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بزيـادة املراقبـة العمليـة              القواننيأفراد وسلطات إنفاذ    

ودعت إىل إجراء حتقيقات كاملة يف . ومنصفة لضمان تقدمي هؤالء املسؤولني إىل العدالةوإجراءات حتقيقات فّعالة 
اغتيال إدوين ليغاردا، زوج ممثلة السكان األصليني أيدا كويلكي، اليت شاركت قبل أيام قليلة من االغتيـال، يف                  

  .االستعراض الدوري الشامل لكولومبيا يف جنيف

 وأعربت عن املتعلق هباشاركت بصورة بناءة يف االستعراض الدوري الشامل وقالت بلجيكا إن كولومبيا   - ٥٩٧
ورحبت بقـرار قبـول   . أملها يف أن يساعد تنفيذ التوصيات اليت قبلتها احلكومة يف حتسني حالة حقوق اإلنسان         

ن، مبا يف ذلك يف ها مبواصلة التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنساالتزامالزيارات من شىت املقررين اخلاصني و
ونوهت باخلطوات اليت اختذت لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان ولكنها الحظت أنـه ال              . تنفيذ التوصيات 

إمكانيـة  وشجعت احلكومة على أن تضمن، يف إطار املقترحات التشريعية اجلاريـة            . تزال هناك حتديات كبرية   
  .ألعراف الدولية لوفقاًزية الوصول إىل العدالة واحلق يف اإلنصاف بطريقة غري متيي

ورحبت فرنسا بقبول كولومبيا التوصية بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن                 - ٥٩٨
وأعربت عن أسفها لعدم اعتزام . االختفاء القسري، مما يشجع مواصلة جهود التمكن من دخوهلا حيز التنفيذ قريباً

املعنية حباالت االختفاء القسري، بالنظر إىل أن هذا العنصر املبتكر سيكون لـه             كولومبيا االعتراف بوالية اللجنة     
كما الحظت أن مناهضة اإلفالت مـن       . وطلبت إىل كولومبيا أن تعيد النظر يف واليتها وقبوهلا        . تأثري وقائي هام  

ية احملكمة اجلنائيـة     ودعت كولومبيا إىل النظر من جديد يف رفضها قبول وال          ،العقاب ينبغي أن تكون هلا أولوية     
  . وحثت احلكومة على إعادة النظر يف رفضها التصديق على الربوتوكول االختياري. الدولية بشأن جرائم احلرب

 الشمالية باملشاركة اإلجيابية للحكومة يف االستعراض       آيرلنداورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       - ٥٩٩
وأشارت إىل مقتل السيد ليغاردا،     . شواغل استمرت يف الظهور يف أعقاهبا     الدوري الشامل، ولكنها أضافت أن ال     

وأدانت . لة املسؤولني عن قتلهءاليت قدمت تعازيها فيه إىل السيدة كويكلي ودعت كولومبيا إىل كفالة العدل ومسا
 الضعيفة  "آوا"طائفة   حبق   "القوات املسلحة الثورية يف كولومبيا    "فرباير  / شباط ٢٧بشدة املذحبة اليت ارتكبتها يف      

نه ينبغي إوالحظت مع القلق استمرار التهديدات ضد النقابيني وغريهم، وقالت   . اليت تنتمي إىل السكان األصليني    
وحثت السلطات على أن تبذل قصارى جهدها لتعزيز     . مالحقة املسؤولني عنها بدون هوادة وتقدميهم إىل العدالة       

 أضعف الفئات   وكذلكنسان والصحفيني ومنظمات اجملتمع املدين والنقابيني       ومحاية أدوار املدافعني عن حقوق اإل     
.  أو خبـالف ذلـك     وال ينبغي تشويه مسعة املدافعني عن حقوق اإلنسان، رمسيـاً         . مبا يف ذلك السكان األصليني    

لعمليـة  وستواصل اململكة املتحدة العمل مع الشركاء الدوليني واجملتمع املدين للمحافظة على الـزخم الفعـال                
االستعراض الدوري الشامل يف مساعدة كولومبيا على التصدي لتهديد اجملموعات املسلحة غري الشرعية وحتقيق              

  .حتسينات دائمة وقوية يف ميدان حقوق اإلنسان

وأثنت غواتيماال على االجتاه اإلجيايب لكولومبيا بشأن التوصيات املقدمة والحظت التحـديات القائمـة      - ٦٠٠
 احلكومة بتحسني حقوق اإلنـسان ملواطنيهـا واالنفتـاح         التزام كولومبيا، وفيها نفسها، ورحبت ب     املوجودة يف 
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. والتعاون اللذين أظهرهتما جتاه اهليئات املنشأة مبعاهدات وأصحاب الواليات وجتاه اجمللس وشىت هيئاته بصفة عامة
  .ملقدمة التفصيلية اليت تلقتها عن املسائل واملقترحات اردودكما رحبت بال

وأعربت الصني عن شكرها لكولومبيا على اجتاهها الصريح واملنفتح والبناء بصدد االستعراض الـدوري               - ٦٠١
 ردودورحبت بال . ض جهودها وإجنازاهتا والتحديات اليت تواجهها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          رالشامل يف ع  

ا الدول، مبا يف ذلك الصني، وإنشاء آليات متابعة لتنفيذ           عن املسائل اليت أثارهت    اخلطيةها  ردوداجلادة لكولومبيا و  
وأعربت عن قناعتها بأن احلكومة يف ضوء الظروف احملددة يف البلد، ستتغلب على الصعاب . التوصيات اليت قبلتها

  . وحتقق إجنازات جديدة يف ميدان حقوق اإلنسان

نئة احلكومة واجملتمع املدين على االستعراض       املسائل والتوصيات، مه   على كولومبيا   ردودورحبت بنما ب    - ٦٠٢
ت بنما الـضوء علـى      طوسل.  وساده احلوار وروح املسؤولية وااللتزام القوي      اًالعايل اجلودة، الذي كان منفتح    

وأعربت بنما عن   .  الطوعية اليت أعلنتها   لتزاماتاضطالع كولومبيا بإنشاء إجراء ملتابعة التوصيات اليت قبلتها واال        
أن االستعراض الدوري الشامل سيصبح أداة عملية تفيد يف التحسني بصورة مستمرة وتلهم الدول مـن                قناعتها ب 

  . أمثال كولومبيا على وضع وتنفيذ آليات متكن من إحراز تقدم باالستناد إىل التوصيات وبتقييم السياسات الوطنية

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

 منظمـة   ١ ٢٠٠كرست اللجنة الكولومبية للقضاة واملنظمة العاملية ملكافحة التعذيب بياهنما، باسـم              - ٦٠٣
كولومبية، لقضية السيد ليغاردا، الذي اغتيل بعد مشاركة زوجته يف الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري                

نون اإلنساين وحقوق اإلنسان اليت ارتكبتها      وسلطتا الضوء على انتهاكات القا    . ديسمرب/الشامل يف كانون األول   
والحظتا . مجاعات حرب العصابات وعدم امتثال الدولة الكولومبية اللتزاماهتا وتعهداهتا يف ميدان حقوق اإلنسان   

أن قضايا حقوق اإلنسان اليت أثريت خالل االستعراض ال تزال مستمرة يف كولومبيا، مبا يف ذلك حاالت اإلعدام                  
لقضاء وحاالت االختفاء القسري والتعذيب والعنف اجلنسي وجتنيد األطفال والـرتوح القـسري             خارج نطاق ا  

واالنتهاكات اليت تؤثر بصفة خاصة على الشعوب األصلية واجملتمعات الكولومبية من أصـل أفريقـي والنـساء             
ستفيد مـن احلـصانة؛     وشددتا على أن اجلماعات شبه العسكرية املرتبطة بالسلطات مل ُتحل وأهنا ت           . واألطفال

وتدخالت السلطة التنفيذية يف أعمال السلطة القضائية؛ والضحايا الذين مل حيصلوا علـى تعويـضات بـسبب                 
املسؤولني باملدافعني عن حقوق اإلنسان     كبار  ؛ وزيادة حترش    "العدل والسلم "اإلخفاقات الكثرية يف تنفيذ قانون      

جحاف؛ وعدم وجود ضمانات للحصول على احلق يف الـصحة          والنقابيني والصحفيني؛ وعدم تناقص حاالت اإل     
وأعربتا عن األمل يف أن ينتج عن قبول احلكومة التوصيات تـدابري            . والتعليم والغذاء واإلسكان الالئق للكثريين    

  .جدية ودعتا إىل قبول مجيع التوصيات

والًَ ومنظمة خط اجلبهة ومرصد     وقالت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، باسم منظمة حقوق اإلنسان أ           - ٦٠٤
محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، إن معاملة املدافعني عن حقوق اإلنسان ظهـرت كموضـوع أساسـي يف                  

هـا  التزامورحبت بقبول كولومبيا التوصيات يف هذا الشأن و. االستعراض وأظهرت خطورة حالتهم يف كولومبيا 
 عـن   ولكنها قالت إن املدافعني   . حقوق اإلنسان ملمارستهم أعماهلم   بتوفري ضمانات وتدابري محاية للمدافعني عن       

 وحثت كولومبيا على اعتماد الكثري      ،، وأدانت اغتيال السيد ليغاردا    اً باهظ  ال يزالون يدفعون مثناً    حقوق اإلنسان 



A/HRC/10/L.10 
Page 121 

وصـم  ن كبار املسؤولني يواصلون     إمن التوصيات لالعتراف مبشروعية الدفاع عن حقوق اإلنسان ولكنها قالت           
ودعت الرئيس إىل إصدار وإنفاذ توجيه حيظر على املسؤولني العـامني           . املدافعني بصورة زائفة بوصفهم إرهابيني    

وأعربت عن بالغ قلقها بشأن التهديـدات       .  عن حقوق اإلنسان   توجيه اهتامات باطلة هتدد أمن أو مسعة املدافعني       
 اليت حدثت يف اآلونة األخرية ضد عضو مـن اللجنـة            واهلجمات العديدة ضد املدافعني، مثل التهديدات بالقتل      

وحثت كولومبيا على التصدي للمشكلة اخلطرية املتعلقة باحملاكمات اجلنائية اليت ال أساس هلا             . الكولومبية للقضاء 
ه  ميكّن وحدة حقوق اإلنسان التابعة لللمدافعني عن حقوق اإلنسان، قائلة إنه ينبغي للمدعي العام أن يصدر قراراً

لمعايري األساسية لإلجراءات الواجب  لوفقاًمن مراجعة مجيع التحقيقات اجلنائية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
 الذين ال يزالـون     عن حقوق اإلنسان   عن املدافعني    وحثت كولومبيا على أن تفرج من السجون فوراً       . العمل هبا 

  .حمتجزين بدون وجه حق

ات العمال بالبيانات اليت توصي بأن حتمي كولومبيا النقابيني واملدافعني عن           نقابلورحب االحتاد العاملي      - ٦٠٥
ورحـب  . األفريقيةحقوق اإلنسان والنساء والنازحني والصحفيني واألطفال والشعوب األصلية وذوي األصول           

 يف عام   ٣٧ من: بقبول كولومبيا الكثري من التوصيات ولكنه أعرب عن القلق الزدياد عدد اجلرائم ضد النقابيني             
وأضاف االحتاد  .  واختفى اثنان  ٢٠٠٩وقد اغتيل سبعة عمال حىت اآلن يف عام         . ٢٠٠٨ يف عام    ٤٥ إىل   ٢٠٠٧

 بعدد التهديدات بالتطهري االجتماعي عند مدخل طوائف وايو يف          ن هتديد اجملتمعات األصلية مستمر، مستشهداً     أ
 عـامالً يف    ٢٢تتبعه انتقامات خطرية، مستشهًدا بإقالة       النقابات ميكن أن تس    إنشاءوالحظ أن   . أخرياًمقاطعة غو 

  . فرباير بسبب نظرهم يف تكوين نقابة/ينا يف شباطخكرتا

املركز الدويل للعمل من أجـل      وقالت وكالة اخلدمات االجتماعية للكنيسة الربوتستانتية يف أملانيا، وباسم            - ٦٠٦
وأعربت عن أملها   . ستعراض كولومبيا تظهر خطورة احلالة    ، إن املدخالت خالل ا    أيضاً حقوق اإلنسان يف كولومبيا   

يف أن ينشئ اجمللس آليات فعالة ملتابعة التوصيات مبا يتجاوز العروض الطوعية اليت تقدمها الدول موضوع االستعراض 
ن الرتاع املسلح أدى إىل مستويات مثرية للجزع سـببها مجيـع أصـحاب      أوأضافت  . وبدون انتظار أربع سنوات   

 من  شخصا١٨ًوراح ضحيتها القوات املسلحة الثورية لحة يف الرتاعات املسلحة مستشهدة باملذحبة اليت ارتكبتها املص
 وسلطت الضوء على العدد الكبري من حاالت اإلعدام خارج نطـاق            .فرباير/وا األصلية يف نارينيو يف شباط     آطائفة  

وأشارت إىل تنصت . ا لعدم تقدير احلكومة خطورة احلالةالقضاء اليت ارتكبتها القوات املسلحة وأعربت عن انزعاجه
 الكولومبية على املكاملات اهلاتفية لقضاة احملكمة العليا وأعضاء املعارضة واملدافعني عن حقـوق              دوائر االستعالمات 

 من القوات شبه العسكرية بوصفها عقبة خطـرية لتحقيـق            قائداً ١٧ بإبعادكما استشهدت   . اإلنسان والصحفيني 
كبـار  وأضافت أن إعالنـات     . لعدالة، مما حيجب معلومات هامة ميكن كشفها إذا كانوا استجوبوا يف كولومبيا           ا

  . ضدهماملسؤولني ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني ينتج عنها هتديدات خطرية

 كولومبيا املتعلقة بالصحفيني، مبا     تالتزاماورحبت منظمة القلم الدولية واللجنة العاملية حلرية الصحافة ب          - ٦٠٧
حتسني ضمانات حقوقهم؛ وتشجيع التحقيقات يف اجلرائم املرتكبة حبقهم؛ وتعزيز ثقافة تسهل عمـل              : يف ذلك 

والحظتا مع االرتياح عدم تعرض العاملني يف الصحافة املطبوعة هلجمات مميتة يف كولومبيا يف عـام                . الصحفيني
 هتديدهم وممارسة   يتواصلبقني، ولكنهما أعربتا عن جزعهما للعدد املرتفع ممن          على خالف العامني السا    ٢٠٠٨

وطلبتا إىل كولومبيا تزويد الصحفيني املعرضني للتهديد واهلجوم بـضمانات كافيـة            . اإلكراه ضدهم يف عملهم   
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عليقات الـيت   لسالمتهم، وحثتا احلكومة على اختاذ تدابري تكفل عدم استمرار تعرض الصحفيني للخطر نتيجة الت             
وقالتا إنه ال جيـب أن      . تصدر عن املسؤولني العامني واليت ميكن أن تؤدي إىل تفاقم التهديدات والعنف ضدهم            

 تكفل إجراء هذه التحقيقات على وجـه الـسرعة          أيضاً بل و  ،تشجع الدولة التحقيقات يف هذه اجلرائم فحسب      
ملؤسسات املعنية بإجراء التحقيقات العالقـة وأن       وجيب أن تعجل ا   . وبصورة مستقلة ومن خالل إجراءات نزيهة     

  . تقدم للعدالة من يرتكبون اجلرائم حبق الصحفيني

 رفضت التوصية باالعتراف حبق االعتراض      اكولومبيوالحظت اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم أن          - ٦٠٨
نني حملية أو أحكام دستورية تبطـل        وذكَّرت املنظمة كولومبيا بعدم وجود قوا      .الضمريي على اخلدمة العسكرية   

 علـى   األسبقية من الدستور تنص على أن هذه االلتزامات هلا          ٩٣ الدولية وأن املادة     مبوجب املعاهدات التزاماهتا  
، بأن االعتراض الـضمريي علـى       ٢٠٠٦واستشهدت مبقرر اللجنة املعين حبقوق اإلنسان يف عام         . القانون احمللي 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      من   ١٨مظاهر املعتقد الديين املكفول محايته يف املادة        اخلدمة العسكرية مظهر من     
  ويف معرض اإلشارة احملددة إىل كولومبيا، رأى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي، يف              . املدنية والسياسية 

وكـان مـن رأي     .  تعسفياً ازاً بشأن حاالت التجنيد اإلجباري، أن مجيع احلاالت الثالثة متثل احتج          ٢٠٠٨عام  
  واضـحاً اً من العهد وانتهاك١٨ للمادة  املنظمة، فيما يتعلق باملعترضني الضمرييني اإلثنيني أن جتنيدهم ميثل خرقاً         

  .ودعت املنظمة كولومبيا إىل إعادة النظر بصورة عاجلة يف موقفها بشأن هذه القضية. لثبوت الضمري

ن قرار احملكمة الذي يعطي الزوجني املثليني نفس إ ل من أجل السكان والتنميةاملنظمة الكندية للعموقالت   - ٦٠٩
 أن عدم تنفيذ مقرر اللجنة املعنية حبقوق        أيضاًوالحظت  .  على ورق  حرباًاحلقوق اليت للزوجني من اجلنسني ظل       

نظمـة، بـشأن    وأيدت امل . اإلنسان بأنه ينبغي أن يسمح للرجل املثلي باحلصول على معاش تقاعدي من شريكه            
جتاوزات الشرطة، تعليقات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن اغتياالت املتحولني إىل اجلنس اآلخر ودعمت              

فـسكاليا  "ودعت هيئـة    . بيانات املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بشأن اجلرائم ضد املتحولني إىل اجلنس اآلخر           
 كما أعربت املنظمة عن أوجه قلق بشأن        ،ناول جرائم الكراهية   لت خاصة إىل إنشاء وحدة     "جنرال دي ال ناسيون   

ودعت كولومبيا إىل قبول التوصية املقدمة من       . األطفال املشكل الذين يطردون من املدارس وتبعدهم حىت أسرهم        
اجلمهورية التشيكية بتوفري اعتمادات لتنفيذ قرارات احملكمة ووضع خطة متابعة لتنفيذ حقوق اإلنسان ووضـع               

  .والنساءاسات تكفل املساواة للمثليني من الرجال سي

 من املداخالت خالل استعراض كولومبيا أظهرت أوجه القلق اليت والحظت منظمة العفو الدولية أن كثرياً  - ٦١٠
 املنظمات الكولومبية والدولية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان             وتكراراً أعربت عنها مراراً  

 كما الحظت االعتراف الذي شاطرت فيه هيئات عديدة بأن حقـوق            .األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان   واللجنة  
اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف كولومبيا ال تزال خطرية كما أهنا ال تزال يف خضم نزاع مسلح وجمموعـات شـبه              

ورحبت بقبـول معظـم     . موعاتعسكرية تواصل عملياهتا على الرغم من اجلهود املعلنة للحكومة حبل هذه اجمل           
رفض التوصيات األساسية وطلبت إىل احلكومة أن تعيد النظر يف موقفها،           لالتوصيات، ولكنها أعربت عن أسفها      

حبيث تقبل والية اللجنة املعنية باالختفاء القسري والتصديق على الربوتوكول االختياري، وسحب اإلعالن بشأن              
ورحبت . الذي يهدد بزيادة توريط املدنيني يف الرتاع" جنود ليوم واحد"برنامج  من ميثاق روما وإهناء ١٢٤املادة 

 احلكومة بأن تنفذ على وجه السرعة كامل توصيات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ولكنـها               التزاماملنظمة ب 
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دابري لـضمان   وأوصت بأن يعتمد اجمللس ت    . الحظت إخفاق احلكومات الكولومبية املتعاقبة يف االضطالع بذلك       
  .الرصد الفّعال للتقدم احملرز يف هذا الشأن بالتعاون مع اجملتمع املدين

وأعرب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان عن القلق لعدم وصول املفاوضات مع اجملموعات شـبه                 - ٦١١
غل املفوضية السامية والحظ أن شوا. العسكرية إىل حل هذه اهلياكل بصورة فعلية وأن احلكومة تنكر هذه احلقيقة

 .حلقوق اإلنسان اليت تصف هذه اهلياكل بأهنا عصابات إجرامية ال تظهر تعقيد وتنوع ومشولية وخطر الظـاهرة                
 وأضاف أن تسليم قـادة      . عضو عامل  ٩ ٠٠٠  جمموعة شبه عسكرية تضم زهاء     ٧٦نه يوجد على األقل     إوقال  

ورحب االحتاد بتعهد احلكومة    .  للضحايا اًاملخدرات كان حمبط  ب املتعلق باالجتار    ١٧ لاجملموعات شبه العسكريني ا   
بوضع سياسات لتاليف اإلفالت من العقوبة عن اجلرائم ضد اإلنسانية ولكنه أعرب عن قلقه مـن أن احلكومـة                   

 حبكم الواقع ملعظم أفراد اجلماعات شبه العسكرية، مبن         تواصل إنكار أن عملية تسريح هذه اجلماعات تتيح عفواً        
من أفراد اجلماعات العسكرية الذين      ٣٠ ٠٠٠ ومن بني أكثر من   . م من حيتمل أهنم شاركوا يف هذه اجلرائم       فيه

 مل يوافق سـوى  ٢٠٠٨مايو /وحبلول أيار. سرحوا، مل يدن سوى فرد واحد يف اليوم السابق على هذا االجتماع   
االحتاد أن كولومبيا حتاشت، يف تعليقاهتا،  والحظ . لقانون العدل والسلموفقاً على املثول إلجراءات قانونية ٢٤٥

التوصيات املتعلقة باهلجمات اخلطرية ضد حمكمة العدل العليا، مبا يف ذلك من رئيس اجلمهورية، يف سياق حتقيقات 
وقالت إنه جيب على احلكومـة      . احلكومة وأعضاء الكونغرس يف الصالت املفترضة مع اجلماعات شبه العسكرية         

  .  اهليئة القضائية وجيب توفري احلماية هلموقف اضطهاد أعضاء

. ورحبت منظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، بقبول كولومبيا لكثري من التوصيات املتعلقة حبقوق الطفل  - ٦١٢
كـشف  إن الوجود احملدود للدولة يف املناطق الريفية يقلل من فرص           قالت  ،  ٦٥ويف معرض اإلشارة إىل التوصية      

 واإلبالغ عنها، مما يؤدي إىل عدم تسجيل كثري من احلاالت وعدم املعاقبة  وبدنياًاألطفال جنسياً حاالت استغالل
، فقد دعت إىل زيادة اجلهود لضمان مجع البيانات بصورة فّعالة واإلبالغ الـوايف              ٢٢أما بشأن التوصية    . عليها

، اليت تطلب   ١٩ مواصلة العمل بشأن التوصية      ودعت إىل . واختاذ التدابري الشرطية والقضائية املتعلقة هبذه اجلرائم      
، وتدابري للتصدي لإلقصاء الذي جيعل أطفال        يف اجملتمع  إعادة إدماج اجلنود األطفال   واختاذ تدابري لتسريح اجملندين     

 بشأن صحة وتعليم    لتزاماتورحبت باال . املناطق الريفية والسكان األصليني وغريهم من األقليات عرضة للتجنيد        
ل وقبول التوصيات بشأن التعليم، ودعت إىل اختاذ تدابري لضمان إمكانية احلصول على الرعاية الـصحية                األطفا

، بأن اإلعفاء من رسوم تسجيل املواليد ميكن من         ٦٢وأوصت كذلك، بشأن التوصية     . والتعليم يف املناطق الريفية   
 لـرفض   اًوطلبت توضيح . مهية تسجيل املواليد  تسجيل األطفال يف غري املناطق اليت ولدوا هبا وتعليم اجملتمعات أ          

وتوصيات تدعو إىل إهنـاء     " اجلنود ليوم واحد  "من التقرير، مشرية إىل برنامج      ) ج(٣٧التوصية الواردة يف الفقرة     
وبالنظر إىل العالقة التكاملية بني االستعراض الدوري الـشامل         . مشاركة األطفال يف أنشطة التدريب العسكري     

  . أة مبعاهدات، فإهنا تتساءل عن هذا الرفضواهليئات املنش

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

فيما يتعلق حبالة النقابات العمالية، بينت كولومبيا إنه قد أنشئت وحدة خاصة أسفرت جهودهـا عـن       - ٦١٣
زاد فقد ، ٢٠٠٧دة يف عام  حتققت إدانة واح  حنيوعلى  .  حماكمة أدين فيها املسؤولون عن اغتيال النقابيني       ١٨٤

 ٢١٦والحظت أنه قد كشف عن .  إدانة حىت اآلن هذا العام١٤ وهناك بالفعل ٧٦هذا العدد يف العام املاضي إىل 
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، مثل اغتيال رئيس    ٢٠٠٩وحدثت بعض هذه احلاالت يف عام       ". عملية العدل والسلم  "حالة اغتيال للنقابيني يف     
  .ثة من مقتريف هذه اجلرمية، مبا يف ذلك العقل املدبر هلانقابة صائدي األمساك، ومت توقيف ثال

والحظ أن احلكومة وضعت    .  باملناقشات بشأن القانون املعين بالضحايا     أشادتوقال الوفد إن احلكومة       - ٦١٤
شخص  ١٨٠ ٠٠٠ وقدم حنو.  مليارات دوالر أمريكي٧ للتعويض بالطرق اإلدارية، بكلفة مقدارها زهاء برناجماً

ومنع قرار للمحكمة السلطة التنفيذية مـن       .  مبوجب القانون، وقد أحرز تقدم يف دعم برنامج احلماية         مطالبات
 هتمـة جزئيـة إىل      ٦٢، ولكن مىت رفع هذا القيد، وجهـت         "عملية العدل والسلم  "تناول هتم جزئية من خالل      

  . ة يف انتظار احملاكمة حال١٥وحدثت أول إدانة يف اليوم السابق على هذا االجتماع وهناك . املقترفني

أما بشأن االغتياالت اليت يزعم أن مسؤويل إنفاذ القوانني هم من ارتكبوها، قال الوفد إن احلكومة أقالت   - ٦١٥
 وقال إنه على الرغم من إجراء     . مسؤول من مسؤويل إنفاذ القوانني مببادرة خاصة منها        ٣ ٥٠٠حسب استنساهبا   

وأحيلـت مجيـع    . شخصاً ١ ١١٧  شكوى مشلت  ٩٣٨مل حيقق إال يف     ،  ٢٠٠٢ مهمة تعبوية منذ عام      ٧ ٥٠٠
  .  العاديةاحملاكمالقضايا إىل 

 عن أسفها لوفاة السيد ليغاردا وإن التحقيق بـني يـدي             وتكراراً وقال الوفد إن احلكومة أعربت مراراً       - ٦١٦
حالة خلقت  الطرق السريعة  على إحدىاًاألحداث اليت وقعت يف الساعة اخلامسة صباحوأضاف أن . املدعي العام

وقدمت الدولة إىل السفراء يف كولومبيـا    .  احلكومة من مكتب املدعي الوصول إىل احلقائق       تمن االرتباك، وطلب  
 عن كيفية إقامة الكمائن العسكرية، باالستناد إىل اخلربة         معلومات عن التقدم احملرز، وأصدر وزير الدفاع توجيهاً       

 ٣٤ خطة ضمانات إثنية لصاحل ٣٤وأصدرت احملكمة الدستورية أوامر بوضع . ؤسفاملستفادة من هذا احلادث امل   
  . طائفة من السكان األصليني، مما يشكل سياسة شاملة لتوفري الرعاية هلذه الطوائف

وفيما خيص العالقة بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية، قال الوفد إن اخلالفات تكمن يف أن احلكومة                  - ٦١٧
ا تبذل قصارى جهدها للتصدي حلاالت انتهاك حقوق اإلنسان والتغلب على اإلفالت من العقاب ومحاية تعتقد أهن
نه على  أوأضاف الوفد   . وحيظى رأيها باالحترام  . ولكن املنظمات غري احلكومية ال تشاطرها هذا الرأي       . السكان

ولة منذ سنوات قليلة مـضت عـن        الرغم من أن اجلماعات شبه العسكرية، على سبيل املثال، كانت هي املسؤ           
 مجيع قادة اجلماعات شبه العـسكرية       فإن مذحبة كل عام بدون رد فعل من قبل سلطات الدولة،            ٢٥٠ارتكاب  

مشددة األمن إىل أقصى احلدود وأهنم حياكمون على ما اقترفوه من جرائم، ويقتـضي              سجون  حمتجزون اآلن يف    
وقال إن  . وتقدمي تعويضات إىل الضحايا وتنفيذ أحكام بالسجن       صارمة بالكشف عن احلقيقة      التزاماتتسرحيهم  

 طن متري من الكوكا، املرتبطة يف كثري من ٢ ٥٠٠ احلكومة ترفض اعتبار أن اجلماعات اليت نشأت للسيطرة على
ذلك أن اجملموعـات الـيت ترغـب يف التأهـل           . احلاالت جبماعات حرب العصابات، جمموعات شبه عسكرية      

  . سكرية ختضع للتفاوضكمجموعات شبه ع

ن البيانات املقدمة أوبني الوفد أن كولومبيا تعرب عن أسفها حلالة الصحفي هوملان موريس، ولكنه أضاف            - ٦١٨
من احلكومة بشأن استجواب السيد موريس صدرت عقب زعم شخصني أهنما سبق اختطافهما وشككا يف سلوك                

  . لومبيا وتوجد آراء خمتلفة على نطاق واسع يف وسائل اإلعالموقال الوفد إنه توجد صحافة متنوعة يف كو. الصحفي
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ويف معرض الرد على الشواغل بشأن كلفة التعليم، ذكرت كولومبيا أهنا أنشأت نظام تقدمي منح ألفقـر          - ٦١٩
  .  مليون طفل٤,٥األطفال، سيستفيد منه 

ينـاير  /كمة العليا يف كانون الثاينن كولومبيا تدرك ضرورة سن قانون يكفل أال يبقى قرار احمل   أوأضاف    - ٦٢٠
  . على ورقبشأن الزوجني من نفس اجلنس حرباً

كما أكدت أنه ميكن التصدي جلميع التحديات إذا استمر العمل مع اجملتمع الدويل ومنظمات حقـوق                  - ٦٢١
  .اإلنسان واجملتمع املدين بروح بناءة ورفض مجيع أشكال العنف وتعزيز املؤسسات

  أوزبكستان

ميع األحكـام ذات الـصلة       جل وفقاً ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١أجري استعراض أوزبكستان يف       - ٦٢٢
) أ(١٥ للفقرة وفقاًالتقرير الوطين املقدم من أوزبكستان :  إىل الوثائق التاليةاً، واستناد٥/١الواردة يف قرار اجمللس 
ة األمم املتحـدة    يذي أعده مكتب مفوض   ؛ والتجميع ال  (A/HRC/WG.6/3/UZB/1) ٥/١من املرفق بقرار اجمللس     
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية (A/HRC/WG.6/3/UZB/2)) ب(١٥ للفقرة وفقاًالسامية حلقوق اإلنسان 

  .(A/HRC/WG.6/3/UZB/3)) ج(١٥ للفقرة وفقاًحلقوق اإلنسان 

 نتائج، يف   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والثالثني، املعقودة يف           - ٦٢٣
  ). انظر القسم جيم أدناه(االستعراض املتعلق بأوزبكستان واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بأوزبكستان من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   - ٦٢٤
(A/HRC/10/83)       االستنتاجات، وااللتزامـات الطوعيـة     أو  /، باإلضافة إىل آراء أوزبكستان بشأن التوصيات و

والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار             
  ).A/HRC/10/83/Add.1 أيضاًانظر (التفاعلي يف الفريق العامل 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضـوع االسـتعراض بـشأن             - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج/التوصيات و

أعربت أوزبكستان عن امتناهنا ألعضاء اجمللس والدول األعضاء يف األمم املتحدة الهتمامهم حبالة حقوق                - ٦٢٥
ـ ضاً  وقدمت أوزبكستان استعرا  . اإلنسان يف أوزبكستان، على النحو الذي ينعكس يف توصياهتم وتعليقاهتم           اًعام

للخطوات وااللتزامات اليت نفذهتا خالل فترة قصرية منذ الدورة الثالثة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري               
وتزامن النظر يف حالة أوزبكستان مع الذكرى الستني لإلعالن العاملي          . ٢٠٠٨ديسمرب  /الشامل يف كانون األول   

والحـظ وفـد   . ل اعتمد مبرسوم رئاسي يف أوزبكـستان حلقوق اإلنسان، اليت شهدت تنفيذ برنامج تدابري شام   
ويف .  على مثاين وثائق دولية بالغة األمهية يف ميـدان حقـوق اإلنـسان             ٢٠٠٨أوزبكستان أهنا صدقت يف عام      

  . ة على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقأيضاً، وقعت حكومة أوزبكستان ٢٠٠٩فرباير /شباط
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لة تعليم وتوعية واسعة النطاق لرصد تنفيذ أهم قوانني حقـوق           مح، نفذت أوزبكستان    ٢٠٠٨ويف عام     - ٦٢٦
واغتنمت أوزبكستان الفرصة لتناول أحدث ثالثـة اجتاهـات يف         . إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ل وفقاًاإلنسان  

  .سياسة الدولة بصدد حقوق اإلنسان

املية وحقوق اإلنسان، حيث شرعت احلكومة يف سياسة تتوخى ويتعلق أول هذه االجتاهات باألزمة املالية الع  - ٦٢٧
جتنب أي اخنفاض يف مستوى معيشة السكان، حبمايتهم من التداعيات السلبية لألزمة املالية وبضمان مسرية احليـاة                 

لت وبينت أوزبكستان أن خمصصات امليزانية يف اجملال االجتماعي وص        .  حلقوق اإلنسان فيها   العادية بوصفها أساساً  
كما أن من تقاليد أوزبكستان املـستمرة اعتمـاد         .  يف املائة، أعطيت األغلبية منها إىل التعليم       ٥٠إىل ما يربو على     

برامج حكومية متكاملة تستهدف حل مشاكل حمددة تتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية بوصفها أساس كامـل               
 ٢٠٠٨وذكرت أوزبكستان بأن عـام      . اسية لألمم املتحدة  جمموعة حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الوثائق األس       

أعلن أنه عام الشباب، واختذت تدابري حمددة لتحسني التعليم والصحة واإلسكان وتقدمي االئتمانات للشباب واألسر               
وتعتزم أوزبكستان إدخال حتسني نـوعي يف       .  أعلن أنه عام تنمية وحتسني الريف      ٢٠٠٩الشبابية على حني أن عام      

 يعيش يف مناطق ريفية وأن وف املعيشية للسكان الريفيني ورفاههم بالنظر إىل أن نصف الشعب األوزبكي تقريباًالظر
  .  األمم املتحدةإيالء االهتمام إىل احلياة يف املناطق الريفية يتمشى مع األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها

 أوزبكستان أن للتعليم أولوية يف سياسة الدولـة وأهنـا     وفيما يتعلق بثاين هذه االجتاهات، فقد الحظت        - ٦٢٨
ويرتبط النظام التعليمي بأكمله بالربنـامج      . جنحت يف تنفيذ إصالحات يف النظام التعليمي على مجيع املستويات         

 وضـع أسـس   أيضاً والوطين لتعزيز ثقافة الوعي القانوين بني اجلماهري العريضة بشأن التشريعات املعتمدة حديثاً     
وتواصل أوزبكستان، مبساعدة تقنية من شىت وكاالت األمم املتحدة، نشر الوثائق           . امج تعليم حقوق اإلنسان   بر

، أصدر منشور باللغة األوزبكية مبـساعدة اليونيـسيف،    ٢٠٠٩فرباير  /ويف بداية شباط  . الدولية حلقوق اإلنسان  
ـ          دقت عليهـا أوزبكـستان يف كـانون        يشتمل على الربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق الطفل، اليت ص

  . ٢٠٠٨ديسمرب /األول

أما فيما يتعلق باالجتاه الثالث، فقد ذكرت أوزبكستان أهنا بدأت تشهد، نتيجة للتطوير املستمر يف جمال                  - ٦٢٩
ودخلت هذه اخلطوة حيز التنفيذ يف . اإلصالح القضائي والقانوين، نتائج ملموسة يف تطبيق حق املثول أمام القضاء

ز الضمانات اإلجرائية حلماية احلقوق الدستورية واحلريات ملواطين        ي وأدت إىل تعز   ٢٠٠٨يناير  /ول كانون الثاين  أ
دت أوزبكستان إىل تنفيذ جمموعـة كاملـة مـن          م، ع ٢٠٠٨ومنذ عام   . أوزبكستان خالل اإلجراءات اجلنائية   

 أوزبكستان نقابة للمحامني، وهي رابطة مهنية       وأنشأت. اإلصالحات القانونية والتنظيمية املتصلة باملهن القانونية     
مستقلة، تضطلع بنطاق عريض من املهام، مبا يف ذلك احلماية االجتماعية ودعم احملامني وأنشطة تعليمية، والتمثيل  

محامني بإدخال مسؤولية إدارية تكفل عـدم  لوحتقق ضمان املركز القانوين ل. والدفاع يف املسائل املتصلة بالدولة    
 بدعم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مثل أمني املظامل الربملـاين           واختذت احلكومة قراراً  .  أنشطة احملامني  إعاقة

وينبغي النظر إىل .  ملبادئ باريس وإعالن فيينا وبرنامج عمل فييناوفقاًواملركز الوطين حلقوق اإلنسان، الذي أنشئ 
نوين للمحامني وإنشاء نقابة املهن القانونية وإنشاء املركز الوطين تأسيس حق املثول أمام القضاء وتأكيد املركز القا

حلقوق اإلنسان بوصفها خطوات متسقة تضطلع هبا أوزبكستان لتنفيذ اإلصالحات القضائية والقانونية وإعمـال       
  .  حقوق اإلنسانميدانااللتزامات الدولية يف 
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ت بشأن توصـيات الفريـق العامـل املعـين           وتعليقا ردودكما قدمت أوزبكستان وثيقة تشتمل على         - ٦٣٠
وأنه ملـن  . ودرست أوزبكستان بعناية مجيع التوصيات املقدمة من الدول األعضاء        . باالستعراض الدوري الشامل  

دواعي سرور أوزبكستان القول بأن العمل يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها أوزبكستان عقب االستعراض الدوري               
 مع روح ومبادئ جملس حقوق اإلنسان، وضع وتنفيذ خطـة           متشياًتزم أوزبكستان،   وتع. الشامل قد بدأ بالفعل   

وتعتزم أوزبكستان مواصلة العمل بصورة متسقة وإجيابية مـع اهليئـات املنـشأة             . عمل وطنية إلجناز التوصيات   
ويف كـانون   . مبعاهدات لألمم املتحدة بتقدمي تقارير دورية ومع اإلجراءات واآلليات اخلاصة يف نطاق اجمللـس             

ها عن االستقصاءات الواردة مـن      ردود، قدمت أوزبكستان    ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 للمجلـس بـشأن     ةاالستشاريمارس من اللجنة    /التعليم وبالعنف ضد املرأة، ويف آذار     باملقررين اخلاصني املعنيني    

  .  والتدريب يف جمال حقوق اإلنسانالتثقيفمشروع إعالن 

ن أومكنت آلية االستعراض الدوري الشامل أوزبكستان من إجراء حتليل وتقييم شاملني لسياسة الدولة بش  - ٦٣١
ومع أخـذ  . إعمال شىت حقوق اإلنسان وتعزيز التنسيق والتفاعل بني خمتلف أجهزة الدولة وهياكل اجملتمع املدين          

 جنب مع هيئات اجملتمع املدين حسب خطة العمل          إىل هذا املبدأ اهلام يف االعتبار، ستعمل مؤسسات الدولة جنباً        
وتتطلع أوزبكستان إىل تفهـم     . الوطنية لتنفيذ التوصيات املقدمة من االستعراض الدوري الشامل إىل أوزبكستان         

 إىل تعاوهنا البناء واملفيد خالل تنفيذ أوزبكستان        أيضاًاألعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان و       الدول  
  .ف املشتركة املتعلقة بتعزيز وإعمال ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل على السواءلألهدا

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعـضاء والـدول           - ٢
 املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

. اسية واجملتمع املـدين   نه اختذت خطوات هامة ملساندة دور الربملان واألحزاب السي        أجان  يالحظت أذرب   - ٦٣٢
وأشارت أذربيجان إىل ازدياد عدد املنظمات غري احلكومية وإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان تابعة للربملـان واملركـز    
الوطين حلقوق اإلنسان، وإلغاء عقوبة اإلعدام، وإدخال حق املثول أمام القضاء، واعتماد خطط عمل وطنيـة يف                 

والحظت .  إرادة أوزبكستان ملواصلة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد         شىت ميادين حقوق اإلنسان، مما يظهر     
  . أذربيجان أن أوزبكستان ستستفيد من االستعراض الدوري الشامل يف أمور منها النجاح يف تنفيذ التوصيات

وأعرب االحتاد الروسي عن امتنانه لوفد أوزبكستان على عرض املعلومات الشاملة بـشأن التوصـيات                 - ٦٣٣
بادئ باريس؛ وأمني املظامل واملركز  ملوفقاًوالحظ إقامة نظام كامل من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان . ملقدمةا

وقد حتسن النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان يف أوزبكستان         . الوطين حلقوق اإلنسان ومعهد رصد التشريعات     
ىن الوفد الروسي حلكومة أوزبكستان كل جناح على وظهر هذا بصورة جلية خالل االستعراض الدوري الشامل ومت

  .هذا املسار

وأثنت إندونيسيا على أوزبكستان لقبوهلا التوصيات املقدمة من خالل الفريق العامل املعين باالستعراض               - ٦٣٤
 على الدوري الشامل، وأشادت باالستراتيجيات املقبلة حلشد املوارد الوطنية للتعجيل بتخفيف وطأة الفقر والقضاء

 إىل جنب مع أصحاب املصلحة املعنيني، وذكرت إندونيسيا إنه بالعمل جنباً    . سخرة األطفال واالجتار باألشخاص   
مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين، سيزداد متكني أوزبكستان يف جهودها لتحقيق التقدم يف 
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  يف أن أوزبكستان ستتمكن من تطبيق تنفيذ متوازن وعادل         وأعربت إندونيسيا عن األمل   . قضايا حقوق اإلنسان  
  . ملعايري حقوق اإلنسان يف البلد، وخباصة فيما يتعلق بالتعليم والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات

والحظت أوكرانيا بصفة خاصة .  التفصيلية على التوصيات املقدمة  ردودوأعربت أوكرانيا عن تقديرها لل      - ٦٣٥
 عن نيتها مواصلة التعاون الشامل مـع مجيـع          فضالًاإلجيابية للتفاعل بني أوزبكستان واملقررين اخلاصني،       النوايا  

وأعربت أوكرانيا عن األمل . اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وشجعت أوزبكستان على مواصلة جهودها
  . ققته من إجنازاتيف أن تسمع، قبل اجلولة القادمة من االستعراض الدوري الشامل، عما ح

 كازاخستان مبشاركة أوزبكستان اإلجيابية مع جملس حقوق اإلنسان يف عمليـة االسـتعراض              وأشادت  - ٦٣٦
والحظت كازاخستان مع كبري االرتياح أن توصيات االستعراض الدوري الشامل أخذت بالفعل . الدوري الشامل

رحبت كازاخستان مبا اختذته أوزبكـستان يف اآلونـة         ويف هذا الشأن،    . يف احلسبان كما اختذت تدابري لتنفيذها     
فربايـر  / يف شـباط   ةاألخرية من خطوات إجيابية، مبا يف ذلك التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق             

بـشأن  "كما رحبت كازاخستان باختاذ خطوات جنسيانية حمددة، مبا يف ذلك اعتماد مشروع قـانون               . ٢٠٠٩
وشجعت كازاخستان بشدة أوزبكستان على مواصلة ". وق والفرص بني النساء والرجالضمانات املساواة يف احلق

 أوزبكستان احلازمـة    التزاماتورحبت كازاخستان ب  . تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة واهليئات املنشأة مبعاهدات      
  . وتعاوهنا الوثيق يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل

على عرضها التفصيلي للجهود اجلارية كجزء من متابعة التوصـيات املقدمـة    وهنأت كوبا أوزبكستان      - ٦٣٧
والحظت كوبا أنه على الرغم من العقبات اليت تواجه أوزبكستان، فإهنا قد            . خالل االستعراض الدوري الشامل   

ـ            هاماً حققت تقدماً  . ى الـسواء   يف احلقوق املدنية والسياسية ويف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل
ونوهت بصورة خاصة بالتقدم احملرز يف جماالت التعليم والصحة والعمالة وتعزيز ومحاية حقوق األطفال، وحقوق        

كما أعربت كوبا .  وذوي الدخول املنخفضة وجهودها ملناهضة أي نوع من أنواع التمييزةاألشخاص ذوي اإلعاق
 بشأن املساواة يف الفـرص      ٢٠٠٩ يف اخلطة التشريعية لعام      عن رغبتها يف اإلشادة مبشروع القانون احلايل الوارد       

واحلقوق بني الرجال والنساء، لتمكينهم من املساواة يف التمتع حبقوقهم وحرياهتم، على النحـو املـسلم بـه يف     
  . القوانني الوطنية ألوزبكستان

. راض الدوري الـشامل    لالستع والحظت بيالروس العمل اجلاد الذي اضطلعت به أوزبكستان استعداداً          - ٦٣٨
إنشاء والحظت بيالروس أن أوزبكستان أقامت األوضاع اهليكلية الضرورية لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك               

وذكـرت بـيالروس أن     . أمني املظامل واملركز الوطين حلقوق اإلنسان والربامج احلكومية حلقوق اإلنسان         مكتب  
مارسات القانونية واإلجراءات مشرية إىل إدخال حق املثول أمـا          أوزبكستان عملت بصورة إجيابية على تعزيز امل      

كمـا  . ٢٠٠٨األشخاص يف عـام  بورحبت بيالروس باعتماد قانون مكافحة االجتار . القضاء يف اآلونة األخرية 
ودعت بيالروس ممثل السلطات املختصة للمشاركة      . يالروس إنشاء مراكز تأهيل وطنية لضحايا االجتار      بالحظت  

األشخاص، الذي جيريه بصورة منتظمة املركز الدويل لتـدريب املهـاجرين           بدريب بشأن مناهضة االجتار     يف الت 
وذكرت بيالروس أهنا ستقدر اخلطوات اليت يتعني أن تتخذها أوزبكستان يف تنفيذ . ملكافحة االجتار ومقره مينسك

اضطالع أوزبكـستان   ، مشرية إىل    لالشامالتوصيات املقدمة من خالل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري          
  .  يف هذا الشأنضع خطة عمل وطنيةبو
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 من التوصيات املقدمة من الـدول       كبرياً أعربت ماليزيا عن سرورها ملالحظة أن أوزبكستان قبلت عدداً          - ٦٣٩
وأضافت . قافيةاألعضاء، مبا يف ذلك التوصيات اليت تركز على تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث             

أن هذا يكتسي أمهية خاصة يف ضوء األزمة املالية العاملية احلالية اليت أثرت على األوضاع االجتماعية واالقتصادية                
 وبناًء من جانب أوزبكستان وشجعت احلكومة        إجيابياً ورأت ماليزيا أن هذا ميثل هنجاً     . لكثري من البلدان النامية   

  .لضرورية لتنفيذ التوصيات بصورة فّعالةاألوزبكية على اختاذ اخلطوات ا

 أوزبكستان، وخباصة استعدادها ملواصلة تعاوهنا الشامل مع اإلجراءات اخلاصـة           بردودورحبت الفلبني     - ٦٤٠
بشأن ضمانات املساواة يف احلقوق والفرص بـني        "والحظت الفلبني أن مشروع القانون      . جمللس حقوق اإلنسان  

ورحبت الفلبني باخلطوات الـيت     . ٢٠٠٩خطة األنشطة التشريعية للحكومة لعام      قد أدرج يف    " النساء والرجال 
اختذهتا احلكومة بشأن تعزيز ومحاية حقوق األطفال مبالحظة تصديق أوزبكستان على الربوتوكولني االختيـاريني              

ط األطفـال يف     األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال وبشأن اخنرا      وبغاءالتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال       
عمل األطفال سن  بشأن احلد األدىن ل١٨٢ ورقم ١٣٨ عن اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم فضالًالرتاع املسلح، 

  .وأسوأ أشكال عمل األطفال

والحظت البحرين أن أوزبكستان وضعت خطة وطنية كما اختذت تدابري لضمان حقوق الطفل من خالل   - ٦٤١
كما صدقت على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن . األشخاصب التشريعات والتصدي لالجتار

ووقعت أوزبكستان على اتفاقيتني ملنظمة العمل الدولية . األطفال وبشأن اخنراط األطفال يف الرتاع املسلحباالجتار 
ل، على حني أهنا تفرض إلهناء عمل األطفال ووضع برنامج وطين يستهدف القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفا

وأشارت البحرين إىل أن أوزبكستان، شأهنا . عقوبات رادعة على اآلباء وغريهم الذين جيربون األطفال على العمل
شأن بلدان أخرى، وقعت على إعالن األلفية بشأن إقامة عامل مثايل لألطفال وأن احلكومة ملتزمة بتحسني حالة                 

  .٢٠١١ إىل عام ٢٠٠٩ الغاية من عام األطفال وتسعى إىل وضع برنامج هلذه

. وهنأت اجلزائر احلكومة األوزبكية على ما أحرزته من تقدم يف تعزيز وتنفيذ معايري حقـوق اإلنـسان                  - ٦٤٢
وتشهد املشاركة البناءة ألوزبكستان يف االستعراض الدوري الشامل وقبوهلا الطوعي لعدد كبري من التوصيات على 

ائر بالتدابري اليت اعتمدت لتنفيذ بعض التوصيات وشجعت احلكومة علـى مواصـلة             ورحبت اجلز . هذا االلتزام 
ودعت اجلزائر وكاالت األمم املتحدة املعنية إىل التعاون بصورة وثيقة مع           . جهودها لتعزيز معايري حقوق اإلنسان    

  . البلد مبا يسمح هلا باالستجابة هلذه التحديات

 وطلبت إجراء تـصحيح بـشأن       اً الشمالية توضيح  آيرلندانيا العظمى و  والتمست اململكة املتحدة لربيطا     - ٦٤٣
 من تقرير الفريق العامل بوصـفها إحـدى   ١٠٧، اليت مل يرد نص هلا ولكن أشري إليها يف الفقرة         )ج(٤٨الفقرة  

 عن استمرار    الشمالية آيرلنداوأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     . التوصيات اليت مل تقبلها حكومة أوزبكستان     
 أوزبكـستان  كما أعربت عن خيبة أملها لعدم قبـول       . قلقها بشأن عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان املسجونني        

  .  هلا إيالء االعتبار الواجبلعدم  بوصفها خطأ وقائعيا١٠٧ًبعض الفقرات الفرعية املشار إليها يف الفقرة 
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   ذوي الصلة اآلخرين التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة- ٣

رحب التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني بالقوانني اجلديدة اليت اعتمدت بشأن املنظمات غـري                 - ٦٤٤
 احلكومة باإلبالغ بصورة علنية ودقيقة وشاملة عن الكيفية اليت          اًاحلكومية واملنظمات اليت ال تتوخى الربح، مطالب      

ه بصدد شىت التوصيات اليت تستهدف حتسني محاية اجملال الذي تعمل فيـه             نفذت هبا هذه القوانني وما اضطلع ب      
منظمات اجملتمع املدين، أي ضمان حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واحلق يف املشاركة يف احلياة العامـة                 

نـشأة  والسياسية، واعتماد خطط عمل وطنية لتحسني حالة حقوق اإلنسان، وتنفيذ بعض توصيات اهليئـات امل              
مبعاهدات بشأن حرية التجمع السلمي، والتحقيق يف مجيع التقارير املتعلقة باهلجمات على املدافعني عن حقـوق                

 تسهيل زيارة مقرر األمم املتحـدة اخلـاص املعـين    التحالف وطلب ،اإلنسان وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة  
  .  للبلدباملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أبكر وقت ممكن

 أوزبكستان على توفري بيئة صديقة بدون تدخل        املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية      وحثت    - ٦٤٥
الدولة أو اخلوف من االنتقام للمنظمات غري احلكومية العاملة يف قضايا احلقوق اجلنسية وحقوق املرأة والـصحة                 

كما دعـت   ) اإليدز(الزمة نقص املناعة املكتسب     مت/ةفريوس نقص املناعة البشري   مكافحة  اإلجنابية واحلق فيها و   
احلكومة إىل إجراء حتقيق يف حاالت إغالق املنظمات غري احلكومية، ومعاقبة املسؤولني عن هذه احلـاالت غـري                

ودعمت املنظمة التوصية . املربرة وإعادة الشخصية القانونية للمنظمات املتضررة، وال سيما مركز األزمات للنساء
 األمم املتحدة اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، مشددة على أمهية دراسة حالة املـدافعني                بدعوة مقرر 

 مـن   ١٢٠وطلبت املنظمة إىل احلكومة إلغاء املادة       . العاملني يف جماالت حقوق املرأة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية       
  . ثلية بالتراضي بني البالغنياملدونة اجلنائية األوزبكية لعدم جترمي السلوكيات اجلنسية امل

ورحبت منظمة العفو الدولية بدعم أوزبكستان التوصيات اليت تستهدف إنشاء آلية مستقلة وطنية ملراقبة            - ٦٤٦
وأعربت املنظمة عن استيائها من اعتبار أوزبكستان إجراء حتقيق دويل . مجيع أماكن االحتجاز وللنظر يف الشكاوى

.  يف أندجيان غري متسق مع التزاماهتا مبوجب املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان            ٢٠٠٥ مايو/مستقل يف مذابح أيار   
 أوزبكستان رفضت، خالل احلوار التفاعلي، التقارير اليت ذكرت إنه قد استخدمت القـوة              نوالحظت املنظمة أ  

 حثـت املنظمـة     كمـا ". ال أساس هلا من الصحة    "املفرطة وغري املتناسبة خالل هذه األحداث، بوصفها تقارير         
 النظر يف رفضها التوصيات باإلفراج عن مجيع احملتجزين من املدافعني عن حقوق اإلنسان،              أوزبكستان على إعادة  

وعلى أن تضمن للجميع، مبن يف ذلك املدافعني عن حقوق اإلنسان، ممارسة حقهم بطريقة سليمة يف حرية التعبري                  
   .هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمبا يتوافق مع التزامات أوزبكستان مبوجب الع

 أوزبكستان سوى توصيات شديدة العموميـة  إزاء عدم قبولوأعربت جلنة احلقوقيني الدوليني عن القلق     - ٦٤٧
وحثت . وغامضة يف بعض األحيان، وأعلنت حتفظات أو حىت رفضت يف النهاية التوصيات احملددة والقابلة للقياس

أن تسمح بإجراء حتقيق فّعال يف أحداث أندجيان من خالل جلنة حتقيق دولية             : ة خاصة على  اللجنة احلكومة بصف  
ومستقلة؛ وأن تكف عن املالحقة القضائية للنشطاء السياسيني والدينيني املعارضني وغريهـم مـن الـصحفيني                

امضة التحديد تتـصل  واملدافعني عن حقوق اإلنسان كيما ال تكون ممارساهتم للحريات األساسية مرهونة بتهم غ      
 ملبدأ  وفقاً"  إرهابية أعماالً"ن تعمد إىل حتديد ما ميثل       أباإلرهاب أو التطرف أو االنفصالية أو املمارسة الدينية؛ و        

مشروعية اجلرائم؛ وأن تكفل امتثال قوانينها بشأن اإلجراءات اجلنائية جلميع الضمانات القانونية الواجبـة؛ وأن               
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 من اتفاقية مناهضة التعـذيب؛ وأن       ١ للتعذيب ينطبق مع املادة      يب وأن تعتمد تعريفاً   تضمن احلظر املطلق للتعذ   
إلجراءات  ألصحاب الواليات يف إطار ا     تنص على حق عامة اجلمهور يف الوصول إىل حماكمات جنائية؛ وأن تتيح           

  . اخلاصة الذين ما زالت طلبات زياراهتم عالقة إمكانية الوصول إىل البلد بدون عائق

 برفض التوصيات اليت حتث وأشار ممثل مرصد حقوق اإلنسان إىل أنه مما يرثى له أن احلكومة اختذت قراراً  - ٦٤٨
 على األقـل مـن      ١١والحظ املرصد أن    . على اإلفراج عن املدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء اجملتمع املدين         

ه أجرب على تعليق أنشطته يف أوزبكستان يف        وبني أن . املدافعني عن حقوق اإلنسان ما زالوا حمتجزين يف السجون        
وأعرب املرصد عن أسفه . يوليه من العام املاضي بعد رفض احلكومة تسجيله للعمل وحظرها الصريح لبحوثه/متوز

كما أعرب عن أسفه الختاذ     .  يف أندجيان  ٢٠٠٥مايو  /رفض قبول املسؤولية عن مذحبة أيار     يف  الستمرار احلكومة   
. فض التوصية الرامية إىل وقف اإلعادة القسرية مللتمسي اللجوء األوزبكيني من البلدان اجملاورة             بر احلكومة قراراًَ 

 خـالل االسـتعراض   اقبل بصورة قطعية مجيع التوصيات املقدمة هلت وأن اوحثت احلكومة على التحفظ يف هنجه  
  . نفذها فعلياًتالدوري الشامل وأن 

) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةوس نقص املناعة البشري   وشجعت الشبكة الكندية املعنية بفري      - ٦٤٩
 من تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض   ١٠٥أوزبكستان على أن تنظر من جديد يف موقفها بشأن الفقرة       

  توصيه مع قوانينها الوطنية يف ضوء املعايري       ١٢ إىل أهنا ستدرس متشي      أوزبكستانالدوري الشامل حيث أشارت     
 أوزبكستان أن تشري إذا أمكن إىل التوصيات اليت ستقبلها من هذه التوصيات إىلوطلبت . الدولية حلقوق اإلنسان

 جترمي السلوكيات اجلنسية املثلية بالتراضي بـني البـالغني،   منعكما حتدثت عن رفض أوزبكستان    . االثنيت عشرة 
مع االلتزامات الدولية املتعلقة باخلصوصية وعدم التمييز       مشرية إىل أن قوانني جترمي املمارسات اجلنسية ال تتمشى          

مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وحثت أوزبكستان على إعادة النظر يف موقفها وإبطـال                
  . أحكام التجرمي

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

 على أهنا تدعم التزاماهتا الدولية يف ميادين حقوق اإلنـسان           شددت أوزبكستان، يف مالحظاهتا اخلتامية      - ٦٥٠
وقد مكن االستعراض الـدوري     . واحلريات على أساس مبادئ املساواة واالجتاهات البناءة واملوضوعية والشفافية        

الشامل أوزبكستان من حبث سياساهتا بصورة شاملة الوطنية بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق املدنيـة                 
 وأقامت أوزبكستان عالقات تعاون مع اجملتمع املدين وأنشأت نظاماً. لسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةوا

 لتنمية اجملتمع املدين وسـيادة القـانون يف   ياً قووتوفر هذا املؤسسات دعماً. غري حكومي حلماية حقوق اإلنسان  
وأنشأت أوزبكستان . ص ذوي اإلعاقة واجملموعات الضعيفةجماالت مثل التعليم ورعاية النساء واألطفال واألشخا     

كما أن احلكومـة    .  لدعم هذه املنظمات وجلنة برملانية     اًي اجتماع رابطة وطنية للمنظمات غري احلكومية وصندوقاً     
 عـن  فـضالً عاقدة العزم على إجراء نقاش واسع النطاق مع مجيع أجهزة الدولة واملنظمات غري احلكومية املعنية              

سات اجملتمع املدين األخرى ووسائل اإلعالم، لبحث التوصيات النامجة عن تقرير االستعراض الدوري الشامل مؤس
  . بشأن أوزبكستان ووضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية املناسبة
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  توفالو 

 ميع األحكام ذات الصلة الواردة يف جلوفقاً ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١أجري استعراض توفالو يف   - ٦٥١
من املرفق بقرار   ) أ(١٥ للفقرة   وفقاًالتقرير الوطين املقدم من توفالو      :  إىل الوثائق التالية   اً واستناد ٥/١قرار اجمللس   

 للفقرة  وفقاً؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،         (A/HRC/WG.6/3/TUV/1) ٥/١اجمللس  
) ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً عدتـه املفوضـية الـسامية       ؛ واملوجز الـذي أ    (A/HRC/WG.6/3/TUV/2)) ب(١٥

(A/HRC/WG.6/3/TUV/3) .  

 نتـائج  يف   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثانية والثالثني، املعقودة يف             - ٦٥٢
  ).انظر القسم جيم أدناه(توفالو واعتمدها ب املتعلقاالستعراض 

توفالو من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           املتعلق ب وتتألف نتائج االستعراض      - ٦٥٣
(A/HRC/10/84)       أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود     /، باإلضافة إىل آراء توفالو بشأن التوصيات و

ل احلوار التفاعلي اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خال
  . يف الفريق العامل

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

قدمت السيدة فيليغا نكو، مستشارة التاج يف مكتب املدعي العام لتوفالو املالحظات اخلتامية حلكومـة                 - ٦٥٤
وأكدت من جديـد    . واستنتاجاهتا بشأن عرض أول تقرير هلا مبوجب عملية االستعراض الدوري الشامل          توفالو  

  .التزام توفالو بآلية االستعراض الدوري الشامل وبدعم مبادئ حقوق اإلنسان

  من مرحلة إعداد تقريرهاوأعربت توفالو عن عميق تقديرها ملن قدموا الدعم الضروري إىل حد كبري بدءاً  - ٦٥٥
 تسهيل حضور توفـالو مرحلـة النظـر يف    أيضاً، و٢٠٠٨ديسمرب /الوطين إىل جلسة مناقشة التقرير يف كانون األول    

ويف هذا الشأن أشار الوفد إىل الدعم املقدم من املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ التابع للمفوضية السامية                 . نتائجال
يط اهلادئ املعين باحلقوق يف املوارد والشعبة االجتماعية ألمانة جمتمع احمليط           حلقوق اإلنسان والفريق اإلقليمي ملنطقة احمل     

 جمللس حقوق اإلنسان أيضاًوأعربت توفالو عن جزيل شكرها . اهلادئ والبعثتني الدائمتني لنيوزيلندا وأستراليا يف جنيف
 ملا قدموه من أفكار خملصة ومساعدة لثالثيةاجملموعة اوالفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل والدول أعضاء 

والحظت توفالو، بوصفها واحدة من الدول اجلزرية الصغرية اليت تشارك يف عملية االستعراض الدوري . إىل وفد توفالو
ومتكنت توفالو مبـساعدة    . الشامل، أهنا واجهت حتديات نقص املوارد من زاوية اخلربة التقنية يف هذه العملية اجلديدة             

  . يف االستعراضملكاتب املتصلة حبقوق اإلنسان يف املنطقة، من أن تشارك بصورة كاملةا

مع الدويل  توذكرت توفالو أن عملية االستعراض الدوري الشامل أعطت فرصة ال تقتصر على إعالم اجمل               - ٦٥٦
وقف توفالو بـصدد     معرفة م  أيضاًحبالة امتثال توفالو حلقوق اإلنسان وإعماهلا على أرض الواقع فحسب، ولكن            

 توفالو  التزامواعتربت العملية أهنا متثل     .  حقوق اإلنسان  ميدانالوفاء بالتزاماهتا كدولة عضو يف األمم املتحدة يف         
  .  بنجاح واستمرارية هذه اآللية الستعراض حقوق اإلنسانالشامل واملؤكد حقاً
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 كيما تنظر فيها احلكومة، بيَّن الوفد ٢٠٠٨ديسمرب /وفيما يتعلق بالتوصيات اليت تركت يف كانون األول  - ٦٥٧
، بشأن  ٢أما بشأن التوصية رقم     ). A/HRC/10/84 من   ٦٨الفقرة  (ن توفالو تؤيد مجيع هذه التوصيات العشر        أ

 بشأن القضاء على التمييز ضد املرأة، وإدراج اتفاقية القضاء على           ٦إدراج اتفاقية حقوق الطفل، والتوصية رقم       
ز ضد املرأة، يف تشريعاهتا الوطنية بالكامل، فقد ذكرت توفالو أنه ال غىن عن إجـراء حبـث                  مجيع أشكال التميي  

كما علقت . ومشاورات واسعة على املستوى الوطين مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف إدراج هاتني االتفاقيتني
  بأهنـا  ن برعاية أبوية أو مبالذ،    توفالو على بعض التوصيات املقدمة مثل التوصية املتعلقة باألطفال الذين ال حيظو           

. ليست ذات صلة يف الوقت احلايل بتوفالو، ولكن الوفد أكد دعم توفالو واستعدادها للنظر يف هذه التوصـيات                 
  . ، ذكرت توفالو أنه ال غىن هلا عن الدعم املايل والتقين من اجملتمع الدويل يف تلبية هذه التوصياتوختاماً

 الدول األعـضاء والـدول      اآلراء اليت أعربت عنها     - ٢
 املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

 الشمالية توفالو على اعتماد تقرير االستعراض الدوري        آيرلنداهنأت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       - ٦٥٨
ململكـة  وأثنـت ا . وسلمت بقيود القدرات اليت تواجهها احلكومة يف اإلعداد لعملية االستعراض     . الشامل بشأهنا 

ديـسمرب  /املتحدة على حضور حكومة توفالو، على الرغم من القيود اليت تواجهها، يف جنيف يف كـانون األول                
  .نتائج االستعراض أثناء النظر يف ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ وحضورها يف جنيف يف ٢٠٠٨

 عملية االستعراض   والحظت نيوزيلندا أن توفالو هي ثاين بلد يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ يشارك يف               - ٦٥٩
 حبضور وفد من توفالو يف جنيـف للمـشاركة يف           حاراً باًورحبت ترحي . الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان    

والحظت أن توفالو أولت االستعراض الدوري الشامل أولوية عالية،  . مرحلة االعتماد هذه من عملية االستعراض     
وأشارت نيوزيلندا إىل أن نوعية     . نظمات غري احلكومية  بإعداد تقرير حكومي شامل مع مدخالت من عدد من امل         

، شارك ٢٠٠٨ديسمرب / للمشاركة يف االستعراض أدت إىل مناقشات واسعة النطاق يف كانون األولتوفالوإعداد 
 من التوصيات اليت صيغت  جداً كبرياًوأثنت نيوزيلندا على توفالو لقبوهلا عدداً. فيها عدد من الوفود بصورة كاملة

 والحظت أن املشاركة يف االستعراض ميثل للدول اجلزرية الـصغرية يف احملـيط              ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  يف
اهلادئ مهمة شاقة، وأنه مما ال ريب فيه أن توفالو من بني أصغر البلدان اليت دخلت يف عملية االستعراض الدوري 

واجه أصغر الدول اجلزرية يف تلبية التزاماهتا املتعلقة لندا بالصعوبات العملية اليت تيوسلمت نيوز. الشامل حىت اآلن
 يف أوكالنـد    ٢٠٠٩فرباير  /وهلذا السبب، ذكرت نيوزيلندا أهنا عقدت يف شباط       . باالستعراض الدوري الشامل  

 عملية االستعراض على املشاركة يفحلقة دراسية ملساعدة املسؤولني يف حكومات البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ 
وري الشامل، كما ذكرت نيوزيلندا أن ممثلي توفالو الذين شاركوا بالفعل يف االستعراض الدوري الشامل يف                الد

 متكنوا، أثناء احللقة الدراسية، من تقدمي نظرات متعمقة قيمة إىل زمالئهم من بلدان          ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
  . الدراسيةاحمليط اهلادئ األخرى وأسهموا إىل حد كبري يف جناح احللقة 

   التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين- ٣

رحبت منظمة العفو الدولية بكثري من التوصيات اليت قدمتها الدول إىل توفالو، مبا يف ذلك التوصـيات                   - ٦٦٠
اضي واجلرائم اجلنسية ضد بشأن التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتعزيز القوانني املتصلة باألسرة واألر
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كما رحبت بالتوصيات الرامية إىل وضع      .  جلنة وطنية حلقوق اإلنسان على أساس مبادئ باريس        وإنشاءاألطفال،  
استراتيجيات شاملة للحد من العنف األسري يف توفالو، مبا يف ذلك من خالل رفع الوعي العام والتشجيع علـى               

. تمع املدين اليت تستهدف التصدي للعنف األسري والتمييـز اجلنـساين          زيادة مشاركة الوكاالت احلكومية واجمل    
وأكدت املنظمة من جديد دعوهتا إىل توفالو إعداد وسن قوانني حتمي النساء واألطفال من العنف، وبصفة خاصة                 

 يف اقتراف   اًوأشارت إىل أن األفكار الثقافية السائدة بشأن مركز املرأة ال تزال متثل عامالً أساسي             . العنف األسري 
وعليه، فإن منظمة العفو الدولية حتث توفالو على دعم التوصيات اليت تستهدف إلغاء . العنف ضد املرأة يف توفالو   

ورأت أنه ال ميكـن  . القوانني ذات األثر التمييزي ضد املرأة، وأن تعدل الدستور حلظر التمييز على أساس اجلنس      
ورحبت .  للعوامل األساسية اليت تسبب أو تسهم يف التمييز اجلنساين         القضاء على العنف اجلنساين بدون التصدي     

املنظمة بدعم توفالو التوصيات الرامية إىل التصديق، مبساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، على طائفة واسعة 
 الدويل اخلاص   من معاهدات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد             

  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ورحبت منظمة العدالة يف األرض باستجابة توفالو الفعلية بشأن جهودها للتصديق على مجيع املعاهدات                - ٦٦١
الرئيسية حلقوق اإلنسان وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان حتترم مبادئ باريس بغية تعزيز حقوق اإلنسان يف           

وذكرت أنه من املؤسف ما أشارت إليه توفالو من كيفية تأثر حقوق اإلنسان بـتغري               . لبلد وشجعتها على ذلك   ا
وشجعت املنظمة توفالو على توفري     . املناخ، مثل احلق يف الغذاء أو احلق يف املياه املأمونة أو احلق يف السكن الالئق              

والحظت أن حالة   .  اجلمهور يف مسائل البيئة وتغري املناخ      إمكانية الوصول إىل املعلومات والتعليم ومشاركة عامة      
ورأت أن احلق   .  ال ميكن أن حتميه التدابري الوطنية وحدها       ايكولوجيااحلق يف بيئة مستدامة     أن   أيضاًتوفالو تظهر   

تمع الدويل، يف املساعدة يف حاالت الطوارئ وحقوق توفري املالذ ال ميكن أن يتحقق إال باملشاركة اإلجيابية من اجمل
وباإلضافة إىل ذلك، الحظت أن مصري توفالو يعطي . ولكن مسؤولية اجملتمع الدويل ال تقتصر على تدابري املساعدة

.  يف منع انتهاكات حقوق اإلنسانأيضاًمثاالً لكيفية إسهام تدابري التخفيف من وطأة التغري املناخي بصورة مباشرة 
ودعت .  توفالو من محاية حقوق اإلنسان لشعبهااليت متكنامل نطاق التدابري ودعت املنظمة اجمللس إىل النظر يف ك

 عـن   فضالًتوفالو إىل املشاركة بصورة إجيابية يف املناقشات اليت جتري يف املستقبل بشأن هذه القضية يف اجمللس                 
  . حقوق اإلنساناملفاوضات لنظام ما بعد كيوتو، حيث ستؤخذ يف االعتبار تداعيات الكفاح ضد الطبيعة على 

متالزمة نقص املناعة املكتـسب     /والحظت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          - ٦٦٢
 من تقرير الفريق العامل، بيَّنت رئيسة وفد توفالو، خالل احلوار           ١٤، إنه يف معرض اإلشارة إىل الفقرة        )اإليدز(

، ولكن مـسألة    حيترم حقوق األشخاص من ذوي التوجهات اجلنسية مجيعاً       التفاعلي يف الفريق العامل، أن بلدها       
ويف هذا الشأن، أعربت الشبكة عن تقديرها لرحابة صدر . احلماية القانونية يف الدستور تقتضي النظر فيها بإمعان

يف ذلك على أسس الوفد يف مناقشة اإلجراءات ذات الصلة اليت تضطلع هبا توفالو بشأن تعزيز املساواة للجميع، مبا 
غري أن الشبكة الحظت أن توفالو حتتفظ بالفعل ببعض القوانني اجلنائية الـيت             . التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية   

 اجلنسية املثلية بالتراضي بني البالغني، وشجعت الشبكة وفد توفالو أن يظل على رحابة              تالسلوكياتعاقب على   
. يز املساواة واالمتثال لاللتزامات الدولية بشأن اخلصوصية وعدم التمييزصدره بشأن تعديل هذه القوانني بغية تعز    

  . وأشارت الشبكة إىل أهنا سترحب بأي إشارة من الوفد حول ما إذا كان هناك انفتاح للنظر يف هذه املسائل
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  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة  - ٤

والحظـت أن   . حاب املصلحة على مسامهاهتم القيمـة     أعربت توفالو عن شكرها للرئيس والدول وأص        - ٦٦٣
التعليقات والتفسريات لعدد من القضايا اليت أثارهتا الدول وأصحاب املصلحة سبق أن قدمها بالفعل وفد توفالو يف 

وأعربت توفالو عن التزامها بنجاح واستمرارية االستعراض، ال يف عنصر تقـدمي            . ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
وذكرت توفالو أهنا   .  عناصر العملية فحسب، ولكن األهم يف تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع            التقارير من 

، أعربت توفالو عن أهنا تتطلع      وختاماً. تلتمس من هذا املنطلق دعم ومساعدة اجملتمع الدويل يف تنفيذ التوصيات          
  . إىل تقدمي تقريرها القادم إىل جملس حقوق اإلنسان

   من جدول األعمال٦لعامة بشأن البند املناقشة ا -  باء

، ٦ ، مناقشة عامة بشأن البند٢٠٠٩مارس / آذار٢٠أجرى اجمللس، يف جلسته الثانية والثالثني، املعقودة يف   - ٦٦٤
  : ببياناتأمساؤهم  الشخصيات التاليةخالهلا ت أدل

باسم االحتـاد   ()٤٠(لتشيكيةااالحتاد الروسي، أملاين، اجلمهورية     :  الدول األعضاء يف اجمللس    وممثل  )أ(  
يب، ألبانيا، أوكرانيا، البوسنة واهلرسك، تركيا، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة،             واألور

، أملانيا، مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي، الصني، فرنسا، كندا، ماليزيا، مصر )، صربيا، كرواتياامولدوفمجهورية 
   الشمالية، نيجرييا، اليابان؛ آيرلندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و)ألفريقيةاباسم جمموعة الدول (

أستراليا، الربتغال، بوتان، بولندا، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية        :  الدول املراقبة التالية   وممثل  )ب(  
  التشيكية، الكويت، املغرب، النمسا؛ 

منظمة العفو الدولية، اللجنة العربيـة حلقـوق        : ة التالية ن عن املنظمات غري احلكومي    وـمراقب  )ج(  
، )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةاإلنسان، الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري        

منظمة مرصد حقوق اإلنسان، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، منظمة التحرير،              
  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، منظمة أوكا بروش الدولية -  الشمال

  .ممثل غواتيماالأدىل به ي بيان يف إطار ممارسة حق الرد قويف اجللسة نفسها، أل  - ٦٦٥

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا -  جيم

  بوتسوانا

  ، مـشروع   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٨لعـشرين، املعقـودة يف      اعتمد اجمللس، يف اجللـسة الـسابعة وا         - ٦٦٦
  ). األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع( بدون تصويت ١٠/١٠١املقرر 

                                                      

 . ولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبةد )٤٠(
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  جزر البهاما

 ١٠/١٠٢ ، مشروع املقرر  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف           - ٦٦٧
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(ويت بدون تص

  بوروندي

 ١٠/١٠٣ ، مشروع املقرر  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف           - ٦٦٨
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(بدون تصويت 

  كسمربغل

 ١٠/١٠٤، مشروع املقرر ٢٠٠٩مارس / آذار١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف   - ٦٦٩
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(بدون تصويت 

  بربادوس

 ١٠/١٠٥، مشروع املقرر ٢٠٠٩مارس /ر آذا١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف   - ٦٧٠
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(بدون تصويت 

  اجلبل األسود

 ١٠/١٠٦، مشروع املقرر ٢٠٠٩مارس / آذار١٨اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف   - ٦٧١
  ).األوله املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل  على النص بصيغتلالطالع(بدون تصويت 

  اإلمارات العربية املتحدة

  ، مـشروع   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللـسة التاسـعة والعـشرين، املعقـودة يف               - ٦٧٢
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع( بدون تصويت ١٠/١٠٧املقرر 

  ليختنشتاين

  ، مـشروع   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللـسة التاسـعة والعـشرين، املعقـودة يف               - ٦٧٣
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع( بدون تصويت ١٠/١٠٨املقرر 

  صربيا

 بدون  ١٠/١٠٩روع املقرر   ، مش ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثالثني، املعقودة يف          - ٦٧٤
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(تصويت 
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  تركمانستان

 بدون  ١٠/١١٠، مشروع املقرر    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثالثني، املعقودة يف          - ٦٧٥
  ).األولول، الفصل  على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األلالطالع(تصويت 

  بوركينا فاسو

 بدون  ١٠/١١١، مشروع املقرر    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩اعتمد اجمللس، يف اجللسة الثالثني، املعقودة يف          - ٦٧٦
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(تصويت 

  إسرائيل

 ١٠/١١٢، مشروع املقرر ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠املعقودة يف اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية والثالثني،   - ٦٧٧
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(بدون تصويت 

  الرأس األخضر

 ١٠/١١٣، مشروع املقرر    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية الثالثني، املعقودة يف           - ٦٧٨
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل العلالط(بدون تصويت 

  كولومبيا

 ١٠/١١٤، مشروع املقرر ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية والثالثني، املعقودة يف   - ٦٧٩
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(بدون تصويت 

  نأوزبكستا

 ١٠/١١٥، مشروع املقرر ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠اعتمد اجمللس، يف اجللسة احلادية والثالثني، املعقودة يف   - ٦٨٠
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(بدون تصويت 

  توفالو

 ١٠/١١٦، مشروع املقرر ٢٠٠٩رس ما/ آذار٢٠ والثالثني، املعقودة يف الثانيةاعتمد اجمللس، يف اجللسة    - ٦٨١
  ).األول على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل لالطالع(بدون تصويت 
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  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى -  سابعاً
  ٩/١-  ودإ٩/١٨ و٧/٣٠متابعة قرارات جملس حقوق اإلنسان  -  ألف

، ٢٠٠٩ مارس/ آذار ٢٣وضة السامية حلقوق اإلنسان، يف اجللسة اخلامسة والثالثني، املعقودة يف           قدم نائب املف    -٦٨٢
 من جدول األعمـال،     ٧تقارير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام، مبوجب البند            

 ٢٤ املـؤرخ    ٩/١٨ و (A/HRC/10/15) ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٠حسب طلب اجمللس يف قراريه      
 ٢٠٠٥/٧، والتقرير الذي كلف بإعداده قرار جلنة حقـوق اإلنـسان            (A/HRC/10/27) ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

(A/HRC/10/35)٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢ املؤرخ ٩/١- ، ومتابعة قرار اجمللس دإ.  

حلق يف الغذاء، التقريـر اجملمـع       شوتر، املقرر اخلاص املعين با    دي  ، قدم أوليفييه    أيضاًويف اجللسة نفسها      - ٦٨٣
للمقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملمثل اخلـاص                  
لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وممثل 

 من عناصر ، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بوصفه عنصراًداخلياًام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين األمني الع
احلق يف مستوى معيشي مالئم، واحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين بـاحلق يف الغـذاء،                    

التعسفي أو بدون حماكمة، واملقرر اخلـاص املعـين       واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو          
 ٩/١- بالتعليم، واملقرر اخلاص مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع، حـسبما طلـب يف قـرار اجمللـس دإ              

(A/HRC/10/22) .  

  .  معنياً ممثل فلسطني ببيان بوصفها طرفاًوأدىل؛ بلداً معنياً ممثل إسرائيل ببيان، بوصفها أدىلويف اجللسة نفسها،   - ٦٨٤

ببيانات أمساؤهم  أدلت الشخصيات التاليةوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، ويف اجللسة نفسها،   - ٦٨٥
  : لة إىل أصحاب الوالياتسئووجهوا أ

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (األردن، إندونيسيا، باكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، السنغال،  )يبوباسم االحتاد األور   ()٤١(ة التشيكية ، بنغالديش، اجلمهوري  )أفريقيام اهلند وجنوب     باس أيضاً(الربازيل  

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية( )٤٢(، ماليزيا، مصر، اليابان، اليمن)باسم حركة عدم االحنياز(الصني، قطر، كوبا 
اجلزائر، اجلمهورية العربية  ة املتحدة، تونس،اإلمارات العربي: ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس  )ب(  

  ، الكويت، لبنان، الواليات املتحدة األمريكية؛) البوليفارية-  مجهورية(السورية، السودان، العراق، فرتويال 
  االحتاد األفريقي، جامعة الدول العربية؛: مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية  )ج(  
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، احتـاد احلقـوقيني        : ظمات غري احلكومية التالية   مراقبون عن املن    )د(  
  . ومنظمة الرؤية العاملية الدوليةالعرب،

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤١(

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤٢(
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شوتر، على األسـئلة وقـدم      دي  الغذاء، أوليفييه   احلق يف    املقرر اخلاص املعين ب    ردويف اجللسة نفسها،      - ٦٨٦
  .تعليقاته ومالحظاته اخلتامية

  مع اإلجراء اخلاصالسنوي اعلي احلوار التف -  باء

 املقرر اخلـاص    ،، قدم ريتشارد فولك   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣يف اجللسة اخلامسة والثالثني، املعقودة يف         - ٦٨٧
ويف . (A/HRC/10/20)، تقريره الثاين    ١٩٦٧املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           

  . اص ببيان ثاناجللسة نفسها، أدىل املقرر اخل

  . ياً معنبيان بوصفها طرفاًب وأدىل ممثل فلسطني بلداً معنياًويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إسرائيل ببيان بوصفها   - ٦٨٨

وخالل احلوار التفاعلي السنوي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها ويف اجللسة الـسادسة والـثالثني،                  - ٦٨٩
  : ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاصأمساؤهم  لت الشخصيات التاليةأد، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤املعقودة يف 

بـنغالديش،  ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (األردن، باكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )فريقيةاأل باسم جمموعة الدول     أيضاً(، جيبويت، ماليزيا، مصر     )يبوباسم االحتاد األور   ()٤٣(اجلمهورية التشيكية 

  ؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٤٤(اليمن
  اجلمهورية العربية السورية، الواليات املتحدة األمريكية؛: ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس  )ب(  
القاهرة، جملس التنسيق   بحقوق اإلنسان   دراسات  معهد  : مراقبون عن املنظمات احلكومية التالية      )ج(  

اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين،  -  ، منظمة الشمال) باسم جملس بناي بريث الدويلأيضاً(ة للمنظمات اليهودي
  . هيئة رصد األمم املتحدة

 املقرر علـى األسـئلة وقـدم        رد،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤ويف اجللسة السادسة والثالثني، املعقودة يف         - ٦٩٠
   .مالحظاته اخلتامية

   من جدول األعمال٧ املناقشة العامة بشأن البند -  جيم

 من جدول ٧، مناقشة عامة بشأن البند ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤يف اجللسة السادسة والثالثني، املعقودة يف   - ٦٩١
  : ببياناتأمساؤهم الشخصيات التالية خالهلا أدلتاألعمال، 

  ؛فاً معنياً؛ وأدىل ممثل فلسطني ببيان بوصفها طربلداً معنياًأدىل ممثل إسرائيل ببيان، بوصفها   )أ(  

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤٣(

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤٤(
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، )باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     (ن  االحتاد الروسي، باكستا  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )ب(  
باسم حركة (، سلوفينيا، سويسرا، قطر، كوبا )يبوباسم اإلحتاد األور ()٤٥(البحرين، الربازيل، اجلمهورية التشيكية

باسـم   ()٤٦(، اململكة العربية السعودية، اليمن   )األفريقية الدول    باسم جمموعة  أيضاً(، ماليزيا، مصر    )عدم االحنياز 
  ؛)جمموعة الدول العربية

، تركيا، تـونس،    آيسلندا،  )سالميةاإل -  مجهورية(إيران  : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ج(  
  ملتحدة األمريكية، اليمن؛اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، عمان، الكويت، لبنان، املغرب، الواليات ا

مؤسسة احلكيم، اللجنة العربية حلقوق اإلنـسان،       : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، حركة توبـاي أمـارو      ) باسم الرابطة النسائية العاملية من أجل السلم واحلرية        أيضاً(االحتاد العام للمرأة العربية     

، املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، اللجنـة            )عاملي باسم جملس السلم ال    أيضاً(اهلندية  
اإلسالمية حلقوق اإلنسان، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، اجمللس النروجيي لالجئني، 

  . احتاد احلقوقيني العرب، هيئة رصد األمم املتحدة، املنظمة الصهيونية الدولية للمرأة

  .ممثل اجلمهورية العربية السوريةأدىل به  بيان، يف إطار ممارسة حق الرد، لقيويف اجللسة نفسها أ  - ٦٩٢

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا - ال د

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

باسم منظمة املؤمتر   ( ممثل باكستان    ، قدم ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         - ٦٩٣
باسم منظمة املـؤمتر   (، املقدم من باكستان     (A/HRC/10/L.4)مشروع القرار   ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية   

 الـشعبية، زمبـابوي، كوبـا،       الدميقراطيةواشتركت يف تقدميه بوليفيا، بيالروس، مجهورية كوريا        ) اإلسالمي
إىل مقدمي  ) البوليفارية -  مجهورية(فرتويال  فيما بعد   وانضمت  ). عة الدول العربية  باسم جممو (نيكاراغوا، اليمن   

  . مشروع القرار

  . ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إسرائيل واجلمهورية العربية السورية ببيانني، بوصفهما بلدين معنيني  - ٦٩٤

باسم الدول األعضاء يف (تصويت ممثال أملانيا ، أدىل ببيانني تعليالً للتصويت قبل الأيضاًويف اجللسة نفسها   - ٦٩٥
  . وكندا) يب األعضاء يف اجمللسواالحتاد األور

يب األعضاء وباسم الدول األعضاء يف االحتاد األور(، بناء على طلب ممثل أملانيا يويف اجللسة نفسها، أجر  - ٦٩٦
 ١٣  مقابل صوت واحد وامتناع    صوتاً ٣٣واعتمد القرار بأغلبية    . ، تصويت مسجل على مشروع القرار     )يف اجمللس 
  :وجرى التصويت على النحو التايل.  عن التصويتعضواً

                                                      

 .دثة باسم دول أعضاء ودول مراقبةدولة مراقبة يف اجمللس متح )٤٥(
 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤٦(
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االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان،         :املؤيدون
، جيبويت، زامبيـا،    أفريقياالبحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب        

السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،             
  ؛موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند املكسيك، اململكة العربية السعودية،

  ؛كندا  :املعارضون

 سويسرا،  أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا،          :املمتنعون
  . الشمالية، هولندا، اليابانآيرلندافرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  . ١٠/١٧، القرار A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظر لالطالعو  - ٦٩٧

  جلوالن السوري احملتلاملستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ويف ا

باسم منظمـة املـؤمتر     (، قدم ممثل باكستان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         - ٦٩٨
باسـم منظمـة املـؤمتر      (، املقدم من باكستان     A/HRC//10/L.5 مشروع القرار    )اإلسالمي وجمموعة الدول العربية   

 الشعبية، زمبابوي، كوبا، نيكـاراغوا،      الدميقراطية، بيالروس، مجهورية كوريا     واشتركت يف تقدميه بوليفيا   ) اإلسالمي
  .إىل مقدمي مشروع القرار) البوليفارية -  مجهورية( فرتويال  فيما بعدوانضمت). باسم جمموعة الدول العربية(اليمن 

  .  من املنطوق٧ و٣ بتعديل الفقرتني ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل باكستان مشروع القرار شفوياً  - ٦٩٩

باسم الدول األعـضاء يف    ( بشأن مشروع القرار ممثل أملانيا       ة عام ات، قدم تعليق  أيضاًويف اجللسة نفسها      - ٧٠٠
  ).يب األعضاء يف اجمللسواالحتاد األور

  . ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل فلسطني ببيان بشأن مشروع القرار، بوصفها طرفاً معنياً  - ٧٠١

  .، أديل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو كنداأيضاً نفسها ويف اجللسة  - ٧٠٢

واعتمـد  . ناء على طلب ممثل كندا، تصويت مسجل على مشروع القرار         بويف اجللسة نفسها، أجري،       - ٧٠٣
 مقابل صوت واحد، مع عدم امتناع أي عـضو عـن            صوتاً ٤٦، بأغلبية   شفوياًمشروع القرار، بصيغته املنقحة     

  :وجرى التصويت على النحو التايل. تالتصوي

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أملانيا، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،              :املؤيدون
أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك،          

ويت، زامبيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغال،       ، جيب أفريقيابوليفيا، مجهورية كوريا، جنوب     
سويسرا، شيلي، الصني، غابون، غانا، فرنسا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبـا، ماليزيـا،             
مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى         

  ند، هولندا، اليابان؛ الشمالية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلآيرلنداو

  ؛كندا  :املعارضون
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  .١٠/١٨، القرار A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة، انظر لالطالعو  - ٧٠٤

  انتهاكات حقوق اإلنسان عن اهلجمات والعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة

باسم منظمة املؤمتر   (، قدم ممثل باكستان     ٢٠٠٩مارس  /ذار آ ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         - ٧٠٥
باسم منظمة املـؤمتر    (، املقدم من باكستان     A/HRC/10/L.6مشروع القرار   ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية   

باسم جمموعة الـدول    (، كوبا، اليمن    )البوليفارية - مجهورية  (واشتركت يف تقدميه بوليفيا، فرتويال      ) اإلسالمي
  .النكا  وسريأفريقيا إىل مقدمي مشروع القرار بيالروس وجنوب  فيما بعدوانضمت). ةالعربي

 بتعديل العنوان والفقرة السابعة من الديباجة شفوياًويف اجللسة نفسها، نقح ممثل باكستان مشروع القرار   - ٧٠٦
   . إىل املنطوق مكررا٩ً من منطوق مشروع القرار وإضافة فقرة جديدة ٥ و٢والفقرتني 

  ). باسم إيطالياأيضاً(، أدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثل هولندا أيضاًويف اجللسة نفسها   - ٧٠٧

واعتمـد  . على مشروع القرارمسجل ويف اجللسة نفسها، أجري، بناء على طلب ممثل هولندا، تصويت         - ٧٠٨
  :  أعضاء عن التصويت٨ربع أصوات وامتناع  مقابل أصوتاً ٣٥، بأغلبية شفوياً املنقحةمشروع القرار، بصيغته 

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،             :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيـا،          

صني، غـابون، غانـا،     ، جيبويت، زامبيا، السنغال، سويسرا، شيلي، ال      أفريقياجنوب  
الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية الـسعودية،           

  موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

  أملانيا، إيطاليا، كندا، هولندا؛  :املعارضون

 املتحـدة   أوكرانيا، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، الكامريون، اململكة         :املمتنعون
  .  الشمالية، اليابانآيرلندالربيطانيا العظمى و

 على النص   لالطالع(ويف اجللسة نفسها، أديل ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثال كندا واليابان               - ٧٠٩
  . )١٠/١٩، القرار A/HRC/10/L.11بصيغته املعتمدة، انظر 

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه

باسـم منظمـة املـؤمتر      (، قدم ممثل باكستان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦سة الثالثة واألربعني، املعقودة يف      يف اجلل   -٧١٠
). باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، املقدم من باكستان     A/HRC/10/L.7مشروع القرار   ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية   

باسم جمموعة الـدول    (، كوبا، نيكاراغوا، اليمن     )ليفاريةالبو -ة  مجهوري(واشتركت يف تقدميه بوليفيا، سويسرا، فرتويال       
، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بـيالروس،      آيسلندا،  آيرلندا إىل مقدمي مشروع القرار إسبانيا،        فيما بعد  وانضمت). العربية

  .مسا، سري النكا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قربص، لكسمربغ، مالطة، النرويج، النأفريقياجنوب 
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باسم الدول األعضاء يف االحتاد     (ويف اجللسة نفسها، أديل ببيانني عامني بشأن مشروع القرار ممثال أملانيا              - ٧١١
  .وكندا) يب األعضاء يف اجمللسواألور

 وأدىل ممثـل    بلداً معنياً ، أدىل ممثل إسرائيل ببيان بشأن مشروع القرار بوصفها          أيضاًويف اجللسة نفسها      - ٧١٢
  . يان بشأن مشروع القرار بوصفها طرفاً معنياًفلسطني بب

 على النص بصيغته املعتمدة، انظـر       لالطالع(ويف اجللسة نفسها، اعتمد مشروع القرار بدون تصويت           - ٧١٣
A/HRC/10/L.11 ١٠/٢٠، القرار .(  

تلة، وخباصة  بشأن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احمل٩/١- متابعة قرار اجمللس دإ
  بسبب اهلجمات العسكرية األخرية ضد قطاع غزة احملتل

باسم منظمة املؤمتر   (، قدم ممثل باكستان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         - ٧١٤
ملـؤمتر  باسم منظمة ا  (، املقدم من باكستان     A/HRC/10/L.37مشروع القرار   ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية   

 إىل مقـدمي     فيما بعـد   وانضمت). باسم جمموعة الدول العربية   (واشتركت يف تقدميه كوبا واليمن      ) اإلسالمي
  ). البوليفارية -  مجهورية(، سري النكا، فرتويال أفريقيامشروع القرار بوليفيا، بيالروس، جنوب 

  . بلداً معنياً بوصفها ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إسرائيل ببيان بشأن مشروع القرار  - ٧١٥

باسم الدول األعضاء   (، أديل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيا          أيضاًويف اجللسة نفسها      - ٧١٦
  .وسويسرا وكندا واليابان) يب األعضاء يف اجمللسويف االحتاد األور

ـ     (وأجري، بناء على طلب ممثل أملانيا         - ٧١٧ ) يب األعـضاء يف اجمللـس     واد األور باسم الدول األعضاء يف االحت
 مقابـل   صوتاً ٣٣ بأغلبية   شفوياًواعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة      . تصويت مسجل على مشروع القرار    

  : وجرى التصويت على النحو التايل.  عن التصويتعضواً ١٣ع اصوت واحد، وامتن

نيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان،  االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندو      :املؤيدون
، جيبـويت، زامبيـا،     أفريقياالبحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب        

السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،          
   اهلند؛ ،املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا

  كندا؛  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،             :املمتنعون
 الـشمالية،   آيرلنـدا سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       

  . هولندا، اليابان

  . ١٠/٢١، القرار A/HRC/10/L.11ظر  على النص بصيغته املعتمدة، انلالطالعو  - ٧١٨
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   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا-  اًنثام
   من جدول األعمال٨املناقشة العامة بشأن البند 

، ٨ ، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند٢٠٠٩مارس / آذار٢٤يف اجللسة السابعة والثالثني، املعقودة يف   - ٧١٩
  :  ببياناتأمساؤهم الشخصيات التاليةخالهلا أدلت 

باسم منظمة  (االحتاد الروسي، األرجنتني، إندونيسيا، باكستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، البوسـنة   آيسلندايب، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا،     وباسم االحتاد األور   ()٤٧(، اجلمهورية التشيكية  )املؤمتر اإلسالمي 

، )لدوفا، صربيا، كرواتيـا   وسالفية السابقة، مجهورية م   وهورية مقدونيا اليوغ  واهلرسك، تركيا، اجلبل األسود، مج    
   ؛) باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبأيضاً(شيلي 

، تركيا، اجلزائر، الـدامنرك     )سالمية اإل -  مجهورية(إيران  : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ب(  
  ، كولومبيا، الكويت، املغرب، النمسا، الواليات املتحدة األمريكية؛ )سويد، فنلندا، النرويجال ،آيسلندا باسم أيضاً(

بية للمؤسسات الوطنية حلقوق    واجملموعة األور : مراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
وق اإلنسان، واللجنـة    اإلنسان باسم أعضائها ذوي املركز ألف، وجلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلق           

 باسم املؤسسات الوطنية    أيضاً(الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا، واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكسيك            
  ؛) ومجهورية كوريا وماليزيا ونيوزيلندا واهلندآيرلنداحلقوق اإلنسان يف أستراليا و

العربية حلقوق اإلنسان، حركة دميقراطيـي      اللجنة  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
 باسم الشبكة القانونية الكندية     أيضاً(با ملمارسي السحاق واللواطة     وة أور قالوسط الدولية، والرابطة الدولية ملنط    
، واملنظمـة الدامنركيـة للـواطيني       )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية    

، واالحتاد الـسويدي   واالحتاد اهلولندي لرابطات املثليني اجلنسينيت، ومنظمة اخلدمات العامة الدولية،    والسحاقيا
، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية     )حلقوق ممارسي السحاق واللواطة والثنائيي اجلنس واملتحولني إىل اجلنس اآلخر         

اريس الروحية العاملية، واحتاد رابطات الدفاع وتعزيز        باسم جامعة برامها كوم    أيضاً(واالحتاد الدويل للجامعيات    
حقوق اإلنسان، واحتاد نوادي النساء األمريكيات فيما وراء البحار، واحتاد رابطة موظفي اخلدمة املدنية الدولية               

ملتحـدة،  ت، واجمللس العام للكنيسة واجملتمع التابع للكنيسة امليثوديـة ا  فريقياالسابقني، وهيئة التضامن للنساء األ    
والتحالف النسائي الدويل، واالحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن احلرة، والشبكة لدولية ملنع إساءة 
معاملة املسنني، والرابطة النسائية لعموم احمليط اهلادئ وجنوب شق آسيا، ومنظمة سوكا غاكاي الدولية، والرابطة 

ية، واملنظمة الصهيونية الدولية للمرأة، ومؤسسة القمة العاملـة للمـرأة،           النسائية الدولية من أجل السالم واحلر     
، واالحتاد الدويل للدراسات )واالحتاد الدويل العاملي للصحة العقلية، واملنظمة العاملية للمرأة، ومنظمة زونتا الدولية

  . اإلنسانية واألخالقية، واحتاد العمال النسائي

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤٧(
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العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك      العنصرية والتمييز      - تاسعاً
  من أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ برنامج عمل ديربان

 من جـدول األعمـال      ٩التقارير املقدمة مبوجب البند       -  ألف
   هذا البندواملناقشة العامة بشأن

   تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان ووضع املعايري التكميلية

مقرر  - ، قدم إدريس اجلزائري، بصفته رئيس     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤، املعقودة يف    يف اجللسة السابعة والثالثني     -٧٢٠
 ٢٢  إىل ١١اللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية، التقرير بشأن الدورة األوىل للجنة املخصصة املعقودة من               

  .(A/HRC/10/88) ٢٠٠٨فرباير /شباط

مقرر الفريق العامل احلكومي الدويل املعـين        -  كا، بصفته رئيس  ويف اجللسة نفسها، قدم دايان جاياتيلي       - ٧٢١
  .(A/HRC/10/87)بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، تقرير الفريق العامل احلكومي الدويل 

  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

مقرر الفريق  -  رئيس ، قدم جو فرانس،٢٠٠٩مارس / آذار٢٤يف اجللسة السابعة والثالثني، املعقودة يف   - ٧٢٢
  . (A/HRC/10/66)العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، تقريره 

  املناقشة العامة

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٤أجرى اجمللس، يف جلستيه السابعة والثالثني والثامنة والثالثني، املعقودتني يف             - ٧٢٣
  :  ببياناتأمساؤهم الشخصيات التاليةخالهلا أدلت ، ٩ الذكر وبشأن البند مناقشة عامة بشأن التقارير السالفة

باسـم منظمـة   (إندونيسيا، أنغوال، باكستان  االحتاد الروسي،: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
ية كوريـا،   ، مجهور )يبوباسم االحتاد األور   ()٤٨(، الربازيل، بوركينا فاسو، اجلمهورية التشيكية     )املؤمتر اإلسالمي 

باسم (، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، الصني، قطر، كوبا )األفريقيةباسم جمموعة الدول  (أفريقياجنوب 
  ؛ )باسم جمموعة الدول العربية ()٤٩(، ماليزيا، مصر، نيجرييا، اهلند، اليمن)حركة عدم االحنياز

، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية    )سالمية اإل - جهورية  (إيران  : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ب(  
  ، الكويت، املغرب؛)البوليفارية -  مجهورية(العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، فرتويال 

  االحتاد األفريقي؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
  اإلنسان؛املعهد األملاين حلقوق : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )د(  

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤٨(

 .بةدولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراق )٤٩(
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منظمة العفو الدولية واللجنة العربية حلقـوق اإلنـسان،         : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ه(  
وصندوق بيكيت للحرية الدينية، ومركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان، واألمانة الدولية حلركة الثاين 

، واملنظمة الدولية للدفاع عن األطفـال،  )ناهضة التعذيب باسم الرابطة الدولية ملأيضاً(ديسمرب /من كانون األول 
 منظمـة غـري حكوميـة أخـرى، انظـر           ١٦٤ باسـم    أيضاً(واحتاد رابطات الدفاع وتعزيز حقوق اإلنسان       

A/HRC/10/NGO/113(            واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والرابطـة ،
ن لألقليات األمريكية، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية، واملعهد الدويل لدراسات           الدولية حلقوق اإلنسا  

عدم االحنياز، واملعهد الدويل للسالم، وحركة توباي أمارو اهلندية، حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم               
اهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، املتحدة، ورابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية، وحركة من

 باسم أيضاً(اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، واملنتدى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان  -  ومنظمة الشمال
  .، وهيئة رصد األمم املتحدة)مؤسسة احلكيم واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان

  اذ إجراءات بشأهنا النظر يف مشاريع املقترحات واخت-  باء

  مكافحة التشهري باألديان

باسم منظمة املؤمتر   (، قدم ممثل باكستان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة واألربعني، املعقودة يف         - ٧٢٤
باسـم منظمـة املـؤمتر      (، املقدم من باكـستان      A/HRC/10/L.2/Rev.1مشروع القرار   ) اإلسالمي واملشاركني 

  ).البوليفارية -  مجهورية( إىل مقدمي مشروع القرار بيالروس وفرتويال يما بعد فوانضمت). اإلسالمي

باسم (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت بشأن مشروع القرار ممثلو أملانيا                 - ٧٢٥
  .، أنغوال، شيلي، كندا، اهلند)يب األعضاء يف اجمللسوالدول األعضاء يف االحتاد األور

يب وباسم الدول األعضاء يف االحتـاد األور      ( أجري بناء على طلب ممثل أملانيا        أيضاًويف اجللسة نفسها،      - ٧٢٦
 ١١ مقابل   صوتاً ٢٣واعتمد مشروع القرار بأغلبية     . ، تصويت مسجل على مشروع القرار     )األعضاء يف اجمللس  

  :ايلوجرى التصويت على النحو الت.  عن التصويتعضواً ١٣ وامتناع صوتاً

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، البحرين، بنغالديش،   :املؤيدون
، جيبويت، السنغال، الصني، غابون، الفلبني، قطر، الكـامريون،     أفريقيابوليفيا، جنوب   

  كوبا، ماليزيا، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا؛

نيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، اململكـة   أملا  :املعارضون
   الشمالية، هولندا؛ آيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و

األرجنتني، أوروغواي، الربازيل، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريـا،            :املمتنعون
  .يوس، اهلند، اليابانزامبيا، غانا، مدغشقر، املكسيك، موريش

  .١٠/٢٢، القرار A/HRC/10/L.11 على النص بصيغته املعتمدة انظر لالطالعو  - ٧٢٧
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   املساعدة التقنية وبناء القدرات-  عاشراً
   احلوار التفاعلي مع اإلجراء اخلاص-  ألف

  الصومال

بري املستقل املعين باحلالة يف ، قدم مشس الباري، اخل٢٠٠٩مارس / آذار٢٥يف اجللسة األربعني، املعقودة يف   - ٧٢٨
  . الصومال، حالة حقوق اإلنسان يف الصومال

  . بلداً معنياًويف اجللسة نفسها أدىل ممثل الصومال ببيان بوصفها   - ٧٢٩

ببيانات أمساؤهم   أدلت الشخصيات التالية  وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها،            - ٧٣٠
  : ري املستقلووجهوا أسئلة إىل اخلب

باسـم   ()٥٠(إيطاليا، البحرين، بنغالديش، اجلمهورية التشيكية    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 آيرلندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و)األفريقيةباسم جمموعة الدول (، جيبويت، كندا، مصر )يبواالحتاد األور

  ؛)لعربيةباسم جمموعة الدول ا ()٥١(الشمالية، اليمن
  إثيوبيا، اجلزائر، السويد، اليمن؛ : ممثلو الدول التالية املراقبة  )ب(  
  مراقب عن فلسطني؛  )ج(  
مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنـسان       : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

  . ومرصد حقوق اإلنسان

  . وقدم مالحظاته اخلتاميةاألسئلةعلى  اخلبري املستقل ردويف اجللسة نفسها،   - ٧٣١

   من جدول األعمال١٠ املناقشة العامة بشأن البند -  باء

 ١٠ ، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥يف اجللسة احلادية واألربعني، املعقودة يف         - ٧٣٢
  :  ببياناتأمساؤهم الشخصيات التاليةخالهلا أدلت 

، الربازيل، تركيـا، اجلبـل      آيسلنداأرمينيا، أملانيا، أوكرانيا،    : اء يف اجمللس  ممثلو الدول األعض    )أ(  
، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، مجهوريـة        )يبوباسم االحتاد األور   ()٥٢(األسود، اجلمهورية التشيكية  

  ، جورجيا، كرواتيا؛ مولدوفا

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٥٠(

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٥١(

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٥٢(
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  ، الكويت، الواليات املتحدة األمريكية؛ دميقراطيةالمجهورية الكونغو : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، مركـز البحـوث        : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، واحتـاد احلقـوقيني          -  شمالاملتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان، ومنظمة ال     
  . العرب، ومرصد حقوق اإلنسان

  . ويف اجللسة نفسها، ألقى بيانات يف إطار ممارسة حق الرد، ممثال العراق وسري النكا  - ٧٣٣

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا-  جيم
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  املرفقات
  املرفق األول
  مالجدول األع

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  - ١البند 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية الـسامية         - ٢البند 

  حلقوق اإلنسان واألمني العام
ا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانية املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، مب   - ٣البند 

  ذلك احلق يف التنمية
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا   - ٤البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  - ٥البند 
  االستعراض الدوري الشامل  - ٦البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  - ٧البند 
   وبرنامج عمل فيينامتابعة وتنفيذ إعالن  - ٨البند 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، متابعة      - ٩البند 

  وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان
  املساعدة التقنية وبناء القدرات  - ١٠البند 
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  املرفق الثاين
  اآلثار اإلدارية واآلثار يف امليزانية الربناجمية املترتبة على

  املعتمدة يف الدورة العاشرة قرارات اجمللس
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  املرفق الثالث 
  احلضور
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  املرفق الرابع
  قائمة بالوثائق الصادرة للدورة العاشرة للمجلس

  م العاالوثائق الصادرة يف سلسلة التوزيع 
بند جدول   الرمز

  األعمال
  

A/HRC/10/1 ذكرة م: شروح جدول أعمال الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان  ١
  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 واحلريـات            ٣

  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، السيد مارتني شاينني
A/HRC/10/3/Add.1 مراسالت إىل ومن احلكومات  ٣  
A/HRC/10/3/Add.2 إسبانيابعثة إىل : ـــــــــ  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 تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفييه   ٣  
A/HRC/10/5/Add.1 إىل ومن احلكوماتنمراسال  ٣   
A/HRC/10/5/Add.2 بعثة إىل منظمة التجارة العاملية: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/6 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية حبق احلصول على مياه الشرب املأمونة            ٣

  والصرف الصحي، السيدة كاتارينا ألبوكريك 
A/HRC/10/7 يف السكن الالئقتقرير اخلبري املستقل املعين باحلق  ٣   
A/HRC/10/7/Add.1 مراسالن إىل ومن احلكومات  ٣  
A/HRC/10/7/Add.2 متابعة للتوصيات القطرية  ٣  
A/HRC/10/7/Add.3 بعثة إىل كندا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/7/Add.4 مذكرة أولية عن البعثة إىل ملديف: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/8 رية الدين أو املعتقدتقرير املقرر اخلاص املعين حب  ٣  
A/HRC/10/8/Add.1 مراسالت إىل ومن احلكومات  ٣  
A/HRC/10/8/Add.2 بعثة إىل إسرائيل: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/8/Add.3 هلندابعثة إىل : ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/8/Add.4 بعثة إىل تركمانستان: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/9 ت االختفاء القسري أو غري الطوعيتقرير الفريق العامل املعين حباال  ٣ 
A/HRC/10/9/Add.1 بعثة إىل األرجنتني: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/10 موجز مناقشات احللقة الدراسية بشأن مسألة األشخاص املفقودين          ٣

  السامية حلقوق اإلنسان األمم املتحدة من إعداد مفوضية 
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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 غيانا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/11/Add.3 ليونانبعثة إىل ا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/12 تقرير املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، الـسيدة           ٣

  مارغريت سيكاغايا
A/HRC/10/12/Add.1 مراسالت إىل ومن احلكومات  ٣  
A/HRC/10/12/Add.2 بعثة إىل توغو: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/12/Add.3 ة املدافعني عـن حقـوق      تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام عن حال        ٣

 ١٩- ١١اإلنسان، السيدة هينا جيالين بشأن زيارهتا إىل غواتيماال،         
  ٢٠٠٨فرباير /شباط

A/HRC/10/13 داخليـاً تقرير املمثل اخلاص لألمني العام عن األشخاص املشردين           ٣ ،
  السيد والتر كالني 

A/HRC/10/13/Add.1 حـاالت الكـوارث      يف داخليـاً تقرير عن حالة األشخاص املشردين        ٣ 
  الطبيعية

A/HRC/10/13/Add.2 بعثة إىل جورجيا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/13/Add.3 داخلياًتقرير املمثل اخلاص لألمني العام عن األشخاص املشردين   ٣  
A/HRC/10/14 تقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق   ٣

  ق الشعوب يف تقرير املصرياإلنسان وإعاقة ممارسة ح
A/HRC/10/14/Add.1 مراسالت إىل ومن احلكومات  ٣  
A/HRC/10/14/Add.2 بعثة إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى       : ـــــــــ  ٣

   الشمالية آيرلنداو
A/HRC/10/14/Add.3 تقرير املـشاورة    -  با الشرقية ومنطقة آسيا الوسطى    وجمموعة أور   ٣

  التنظيم والرقابة: أنشطة الشركات العسكرية واألمنيةاإلقليمية عن 
A/HRC/10/15 حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  ٧  
A/HRC/10/16 األشخاص، وخاصة النساء واألطفالبتقرير املقرر اخلاص املعين باالجتار   ٣ 
A/HRC/10/18 ورية كوريـا  تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجه          ٤

  الدميقراطيةالشعبية 
A/HRC/10/19 تقرير املقرر اخلاص املعين باحلالة يف ميامنار  ٤  
A/HRC/10/20 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي               ٧

  ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 
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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 موريتانيا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/21/Add.3 بعثة إىل كمبوديا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/21/Add.4 بعثة إىل أوكرانيا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/21/Add.5   بعثة إىل إيطاليا: ـــــــــ  
A/HRC/10/22 للمقرر اخلاص املعين حبق كل ٩/١- قرير اجملمع، مبوجب القرار دإتال  ٧ 

إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة،           
 بشأن جتند األطفال يف الرتاع املـسلح،        واملمثل اخلاص لألمني العام   

واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد امرأة وأسبابه وعواقبه، وتقرير         
املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين 

 من ، وتقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بوصفه عنصراًداخلياً
 مناسب، واحلق يف عدم التمييـز يف    عناصر احلق يف مستوى معيشي    

هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلاص           
املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو التعسفي أو بـدون           
حماكمة، واملقرر اخلاص املعين بالتعليم، واخلبري املستقل املعين مبسألة         

  . حقوق اإلنسان والفقر املدقع
A/HRC/10/23 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن حقوق اإلنسان يف أفغانستان   ٢

  وإجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان
A/HRC/10/24 مذكرة من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان حتيل هبا إىل جملس حقوق             ٣

ـ /اإلنسان تقرير االجتماع اخلامس عشر للمقررين اخلاصـني        ثلني املم
  واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة

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 ميدان             ٢

  حقوق اإلنسان
A/HRC/10/26/Add.1 إضافة: ـــــــــ  ٢  
A/HRC/10/27 بيت حانون٣/١-تقرير األمني العام عن متابعة قرار جلنة حقوق اإلنسان دإ  ٧ ،  
A/HRC/10/28 تقرير األمني العام عن األشخاص املفقودين  ٢  
A/HRC/10/30 تقرير مستكمل لألمني العام بشأن جهود منظومة األمم املتحدة ملنـع             ٢

  مبنع اإلبادة اجلماعيةاإلبادة اجلماعية وأنشطة املستشار اخلاص 
A/HRC/10/31 تقرير املفوضة السامية حلقـوق     : متابعة للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان      ٢

  اإلنسان 
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A/HRC/10/31/Add.1 نسان بشأن األنشطة اليت تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل  ٢

  اضطلع هبا مكتبها يف غواتيماال 
A/HRC/10/31/Add.2 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن األنشطة اليت   ٢

  ا ياضطلع هبا مكتبها يف بوليف
A/HRC/10/31/Add.3 ص  من العهد الدويل اخلا    ٢٠ و ١٩تقرير احللقة الدراسية بشأن املادتني        ٢

  باحلقوق املدنية والسياسية
A/HRC/10/32 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف             ٢

  كولومبيا
A/HRC/10/33 مذكرة األمانة العامة بشأن اجلهود اليت اضطلعت هبا املفوضية السامية            ٢

قضاء حلقوق اإلنسان من أجل التصديق العاملي على االتفاقية الدولية لل         
  على مجيع أشكال التمييز العنصري 

A/HRC/10/34 تقرير األمني العام بشأن احلرمان التعسفي من اجلنسية  ٢  
A/HRC/10/35 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن قضية النساء الفلسطينيات           ٧

  احلوامل الاليت وضعن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية
A/HRC/10/36 مني العام بشأن التقارير املرحلية والدراسـات ذات الـصلة          تقرير األ   ٢

  بالتعاون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
A/HRC/10/37 مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير املفوضية الـسامية حلقـوق              ٢

  اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان يف قربص
A/HRC/10/38 and Corr.1 ام بشأن حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات        تقرير األمني الع    ٢

  وطنية أو إثنية أو دينية أو لغوية
A/HRC/10/38/Add.1 تقرير بشأن االجتماع-  إضافة: ـــــــــ  ٢   
A/HRC/10/39 تقرير األمني العام الذي يشتمل علـى اسـتنتاجات وتوصـيات              ٢

  اإلجراءات اخلاصة
A/HRC/10/40 للتربعات من أجل ضحايا التعذيبتقرير األمني العام   ٢  
A/HRC/10/41 تقرير األمني العام بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ٨ و٢ 
A/HRC/10/42 تقرير األمني العام بشأن خطة العمل املشتركة بني شعبة النـهوض             ٢

 (E/CN.6/2008/8)باملرأة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
A/HRC/10/43 مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الصندوق اإلمنائي للمرأة بشأن   ٢

 (E/CN.6/2008/9)القضاء على العنف ضد املرأة 
A/HRC/10/44 and Corr.1 تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            ٣

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
A/HRC/10/44/Add.1 تقرير عن غينيا االستوائية: ـــــــــ  ٣  
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A/HRC/10/44/Add.2 البعثة إىل الدامنرك: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/44/Add.3 البعثة إىل مجهورية مولدوفا: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/44/Add.4 مراسالت إىل ومن احلكومة  ٣  
A/HRC/10/44/Add.5 أنشطة املتابعة: ـــــــــ  ٣  
A/HRC/10/45 السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين مالك املفوضـية         فوضةتقرير امل   ٢ 

  السامية
A/HRC/10/46 تقرير األمني العام بشأن مـسألة إعمـال احلقـوق االقتـصادية              ٢

  بلدان واالجتماعية والسياسية يف مجيع ال
A/HRC/10/47 تقرير مرحلي لألمني العام بشأن محاية حقوق اإلنـسان يف سـياق      ٢

فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقـص املناعـة املكتـسب           
  )اإليدز(

A/HRC/10/48 دراسة مواضيعية من إعداد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لزيادة           ٢
  عاقة وفهمهاالتوعية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل

A/HRC/10/49 تقرير األمني العام بشأن الصدوق االستئماين للتربعـات اخلـاص            ٢
  كال الرق املعاصرةشبأ

A/HRC/10/50 مذكرة من األمني العام بشأن انتخاب أعضاء اللجنة االستـشارية            ١
  جمللس حقوق اإلنسان

A/HRC/10/50/Add.1 إضافة  ١  
A/HRC/10/51 السامية حلقوق اإلنسان بشأن حقوق الشعوب األصلية تقرير من املفوضة  ٢  
A/HRC/10/52 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تقـدمي املـساعدة إىل           ٢

  سرياليون يف ميدان حقوق اإلنسان
A/HRC/10/53 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنـسان      ٢

  لتعاون التقين، يف نيبالك الوأنشطة مكتبها، مبا يف ذ
A/HRC/10/54 تقرير األمني العام بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ٨، ٢ 
A/HRC/10/55 جلنة التنسيق   تقرير األمني العام بشأن العملية اليت تستخدمها حالياً         ٨، ٢ 

الدولية للمؤسسات الوطنية لتسجيل املؤسسات الوطنيـة املمتثلـة         
دئ باريس، وضمان تعزيز العملية باسـتعراض دوري مناسـب      ملبا

وبشأن طرق ووسائل تعزيز مشاركة املؤسسات الوطنيـة حلقـوق        
  اإلنسان يف عمل جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/10/56 تقرير آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية عن أعمال دورهتا            ٥
  ) ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣- ١جنيف، (األوىل 

A/HRC/10/57 and Corr.1 تقرير األمني العام بشأن اخلدمات االستشارية والتعاون الـتقين يف            ١٠
  ميدان حقوق اإلنسان
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A/HRC/10/58 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق األنـشطة            ٤
  الدميقراطيةأنشطة مكتبها يف مجهورية الكونغو و

A/HRC/10/59 التقرير اجملمع للمقرر اخلاص املعين بالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه              ٤
 واملقرر داخلياًوعواقبه وممثل األمني العام املعين باألشخاص املشردين 

اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين باحلق         
الصحة واملمثل اخلاص لألمني العام بشأن حالة املـدافعني عـن           يف  

حقوق اإلنسان واملمثل اخلاص لألمني العام بشأن قضية الشركات         
ثل اخلاص لألمـني    معرب الوطنية وغريها من الشركات التجارية وامل      

العام بشأن جتنيد األطفال يف الرتاع املسلح وبشأن التعاون الـتقين           
   الدميقراطية يف مجهورية الكونغو واخلدمات االستشارية

A/HRC/10/60 السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز متتـع اجلميـع          فوضةتقرير امل   ٢ 
  باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

A/HRC/10/61 تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن العالقة بني تغري املناخ            ٢
  وحقوق اإلنسان

A/HRC/10/62 تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن القضاء على التمييـز            ٢
  ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم

A/HRC/10/63 تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن إدماج حقوق اإلنسان        ٨
  اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة 

A/HRC/10/64 لسامية حلقوق اإلنسان عن آخر املستجدات علـى        تقرير املفوضية ا    ٢
األشخاص وعـن   بصعيد األمم املتحدة فيما يتعلق مبكافحة االجتار        

  أنشطة املفوضية املتعلقة هبذه املسألة
A/HRC/10/65 سبتمرب / أيلول ٣- ١جنيف،   (٢٠٠٨تقرير احملفل االجتماعي لعام       ٥

٢٠٠٨(  
A/HRC/10/66 بالسكان املنحدرين من أصل أفريقيتقرير الفريق العامل املعين  ٩   
A/HRC/10/68- 

A/HRC/AC/2/2 

  تقرير اللجنة االستشارية عن أعمال دورهتا الثانية   ٥

A/HRC/10/69 تقرير الفريق العمل املعين باالستعراض الدوري الشامل  ٦  
A/HRC/10/69/Add.1 سوانا  بوت - تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦

 لتزاماتأو التوصيات، واال  / اآلراء بشأن االستنتاجات و    -  إضافة   - 
   الدولة موضوع االستعراض املقدمة من الردودالطوعية 

A/HRC/10/70 and Corr.1 جـزر   - تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل           ٦ 
  البهاما

A/HRC/10/70/Add.1 جـزر   -  باالستعراض الدوري الـشامل      تقرير الفريق العامل املعين     ٦ 
   إضافة- البهاما 
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  )تابع(م العاالوثائق الصادرة يف سلسلة التوزيع 
بند جدول   الرمز

  األعمال
  

A/HRC/10/71 بوروندي- تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦  
A/HRC/10/72 لكسمربغ-  الشامل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري  ٦  
A/HRC/10/72/Add.1 لكسمربغ - تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦  - 

  إضافة
A/HRC/10/73 بربادوس- تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦  
A/HRC/10/73/Add.1 بربادوس   - مل  تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشا        ٦  - 

  إضافة
A/HRC/10/74 اجلبل األسود-تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦   
A/HRC/10/74/Add.1 اجلبـل   - تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦ 

   إضافة- األسود 
A/HRC/10/75 اإلمارات  - ري الشامل   تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدو       ٦ 

  العربية املتحدة
A/HRC/10/76 إسرائيل- تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦   
A/HRC/10/77 تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل              ٦ - 

  ليختنشتاين
A/HRC/10/77/Add.1 وري الـشامل    تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـد          ٦ - 

   إضافة- ليختنشتاين 
A/HRC/10/78 صربيا- تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦   
A/HRC/10/78/Add.1 صـربيا    -تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل           ٦ - 

  إضافة
A/HRC/10/79 الـشامل   تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـدوري            ٦ - 

  تركمانستان
A/HRC/10/79/Add.1 تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل              ٦ - 

   إضافة- تركماستان 
A/HRC/10/80 and Corr.1 بوركينا فاسو-تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦  
A/HRC/10/81 الرأس األخضر-اض الدوري الشامل تقرير الفريق العامل املعين باالستعر  ٦  
A/HRC/10/82 كولومبيا- تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   ٦  
A/HRC/10/82/Add.1 كولومبيا  - تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦ 

   إضافة- 
A/HRC/10/83 لـدوري الـشامل     تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض ا         ٦ - 

  أوزبكستان
A/HRC/10/83/Add.1 االسـتعراض الـدوري الـشامل     تقرير الفريق العامل املعـين ب       ٦  - 

   إضافة- أوزبكستان 
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  )تابع(م العاالوثائق الصادرة يف سلسلة التوزيع 
بند جدول   الرمز

  األعمال
  

A/HRC/10/84 توفالو-  تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل  ٦   
A/HRC/10/85 حالة حقوق اإلنسان يف الصومال  ١٠  
A/HRC/10/86 تقرير األمني العام بشأن حقوق الطفل  ٣  
A/HRC/10/87 تقرير الفريق العامل احلكومي الدويل بشأن التنفيذ الفّعال إلعـالن            ٩

  وبرنامج عمل ديربان عن أعمال دورته السادسة
A/HRC/10/88 خصص لوضع املعايري التكميلية عن دورته األوىلتقرير الفريق امل  ٩  
A/HRC/10/CRP.1 البعثة إىل مجهورية تشاد اليت قام هبا ممثل األمني العام حلقوق اإلنسان   ٣

   مذكرة أولية - ) نيلوالتر كا (داخلياًًاملشردين 
  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 واخلـدمات االستـشارية يف مجهوريـة الكونغـو             ١٠

   الشعبيةالدميقراطية
A/HRC/10/L.2 مكافحة ازدراء األديان  ٩  
A/HRC/10/L.3 الشعبية وتعزيز الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو   ١٠ 

  ون التقين واخلدمات االستشاريةالتعا
A/HRC/10/L.4 حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  ٧  
A/HRC/10/L.5 املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلـك            ٧

  القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل 
A/HRC/10/L.6 والعمليات العسكرية انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن اهلجمات   ٧

 احملتلـة، وخباصـة اهلجمـات       ةاإلسرائيلية يف األراضي الفلسطيني   
  والعمليات العسكرية اإلسرائيلية األخرية ضد قطاع غزة احملتل 

A/HRC/10/L.7 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري  ٧  
A/HRC/10/L.8/Rev.1 مجيع أشـكال    لقضاء على لوضع معايري تكميلية لالتفاقية الدولية        ٩ 

  التمييز العنصري
A/HRC/10/L.9/Rev.1 نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة       : من اخلطابة إىل الواقع     ٩

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ذلك 
  من تعصب

A/HRC/10/L.12 تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان  ١٠  
A/HRC/10/L.13 األطر الوطنيـة لتعزيـز     : حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة      ٣

  ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  )تابع( الوثائق الصادرة يف سلسلة التوزيع احملدود
بند جدول   الرمز

  األعمال
  

A/HRC/10/L.14 مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف مجيـع            ٣
  ٤/١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : لبلدانا

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 مشروع مبادئ توجيهية لألمم املتحدة لالستخدام املناسب للرعاية          ٣

  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/Rev.1 تكوين مالك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  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 وإعاقـة حـق            ٣

  الشعوب يف تقرير املصري
A/HRC/10/L.25 احلق يف الغذاء  ٣  
A/HRC/10/L.26 قايفثن واحترام التنوع التعزيز ومحاية حقوق اإلنسا  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 تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا   ٣ 
A/HRC/10/L.30 تغري املناخحقوق اإلنسان و  ٣  
A/HRC/10/L.31 محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب  ٣  
A/HRC/10/L.32 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو              ٤

  ة العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحينيـدور ومسؤولي: املهينة
A/HRC/10/L.33/Rev.1 التقارير اليت أجنزهتا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساننشر  ٥  
A/HRC/10/L.34 التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد وتـأثريه علـى التمتـع               ٣

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 اجلـسيمة حلقـوق       ٩/١- متابعة قرار اجمللس دإ     ٧ 

اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة الناشئة عن اهلجمات 
  العسكرية اإلسرائيلية األخرية على قطاع غزة احملتل 
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  كوميةالوثائق الصادرة يف السلسلة احل
بند جدول  الرمز

  األعمال
  

A/HRC/10/G/2 سبانية واملالحظات املتعلقة بالتقرير الذي وضعه استجابة احلكومة اإل  ٣
 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان           إسبانياعن  

   شاينني نيواحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، مارت
A/HRC/10/G/3 مة التوغولية بشأن تقرير السيدة سيكاغيا، املقررة       مالحظات احلكو   ٣

اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بشأن بعثتـها إىل           
  ) ٢٠٠٨أغسطس / آب٤ - يوليه / متوز٢٤(توغو 

A/HRC/10/G/4 املقدمة من بعثة كولومبيا     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢املذكرة الشفوية املؤرخة      ٢ 
  ة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيفلدى مكتب األمم املتحد

A/HRC/10/G/5 تعليقات احلكومة اليونانية على تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا           ٣
األقليات عقب زيارهتا إىل اليونان، السيدة غاي ماكدوغال، جنيف، 

  .٢٠٠٩مارس / آذار٦
A/HRC/10/G/6 بشأن تقرير املقـرر     رسالة من مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية       ٤ 

 الدميقراطيـة اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا         
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٩الشعبية، جنيف، 

  الوثائق الصادرة يف السلسلة غري احلكومية
بند جدول  الرمز

  األعمال
  

A/HRC/10/NGO/1 ـ    -  بيان خطي مقدم من مركز أوروبا      ٣ ة غـري   العامل الثالث، منظم
 حكومية ذات مركز استشاري عام 

A/HRC/10/NGO/2 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         مقدم من  *بيان خطي  ٣ 
مركز استشاري خاص، منظمة غري حكومية ذات التمييز العنصري

A/HRC/10/NGO/3 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال   بيان خطي مقدم من      ٧
خاصمركز استشاري ، منظمة غري حكومية ذات التمييز العنصري

A/HRC/10/NGO/4 احلركة املـسيحية الدوليـة      ،باكس كريسيت بيان خطي مقدم من      ٣ 
  خاصمركز استشاري  منظمة غري حكومية ذات للسالم

A/HRC/10/NGO/5 األخالقيات والتضامن -  مؤسسة أوستاد إالهي بيان خطي مقدم من ٣ 
  خاصمركز استشاري ومية ذات ، منظمة غري حكاإلنساين

A/HRC/10/NGO/6 منظمـة غـري     املدافعني عن حقوق اإلنسان   بيان خطي مقدم من      ٣ ،
 خاصمركز استشاري حكومية ذات 

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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  )تابع( احلكومية الوثائق الصادرة يف السلسلة غري
بند جدول  الرمز

 األعمال
 

A/HRC/10/NGO/10 منظمـة غـري   االحتاد العاملي لنقابات العمال بيان خطي مقدم من      ٣ ،
   مركز استشاري عامحكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/11 املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة     /بديلبيان خطي مقدم من      ٧
 خاصمركز استشاري ذات ، منظمة غري حكومية والالجئني

A/HRC/10/NGO/12 منظمة غري مؤسسة اهليمااليا لألحباث والثقافةبيان خطي مقدم من  ٣ ،
 خاصمركز استشاري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/13 االحتاد الدويل املسيحي للعمل من أجل إلغـاء        بيان خطي مقدم من      ٦
 خاصمركز استشاري ، منظمة غري حكومية ذات التعذيب

A/HRC/10/NGO/14 منظمة غري   االحتاد الدويل للموثقني الالتينيني   بيان خطي مقدم من      ٣ ،
 خاصمركز استشاري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/15 الرابطة الدولية ملدارس اخلدمة االجتماعيـة     بيان خطي مقدم من      ٣ ،
 خاصمركز استشاري منظمة غري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/16 منظمة غري   منظمة الدفاع عن ضحايا العنف    م من   بيان خطي مقد   ٣ ،
 خاصمركز استشاري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/17 منظمة غري   منظمة الدفاع عن ضحايا العنف    بيان خطي مقدم من      ٣ ،
 خاصمركز استشاري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/18 منظمة غري   منظمة الدفاع عن ضحايا العنف    بيان خطي مقدم من      ٣ ،
 خاصمركز استشاري  ذات حكومية

A/HRC/10/NGO/19 املنظمة نفسها ٧  
A/HRC/10/NGO/20 املنظمة نفسها ٩  
A/HRC/10/NGO/21 مركز البحوث املتعلقـة حبقـوق وواجبـات     بيان خطي مقدم من      ٣

  مركز استشاري خاص، منظمة غري حكومية ذات اإلنسان
A/HRC/10/NGO/22 املنظمة نفسها ٣ 
A/HRC/10/NGO/23 مؤسـسة دانييـل    : احلريات -  منظمة فرنسا بيان خطي مقدم من      ٣

  مركز استشاري خاص، منظمة غري حكومية ذات ميتران
A/HRC/10/NGO/24 منظمة غري احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبابيان خطي مقدم من  ٣ ،

  مركز استشاري خاصحكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/25 منظمة غـري    معية الدائمة حلقوق اإلنسان   اجلبيان خطي مقدم من      ٣ ،

  مركز استشاري خاصحكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/26 املنظمة نفسها ٣  
A/HRC/10/NGO/27 املنظمة نفسها ٩  
A/HRC/10/NGO/28 املكتب األورويب ألقل اللغـات اسـتخداماً      مقدم من    بيان خطي  ٣ ،

  مركز استشاري خاصمنظمة غري حكومية ذات 
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  )تابع( ئق الصادرة يف السلسلة غري احلكوميةالوثا
بند جدول  الرمز

 األعمال
 

A/HRC/10/NGO/29 رابطة التعليم العاملي واالحتاد العـاملي       مقدم من     مشترك بيان خطي  ٩
  مدرجتني على القائمة تني غري حكوميتان، منظملليهودية التقدمية

A/HRC/10/NGO/30 منظمة غري حكومية ع عن احلريةمؤسسة الدفابيان خطي مقدم من  ٣ ،
  مركز استشاري خاصذات 

A/HRC/10/NGO/31 منظمة غـري    منظمة التنمية التعليمية الدولية   بيان خطي مقدم من      ٤ ،
 مدرجة على القائمةحكومية 

A/HRC/10/NGO/32 املنظمة نفسها ٤ 
A/HRC/10/NGO/33 ـ  اآلسيوي للموارد القانونيـة   بيان خطي مقدم من      ٤ ة غـري   ، منظم

  مركز استشاري خاصحكومية ذات 
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 غـري     املدافعون عن حقوق اإلنسان   بيان خطي مقدم من      ٣ ،

  مركز استشاري خاصحكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/45 فسهااملنظمة ن ٣  
A/HRC/10/NGO/46 املنظمة نفسها ٣  
A/HRC/10/NGO/47 املنظمة نفسها ٣  
A/HRC/10/NGO/48 منظمة  جلنة العمال اليابانيني حلقوق اإلنسان    بيان خطي مقدم من      ٣ ،

  مركز استشاري خاصغري حكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/49 ظمة غـري   ، من اجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان   بيان خطي مقدم من      ٣

  مدرجة على القائمةحكومية 
A/HRC/10/NGO/50 احلركة الدولية للدفاع عن األطفـال       مقدم من     مشترك بيان خطي  ٣

ـ و ذ تني غري حكومي  تان، منظم واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب     اات
  مركز استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/51 منظمـة   دياناملنظمة الدولية املشتركة بني األ    بيان خطي مقدم من      ٣ ،
   مركز استشاري خاصغري حكومية ذات 
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  )تابع(احلكومية الوثائق الصادرة يف السلسلة غري 
بند جدول  الرمز

 األعمال
 

A/HRC/10/NGO/52 االحتاد الدويل املسيحي للعمل من أجل إلغـاء        بيان خطي مقدم من      ٤
  مركز استشاري خاص، منظمة غري حكومية ذات التعذيب

A/HRC/10/NGO/53 املنظمة نفسها ٦  
A/HRC/10/NGO/54 بيان خطي مقدم من رابطة نساء البحرين، منظمة غري حكومية ذات  ٧

 مركز استشاري خاص 
A/HRC/10/NGO/55 بيان خطي مشترك مقدم من احلق، القـانون يف خدمـة اإلنـسان            ٧

اتا و ذنيواحلركة الدولية للدفاع عن األطفال، منظمتان غري حكوميت   
  استشاري خاص مركز

A/HRC/10/NGO/56 منظمة غـري    التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة   بيان خطي مقدم من      ٣ ،
  مركز استشاري خاصحكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/57 معهد دراسات حقوق اإلنـسان بالقـاهرة      بيان خطي مقدم من      ٣ ،
  مركز استشاري خاصمنظمة غري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/58 معهد دراسات حقوق اإلنـسان بالقـاهرة      ي مقدم من    بيان خط  ٤ ،
  مركز استشاري خاصمنظمة غري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/59 منظمة  مركز جامو وكشمري حلقوق اإلنسان    بيان خطي مقدم من      ٣ ،
  مركز استشاري خاصغري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/60 منظمة  نمركز جامو وكشمري حلقوق اإلنسا    بيان خطي مقدم من      ٤ ،
  مركز استشاري خاصغري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/61 شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     بيان خطي مقدم من      ٣ ،
  مدرجة على القائمةمنظمة غري حكومية 

A/HRC/10/NGO/62 منظمـة غـري     مركز الدراسات االجتماعية  بيان خطي مقدم من      ٤ ،
  مركز استشاري خاصحكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/63 منظمـة غـري     مركز الدراسات االجتماعية  بيان خطي مقدم من      ٧ ،
  مركز استشاري خاصحكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/64 منظمة غري   احلركة اإلنسانية اجلديدة   مقدم من     مشترك بيان خطي  ٣ ،
مركز استشاري عام، واملكتب الكاثوليكي الـدويل       حكومية ذات   

العامل الرابع، واجلالية    -  لية إلغاثة امللهوف  للطفولة، واحلركة الدو  
البهائية الدولية، ورابطة الرهبان الدومينيكيني املناصـرين للعدالـة         

درجة الوعاظ، واملنظمة الدولية حلقوق التعليم وحريـة         -  والسالم
التعليم، ورابطة القديسة ترييزا، ومجعية القلوب الرحيمة، منظمات        

  اري خاصغري حكومية ذوات مركز استش
A/HRC/10/NGO/65 منظمة غري حكومية ذات منظمة العفو الدوليةبيان خطي مقدم من  ٦ ،

   مركز استشاري خاص
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  )تابع( الوثائق الصادرة يف السلسلة غري احلكومية
بند جدول  الرمز

 األعمال
 

A/HRC/10/NGO/66 منظمة غري حكومية ذاتمنظمة العفو الدوليةبيان خطي مقدم من  ٤ ، 
  مركز استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/67 منظمة غري حكومية  الدويل- مركز التحريات بيان خطي مقدم من  ٩ ،
  مركز استشاري خاصذات 

A/HRC/10/NGO/68 منظمة اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم    بيان خطي مقدم من      ٣ ،
  مركز استشاري خاصغري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/69 ومؤسسة بيكيـت   " فريدوم هاوس "طي مشترك مقدم من منظمة      بيان خ  ٩
 للحرية الدينية، منظمتان غري حكوميتني ذواتا مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/70 منظمة غري   الرابطة الدولية للموثقني الالتينيني   بيان خطي مقدم من      ٣ ،
  مركز استشاري خاصحكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/71 منظمة غري حكومية مؤسسة باسوماي فاياغاممن بيان خطي مقدم  ٤ ،
  مركز استشاري خاصذات 

A/HRC/10/NGO/72 احلركة الكاثوليكية الدوليـة    (باكس رومانا   بيان خطي مقدم من      ٤
مركـز  ، منظمة غـري حكوميـة ذات        )للشؤون الفكرية والثقافية  

  استشاري خاص
A/HRC/10/NGO/73 منظمة غري ليكي الدويل للطفولةاملكتب الكاثوبيان خطي مقدم من  ٣ ،

  مركز استشاري خاصحكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/74 منظمة غري حكومية ذات     مجعية حواء للمرأة  بيان خطي مقدم من      ٣ ،

  مركز استشاري خاص
A/HRC/10/NGO/75 احتاد رابطات الدفاع عن حقـوق اإلنـسان        بيان خطي مقدم من      ٣

  مركز استشاري خاص ، منظمة غري حكومية ذاتوتعزيزها
A/HRC/10/NGO/76 احتاد رابطات الدفاع عن حقـوق اإلنـسان        بيان خطي مقدم من      ٧

  مركز استشاري خاص، منظمة غري حكومية ذات وتعزيزها
A/HRC/10/NGO/78 مقدم من جملس الوكاالت الطوعية يف السودان،         مشترك بيان خطي  ٧

 األفريقيةجلمعية  مركز استشاري خاص وا    حكومية ذات    منظمة غري 
األمريكية للمساعدة اإلنسانية والتنمية، منظمة غـري حكوميـة          - 

  مدرجة على القائمة
A/HRC/10/NGO/79 املنظمة الدولية للرؤية العاملية والتحالف  مقدم من  مشتركبيان خطي ٣

ـ و ذ تني غري حكـومي   تان، منظم الدويل إلنقاذ الطفولة   مركـز   اات
رنوتيلفه، ومنظمة مساعدة األطفـال     استشاري عام، ومنظمة كيند   

احملتاجني، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، واملنظمة العامليـة         
ملناهضة التعذيب، والتحالف من أجل متكني الشباب، منظمات غري         
حكومية ذوات مركز استشاري خاص، ومنظمة بالن، منظمة غري         

   حكومية مدرجة على القائمة
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  )تابع( السلسلة غري احلكوميةالوثائق الصادرة يف 
بند جدول  الرمز

 األعمال
 

A/HRC/10/NGO/81 االحتاد العاملي للمكفوفني، والتحالف     مقدم من     مشترك بيان خطي  ٣
ـ و ذ تني غري حكـومي   تان، منظم الدويل إلنقاذ الطفولة   مركـز   اات

استشاري عام، واهليئة الدولية للمعوقني، واملنظمة الدولية للمعوقني، 
الرابطة الدولية جلمعيات رعايـة     (نظمة الدولية إلدماج املعوقني     وامل

، واالحتاد الدويل لذوي اإلعاقة الـسمعية، واهليئـة         )املعوقني عقلياً 
 باسم شبكة الناجني    املعروفة سابقاً (الدولية للتأهيل، وفرق الناجني     

، واالحتاد العاملي للصم، واالحتاد العاملي للصم       )من األلغام األرضية  
املكفوفني، والشبكة العاملية ملستخدمي الطب النفسي، منظمـات        و

غري حكومية ذوات مركز استشاري خاص، واملنظمة الدولية حلرية         
  الفكر، منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة

A/HRC/10/NGO/83 التحالف العاملي جلمعيات الشبان املـسيحية     مقدم من    بيان خطي  ٣ ،
  ركز استشاري خاصممنظمة غري حكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/84 منظمة غري   شكل األمل  -  منظمة شعار األمل  بيان خطي مقدم من      ٤ ،
  مركز استشاري خاصحكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/85 منظمـة غـري     منظمة التنمية العلمية الدولية   بيان خطي مقدم من      ٤ ،
  مدرجة على القائمةحكومية 

A/HRC/10/NGO/86 األخوة اهلنديـة    -  مجعية األمم األوىل   مقدم من    رك مشت بيان خطي  ٣ 
ي ملعاهدات اهلنود، واملنظمـة الدوليـة       ـة، واجمللس الدول  ـالوطني
ـ  ـة، واحت ـوارد احمللي ـة امل ـلتنمي اء القبائـل اهلنديـة     ـاد رؤس

مركـز  ات  و غـري حكوميـة ذ     اتـ، منظم بكولومبيا الربيطانية 
  استشاري خاص

A/HRC/10/NGO/87 املركز اخلريي حلمايـة ضـحايا األوضـاع         مقدم من    بيان خطي   ٣
  مركز استشاري خاص، منظمة غري حكومية ذات االجتماعية

A/HRC/10/NGO/88 منظمة غري   املركز اآلسيوي للموارد القانونية   بيان خطي مقدم من      ٤ ،
  مركز استشاري عامحكومية ذات 

A/HRC/10/NGO/89 املنظمة نفسها ٤ و٣  
A/HRC/10/NGO/90 املنظمة نفسها ٤ و٣  
A/HRC/10/NGO/91 منظمة مركز حقوق السكن وحاالت اإلخالءبيان خطي مقدم من  ٧ ،

  مركز استشاري خاصغري حكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/92 االحتاد الدويل للدراسـات اإلنـسانية    مقدم من  مشتركبيان خطي  ٣

 تنيكـومي  غري ح  تان، منظم واألخالقية، واملؤسسة العاملية للسكان   
  مركز استشاري خاص ااتوذ

A/HRC/10/NGO/93 منتدى املنظمات غري احلكومية املعين بالتنميـة   بيان خطي مقدم من      ٤ و٣
   مركز استشاري خاص، منظمة غري حكومية ذات اإلندونيسية
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  )تابع( الوثائق الصادرة يف السلسلة غري احلكومية
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  األعمال
A/HRC/10/NGO/94 منظمة  الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية    بيان خطي مقدم من      ٤ و٣ ،

  مركز استشاري خاصغري حكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/96 رابطة حقوق اإلنـسان الدوليـة لألقليـات        بيان خطي مقدم من      ٣

  مدرجة على القائمة، منظمة غري حكومية األمريكية
A/HRC/10/NGO/97 ة الشباب والطالب الدوليـة لنـصرة       ـقدم من حرك  بيان خطي مشترك م    ٣

األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري عـام، واحتـاد      
احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            

 اجلنوب يف القرن    - العنصري، واالحتاد العام للمرأة العربية، ومنظمة الشمال      
والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واحتاد احملـامني        احلادي والعشرين،   

اد العام للمـرأة العراقيـة،      ـ، واالحت )توباي أمارو (العرب، واحلركة اهلندية    
ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب، والرابطة الدوليـة           

شروع القـانون   م - للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة التنمية العلمية الدولية     
اإلنساين، واالحتاد النسائي الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القـضايا          

 اإلنسانية، منظمات غري حكومية ذوات مركز استشاري خاص 
A/HRC/10/NGO/98 بيان خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية لنـصرة            ٣

ستشاري عام، واحتاد   األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذات مركز ا       
احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          

 اجلنوب يف   -  العنصري، واالحتاد العام للمرأة العربية، ومنظمة الشمال      
القرن احلادي والعشرين، والرابطة النسائية الدولية للـسلم واحلريـة،          

، واالحتاد العـام    )اي أمارو توب(واحتاد احملامني العرب، واحلركة اهلندية      
للمرأة العراقية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيمـا بـني الـشمال            
واجلنوب، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمـة التنميـة         

مشروع القـانون اإلنـساين، واالحتـاد النـسائي          -  العلمية الدولية 
 اإلنسانية، منظمات غري    الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القضايا     

 حكومية ذوات مركز استشاري خاص 
A/HRC/10/NGO/99 بيان خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة  ٤

األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري عـام،           
واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال         

 -  عنصري، واالحتاد العام للمرأة العربية، ومنظمة الشمال      التمييز ال 
اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، والرابطة النسائية الدولية للسلم 

، )توباي أمـارو  (واحلرية، واحتاد احملامني العرب، واحلركة اهلندية       
واالحتاد العام للمرأة العراقية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني 

ال واجلنوب، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة       الشم
مشروع القانون اإلنساين، واالحتاد النسائي  -  التنمية العلمية الدولية

الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القضايا اإلنسانية، منظمات        
 ات مركز استشاري خاص وغري حكومية ذ
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  األعمال
A/HRC/10/NGO/100 بيان خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية لنـصرة            ٣

ة ذات مركز استشاري عـام،      ـة غري حكومي  ـدة، منظم ـاألمم املتح 
واحتاد احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال           

 - الحتاد العام للمرأة العربيـة، ومنظمـة الـشمال    التمييز العنصري، وا  
اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، والرابطة النسائية الدوليـة للـسلم           

، )توبـاي أمـارو   (ة، واحتاد احملامني العرب، واحلركة اهلندية       ـواحلري
واالحتاد العام للمرأة العراقية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيمـا بـني            

وب، والرابطة الدولية للمحامني الـدميقراطيني، ومنظمـة        الشمال واجلن 
مشروع القانون اإلنساين، واالحتـاد النـسائي        - التنمية العلمية الدولية  

الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القضايا اإلنسانية، منظمات غري         
 اص خة ذوات مركز استشاري ـحكومي

A/HRC/10/NGO/101 ن العرب، واملنظمة   ـاد احلقوقيي ـن احت ـم م دـبيان خطي مشترك مق    ٧
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالحتاد العام للمرأة          

اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، واحتاد       - العربية، ومنظمة الشمال  
ة، واالحتاد العـام    ـاحملامني العرب، واحلركة اهلندية توباي أمارو اهلندي      

ـ        للمرأة العراق  ن الـشمال   ـية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيمـا بي
ة التنميـة   ـواجلنوب، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظم     

مشروع القانون اإلنساين، واالحتاد النسائي الدميقراطي       - العلمية الدولية 
الدويل، ورابطة احملامني عن القضايا اإلنسانية، منظمات غري حكوميـة          

 ستشاري خاص اكز ذوات مر
A/HRC/10/NGO/102 بيـان خطــي مـشترك مقــدم مـن احتــاد احلقـوقيني العــرب،      ٧

واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالحتـاد      
العام للمرأة العربية، واحتاد احملامني العرب، واحلركة اهلنديـة توبـاي           

اقية، ووكالة املـدن املتحـدة      أمارو اهلندية، واالحتاد العام للمرأة العر     
للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب، والرابطـة الدوليـة للمحـامني           

مـشروع القـانون     -  الدميقراطيني، ومنظمة التنمية العلمية الدوليـة     
اإلنساين، واالحتاد النسائي الدميقراطي الدويل، ورابطة احملـامني عـن          

كز استشاري خاصالقضايا اإلنسانية، منظمات غري حكومية ذوات مر
A/HRC/10/NGO/103 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، منظمة  ٧

 غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 
A/HRC/10/NGO/104 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، منظمـة غـري         ٤

 حكومية ذات مركز استشاري خاص 
A/HRC/10/NGO/105 ان خطي مشترك مقدم من هيئة الفرانسيسكان الدوليـة، منظمـة           بي ٤

احلركـة  (غري حكومية ذات مركز استشاري عام وباكس رومانـا          
الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركة الدولية للطلبة        

 ، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص )الكاثوليكيني



A/HRC/10/L.10 
Page 169 

  )تابع( ة غري احلكوميةالوثائق الصادرة يف السلسل
بند جدول  الرمز

  األعمال
A/HRC/10/NGO/106 بيان خطي مشترك مقدم من هيئة الفرانسيـسكان الدوليـة، منظمـة             ٤

احلركـة  (غري حكومية ذات مركز استشاري عام وبـاكس رومانـا           
الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركة الدوليـة للطلبـة    

 ، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص)الكاثوليكيني
A/HRC/10/NGO/107 منظمة غري حكومية جلنة فقهاء القانون الدويلبيان خطي مقدم من  ٤ ،

  مركز استشاري خاصذات 
A/HRC/10/NGO/108 بيان خطي مشترك مقدم من حركة الشباب والطالب الدولية لنـصرة            ٣

 مركز استشاري عام، واحتـاد      األمم املتحدة، منظمة غري حكومية ذات     
احلقوقيني العرب، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز           

اجلنـوب يف    - العنصري، واالحتاد العام للمرأة العربية، ومنظمة الشمال      
القرن احلادي والعشرين، واحتاد احملامني العرب، وحركة توباي أمـارو          

قية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما      اهلندية، واالحتاد العام للمرأة العرا    
بني الشمال واجلنوب، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة        

مشروع القانون اإلنساين، واالحتـاد النـسائي        - التنمية العلمية الدولية  
الدميقراطي الدويل، ورابطة احملامني عن القضايا اإلنسانية، منظمات غري         

 ز استشاري خاص حكومية ذوات مرك
A/HRC/10/NGO/109 املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنـسان والتنميـة   بيان خطي مقدم من      ٣ ،

  مركز استشاري خاصمنظمة غري حكومية ذات 
A/HRC/10/NGO/110 سيوي حلقوق اإلنـسان والتنميـة،   بيان خطي مقدم من املنتدى اآل      ٤ و٣

 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص
A/HRC/10/NGO/112 التحالف العاملي من أجـل مـشاركة        مقدم من     مشترك بيان خطي  ٣

املواطنني، والتحالف النسائي الدويل، والرابطة الدوليـة للحريـة         
الدينية، واجمللس الدويل للمرأة، والرابطة الدولية ألخـوات احملبـة،      
واالحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة، واملركز اآلسيوي للمـوارد         

مركز استـشاري عـام،      ذوات غري حكومية    ات، منظم قانونيةال
وباكس رومانا، واملنظمة الدولية لتنمية حرية التعلـيم، واملنظمـة          
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالحتاد الدويل         
لألخصائيني االجتماعيني، والشبكة الدولية ملنـع إسـاءة معاملـة          

ت املناهضة للعنـصرية، واملركـز الـدويل        املسنني، ودائرة املعلوما  
 إيكيتاس، وبـاكس كريـسيت      - للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

 الدولية، واالحتاد الدويل للجامعيات، واالحتاد العاملي للصحة العقلية،
ومجعية القلوب الرحيمة، واملعهد العريب حلقوق اإلنسان، ومنظمـة 

وليكي الدويل للطفولة، ، واملكتب الكاث)مؤسسة أريغاتو(موشيكاي 
واالحتاد اللوثري العاملي، ومنظمة القرية السويسرية غري احلكومية،        
ومنظمة فرسان معبد القدس العسكرية املستقلة، ورابطة األرض من         
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  األعمال
رأة اليهودية، ومؤسسة احلكيم، أجل طاقة نظيفة، واجمللس الدويل للم  

الدولية، " إيوس برميي فريي  "ومؤسسة القمة العاملية للمرأة، ورابطة      
واملنظمة العاملية للمرأة، واحتاد الطالب املسيحي العـاملي، واهليئـة          
الدولية للمعوقني، واجمللس الدويل ملعاهـدات اهلنـود، ومنظمـة          

 والتنمية، ومعهد ماريـا     املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم     
أوسيلياتريتشي الدويل، واملركز اهلولندي للشعوب األصلية، ومنظمة       
الدفاع عن ضحايا العنف واملدافعون عن حقوق اإلنسان، وجلنـة          
أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، ومركز عمان لدراسـات          
حقوق اإلنسان، ومعهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، ومركز        
البحث والتعليم على صعيد املنظمات، ومنظمة الكرامة الدوليـة،         
واملكتب الدويل حلقوق الطفل، ومنظمة القـرى الدوليـة إلنقـاذ           

 سانت لوسيا، والرابطة الدولية ملدارس      - الطفولة، ومركز آلديت    
العمل االجتماعي، منظمات غري حكومية ذوات مركز استـشاري         

الدولية، " سريفاس"، ومنظمة   منظمة سوكا غاكاي الدولية   و خاص،
ومركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف إقليم الباسك، 
ورابطة مواطين العامل، ورابطة التعليم العاملي، ومعهـد التركيـب          
الكوكيب، ومنتدى أسيا واحمليط اهلادئ املعـين بـاملرأة والقـانون           

ال التمييز العنـصري    والتنمية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشك     
  والعنصرية، منظمات غري حكومية مدرجة على القائمة 

A/HRC/10/NGO/113 التحالف النـسائي الـدويل، وجلنـة        مقدم من     مشترك بيان خطي  ٩
الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي، وجامعـة         

 الـسالم،   برامها كوماريس الروحية العاملية، والرابطة الدولية جلنود      
ومنظمة زونتا الدولية، واالحتاد الدويل ملراكز تنمية املـستوطنات         
واألحياء، واجمللس الدويل للمرأة، ومركز املنرب النـسائي الـدويل،          
واالحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية احلرة، وحركة الشباب        
والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، والرابطة الدوليـة للحريـة          
الدينية، والرابطة الدولية ألخوات احملبة، واحلركة العاملية لألمهات،        
واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، واالحتاد النسائي الدويل للسالم        
العاملي، والتحالف العاملي من أجل مشاركة املـواطنني، واملنظمـة          

ـ      دويل الدولية للرؤية العاملية، والرابطة الدولية لنور بوذا، واجمللس ال
للرعاية االجتماعية، ومجعية الشابات املسيحية العامليـة، ورابطـة         

مركز استشاري   ذوات غري حكومية    ات، منظم االتصاالت التقدمية 
خاص، واملنظمة الدولية لضرائب الضمري والسالم، ورابطة الرهبان        

  درجة الوعاظ، واحتـاد    - الدومينيكيني املناصرين للعدالة والسالم     
، واملنظمة الدوليـة    )إسبانيا(وتعزيز حقوق اإلنسان    رابطات محاية   

 احلركة الكاثوليكية الدولية  (املشتركة بني األديان، وباكس رومانا      
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، ومعبد التفاهم، والرابطـة النـسائية       )للشؤون الفكرية والثقافية    

لسلم واحلرية، ومؤسسة القمة العاملية للمـرأة، واجلمعيـة      الدولية ل 
الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل للجامعيات، وهيئة التضامن 
للنساء األفريقيات، واالحتاد اللوثري العاملي، واملنظمة العاملية للمرأة، 
واجمللس االستشاري االنغليكاين، واحتاد احلقوقيني العرب، والتجمع       

يقي للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومؤسسة الصندوق االستئماين األفر
لتعليم الالجئني، ومنظمة اجلسور الدولية للعدالة، وجلنـة البلـدان          
األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صـحة املـرأة           
والطفل، ورابطة احلقوقيني األمريكية، ومعهد السـال، ومركـز         

، ودائرة املعلومات املناهضة للعنصرية، وجلنة      اليونسكو يف كاتالونيا  
احلقوقيني الكولومبية، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ وجنوب 

الدولية، واجلمعية الدائمـة   " إيوس برميي فريي  "شرق أسيا، ورابطة    
حلقوق اإلنسان، واحلركة الدولية لتـآخي األعـراق والـشعوب،          

دولية، واحتـاد احملاميـات الـدويل،       واملنظمة النسائية الصهيونية ال   
واالحتاد الدويل للمشتغالت باملهن القانونية، واالحتـاد الكنـدي         
للجامعيات، والرابطة الدولية لصحة املرأة العقلية، واالحتاد النسائي        
األورويب، وجامعة الضغط النسائية األوروبية، وفريق االتصال املعين        

ات األفريقية، واالحتاد الـدويل     بالسنة الدولية للمرأة، وجلنة اخلدم    
لرابطات األسر املفقودين، ومعهد التنمية االجتماعيـة الدوليـة،         
واملنظمة األفريقية للعمل من أجل مكافحة اإليدز، واجلمعية الدولية         
لدراسات اإلجهاد الناجم عن الصدمة النفسية، ومؤسسة الـسالم         

كـة املـسيحية    العاملي الما غاسني، وباكس كريسيت الدولية، واحلر      
الدولية للسالم، ومشروع تاندمي، مؤسسة احلكيم، واملنظمة الكندية        
لصوت املرأة من أجل السالم، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنـف،           
واهليئة الدولية املعنية بأجهزة الطهي العاملة بالطاقة الشمسية، والرابطة 

 واحتاد الواليات الدولية الطبية للنساء، واالحتاد العاملي للصحة العقلية،
املتحدة للسالم يف الشرق األوسط، ورابطة سوسيال دارما الدوليـة،          

 اجلنوب يف   - وشبكة دور املرأة يف التنمية ألوروبا، ومنظمة الشمال         
القرن احلادي والعشرين، واالحتاد العام للمرأة العربية، ووكالة املدن         

 للمدرسة ة العاملية املتحدة للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب، والرابط      
كأداة للسلم، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          
العنصري، وجلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، ورابطة         
املرأة األفريقية، ورابطة األمم املتحدة يف إسبانيا، ومنظمة أباء وأبناء  

، احملفل الدويل مارينول، ومنظمة راهبات مارينول للقديس دومينيك    
املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنـة      /لرعاية األطفال، وبديل  

األفريقية  والالجئني، وصندوق فرجينيا غيلدر سليف الدويل، واللجنة
 العـرب،  ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان، واحتـاد احملـامني        

 بديلة، واالحتاد واالحتاد العام للمرأة العراقية، ومركز ويتينربغ للموارد ال       
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الدويل لألخصائيني االجتماعيني، والرابطة الدولية للمدن رسولة السالم،          

واالحتاد الدويل املشترك بني األديان من أجل السالم العـاملي، وجلنـة            
ة، والرابطة الدولية لزمالـة الـسجون،       األطفال اهلسبان واألسر اهلسباني   

، والرابطة الدولية لألعمال اخلريية،     )مؤسسة أريغاتو (ومنظمة موشيكاي   
، توباي أمارو اهلندية   وحركةواجمللس الوطين للمرأة يف بريطانيا العظمى،       

هيئة العمل الدوليـة    ومؤسسة بيتر هيسي شتيفتونغ، وجيش اخلالص، و      
، واحتـاد الـسلم     منطقة البحريات الكربى  من أجل السالم والتنمية يف      

والتوفيق، واجمللس الوطين للمرأة يف الواليات املتحدة األمريكية، ومعهد         
اللجنة الدولية للعمل على احتـرام      دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، و    

ومنظمـة العـامل    ،  األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه     امليثاق
العامليـة، واجمللـس    " االسربانتو"، ورابطة   امليرابطة التعليم الع  ، و للعامل

الوطين للمنظمات النسائية األملانية، واالحتاد العـاملي للمـرأة الريفيـة،           
ومنظمة الكأس املقدسة، وجملس مراكز البحوث األمريكية يف اخلـارج،          
والرابطة الدولية للدفاع عن احلرية الدينية، ومنظمة الكـأس املقدسـة،           

 ذات مركز استشاري عـام، ومعهـد التركيـب          منظمة غري حكومية  
الكوكيب، واملكتب الدويل للسالم، ومركز اليونسكو يف إقليم الباسك،         
ومؤسسة الصحة والسعادة والتقوى، ورابطة جينو، ورابطة املرأة الريفية         
يف نيجرييا، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنـصرية،          

فة البيئة، والرابطة الدوليـة لبحـوث الـسالم،    والرابطة النيجريية لكشا  
والرابطة الدولية لعلم الشيخوخة وطب املسنني، ومنتدى آسـيا احملـيط           
اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، ومنظمة التقدم الدولية، بوصـفها          

  منظمات غري حكومية مدرجة على القائمة
A/HRC/10/NGO/114 اجلنـوب يف القـرن احلـادي        - لشمالبيان خطي مقدم من منظمة ا      ٩

 والعشرين، منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 
A/HRC/10/NGO/116 بيان خطي مقدم من معهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، منظمـة            ٣

 غري حكومية ذات مركز استشاري خاص 
A/HRC/10/NGO/117 املنظمة نفسها ٧ و٣ 
A/HRC/10/NGO/118 منظمة تـضامن الـشعوب مـن أجـل          مشترك مقدم من     بيان خطي  ٣

التشاركية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنـسان والتنميـة،        الدميقراطية  
 منظمتان غري حكوميتني ذواتا مركز استشاري خاص 

A/HRC/10/NGO/120 بيان خطي مقدم من مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان، منظمـة           ٣
 ري خاص غري حكومية ذات مركز استشا

A/HRC/10/NI/1 مذكرة  -معلومات مقدمة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا            ٣ 
  مقدمة من األمانة

A/HRC/10/NI/6 معلومات مقدمة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز            ٣
ومحاية حقوق اإلنسان ومؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان املـسجلة يف          

  مذكرة مقدمة من األمانة-ف املركز أل
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