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  اجلزء األول

  اتالقرارات واملقرر    

  القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية عشرة  -أوالً   
    ١٢/١  

  عمـل إنشاء فريق حكومي دويل عامل مفتوح العضوية ُيعـىن باسـتعراض            
  وأداء جملس حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  إىل ميثاق األمم املتحدة، إذ يشري  
 ٢٠٠٥ اخلتامية للقمة العاملية لعـام        إىل األحكام ذات الصلة للوثيقة     وإذ يشري أيضاً    

اليت أكدت فيها اجلمعية العامة عزمها على تدعيم آليات ومؤسسات األمم املتحدة يف جمـال               
  حقوق اإلنسان،

، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري كذلك    
أن يستعرض اجمللس أعماله وطريقة اليت قررت فيها اجلمعية العامة  منه   ١٦الفقرة  وال سيما   

  عمله بعد مخس سنوات من إنشائه وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية العامة،
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران ١٨ املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   

 مبـا يف    ،٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢١٩فضالً عن قرار اجلمعية العامة      
  فقاهتا وتذييالهتا،ذلك مر

 عامل مفتوح العـضوية يكلـف بواليـة          إنشاء فريق حكومي دويل    يقرر  -١  
   اجمللس؛أداءاستعراض عمل و

 أن يعقد الفريق العامل دورتني مدة كل منهما مخسة أيام عمـل    يقرر أيضاً   -٢  
  يف جنيف بعد دورته الرابعة عشرة؛

  ؛ إىل رئيس اجمللس أن يرأس الفريق العامليطلب  -٣  
 مشاورات تتسم بالشفافية والشمول قبل      جريُيأن   إىل الرئيس    يطلب أيضاً   -٤  

   اجمللس على علم بذلك؛وأن ُيبقيانعقاد دوريت الفريق العامل ُتعىن بطرائق االستعراض، 
 إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة             يطلب  -٥  

  مترات واألمانة املتاحة للمجلس؛بشأن كيفية حتسني خدمات املؤ
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 إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة       اً تقرير أن يقّدم  إىل الفريق العامل     يطلب  -٦  
  عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

 إىل األمني العام تزويد الفريق العامل بكـل املـوارد والتـسهيالت          يطلب  -٧  
 .واليتهب لالضطالعالالزمة 

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر /ين األول تشر١

  ]. انظر اجلزء الثاين، الفصل األول.اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٢  
  التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
املوّجهة  إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال الترهيب واالنتقام          يعرب عن قلقه  إذ    

 مع األمم املتحدة وممثليهـا   أو تعاونوا فعالً من األفراد واجلماعات إىل التعاونمن يسعى ضد  
  وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان،

إزاء خطورة األعمال االنتقامية املُبلغ عنها وإزاء تعّرض وإذ يساوره بالغ القلق   
 احلريـة   الضحايا النتهاكات حلقوقهم اإلنسانية، مبا فيها حق اإلنسان يف احليـاة ويف           

واألمان على شخصه، وكذلك حقه يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملـة القاسـية أو           
  الالإنسانية أو املهينة،

إزاء التقارير الواردة عن حاالت عرقلـة حمـاوالت         وإذ يساوره القلق البالغ أيضاً        
قـوق  محايـة ح  من أجل   األفراد االستفادة من اإلجراءات اليت وضعت برعاية األمم املتحدة          

  اإلنسان واحلريات األساسية،
إىل مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضـوع، وآخرهـا     وإذ يشري     

  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/٩القرار 
  ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦ املؤرخ ٢/١٠٢ إىل مقرر اجمللس وإذ يشري  
ـ            وإذ يرحب    ، E/CN.4/2006/30(سألة   بتقـارير األمـني العـام بـشأن هـذه امل

  ،)A/HRC/10/36، وA/HRC/7/45، وA/HRC/4/58و
 أو االنتقـام، واالمتنـاع      الترهيب احلكومات على منع مجيع أعمال       حيث  -١  

  :ضدواليت تكون موجهة عنها، 
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من يسعى إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقـوق               )أ(  
  م فعالً، أو أدىل بشهادات أو قدم إليهم معلومات؛اإلنسان أو َمن تعاون معه

من من يستفيد أو استفاد من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمم املتحدة              )ب(  
محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكل من قدم إليهم مـساعدة قانونيـة أو              أجل  

  مساعدة أخرى هلذا الغرض؛
 مبوجب صـكوك    املوضوعةطار اإلجراءات   من يقدِّم أو قدَّم بالغات يف إ        )ج(  

  حقوق اإلنسان وكل من قدَّم إليهم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى هلذا الغرض؛
من هلم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو بكل من قـدَّم إىل              )د(  

  الضحايا مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى؛
ام اليت ترتكبها احلكومات واجلهـات       مجيع أعمال الترهيب أو االنتق     ُيدين  -٢  

الفاعلة من غري الدول ضد األفراد واجلماعات الذين يسعون إىل التعاون أو تعاونوا فعالً مـع      
  األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان؛

 الدول إىل ضمان توفري احلماية الكافية من الترهيب أو االنتقام لألفراد         يدعو  -٣  
ء اجلماعات الذين يسعون إىل التعاون أو تعانوا فعالً مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا              وأعضا

يف ميدان حقوق اإلنسان، ويؤكد من جديد أن من واجب مجيع الدول أن ُتنهي اإلفالت من         
العقاب على هذه األفعال بأن تقدِّم مرتكبيها، واملتواطئني معهم أيـضاً، إىل العدالـة وفقـاً               

  يري الدولية وأن تتيح لضحايا هذه األفعال ُسبل انتصاف فعالة؛للمعا
 باجلهود اليت تبذهلا الدول للتحقيق يف ادعاءات الترهيب أو االنتقام           يرحب  -٤  

  ولتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة ويشّجع احلكومات على دعم هذه اجلهود؛
ميدان حقوق اإلنسان    إىل مجيع ممثلي وآليات األمم املتحدة يف         يطلب  -٥  

 عاجلة، طبقاً للواليات املسندة إليهم، للمساعدة على منـع    خطواتأن يواصلوا اختاذ    
عرقلة اللجوء إىل األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا منع حدوث أعمال الترهيب واالنتقام و

  بأي شكل من األشكال؛
يدان حقوق اإلنسان    إىل مجيع ممثلي األمم املتحدة وآلياهتا يف م         أيضاً يطلب  -٦  

أن يواصلوا تضمني تقاريرهم املقدمة إىل اجمللس أو إىل اجلمعية العامة إشارة إىل االدعـاءات               
اجلديرة بالتصديق فيما يتعلق بالترهيب أو االنتقام وعرقلة اللجوء إىل األمم املتحدة وممثليهـا              

  يف هذا الشأن؛وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان مع بيان ما يتخذونه من إجراءات 
ـ          يطلب    -٧   ات إىل  ـإىل األمني العام أن يوجِّه نظر هؤالء املمثلني وهذه اآللي

  هذا القرار؛
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 األمني العام إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعة عشرة وكل عام              يدعو  -٨  
 تاح،ُت قد   ألي معلومات بعد ذلك تقريراً، وفقاً لربنامج عمل اجمللس، يتضمن جتميعاً وحتليالً           

 عن األعمال االنتقامية اليت ُيدَّعى ارتكاهبا ضد األشخاص املُـشار           ،من مجيع املصادر املناسبة   
 توصيات بشأن كيفية تناول مـسائل الترهيـب         وأن يقّدم كذلك   أعاله،   ١إليهم يف الفقرة    

  .واألعمال االنتقامية
  ٣٠اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١
].زء الثاين، الفصل الثاين انظر اجل.اعُتمد دون تصويت[  

    ١٢/٣  
  استقالل ونزاهة القضاء واحمللّفني واخلرباء القضائيني واستقالل احملامني

   اإلنسان،حقوقإن جملس   
 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ باملواد   إذ يسترشد   
ية والسياسية، وإذ يضع يف املدن من العهد الدويل اخلاص باحلقوق       ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢وباملواد  

  اعتباره إعالن وبرنامج عمل فيينا، 
 املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل القضاء، واملبادئ األساسية املتعلقة         وإذ يشري إىل    

ـ              ورـبدور احملامني، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة، ومبـادئ بنغال
  للسلوك القضائي،

 بأن استقالل ونزاهة القضاء، واستقالل املهنة القانونية ونزاهة النظـام           منهواقتناعاً    
القضائي هي شروط أساسية ال بد منها حلماية حقوق اإلنسان وإعمـال سـيادة القـانون                

  ولضمان احملاكمة العادلة وعدم التمييز يف إقامة العدل، 
 اإلنسان وللمجلـس     مجيع القرارات واملقررات السابقة للجنة حقوق      وإذ يشري إىل    

  واجلمعية العامة بشأن استقالل ونزاهة القضاء وسالمة النظام القضائي، 
 اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني        املقرر أن يكون يف مقدور    بأمهية   وإذ ُيقر   

ان يف  ـالتعاون الوثيق، يف إطار واليته، مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـس             
ـ            ميداين اخل  الل ـدمات االستشارية والتعاون التقين، يف إطار جهد يرمي إىل ضـمان استق

  القضاة واحملامني، 
 والرابطات املهنية للقضاة واملنظمات غري احلكومية       احملامنيبأمهية نقابات   وإذ يعترف     

  يف الدفاع عن مبادئ استقالل القضاة واحملامني،
على استقالل القـضاة واحملـامني       املتكررة   االعتداءات تزايدوإذ يالحظ بقلق      

  وموظفي احملاكم، 
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 املتعلـق  ٢٠٠٨يونيـه  / حزيران١٨ املؤرخ  ٨/٦ قرار اجمللس    أيضاً تأكيد وإذ يعيد     
  والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني،ب

 بتقرير املقرر اخلـاص املعـين باسـتقالل القـضاة           حييط علماً مع التقدير     -١  
 اليت حدثت مؤخراً     الرئيسية ، مبا يف ذلك ما يتعلق منه بالتطورات       (A/HRC/11/41) واحملامني

يف جمال العدالة الدولية، ويدعو مجيع احلكومات إىل النظر اجلاّد يف االستنتاجات والتوصيات             
  الواردة يف هذا التقرير؛

   املقرر اخلاص السابق ملا اضطلع به من عمل هام يف أداء واليته؛ُيثين على  -٢  
 حتليل البارامترات الفردية واملؤسسية الذي أجـراه املقـرر          يالحظ باهتمام   -٣  

  ؛ءاخلاص السابق يف تقريره فيما يتعلق بالضمان الفعال الستقالل القضا
 املقررة اخلاصة احلالية أن تضع ضمانات لكفالة وتعزيز استقالل          يطلب إىل   -٤  

ذلك كضمان حلمايـة حقـوق اإلنـسان    القضاة، مبا يشمل حمامي الدفاع عند االقتضاء، و  
  وسيادة القانون؛

 اجلهاز القضائي وعلـى     تشكيلة أعضاء  الدول على تعزيز التنوع يف       يشّجع  -٥  
  كفالة عدم التمييز يف شروط االلتحاق هبذا اجلهاز ويف عملية اختيار أفراده؛

ىل أن  مجيع احلكومات إىل احترام ومساندة استقالل القضاة واحملـامني وإ         يدعو  -٦  
تتخذ، حتقيقاً هلذه الغاية، تدابري فعالة يف جمايل التشريع وإنفاذ القوانني وغريها من التدابري املالئمـة     

  ؛ترهيب من أي نوعاليت متكّن القضاة واحملامني من أداء واجباهتم املهنية دون مضايقة أو 
أداء  مجيع احلكومات على التعاون مع املقـررة اخلاصـة ومـساعدهتا يف              حيث  -٧  

   ال موجب له على الرسائل اليت حتيلها إليها؛والرد دون تأخريمهامها، وتزويدها بكل املعلومات 
 احلكومات إىل النظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقـررة اخلاصـة            يدعو  -٨  

لزيارة بلداهنا، وحيث الدول على الدخول يف حوار بنَّاء مع املقررة اخلاصة بـشأن متابعـة                
  تنفيذها حىت تتمكن من إجناز واليتها بفعالية أكرب؛توصياهتا و
 احلكومات اليت تواجه صعوبات يف ضمان استقالل القضاة واحملامني          يشّجع  -٩  

 لتنفيذ هذا املبدأ على أن تتشاور مع املقـررة اخلاصـة            تدابريأو اليت هي مصممة على اختاذ       
وجيه الدعوة إليها لزيارة بلـداهنا       ت مثالً عن طريق   ، خدماهتا تنظر يف االستفادة من   وعلى أن   

  ما رأت احلكومة املعنية ضرورة لذلك؛ إذا
  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  -١٠  

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ]. انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث.اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/٤  
  يف يف جمال حقوق اإلنسانالربنامج العاملي للتثق

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 التثقيف إىل دعم االحتـرام       هذا بضمان أن يهدف  ملزمة   أن الدول    إذ يعيد تأكيد    

 اإلعالن العاملي حلقـوق     املنصوص عليه يف  نحو  الحلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، على      
 الـصكوك   ويفعية والثقافيـة    اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما      

   حبقوق اإلنسان،املتعلقةالدولية األخرى 
 ديـسمرب / كـانون األول   ٨ املؤرخ يف    ٤٣/١٢٨ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
 الذي أطلقت اجلمعية العامة مبوجبه محلة اإلعالم العامليـة حلقـوق اإلنـسان، وإىل               ١٩٨٨
 باء املـؤرخ    ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديسمرب  /ل كانون األو  ١٠ ألف املؤرخ    ٥٩/١١٣قراراهتا  

فيها اجلمعية   اليت قررت    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤
 مجلة أمور، أن يعمل اجمللس على النهوض بالتثقيف والـتعلُّم يف جمـال حقـوق                يف،  العامة

ـ / نيـسان ٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٦١اإلنسان، وإىل قرار جلنة حقـوق اإلنسان    ٢٠٠٥ل أبري
أغـسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٩وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        

   بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي يتألف من مراحل متعاقبة،املتعلق ٢٠٠٦
تطوير ب املتعلق ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٩ إىل قرار اجمللس  وإذ يشري أيضاً    
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨ املـؤرخ    ٦/٢٤ة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، وقراره        األنشط
املرحلة األوىل للربنـامج     ٢٠٠٩ديسمرب  / إىل كانون األول    الذي مّدد اجمللس مبوجبه    ٢٠٠٧
 ٢٤ املـؤرخ    ٩/١٢ على مرحليت املدارس االبتدائية والثانويـة، وقـراره          اليت تركِّز العاملي  
 األهداف الطوعيـة يف جمـال حقـوق         تضمني اجمللس    فيه  قرر  الذي ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

 حقوق اإلنسان يف مجيع املؤسسات التعليمية،       لتعليماعتماد وتنفيذ برامج    مسألة  اإلنسـان،  
 بالتشاور بشأن التركيز على املرحلـة       املتعلق ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٠/٣وقراره  

  الثانية للربنامج العاملي،
 سلسلة متواصلة من املراحل مبين على أساسىل أن الربنامج العاملي  إوإذ يشري كذلك    
، ني وغري الـرمسي   ني عملية شاملة تشمل التثقيف والتدريب الرمسي      ُيقصد هبا أن تكون   املتعاقبة  

 حقوق اإلنسان يف مرحليت املدارس االبتدائية       تعليموأن على الدول األعضاء أن تواصل تنفيذ        
  ابري الالزمة لتنفيذ الربنامج العاملي وفقاً لتركيزه اجلديد،والثانوية مع اختاذ التد

 املتعلـق  بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          حييط علماً   -١  
 تركيز املرحلة الثانية للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            موضع بالتشاور بشأن 

(A/HRC/12/36)؛  
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 حقوق  تعليماملرحلة الثانية للربنامج العاملي على      أن يكون تركيز    يقرر    -٢  
  يف جمـال حقـوق اإلنـسان       تدريبال برامج    تقدمي اإلنسان يف التعليم العايل، وعلى    

، واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون        وموظفي اخلدمة املدنية  لمدرِّسني واملعلِّمني   ل
   املستويات؛مجيعوالعسكريني على 

 حقوق اإلنسان   تعليم تتخذ بعد خطوات إلدماج       الدول اليت مل   يشجِّع  -٣  
يف مرحليت املدارس االبتدائية والثانوية على القيام بذلك وفقاً خلطة عمل املرحلة األوىل         

  للربنامج العاملي؛
 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُتِعد، يف حدود           إىل يطلب  -٤  

 وخاصة منظمـة األمـم      ،احلكومية الدولية املختصة  املوارد القائمة، بالتعاون مع املنظمات      
، خطـة عمـل     غري احلكومية  ، واجلهات الفاعلة  )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

تتشاور مع الدول بشأهنا وتعرضـها      ) ٢٠١٤-٢٠١٠(للمرحلة الثانية من الربنامج العاملي      
سـبتمرب  /أيلول( اخلامسة عشرة     لكي ينظر فيها اجمللس يف دورته      على جملس حقوق اإلنسان   

 وصياغتها بعبارات واقعية، مع إشارة      املناسب هيكلها على النحو     حتديد، مع مراعاة    )٢٠١٠
ألنشطة اليت تـضطلع    ا أحكاماً تتعلق بدعم  شمل  ت وأنعلى األقل إىل احلد األدىن من العمل،        

   الفاعلة؛اجلهاتهبا كافة 
نصر كاف من املساعدة املقدمة من    األمني العام توفري ع   بأن يضمن    يوصي  - ٥  

تطوير ُنظُمها الوطنية لتعزيـز حقـوق   بغية األمم املتحدة، بناء على طلب الدول األعضاء   
   دعم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛وذلك من أجلاإلنسان ومحايتها، 

 الدول األعضاء باحلاجة إىل إعداد تقاريرها التقييمية الوطنيـة عـن            ُيذكِّر  -٦  
ة األوىل للربنامج العاملي وتقدميها إىل جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة             املرحل
  ؛٢٠١٠ حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي حبلول أوائل عام تعليماملعنية ب

 جلنة التنسيق أن تقدم تقريراً هنائياً إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا             إىليطلب    -٧  
م تنفيذ املرحلة األوىل للربنامج العاملي، استناداً إىل تقارير التقيـيم           اخلامسة والستني عن تقيي   

  الوطنية وبالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلة؛
 النظر يف هذه املسألة يف دورته اخلامسة عشرة يف إطار البند نفسه من              يقرر  -٨  

  .جدول األعمال

٣٠اجللسة   

٢٠٠٩كتوبر أ/ تشرين األول١  
]. انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالثمد بدون تصويتاعُت[  
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    ١٢/٥  
   يف الرتاع املسلحللمدنينيق اإلنسان محاية حقو

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 بـشأن محايـة حقـوق       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٩ إىل قراره    إذ يشري   

  اإلنسان للمدنيني يف الرتاع املسلّح،
 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان         مع التقدير  وإذ حييط علماً    

بشأن نتائج مشاورة اخلرباء املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان للمـدنيني يف الـرتاع املـسلّح               
(A/HRC/11/31)،  

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تعقد، يف نطاق            يدعو  -١  
، مشاورة ثانية للخرباء بـشأن مـسألة    ٩/٩ من قرار اجمللس     ٨الفقرة  البارامترات احملددة يف    

محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الرتاع املسلّح، وذلك بغية التمكّن من إمتـام املـشاورات               
 املفوضية السامية أن تعّد تقريراً عن نتائج هذه املـشاورة يف            يطلب إىل بشأن هذه املسألة، و   

  جرى، وذلك قبل انعقاد دورته الرابعة عشرة؛شكل موجز للمناقشات اليت ُت
 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الرابعة عشرة طبقاً ألحكـام             ُيقرر  -٢  

  .٩/٩القرار 

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٦  
  قوق اإلنسان للطفلاهلجرة وح: حقوق اإلنسان للمهاجرين

  إن جملس حقوق اإلنسان،      
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص على أن مجيع الناس          إذ يؤكد من جديد       

ن يف الكرامة واحلقوق وأنه حيق لكل إنسان التمتع جبميع احلقـوق            ويولدون أحراراً ومتساو  
أساس العرق أو اللون أو األصل      واحلريات املبينة فيه، دون متييز من أي نوع، كالتمييز على           

  ، تنيالقومي، وأن لكل إنسان احلق يف جنسية وأن من حق الطفولة أن حتظى برعاية ومساعدة خاص
مـصاحل الطفـل      إىل اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على أنه ينبغي إيالء          وإذ يشري   
   تتعلق باألطفال،مجيع اإلجراءات اليت االعتبار األول يف الفضلى
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ال املهـاجرين   ـع العم ـوق مجي ـ إىل االتفاقية الدولية حلماية حق     شري أيضاً وإذ ي   
  وأفراد أسرهم،

 وبروتوكوهلـا   ١٩٥١ع الالجئني لعام    ـ إىل االتفاقية املتعلقة بوض    وإذ يشري كذلك    
  ،١٩٦٧لعام 

 إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال      وإذ يشري   
 الصادرة عـن    ١٩٠التوصية  إىل  و) ١٨٢االتفاقية رقم   (جراءات فورية للقضاء عليه     واختاذ إ 

ه بأن  ـمنظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال وإىل إطار تنفيذمها، وإقراراً من            
ـ               وأ ـاألطفال املهاجرين، وال سيما األطفال الذين ال يرافقهم أحد، هم أكثر تعرضـاً ألس

  أشكال العمل،
 القرارات السابقة املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين وحبقوق الطفل،         إىل يشري   وإذ  

اليت اعتمدها كل من جلنة حقوق اإلنسان واجمللس واجلمعية العامة، وآخرها قرارات اجمللس             
 ١٠/١٤ و ،٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٥ و ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩

 / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٨٤قرارا اجلمعية العامة     و ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٣/٢٤١ و٢٠٠٨ديسمرب 
 إجنازه املبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة لألطفال، الـيت      تقدير مع ال  وإذ يالحظ   

 الرعايـة واحلمايـة   أحيلت إىل اجلمعية العامة واليت ينبغي مبوجبها أن تسعى الدول إىل توفري   
املناسبتني للفئات الضعيفة من األطفال، مبن فيهم أطفال العمال املهاجرين، يف إطار اجلهـود              

  الرامية إىل منع فصل األطفال عن والديهم،
 للجنة حقوق الطفل بشأن معاملـة األطفـال         ٦ بالتعليق العام رقم     وإذ يأخذ علماً    

   عن والديهم،الذين ال يرافقهم أحد واألطفال املنفصلني
تقرير املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين          تقدير  مع ال وإذ يالحظ     

(A/HRC/11/7)يتناول فيه محاية األطفال يف سياق اهلجرة، ، الذي  
أمهية اجمللس يف تعزيز االحترام حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات           على   وإذ يؤكد   

  ن،  يف ذلك املهاجرون مب،األساسية للجميع
 بتزايد مشاركة األطفال يف حركات اهلجرة الدولية ويشدد على ضرورة           وإذ يسلّم   

  ضمان محاية األطفال من مجيع أشكال اإلساءة واإلمهال واالستغالل والعنف،
 إزاء العدد الكبري واملتزايد من املهاجرين، وال سـيما          وإذ يساوره عميق القلق     

لدولية بدون وثائق السفر املطلوبة، وإقراراً منه       األطفال، الذين حياولون عبور احلدود ا     
  الدول باحترام حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين،الواقع على لتزام البا
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 أن السياسات واملبادرات املتعلقة بقضية اهلجرة، مبـا يف ذلـك   يضع يف اعتبارهوإذ    
 اليت تأخذ يف احلسبان     تلك املتعلقة بإدارة اهلجرة إدارة منظمة، ينبغي أن تشجع الُنهج الكلية          

أسباب الظاهرة وعواقبها والتحديات والفرص اليت تثريها، واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان           
واحلريات األساسية للمهاجرين، مع إيالء االعتبار الواجب لالحتياجات احملددة اليت ختـص            

لبنـات،  األطفال املوجودين يف حاالت ضعف، مثل األطفال الذين ال يـرافقهم أحـد، وا             
  واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال الذين قد حيتاجون إىل محاية دولية يف جمال اللجوء،

 إىل الدول أن تقوم على حنو فعال بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان              يطلب  -١  
واحلريات األساسية جلميع املهاجرين، وال سيما حقوق األطفال، بصرف النظر عن وضعهم،            

  :قوق اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها، ولذلكطبقاً لإلعالن العاملي حل
 أن اإلطار القانوين الدويل حلماية الطفل ينطبق بصرف النظر عن            على يؤكد  )أ(  

أفراد أسرته، ويطلب إىل الدول أن حتترم حقـوق           ووضع والديه أو   من حيث اهلجرة  وضعه  
  تضمن محاية هذه احلقوق؛ وأناإلنسان ألي طفل خيضع لواليتها، دون متييز من أي نوع، 

 إىل الدول وضع أو تعزيز سياسات وبرامج هتدف إىل معاجلة حالـة             يطلب  )ب(  
األطفال يف سياق اهلجرة وتتَّبع هنجاً يقوم على حقوق اإلنسان وتستند إىل مبادئ عامة، مثل               

  مصاحل الطفل الفضلى، وعدم التمييز، واملشاركة والبقاء، والتنمية؛
ضاً إىل الدول اليت مل توقع أو تصدق على اتفاقية حقوق الطفـل             يطلب أي   )ج(  
رين وأفراد  وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاج   نيها االختياري يوبروتوكول

  ا أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛أسرهم أومل تنضم إليه
فعالة مناسبة لتعزيز ومحاية     إىل دول املنشأ أن تتخذ تدابري        أيضاً يطلب  -٢  

حقوق األطفال الذين يتركهم أفراد أسرهتم املهاجرون يف بلد منشئهم، مبا يف ذلك عن             
  :طريق ما يلي

إعداد بيانات عن حالة األطفال الذي تركهم آباؤهم يف بلدان املنشأ بغيـة               )أ(  
  حتسني فهم تأثري عمليات اهلجرة على رفاههم ومتتعهم حبقوق اإلنسان؛

االضطالع، بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، حبمـالت إعالميـة ذات             )ب(  
منظور يتعلق بالطفل وهتدف إىل توضيح االحتماالت املرتقبة والقيود واألخطـار احملتملـة             

سيما األطفال وأفراد أسرهم، من اختاذ       واحلقوق يف حالة اهلجرة، بغية متكني أي إنسان، وال        
دون وقوعهم ضحايا لالجتار باألشخاص أو فريـسة لـشبكات          قرارات مستنرية واحليلولة    

  املهربني املنظمة عرب الوطنية أو اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛
تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة كي تعـاجل االحتياجـات اخلاصـة              )ج(  

  لألطفال الذين ُتركوا يف بلد منشئهم؛
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لألطفـال يف سـياق      إىل الدول أن حتمي حقوق اإلنسان        كذلك يطلب  -٣  
  :اهلجرة، ولذلك

يطلب إىل الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             )أ(  
وبروتوكوليها التكميليني، ومها بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق         عرب الوطنية   

واألطفال، وقمعـه   الرب والبحر واجلو وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء           
واملعاقبة عليه، أن تنفذ هذه الصكوك بصورة كاملة، ويطلب إىل الدول اليت مل تصدق عليها               

  أو تنضم إليها بعد أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛
ـ يشجع الدول على إنشاء خدمات مؤسسية وتنفيذ برامج لتـوفري             )ب(   دعم ال

يناسب سنهم وجنسهم، مع إيالء االعتبـار الواجـب         ماية لألطفال املهاجرين بشكل     احلو
 ضعف، مثل األطفال الذين ال يـرافقهم        تلالحتياجات احملددة لألطفال املوجودين يف حاال     

محاية دولية   ، واألطفال الذين قد يكونون حباجة إىل      ذوي اإلعاقات أحد، والبنات، واألطفال    
  يف جمال اللجوء؛

 تدابري ملموسة ملنع انتهاك حقوق اإلنسان       يطلب إىل مجيع الدول أن تتخذ       )ج(  
التعّرف لألطفال املهاجرين أثناء عبورهم من بلد إىل آخر ولتدريب املوظفني العموميني على             

   ومعاملتهم باحترام وبرفق وبصورة تتناسب مع سنهم ووفقاً اللتزاماهتا الدولية؛عليهم
ـ    شكليطلب إىل الدول أن تضمن توفري         )د(   ة واملـساعدة    خاص من احلماي

لألطفال املهاجرين، وال سيما األطفال الذين ال يرافقهم أحد واألطفـال ضـحايا العنـف               
  واالستغالل واالضطهاد والرتاع، وذلك وفقاً اللتزاماهتا الدولية؛

يشجع مجيع الدول على تطبيق منظور جنساين لدى وضع سياسات وبرامج     )ه(  
   من األخطار والتعديات أثناء اهلجرة؛البناتمة لتحسني محاية خاصة باهلجرة بغية اختاذ التدابري الالز

تحديـد  ب  تسمحإلعادة إىل الوطنل آليات اتباعحيث الدول على أن تكفل    )و(  
هوية األطفال وتوفري محاية خاصة هلم، وأن تكفل االحترام التام حلقوق الطفل يف عمليـات               

واجباهتا والتزاماهتا الدولية، املبادئ املتمثلة يف    ل طبقاًاإلعادة إىل الوطن؛ وأن تضع يف االعتبار،        
  مصاحل الطفل الفضلى وعدم اإلعادة القسرية ومل مشل األسرة؛

 الطفل أو سجنه أو احتجازه ينبغي إلقاء القبض على أن من جديد يؤكد  - ٤  
أن يكون متوافقاً مع القانون ومع االلتزامات الدولية للدولة، ويشري يف هذا الـصدد إىل               

 من اتفاقية حقوق الطفل، اليت تنص على أن هذا النوع من التدابري ال ينبغـي                ٣٧ملادة  ا
 فعالـة  مناسبة، وحيث الدول على أن حتمي بصورة         فترةاختاذه إال كمالذ أخري وألقصر      

حقوق األطفال الذين احُتجز أبواهم أو األوصياء عليهم أو أفراد أسرهتم بسبب وضعهم             
  : الصددويف هذا. من حيث اهلجرة
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يشجع الدول على أن تنظر بشكل إجيايب يف إجياد بدائل الحتجاز األطفال              )أ(  
مـن  وأفراد األسرة عندما ُيحتجز األطفال أو أبواهم استناداً إىل سبب وحيد هو وضـعهم               

، مشرياً يف هذا السياق إىل استنتاجات وتوصيات آليات حقوق اإلنسان القائلة            حيث اهلجرة 
 يكون هلا تأثري سـليب علـى        ميكن أن رم جنائي    غري النظامية لألطفال كجُ    إن معاملة اهلجرة  

 يف االعتبار التوازن الالزم بني احلاجة إىل محاية وحدة          على أن ُيؤخذ  متتعهم حبقوق اإلنسان،    
  األسرة ومصاحل الطفل الفضلى؛

يؤكد من جديد وبشدة واجب الدول األطراف أن تكفل االحترام الكامل             )ب(  
اة التامة التفاقية فيينا للعالقات القنصلية، وال سيما فيما يتعلق حبـق مجيـع الرعايـا                واملراع

، يف االتصال مبوظف قنـصلي تـابع        من حيث اهلجرة  األجانب، بصرف النظر عن وضعهم      
االحتجاز، وواجب الدولـة      أو السجن أو التوقيف أو     إلقاء القبض للدولة املوفدة، يف حالة     

  واطن األجنيب دون تأخري حبقوقه مبوجب االتفاقية؛املستقبلة أن تبلغ امل
ألطفال يف  ل  اإلنسان  حقوق فعالة دول املقصد أن حتمي بصورة        إىل يطلب  -٥  

  :سياق اهلجرة، دون متييز من أي نوع؛ ويف هذا الصدد
أن تكفل متتع األطفال املهاجرين، بصرف النظر عن وضـعهم القـانوين،              )أ(  

،  على الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية     م بشكل مالئم  جبميع حقوق اإلنسان وحصوهل   
  وفقاً لقوانينها الوطنية وأي التزامات دولية ذات صلة؛

أن متنع وتلغي السياسات التمييزية اليت حترم األطفال املهاجرين من احلصول             )ب(  
   اهلجرة؛حيث النظر عن وضعهم من بغض ،على التعليم

كل طفل هبويته، مبا يف ذلك جنـسيته، وامسـه          أن تكفل أيضاً أن حيتفظ        )ج(  
، مبا يف ذلـك     مشروع على النحو املعترف به يف القانون، دون تدخل غري           اُألسريةوعالقاته  

مـن   ضمان تسجيل كل طفل وإصدار شهادة ميالد له، بصرف النظر عن وضعه              طريقن  ع
   ووضع أبويه أو أفراد أسرته؛حيث اهلجرة

 بانعدام جنسية   املرتبطة املعقولة لتفادي الصعوبات     أن تتخذ مجيع اخلطوات     )د(  
  األطفال املهاجرين، متشياً مع االلتزامات الدولية؛

أن تعاجل طلبات دخول أو مغادرة الدولة لغرض مل مشل األسـرة معاجلـة                ) ه(  
إجيابية وإنسانية وسريعة وأن تضمن يف الوقت نفسه أن ال تكون لتقدمي طلبات من هذا القبيل 

  ب سلبية على مقدمي الطلبات وأفراد أسرهتم؛عواق
أن تنظر يف إمكانية اعتماد برامج هجرة تتيح للمهاجرين االندماج كلياً يف              )و(  

  البلدان املضيفة وتيسر مل مشل األسرة وتشجع على إجياد بيئة متناغمة ومتساحمة؛
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اقية الدولية   إىل تعزيز االتف   الرامية األمني العام أن يواصل جهوده       إىليطلب    -٦  
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الطفل وزيادة الوعي هبما   

 أوجه تآزر أكرب بني جلنة حقوق الطفـل واللجنـة           إجياد،  ما يكون مناسباً  وأن يدعم، حسب  
محاية  من أجل املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وأن يعزز التعاون            

  األطفال املهاجرين؛
 إعداد مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل          يطلب إىل   -٧  

ونشر مواد تدريب وتوعية بشأن حقوق األطفال يف سياق اهلجرة وأن تواصل اإلسـهام يف               
اجلهود الوطنية الرامية إىل وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تعـزز حقـوقهم وحتميهـا، وأن               

   اهلجرة؛موظفي، بناء على طلب الدول، تقدمي املساعدة يف جمال تدريب تواصل
 املفوضية السامية أن ُتعد دراسة عن التحديات وأفـضل          إىل  أيضاً يطلب  - ٨  

املمارسات يف جمال تنفيذ اإلطار الدويل حلماية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة، وذلـك              
 الدول واملنظمات اإلقليمية ومنظمات     أصحاب املصلحة ذوي الصلة مبن فيهم     بالتشاور مع   

 الدراسة علـى املوقـع      إتاحةاجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويطلب        
 على مجيع احملافل    ونشرها للمفوضية السامية قبل الدورة اخلامسة عشرة للمجلس         الشبكي

  . الدولية ذات الصلة

٣٠اجللسة   

٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١  

]. انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. بدون تصويتمداعُت[  

    ١٢/٧  
  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أُسرهم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 الذي طلب فيه اجمللـس   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١٣ إىل قراره    إذ يشري   

ان صياغة مشروع جمموعة مـن املبـادئ        إىل اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنس      
  واخلطوط التوجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، 

 باملشاورة املفتوحة بشأن القضاء على التمييز ضد األشخاص املـصابني           وإذ يرحب   
 ١٥إلنـسان يف    باجلذام وأفراد أسرهم، اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا          

، وإذ يالحظ مع التقدير التقرير الذي أعدته املفوضية اسـتناداً إىل            ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
  ،)A/HRC/10/62(جتميع املعلومات املتعلقة بالتدابري اليت اختذهتا احلكومات يف هذا الصدد 

روع  عن تقديره للجنة االستشارية لقيامها يف الوقت املناسب بتقدمي مـش           ُيعرب  -١  
 املبادئ واخلطوط التوجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املـصابني باجلـذام             جمموعة

  إىل اجمللس؛ املقدمة) A/HRC/AC/3/2انظر  (٣/١وأفراد أُسرهم، الوارد يف مرفق توصيتها 
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم بتجميع           يطلب  -٢  
 املعنية، مبا فيها احلكومات، واملراقبون لدى األمم املتحدة، وهيئات األمم           آراء اجلهات الفاعلة  

، واملنظمات غـري احلكوميـة، والعلمـاء      وبراجمها ذات الصلة   املتخصصة   ووكاالهتااملتحدة  
واخلرباء الطبيون، فضالً عن ممثلي األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أُسرهم، بشأن مشروع            

  وط التوجيهية، وإتاحة هذه اآلراء للجنة االستشارية؛جمموعة املبادئ واخلط
 إىل اللجنة االستشارية أن تضع الصيغة النهائية ملـشروع جمموعـة            يطلب  -٣  

املبادئ واخلطوط التوجيهية، آخذة يف االعتبار الكامل آراء اجلهات الفاعلة املعنية املشار إليها             
  لول موعد انعقاد دورته اخلامسة عشرة؛ أعاله، من أجل تقدميه إىل اجمللس حب٢يف الفقرة 
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهُيقرر  -٤  

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر /ا تشرين األول

  ]. انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث.اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٨  
  الصرف الصحيخدمات واحلصول على مياه الشرب املأمونة و اإلنسانحقوق 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
بشأن حقوق اإلنسان واحلـصول     السابقة   مجيع قرارات اجمللس     إذ يؤكد من جديد     

 ٢٨ املـؤرخ    ٧/٢٢على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي ومن بينها القرار           
 اجمللس والية اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق         فيه أنشأ، الذي   ٢٠٠٨مارس  /آذار

   على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي،اإلنسان املتعلقة باحلصول
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             وإذ يشري   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية 
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،        

   واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،،ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل
إىل األحكام ذات الصلة من اإلعالنات والربامج فيما يتعلق باحلصول          وإذ يشري أيضاً      

 ومؤمترات  رئيسيةعلى مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي اليت اعتمدهتا مؤمترات           
اجلمعية العامـة يف دوراهتـا االسـتثنائية وأثنـاء          تلك اليت اعتمدهتا     األمم املتحدة و   عقدهتا

 وإدارة املوارد املائيـة   ة  ـتنميب املتعلقةاجتماعات املتابعة ومن بينها خطة عمل مار ديل بالتا          
، وجـدول   ١٩٧٧مـارس   /اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املعين باملياه املعقـود يف آذار          

األعمال للقرن احلادي والعشرين الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة يف              
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 وجدول أعمال املوئل الذي اعُتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين            ،١٩٩٢يونيه  /حزيران
  ، ١٩٩٦باملستوطنات البشرية يف عام 

املضي مات واملبادرات اإلقليمية الرامية إىل تعزيز       بااللتزاوإذ حييط علماً مع االهتمام        
 باحلصول على مياه الشرب املأمونـة       اخلاصة حبقوق اإلنسان واملتصلة   إعمال االلتزامات   يف  

 الربوتوكول املتعلق باملياه والصحة الـذي       واليت ترد كذلك يف   وخدمات الصرف الصحي،    
، وامليثـاق األورويب    ١٩٩٩ يف عام    املتحدة التابعة لألمم    اعتمدته اللجنة االقتصادية ألوروبا   

، وإعالن أبوجا الذي اعتمده     ٢٠٠١املتعلق باملوارد املائية الذي اعتمده جملس أوروبا يف عام          
 اليت  ‘يبوب‘، والرسالة املوجهة من     ٢٠٠٦القمة األول ألفريقيا وأمريكا اجلنوبية يف عام        مؤمتر  

، ٢٠٠٧املياه ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عـام          ب  مؤمتر القمة األول املتعلق    اعُتمدت أثناء 
وإعالن دهلي الذي اعُتمد أثناء املؤمتر الثالث جلنوب آسيا املتعلق خبدمات الصرف الصحي يف            

، وإعالن القاهرة الذي اعتمده اجتماع القمة اخلـامس عـشر لرؤسـاء دول              ٢٠٠٨عام  
  ، ٢٠٠٩وحكومات حركة عدم االحنياز يف عام 

املتعلقة بالتحقيق التـام    واجملتمع الدويل   اليت تعهد هبا    لتزامات  اال اعتباره   وإذ يضع يف    
يؤكد، يف هذا السياق، عزم رؤساء الدول واحلكومات، حسب إذ لألهداف اإلمنائية لأللفية و  

 مبقدار النصف حبلول    أن ُتخفَّض األلفية، على   ب املتعلقما أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة        
ة األشخاص الذين يتعذر عليهم احلصول بشكل مستدام أو بتكلفة معقولـة             نسب ٢٠١٥عام  

أن ُتخفَّض مبقدار النصف نسبة األشخاص الذين ال حيصلون على          على مياه الشرب املأمونة و    
  خدمات الصرف الصحي األساسية، وذلك كما هو متفق عليه يف خطة عمل جوهانسربغ،

 مليون شخص ملياه الـشرب املأمونـة        ٨٨٤  إزاء افتقار حنو   وإذ يساوره بالغ القلق     
   شخص خلدمات الصرف الصحي األساسية، مليار ٢,٥وافتقار أكثر من 

أن الصكوك املتعلقة بقانون حقوق اإلنسان الدويل، مبا فيها العهـد           وإذ يعيد تأكيد      
كال الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أش          

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تـستتبع        ،التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل     
 باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات       فيما يتصل التزامات تتحملها الدول األطراف     

  الصرف الصحي، 
مع اخلبرية املستقلة    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩يف   باملشاورات اليت جرت     وإذ يرحب   

 باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات       املتعلقةنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان      املع
  الصرف الصحي، 

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٩٢إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     
  ،للصرف الصحي السنة الدولية ٢٠٠٨ الذي أعلنت فيه اجلمعية سنة ٢٠٠٦
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ه اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقـوق         بالعمل الذي أجنزت   ُيرحب  -١  
 مبا يف ذلك    ، باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي        املتعلقةاإلنسان  

  االضطالع بالبعثات القُطرية؛
) A/HRC/12/24(لخبرية املستقلة   لبالتقرير السنوي األول     مع التقدير    يعترف  -٢  

حتوى التزامات حقوق اإلنسان يف جمال احلصول       مب املتعلقةيحات  مبا يف ذلك توصياهتا والتوض    
توافر ُسبل احلصول على فئات على خدمات الصرف الصحي واقتراحها ذو الصلة بأمور منها 

خدمات الصرف الصحي، وجودهتا، وإمكانية احلصول عليها مادياً، والقدرة علـى حتّمـل             
  كلفتها، ومقبوليتها؛

ول التزاماً مبعاجلة وإزالة التمييز فيما يتعلق باحلصول على         بأن على الد  ُيسلِّم    -٣  
   يف هذا اجملال؛ألوجه انعدام املساواة وحيثها على التصدي بفعالية ،خدمات الصرف الصحي

  : الدول إىل القيام مبا يلييدعو  -٤  
 خدمات الصرف الصحي علـى      ىلإإجياد بيئة متكينية ملعاجلة قضية االفتقار         )أ(  
 عن طريق امليزنة، والتشريع، واسـتحداث       يكون مناسباً تويات مبا يف ذلك وحيثما      مجيع املس 

إدراج وأُطر وآليات التنظيم والرصد واحملاسبة، والتكليف مبسؤوليات مؤسـسية واضـحة،            
يف  من الفقر و   للحد يف االستراتيجيات الوطنية      على النحو املناسب   خدمات الصرف الصحي  

  اخلطط اإلمنائية؛
تجميع معلومات حالية ودقيقة ومفصَّلة بشأن      ام، على املستوى املالئم، ب    القي  )ب(  

التغطية خبدمات الصرف الصحي يف البلد وخصائص اُألسر املعيشية اليت ال تستفيد من هذه              
   وإتاحة هذه املعلومات لكافة أصحاب املصلحة؛،اخلدمات أو تستفيد منها بشكل غري كاٍف

لتعـاون مـع    حيثما يكون مناسباً، با    ،حمليةأو  /وضع خطط عمل وطنية و      )ج(  
خدمات الصرف الصحي معاجلة شاملة     بغية معاجلة االفتقار إىل     ،   اآلخرين أصحاب املصلحة 

   مبا يف ذلك معاجلتها وإعادة استعماهلا؛للتعامل مع املياه املستعملةمع إيالء االهتمام الواجب 
علومات ومشاركتها مشاركة ضمان وتعزيز حصول اجملتمعات احمللية على امل  )د(  

  كاملة وحرة وهادفة يف تصميم خطط العمل املذكورة أعاله وتنفيذها ورصدها؛
 ذات  يوضع من سياسات   يف مجيع ما     بني اجلنسني اعتماد هنج ُتراعى فيه الفوارق        )ه(  

  ؛ف الصحيالصرب  النساء والبنات فيما يتعلقصلة باملوضوع وذلك على ضوء احتياجات
 تغيري السلوك يف جمال     تشّجع على محالت توعية عامة واسعة النطاق      تنظيم    )و(  

 أو دعم هذه بالنظافة الصحية، الصرف الصحي وتقدمي املعلومات خاصة فيما يتعلق بالنهوض         
  ؛حيثما يكون مناسباًاحلمالت 
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 قضية احلصول على خدمات     معاجلة القطاع اخلاص يف     إسهام بأمهية   ُيسلِّم  -٥  
  الصرف الصحي؛

  مـن جانـب  لتعاون الدويل واملـساعدة التقنيـة    ل اهلام الدور   علىيشدد    -٦  
 فـضالً عـن     ني واإلمنائي نيالوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة، والشركاء الدولي       

الفعـال  دعم  ال وبالتايل على ضرورة عمل املزيد عند تعبئة املوارد يف سبيل            ،الوكاالت املاحنة 
 وحيـث الـشركاء     ،الفتقار إىل خدمات الصرف الصحي    ا معاجلةهود الدول الرامية إىل     جل

 تصميم الربامج اإلمنائية ذات العالقة      عنداإلمنائيني على اعتماد هنج يستند إىل حقوق اإلنسان         
  باملوضوع دعماً للمبادرات وخلطط العمل الوطنية؛

إىل اخلبرية املستقلة مواصلة تقدمي تقارير على أسـاس سـنوي إىل            يطلب    -٧  
   تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة؛قدمتجمللس وأن ا

 التعاون الذي قدمته شىت اجلهات الفاعلة حـىت هـذا           ُيالحظ مع التقدير    -٨  
مواصلة التعاون مع اخلـبرية املـستقلة يف        إىل   كافة الدول    ويدعوالتاريخ إىل اخلبرية املستقلة     

  حلصول على معلومات والقيام بزيارات؛واليتها وإىل االستجابة لطلباهتا من أجل اب اضطالعها
 ضـمان إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصـل           يطلب    -٩  

  واليتها على أكمل وجه؛ب االضطالعحصول اخلبرية املستقلة على املوارد الالزمة لتمكينها من 
األعمال مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول            ُيقرر    -١٠  

  .ووفقاً لربنامج عمله

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٩  
  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنـة حقـوق اإلنـسان            إذ يؤكد من جديد     
 ٢٠٠٥/٥٥بشأن مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبا يف ذلك قرار اللجنة            واجمللس  
 ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٧املؤرخ   ٦/٣وقرارات اجمللس    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠املؤرخ  

، وإذ حيـيط    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٢و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧املؤرخ   ٧/٥و
 املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، وال سـيما         ستقلعلماً بالتقارير اليت قدمها اخلبري امل     

  ،)(A/HRC/12/27تقريره األخري 
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مـع  مبا يتفق    تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      إدارة عمليات  على أنه ينبغي     يؤكدوإذ    
  مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،

قـد يف    حلقوق اإلنسان الذي عُ     يف املؤمتر العاملي   ، تعهدت  قد بأن الدول وإذ يذكِّر     
 اليت  العقباتإزالة  ، بأن تتعاون فيما بينها على ضمان التنمية و        ١٩٩٣يونيه  /فيينا يف حزيران  

 فّعالأن يعزز قيام تعاون دويل        أنه ينبغي للمجتمع الدويل    وشددت على حتول دون حتقيقها،    
  وغها، اليت حتول دون بلالعقباتبغرض إعمال احلق يف التنمية وإزالة 

 تنص علـى ضـرورة  ´ إعالن احلق يف التنمية´ من  ٤ أن املادة    وإذ يؤكد من جديد     
الـدويل   التعـاون على أن   القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على حنو أسرع و          

ل  لتزويد هذه البلدان بالوسائ    ال بد منه   ، هو أمر  جلهود البلدان النامية  باعتباره مكّمالً   الفعال،  
  ، تنميتها الشاملةدعيماملالئمة لتتسهيالت وال

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         ٢ أن املادة    يأخذ يف احلسبان  وإذ    
واالجتماعية والثقافية تنص على أن تتعهد كل دولة طرف يف العهد باختاذ التدابري الالزمـة،               

ى الصعيدين االقتصادي والتقين،    منفردةً وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما عل        
وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، من أجل اإلعمال التدرجيي التام للحقوق املعترف هبا يف              
  العهد، وذلك جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تشريعية على وجه اخلصوص،

ق التعايش الـسلمي،     بإمكانية النهوض بالتنمية املستدامة عن طري      واقتناعاً منه   
وعالقات الصداقة، والتعاون فيما بني الدول علـى اخـتالف نظمهـا االجتماعيـة              

  االقتصادية أو السياسية،  أو
 أنه ال ميكن استمرار الفجوة اليت ما انفكت تتسع بني البلـدان             وإذ يؤكد من جديد     

 اإلنسان يف اجملتمـع     املتقدمة اقتصادياً والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حقوق         
الدويل، وحتتِّم بدرجة أكرب على كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياهتا، أقصى ما يف وسعها من         

  أجل ردم هذه الفجوة،
 من أن الفوائد اهلائلة الناشئة عـن عمليـة العوملـة والتـرابط              قلقهوإذ يعرب عن      

  التهميش املتزايد لبلدان عديدة،    االقتصادي مل متتد إىل مجيع البلدان واجملتمعات واألفراد ومن          
  وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية، فيما خيص االنتفاع هبذه الفوائد،

 عن قلقه البالغ إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفـات            وإذ يعرب   
ئلـة يف األرواح وإىل     الزراعية وإزاء تأثريها املتزايد يف السنني األخرية، مما أدى إىل خسائر ها           

عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األجل يف اجملتمعات املتأثرة يف شـىت أحنـاء               
  العامل، وخصوصاً يف البلدان النامية،

 األمهية احلامسة لزيادة املوارد املخصصة للمـساعدة اإلمنائيـة          وإذ يؤكد من جديد     
 يف  ٠,٧الصناعية على نفسها بتخصيص نسبة       لدانالرمسية، وإذ يذكر بالعهد الذي قطعته الب      
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املائة من ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وإذ يقر بضرورة تـوفري مـوارد               
  جديدة وإضافية لتمويل الربامج اإلمنائية للبلدان النامية،

 بغية إحراز   على اختاذ خطوات جديدة لدفع التزام اجملتمع الدويل قُُدماً         وتصميماً منه   
 السعي املتزايد واملتواصل إىل حتقيـق       عن طريق تقدم كبري يف اجلهود املتعلقة حبقوق اإلنسان        

  التعاون والتضامن الدوليني،
 ضرورة إنشاء روابط جديدة ومنصفة وعاملية من الشراكة والتضامن بني           وإذ يؤكد   

   من أجل بقاء البشرية،أفراد اجليل الواحد
 باعتباره عنصراً حيوياً   التضامن الدويل    ما أُويل من اهتمام ألمهية    ية   بعدم كفا  وإذ يقر   

 بـاحلقوق   اجلميعإعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز متتع        يف سبيل    البلدان النامية     جهود يف
  ،متتعاً كامالً االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 مبسؤولياهتا جتـاه    األجيال احلاضرة  توعية    ضمان السعي إىل  على   وقد عقد العزم    
األجيال القادمة توعيةً كاملة، وإمياناً منه بأن من املمكن إقامة عامل أفضل لألجيال احلاضـرة               

   على السواء،والقادمة
االعتراف الوارد يف اإلعالن الذي اعتمـده رؤسـاء الـدول            يؤكد جمدداً   -١  

ا التضامن يف العالقات الدولية     واحلكومات أثناء مؤمتر قمة األلفية بالقيمة األساسية اليت ميثله        
 أنه جيب إدارة التحديات العاملية على حنو يتيح توزيع       عندما ذكر يف القرن احلادي والعشرين،     

األساسيني، وبأن  التكاليف واألعباء على حنو عادل وفقاً ملبدأي اإلنصاف والعدالة االجتماعية
اعدة من أولئك الذين حيـصلون      من يعانون أو من حيصلون على أقل الفوائد يستحقون املس         

  ؛على أكرب الفوائد
 العـامل عـن     الراهنة يف  على اإلسهام يف حل املشاكل       تصميمهيعرب عن     -٢  

 احتياجـات   تعريض الكفيلة بضمان عدم     األوضاع هتيئةطريق زيادة التعاون الدويل، وعلى      
   لألجيال القادمة؛بسبب أعباء املاضي، وعلى ترك عامل أفضلللخطر ومصاحل األجيال القادمة 

تـدابري  يف اختـاذ     على وجه االستعجال     نظر اجملتمع الدويل على أن ي     حيث  -٣  
ـ       ا  املقدمة إىل  ة املساعدة الدولي  دعيمملموسة لتعزيز وت    للبلدان النامية يف مساعيها مـن أج

   إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً تاماً؛األوضاع اليت ُتفضي إىللتنمية ولتعزيز ا
 اجملتمع الدويل أن يعزز التضامن والتعاون الدوليني باعتبارمها أداة          إىل بيطل  -٤  

هامة للمساعدة يف التغلب على اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية واملالية واملناخيـة الراهنـة،              
  وخاصة يف البلدان النامية؛

 ،واجب مـن واجبـات الـدول   هو  أن تعزيز التعاون الدويل يؤكد جمدداً   -٥  
 ملبـادئ   وباالمتثـال التـام    االحترام املتبادل     دومنا قيد أو شرط وعلى أساسٍ      ي تنفيذه وينبغ

  ؛ومراعاة األولويات الوطنيةومقاصد ميثاق األمم املتحدة، وال سيما احترام سيادة الدول 
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الوثيق الصلة بقيمة التضامن    " اجليل الثالث من احلقوق   "ما ُيسمى    بأن   يسلِّم  -٦  
داً من التطوير التدرجيي يف إطار آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة             األساسية يتطلب مزي  

   اليت تواجه التعاون الدويل يف هذا املضمار؛املتزايدة للتحديات االستجابةحىت يتمكن من 
وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات إىل  إىل مجيع الدول ويطلب  - ٧  

مراعاة حـق     أنشطتها يف صلب تدرج  لصلة أن   الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات ا     
واليته، وأن   يف أداء    اخلبري املستقل تعاون مع   ، وأن ت  الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل    

ـ        ،ده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها     تزوِّ  ه وأن تنظر جدياً يف االسـتجابة لطلبات
  يته على حنو فعال؛ بلداهنا وذلك لتمكينه من االضطالع بوالاملتعلقة بزيارة

 إعداد مشروع إعـالن     خبصوص إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله        يطلب  - ٨  
مواصلة وضع مبادئ توجيهيـة      وخبصوص،  بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل      

 التـصدي للعقبـات  ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز ومحاية هذا احلق، بوسائل منـها   
  يت حتول دون إعماله؛القائمة والناشئة ال

 نتائج مجيع مـؤمترات     يأخذ يف احلسبان   اخلبري املستقل أن      إىل أيضاً يطلب  -٩  
 العامليـة   مـؤمترات القمـة   القمة العاملية الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريهـا مـن            

س،  يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واملناخيـة وأن يلـتم       املعقودة واالجتماعات الوزارية 
لدى اضطالعه بواليته، آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريهـا مـن             

  املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛
جمللس حقوق اإلنسان أن ُتعـّد      التابعة   إىل اللجنة االستشارية     يطلب  -١٠  

ـ  املتعلقمدخالت ُتسهم هبا يف صياغة مشروع اإلعالن          واألفـراد يف    ق الـشعوب  حب
التضامن الدويل، وأن متضي يف وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبـدف             

   احلق ومحايته؛هذاتعزيز 
 إىل اخلبري املستقل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة تقريراً       يطلب  -١١  

  عن تنفيذ هذا القرار؛
امسة عشرة يف إطار البنـد      أن يواصل حبث هذه املسألة يف دورته اخل        يقرر  -١٢  

  .نفسه من جدول األعمال

  ٣٠ اجللسة
٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١  

 ).انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث     ( صوتاً ١٤ صوتاً مقابل    ٣٣بأغلبية  و مسجَّلاعُتمد بتصويت   [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي
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  :املؤيدون  
 باكـستان،   سيا، أنغوال، أوروغـواي،   االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إندوني    

 املتعـددة   -دولـة   (البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيـا        
، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون،         )القوميات

غانا، الفلبني، قطر، قريغيزستان، الكـامريون، كوبـا، مدغـشقر، مـصر،            
  .اهلند نيكاراغوا،  السعودية، موريشيوس، نيجرييا،املكسيك، اململكة العربية

  :املعارضون  
أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريـا، سـلوفاكيا،          
سلوفينيا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج،         

  .]باناليا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية

    ١٢/١٠  
 متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة بالتأثري السليب         

  لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
دة ـاملعتمدة يف إطار األمم املتح    السابقة  واملقررات  مجيع القرارات   عيـد تأكيد   إذ ي   

 ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٢ املؤرخ   ٧/١-اجمللس دإ  يوال سيما قرار  ق يف الغذاء،    ـأن احل ـشب
  ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨ املؤرخ ٩/٦و

وال سـيما اهلـدف األول مـن    ، لفيةاملتعلق باأل إعالن األمم املتحدة     إىل   وإذ يشري   
  ،٢٠١٥لول عام األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف القضاء على اجلوع والفقر املدقع حب

حتديات تغري  : املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي      نتائج    إىل يشريوإذ    
  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ إىل ٣قد يف روما يف الفترة من  الذي ُع،املناخ والطاقة األحيائية

وطين  الالصُُّعدالعمل لضمان مراعاة منظور حقوق اإلنسان على  علىوقد عقد العزم     
  واإلقليمي والدويل يف التدابري املتخذة للتصدي ألزمة الغذاء العاملية احلالية،

 سياق األزمـة الغذائيـة      إعمال احلق يف الغذاء يف    ب املتعلقةنقاش  اللقة   حب وإذ يرحب   
، وهي احللقة الـيت أتاحـت الفرصـة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩ عقدها اجمللس يف     العاملية، اليت 

  األزمة للمشاركة واإلسهام يف املناقشات،لألشخاص املتأثرين ب
يؤيد مواصلة األمني العام جهوده     إذ  بفرقة العمل اليت أنشأها األمني العام، و      وإذ ينوه     

  يف هذا الصدد،
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زمة الغذاء العاملية احلالية، اليت نشأت عن تـضافر عـدة           أل بالطابع املعقد    وإذ يسلِّم   
 الترّدي أيضاً مبجموعة عوامل منها   تأثرت سلباً    و هيكلية وظرفية على السواء،   عوامل رئيسية،   

 واالفتقار  ، والكوارث الطبيعية  ،العاملياملناخ على الصعيد     وتغري   ،التصحراجلفاف و  و ،البيئي
 الالزمة، وإذ يسلّم أيضاً بأن مواجهة التهديدات الرئيسية لألمـن الغـذائي             إىل التكنولوجيا 

   الوطنية واجملتمع الدويل ككل،تتطلب التزاماً قوياً من جانب احلكومات
 يف إفـراز  مستمرة من أن آثار أزمة الغذاء العاملية مل تنته بعد وأهنا    وإذ يساوره القلق    

ال سيما يف البلدان النامية، واليت تفاقمـت بفعـل          وعواقب وخيمة على أكثر الناس ضعفا،       
  األزمة االقتصادية واملالية العاملية،

 (A/HRC/12/31)ر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء        بتقريينوه مع التقدير      -١  
  وحييط علماً بتوصياته؛

تقوض على حنو خطري   أزمة الغذاء العاملية احلالية   من أن  يعرب عن بالغ قلقه     -٢  
 يف املقام األول  سدس سكان العامل، و   ال سيما فيما خيص     وال احلق يف الغذاء للجميع،      ـإعم

 ؛  الغذائيوانعدام األمنل البلدان منواً اليت تعاين اجلوع وسوء التغذية يف البلدان النامية ويف أق

الدول على أن تراعي منظور حقوق اإلنسان عندما تقوم بوضع أو           يشجع    -٣  
، مراجعة استراتيجياهتا الوطنية إلعمال احلق يف الغذاء الكايف للجميع، وهو ما ميكن أن يشمل           

 واعتماد تشريعات   ،انية املعرضة النعدام األمن الغذائي     مجلة أمور، حتديد القطاعات السك     يف
 آليات لضمان املـساءلة لكـي       واستحداث ،وسياسات مناسبة ذات إطار للحق يف الغذاء      

 ووضع آليات وعمليات تكفل مشاركة ،يتمكن أصحاب احلقوق من املطالبة حبقهم يف الغذاء
  شريعات والسياسات ورصدها؛أصحاب احلقوق، وال سيما أكثرهم ضعفاً، يف رسم هذه الت

 مجيع الدول على االستثمار أو تشجيع االستثمار يف الزراعـة           يشجع أيضاً   -٤  
واهلياكل األساسية الريفية بطريقة تتيح متكني أكثر الفئات ضعفاً وأشدها تأثراً باألزمة احلالية             

  ضمان إعمال حقها يف الغذاء؛أجل من 
وعن طريق التعاون واملـساعدة علـى    الدول، على املستوى الفردي     يدعو  -٥  

، أن  األخرى صاحبة املصلحة  اجلهات املعنية   واملستوى الدويل، واملؤسسات املتعددة األطراف      
تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمال احلق يف الغذاء بوصفه حقاً أساسياً مـن حقـوق                

ن يكون له تأثري سليب على      اإلنسان، وأن تنظر يف إعادة النظر يف أي سياسة أو تدبري ميكن أ            
إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما حق كل إنسان يف أن يعيش يف مأمن من اجلوع، وذلك قبل        

 ؛وضع هذه السياسة أو هذا التدبري

 ول التزام أويل بأن تبذل قصارى جهدها       أنه يقع على عاتق الد     علىيشدد    -٦  
املعيـشية  ة احتياجات الفئات واألسـر      لتلبية االحتياجات الغذائية احليوية لسكاهنا، وخباص     

الضعيفة، بوسائل منها تعزيز برامج مكافحة سوء التغذية لدى األم والطفل، وزيادة اإلنتـاج          
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احمللي هلذا الغرض، بينما ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم، عن طريق استجابة منسقة وبنـاء               
 املـساعدة   وذلك بتقـدمي  قليمية  دعم اجلهود الوطنية واإل   بالتعاون الدويل بغية    على الطلب،   

الالزمة لزيادة إنتاج األغذية، وخباصة عن طريـق املـساعدة اإلمنائيـة الزراعيـة، ونقـل                
، مـع    زراعة احملاصيل الغذائية، وتقدمي املعونة الغذائية      إلنعاشتقدمي املساعدة   التكنولوجيا، و 

 ؛راعاة املنظور اجلنسايناملتعلق مبُبعد الالتركيز بصفة خاصة على 

مجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة علـى أن تراعـي           يشجع    -٧  
 تعـده مـن     فيما وذلكمنظور حقوق اإلنسان واحلاجة إىل إعمال احلق يف الغذاء للجميع           

 دراسات وحبوث وتقارير وقرارات بشأن األمن الغذائي؛

 احلـق يف  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن يواصل تعزيـز     يطلب إىل     -٨  
، متابعة أزمة الغـذاء  كجزء من هذه الواليةالغذاء، على النحو املبني يف واليته، وأن يواصل،      

مع مبا يف ذلك     احلوار املتواصل مع أصحاب املصلحة على املستويات كافة،          عن طريق العاملية  
ام يف سهمجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، من أجل اإل     

  احلق يف الغذاء؛حتديد وسائل إعمال

 إىل املقرر اخلاص أن يقوم، يف إطار واليته، بإبالغ اجمللس عن            يطلب أيضاً   -٩  
 األزمة على إعمال احلق يف الغذاء، وعن التقدم احملرز يف تنفيـذ التـدابري               تأثرياألزمة، وعن   

فضل املمارسات اآلخذة يف التبلور يف هذا       الرامية إىل التصدي ألزمة الغذاء العاملية ويف تنفيذ أ        
  اليت تعترض سبيل هذا التنفيذ؛والعقباتالصدد، 

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توجه عنايـة          يطلب إىل     -١٠  
 مجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة إىل هذا القرار؛

  .ه أن ُيبقَي تنفيذ هذا القرار قيد نظريقرر  -١١  

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ]. انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث.مد دون تصويتاعُت[

    ١٢/١١  
 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

 ،إن جملس حقوق اإلنسان  

 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان، والعهـدين            إذ يسترشد   
 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢نسان، واتفاقيات جنيف املؤرخـة      اإلالدوليني اخلاصني حبقوق    

 وغري ذلك من الـصكوك ذات       ،١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني    
 الصلة لقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، وإعالن وبرنامج عمل فيينا،
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اإلنسان والعدالة االنتقالية    إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن حقوق         وإذ يشري   
 ٢١  املـؤرخ  ٢٠٠٥/٨١(، واإلفالت من العقاب     )٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٠(

أبريـل  / نيـسان  ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦(، واحلق يف معرفة احلقيقة      )٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 بـشأن   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٧، وقرار اجلمعية العامة     )٢٠٠٥

دئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتـهاكات            املبا
الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، فضالً        اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان   

 بشأن حقوق اإلنسان والعدالـة      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٠عن قراري اجمللس    
 ، بشأن احلق يف معرفة احلقيقية،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤، املؤرخ أيضاً ٩/١١واالنتقالية 

 سيادة القـانون والعدالـة االنتقاليـة يف         عن إىل تقرير األمني العام      وإذ يشري أيضاً    
، مبا يف ذلـك التوصـيات ذات        )S/2004/616(بعد الصراع    جمتمعات الصراع وجمتمعات ما   
تعزيز الدعم الذي تقدمـه     : لنوحِّد قوانا "األمني العام املعنون    الصلة الواردة فيه، وإىل تقرير      

الذي يعيِّن مفوضية األمـم     ) A/61/636-S/2006/980" (األمم املتحدة من أجل سيادة القانون     
  الكيان الرائد داخل منظومة األمم املتحدة فيمـا يتعلـق          لتكون هي املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

 تعزيز الوساطة وأنـشطة     عن عن تقرير األمني العام       االنتقالية، فضالً  جبملة أمور منها العدالة   
 ،)S/2009/189(دعمها 

عـن   إىل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها          وإذ يشري كذلك    
، E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1( اإلجراءات الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب         طريق

، )E/CN.4/2005/102/Add.1 ( وحييط علماً مع التقدير بالنسخة احملدَّثة لتلك املبـادئ   ،)املرفق الثاين 
  ،)E/CN.4/2006/52(فضالً عن تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 

إذ  و ،املتعلق باملرأة والسالم واألمن   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ يشري   
ام للمرأة يف منع حدوث الرتاعات وتسويتها ويف بناء السالم، واحلاجـة            يعيد تأكيد الدور اهل   
  القرارات املتعلقة مبنع حدوث الرتاعات وتسويتها، صنعإىل تعزيز دورها يف 

يذكِّر بضرورة  إذ   بالدور الذي تؤديه جلنة بناء السالم يف هذا الصدد، و          وإذ يرحب   
تها، بالتعـاون مـع احلكومـات الوطنيـة     قيام هذه اللجنة بتكثيف جهودها، يف إطار والي  

املتعلـق  انب اجلواالنتقالية وبالتشاور مع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، من أجل مراعاة         
قوق اإلنسان، لدى إسداء املشورة بشأن استراتيجيات بناء الـسالم، أو لـدى اقتـراح               حب

ما بعد الرتاع يف احلاالت قيـد   بلدان بعينها، فيما يتعلق بأوضاع      ل ،استراتيجيات لبناء السالم  
 النظر، حيثما ينطبق ذلك،

 بدور احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار نظام متعدد األطراف يهـدف إىل             وإذ يسلِّم   
وضع حد لإلفالت من العقاب، وإرساء سيادة القانون، وتعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق              

 ملقاصد ومبادئ امليثاق،اإلنسان، وحتقيق سالم مستدام، وفقاً للقانون الدويل و
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 باألنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق وجودها             وإذ يرحِّب   
امليداين، يف مساعدة الدول على تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة االنتقالية وتعزيز سيادة             

لـة االنتقاليـة    القانون، فضالً عن العمل املفاهيمي والتحليلي الذي تضطلع به بـشأن العدا           
 وحقوق اإلنسان،

إدماج منظور حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك عـن طريـق            زيادة   ب وإذ يرحِّب أيضاً    
األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجلهات             

العدالة االنتقاليـة،   األخرى املعنية يف منظومة األمم املتحدة، يف أنشطة األمم املتحدة املتصلة ب           
جانب املفوضـة الـسامية     ى لسيادة القانون والعدالة االنتقالية من       فضالً عن األمهية اليت تولَ    

  املعنية بسيادة القانون والدميقراطية، التابعة هلاحلقوق اإلنسان واملفوضية، مبا يف ذلك الوحدة

ثقافيـة واالقتـصادية     على أن اجملموعة الكاملة من احلقوق املدنيـة وال         وإذ يشدِّد   
 يف أي سياق للعدالة االنتقالية، من أجل        احلسبان يف   تؤخذوالسياسية واالجتماعية ينبغي أن     

 تعزيز مجلة أمور منها سيادة القانون واملساءلة،

 حبقوق اإلنسان والعدالـة     ة املتعلق ة التحليلي بالدراسة مع التقدير  حييط علماً   -١  
 ؛)Add.1 وA/HRC/12/18(االنتقالية 

األمهية والطابع امللح للجهود الوطنية والدولية الرامية إىل وضع         على   يؤكِّد  -٢  
حد النتهاكات حقوق اإلنسان وإعادة إرساء العدالة وسيادة القانون يف حاالت الرتاع ومـا   

 ، يف سياق العمليات االنتقالية؛صلةبعد الرتاع وكذلك، حيثما يكون ذلك ذا 

أن  للعدالة االنتقاليـة، جيـب       إستراتيجيةعند تصميم   أنه  على    أيضاً يؤكد  -٣  
حدوث تكرار حدوث األزمات ومنع      منع   بقصد السياق احملدد لكل حالة      ُيؤخذ يف احلسبان  

 على التماسك االجتماعي وبناء الدولة ومتلك       قوق اإلنسان يف املستقبل وحرصاً    حلانتهاكات  
 ؛ على الصعيدين الوطين واحملليوالشمولزمام األمور 

 العدالة االنتقاليـة ُتـدَمج فيـه        بشأن على أمهية األخذ بنهج شامل       يؤكد  -٤  
اجملموعة الكاملة من التدابري القضائية وغري القضائية، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، عمليـات               

، واإلصـالح املؤسـسي،     والبحث عن احلقيقة  املالحقة القضائية الفردية، وعمليات اجلرب،      
 من هذه التدابري جيري تصوُّره على       مزيجفني واملسؤولني احلكوميني، أو      املوظ اختياروتدقيق  

النحو املناسب، من أجل التوصل، يف مجلة أمور، إىل ضمان املساءلة، وخدمة العدالة، وتوفري              
 مستقلة على النظام األمـين،      وإجياد رقابة سبل انتصاف للضحايا، وتعزيز التعايف واملصاحلة،       

 ؛ الدويلسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وفقاً لقانون حقوق اإلنسانواستعادة الثقة مبؤس

، كتلك اليت تقوم هبـا جلـان        البحث عن احلقيقة   أن عمليات     على يؤكد  -٥  
  يف املاضـي    التحقيق يف أمناط انتهاكات حقوق اإلنـسان       جيرى فيها  واملصاحلة، اليت    احلقيقة

إنشاء  عند  تكمِّل العمليات القضائية وأنه يتعني،ميكن أن أدوات هامة  هيوأسباهبا وعواقبها،   
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رك ُيش على مشاورات وطنية واسعة      ُتبىن يف سياق جمتمعي حمدد وأن       ُتصمَّم أن   هذه اآلليات 
  ؛املنظمات غري احلكوميةمبا يف ذلك فيها الضحايا واجملتمع املدين، 

 تطوير  ،نتقالية مستدامة للعدالة اال   إستراتيجية يف إطار    ،على أنه يلزم  يشدد    -٦  
 على التزام واضح مبكافحة اإلفالت      واليت ترتكز القدرات الوطنية املتعلقة باملالحقة القضائية،      

قـوق  املتعلقة حباللتزامات ل، وضمان االمتثال  يف احلسبان الضحاياوضع وبأخذمن العقاب،  
 ؛ نزيهة حماكماتخبصوص إجراءاإلنسان 

صلة باملوضـوع   الاالمتثال اللتزاماهتا ذات    مسؤولية الدول عن    يؤكد من جديد      -٧  
 اخلطـرية   املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان واالنتـهاكات        مبقاضاة  فيما يتعلق   

اء اإلفالت  ـد إهن ـ بقص ،مبوجب القانون الدويل   اليت تشكل جرائم      الدويل لقانون اإلنساين ل
  ؛من العقاب

أن اتفاقات السالم الـيت     ب  القائل  العام  استنتاج األمني  يالحظ مع االهتمام    -٨  
 بالعفو فيما يتعلـق باإلبـادة اجلماعيـة     أن تتضمن وعداً    أبداً تؤيدها األمم املتحدة ال ميكن    

  حلقوق اإلنسان؛اجلسيمةواجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واالنتهاكات 

 اختيارت تدقيق    على إدراج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف عمليا         يؤكد  -٩  
 انتـهاكات   حـدوث الح املؤسسي هبدف منع تكرار    ـ اإلص اليت تشكل جزءاً من   املوظفني  

 حقوق اإلنسان؛

 على أن العدالة والسالم والدميقراطية والتنمية هي ضـرورات           أيضاً يؤكد  -١٠  
 حتمية ُيعزِّز بعضها بعضاً؛

 تتعلـق   من أحكاماً  من اتفاقات السالم أصبح يتض      متزايداً  بأن عدداً  يرحب  -١١  
، ومبادرات املالحقة القضائية، وبـرامج      مثل البحث عن احلقيقة   بعمليات العدالة االنتقالية،    

 ، وأن هذه االتفاقات ال تنص على منح عفو شامل؛، واإلصالح املؤسسياتالتعويض

 أمهية وجود عملية شاملة للتشاور الـوطين، وال سـيما مـع             علىيشّدد    -١٢  
 للعدالـة   كليـة  استراتيجيةهاكات حقوق اإلنسان، يف سياق اإلسهام يف        املتضررين من انت  

  الظروف احملدَّدة لكل حالة وتكون منسجمة مع حقوق اإلنسان؛احلسباناالنتقالية تأخذ يف 

ة إعطاء الفئات الضعيفة، مبا فيها الفئـات املهمَّـشة          ـى أمهي ـ عل يؤكد  -١٣  
غري ذلك من األسباب، دوراً يف هذه العمليات،        اقتصادية أو    - ألسباب سياسية أو اجتماعية   

ألسباب اجلذرية للرتاع وانتهاكات حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها         لوضمان التصدي للتمييز و   
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

بالدور اهلام الذي تؤديه اجلهات التالية يف حتقيق أهـداف العدالـة            يسلِّم    -١٤  
 :إعادة بناء اجملتمع، وكذلك يف تعزيز سيادة القانون واملساءلةاالنتقالية ويف 
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رابطات الضحايا، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، وغري ذلك من اجلهات            )أ(  
 طبقـاً الً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املُنـشأة         ـدين، فض ـالفاعلة يف اجملتمع امل   

 ملبادئ باريس؛

لعدالة االنتقالية  اق تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات      املنظمات النسائية، يف سيا     )ب(  
 من أجل ضمان متثيل النساء يف هياكلها واألخذ مبنظور جنساين يف والياهتا وعملها؛

اخلـاص  ُبعد  الوسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، يف سياق إعالم اجلمهور ب          )ج(  
  ودولياً؛قوق اإلنسان يف جمال آليات العدالة االنتقالية حملياً ووطنياًحب

يراعـي   - توفري تدريب يف جمال حقوق اإلنـسان         احلاجة إىل على   يؤكد  -١٥  
 يف سياق العدالة االنتقالية، وذلك لصاحل مجيع اجلهات الفاعلة الوطنية     - االعتبارات اجلنسانية 

 يف ذلك أفراد الشرطة واجليش وأجهزة االستخبارات واألمـن،          نذات الصلة باملوضوع، مب   
ابة العامة والعاملون يف القضاء، على أن يتناول التدريب مسألة التعامـل مـع              وموظفو الني 

 احلساسية ضمان مراعاة    والبنات، من أجل  ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وخباصة النساء       
 اجلنسانية يف سياق إعادة إرساء سيادة القانون وعمليات العدالة االنتقالية؛  

همني، وفقـاً    حقوق كل من الضحايا واملـتَّ      احترامعلى احلاجة إىل     يؤكد  -١٦  
اهنيـار  بالرتاعـات و  ب ألشد املتأثرين ، مع إيالء اهتمام خاص       الدويل لقانون حقوق اإلنسان  

سيادة القانون، ومن بينهم النساء واألطفال واملهـاجرون والالجئـون واألشـخاص ذوو             
 وضمان اختـاذ تـدابري      اإلعاقات واألشخاص املنتمون إىل أقليات وأفراد الشعوب األصلية،       

حمدَّدة لتأمني مشاركة هؤالء مشاركة حرة ومحايتهم ولضمان العـودة املـستدامة، بأمـان              
 وكرامة، لالجئني واملشّردين داخلياً؛

 أن تساعد األمم املتحدة يف عملها اجلاري بشأن التوصيات           إىل الدول يدعو  -١٧  
دة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات      ذات الصلة الواردة يف تقرير األمني العام بشأن سيا        
تعزيز الدعم الذي تقدمـه     : لنوحِّد قوانا "الصراع وجمتمعات ما بعد الصراع وتقريره املعنون        

  الـدويل  بطرق منها إدماج قانون حقوق اإلنـسان      ،  "األمم املتحدة من أجل سيادة القانون     
ت العدالة االنتقالية، والتعاون الكامل     ومبادئه وأفضل املمارسات يف عملية إنشاء وتنفيذ آليا       

 امليدانية لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية، وكذلك عـن             املكاتبمع  
  اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة؛أعمالطريق تيسري 

توافـق  مساعدة البلدان، اليت    إىل  اجملتمع الدويل واملنظمات اإلقليمية      يدعو  -١٨  
 سياق العدالة االنتقالية، على ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان وإدمـاج              ذلك، يف  على

  وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية؛إنشاءأفضل املمارسات يف عملية 
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 حقوق منظور قائم على يف مفاوضات السالم    ُيؤخذ يف احلسبان  بأن  يوصي    -١٩  
 املتاحة   الفنية  اخلربة على سالم    مفاوضات من جيرون  وبأن يعتمد ،  االنتقاليةاإلنسان والعدالة   

 ؛منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةيف 

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تعزيز           يطلب  -٢٠  
شأن األمم املتحدة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالعمل املفاهيمي والتحليلي ب          دورها الرائد يف إطار     

 على تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالـة        مبوافقتها، ،ساعد الدول أن ت العدالة االنتقالية، و  
االنتقالية من منظور حقوق اإلنسان، مع التشديد يف الوقت نفسه على أمهية التعاون الوثيـق               

  ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، وكذلك مع املنظمات اجلهاتبني املفوضية وغريها من     
 فيما يتعلق بإدماج حقـوق اإلنـسان وأفـضل          ،غري احلكومية األخرى  املنظمات  الدولية و 

 وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية، ويف العملية اجلارية لتعزيـز          استحداثاملمارسات يف عملية    
 منظومة األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون والعدالة االنتقالية؛

 أن تقدم إىل    حلقوق اإلنسان السامية  ألمم املتحدة    إىل مفوضية ا   يطلب أيضاً   -٢١  
اجمللس، يف دورته الثامنة عشرة تقريراً يتضمن حتديثاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضـية يف       
سياق العدالة االنتقالية مبا يف ذلك األنشطة اليت اضطلعت هبا قطاعات حقوق اإلنـسان يف               

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والعدالـة  بعثات السالم، فضالً عن حتليل العالقة بني     
ـ وإدارة عمليات حفظ السالم      مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        بالتشاور ،االنتقالية  اوغريمه

 ذات الصلة باملوضوع يف منظومة األمم املتحدة أو من اجملتمع املـدين والـدول               اجلهاتمن  
 وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

 األخرى يف منظومة األمم املتحدة أن تتعاون تعاوناً         اتاجلهإىل  يطلب    - ٢٢  
كامالً مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال حقـوق اإلنـسان              

 والعدالة االنتقالية؛

 تواصل حسبما    إىل أن  التابعة للمجلس  اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة      يدعو  -٢٣  
 ؛يف سياق عملها العدالة االنتقاليةب اجلوانب املتصلةتناول إطار والياهتا، يف  يكون مناسباً،

أن يواصل نظره يف هذه املسألة يف دورته الثامنة عشرة أو يف الـدورة          يقرِّر    -٢٤  
  . لربنامج عمله السنويطبقاًاليت ستخصص لذلك 

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. مد دون تصويتاعُت[
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    ١٢/١٢  
  احلق يف معرفة احلقيقة

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل          إذ يسترشد   

 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف املؤرخة        
حقـوق  قانون  كوك ذات الصلة ب   ، وغريها من الص   ١٩٧٧والربوتوكولني اإلضافيني لعام    

  ، إعالن وبرنامج عمل فيينافضالً عناإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، 
 بأن احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية هـي          واعترافاً منه   

  حقوق عاملية غري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
تفاقيات جنيف املؤرخة الول اإلضايف األول ـن الربوتوك م٣٢ إىل املادة وإذ يشري  

 يعترف املتعلقة حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية، والذي ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢
  حبق األسر يف معرفة مصري ذويها،

 من الربوتوكول اإلضايف األول تنص على قيـام أطـراف   ٣٣ إىل أن املادة وإذ يشري أيضاً    
  لبحث عن األشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم حاملا تسمح الظروف بذلك؛الرتاع املسلح با

 إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،          وإذ يشري كذلك    
، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       

 الضحايا يف معرفة احلقيقة عن ظـروف االختفـاء          منها على حق  ) ٢(٢٤واليت تنص املادة    
القسري، وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي، وتنص على التزامـات الـدول             
األطراف باختاذ التدابري املالئمة يف هذا الصدد، وإىل الديباجة اليت تؤكد من جديد احلـق يف                

  حرية مجع املعلومات وتلقّيها ونشرها لذلك الغرض،
 / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٦ قـرار جلنة حقوق اإلنسان      احلسبانيأخذ يف   وإذ    

 ٩/١١ وقراره   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٥ ومقرر اجمللس    ٢٠٠٥أبريل  
   بشأن احلق يف معرفة احلقيقة،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨املؤرخ 

 ٢٠٠٩مـارس   /ر آذا ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٦ قرار اجمللس     أيضاً احلسبانوإذ يأخذ يف      
بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان الذي يعترف فيه اجمللس بأمهية استخدام             

 إطـار التحقيقـات املتـصلة       يفالطب الشرعي الوراثي ملعاجلة مسألة اإلفالت من العقاب         
   اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل،واالنتهاكاتباالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

 بتقريري مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن احلـق           ّوهوإذ ين   
ها اهلامة املتـصلة    ـ واستنتاجات A/HRC/5/7) و (E/CN.4/2006/91ة  ـيف معرفة احلقيق  
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باحلق يف معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية 
  للقانون اإلنساين الدويل،

 (A/HRC/12/19) بتقرير املفوضية السامية بشأن احلق يف معرفة احلقيقة           أيضاً وإذ ينّوه   
واستنتاجاهتا املتعلقة بأمهية محاية الشهود يف إطار اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة باالنتهاكات            
اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، عالوة على القضايا           

   الفّعال للحق يف معرفة احلقيقة،اإلعمال لضمان السجالت بإقامة وإدارة نظم املتعلقة
 على أنه ينبغي أيضاً اختاذ خطوات كافية لتحديـد هويـة الـضحايا يف              وإذ يشدد   

، وخصوصاً يف حاالت االنتهاكات الواسـعة       ترقى إىل وضع الرتاع املسلح    احلاالت اليت ال    
   حلقوق اإلنسان،أو املنهجيةالنطاق 

 عـن طريـق    حبماية وتعزيز حقوق اإلنـسان       املتعلقة إىل جمموعة املبادئ     وإذ يشري   
وإذ حييط علماً   ) ، املرفق الثاين  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(مكافحة اإلفالت من العقاب     

  ،(E/CN.4/2005/102/Add.1)تلك املبادئ ل احملدَّثمع التقدير بالنص 
اعترف باحلق  قد  باستقالل القضاة واحملامني     أن املقرر اخلاص املعين      وإذ يالحظ   

 وأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان (E/CN.4/2006/52)يف معرفة احلقيقة، ونطاقه وتنفيذه 
 قد  (E/CN.4/1999/62)غري الطوعي    وأوالفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري       

 يف معرفـة    أقارهبمان وحق   اعترفا أيضاً حبق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنس       
احلقيقة عـن األحداث اليت جرت يف هذا املضمار، مبا يف ذلك حتديد هوية مـرتكيب               

  االنتهاكات،هذه الوقائع اليت أّدت إىل 
، يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطـرية          يسلّموإذ    

ترابط القائمة بني احلق يف معرفة احلقيقـة        للقانون اإلنساين الدويل، بضرورة دراسة عالقة ال      
واحلق يف الوصول إىل العدالة، واحلق يف احلصول على انتصاف فعال ويف اجلرب، وغري ذلـك                

  من حقوق اإلنسان ذات الصلة،
 اجملتمع الدويل جاهداً إىل االعتراف حبق ضـحايا         أن يسعى  على أمهية    وإذ يشّدد   

للقانون اإلنساين الدويل، وحق    اخلطرية  االنتهاكات  حلقوق اإلنسان و  اجلسيمة  االنتهاكات  
، بشأن تلك االنتهاكات    يف معرفة احلقيقة على أكمل وجه ممكن       ، وجمتمعهم ككل  أُسرهم

  وال سيما هوية اجلناة وأسباب ووقائع هذه االنتهاكات والظروف اليت وقعت فيها،
الئمة والفّعالة للمجتمع    اآلليات امل   الدول  على أنه من املهم أن تتيح      وإذ يشدد أيضاً    

 الضحايا، من أجل معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق          ألقاربككل وال سيما    
  اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل،

 يف بعض   يوصف بعبارات خمتلفة  أي حق حمدد يف معرفة احلقيقة قد         إىل أن    وإذ يشري   
  احلق يف املعرفة أو احلق يف احلصول على معلومات، على أنه القانونية النظم
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أن للجمهور واألفراد احلق يف احلصول على أكرب قدر ممكـن مـن             على   وإذ يؤكد   
املعلومات العملّية املتعلقة باإلجراءات اليت تتخذها حكومتهم وبعملية صنعها للقـرارات، يف            

  إطار النظام القانوين الداخلي لكل دولة،
ية احلفاظ على الذاكرة التارخيية املتصلة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق          أمه وإذ يدرك   

 صون السجالت والوثـائق     عن طريق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل       
  األخرى املتصلة بتلك االنتهاكات،

ات  بأنه على الدول حفظ السجالت وغريها من األدلة املتعلقة باالنتهاك          واقتناعاً منه   
تيـسري معرفـة    بغية  اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل         

 وإتاحة الفرصة للضحايا مـن      ،احلقيقة فيما يتعلق هبذه االنتهاكات، والتحقيق يف االدعاءات       
  أجل احلصول على انتصاف فّعال وفقاً للقانون الدويل،

 يف  اإلسـهام  معرفة احلقيقة من أجل       بأمهية احترام وضمان احلق يف     يعترف  -١  
 وضع حّد لإلفالت من العقاب وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

أخرى غري  آليات  و ،حمددة يف عدة دول من آليات قضائية        ئ مبا أُنش  يرحب  -٢  
 نظام العدالة، هبدف التحقيـق يف انتـهاكات         تكّمل مثل جلان احلقيقة واملصاحلة،      ،قضائية

تهاكات القانون اإلنساين الدويل، ويقدر التقارير اليت أعدهتا هذه اهليئات          حقوق اإلنسان وان  
  ونشرهتا والقرارات اليت اختذهتا؛

 الدول املعنّية على نشر توصيات اآلليات غري القضائية مثـل جلـان      يشجع  -٣  
 مدى تنفيذها، وأن تقدم معلومات عـن االمتثـال          وعلى تنفيذها ورصد  احلقيقة واملصاحلة   

  ت اآلليات القضائية؛لقرارا
 الدول األخرى على النظر يف إنشاء آليات قضائية خاصة وجلـان            يشجع  - ٤  

، لتكمل نظام العدالة، من أجـل التحقيـق يف          حسبما يكون مناسباً  لحقيقة واملصاحلة،   ل
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقـانون اإلنـساين الـدويل            

  تهاكات؛والتصدي هلذه االن
 الضرورية واملالئمة لدولة الطالبة املساعدة    إىل ا  الدول على أن تقدم      يشجع  -٥  

 عدة أمور منها التعاون التقين وتبادل املعلومات        عن طريق فيما يتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة       
 التجـارب   فضالً عـن   ،غري القضائية التدابري  بشأن التدابري اإلدارية والتشريعية والقضائية و     

، مبا يف ذلك أفضل املمارسات      وإعمالهأفضل املمارسات الرامية إىل محاية هذا احلق وتعزيزه         و
  املتصلة حبماية الشهود وحفظ وإدارة السجالت؛

 برامج وتدابري أخرى حلمايـة الـشهود        تصميم الدول على    يشجع أيضاً   -٦  
غـري   أو    شبه القـضائية   الذين يتعاونون مع اهليئات واآلليات القضائية ذات الطبيعة       واألفراد  

   جلان حقوق اإلنسان وجلان معرفة احلقيقة؛مثلالقضائية، 
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 دولة على االتفاقية الدولية حلماية      ١٣ دولة وتصديق    ٨١ بتوقيع   يرحب  - ٧  
مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ويشجع مجيع الدول اليت مل توقع أو تصدق علـى               

 يف أقرب   النفاذظر يف القيام بذلك كي تدخل حّيز        هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد على الن       
  وقت ممكن؛

م إىل اجمللـس   إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إعداد تقرير، يقدَّ       يطلب  -٨  
 الـيت تقـدمها  ، مبا فيها املعلومـات   املقدمةيف دورته اخلامسة عشرة، استناداً إىل املعلومات     

 تنفيذها يف إطار اإلجراءات     جيريماية الشهود اليت     بشأن الربامج والتدابري األخرى حل     ،الدول
اجلنائية املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين          

وضع معايري مشتركة وتعزيز أفضل املمارسات الـيت          ىلإ احلاجة    مدى الدويل، بغية البّت يف   
 التعاون بتقدمي املعنيني  األشخاصشهود وسواهم من  كمبادئ توجيهية للدول يف محاية ال      تفيد

يف احملاكمات املتصلة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقـانون           
  اإلنساين الدويل؛

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل عقد حلقة دراسية، يف حـدود            يدعو  -٩  
ـ     ب املتعلقة التجارب   يف احلسبان املوارد املالية احلالية، آخذة      م ـأمهية إنشاء وتنظيم وإدارة نظ

مبـادئ   ىلإاحلاجة مدى  دراسة بغيةسجالت كوسيلة لضمان احلق يف معرفة احلقيقة عامة لل 
 إىل اجمللـس يف دورتـه       إىل املفوضية تقدمي تقرير   أيضاً   ويطلب   ، هذه القضية  بشأنتوجيهية  

ـ    عن نتيجة املشاورات، يف شكل ملخص      السابعة عشرة  ة ـالقـضي ب ةـللمناقشات املتعلق
  السالفة الذكر؛

أن يأخـذوا يف     املقررين اخلاصني وغريهم من آليـات اجمللـس إىل           يدعو  -١٠  
  يف إطار والياهتم؛وذلك  مسألة احلق يف معرفة احلقيقة، احلسبان، على النحو املناسب،

لبند نفـسه   أن ينظر يف هذه املسألة يف دورته اخلامسة عشرة يف إطار ا  يقرر  -١١  
 . وفقاً لربنامج عمله السنوياليت سُتخصَّص لذلكمن جدول األعمال أو يف الدورة 

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ١

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٣  
  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٧٤قرارها  يف  ،  عامة قد أعلنت  ال اجلمعية   أنيضع يف اعتباره،    إذ    

  ، العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل،٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
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مـارس  / آذار١٥ املـؤرخ  ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة  وإذ يضع يف اعتباره أيضاً      
 املتعلـق   ٥/٢لـس و   املتعلق ببناء مؤسسات اجمل    ٥/١ وقراري جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٦

 ١٨مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلـس، املـؤرخني              
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

أبريـل  / نيسان ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠١/٥٧ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري و  
 / نيسان ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١

 ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢، و ٢٠٠٣ريل  أب
  ، املتعلقة حبقوق اإلنسان وقضايا السكان األصليني،٢٠٠٥أبريل /نيسان

سبتمرب / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢ جملس حقوق اإلنسان     اتإىل قرار  أيضاًوإذ يشري     
 / أيلـول  ٢٤املـؤرخ    ٩/٧ و ،٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٦ و ،٢٠٠٧
 ،٢٠٠٨سبتمرب 

 ١٣ املؤرخ   ٦١/٢٩٥قرارها  يف    اعتمدت إىل أن اجلمعية العامة قد    كذلك  وإذ يشري     
 قوق الشعوب األصلية،املتعلق حب إعالن األمم املتحدة ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن قـضايا          بتقرير مفوضة  يرحب  -١  
، ويطلب إىل املفوضة السامية تقدمي تقريـر سـنوي إىل           )A/HRC/10/51(الشعوب األصلية   

اجمللس عن حقوق الشعوب األصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة الناشئة عن             
أنشطة هيئات وآليات حقوق اإلنسان واألنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر وميـدانياً              

 إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصـلية         واليت تسهم يف تعزيز واحترام أحكام     
 ؛ويف التطبيق الكامل هلذه األحكام، ومتابعة مسألة فعالية هذا اإلعالن

 بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات            أيضاً يرحب  -٢  
 ؛)A/HRC/12/34 (ة األصليللشعوباألساسية 

قدم تقريراً عن تنفيذ واليته إىل اجلمعية العامة         إىل املقرر اخلاص أن ي     يطلب  -٣  
  يف دورهتا اخلامسة والستني؛

 بالتقريرين األول والثاين املقدمني من آلية اخلرباء املعنيـة حبقـوق            يرحب  -٤  
  ؛)A/HRC/12/32 وA/HRC/10/56(الشعوب األصلية 

ـ         يرحب أيضاً   -٥   صة  باالنتهاء بنجاح من الدراسة املتعلقة بالـدروس املستخل
والتحديات القائمة فيما يتعلق بالتوصل إىل إعمال حـق الـشعوب األصـلية يف التعلـيم                

(A/HRC/12/33)             ويشّجع بقوة الدول على نشر هذه الدراسة على نطاق واسع وأن تأخذها 
  يف احلسبان عند وضع خطط واستراتيجيات وطنية؛
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عن الشعوب األصلية إىل آلية اخلرباء أن جتري، وفقاً لواليتها، دراسة     يطلب    -٦  
واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات، وأن تقدم تقريراً مرحلياً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة               

  عشرة، وأن تقدم دراسة هنائية إىل دورته الثامنة عشرة؛
سبتمرب يف تقارير املقـرر     / النظر يف دورته السنوية اليت ُتعقد يف أيلول        يقرر  -٧  

ق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنيـة  اخلاص املعين حبالة حقو 
حبقوق الشعوب األصلية واملفوضة السامية، وأن تعقد آلية اخلرباء دوراهتا السنوية مـستقبالً             

  يونيه إن أمكن؛/قبل تلك الدورة بوقت كاٍف وذلك يف شهر حزيران
ة متداخلة بالنظر إىل احلاجة إىل       األخذ يف آلية اخلرباء مبدد عضوي      يقرر أيضاً   -٨  

  ضمـان االستمـرارية يف أداء مهامها؛
 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعد وثيقة تفصيلية حتدد اآلثـار             يطلب  -٩  

العملية املترتبة على إجراء تغيري يف والية صندوق التربعات، وخاصة إذا جرى توسيعه، وأسـاليب               
  اخلامسة عشرة؛ وارده، وأن تعرض هذه الوثيقة عليه يف دورتهالعمل احلالية للصندوق وم

 الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء        واملنتدى إىل املقرر اخلاص     يطلب  -١٠
 هامهم على حنو منسق؛القيام مبمواصلة 

 الدول اليت مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقـة بالـشعوب              يشجع  -١١
 وأن تنظر يف مل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك  اليت  صلية والقبلية يف البلدان املستقلة أو       األ

 ؛دعم إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية

  . لربنامج عمله السنويقادمة طبقاًمواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة يقرر   -١٢

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٤  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس منذ انقالب 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   إىل ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،ذ يشريإ  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة  أيضاًإذ يشريو  
  ،٢٠٠٧يونيه /  حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ إىل قرار اجمللس كذلك إذ يشريو  
 املتعلق ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠املؤرخ  ٦٣/٣٠١ إىل قرار اجلمعية العامة    إذ يشري و  
   يف هندوراس،باحلالة
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ـ    واإلعالنات  القرارات  ب ينّوهإذ  و   ة ودون اإلقليميـة    اليت اعتمدهتا املنظمات اإلقليمي
  ،٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨ هندوراس يف وقع يفبشأن االنقالب الذي 

   إزاء االنقالب الذي وقع يف هندوراس، بالغ قلقه عنإذ يعربو  
بلغ  أُ يف هندوراس اليت   إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان      إذ يعرب عن بالغ قلقه أيضاً     و  

هيئات إقليمية حلقـوق     اأبلغت عنه ما  كللمجلس  تابعة  عدة إجراءات خاصة    يف إطار    اعنه
  اإلنسان تابعة ملنظمة الدول األمريكية،

 ٢٨ نتيجـة النقـالب    الـيت حتـدث   انتهاكات حقوق اإلنسان بشدة يدين  -١  
 ٢١اليس يف   س مانويل زياليا رو   هسيما بعد عودة الرئيس خوسي     ال  و،  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

ري جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان يف هنـدوراس         إىل الوقف الفو   يدعو  -٢  
االحترام غري املشروط جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإىل إعادة الدميقراطية إىل و

  وسيادة القانون؛
احترام إىل   واملؤسسات إىل االمتناع عن العنف و      اجلهات الفاعلة  مجيع   يدعو  -٣  

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
 عن دعمه للجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية املبذولة من أجل إعـادة            ربيع  -٤  

  الدستوري وسيادة القانون يف هندوراس؛الدميقراطي والنظام 
 قدم تقريـراً  ت حلقوق اإلنسان أن     ة األمم املتحدة السامي   ة إىل مفوض  طلبي  -٥  
 قدم تقريـراً  ت  عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف هندوراس منذ وقوع االنقالب، وأن          شامالً
 اجمللس يف   وإىل اجلمعية العامة خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا الرابعة والستني           عنها إىل  أولياً

  .دورته الثالثة عشرة

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الرابع. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٥  
  حقوق اإلنسانالترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية 

  ، إن جملس حقوق اإلنسان  
 ١٩٧٧ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ   ٣٢/١٢٧ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   

وإىل قراراهتا الالحقة املتعلقة بالترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان، وآخرهـا             
  ، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٧٠القرار 
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مـارس  / آذار ٩ املـؤرخ    ١٩٩٣/٥١ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان        أيضاً وإذ يشري   
 ٢٨ املـؤرخ    ٦/٢٠ وإىل قراراهتا الالحقة الصادرة يف هذا الشأن، وإىل قرار اجمللس            ١٩٩٣
  ، ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
ـ        الذي ق  ٢٠٠٦مارس  /آذار ـ  ـررت فيه اجلمعية أن يعمل اجمللس بالتع ق مـع   ـاون الوثي

  املنظمات اإلقليمية، 
 إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العـاملي          وإذ يضع يف اعتباره أيضاً      

 واللذين يعيدان تأكيد مجلة أمور منها ضرورة        ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥حلقوق اإلنسان يف    
ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حيثما ال          النظر يف إمكانية وضع     

  تكون هذه الترتيبات موجودة بالفعل، 
 أن الترتيبات اإلقليمية تؤدي دوراً مهماً يف تعزيز ومحاية          وإذ يؤكد من جديد     

حقوق اإلنسان وينبغي أن تعزز املعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما ترد يف الصكوك             
  ولية حلقوق اإلنسان، الد

 بتقرير األمني العام عن حلقة العمل املتعلقة بالترتيبـات اإلقليميـة            يرحب  -١  
 تشرين  ٢٥ و ٢٤ اليت ُعقدت يف جنيف يومي       (A/HRC/11/3)لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،     

  ، مبا يف ذلك ما خلصت إليه من استنتاجات وتوصيات؛٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
تقدم الذي أحرزته احلكومات يف وضع ترتيبـات إقليميـة           بال يرحب أيضاً   -٢  

  ودون إقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومبا حققته من إجنازات يف مجيع مناطق العامل؛
 باجلهود اإلقليمية اليت تبذهلا الدول األعضاء يف رابطـة        يرحب كذلك   -٣  

ريات األساسية يف   أمم جنوب شرقي آسيا للنهوض بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحل         
منطقة جنوب شرقي آسيا كما يتضح من إنشاء اللجنة احلكوميـة الدوليـة حلقـوق            

  اإلنسان التابعة للرابطة؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد بـصورة            يطلب  -٤  

و إىل عقد منتظمة حلقة عمل بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأن تدع  
، يف حدود املوارد القائمـة، إلتاحـة        ٢٠١٠حلقة العمل القادمة يف النصف األول من عام         

مواصلة تبادل املعلومات واملقترحات احملددة بشأن طرق ووسائل تعزيز التعاون بني األمـم             
املتحدة والترتيبات اإلقليمية يف ميدان حقوق اإلنسان وحتديد استراتيجيات لتذليل العقبـات            
اليت تعترض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيدين اإلقليمي والدويل، مبشاركة ممثلـي             
الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من خمتلف املناطق، واخلرباء، والدول املعنيـة             
 األعضاء يف األمم املتحدة، واملراقبني، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وممثلي املنظمات          

  غري احلكومية؛
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 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة       يطلب أيضاً   -٥  
عشرة تقريراً عن املناقشات اليت ُتجرى يف حلقة العمل املذكورة أعاله وعن التقـدم              

  .احملرز يف تنفيذ هذا القرار

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  ]. الثاين، الفصل الثالثانظر اجلزء. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٦  
  حرية الرأي والتعبري

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 وإىل مجيع القرارات    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٦ إىل قرار اجمللس     إذ ُيشري   

  السابقة للجنة حقوق اإلنسان بشأن احلق يف حرية الرأي والتعبري،
لتعبري تشكل أحد األسس اليت ال بـد         بأن ممارسة احلق يف حرية الرأي وا       وإذ ُيسلِّم   

منها إلقامة جمتمع دميقراطي؛ وأهنا ُتتاح بتهيئة بيئة دميقراطية توفر، يف مجلة أمور، ضـمانات               
حلمايتها؛ وتشكل أمراً ال بد منه للمشاركة الكاملة والفعالة يف جمتمع حر ودميقراطي؛ وأداة              

  هامة إلقامة وتعزيز النظم الدميقراطية الفعالة، 
 بأن املمارسة الفعالة للحق يف حرية الرأي والتعبري هي مؤشر هـام              أيضاً ُيسلِّموإذ    

، واضعاً يف اعتباره أن مجيـع حقـوق          األخرى على مستوى محاية حقوق اإلنسان وحرياته     
  اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 

نتهاكات للحق يف حرية الرأي والتعـبري،        الستمرار حدوث ا   وإذ يساوره بالغ القلق     
 يشدد على احلاجة إىل   مبا يف ذلك تزايد االعتداءات على الصحفيني واإلعالميني وقتلهم، وإذ           

  وسائط اإلعالم وللمصادر الصحفية،  العاملني يف املهنينيضمان قدر أكرب من احلماية جلميع
ا فيه مكافحة اإلرهاب،     ضرورة ضمان عدم اختاذ األمن القومي، مب       يشدد على وإذ    

  ذريعة لتقييد احلق يف حرية الرأي والتعبري على حنو تعسفي أو ال مربر له، 
أمهية االحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيهـا ونقلـها          على    أيضاً يشددوإذ    

ساءلة، للغري، مبا يف ذلك األمهية األساسية للوصول إىل املعلومات، واملشاركة الدميقراطية، وامل           
  ومكافحة الفساد، 

 بأمهية وسائط اإلعالم جبميع أشكاهلا، مبا فيها وسائط اإلعالم املطبوعـة،            ُيسلِّموإذ    
  اإلنترنت، يف ممارسة وتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري،وواإلذاعة والتلفزة 



 A/HRC/12/50 

GE.10-11826 44 

مـسؤوليات   إىل أن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري تستتبع واجبات و           وإذ يشري   
   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،)٣(١٩لمادة لخاصة، وفقاً 

 إىل أنه ينبغي للدول أن تشجع احلوار احلر واملسؤول والقائم علـى             وإذ يشري أيضاً    
  االحترام املتبادل،

 احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          ُيؤكد من جديد    -١  
سية، وال سيما حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون تدخُّل من الغري، فضالً عن حقه                والسيا

يف حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية التماس خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلـها               
حلدود، سواء شفوياً أو يف شكل مكتـوب أو مطبـوع أو يف             ا بغض النظر عن  إىل اآلخرين   

وسيلة أخرى خيتارها، واحلقوق املترابطة يف جوهرها، وهي احلق يف حريـة  قالب فين أو بأية   
الفكر والوجدان والدين، واحلق يف التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واحلق يف املـشاركة          

  يف إدارة الشؤون العامة؛
 بتقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي            حييط علماً   -٢  
وبالعرض الذي قدمه واحلوار التفاعلي الذي أُجري خبصوص التقرير         ) A/HRC/11/4(والتعبري  

  يف الدورة احلادية عشرة للمجلس؛
  : إزاء ما يلي املستمرعن قلقهيعرب   -٣  
مـع   أعاله،   ١استمرار حدوث انتهاكات للحقوق املشار إليها يف الفقرة           )أ(  

 ،ا عمليات إعدام خارج نطاق القـضاء      عقاب يف كثري من األحيان، ومن بينه      ال اإلفالت من 
 واالضطهاد واملضايقة، والتهديدات وأعمـال      ، والترهيب ، والتعذيب ،واالحتجاز التعسفي 

العنف والتمييز، مبا يف ذلك العنف والتمييز القائمان على نوع اجلنس، وتزايد إساءة استخدام              
 ، والتفتيش واملصادرة  املراقبة،عن  األحكام القانونية املتعلقة بالتشهري والقذف اجلنائي، فضالً        

والرقابة املفروضة على من ميارسون هذه احلقوق أو من يسعون إىل تعزيزها أو الدفاع عنها،               
 اإلنترنت  ومستعِملوالصحفيون والكُتَّاب وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم،         مبن فيهم   

  واملدافعون عن حقوق اإلنسان؛
تفاقمها عن طريق إسـاءة     التسبب يف   كورة أعاله و  تسهيل االنتهاكات املذ    )ب(  

  استخدام حاالت الطوارئ؛
 القتـل واالعتـداءات     أعمـال تزايد التهديدات وأعمال العنف، مبا فيها         )ج(  

واألعمال اإلرهابية، املوجهة بصفة خاصة ضد الصحفيني وغريهم من العاملني يف وسـائط             
بة عليها بصورة كافية، وخباصة يف الظـروف        اإلعالم يف حاالت النـزاع املسلح، دون املعاق      

  اليت تكون فيها السلطات العامة متورطة يف ارتكاب هذه األفعال؛
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 األمية يف العامل، وخاصة بني النـساء،         مرتفعة من   معدالت وجوداستمرار    )د(  
، للبنات واألوالد ويؤكد من جديد أن إتاحة فرص التعليم بصورة كاملة وعلى قدم املساواة             

  نساء والرجال، متثل أمراً بالغ األمهية للتمتع الكامل باحلق يف حرية الرأي والتعبري؛وال
 حيـّد   وميكن أن تركُّز وسائط اإلعالم الذي يشكل ظاهرة متنامية يف العامل            )ه(  

  من تعددية اآلراء؛
حلوادث يف شىت أحناء العامل     عن قلقه إزاء التزايد املستمر      يعرب أيضاً     -٤  

 من عنف، فضالً عن التنميط السليب       بهصري والديين، والتمييز وما يتصل      التعصب العن 
 ويدين يف هذا السياق أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو     ،العنصري والديين 

الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وحيث الدول علـى أن               
، للتصدي هلذه  الدويلاهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسانتتخذ تدابري فعالة، تتفق والتزام

  احلوادث ومكافحتها؛
  : الدول كافة إىل ما يلييدعو  -٥  
   أعاله؛١أن حتترم وتكفل احترام احلقوق املشار إليها يف الفقرة   )أ(  
أن تتخذ كل ما يلزم من تدابري لوضع حد النتهاكات هذه احلقـوق، وأن                )ب(  

باحليلولة دون حدوث هذه االنتهاكات وذلك بطرق منـها ضـمان            الكفيلة   هتيئ األوضاع 
 هذه  توافق تشريعاهتا الوطنية ذات الصلة مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ            

   تنفيذاً فعاالً؛التشريعات
 أعاله  ١أن تكفل إنصاف ضحايا انتهاكات احلقوق املشار إليها يف الفقرة             )ج(  

جري حتقيقاً فعاالً يف التهديدات وأعمال العنف، مبـا فيهـا األعمـال             وأن تُ إنصافاً فعاالً،   
اإلرهابية، املوجهة ضد الصحفيني، مبا يف ذلك يف حاالت النــزاع املـسلح، وأن حتيـل                

  املسؤولني عن هذه األفعال إىل العدالة بغية مكافحة اإلفالت من العقاب؛
ميارسون احلقـوق املـذكورة      األشخاص الذين أن تكفل عدم التمييز ضد        )د(  
 القضائي، واخلـدمات االجتماعيـة     والنظامال سيما يف جماالت العمل، واإلسكان،       وأعاله،  

  والتعليم، مع إيالء اهتمام خاص للمرأة؛
حريـة  تيـّسر  أن تيسر مشاركة املرأة مشاركة تامة ومتساوية وفعالـة، و          ) ه(  

ستويات يف جمتمعاهتـا، ويف املؤسـسات        القرارات على مجيع امل    صنع عملية   االتصال هلا يف  
  الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك يف آليات منع النـزاعات وإدارهتا وتسويتها؛

عـن  أن متكِّن األطفال من ممارسة حقهم يف التعبري عن آرائهم حبرية، مبا يف ذلك       )و(  
يف  آراء الطفـل     أخـذ  مـع    ،ترامها املناهج املدرسية اليت تشجع التعبري عن خمتلف اآلراء واح         طريق

  ؛احلسبان يف مجيع املسائل اليت متسه، وإيالء آراء الطفل الوزن املناسب حسب عمر الطفل ونضجه
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 عمـل ، وخاصة استقالل    والبثأن حتترم حرية التعبري يف وسائط اإلعالم          )ز(  
  التحرير يف وسائط اإلعالم؛

عـن  تعددية وجهات النظر     اإلعالم و  بشأنأن تشجع األخذ بنهج تعددي        )ح(  
 التشجيع على تنويع ملكية وسائط اإلعالم ومصادر املعلومات، مبا يف ذلك وسـائط              طريق

اإلعالم اجلماهريي، بوسائل من بينها وضع نظم ترخيص تتسم بالشفافية وأنظمـة فعالـة              
  للتصدي ملسألة تركُّز ملكية وسائط اإلعالم يف القطاع اخلاص؛

ئة متكينية يتسىن فيها تنظيم التـدريب والتطـوير املهـين           أن هتيئ وتتيح بي     )ط(  
القيام بذلك  ميكن فيها   لوسائط اإلعالم من أجل تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري و           

  دون خوف من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية؛
  إىل االمتنـاع   تعمد، متشياً مع التزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسان،       أن    )ي(  

يتناسب   باإلعالم مبا ال   املتعلقةعن اللجوء إىل السجن أو فرض الغرامات يف حالة املخالفات           
  ؛اجلرممع جسامة 

أن تعتمد وتنفذ سياسات وبرامج هتدف إىل العمل الفعال على زيادة الوعي           )ك(  
 ذلـك مـن      وغـري  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بفريوس نقص املناعة البشرية   

 عن طريـق  الوقاية منها وعالجها وذلك     و والتثقيف بشأهنا األمراض، ونشر املعلومات عنها     
 إىل املعلومات وبكل الوسائل املناسبة، مبا فيها وسائط         ومتساويةإتاحة الوصول بصورة فعالة     

، على أن تكون هذه السياسات والربامج       تاإلعالم وتوافر تكنولوجيات املعلومات واالتصاال    
  موجهة حنو فئات حمددة معرضة لإلصابة هبذه األمراض؛

أن تعتمد وتنفذ قوانني وسياسات تتيح التمتع حبق عام يتمثل يف وصـول               )ل(  
ق ال جيوز تقييـده     ـو ح ـاجلمهور إىل املعلومات اليت توجد يف حوزة السلطات العامة، وه         

  والسياسية؛ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ١٩إال وفقاً للمادة 
ر املشاركة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كشبكة اإلنترنت، أن تيسِّ  )م(  

ع التعـاون   والوصول إليها واستخدامها على قدم املساواة، مع تطبيق منظور جنساين، وأن تـشجِّ            
  املعلومات واالتصاالت يف مجيع البلدان؛مرافق الدويل الرامي إىل تطوير وسائط اإلعالم و

أن تعيد النظر، عند الضرورة، يف إجراءاهتا وممارساهتا وتـشريعاهتا بغيـة              )ن(  
، مبـا يف    الدويل ضمان التنفيذ الكامل والفعال جلميع التزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسان         

ذلك ضمان عدم فرض أية قيود على احلق يف حرية الرأي والتعبري باستثناء القيود اليت يـنص             
 الحترام حقوق اآلخرين ومسعتهم أو حلماية األمن القومي أو          ة ضروري ونوتكعليها القانون   

  ؛ العامةالنظام العام أو الصحة العامة أو األخالق
أن متتنع عن اختاذ مكافحة اإلرهاب ذريعة لتقييد احلق يف حريـة الـرأي                )س(  

  والتعبري بطرق تتعارض مع التزاماهتا مبقتضى القانون الدويل؛
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 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٩ من املادة    ٣أن الفقرة   مع مالحظة     )ع(  
املدنية والسياسية تنص على أن ممارسة احلق يف حرية الـرأي والتعـبري تـستتبع واجبـات                 

ادة املذكورة،  من امل٣ومسؤوليات خاصة، أن متتنع عن فرض قيود ال تتفق مع أحكام الفقرة      
  : على ما يلي ُتفرضقيودمبا يف ذلك 

 واإلبالغ عن   ؛ السياسات احلكومية والنقاش السياسي    مناقشة '١'
 ؛حقوق اإلنسان وأنشطة احلكومـة والفـساد يف احلكومـة         

واالشتراك يف احلمالت االنتخابية أو املظاهرات الـسلمية أو         
األنشطة السياسية ألغراض منـها الـدعوة إىل الـسالم أو           

عتقد، الدين أو امل  والدميقراطية، والتعبري عن الرأي واالختالف      
 األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات أو       جانبمبا يف ذلك من     
 إىل فئات ضعيفة؛

التدفق احلر للمعلومات واألفكار، مبا يف ذلك ممارسات مثل حظر           '٢'
،  أخـرى  مطبوعة أو وسائط إعالم    نشاط أو إغالق وسائط إعالم    

 والتعسف يف استخدام التدابري اإلدارية والرقابة؛

ت املعلومات واالتصاالت واستخدامها، مبا     الوصول إىل تكنولوجيا   '٣'
  فيها اإلذاعة والتلفزة وشبكة اإلنترنت؛

 قيامها، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب قـانون حقـوق اإلنـسان            على أن  يشّدد  -٦  
 أية   ومواجهة إدانةب الدويل، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة باحلماية املتساوية مبوجب القانون،         

لقومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العـداوة أو             دعوة إىل الكراهية ا   
العنف هي ضمانٌ هام يكفل متتع اجلميع، مبن فيهم املنتمون إىل أقليات، حبقـوق اإلنـسان                

  واحلريات األساسية؛
احترام القانون اإلنـساين    إىل   مجيع األطراف يف النـزاعات املسلحة       يدعو  -٧  

 ١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢لك التزاماهتا مبوجب اتفاقيات جنيف املؤرخـة       الدويل، مبا يف ذ   
 ٨الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا واملؤرخني وكذلك، حيثما كان ذلك منطبقاً، مبوجب 

، وهي صكوك تنص أحكامها على توسيع نطـاق احلمايـة لتـشمل             ١٩٧٧يونيه  /حزيران
 ، األطراف أن تسمح لوسائط اإلعالم     الصحفيني يف حاالت النـزاع املسلح كما يطلب إىل       

بالوصول إىل أمـاكن الـرتاع       يف حدود ما تنص عليه القواعد واإلجراءات الواجبة التطبيق،        
  ؛يكون مناسباً ما الدويل وغري الدويل، حسب املسلّحوتغطية األحداث يف حاالت الرتاع

بالدور اهلـام    باملسؤوليات األخالقية واالجتماعية لوسائط اإلعالم و      ُيسلِّم  -٨  
الذي ميكن أن يؤديه قيام وسائط اإلعالم بوضع مدونات طوعية لقواعد سلوك أخالقيـات              

  املهنة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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مـن   مبا ميكن أن تقدمه ممارسة احلق يف حرية التعبري، وخباصة            يسلِّم أيضاً   -٩  
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كشبكة     عن طريق ئط اإلعالم، مبا يف ذلك       وسا جانب

اإلنترنت، واالحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغري، من إسهام إجيـايب     
يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، ويف              

قوق اإلنسان، ولكنه ُيعرب عن أسفه لتـرويج بعـض وسـائط     منع التجاوزات يف جمال ح    
 لبعض األفراد أو جمموعات األفراد من الفئـات         قوالب منطية سلبية  اإلعالم صوراً كاذبة أو     

الضعيفة، والستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كشبكة اإلنترنـت، ألغـراض          
 ضد  واإلساءةال العنف واالستغالل    تتناىف مع احترام حقوق اإلنسان، وخباصة ارتكاب أعم       

  النساء واألطفال ونشر خطاب أو حمتوى ينطوي على العنصرية وكره األجانب؛
 من جديد الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسة احلق يف حرية             يؤكد  -١٠  

الرأي والتعبري، وكذلك االحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها، يف دعـم             
يتـصل بـذلك مـن       الدميقراطية ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما       
  تعصب، وفقاً لألحكام ذات الصلة من قانون حقوق اإلنسان الدويل؛

بـني  فيما  األفكار يف إطار عام ومفتوح، وكذلك احلوار       مناقشة بأن   ُيسلِّم  -١١  
ي والوطين والدويل، ميكن أن يشكال وسيلة من         احملل الصُُّعدبني الثقافات، على    فيما  األديان و 

ل بـذلك   ـأفضل الوسائل للحماية من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتص          
من تعصب، وأن يؤديا دوراً إجيابياً يف دعم الدميقراطية ومكافحـة الكراهيـة القوميـة أو                

  العنصرية أو الدينية؛
يز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري إىل          املقرر اخلاص املعين بتعز    يدعو  -١٢  

 وسائر قراراتـه    ٧/٣٦ الوالية املسندة إليه، بأنشطته وفقاً لقرار اجمللس         إطاراالضطالع، يف   
ال سيما تعاونه مع اآلليات األخرى وهيئـات معاهـدات حقـوق            وومقرراته ذات الصلة،    

  واملنظمات غري احلكومية؛اإلنسان واملنظمات األخرى، مبا فيها املنظمات اإلقليمية 
 مجيع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص وأن تساعده على   يناشد  -١٣  

، وأن تزوده بكل املعلومات الالزمة اليت       ٧/٣٦أداء مهامه، على النحو الوارد يف قرار اجمللس         
  ؛يطلبها، وأن تستجيب ملا يقدمه من طلبات للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته

 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واألفرقـة         مرة أخرى يدعو    -١٤  
العاملة، واملمثلني واملقررين اخلاصني التابعني للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلنـسان،        
  كالً يف إطار واليته، إىل إيالء االهتمام حلالة األشخاص الذين انُتهك حقهم يف حرية الرأي والتعبري؛

 الدول بإمكانية التماس املساعدة التقنية، إذا لزمت، مبا يف ذلك مـن             ُيذكِّر  -١٥  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، من أجل حتسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية              

  الرأي والتعبري؛
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إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص ما يلزمه من مساعدة لكي      يطلب    -١٦  
ال سيما بوضع قـدرٍ واٍف مـن        و،  ٧/٣٦الية بواليته، كما ترد يف قرار اجمللس        يضطلع بفع 

  املوارد البشرية واملادية حتت تصرفه؛
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامـة تقريـراً              يطلب  -١٧  

   األنشطة املتصلة بواليته؛عنسنوياً 
ـ    ره يف مسألة احلق يف    ـ أن يواصل نظ   يقّرر  -١٨   ري وفقـاً   ـ حرية الرأي والتعب

  .لربنامج عمله
  ٣٠اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٧  
  القضاء على التمييز ضد املرأة

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   ومقاصده ومبادئه، مبيثاق األمم املتحدةإذ يسترشد  
 باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق         اًوإذ يسترشد أيض    

 واتفاقية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال       ،القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  التمييز العنصري،
املؤمتر العـاملي حلقـوق      اللذين اعتمدمها     إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا      يشري وإذ  

 اللذين ، وإعالن ومنهاج عمل بيجني   )A/CONF.157/23 (١٩٩٣يونيه  /اإلنسان يف حزيران  
، A/CONF.177/20/Rev.1 (١٩٩٥سبتمرب /اعتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف أيلول   

 الن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، وإع)الفصل األول
  ،٢٠٠١سبتمرب /والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف أيلول

مجيع البلدان يف كافة أحناء العامل      تواجه   التحديات اليت ال تزال      وإذ يضع يف اعتباره     
   بني الرجال والنساء،أوجه عدم املساواةعلى للتغلب 

 إىل الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة            وإذ يشري   
املساواة بني اجلنسني والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـادي            : ٢٠٠٠املرأة عام   "املعنونة  
األربعـني،  ، وإىل اإلعالن الذي اعتمدته جلنة وضع املرأة يف دورهتـا التاسـعة و             "والعشرين

  والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان،
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 / نيـسان  ١٧ املؤرخ   ٢٠٠٠/١٣ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
 ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٢٢، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٤، و ٢٠٠٠أبريل  
ديـسمرب  /األول كـانون    ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠، وكذلك إىل قرار اجمللس      ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
  ، منظومة األمم املتحدةيف مجيع مكوناتإدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة  املتعلق ب٢٠٠٧

 أن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القـضاء           وإذ يضع يف اعتباره     
ة، على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسي    

 حتظر التمييز على أسـاس      ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
اجلنس وتشمل ضمانات تكفل املساواة بني النساء والرجال، والبنات والبنني، يف التمتع            نوع  

  ،القتصادية واالجتماعية والثقافيةحبقوقهم املدنية والسياسية وا
  ه أشكاالً متعددة من التمييز، أن املرأة تواجوإذ يدرك  
 ضرورة تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز           وإذ يعيد تأكيد    

   العامل،أحناءضد املرأة يف مجيع 
وعلى قدم املساواة يف مجيع مناحي احلياة       مشاركةً تامةً   أن مشاركة املرأة     يدركوإذ    

   للبلدان،االجتماعية الكاملة غري املنقوصةاالقتصادية وغىن عنه للتنمية  أمر الهي 
النظـر يف الـسياق   يـستلزم   أن القضاء على التمييز ضد املرأة ضع يف اعتباره يوإذ    

سلِّم بأن القوانني والسياسات والعادات     يإذ  و املرأة،اخلاص ب احملدد   االقتصادي   -االجتماعي  
 الكاملة يف العمليات اإلمنائيـة     املشاركة   ساواة يف إمكانية متتع املرأة بامل   والتقاليد اليت حتد من     

  ،الفقر تأنيث  ضد املرأة وميكن أن تسهم يفز متييهي إمنا ويف احلياة العامة والسياسية
التدابري املناسبة للقـضاء علـى       مجيع التزام الدول باختاذ     يؤكد من جديد    -١  

  ؛ أعمالالتمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة
 بالتزامات اجملتمع الدويل بالتنفيذ الكامل لألهداف اإلمنائية لأللفيـة          يرحب  -٢  
تمكني ال، يف ذلك السياق، على عزم رؤساء الدول على تعزيز املساواة بني اجلنسني و             ويشدد

اليت تكـون    التنمية   وحلفزلفقر واجلوع واملرض،     فعالتني ملكافحة ا   طريقتنيلمرأة باعتبارمها   ل
  ؛حقاً مستدامة

 باجلهود اليت تبذهلا الدول يف شىت أحناء العامل من أجل إصالح            يرحب أيضاً   -٣  
 متتع املرأة متتعاً كامالً وفعاالً حبقوق اإلنـسان         تعترضنظمها القانونية بغية إزالة العقبات اليت       

  اخلاصة هبا؛
 من أنه، بالرغم من التعهد الذي قُطع يف مؤمتر بيجني العاملي     يعرب عن قلقه    -٤  

عين باملرأة واالستعراض الذي أجرته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الثالثة والعشرين من     امل
فإن الكثري من   أجل تعديل أو إلغاء القوانني املتبقية اليت تنطوي على متييز ضد النساء والبنات،              

والبنات باإلعمـال   سارياً ومعموالً به، مما حيول بالتايل دون متتع النساء          ما زال    القوانني   هذه
  الكامل حلقوق اإلنسان اخلاصة هبن؛
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 الدول إىل أن تفي بواجباهتا والتزاماهتا الدولية بإلغاء أية قوانني متبقية            يدعو  -٥  
إزالة التحيز اجلنساين يف جمال إقامة العدل، مراعية بتنطوي على متييز على أساس نوع اجلنس و
  ساين يف محايتهن من التمييز؛يف ذلك أن هذه القوانني تنتهك حقهن اإلن

عن عدم تكافؤ فـرص     قد أسفر   أن عدم مساواة املرأة أمام القانون        ب يسلِّم  -٦  
النساء يف التعليم، واحلصول على الرعاية الصحية، واملشاركة االقتصادية، واحلصول علـى            

ـ      يف  ، و اتوجود الفوارق يف املرتبات والتعويض    عن  العمل، و  ة املـشاركة يف احليـاة العام
 عمليات صنع القرار، واإلرث، وملكية األراضي، واخلدمات املالية،         واإلسهام يف والسياسية،  

فضالً عن ازدياد التعرض ، مجلة أموريف اجلنسية واألهلية القانونية، مسائل مبا فيها القروض، و  
  والعنف، وأن البلدان مجيعها تواجه حتديات يف هذه اجملاالت؛للتمييز 

الذي تقوم به جلنة وضع املرأة، واللجنة املعنية بالقضاء علـى            بالعمل   ينوه  -٧  
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملقررون اخلاصون التابعون للمجلس املعنيون بالعنف ضـد             

 يف ذلك النساء واألطفال، وبأشكال الرق       ناملرأة وأسبابه وعواقبه، وباالجتار باألشخاص، مب     
 من  ،والوكاالت واآلليات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة      املعاصرة، وغري ذلك من اهليئات      

  أجل القضاء على التمييز يف القانون واملمارسة يف مجيع أحناء العامل؛
 الذي تؤديه املرأة يف التنمية االقتصادية ويف القـضاء          اهلام على الدور    يؤكد  -٨  

عمـل  ال أو   يتساواملعمل  ال اءلق احلاجة إىل تعزيز املساواة يف األجر        ويشّدد على على الفقر،   
 عـن  ، فضالً عمل املرأة غري املدفوع األجر   االعتراف بقيمة  إىل تشجيع  و  املتساوية  القيمة ذي

  وضع وتعزيز سياسات تيسر التوفيق بني العمل واملسؤوليات األسرية؛
 على قدم   الكاملةكفالة التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها       الدول إىل    يدعو  -٩  
 ، باعتبار ذلك شرطاً   ة واالقتصادي ة واالجتماعي ة السياسي اتمع الرجل يف صنع القرار    املساواة  
 بـالغ    باعتبار ذلك عـامالً    والبناتلنساء  لتمكني  ال لتحقيق املساواة بني اجلنسني و     ال بد منه  
  ؛الفقر لقضاء علىلاألمهية 

ـ          على حنو  يرحب  -١٠   ى  خاص بالعمل الذي تقوم به اللجنة املعنية بالقضاء عل
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن مساواة املرأة أمام القانون؛

املهم الذي يقوم به اجمللس يف التصدي ملسألة التمييز ضـد            بالدور   يعترف  -١١  
   كل من القانون واملمارسة؛من حيثاملرأة 

 بعقد حلقة نقاش بشأن املساواة أمام القانون يف أثناء الدورة احلادية            يرحب  -١٢  
  للمجلس؛عشرة 

 أنه، رغم كون هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان واإلجـراءات           يالحظ  -١٣  
اخلاصة تتناول فعالً، إىل حد ما، مسألة التمييز ضد املرأة يف إطار والياهتا، فإن اهتمام هـذه                 

  اهليئات واإلجراءات هبذا التمييز غري منتظم؛
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حدة السامية حلقوق   العمل الذي تضطلع به مفوضية األمم املت       يالحظ أيضاً   -١٤  
  اإلنسان بشأن هذه املسألة؛

التمييز ضد املرأة،   دراسة مواضيعية عن    ُتعّد   أن   ة السامي ة إىل املفوض  يطلب  -١٥  
تناول هذه املسألة يف منظومة األمم املتحدة         اليت جيري هبا   كيفيةاليف القانون واملمارسة، وعن     

وهيئات وآليـات ووكـاالت األمـم       بالتشاور مع الدول    وذلك  بأكملها،  حلقوق اإلنسان   
املتحدة ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،               

تمكني بـال ب املعين باملساواة بني اجلنـسني و والوكاالت املشمولة بكيان األمم املتحدة املركَّ     
مع مراعاة اجلهود املبذولة    لمرأة، ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة باملوضوع،         ل

  ؛ يف هذا الصدد، وخباصة من جانب جلنة وضع املرأة
أعاله، املطلوبة  الدراسة املواضيعية   يف دورته اخلامسة عشرة      أن يتناول    يقرر  -١٦  

، يف اختاذ املزيد مـن      تلك الدورة كيما ينظر، يف    هذه املسألة   وأن خيصص نصف يوم ملناقشة      
  .سألة التمييز ضد املرأةاإلجراءات املمكنة بشأن م

  ٣١اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٨  
رة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة علـى التمتـع           اآلثار الضا 

  حبقوق اإلنسان
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والعهـدين       بتحدة، و  مبيثاق األمم امل   إذ يسترشد   

وخاصة فيما يتعلـق مبـسألة      الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل فيينا،         
التمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة        

  ، والثقافية واحلق يف التنمية
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   عتبارهوإذ يضع يف ا     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 إىل مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان واجمللس بشأن اآلثار الضارة لنقل وإذ يشري  

وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتـع حبقـوق             
 ٢٠٠٤/١٧، و ١٩٩٥مارس  / آذار ٨ املؤرخ   ١٩٩٥/٨١ال سيما قرارات اللجنة     واإلنسان،  

، وقرار  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٥، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦املؤرخ  
  ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٩/١اجمللس 
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عرب احلدود،  وطنياً و  أن نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة،         وإذ يؤكد   
 مبا فيها احلقوق املدنية والـسياسية       ،للتمتع جبميع حقوق اإلنسان   يشكالن هتديداً خطرياً    قد  

  ،واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية
  ،ومترابطة ومتشابكةعاملية وغري قابلـة للتجزئة أن مجيع حقوق اإلنسان  تأكيد وإذ يكرر  
  حقـوق اإلنـسان    مجيع عامل مع تي أن أنه جيب على اجملتمع الدويل       وإذ يعيد تأكيد    

  ،تعامالً يتسم بالرتاهة واملساواة وعلى نفس الدرجة من التكافؤ والتشديد
 دونةمب املتعلق ٥/٢لس و اجملبناء مؤسسات   ب املتعلق ٥/١إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
، املـؤرخني    التابعة للمجلس  اخلاصة اإلجراءات إطار يف الواليات ألصحاب السلوك قواعد

يضطلع شدد على أنه جيب على صاحب الوالية أن         ، وإذ ي  ٢٠٠٧يونيه  /ن حزيرا ١٨كالمها  
  ،مبهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما

 اللذين يـؤثران  إلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة    نقل و  يدين بشدة   -١  
  ؛سلباً على التمتع حبقوق اإلنسان

رة باآلثار الضا اخلاص املعين    بالعمل الذي اضطلع به املقرر       ينوِّه مع التقدير    -٢  
  ؛لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان

تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجـات    ب حييط علماً   -٣  
رة عن اآلثار الـضا   ) A/HRC/12/26(والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان        

  لتكسري السفن على التمتع حبقوق اإلنسان؛
 بتقرير املقرر اخلاص عن زيارتيه إىل كوت ديفـوار،         علماً مع التقدير  يط  حي  -٤  

 تشرين  ٢٨ إىل   ٢٦، وإىل هولندا يف الفترة من       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ إىل   ٤يف الفترة من    
  التوصيات الواردة فيه؛ب و(A/HRC/12/26/Add.2) ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

املسألة يف دورته الثالثة عشرة مبـشاركة       هذه   عقد حلقة نقاش حول      يقرر  -٥  
خلرباء وممثلي اجملتمع املدين ذوي     من جانب ا   ،حيث التوزيع اجلغرايف ونوع اجلنس      من ،عادلة

  ؛ اخلاصألعمال املقبلة للمقررا تشكيل األساس الذي تقوم عليهالصلة، بغية 
  : أعاله إىل ما يلي حلقة النقاش املشار إليهايدعو  -٦  
لنقل اجلديدة للمشاكل القائمة واالجتاهات واحللول شاملة  مناقشة   جتريأن    )أ(  

وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة وطنياً وعرب احلدود، اللذين يؤثران سـلباً علـى              
  ؛يف البلدان الناميةالتمتع حبقوق اإلنسان، وخاصة 

يف مجيع املنتجات والنفايات السمية واخلطرة نقل وإلقاء  تأثريأن تفحص   )ب(  
البلدان، وخاصة البلدان النامية، على التمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلقـوق              

  ؛املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحلق يف التنمية
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احللول املمكنـة   أن تناقش االجتاهات احلالية، واملمارسات اجليدة، والتحديات، و         )ج(  
 لتقليـل وإزالـة     اذهاـاليت ميكن اخت  يف هذا اجملال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وأن تنظر يف التدابري            

   السليب لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان؛التأثري
قـدم، يف    إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن ت          يطلب  -٧  

  .حدود املوارد املتاحة، املساعدة والدعم الالزمني حللقة النقاش املزمع عقدها
  ٣١اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٩  
  مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان

  نسان،إن جملس حقوق اإل  
 أن احترام مجيع حقوق اإلنسان، وهي حقـوق عامليـة ال تتجـزأ              على إذ يشدد   

 سياسات وبرامج مكافحة    شابكة، هو أمر يتسم بأمهية حامسة بالنسبة إىل مجيع        ومترابطة ومت 
   احمللي والوطين،الصعيدينالفقر املدقع على 

 ،ملدقع وحقوق اإلنـسان    مبشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر ا      وإذ حييط علماً    
 ٢٤ الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف           ٢٠٠٦/٩املرفق بالقرار   

  ،٢٠٠٦أغسطس /آب
 ٢٨املؤرخ  ٧/٢٧ و٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧ملؤرخ  ا٢/٢ بقراريه وإذ يذكّر  

 الذي مدد فيه    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٨ؤرخ   امل ٨/١١، فضالً عن قراره     ٢٠٠٨مارس  /آذار
  والية اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع،

 / كانون الثـاين   ٢٨ و ٢٧يف جنيف يومي    اليت ُعقدت    احللقة الدراسية    وإذ يالحظ   
   بشأن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان،٢٠٠٩يناير 

ة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان عـن           بتقرير مفوض  حييط علماً   -١  
لذي يبّين  ا (A/HRC/11/32)مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان         

 إعداد املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املـدقع         مشروع التزام واسع النطاق بالتقدم يف    وجود  
  وحقوق اإلنسان؛

املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املـدقع إىل         اخلبرية املستقلة    يدعو  -٢  
  :ا يليالقيام مب



A/HRC/12/50 

55 GE.10-11826 

 العمل بشأن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقـة بـالفقر املـدقع            مواصلة )أ(  
 إسهامات الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين،        إدماجوحقوق اإلنسان بغية    

  واسـتنتاجات  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي    يف ة السامية فضالً عن نتائج املشاورات اليت أجرهتا املفوضي      
  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ و٢٧يف جنيف يومي اليت ُعقدت احللقة الدراسية 

التشاور مع الدول األعضاء، مبا يف ذلك عـن طريـق املنظمـات             متابعة   )ب(  
  اإلقليمية املعنية، وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين يف سياق هذه العملية؛

يتضمن توصياهتا بشأن كيفية حتسني مشروع املبـادئ        مرحلي  قدمي تقرير   ت )ج(  
التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان إىل اجمللس يف موعـد ال يتجـاوز دورتـه                

ـ  اختاذ قرار بشأن سبل املضي قدماً حنو االعتماد احملتمل        لتمكينه من   اخلامسة عشرة     ولـحبل
  مدقع؛  فقر حالةاملتعلقة حبقوق األشخاص الذين يعيشون يف للمبادئ التوجيهية ٢٠١٢ عام

خلبرية املستقلة الـدعم الـالزم      إىل ا  املفوضية السامية أن تقدم      إىل يطلب  -٣  
  .لتمكينها من تنفيذ واليتها

  ٣١اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٢٠  
  ان سو كي وغريها من السجناء السياسيني يف ميامنارأونغ س
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مـؤخراً،   ها إدانة أونغ سان سو كي واحلكم علي        إزاء يعرب عن بالغ قلقه     -١  

  فوراً ودون قيد أو شرط؛ويدعو إىل اإلفراج عنها 
  : إىلحكومة ميامنار يدعو  -٢  
اً ودون قيد أو شـرط، لكـي         تفرج عن مجيع السجناء السياسيني فور      أن  )أ(  

  ؛٢٠١٠يتسىن هلم املشاركة التامة يف انتخابات عام 
 يف عملية حقيقية من احلوار املفتوح واملصاحلة الوطنية مبـشاركة           تدخلأن    )ب(  

  كاملة من ممثلي مجيع األحزاب السياسية واجملموعات اإلثنية؛
بري وطنية أخرى، بتهيئة    عن طريق التدابري املشار إليها أعاله وتدا       أن تقوم،   )ج(  
  . الالزمة إلجراء انتخابات دميقراطية شاملة وشفافة وموثوقة وفقاً للمعايري الدوليةاألوضاع

  ٣١اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/٢١  
سني فهم القـيم    تعزيـز حقـوق اإلنسـان وحرياته األساسية عن طريق حت       

  التقليدية للبشرية
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   باملقاصد واملبادئ املبينة يف ميثاق األمم املتحدة، إذ يسترشد  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن لكل إنسان حق التمتـع           وإذ يؤكد من جديد     

عنصر أو اللـون أو     احلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن دومنا متييز من أي نوع بسبب ال           ب
 أو االجتماعي   القوميأو األصل   السياسي أو أي رأي آخر      اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي        

  أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر،
 بإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين يؤكدان من جديد، يف مجلة أمـور،             وإذ يسترشد   

 حقـوق   جلميـع  بتشجيع االحترام العـاملي      االتزاماهتبااللتزام الرمسي جلميع الدول بأن تفي       
اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، والتقيد هبا ومحايتها، وفقاً للميثاق والصكوك األخرى           

  املتصلة حبقوق اإلنسان، وللقانون الدويل، وأن الطابع العاملي هلذه احلقوق هو أمر ال جدال فيه،
ية وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة       أن مجيع حقوق اإلنسان عامل     ؤكد مرة أخرى  وإذ ي   

 حقوق اإلنـسان معاملـة عادلـة        مجيعومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأنه يتعني معاملة        
ومتكافئة، على قدم املساواة وبالقدر نفسه من التشديد، وأنه بينما يـتعني مراعـاة أمهيـة                

ية املختلفة، فإن من واجب اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية واخللفيات التارخيية والثقافية والدين
مجيع الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تشجيع ومحاية مجيـع             

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
 وعاداهتا وأدياهنا ومعتقداهتا،    تقاليدها الثقافات واحلضارات، يف     جلميعأن  ب ُيسلِّموإذ    

 هبا البشرية بأكملها، وأن هذه القيم قـد أسـهمت           جمموعة مشتركة من القيم اليت تتمسك     
  قوق اإلنسان،حب املتعلقةمسامهة هامة يف تطوير القواعد واملعايري 

 إىل مفوضـة األمم املتحدة الساميـة حلقوق اإلنسان أن تعقـد يف            يطلب  -١  
 الكيفية اليت ميكن هبا أن يؤدي حتـسني         بشأن حلقة عمل لتبادل وجهات النظر       ٢٠١٠عام  
م القيم التقليدية للبشرية، اليت تقوم عليها القواعد واملعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق              فه

اإلنسان، إىل اإلسهام يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبشاركة ممـثلني             
من مجيع الدول املهتمة باألمر، واملنظمات اإلقليمية ومؤسسات حقوق اإلنـسان الوطنيـة،             

جملتمع املدين، فضالً عن اخلرباء الذين ُيختارون مع املراعاة الواجبة للتمثيل املالئم ملختلـف              وا
  احلضارات والنظم القانونية؛
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 للمناقـشات الـيت     اً موجز أن تقدم إىل اجمللس    إىل املفوضية السامية     يطلب  -٢  
  . لربنامج عمل اجمللسطبقاًسُتجرى يف حلقة العمل، 

٣١اجللسة   
٢٠٠٩أكتوبر /ول تشرين األ٢  

 أعـضاء عـن     ٦ صوتاً وامتنـاع     ١٥ صوتاً مقابل    ٢٦ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. )انظر اجلزء الثاين، الفصل الثامن (التصويت

    :املؤيدون
االحتاد الروسي، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، البحرين، بنغالديش،        

، جنوب أفريقيا، جيبويت،    ) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  بوركينا فاسو،   
زامبيا، السنغال، الصني، غابون، الفلبني، قطر، قريغيزسـتان، الكـامريون،          

  .كوبا، مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند
    :املعارضون

ينيا، شـيلي، فرنـسا،     إيطاليا، بلجيكا، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سـلوف      
املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريـشيوس،       

  .النرويج، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
    :املمتنعون

  .]غانا األرجنتني، أوروغواي، أوكرانيا، الربازيل، البوسنة واهلرسك،

    ١٢/٢٢  
  ابري القسرية املتَّخذة من جانب واحدحقوق اإلنسان والتد

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   إىل مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يشري  
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجمللس           وإذ يشري أيضاً    

   واحد،واجلمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املّتخذة من جانب
 وقرار اجلمعية العامـة     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧ املؤرخ   ٩/٤ قراره   وإذ يعيد تأكيد    

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٧٩
  ،(A/HRC/12/30) بتقرير األمني العام بشأن هذه املسألة وإذ حييط علماً  
 واحد تتعـارض   على أن التدابري القسرية والتشريعات املعتَمدة من جانب        وإذ يشدِّد   

مع القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعـد واملبـادئ             
  املنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول،
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 بأن حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابكة، وإذ            وإذ يسلِّم   
 ويشكِّل  غري قابل للتصرف  ية هو حق عاملي     يؤكد من جديد يف هذا الصدد أن احلق يف التنم         

  جزءاً ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان،
 إزاء ما للتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من تأثري سليب            وإذ يعرب عن قلقه     

  على حقوق اإلنسان والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون،
امية ملؤمتر القمة اخلامس عشر لرؤسـاء دول وحكومـات         إىل الوثيقة اخلت   وإذ يشري   

 حيث قررت   ٢٠٠٩يوليه  /حركة بلدان عدم االحنياز الذي ُعِقد يف شرم الشيخ مبصر يف متوز           
الدول األعضاء يف حركة بلدان عدم االحنياز معارضة الرتعة االنفرادية والتدابري اليت تفرضها             

 أن يؤدي إىل تآكل وانتهاك ميثاق األمـم         بعض الدول من جانب واحد، األمر الذي ميكن       
املتحدة والقانون الدويل، وإىل استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وإىل ممارسة الضغوط            

وفقـاً  أن تؤيد، واختاذ تدابري قسرية، كوسائل لتحقيق أهداف سياستها الوطنية، كما قررت        
ا فيها الدول املستهَدفة، بـالتعويض عـن        لقواعد القانون الدويل، مطالبة الدول املتضرِّرة، مب      

 من جانب واحد أو      املأخوذ هبا  الضرر الذي تكّبدته نتيجة لتطبيق التدابري أو القوانني القسرية        
  خارج احلدود اإلقليمية، املمتد نطاقها إىل 

 الذي ُعِقد يف فيينا يف الفتـرة        ، إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان      وإذ يشري أيضاً    
 قد دعا الدول إىل االمتناع عن اختاذ أي تدبري من           ،١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ١٤ن  ـم

جانب واحد ال يتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ويضع عقبات أمام العالقـات               
التجارية بني الدول، ويعرِقل اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان، وُيهدِّد أيضاً حرية التجارة             

  خطرياً،هتديداً 
 ألن التدابري القسرية من جانب واحد ما زالت ُتتَّخذ وُتنفَّـذ            وإذ يشعر ببالغ القلق     

وُيعَمل هبا بوسائل من بينها اللجوء إىل احلرب والرتعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه مـن                
لبلدان  اإلنسانية وعلى التنمية االقتصادية واالجتماعية ل    -آثار سلبية على األنشطة االجتماعية      

النامية، مبا يف ذلك آثارها خارج احلدود اإلقليمية، مما ُينشئ عقبات إضافية حتول دون متتُّـع         
الشعوب واألفراد يف األقاليم اخلاضعة لوالية دول أخرى متتُّعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان،             

ة العامـة    اجلمعي جانبوذلك على الرغم من القرارات اليت اعُتِمدت بشأن هذه املسألة من            
واجمللس وجلنة حقوق اإلنسان ومؤمترات األمـم املتحـدة الـيت ُعِقـدت يف التـسعينات                
واستعراضاهتا اليت جتري كل مخس سنوات، وعلى الرغم من تعارض تلك التدابري مع قواعد              

  القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،
احد تشكل عقبة كربى  أن التدابري القسرية املّتخذة من جانب و  وإذ يؤكد من جديد     

  تعوق تنفيذ إعالن احلق يف التنمية،
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 املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ١ من املادة ٢ إىل الفقرة وإذ يشري  
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واليت تنص على            

  من األحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،مجلة أمور منها أنه ال جيوز بأي حال 
 أو تنفيـذ  باعتمادالكف عن القيام من جانب واحد       إىل   مجيع الدول    يدعو  -١  

تدابري قسرية ال تتفق مع القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحـدة،              
سـيما التـدابري ذات الطـابع       والقواعد واملبادئ املنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول، وال         

  العالقـات التجاريـة    تعوقالقسري اليت تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية واليت تضع عقبات          
بني الدول وُتعرِقل من مث اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي                فيما

 سيما حق األفـراد     حلقوق اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال         
  والشعوب يف التنمية؛

 على طابع تلك التدابري الذي يتجاوز احلدود اإلقليمية للدولة          يعترض بشدة   -٢  
ضافة إىل ذلك، إىل هتديد سيادة الدول، ويطلب يف هذا السياق إىل مجيع الدول              باإلويؤدي،  

 اعتماد تدابري إدارية أو     األعضاء عدم االعتراف هبذه التدابري وعدم تطبيقها، كما يطلب إليها         
، للتصدي لتطبيق التدابري القسرية املّتخذة من جانـب         يكون مناسباً  ماتشريعية فعالة، حسب  

   ملا يترتب على هذه التدابري من آثار؛ التصّديواحد خارج نطاق احلدود اإلقليمية أو
  هذه التدابري من جانب واحـد    وإنفاذ استمرار بعض الدول يف تطبيق       ُيدين  -٣  

كأدوات للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف منع               
هذه البلدان من ممارسة حقها يف أن تقرر، مبحض إرادهتا، الـُنظُم الـسياسية واالقتـصادية               

  واالجتماعية اخلاصة هبا؛
فيذ هـذه   الدعوة اليت وّجهها إىل الدول األعضاء اليت شرعت يف تن         ُيكرِّر    -٤  

التدابري إىل أن تتقيد مببادئ القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتـا، وإعالنـات              
املؤمترات العاملية وقراراهتا ذات الصلة، وأن تفي بالتزاماهتا ومسؤولياهتا الناشئة عن الصكوك            

  ابري على الفور؛ف فيها، وذلك بإهناء هذه التداطرأالدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي 
، يف هذا السياق، أن جلميع الـشعوب احلـق يف تقريـر             يؤكد من جديد    -٥  

مصريها وأن هلا مبقتضى هذا احلق أن ُتحدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تـسعى حبريـة إىل     
  حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

إىل التمزيق اجلزئي    معارضته ألي حماولة هتدف      يؤكد من جديد أيضاً     -٦  
أو الكلي للوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية ألي دولة، وهو ما يتعارض مع ميثـاق              

  األمم املتحدة؛
 بالعالقـات الوديـة     املتعلقة إلعالن مبادئ القانون الدويل      وفقاًبأنه،  ُيذكِّر    -٧  

ام ذات الصلة الواردة يف     والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، ووفقاً للمبادئ واألحك         
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 )٢٩-د(٣٢٨١ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها            
 منه، ال جيوز ألي دولـة أن        ٣٢، وال سيما املادة     ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  

 نوع آخر من التدابري     تستخدم أو ُتشجِّع على استخدام التدابري االقتصادية أو السياسية أو أي          
إلكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية واحلصول منها على مزايـا               

  من أي نوع؛
 أنه ال ينبغي استخدام الـسلع الـضرورية، كاألغذيـة           يؤكد من جديد    -٨  

ل من ُسب ال من األحوال حرمان أي شعب       حبواألدوية، أداة لإلكراه السياسي، وأنه ال جيوز        
  ؛عيشه وأسباب تنميته

حقيقة أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة          على   يؤكد  -٩  
من العقبات الرئيسية اليت تعوِّق تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الـصدد مجيـع                 

ـ  ـ تطبي وجتنب فرض تدابري قسرية اقتصادية من جانب واحد         جتنبالدول إىل    ني ـق القوان
ق التنميـة يف    واحمللية خارج احلدود اإلقليمية، األمر الذي يتناىف مع مبادئ حرية التجارة ويع           

  البلدان النامية؛
 احملاوالت الرامية إىل األخذ بتدابري قسرية من جانب واحـد،           مجيعيرفض    -١٠  

وكذلك تزاُيد السري يف هذا االجتاه، وذلك بطرق منها َسن قوانني تطبَّق خـارج احلـدود                
  اإلقليمية وال تتفق مع القانون الدويل؛

 بأن إعالن املبادئ الذي اعُتِمد يف املرحلة األوىل من مـؤمتر القمـة              ُيسلِّم  -١١  
ث الدول  حي،  ٢٠٠٣ديسمرب  /العاملي جملتمع املعلومات الذي ُعِقد يف جنيف يف كانون األول         

ختاذ مثل هذه التدابري يف بناء      بقوة على جتنُّب اختاذ أي تدابري من جانب واحد واالمتناع عن ا           
  جمتمع املعلومات؛

 مجيع املقررين اخلاصني وآليات اجمللس املواضيعية القائمة يف ميـدان           يدعو  -١٢  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كل يف نطاق واليتـه،             

  القسرية املّتخذة من جانب واحد؛ والعواقب السلبية املترتبة على التدابري للتأثريات
 السليب للتدابري القسرية املتخذة من      التأثري النظر على النحو الواجب يف       يقرر  -١٣  

  جانب واحد يف إطار مهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل االهتمام           يطلب  -١٤  

ار والنظر فيه على وجه السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز ومحايـة             الواجب هلذا القر  
  حقوق اإلنسان؛

 إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجمللس، يف دورته اخلامسة عشرة، تقريراً   يطلب  -١٥  
  حتليلياً عن تأثري التدابري القسرية املّتخذة من جانب واحد على التمتع حبقوق اإلنسان؛
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 النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي يف إطار البند نفـسه             ريقرِّ  -١٦  
  .من جدول األعمال

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

انظر اجلزء الثـاين، الفـصل      ( صوتاً   ١٤ صوتاً مقابل    ٣٢ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). الثالث

    :املؤيدون
د الروسي، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،           االحتا

 -دولـة   (باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيـا         
، جنوب أفريقيا، جيبويت، السنغال، شيلي، الصني، غابون،       )املتعددة القوميات 

ر، غانا، الفلبني، قطر، قريغيزستان، الكامريون، كوبـا، مدغـشقر، مـص          
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

    :املعارضون
أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا،         
سلوفينيا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،           

  .]يات املتحدة األمريكية، اليابانالنرويج، هنغاريا، هولندا، الوال

    ١٢/٢٣  
  احلق يف التنمية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   املتعلقة حبقوق اإلنسان،األساسية إىل ميثاق األمم املتحدة والصكوك إذ يشري  
ة العامة يف قرارهـا      الذي اعتمدته اجلمعي   ، إعالن احلق يف التنمية    وإذ يعيد تأكيد    

  ،١٩٨٦ديسمرب /ول كانون األ٤  املؤرخ٤١/١٢٨
 ٩/٣ وقـراره    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٤قراري  وإذ يعيد أيضاً تأكيد       
، وإذ يشري إىل مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان واجمللس          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧املؤرخ  

  واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنمية،
يقة واقعة بالنسبة إىل  على احلاجة امللحة إىل جعل احلق يف التنمية حقوإذ يؤكد  

  كل شخص،
 وطنية ودوليـة مواتيـة      أوضاعهتيئة  عن  لدول  ل على املسؤولية الرئيسية     وإذ يشدد   

  إلعمال احلق يف التنمية،
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جلهود اجلارية يف إطار عمل الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية،           وإذ حييط علماً با     
إعمال احلق يف التنمية، من أجل وضع جمموعٍة        بدعمٍ من فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية ب       

 فرعية تنفيذية،املتعلقة باحلق يف التنمية وما يناظرها من معايري  من املعايري

  ؛(A/HRC/12/28)بتقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يرحِّب   -١  
  :يقرر  -٢  
تنميـة   يكون جدول أعمالـه ُمعـزِّزاً لل       لضمان أن أن يواصل العمل      )أ(  

ناهضاً هبا، وأن يسعى، يف هذا الصدد، إىل واملستدامة وإجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية 
 من إعالن وبرنامج عمـل      ١٠ و ٥إعالء احلق يف التنمية، على النحو املبيَّن يف الفقرتني          

 ويكون  فيينا، ليصل إىل نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى          
 ؛املساواة معهاعلى قدم 

 ٤٦ إىل   ٤٤رات مـن    ـأن يؤيد توصيات الفريق العامل، كما هي مبينة يف الفق           )ب( 
 من  يتصل هبا  املعايري املتعلقة باحلق يف التنمية وما        اشتمال اليت من شأهنا أن تكفل       ،من تقريره 

مـل يف دورتـه     ، اليت من املقرر أن تقدمها الفرقة العاملة إىل الفريق العا          تنفيذيةمعايري فرعية   
الضطالع بأعمال أخـرى،    با  املتعلقة قتراحاتاال، إىل جانب    ٢٠١٠احلادية عشرة يف عام     

السمات األساسية للحق يف التنمية، بطريقة شاملة ومتسقة، على النحو املعرف يف      على تناول   
واغل الـش إعالن احلق يف التنمية، مبا يف ذلك شواغل اجملتمع الدويل اليت حتظى باألولوية غري               

   من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ ٨املذكورة يف اهلدف 
، تنفيذية من معايري فرعية     يتصل هبا أن ُتستخَدم املعايري املذكورة أعاله وما         )ج(  

، بعد نظر الفريق العامل فيها وتنقيحها وإقرارها، لوضع جمموعٍة شاملة           يكون مناسباً  ماحسب
  تنمية؛من املقاييس إلعمال احلق يف الومتسقة 
 الفريق العامل، بعد إمتام املراحل الثالث خلطة عمل الفرقة العاملة           يقومأن    )د(  

، اليت أقرها اجمللس يف     ٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة  الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية        
 وتطبيقهـا اخلطوات املالئمة لضمان احترام املقاييس املشار إليها أعاله         باختاذ  ،  ٩/٣قراره  

ملياً، وهو ما قد يتخذ أشكاالً متنوعة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف               ع
التنمية، وقد يتطور ليشكِّل أساساً للنظر يف مقياسٍ قانوين دويل ذي طبيعة ُملزمة عن طريق               

  عملية مشاركة قائمة على التعاون؛
ن أن تواصـل    أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا          )ه(  

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعاالً وأن ختصِّص لذلك موارد كافية، آخذةً               
 أعاله  )ب(٢يف اعتبارها احلاجة إىل تنفيذ توصيات الفريق العامل املشار إليها يف الفقرة الفرعية              

  تنفيذاً فعاالً؛
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 ما ُيحرز من تقدمٍ يف تنفيذ هـذا         بلةيف دوراته املق  أن يستعرض    أيضاً يقرِّر  -٣  
  .القرار على سبيل األولوية

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

 عـضواً عـن     ١٤، مع امتناع    مقابل ال شيء   صوتاً   ٣٣ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. )انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث (التصويت
    :املؤيدون  

، أوروغـواي ،  أنغـوال ،  إندونيـسيا الحتاد الروسي، األرجنـتني، األردن،      ا
 -دولـة   ( بوليفيـا    ، بنغالديش، بوركينا فاسو،   الربازيل،  البحرين،  باكستان

، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني،        )املتعددة القوميات 
، مصر،  مدغشقرا،  ، كوب الكامريون،  قريغيزستان،  قطرغابون، غانا، الفلبني،    

  .، اهلندنيكاراغوا، نيجرييا، موريشيوس، اململكة العربية السعودية، املكسيك
    :املمتنعون  

، سـلوفاكيا أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا،        
، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،           سلوفينيا

  .]اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا ،هنغارياالنرويج، 

    ١٢/٢٤  
حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من         احلصول على األدوية يف سياق      

  الصحة البدنية والعقلية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإذ يشري إىل العهـد الـدويل            إذ يؤكد من جديد     

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،اخلاص باحلقوق 
أبريـل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٣إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان،      وإذ يشري     
 ٢٠٠٣/٢٨، و ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٢ املؤرخني   ٢٠٠٢/٣٢ و ٢٠٠٢/٣١، و ٢٠٠١
، ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١٦ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٧، و ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٢املؤرخ  

يف التمتع بأعلى حق كل فرد  ، وإذ يذكِّر بأن ٢٠٠٥أبريل / نيسان ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥/٢٤و
هو حق من حقوق اإلنسان ناشئ عـن الكرامـة           مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     

  املتأصلة يف شخص اإلنسان،
، األلفيـة ب املتعلقمم املتحدة   الواردة يف إعالن األ   األهداف اإلمنائية   على   وإذ يؤكد   
  ،بالصحةئية األربعة املتصلة األهداف اإلمناوخاصة 
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 التمتـع   مـا زال  ماليني البشر يف العامل أمجع،      إىل  أنه، بالنسبة    وإذ يالحظ بقلق    
 كثري، وأنه يف بعيداًالكامل باحلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية هدفاً 

بعيد املنال   هذا اهلدف هدفاً     أصبح من يعانون من الفقر،      يف حالة من احلاالت، وخاصة    
  ،على حنو متزايد

 الذي ينص على أنه ينبغي للـدول أن تتخـذ،   ، إىل إعالن احلق يف التنمية وإذ يشري   
على الصعيد الوطين، مجيع التدابري الالزمة إلعمال احلق يف التنمية وأن تضمن، يف مجلة أمور،             

  دمات الصحية، تكافؤ الفرص للجميع يف إمكانية وصوهلم إىل املوارد األساسية مثل اخل
 الذي قرر ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٢٩ إىل قراره    وإذ يشري أيضاً    

أن ميّدد والية املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى              اجمللس فيه
  ،ممكن من الصحة البدنية والعقلية

  يكـرر  إذ ، و٢٠٠٩فرباير / شباط٢٣  املؤرخ١٠/١- دإ  إىل قراره  وإذ يشري كذلك    
قدرة الدول على توفري على واالقتصادية   لألزمتني املاليةإزاء التأثري السليبما أبداه من قلق 

  ،اخلدمات االجتماعية مثل خدمات الصحة
األشخاص الذين ال تزال فرص احلصول على األدويـة         املرتفع من   عدد  لل وإذ يأسف   

 أن ينقذ ماليني    ميكنة احلصول على األدوية     أن حتسني إمكاني  على  يؤكد  إذ  معدومة لديهم، و  
  األرواح كل عام،

 بأن احلصول على األدوية هو أحد العناصر األساسية للتوصل تدرجيياً           يسلّم  -١  
   ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوىإىل اإلعمال الكامل 

ميع دون متييز على     مسؤولية الدول عن ضمان حصول اجل      علىيشدد    -٢  
 واملأمونـة والفعالـة وذات      ذات التكلفة املعقولة  األدوية، وال سيما األدوية األساسية      

  النوعية اجليدة؛
أو عن طريـق    / إىل الدول أن تتخذ، على الصعيد الدويل، فرادى و         يطلب  -٣  

الدوليـة،   االتفاقـات    يف ذلـك  التعاون الدويل، ووفقاً ألحكام القانون الدويل املنطبق، مبا         
 فيما تتخذه من إجراءات بوصفها أعضاء يف املنظمات الدوليـة، املراعـاة             ،تضمنخطوات  

، وأن تتوخى،   كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية          الواجبة حلق   
تعزز فرص   دعم السياسات املتعلقة بالصحة العامة اليت        ،يف تطبيقها أحكام االتفاقات الدولية    

  حصول اجلميع على األدوية املأمونة والفعالة، بتكلفة ميكن حتملها؛
 بأن إعالن الدوحة الوزاري بشأن االتفاق املتعلق جبوانـب حقـوق            يسلّم  -٤  

امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة يؤكد أن االتفاق ال مينع الدول األعـضاء يف               
نعها، من اختاذ تدابري حلماية الصحة العامة، وأنه علـى          منظمة التجارة العاملية، وينبغي أال مي     

الرغم من أن اإلعالن يكرر االلتزام باالتفاق، فإنه يؤكد أن االتفاق ميكن بل وينبغي أن ُيفسر 
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وُينفذ بطريقة تدعم حقوق الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف محاية الصحة العامة،              
جلميع على األدوية؛ وُيسلِّم كذلك، يف هذا الصدد، حبـق     وال سيما يف تعزيز فرص حصول ا      

الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف أن تستخدم بالكامل أحكام االتفاق املـذكور              
  أعاله اليت تتيح املرونة هلذه الغاية؛

اسـتحداث    ىلإ بأن محاية امللكية الفكرية تتسم باألمهية بالنسبة         ُيسلّم أيضاً   -٥  
   على األسعار؛ هذه احلمايةآثاربديدة، فضالً عن الشواغل املتعلقة أدوية ج
حقـوق امللكيـة    إلنفاذ   على تطبيق تدابري وإجراءات       مجيع الدول  يشجع  -٦  

علـى تـوفري    و،األدويةيف  إقامة حواجز أمام التجارة املشروعة جتنبالفكرية على حنو يتيح    
  ؛ءاتإساءة استعمال هذه التدابري واإلجراضد ضمانات 
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تعقد، يف حدود يدعو  -٧  

، مشاورات للخرباء، ُيفَتح باب االشتراك فيها أمام احلكومات، واملنظمـات            القائمة واردامل
اإلقليمية والدولية، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املدين، مـن أجـل              

لآلراء بشأن اعتبارات حقوق اإلنسان املتصلة بإتاحة فرص احلصول على األدوية إجراء تبادل 
يف التمتـع   كعنصر من العناصر األساسية للتوصل تدرجيياً إىل اإلعمال الكامل حلق كل فرد             

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان      بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ويدعو         
وى ممكن من الصحة البدنية والعقلية إىل أن يقدم إىل اجمللس موجزاً            يف التمتع بأعلى مست   

  للمناقشات اليت سُتجرى يف إطار مشاورات اخلرباء هذه؛
 املقرر اخلاص على أن يدمج يف إطار واليته احلالية أبعاد حقوق            يشجع  - ٨  

  احلصول على األدوية؛إمكانية اإلنسان اليت تنطوي عليها مسألة 
 اليت   مجيع الدول على أن تنظر يف تضمني تقاريرها الوطنية         يشجع أيضاً   - ٩  

حق كل فرد يف التمتع بأعلى      ستقدمها إىل آلية االستعراض الدوري الشامل معلومات عن         
، وال سيما فيما يتعلق بالتدابري املتخذة لتعزيـز         مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     

  فرص احلصول على األدوية؛
  .املسألة قيد نظرههذه بقي  أن ُيُيقرر  -١٠  

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/٢٥  
 تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

عزيـز ومحايـة حقـوق     أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بت    إذ يؤكد من جديد    
األساسية، على النحو املكرس يف ميثاق األمم املتحدة، وكما أُعيد تأكيده           اإلنسان واحلريات   

يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ووفقاً اللتزاماهتا مبوجب العهدين الـدوليني اخلاصـني             
 حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة  يشريوإذ  

علِّـق   املت٥/٢ واجمللس املتعلِّق ببناء مؤسسات ٥/١إىل قراري اجمللس  أيضاًوإذ يشري    
ـ      ألصحاب الوال سلوك  القواعد  لمبدونة   ـ ة  ـيات يف إطار اإلجـراءات اخلاص ، لسـللمج

والية جيـب أن يـؤدي      صاحب ال د على أن    يشدإذ  ، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخْين  
  واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،

 ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ املـؤرخ    ٩/١٥إىل قرار اجمللس     كذلك وإذ يشري   
 والقرارات األخرى ذات الصلة،

مفوضية األمم املتحـدة    تقرير األمني العام عن دور وإجنازات        وإذ يضع يف اعتباره     
مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق اإلنسان         جمال   اإلنسان يف السامية حلقوق   

 ،)A/HRC/12/41(ومحايتها 

 بأن التاريخ املأساوي لكمبوديا يتطلب اختاذ تدابري خاصة لضمان محاية حقـوق             وإذ يسلّم  
ـ    ينص وفقاً ملا اإلنسان وعدم العودة إىل سياسات املاضي وممارساته،         ق بتـسوية    عليه االتفاق املتعل

 ،١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٣يف باريس يف عليه سياسية شاملة للرتاع يف كمبوديا املوقع 

التطورات املرتبطـة مبـا     ال سيما   و بالتطورات اجلديدة يف كمبوديا،      علماًوإذ حييط     
 من أجل تعزيز ومحاية حقـوق       أحرزته حكومة كمبوديا مؤخراً من تقدم وما بذلته من جهود         

 من إجنـازات    ة والثقافي ة والسياسي ة واالقتصادي ةاالجتماعيامليادين   ته وخباصة ما شهد   اإلنسان،
 ، يف السنوات األخرية بفضل خططها واستراتيجياهتا وأطرها الوطنية ذات الصلةومظاهر حتسنٍ

 حمكمة اخلمري احلمر  – أوالً  

مـستقلة  كهيئـة    حماكم كمبوديا  أمهية الدوائر االستثنائية يف      يعيد تأكيد   -١  
إرسـاء  يف من العقـاب و    كبري يف القضاء على اإلفالت       بشكل أهنا ستسهم    تقدعت، و ونزيهة
 إمكاناهتا كمحكمة منوذجية يف كمبوديا؛  بوسائل تشمل استغاللسيادة القانونأسس 
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، مبا  حماكم كمبوديا  بالتقدم احملرز فيما يتعلق بالدوائر االستثنائية يف         يرحب  -٢  
االستماع املوضوعية خبصوص املتهم كينغ غويك إياف، ويدعم موقفي          تنظيم جلسة    يف ذلك 

 وعاجـل   ءعلى حنو عادل وكف   ُمضي احملاكمة قُدماً     بشأن واألمم املتحدة    حكومة كمبوديا 
ومراعاةً لطول انتظـار شـعب      ،  حالتهم الصحية وضعف  م املتهمني يف العمر     تقّدإىل   نظراً

 ؛كمبوديا لتحقيق العدالة

 يف  دول إىل الدوائر االستثنائية   ال عدد من  باملساعدة اليت قدمها     أيضاً يرحب  -٣  
، ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ بتقديرات امليزانية املنقحة املعتمدة يف حييط علماً إذ  ، و حماكم كمبوديا 

ملساعدة من أجـل    اليت تقدم ا  األمم املتحدة والدول    مع  يشجع حكومة كمبوديا على العمل      
يف الدوائر االستثنائية، ويدعو إىل تقدمي مزيد من املساعدة         دارة  اإلضمان األخذ بأعلى معايري     

 ؛نجاح بضمان سري أعماهلاعلى حنو عاجل من أجل إىل هذه الدوائر 

 الدميقراطية وحالة حقوق اإلنسان  - ثانياً  

  :مبا يلي يرحب  -٤  

 التعاون الذي قدمته حكومة كمبوديا واحلوار البناء الذي أجرته مع املقـرر      )أ(  
  اخلاص أثناء بعثته األوىل يف كمبوديا؛ 

) A/HRC/12/40(تقرير املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا            )ب(  
  والتوصيات الواردة فيه؛

 ات تعزيز اإلصالح  اجلهود اليت بذلتها حكومة كمبوديا والتقدم الذي أحرزته يف          )ج(  
 جملـس اإلصـالح القـانوين       يضطلع بـه  الذي  القيادي   يف إطار الدور     ة والقضائي ةالقانوني

 وقانون  سية مثل قانون اإلجراءات املدنية    أو إنفاذ قوانني أسا   /والقضائي، مبا يف ذلك اعتماد و     
 ؛، فضالً عن املوافقة على القانون اجلنائي يف جملس الوزراءاإلجراءات اجلنائية والقانون املدين

االنتهاء ة الفساد، مبا يف ذلك مكافحيف  حكومة كمبوديا  اجلهود اليت بذلتها    )د(  
إىل الفاسـدين    قانون ملكافحة الفساد، واجلهود املبذولة لتقدمي املسؤولني         من وضع مشروع  

، فضالً عن جهودها الرامية إىل وقف التعيينات السياسية يف مناصب اإلدارة العامـة،              العدالة
 ؛باالستناد إىل ممارسة احملاصصة بني األحزاب السياسية

كافحة االجتار باألشخاص،   يف جمال م   حكومة كمبوديا    هود اليت بذلتها  اجل  )ه(  
 ؛واالستغالل اجلنسي ألغراض جتاريةبالبشر  االجتار  سّن قانون قمعمبا يف ذلك

قة باألراضي   القضايا املتعل  حلحكومة كمبوديا من أجل      اليت بذلتها    هوداجل  )و(  
 ؛اإلصالح الزراعيعن طريق تنفيذ 

 بالتقّيـد بالتزاماهتـا مبوجـب     حكومة كمبوديـا    الصادرة عن   التعهدات    )ز(  
رئيس الوزراء  التعهد الصادر عن    يشمل ذلك    و ،هاتنفيذباالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و    

 -لالجتماع اآلسـيوي    الثامنة   مبناسبة افتتاح احللقة الدراسية غري الرمسية        ْنِسَهْن  سامديش  
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، والذي ٢٠٠٧سبتمرب / يف أيلول‘سييم ريب‘املعقودة يف واألورويب املتعلقة حبقوق اإلنسان،  
 تضمن اإلشارة إىل التخطيط إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛

 حبلة فيما يتعلق    ص جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية، وخبا     اجلهود اليت بذلتها    )ح(  
 الحتجازسجون، والتدخل يف حاالت ا    ، وحتسني األوضاع يف ال    املقدمة من الناس  شكاوى  ال

 املطول رهن احملاكمة؛

 بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات    للتقّيداجلهود اليت بذلتها حكومة كمبوديا        )ط(  
قوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي تقاريرها إىل جلنة القضاء على التمييز            املتعلقة حب الدولية  

نية باحلقوق ، وكذلك إىل اللجنة املع٢٠٠٩فرباير /العنصري وجلنة حقوق الطفل يف شباط
  ؛٢٠٠٩مايو /االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أيار

 تعزيـز   والتقدم الذي أحرزته يف جمال    حكومة كمبوديا   اليت بذلتها   ود  اجله  )ي(  
ز هبدف حتقيق التنمية الدميقراطية عن طريق       لالمركزية والالتركّ الرامي إىل األخذ با   اإلصالح  

يف  الـيت أُجريـت      ةاالنتخابات احمللي مبا يف ذلك    ية،  والشعبالقطرية  املؤسسات دون   تدعيم  
، واليت أظهرت التطور    األحياء/البلديات واملقاطعات /األقاليم على مستوى    ٢٠٠٩ مايو/أيار

املستمر للعملية الدميقراطية يف كمبوديا، مع التسليم يف الوقت ذاته باحلاجة إىل زيادة تعزيـز               
 خابات؛القدرة التنفيذية للجنة الوطنية لالنت

مـايو  /أيار موافقة اجلمعية الوطنية على القانون الوطين املتعلق باإلعاقة يف           )ك(  
 على مرسوم فرعي بشأن إجـراءات  ٢٠٠٩أبريل /، وموافقة جملس الوزراء يف نيسان ٢٠٠٩

تسجيل أراضي جمتمعات األقليات من السكان األصليني، وعلى سياسة للنهوض باألقليـات            
  من السكان األصليني؛

قلقه إزاء بعض جوانب املمارسات املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف          عن  يعرب    -٥  
 : القيام مبا يليوحيث حكومة كمبوديا على ،كمبوديا

إرساء سيادة القانون، مبا يف ذلك عـن        ها الرامية إىل    مواصلة تعزيز جهود    )أ(  
 جمتمع دميقراطـي،    طريق اعتماد وتنفيذ القوانني ومدونات القوانني األساسية الالزمة إلقامة        

 ونزاهـة   اإلصالح القضائي، وخباصة ضمان اسـتقالل     الرامية إىل حتقيق    ومواصلة جهودها   
  النظام القضائي ككل؛وشفافية وفعالية

القيام يف وقـت     بوسائل تشمل مكافحة الفساد،   الرامية إىل   تعزيز جهودها     )ب(  
 مبكر بسن وتنفيذ قانون ملكافحة الفساد؛

مشكلة اإلفالت من    ملسائل من بينها     ي على سبيل األولوية   مواصلة التصد   )ج(  
 على وجه السرعة مع مجيع مـرتكيب اجلـرائم          التحقيق  الرامية إىل  العقاب، وتعزيز جهودها  

الواجبـة   القانونيـة    لألصول وفقاًومقاضاهتم،   انتهاكات حقوق اإلنسان،     فيهااخلطرية، مبا   
 قوق اإلنسان؛تعلقة حب امل الدوليةواللتزاماهتا مبوجب املعاهدات
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 قضايا ملكية األراضي على حنـو منـصف         الرامية إىل حل  تعزيز جهودها     )د(  
عـن طريـق    وذلك  ،  ٢٠٠١ لقانون األراضي لعام     وفقاًومكشوفة،  وعاجل وبصورة عادلة    

تنفيذ القانون بوسائل تشمل وضع مبادئ توجيهية وطنية لتوضـيح اإلجـراءات ذات          تعزيز  
املنازعات املتعلقـة    حلل وفعالية املؤسسات املعنية، مثل اهليئة الوطنية        قدراتالصلة، وتعزيز   

 ؛واملقاطعاتاألقاليم العقاري على املستوى الوطين وعلى مستوى وجلان املْسح األراضي، ب

دور املنظمات غري   ملزاولة النشاط السياسي املشروع ولدعم       بيئة مواتية    هتيئة  )ه(  
  يف كمبوديا؛ة الدميقراطيالتنميةجل توطيد  من أ ووسائط اإلعالماحلكومية

ال سـيما  و حقوق اإلنـسان،  حتسني حالة من أجل    بذل املزيد من اجلهود     )و(  
لتصدي ملـشاكل   ل ،اجملتمع الدويل مع  ، بالتنسيق   حقوق املرأة والطفل، وبذل جهود إضافية     

العنـف املـرتيل،    الفقر، والعنف اجلنـسي، و    والقضايا املتصلة ب  ،  بالبشررئيسية مثل االجتار    
 واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال؛

 الدولية  املعاهداتخطوات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب     ما يلزم من    اختاذ مجيع     )ز(  
مفوضية مبا يف ذلك    قوق اإلنسان، وزيادة تعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة،          املتعلقة حب 

  والقيـام  احلـوار   ه عن طريق زيادة     شمل تعزيز األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مبا ي      
 أنشطة مشتركة؛ب

احلقـوق   محايةمجيع الكمبوديني عن طريق     وكرامة  مواصلة تعزيز حقوق      )ح(  
  االقتصادية واالجتماعيـة   املدنية والسياسية، مبا فيها حرية الرأي والتعبري، فضالً عن احلقوق         

 لالسـتراتيجية  طريق التنفيذ املتواصل واملعزَّزوالثقافية، على حنو يتفق مع سيادة القانون، عن         
 ؛صالحيةولشىت الربامج اإلالرباعية احملاور 

 اخلالصة  - ثالثاً  

يف اليت هلـا وجـود       ووكاالت منظومة األمم املتحدة      ، األمني العام  يدعو  -٦  
إىل مواصـلة العمـل مـع       كمبوديا، واجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،          

الدميقراطية وضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لـصاحل        حتسني   من أجل    ومة كمبوديا حك
  : تقدمي املساعدة يف جماالت منها حتقيق ذلك عن طريق يف كمبوديا، مبا يشمللناسمجيع ا

من أجل محاية حقوق اإلنـسان      املختلفة اليت تلزم    قوانني  الإعداد مشاريع     )أ(  
 ؛مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان واملساعدة يف إنشاء وتعزيزها

حتسني جودة  بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات القانونية، مبا يف ذلك             )ب(  
 القضاة واملدعني العامني واحملامني وموظفي احملاكم؛أداء 

اجلنائي فيما يتعلق بالتحقيق بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات الوطنية          )ج(  
 ؛ما يلزم من معدات لبلوغ هذه األهدافتقدمي ، والقواننيوإنفاذ 

 ؛قضايا حقوق اإلنسانيف  احملرزاملساعدة يف تقييم التقدم   )د(  
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 حكومة كمبوديا واجملتمع الدويل على تقدمي كل مـا يلـزم مـن              يشجع  -٧  
يساعد يف ضمان   ، األمر الذي من شأنه أن       حماكم كمبوديا مساعدة إىل الدوائر االستثنائية يف      

 املتعلـق  ١٩٩١اتفاق عـام    نص عليه   ي ملا   ، وفقاً هوممارساتاملاضي   إىل سياسات    عودةعدم ال 
 ؛بتسوية سياسية شاملة للرتاع يف كمبوديا

 باحلاجة إىل مواصلة إجراء مشاورات وثيقـة بـني حكومـة            علماً حييط  -٨  
ـ               سني كمبوديا واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا من أجل املضي يف حت

حالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد وحتسني التعاون التقين املستمر ملفوضية األمـم املتحـدة               
  السامية حلقوق اإلنسان مع حكومة كمبوديا؛

نسان يف كمبوديـا     متديد والية اإلجراء اخلاص املتعلق حبالة حقوق اإل        يقرر  -٩  
اجمللـس يف   عن تنفيذ واليته إىل      ، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً       لفترة سنة واحدة  

 حكومة كمبوديا من أجل زيادة حتـسني         يتعاون على حنو بنَّاء مع      عشرة وأن  دورته اخلامسة 
  البلد؛ هذاحالة حقوق اإلنسان يف

  عشرة تقريراًاخلامسةلس يف دورته    اجمل إىل األمني العام أن يقدم إىل        يطلب  - ١٠  
مساعدة كمبوديا جمال السامية حلقوق اإلنسان يف  مفوضية األمم املتحدة وإجنازاتعن دور 

  على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛حكومةً وشعباً

 النظر يف حالة حقوق اإلنـسان يف كمبوديـا يف دورتـه             مواصلةرر  ـيق  -١١  
  . عشرةاخلامسة

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل العاشر. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٢٦  
 الصومال يف ميدان حقوق اإلنسانتقدمي املساعدة إىل 

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يسترشد  
  األمم املتحدة،بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي ركائز منظومة وإذ ُيسلِّم   
  لصومال وسالمته اإلقليمية،سيادة اوإذ ُيعيد تأكيد   
إىل قراراته السابقة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، وال سـيما            وإذ يشري     

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ املؤرخ ١٠/٣٢القرار 
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١إىل قراريه وإذ يشري أيضاً   
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حتاد األفريقي قـد أدان، يف بالغـه        جملس السلم واألمن التابع لال     على أن وإذ يؤكد     
، اهلجمات املتكررة على احلكومة وعلـى       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٣ يف   ١٩٠ اجتماعه   عنالصادر  

السكان املدنيني يف مقديشو ويف أحناء أخرى من الصومال، مبا فيها اهلجمـات الـيت شـّنتها                 
  ، واملصاحلةمإحالل السالجمموعات مسلحة وعناصر أجنبية ُمصمِّمة على تقويض عملية 

 ٢٢بنتائج مؤمتر إعالن التربعات الذي ُعقد يف بروكسل يف يومي           وإذ ُيرحب     
 جمـدداً  اجملتمع الـدويل  التزام داللة على  باعتبارها تشكل ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣و

 الصومال يف فترة ما     لتعمريبدعم االستقرار الطويل األجل يف الصومال ومتهيد الطريق         
عكس ذلك، يف مجلة أمور، يف إعالن جملس االحتاد األورويب الصادر بعد الرتاع، كما ين

  ،٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧يف 
   فريق االتصال الدويل املعين بالصومال،يؤديهبالدور الذي وإذ يرحب أيضاً   
 اجملتمع الدويل هبدف حتقيق التنميـة       داخلالتنسيق   زيادةاحلاجة إىل   على   وإذ يؤكد   

   واالستقرار السياسي يف الصومال،  االقتصادية-االجتماعية 
 أن املساعدات اإلنسانية واإلمنائية واملساعدة يف ميـدان         وإذ يؤكد من جديد     

حقوق اإلنسان هلا أمهيتها يف التخفيف من الفقر والترويج جملتمع أكثر سلماً وإنصافاً             
  ودميقراطيةً يف الصومال، 

 يف الـصومال    الرهيبة اإلنسانية    بأن أوضاع حقوق اإلنسان واألوضاع     واقتناعاً منه   
 بدعم دويل يتناسب مع خطورة الوضع، وإذ         مقترنة تتطلب استجابة وطنية عاجلة وملموسة    

ُيعرب عن مساندته لتعهد احلكومة االحتادية االنتقالية بتحسني احتـرام حقـوق اإلنـسان              
ضطالع بأنـشطة   أحكام قانونية وإنفاذ القوانني واال     عن طريق سن  والقانون اإلنساين الدويل    
  حلماية السكان املدنيني،

 العمليـة   اتسام بااللتزام الذي قطعته احلكومة االحتادية االنتقالية لضمان         وإذ يرحب   
، كما تدل على ذلك بوضوح مساعيها املستمرة ملّد اليد ألولئك الـذين              بالشمول السياسية

سية عريضة القاعدة تقـوم     ظلوا حىت اآلن خارج العملية السلمية والعمل من أجل عملية سيا          
  على أساس احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،

 بالقرار الذي اختذته احلكومة االحتادية االنتقالية بتعيني جهة وصل          وإذ يرحب أيضاً    
حلقوق اإلنسان هبدف تشكيل جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تركز على ضمان مجيع حقـوق              

نص يف دستور بونتالند اجلديد على إنشاء هيئة مستقلة حلقـوق           الباإلنسان يف الصومال، و   
 كالدسـتورين يف أرض     القطريكذلك بالدساتري على املستوى دون      إذ يرحب   اإلنسان، و 

   محاية حقوق اإلنسان يف املنطقتني، تعزيزالصومال وبونتالند اللذين ميثالن خطوة إجيابية صوب
 يزال هشاً للغاية، وال سـيما يف منـاطق          أن الوضع األمين ال    مع القلق وإذ يالحظ     

  الصومال الوسطى واجلنوبية،
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 ١٧ يف   املوّجـه لهجوم اإلرهايب الوحـشي     ل  عن أقوى إدانة من جانبه     يعربوإذ    
قوات حفظ السالم التابعة لبعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال           ضد   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

 تعازيه ُألسـر الـضحايا      أعمق، وإذ يعرب عن     لحكومة االحتادية االنتقالية  ل األمنيةقوات  الو
  وحلكومات أوغندا وبوروندي والصومال، فضالً عن االحتاد األفريقي، 

هتديد القرصنة املستمر الذي يؤثر سلباً على إيصال إمـدادات           مع القلق وإذ يالحظ     
اجـة إىل   املساعدة اإلنسانية، واملرور اآلمن حلركة النقل البحري الدويل، وإذ يشدد على احل           

   تنمية الصومال واستقراره، بشأن األخذ بنهج شامل عن طريقمعاجلة األسباب اجلذرية للقرصنة 
الجئني واملشردين داخلياً،   لتدهور  الوضع اآلخذ يف ال    إزاء    الشديد اجلزعبوإذ يشعر     

  وكذلك إزاء االجتار بالبشر، 
هوده املتواصلة لدعم جب االحتاد األفريقي و  من جانب  املستمر لتزامالبايرحب    -١  

ن من أجل التوصل إىل املصاحلة واألمن والسلم علـى تـراهبم            والصومالياليت يقودها   هود  اجل
 اجتماعـه   عن جملس السلم واألمن يف البالغ الصادر        ه تأكيد على النحو الذي أعاد   الوطين،  
 ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣، ومقرر مجعية االحتـاد املـؤرخ        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢ يف   ١٩٠

)AU/Dec.252/XIII   ويدعو املنظمات اإلقليمية األخرى اليت تضم الصومال بني         )١٦، الفقرة ،
 املـشاركة وبـشكل      من أعضائها، وكذلك األمم املتحدة واجملتمع الدويل عموماً، إىل مزيد        

  ؛ لتحقيق االستقرارهود اجلاريةاجل دعم من أجلملموس 
 واحلالـة اإلنـسانية يف    عن بالغ قلقه إزاء حالة حقـوق اإلنـسان   ُيعرب  -٢  

  الصومال، ويدعو إىل وضع حد جلميع االنتهاكات فوراً؛
نـشطاء   عن بالغ قلقه أيضاً إزاء اهلجمات املتكررة على الصحفيني و  ُيعرب  -٣  

اجملتمع املدين والعاملني يف اجملال اإلنساين، ويدعو مجيع األطراف إىل تيسري وصول املساعدات 
 إىل املدنيني واألشخاص من غري املقاتلني، وخاصة النساء واألطفال،     اإلنسانية دون أية عراقيل   

  حيتاجون إليها؛الذين 
 عن بالغ قلقه إزاء حالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية          ُيعرب كذلك   -٤  

 علـى وبشكل خاص إزاء التقارير اليت تشري إىل شّن هجمات عشوائية           اآلخذة يف التدهور،    
 واخلطـف،   ،الترهيبعلى أيدي اجملموعات املسلحة، مثل      أخرى  ية  أنشطة إجرام واملدنيني،  

  سيما يف أحناء معينة من البلد؛  والتجنيد اإلجباري لألطفال، وال،وحاالت اإلعدام دون حماكمة
النطـاق  إزاء  الالجـئني و  داخلياً و  املشردين   نة إزاء حم  عن بالغ قلقه   ُيعرب  -٥  

  نتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين؛الواسع للتشريد كنتيجة مباشرة للرتاع وال
مجيع األطراف على االمتناع عن مجيع أشكال العنف ضد الـسكان           حيث    -٦  

السعي بنشاط إىل منع انتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك حقـوق              على  املدنيني، و 
  عيش يف الصومال؛ت يتقليات الاألجتماعية واالفئات الاألشخاص املنتمني إىل 
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بناء القدرات  للمساعدة التقنية وبرامج    لعلى احلاجة إىل تنفيذ برامج      دد  يش  -٧  
 الوطين واإلقليمي،   الصعيدينحلكومة االحتادية االنتقالية على     عمل ا املؤسسية يف البلد، وفقاً ل    

 دعم  من أجل  وذلك، يف مجلة أمور،      ١٠/٣٢اجمللس  مبا يف ذلك الربامج املشار إليها يف قرار         
الرامية إىل حتديد أنسب آلية ملنع جتاوزات حقـوق اإلنـسان        و الصومال   ودها اليت تق  هوداجل

  ن هذه التجاوزات؛ عواملساءلة 
 احلكومة االحتادية االنتقالية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب قانون حقوق          يدعو  -٨  

تقـايل  اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل ومن أجل تنفيذ أحكام امليثاق االحتادي االن           
  اليت تتصل حبقوق اإلنسان؛

 بالعمل الذي يقوم به اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف       يرحب  -٩  
  تقريره؛كما يرحب بالصومال 
  تقدمي وتـدفق  ، بغية زيادة  واحدةجتديد والية اخلبري املستقل ملدة سنة       ُيقرر    -١٠  

 دعم جهـود    من أجل  إىل أقصى حد،     املساعدة التقنية إىل الصومال يف جمال حقوق اإلنسان       
 احترام حقوق اإلنسان وتعزيز نظام      ضماناحلكومة االحتادية االنتقالية والسلطات اإلقليمية ل     

 يف إطار الوالية االنتقالية، ويطلب      قائمةحقوق اإلنسان فيما يقوم به من عمل إلجناز املهمة ال         
 عن حالة اًالثة عشرة واخلامسة عشرة تقرير  إىل اجمللس يف دورتيه الث     أن يقدم إىل اخلبري املستقل    

  ؛خل الصومالحقوق اإلنسان يف الصومال وحالة تنفيذ التعاون التقين دا
واليته، بتكريس اهتمـام    ب الوفاءاخلبري املستقل إىل القيام، يف سياق       يدعو    -١١  

 واستحداثنني،   القوا  بني واءمةامل جلملة أمور منها بناء القدرة الفعالة لسيادة القانون، و         حمدد
مناسبة للتصدي لإلفالت من العقاب، وتدريب موظفي األمن الصوماليني على معايري           آليات  

حقوق اإلنسان الدولية، وإيالء عناية خاصة أيضاً جلميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقـوق              
مـستوى  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحلق يف الغذاء الكايف، واحلق يف التمتع بأعلى            

  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واحلق يف التعليم؛
إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضـيعية ذات          يطلب    -١٢  

الصلة التابعة للمجلس التعاون مع اخلبري املستقل بغية مجع وحتديث املعلومات املوثوقة عـن              
  حالة حقوق اإلنسان يف الصومال؛

ا حيتاج إليه مـن مـساعدة       مباألمني العام تزويد اخلبري املستقل       إىل   يطلب  -١٣  
  بشرية وتقنية ومالية لالضطالع بواليته؛

   . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهُيقرر  -١٤  
  ٣٢اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل العاشر. اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/٢٧  
ومتالزمـة نقـص     سياق فريوس نقص املناعة البشرية    محاية حقوق اإلنسان يف     

  )اإليدز(املناعة املكتسب 
  إن جملس حقوق اإلنسان،   
، ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ١١ املؤرخ   ١٩٩٧/٣٣ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   

 ،٢٠٠١أبريـل   / نيسان ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠١/٥١، و ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٩/٤٩و
أبريـل  / نيـسان  ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٤٧و،  ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢  املؤرخ ٢٠٠٣/٢٩و

 أبريـل / نيسان ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥/٢٣، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٦، و ٢٠٠٣
وإىل اإلعالن الـسياسي املتعلـق      ،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٤، و ٢٠٠٥

الذي اعتمدته اجلمعية   ) إليدزا(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 وإعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة             ،٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢العامة يف   
الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف دورهتـا        ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

، والـيت   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧اإليدز يف   /االستثنائية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية     
يؤكد مجيعها أن إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع أمر أساسي للحد مـن              

 اإليدز، بقدر ما هو أساسي إشراك       تأثري نقص املناعة البشرية ومن      التعرض لإلصابة بفريوس  
  األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية،

متالزمـة  /تعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية    املبادئ التوجيهية امل   إىل   وإذ يشري أيضاً    
املبـادئ  "ويشار إليها فيما يلـي باسـم        (وحقوق اإلنسان   ) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

، املشار إليها يف القرارات املذكورة أعاله واملرفقة بقرار جلنة حقـوق اإلنـسان              ")التوجيهية
سان ومحايتـها وإعماهلـا يف      ، واليت تقدم توجيهات لضمان احترام حقوق اإلن       ١٩٩٧/٣٣

  سياق فريوس نقص املناعة البشرية،
 ٢٠٠٤/٢٦ و ٢٠٠٣/٢٩ إىل قرارات جلنـة حقـوق اإلنـسان          وإذ يشري كذلك    

 وإىل إقرار ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٧ وإىل مقرر اجمللس ٢٠٠٥/٢٣و
 ذلك العالج واحلـصول علـى       اللجنة واجمللس بأن الوقاية والرعاية والدعم الشاملني، مبا يف        

مثـل فـريوس نقـص املناعـة        واملتأثرين جبـوائح    ملصابني  إىل ا الدواء دون متييز، بالنسبة     
 هنـج   يف هي عناصر متالزمة الستجابة فعالة وجيب إدماجها         ا واملالري  والسل اإليدز/البشرية

  ،اجلوائحشامل إزاء التصدي ملثل هذه 
، ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٣١سان  إىل قرارات جلنة حقوق اإلن    وإذ يشري     

أبريـل  / نيـسان  ١٦املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٧ و ،٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٨و
حق تأكيد   فيها اللجنة    أعادت، اليت   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥/٢٤و،  ٢٠٠٤

اً إىل قـرار  كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وإذ يشري أيض  
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اجمللس والية املقـرر    فيه  الذي مدد    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٩اجمللس  
   يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،إنساناخلاص املعين حبق كل 

الـيت  و مع االهتمام بتقارير اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة          وإذ حييط علماً    
، يف سياق والياهتا، للترابط احلاسم القائم بني محاية حقـوق اإلنـسان             حمدداً اهتماماً   أولت

  اإليدز، / فريوس نقص املناعة البشريةجلائحةوالتصدي بفعالية 
 أنه وفقاً لتقديرات برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين          وإذ يالحظ مع القلق البالغ      

، كان عدد   ٢٠٠٧منظمة الصحة العاملية، يف هناية عام       اإليدز و /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 مليـون   ٢,٧ مليون شخص، منـهم      ٣٣األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       

، وأن عدداً غري متناسب منهم موجـودون        ٢٠٠٧شخص أُصيبوا حديثاً بالفريوس يف عام       
اً ملا خلفه فـريوس نقـص   حالياً يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، وإذ يأسف أيض  

   الوباء،  هذا مليون شخص منذ اكتشاف٢٥اإليدز من خسائر يف األرواح بلغت /املناعة البشرية
 إىل احلاجة امللحة إىل مضاعفة اجلهود بقدر كبري يف اجتاه حتقيق هدف وإذ يشري  

وهو ، ٢٠١٠م عاملية الوصول إىل برامج الوقاية الشاملة، والعالج، والرعاية والدعم حبلول عا        
الذي أكدته احلكومات يف اإلعالن الـسياسي املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة               اهلدف  
 ٢اإليدز الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف اجتماعها الرفيـع املـستوى املعقـود يف               /البشرية
 القلق مـن     على اإليدز، وإذ يؤكد  / بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 حاالت التمييز املتعددة أشكاله أو املشتدة خطورته، وإذ يؤكد من جديد أن  تزايد يف املعّدل امل 
 لألشـخاص  أن يؤدي إىل استهداف خاص       وميكنهذا التمييز يضر بالتمتع حبقوق اإلنسان       

اإليدز وأفراد اجلماعات الرئيسية املتضررة من الوباء،       /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
دة إمكانية التأثر بفريوس نقص املناعة البشرية، وإذ يشري أيـضاً إىل أمهيـة              وكذلك إىل زيا  

اعتماد الدول أو تعزيزها لربامج أو تدابري ترمي إىل القضاء على التمييز املتعددة أشـكاله أو                
   اجلنائية أو املدنية للتصدي هلذه الظواهر، التشريعاتاعتماد أو حتسني بال سيما واملشتدة خطورته، 

 للدور املهم الذي يقوم به اجملتمع املدين من حيث مـشاركته            ذ ُيعرب عن تقديره   وإ  
  اإليدز،/فريوس نقص املناعة البشريةائحة يف التصدي جل

 العموميـة الـصحة   ب العامليتني املتعلقـتني   باالستراتيجية وخطة العمل     وإذ ُيرحب   
  ، ٢٠٠٨مايو / أيار٢٤لعاملية يف واالبتكار وامللكية الفكرية، اللتني اعتمدهتما مجعية الصحة ا

 بالتقدم احملرز يف توسيع نطاق الوصول إىل عالج فريوس نقص املناعة            أيضاً وإذ ُيرحب 
 عدد املـستفيدين مـن العـالج املـضاد           يف  يف املائة  ٣٥بنسبة   بالزيادةال سيما   والبشرية،  

ذلك أنه بينمـا  ، مالحظاً مع ٢٠٠٨  عام إىل٢٠٠٧  عامللفريوسات العكوسة يف الفترة من  
املتوسط البلدان ذات الدخل     ماليني شخص يف البلدان ذات الدخل املنخفض و        ٣ قرابةيوجد  
 ٩,٧ حنـو ، يفتقر   ٢٠٠٧  عام يتلقون األدوية املضادة للفريوسات العكوسة حىت هناية      كانوا  
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 مليون شخص مصاب بفريوس نقص      حنو، وأن   للحياةماليني شخص إىل هذه األدوية املنقذة       
 سبيالً إىل العالج من اآلالم املتوسـطة إىل         وناإليدز يف املرحلة األخرية ال جيد     /اعة البشرية املن

أنـواع   من األشخاص احملتاجني ال يتلقون العالج من السل وغريه مـن  كثرياًالشديدة، وأن  
   الناهزة املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية،العدوى

برنامج األمم املتحدة   بيانات  ، حسب   والبناتء  أن النسا بالغ  القلق  ال  مع وإذ ُيالحظ   
هبذا اإليدز ومنظمة الصحة العاملية، هن املصابات       /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     

الواقعة ال سيما يف أفريقيا واملصابني، من شكلن نسبة متزايدة ي على حنو غري متناسب إذ الوباء
 يف املائة من املصابني، ويبلغ احتمال       ٥٧ء نسبة   ، حيث تشكل النسا    الكربى جنوب الصحراء 

 احتمـال   أمثال سنة بالفريوس ثالثة     ٢٤ و ١٥إصابة الشابات اللوايت تتراوح أعمارهن بني       
  ، من نفس العمراإلصابة به يف أوساط الشبان

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٣ املـؤرخ    ٥٣/٢ بقرار جلنة وضـع املـرأة        وإذ ُيرحب   
تناسب الذي خيلفه فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز على النساء           غري امل  بالتأثريوباالعتراف  

والبنات وباحلاجة إىل زيادة االلتزام السياسي واملايل وتنسيقه بقدر كبري من أجـل معاجلـة               
مسألة املساواة واإلنصاف بني اجلنسني فيما يتعلق باخلطط الوطنية للتصدي لفريوس نقـص             

يسلِّم بضرورة ربط التصدي لإليدز ربطـاً أوثـق بالتـصدي           املناعة البشرية واإليدز، وإذ     
 من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما األهداف املتصلة بالصحة، وإذ             ،الشامل

يؤكد يف هذا الصدد على الطابع املترابط لألهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالـصحة وتلـك      
  املتصلة بقضايا اجلنسني، 

فـريوس نقـص املناعـة      يطرحهـا    اليت    املتزايدة بالنظر إىل التحديات  ،  يعمدوإذ    
 هلـا أثـر     أخرىقوانني  وحنو سن قوانني جنائية     ، مبا يف ذلك ظهور اجتاهات       اإليدز/البشرية

 وإىل التطبيق املـستمر   عكسي يف جهود الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بالفريوس،          
ـ       بفريوس نقص ا   حمددة خاصة قيود  ل   وبقـائهم  فريوسالملناعة البشرية على دخول املصابني ب

احلاجة إىل تكثيف اجلهود من أجل ضمان عاملية االحترام حلقوق          التأكيد على   إىل   ،وإقامتهم
نقص إمكانية التأثر بفريوس     من أجل احلد من      ومراعاهتااإلنسان واحلريات األساسية للجميع     
   اإليدز، تأثرياإليدز واحلد من /الفريوسن بتصلْياملناعة البشرية ومنع التمييز والوصم امل

 املعين بفريوس نقص املناعـة      املشتركاألمم املتحدة    بضرورة قيام برنامج     وإذ ُيسلم   
العمل مع  ب و بدرجة كبرية  بتوسيع نطاق عمله مع احلكومات الوطنية وتعزيزه         اإليدز/البشرية

إمكانية حصول متعاطي املخدرات باحلقن      يفمجيع فئات اجملتمع املدين لسد الفجوة املوجودة        
، وال سيما يف السجون، وبوضع منـاذج شـاملة لتـوفري            األوضاععلى اخلدمات يف مجيع     

 القدرات  زيادة، وبدعم    ومبعاجلة مسأليت الوصم والتمييز    ،فيما يتعلق حبقْنهم  اخلدمات املالئمة   
ي املخدرات باحلقن، مبا فيهـا      واملوارد حبيث يتسىن توفري جمموعة شاملة من اخلدمات ملتعاط        

برامج احلد من األضرار املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية، كما وردت يف الدليل الفـين               
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 حتقيق عاملية الوقاية والعالج والرعاية ذات الـصلة          خبصوص املوجه للبلدان لتحديد أهداف   
الصادر عـن منظمـة       وهو الدليل  بفريوس نقص املناعة البشرية ملتعاطي املخدرات باحلقن،      

الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنـامج األمـم املتحـدة              
اإليدز، وذلك وفقاً للظروف السائدة يف كل من        /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     

  هذه البلدان؛
مـام حبقـوق    هيئات معاهدات حقوق اإلنسان من اهت     مجيع   مبا توليه    وإذ ُيرحب   
  اإليدز،/تصلة بفريوس نقص املناعة البشريةاإلنسان امل
 باخلطوات اإلجيابية املتخذة من أجل تنفيذ القرارات السابقة،         وإذ ُيرحب أيضاً    

مبا يف ذلك سن تشريعات يف بعض البلدان من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف سـياق                
مجيع األشخاص املصابني بفريوس اإليدز وحظر التمييز ضد /فريوس نقص املناعة البشرية

،  أو املتأثرين بهاإليدز أو املفترض إصابتهم به أو احلاملني للفريوس/نقص املناعة البشرية
وضد أفراد كل اجلماعات املعرضة لإلصابة هبذا الوباء أو املصابة به، ُمالحظاً بقلق رغم 

ملصابني بفريوس نقص   قوانني حتمي األشخاص ا     ىلإذلك أن ثلث البلدان ال تزال تفتقر        
  اإليدز من التمييز، /املناعة البشرية

 الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة املشترك املعين         اهلام بالدور    كذلك وإذ ُيرحب   
، بالتعاون مع اهليئـات املعنيـة يف      والوكاالت الراعية له   اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

ية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وبـدور           مفوض مبا فيها منظومة األمم املتحدة،    
املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، وخباصة منظمات املصابني بفريوس نقص املناعـة            

 /اإليدز، يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعـة البـشرية             /البشرية
 أنـشطة الوقايـة      جمموعـة  ، ويف كامل  اإليدز، مبا يف ذلك مكافحة التمييز ضد املصابني به        

  يف هذا اجملال،والدعم والعالج والرعاية 
 إىل أن وصم األشخاص والتمييز ضدهم على أساس إصـابتهم بفـريوس             وإذ ُيشري   

عقبتان كبريتان تعترضان التصدي الفعال لفريوس نقـص املناعـة          مها  نقص املناعة البشرية    
اإليدز، سواء أكانت إصابة فعلية أم بفريوس أو   ذا ال هبالبشرية وأن التمييز على أساس اإلصابة       

ن عبارة  أ حقوق اإلنسان، و   ة القائمة يف جمال    الدولي املعايريمفترضة، هو متييز حمظور مبوجب      
املُشار إليها يف األحكام املتعلقة بعدم التمييز الـواردة يف          " التمييز على أساس أوضاع أخرى    "

بغي تفسريها على أهنا تشمل الوضع الصحي، مبا يف ذلك          النصوص الدولية حلقوق اإلنسان ين    
  اإليدز، /فريوس نقص املناعة البشرية

بتقرير األمني العام عن محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص            حييط علماً وإذ    
، الذي يورد فيه األمني العام استعراضاً لإلجراءات اليت         (A/HRC/10/47)اإليدز  /املناعة البشرية 

ا عدد من احلكومات والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدوليـة واملنظمـات غـري             اختذه
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 والذي يتناول قضايا التعاون التقين من أجل         املذكورة  تنفيذ املبادئ التوجيهية   بشأناحلكومية  
  اإليدز، /تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية

مم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات      وبرامج األ  مجيع الدول    يدعو  -١  
 أن تواصل اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان احترام          إىل الدولية واملنظمات غري احلكومية   

اإليدز، كما هو وارد    /ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية         
  حتقيـق  هود الرامية إىل حتقيق هدف    يف املبادئ التوجيهية بوصف ذلك جزءاً أساسياً من اجل        

عاملية الوصول إىل الوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة                
  اإليدز؛/البشرية

 املتعلـق  أن تنفذ تنفيذاً كامالً إعالن االلتـزام          إىل  مجيع الدول   أيضاً يدعو  -٢  
ية العامة يف دورهتا االستثنائية املعنية      اإليدز الذي اعتمدته اجلمع   /فريوس نقص املناعة البشرية   ب

، واإلعالن السياسي املتعلق    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧اإليدز يف   /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 الرفيع املستوى   اجتماعهايف  العامة  اإليدز الذي اعتمدته اجلمعية     /بفريوس نقص املناعة البشرية   

  ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢ يفاإليدز /فريوس نقص املناعة البشريةاملعين ب
، وأجهزة األمم املتحدة وبراجمهـا ووكاالهتـا املتخصـصة           الدول يدعو  -٣  

ال سيما أقل البلدان   وواملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل مساعدة البلدان النامية،          
 الضار  تأثريالومكافحة  منواً وبلدان أفريقيا، يف جهودها الرامية إىل منع انتشار الوباء وختفيف            

  ؛بشعوهباإلنسان اخلاصة حقوق اعلى اإليدز /لفريوس نقص املناعة البشرية
 القيود املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية       إلغاءمجيع البلدان على    يشجع    -٤  

  ضـمان  علـى و ،بقائهم وإقامتهم  املصابني هبذا الفريوس و     األشخاص دخولاملفروضة على   
ريوس بعد اآلن إىل االستبعاد، أو االحتجاز أو الترحيل على أساس          خيضع املصابون هبذا الف    أال

  وضعهم املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية؛
 السياسي املتعلق إعالهناما أعربت عنه اجلمعية العامة يف كإىل االلتزام، يشري   -٥  

فة واسعة من طائتوفر  بتكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان       ،اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
 الظروف واألخالق والقيم الثقافية احمللية يف مجيع البلدان،         تأخذ يف احلسبان  برامج الوقاية اليت    

وال سيما أشدها تضرراً، مبا يف ذلك اإلعالم والتثقيف واالتصال، بلغات تفهمها اجملتمعـات     
 وتشجيع  سم باملخاطرة تاحمللية وعلى حنو حيترم الثقافات، وترمي إىل احلد من أمناط السلوك امل           

 واإلخالص، وتوسيع نطاق احلـصول علـى        العفافالسلوك اجلنسي املسؤول، مبا يف ذلك       
ن املعقمة، وجهود التخفيـف      احلقْ وأجهزة الذكرية واألنثوية    الواقياتالسلع األساسية ومنها    

من األضرار املتصلة بتعاطي املخدرات، وتوسيع نطاق احلصول على املـشورة والفحـص             
ل طوعي وسري، وإمدادات الدم املأمونة، والعالج املبكر والفعال لألمـراض املنقولـة             بشك

  باالتصال اجلنسي؛
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 عدم املساواة بني اجلنسني واإليذاء  أوجه مجيع الدول على القضاء علىحيث  -٦  
، مبن فيهن املوجودات رهـن      والبناتوالعنف اجلنسانيني، وحيثها على زيادة قدرات النساء        

، صابة بفريوس نقص املناعة البـشرية      االحتجاز، على محاية أنفسهن من خطر اإل       السجن أو 
 الصحة اجلنسية واإلجنابية،    مبا يف ذلك   تقدمي الرعاية واخلدمات الصحية،      عن طريق سيما   الو

 على املعلومات والتثقيف وكفالة ممارسة املـرأة        ة وكامل ة شامل بصورةوإتاحة سبل احلصول    
 اجلنسية والبت فيها بشكل حر ومـسؤول،        حبياهتاى املسائل اليت تتصل     حلقها يف السيطرة عل   

من أجل زيادة قدرهتا على محاية نفسها من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلك 
محاية صحتها اجلنسية واإلجنابية، والتحرر من اإلكراه والتمييز والعنف، ودمج تعزيز ومحاية            

 يف االلتزامات الدولية السابقة، مثل برنامج العمل الـذي          املفهومنحو  الاحلقوق اإلجنابية على    
 وإعالن وبرنامج عمل بيجني     ١٩٩٤سبتمرب  /اعتمده املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف أيلول      

، بوصفها عناصـر    ١٩٩٥سبتمرب  /اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف أيلول        
اإليـدز،  /ة يف استراتيجياهتا الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البـشرية         مكونة قوية ومتين  

، والبناتواختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني إمكانية الوصول بالطرق القانونية ومحاية النساء 
لمرأة وتعزيز استقالهلا االقتصادي، ويؤكد من جديـد يف هـذا           للتمكني  لوهتيئة بيئة مواتية    

   يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛واألوالدة الدور الذي يؤديه الرجال السياق أمهي
 إىل الدول أن تستمر، وإن اقتضى احلـال أن تـشرع، يف وضـع               يطلب  -٧  

مـسؤولة  ومراعية للمنظور اجلنساين وشـفافة      وتشاركية  وقة  سياسات وبرامج وطنية منسَّ   
علـى مـستوى    املعتمدة  الوطنية   السياسات   ولترمجة ،للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية    

احمللي ويف السجون أو مراكز االحتجاز، ُمشركةً يف مجيع         إىل عمل على املستوى     املقاطعات  
وثيق مع اجملتمع املـدين، املنظمـات غـري احلكوميـة           التعاون  المراحل الوضع والتنفيذ، وب   

 عن احلقـوق وممثلـي       ومجاعات املدافعني  ، واجملتمعية، واملنظمات النسائية   الدينيةواملنظمات  
  ؛املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وغري ذلك من الفئات الرئيسية املتأثرة هبذا الوباء

 األولوية ملـواطن الـضعف الـيت        على سبيل  أن تتصدى     إىل  الدول يدعو  -٨  
  يف ذلك األطفال   مبنفريوس نقص املناعة البشرية أو املصابون به،        ب املتأثرونيواجهها األطفال   

إعادة التأهيل  خدمات   يف فخ الرتاعات املسلحة؛ وتقدمي الدعم و        واقعني الذين جيدون أنفسهم  
 بوصـفهم ال سيما يف إطار دورهم      وإىل هؤالء األطفال وأسرهم، وإىل النساء وكبار السن،         

فيما خيص فريوس نقص املناعة     ولطفل  ا موجهة حنو مقدمني للرعاية، وتعزيز سياسات وبرامج      
يدز، مبا يف ذلك مسألة تقدمي اخلدمات واألدوية املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة              اإل/البشرية

البشرية إىل األطفال، وزيادة محاية األطفال اليتامى واملتضررين بسبب فريوس نقص املناعـة             
اإليدز، وتكثيف اجلهود الرامية إىل تطوير عالجات جديدة لألطفال، وعند الضرورة           /البشرية

   االجتماعي حتمي األطفال، ودعم هذه النظم؛لضمانلبناء نظم 
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يف اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي       الدول األطراف    إىل التزامات    يشري  -٩  
 فيما يتعلق بتزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بالرعاية والربامج الـصحية           ٢٠٠٦اإلعاقة لعام   
  ة والتكاليف؛ واجملانيواملستوىد هبا اآلخرون، من حيث النطاق واجلودة ذاهتا اليت يزوَّ

املتعلق جبوانـب حقـوق    أن اتفاق منظمة التجارة العاملية     ديدجيؤكد من     -١٠  
 ال حيول وينبغي أال حيول دون قيام األعضاء باختاذ التـدابري            امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة   

مـن   يؤكد   ، فإنه  بذلك االتفاق  االلتزام وبينما يكرر    ؛حالياً ومستقبالً حلماية الصحة العامة    
ذ بطريقة تدعم احلق يف محاية الصحة العامـة،         جديد أن االتفاق ميكن وينبغي أن يفسر وينفَّ       

 مـضادة   نوعية عقاقريوال سيما تعزيز إمكانية حصول اجلميع على الدواء مبا يف ذلك إنتاج             
   األساسية ملعاجلة اإلصابات املرتبطة باإليدز؛العقاقريللفريوسات العكوسة وغريها من 

 العموميـة الـصحة   ب العامليتني املتعلقتني  باالستراتيجية وخطة العمل     رذكِّي  -١١  
ني اعتمدهتما مجعية الصحة العاملية، وحيث الدول واملنظمـات         تواالبتكار وامللكية الفكرية الل   

 املعنيني على تقدمي الدعم القوي لتنفيـذمها علـى         اآلخرين أصحاب املصلحة والدولية املعنية   
   الناهزة؛والعدوىاإليدز /يما يف سياق فريوس نقص املناعة البشريةال سونطاق واسع، 

 إنفاذ حقوق امللكية    هبدف مجيع الدول على تطبيق تدابري وإجراءات        يشجع  -١٢  
 وإجيـاد  يف األدويـة،     املـشروعة  عقبات تعترض التجارة     ظهورالفكرية بطريقة حتول دون     

  ت؛ضمانات ضد إساءة استعمال هذه التدابري واإلجراءا
 إلغـاء  من أجـل  مجيع الدول على النظر يف اختاذ اخلطوات الالزمة         حيث    -١٣  

القوانني اجلنائية وغريها من القوانني اليت هلا أثر عكسي يف جهود الوقاية والعالج والرعايـة               
 باإلفصاح  ة مباشر اليت ُتلزم والدعم املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلك القوانني           

ضع املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية أو اليت تنتهك حقـوق اإلنـسان اخلاصـة               عن الو 
باملصابني بالفريوس وأفراد الفئات الرئيسية املتضررة من هذا الوباء، وحيث الدول أيضاً على             
النظر يف سن قوانني حتمي هؤالء األشخاص من التمييز يف جهود الوقاية والعالج والرعايـة               

   بفريوس نقص املناعة البشرية؛الدعم املتعلقةو
 هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، عند النظر يف التقارير املقدمة مـن        يدعو  -١٤  

الدول األطراف، إىل إيالء اهتمام خاص حبماية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة              
اليت تقدمها  يف التقارير   وذات صلة   اإليدز، ويدعو الدول إىل إدراج معلومات مالئمة        /البشرية

  إىل هيئات املعاهدات املعنية؛
ال سيما املقرر   واإلجراءات اخلاصة،   املكلفني بواليات يف إطار      مجيع   يدعو  -١٥  

 يف  ،اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة              
ل أبعاد حقوق اإلنسان اليت ينطوي      سياق الواليات احلالية هلذه اإلجراءات، إىل املسامهة يف حتلي        

  ؛اإليدز، واليت متس بشكل خاص البلدان النامية/عليها وباء فريوس نقص املناعة البشرية
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 معلومات مالئمة بشأن حقـوق      النظر يف إدراج   مجيع الدول على     يشجع  -١٦  
 إىل اجمللس   مالذي يقدَّ اإليدز يف التقرير الوطين     /اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية      

  يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل؛
 إىل األمني العام أن يعد دراسة حتليلية تستند إىل التعليقات الـواردة             يطلب  -١٧  

ال سيما برنامج األمم ومن احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة،       
اإليدز والوكاالت الراعية له، بالتعاون مع  /شريةاملتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة الب      

،  حلقـوق اإلنـسان    هيئات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها املفوضية الـسامية          
واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، بشأن اخلطوات املتخذة من أجل تعزيز وتنفيـذ    

علـى  اإليدز،  /فريوس نقص املناعة البشرية   الربامج الرامية إىل تناول حقوق اإلنسان املتصلة ب       
فـريوس نقـص املناعـة      ب املتعلـق إعالن االلتزام   يف  النحو املشار إليه يف املبادئ التوجيهية، و      

اإليدز لعام  /فريوس نقص املناعة البشرية   ب املتعلق، واإلعالن السياسي    ٢٠٠١اإليدز لعام   /البشرية
 عاملية الوصـول إىل      حتقيق  هدف من أجل بلوغ   وهذا القرار، يف سياق اجلهود املبذولة        ٢٠٠٦

اإليدز، وأن يقـوم،    /الوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية         
بالتشاور مع األطراف املهتمة، بتقدمي تقرير مرحلي إىل اجمللس لكي ينظر فيه خـالل دورتـه                

  .السادسة عشرة
  ٣٢اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٢٨  
متابعة الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنـسان بـشأن تـأثري            
األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان         

 والتمتع الفعال هبا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  وأهداف ميثاق األمم املتحدة، مببادئ إذ يسترشد  
   باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبإعالن وبرنامج عمل فيينا،وإذ يسترشد أيضاً  
تأكيد أن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم املترابطة اليت           وإذ يعيد     

  تقوم عليها منظومة األمم املتحدة،
عاملية وغري قابلة للتجزئة    هي حقوق   حقوق اإلنسان   تأكيد أن مجيع    وإذ يعيد أيضاً      

ل بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم املساواة وبنفس        ومترابطة ومتشابكة وأهنا جيب أن تعامَ     
  القدر من االهتمام،
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 الذي أكدت فيه    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يذكّر   
كون مسؤوالً عن تعزيز االحترام العاملي حلماية مجيع حقوق اإلنـسان           اجلمعية أن اجمللس ينبغي أن ي     

واحلريات األساسية للجميع دون متييز من أي نوع، وأن يضطلع، يف مجلة أمور، بـدور منتـدى                 
للحوار بشأن القضايا املواضيعية املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان، وأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان              

بادئ التعاون واحلوار احلقيقي وأن يهدفا إىل تعزيز قدرات الـدول األعـضاء             ينبغي أن يستندا إىل م    
  على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان مبا فيه مصلحة البشر كافة،

 الـذي   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩ املؤرخ   ٦٣/٣٠٣بقرار اجلمعية العامة    وإذ يذكّر أيضاً      
وثيقة اخلتامية للمـؤمتر املعـين باألزمـة املاليـة           ال ، بتوافق اآلراء  ،أيدت فيه اجلمعية العامة   

 ٣٠ إىل   ٢٤مـن   واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية، الذي ُعقد بنيويـورك يف الفتـرة             
  ،٢٠٠٩يونيه /حزيران

 الـذي   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٤ املؤرخ   ١٠/١- بقرار اجمللس دإ   وإذ يذكر كذلك    
أثريات السلبية لألزمتني االقتصادية واملالية العامليتني      أعرب فيه اجمللس عن قلقه الشديد إزاء الت       

التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان يف مجيـع         على  على التنمية االقتصادية واالجتماعية و    
ال سيما أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الـصغرية،          و بأن البلدان النامية،     أقّرالبلدان، و 

  كرب عندما تواجه تلك التأثريات،تكون معّرضة للتأثر بقدر أ
مرة أخرى أن األزمات االقتصادية واملالية العاملية املتعددة واملتشابكة          ؤكدي  -١  

، ويشدد  حقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا    ميع  اإلعمال العاملي جل  تطرح حتديات إضافية أمام     
 يواجهون ظروفاً اقتصادية    عندماعلى األمهية احملورية لالعتراف بكرامة اإلنسان جلميع الناس         

  ال يتحكمون فيها وحترمهم من قدرهتم على اإلعمال الكامل حلقوقهم؛
 التعهد الرمسي جلميع الدول بأن تفي بالتزاماهتـا بتعزيـز           ؤكد من جديد  ي  -٢  

االحترام العاملي جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع الناس ومراعاهتا ومحايتـها            
  ألمم املتحدة، وغريه من الصكوك املتصلة حبقوق اإلنسان، والقانون الدويل؛وفقاً مليثاق ا

أن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان هو ؤكد من جديد أيضاً     ي  -٣  
أمر ال بد منه لتحقيق مقاصد األمم املتحدة بالكامل، ويذكّر بتصميمه على اختاذ خطـوات               

ويل بغية إحراز تقدم كبري يف املساعي املتعلقة حبقوق اإلنـسان   يف اجتاه تنفيذ التزام اجملتمع الد     
  عن طريق بذل جهد متزايد ومستمر على صعيد التعاون والتضامن الدوليني؛

 بأن األزمة تطرح حتديات فريدة أمام اجلهود اليت تبذهلا مجيع فئـات             يذكّر  -٤  
ي لتأثري األزمة على أشد فئـات    البلدان النامية، وأنه يلزم اختاذ إجراءات قوية وعاجلة للتصد        

السكان ضعفاً وللمساعدة يف استعادة النمو القوي وما فقدته من مزايا يف مسريهتا حنو تنفيذ               
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، على النحو املسلّم              

  املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية؛به يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املعين باألزمة 
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 عقد حلقة نقاش أثناء اجلزء الرفيع املستوى من دورته الثالثة عـشرة             يقرر  -٥  
 األزمتني املالية واالقتصادية على إعمال مجيع حقوق اإلنسان يف مجيـع            ريأثتملناقشة وتقييم   

ل املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة ملتابعة       أحناء العامل، بغية املسامهة يف عمل الفريق العام       
املسائل الواردة يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املعين باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف             

، ويطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُتعد مـوجزاً حللقـة               التنمية
  ؛العامل املفتوح العضويةالنقاش ُيقّدم إىل الفريق 

إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان استشارة الـدول          يطلب    -٦  
 املسألة بغيـة     هذه األعضاء يف األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة بشأن          

ق تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة عن تأثري األزمتني على إعمال مجيـع حقـو                
  اإلنسان وعن اإلجراءات املمكنة الالزمة للتخفيف من هذا التأثري؛

 مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصـحاب املـصلحة ذوي            يشجع  -٧  
 يف حلقة النقاش، بغية ضمان التوازن املناسـب والتنـوع يف            بالكاملالصلة على املشاركة    

   املسألة؛بشأنوجهات النظر 
إىل مجيع أصحاب الواليات يف إطـار اإلجـراءات          املوجهة دعوته   يكرر  -٨  
بتقدمي تقرير عن تأثري األزمتني     ،  ما يكون مناسباً  وحسبلقيام، كل يف حدود واليته،      لاخلاصة  

االقتصادية واملالية العامليتني على إعمال مجيع حقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا، باالستناد إىل        
  ؛ للمجلسمداوالت الدورة االستثنائية العاشرة

   . أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٩  
  ٣٢اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

  املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية عشرة  -ثانياً   

    ١٢/١٠١  
  الوسطىمجهورية أفريقيا : نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

رسات املتصلة  بشأن الطرائق واملما  ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛
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 ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٤ االستعراض املتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى يف        وقد أجرى   
  ؛٥/١ جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس طبقاً

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى، وهـي           يعتمد  
، باإلضافة إىل   )A/HRC/12/2( مجهورية أفريقيا الوسطى     بشأنن تقرير الفريق العامل     تتألف م 

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتـا      / التوصيات و  خبصوصآراء مجهورية أفريقيا الوسطى     
الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املـسائل أو               

مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل     القضايا اليت   
)A/HRC/12/50الفصل السادس ،.(  

  ١٤اجللسة 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٢  
  موناكو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
   الدوري الشامل؛بعملية االستعراض

 طبقاً جلميع األحكام    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤ االستعراض املتعلق مبوناكو يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق مبوناكو، وهي تتألف مـن تقريـر            يعتمد  
 التوصيات  خبصوصآراء موناكو   ، باإلضافة إىل    )A/HRC/12/3( موناكو   بشأنالفريق العامل   

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من اجمللـس              /و
 معاجلة كافية خـالل احلـوار       بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجلَ          

  ).ل السادس، الفصA/HRC/12/50(التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامل 
  ١٤اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/١٠٣  
  بليز: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقاً جلميع األحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ االستعراض املتعلق ببليز يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس ذات 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق ببليز، وهي تتألف من تقرير الفريق            يعتمد  
أو /، باإلضـافة إىل آراء بليـز خبـصوص التوصـيات و           )A/HRC/12/4(العامل بشأن بليز    

 من اجمللس بكامـل  االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة      
هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفـاعلي                

  ).A/HRC/12/4/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/12/50(الذي جرى يف إطار الفريق العامل 

  ١٤اجللسة 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣

  ].صل السادسانظر اجلزء الثاين، الف. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٤  
  مجهورية الكونغو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  
بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩رئيس املؤرخ   لبيان ال 

  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛
 طبقاً جلميع ٢٠٠٩مايو / أيار٦ االستعراض املتعلق جبمهورية الكونغو يف وقد أجرى  

  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
ري الشامل املتعلق جبمهورية الكونغو، وهي تتألف من         نتيجة االستعراض الدو   يعتمد  

، باإلضـافة إىل آراء مجهوريـة       )A/HRC/12/6(تقرير الفريق العامل بشأن مجهورية الكونغو       
أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل         /الكونغو خبصوص التوصيات و   
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دود بشأن املسائل أو القضايا الـيت مل تعـاجلَ          اعتماد النتيجة من اجمللس بكامل هيئته، من ر       
، A/HRC/12/50(معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريـق العامـل              

  ).الفصل السادس
  ١٥اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٥  
  مالطة: املنتيجة االستعراض الدوري الش

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

ملمارسات املتصلة  بشأن الطرائق وا  ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقاً جلميع األحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦ االستعراض املتعلق مبالطة يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق مبالطة، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء مالطة خبـصوص التوصـيات        )A/HRC/12/7(طة  الفريق العامل بشأن مال   

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من اجمللـس              /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجلَ معاجلة كافية خـالل احلـوار                 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(ريـق العامـل     التفاعلي الذي جـرى يف إطـار الف       
  ).A/HRC/12/7/Add.1/Rev.2و

  ١٥اجللسة 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/١٠٦  
  نيوزيلندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١سندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا          امتثاالً للوالية اليت أ    إذ يتصرف   

، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ؤرخ  ـامل
بشأن الطرائق واملمارسات   ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ووفقاً لبيان الرئيس املؤرخ     

  املتصلة بعملية االستعراض الدوري الشامل؛
 طبقـاً جلميـع     ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٧ض املتعلق بنيوزيلندا يف      االستعرا وقد أجرى   

  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بنيوزيلندا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  

، باإلضـافة إىل آراء نيوزيلنـدا خبـصوص      )A/HRC/12/8(الفريق العامل بشأن نيوزيلنـدا      
أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /صيات و التو

اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل                
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          

  ).A/HRC/12/8/Add.1/Corr.1 وA/HRC/12/8/Add.1و
  ١٦اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٧  
  أفغانستان: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ  امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرا         إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقـاً جلميـع   ٢٠٠٩يو مـا / أيار٧ االستعراض املتعلق بأفغانستان يف    وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأفغانستان، وهي تتألف من تقرير           يعتمد  
، باإلضـافة إىل آراء أفغانـستان خبـصوص         )A/HRC/12/9(الفريق العامل بشأن أفغانستان     

لتزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من        أو االستنتاجات، فضالً عن ا    /التوصيات و 
اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل                

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          
  ).A/HRC/12/9/Add.1و

  ١٦اجللسة 
  ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٤

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٨  
  شيلي: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقاً جلميع األحكـام  ٢٠٠٩مايو / أيار٨ االستعراض املتعلق بشيلي يف   وقد أجرى   
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بشيلي، وهي تتألف مـن تقريـر             عتمدي  
، باإلضافة إىل آراء شيلي خبصوص التوصـيات        )A/HRC/12/10(الفريق العامل بشأن شيلي     

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من اجمللـس              /و
ن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجلَ معاجلة كافية خـالل احلـوار             بكامل هيئته، من ردود بشأ    

  ).، الفصل السادسA/HRC/12/50(التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامل 
  ١٦اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/١٠٩  
  ادتش: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

 املتصلة  بشأن الطرائق واملمارسات  ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 جلميع األحكـام    طبقاً ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ االستعراض املتعلق بتشاد يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتشاد، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
أو / التوصيات و  خبصوص، باإلضافة إىل آراء تشاد      )A/HRC/12/5( تشاد   بشأنالفريق العامل   

االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من اجمللس بكامـل        
ج معاجلة كافية خالل احلوار التفـاعلي       هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ         

  ).، الفصل السادسA/HRC/12/50(الذي جرى يف إطار الفريق العامل 
  ١٧اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١١٠  
  فييت نام: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١االً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارهـا           ـ امتث إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقـاً جلميـع     ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٨ االستعراض املتعلق بفييت نام يف       وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بفييت نام، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء فييـت نـام خبـصوص          )A/HRC/12/11(الفريق العامل بشأن فييت نام      

 الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من        أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا    /التوصيات و 
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اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل                
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          

  ).A/HRC/12/11/Add.1و
  ١٨اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. عُتمد دون تصويتا[

    ١٢/١١١  
  أوروغواي: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه /يران حز١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقاً جلميـع    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١ االستعراض املتعلق بأوروغواي يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأوروغواي، وهي تتألف من تقرير           يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء أوروغواي خبـصوص       )A/HRC/12/12(الفريق العامل بشأن أوروغواي     

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل              اجمللس بكامل هيئته  

  ). ، الفصل السادسA/HRC/12/50(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامل 
  ١٨اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١١٢  
  اليمن: وري الشاملنتيجة االستعراض الد

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  
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رائق واملمارسات املتصلة   بشأن الط ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقاً جلميع األحكام    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١ االستعراض املتعلق باليمن يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق باليمن، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء اليمن خبصوص التوصـيات        )A/HRC/12/13(بشأن اليمن   الفريق العامل   

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قّدمه، قبل اعتماد النتيجة مـن اجمللـس           /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلـوار                

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50( إطـار الفريـق العامـل        التفاعلي الذي جـرى يف    
  ). A/HRC/12/13/Add.1و

  ١٨اجللسة 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١١٣  
  فانواتو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارهـا          امتثاالً للوالية اليت   رفـإذ يتص   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقـاً جلميـع     ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٢راض املتعلق بفانواتو يف      االستع وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بفانواتو، وهي تتألف مـن تقريـر        يعتمد  
 ، باإلضافة إىل آراء فانواتو خبصوص التوصيات      )A/HRC/12/14(الفريق العامل بشأن فانواتو     

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من اجمللـس              /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلـوار                

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل            
  ). A/HRC/12/14/Add.1و

  ١٩اجللسة 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[
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    ١٢/١١٤  
  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ  امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرا         إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 ١٢سـالفية الـسابقة يف       االستعراض املتعلق جبمهورية مقدونيا اليوغو     وقد أجرى   
  ؛٥/١ طبقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠٠٩مايو /أيار

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية          يعتمد  
السابقة، وهي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة             

)A/HRC/12/15(            باإلضافة إىل آراء مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة خبـصوص ،
أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 

اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل                
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(فاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل         احلوار الت 

  ). A/HRC/12/15/Add.1و
  ١٩اجللسة 

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١١٥  
  جزر القمر: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          ام إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ل؛بعملية االستعراض الدوري الشام

 طبقـاً جلميـع     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣ االستعراض املتعلق جبزر القمر يف       وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبزر القمر، وهي تتألف من تقرير            يعتمد  
اء جزر القمر خبـصوص     ، باإلضافة إىل آر   )A/HRC/12/16(الفريق العامل بشأن جزر القمر      

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل                

  ). صل السادس، الفA/HRC/12/50(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامل 

  ١٩اجللسة 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١١٦  
  سلوفاكيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ          إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ا  ـ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قراره
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 طبقـاً جلميـع     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣ االستعراض املتعلق بسلوفاكيا يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ا

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بسلوفاكيا، وهي تتألف من تقريـر     يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء سـلوفاكيا خبـصوص        )A/HRC/12/17(الفريق العامل بشأن سلوفاكيا     

دمته، قبل اعتماد النتيجة من     أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما ق       /التوصيات و 
اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل                

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          
  ). A/HRC/12/17/Add.1و

  ٢٠اجللسة 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل السادس. يتاعُتمد دون تصو[
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    ١٢/١١٧  
  األشخاص املفقودون

 ،٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته         
  :أن يعتمد النص التايل

  إن جملس حقوق اإلنسان،"  
 وإىل مجيع القـرارات  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ  ٧/٢٨ إىل قراره    إذ يشري   

  سابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن األشخاص املفقودين،ال
ة ـبـشأن مـسأل   قدت يف دورته التاسـعة      حبلقة املناقشة اليت عُ    وإذ يرحب   

  األشخاص املفقودين، 
مفوضـية األمـم    حلقة املناقشة الذي أعدته      مبوجز مداوالت وإذ يرحب أيضاً      

  ،)A/HRC/10/10(نسان السامية حلقوق اإلاملتحدة 
 للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن ٣/٢بالتوصية علماً حييط   -١  

التقدم احملرز يف أعماهلا فيما يتعلق بالدراسة اخلاصة بأفضل املمارسات يف موضـوع             
األشخاص املفقودين، وهي التوصية الواردة يف تقرير اللجنة االستشارية عن أعمـال            

  ؛)A/HRC/AC/3/2(دورهتا الثالثة 
االستشارية أن تقدم الدراسة إىل اجمللـس يف دورتـه           اللجنة   إىليطلب    -٢  

  ".الرابعة عشرة
  ٣٠اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١
  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل اخلامس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١١٨  
  انإعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنس

 ،٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته         
  :أن يعتمد النص التايل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان"  
، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املـؤرخ    ٦/١٠ إىل قراري اجمللـس      إذ يشري   

، اللذين عهد اجمللس مبوجبهما إىل اللجنـة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٨و
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الستشارية مبهمة وضع مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتـدريب يف            ا
  جمال حقوق اإلنسان وتقدميه إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة،

 مبختلف املبادرات اهلادفة إىل إثراء املناقشات املتعلقة مبـشروع          يرحب  -١  
اإلنسان، وال سيما عقد إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق         

، األمر الذي أتاح للجنة     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧ و ١٦حلقة دراسية يف مراكش يومي      
  االستشارية عناصر جوهرية ستساعدها يف عملية وضع مشروع اإلعالن؛

 مناقشات رفيعة املستوى بشأن مشروع اإلعالن خـالل         إجراء يقرر  -٢  
  ".دورته الثالثة عشرة

  ٣٠اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر /ألول تشرين ا١

  ].انظر اجلزء الثاين، الفصل اخلامس. اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/١١٩  
آثار الديون اخلارجية للدول وغريها من التزاماهتا املالية الدولية املتصلة هبا           
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتـصادية          

  واالجتماعية والثقافية
 ،٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢ املعقودة يف    ٣١اإلنسان، يف جلسته    قرَّر جملس حقوق      

  :أن يعتمد النص التايل
  إن جملس حقوق اإلنسان،"  
 بشأن آثار الديون    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٥ إىل قراره    إذ يشري   

 اخلارجية للدول وغريها من التزاماهتا املالية الدولية املتصلة هبا على التمتـع الكامـل             
جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن          

  مجيع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة،
  :ُيقرر أن  
 أن تقدم إىليطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    )أ(  

 املالية الدولية   لتزاماهتاا وغريها من     للدول اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية     
ادية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتـص           

  ؛١١/٥ذ األنشطة الواردة يف قرار اجمللس ي يف تنف املساعدة،االجتماعية والثقافيةو
من أجل  يطلب إىل املفوضية السامية ختصيص موارد كافية يف امليزانية            )ب(  

 ، مبا يف ذلك تنظيم وعقـد مـشاورات        ١١/٥نشطة الواردة يف قرار اجمللس      تنفيذ األ 
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 مع اجلهات صاحبة املصلحة بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة املتعلقـة            إقليمية
بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان، وهي املشاورات اليت سُتجرى خالل فترة الوالية           

  ".احلالية للمكلّف بالوالية
  ٣١اجللسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢
  وامتناع عضوين عن التصويت، صوتا١٣ً صوتاً مقابل ٣١ بأغلبية ،اعُتمد بتصويت مسجل[
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. )انظر اجلزء الثاين، الفصل الثالث(

    :املؤيدون
ان، ـاالحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكست       

، ) متعددة القوميات-دولة (حرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا  الب
جنوب أفريقيا، جيبويت، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطـر،           
قريغيزستان، الكامريون، كوبا، مدغشقر، مصر، اململكـة العربيـة الـسعودية،     

  موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
    :ضوناملعار

أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، مجهوريـة كوريـا، سـلوفاكيا،           
سلوفينيا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريـا،          

  هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛
    :املمتنعون

  .]املكسيك، النرويج
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  اجلزء الثاين 

  والتموجز املدا    

  املسائل التنظيمية واإلجرائية   -أوالً   

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

  .  الدورةاجمللس وافتتح رئيس .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب إىل / أيلول١٤يف الفترة من 
، ألقت ممثلة أوروغواي ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢املعقودة يف  ،  ٣١ويف اجللسة     -٢

بياناً بشأن الكارثة الطبيعية اليت أملّت بشعيب إندونيسيا والفلبني، وبشأن األحداث الرياضـية             
  . اليت شهدهتا اآلونة األخرية

ويف اجللسة نفسها، ألقى الرئيس بياناً يعرب فيه عن تعاطفه وتضامنه مـع الـشعوب            -٣
  . نكوبة يف تلك املنطقةامل
 يف اجلزء السابع من مرفق      املدرجمن النظام الداخلي للمجلس،     ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٤

الثانيـة  قدت اجللسة التنظيمية للدورة  ، عُ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قرار اجمللس   
  . ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٢٨ يف عشرة

انظـر  ( يوماً   ١٤على مدى   ُعقدت   جلسة   ٣٢ على   عشرةالثانية  واشتملت الدورة     -٥
  ).  أدناه٢٤الفقرة 

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

 األمم املتحـدة    كياناتباإلضافة إىل مراقبني عن     ومراقبون آخرون،   أعضاء يف األمم املتحدة     
ملتصلة هبا ومنظمات حكومية دوليـة وكيانـات أخـرى       ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ا   

  ).األولانظر املرفق (ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية 
، قال الرئيس، رداً على     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥ويف اجللسة الثالثة، اليت ُعقدت يف         -٧

 اليـوم   بعد ظهـر  قى رسالة   النقاط النظامية اليت أثارها وفدا الربازيل واألرجنتني، إنه قد تل         
املمثل الدائم هلندوراس يف جنيـف      أن  ، تشري إىل    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٠السابق، مؤرخة   
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كما قال الرئيس إنه قد أبلغ األطراف املعنيـة         . ليس هو املمثل املعتمد حلكومة الرئيس زياليا      
مثـة  وتشاور معها، وكذلك مع مكتب جملس حقوق اإلنسان واجملموعات اإلقليميـة، وإن             

أن  اجمللس علـى     يف اُتخذت هبذا الشأن وإنه يرى أن مثة توافقاً يف اآلراء             قد إجراءات مالئمة 
  . قرار اجلمعية العامة بشأن توصيات تقرير جلنة وثائق التفويضيتبع اجمللس

  جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها  -جيم   
جدول األعمال   ٢٠٠٩ ربسبتم/ أيلول ١٥جلسته الثالثة املعقودة يف     يف  اجمللس   أقر  -٨

  ).انظر املرفق الثاين(الثانية عشرة وبرنامج عمل الدورة 

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

 يف  تجداملناقشة العامة بشأن عرض مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان آخر ما اس            املتعلقة ب 
 دقائق للدول األعضاء ودقيقتـان      ثالثمدة هذه املناقشة هي     أوضح أن   أنشطة مفوضيتها، و  

  .بني اآلخرينبة واملراِقللدول املراِق
املتعلقة ترتيبات  السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ١٦ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -١٠
 مـن   ٣راءات اخلاصة مبوجب البنـد      احلوار التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلج       ب

 دقائق لعرض صاحب الوالية التقرير الرئيـسي        عشرجدول األعمال، ومدة هذا احلوار هي       
 دقائق للبلدان املعنية، إن ُوجـدت، وللـدول         مخسودقيقتان إضافيتان لكل تقرير إضايف؛ و     

بني اآلخرين، مبا يف    راِقبة يف اجمللس وامل    دقائق لبيانات الدول املراقِ    وثالثاألعضاء يف اجمللس؛    
واملنظمات احلكومية   األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا         كياناتذلك  

؛ خرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة        األكيانات  الالدولية و 
  . دقائق ملا يقدمه صاحب الوالية من مالحظات ختاميةمخسو

املتعلقة ترتيبات  السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ١٧ة السابعة املعقودة يف     ويف اجللس   -١١
واملـدة  مراكز احتجـاز،    يف  لقة النقاش بشأن مسألة حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني         حب

 وثالث دقائق للدول األعضاء يف اجمللـس        النقاش سبع دقائق ألعضاء حلقة      املسموح هبا هي  
  .بني اآلخرينملراِقبة واودقيقتان للدول املراِق

املتعلقة ترتيبات  السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ١٨ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -١٢
املناقشة العامة بشأن تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمـني العـام            ب

ء يف اجمللـس    ثالث دقائق للدول األعضا   واملدة املسموح هبا هي     ووحدة التفتيش املشتركة،    
  .بني اآلخرينبة واملراِقودقيقتان للدول املراِق
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  املتعلقـة  ترتيبـات السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٢٢ املعقودة يف    ١١ويف اجللسة     -١٣
بني بـة واملـراقِ  لـدول املراقِ با  فيما يتعلق   من جدول األعمال   ٣املناقشة العامة بشأن البند     ب

  .يقتاندقواملدة املسموح هبا هي اآلخرين، 
املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٢٢ املعقودة يف    ١١ويف اجللسة     -١٤
ثالث دقائق للدول واملدة املسموح هبا هي  من جدول األعمال، ٤املناقشة العامة بشأن البند  ب

  .بني اآلخرينبة واملراِقاألعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراِق
املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٢٣قودة يف    املع ١٤ويف اجللسة     -١٥
واملـدة   من جدول األعمـال،      ٦النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل يف إطار البند          ب

ـ      ة دقيقة تعرض فيها الدول    ٢٠ما ال يزيد عن     املسموح هبا هي     د ـ املعنية آراءها؛ وما ال يزي
 اجمللس والدول املراقبة ووكاالت األمم املتحدة عن  دقيقة تعرب فيها الدول األعضاء يف٢٠عن 

أن جيري حسب الضرورة وتوخياً الستيعاب أكرب عدد        آرائها بشأن نتائج االستعراض، على      
د ـبة؛ وما ال يزي    من الدول األعضاء والدول املراقِ     دولة لكل   ني دقيقت من املتحدثني ختصيص  

 العامة بشأن نتـائج االسـتعراض،       قاهتمبتعلي دقيقة ألصحاب املصلحة يدلون فيها       ٢٠عن  
  . ُتخصص خالهلا دقيقتان لكل متحدث

املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٢٥ املعقودة يف    ٢٠ويف اجللسة     -١٦
ثالث دقائق للدول واملدة املسموح هبا هي  من جدول األعمال، ٦املناقشة العامة بشأن البند  ب

  .بني اآلخرينبة واملراِقن للدول املراِقاألعضاء يف اجمللس ودقيقتا
املتعلقـة  ترتيبـات   ال الرئيسسبتمرب، عرض   / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     -١٧
سـبع  واملدة املسموح هبا هي املناقشة السنوية بشأن إدماج منظور جنساين يف عمل اجمللس،     ب

بـة  جمللس ودقيقتـان للـدول املراقِ     فريق املناقشة وثالث دقائق للدول األعضاء يف ا       دقائق ألعضاء   
  .بني اآلخرينواملراِق
املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة     -١٨
ثالث دقائق للدول واملدة املسموح هبا هي  من جدول األعمال، ٥املناقشة العامة بشأن البند  ب

  .بني اآلخرينة واملراِقباألعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراِق
املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٢٩ املعقودة يف    ٢٣ويف اجللسة     -١٩
 مـن   ٧ البند   يف إطار احلوار التفاعلي مع أعضاء بعثة تقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة،            ب

قيقتـان  ثالث دقائق للدول األعضاء يف اجمللس ود      واملدة املسموح هبا هي     جدول األعمال،   
  .بني اآلخرينبة واملراِقللدول املراِق

املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٢٩ املعقودة يف    ٢٤ويف اجللسة     -٢٠
ثالث دقائق للدول واملدة املسموح هبا هي  من جدول األعمال، ٧املناقشة العامة بشأن البند  ب

  .بني اآلخرينِقبة واملرااألعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراِق
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املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٣٠ املعقودة يف    ٢٥ويف اجللسة     -٢١
ثالث دقائق للدول واملدة املسموح هبا هي  من جدول األعمال، ٨املناقشة العامة بشأن البند  ب

  .بني اآلخرينبة واملراِقاألعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراِق
املتعلقـة  ترتيبـات   السبتمرب، عرض الرئيس    / أيلول ٣٠ املعقودة يف    ٢٦ ويف اجللسة   -٢٢
ثالث دقائق للدول واملدة املسموح هبا هي  من جدول األعمال، ٩املناقشة العامة بشأن البند  ب

  .بني اآلخرينبة واملراِقاألعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراِق
املتعلقة ترتيبات الأكتوبر، عرض الرئيس / تشرين األول ١ املعقودة يف    ٢٩ويف اجللسة     -٢٣
ثـالث دقـائق   واملدة املسموح هبا هي     من جدول األعمال،     ١٠املناقشة العامة بشأن البند     ب

  .بني اآلخرينبة واملراِقللدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراِق

  االجتماعات والوثائق  -هاء   
  . املة أثناء دورته الثانية عشرة خبدمات ك مزوَّدة جلسة٣٢عقد اجمللس   -٢٤
  . القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللسوترد يف اجلزء األول من هذا التقرير  -٢٥
  .ويتضمن املرفق األول قائمة احلضور  -٢٦
ويتضمن املرفق الثاين جدول أعمال اجمللس بصيغته الواردة يف اجلزء اخلـامس مـن                -٢٧

  .٥/١مرفق قرار اجمللس 
من املرفق الثالث تقديرات ما يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته من آثـار             ويتض  -٢٨

  .الربناجمية إدارية وآثار على امليزانية
  . الدورة الثانية عشرة للمجلسمن أجلويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة   -٢٩
اصة الذين  ويتضمن املرفق اخلامس قائمة أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخل           -٣٠

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

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

  .عراض الدوري الشاملوالثامنة لالست

  الزيارات  -واو   
، أدىل وزير إدارة الكوارث     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٣٣

املنظمات  خارجية الواليات املتحدة لشؤون      ةوحقوق اإلنسان يف سري النكا، ومساعد وزير      
  . ببيانات أمام اجمللسمن تايلند،صاحبة السمو امللكي األمرية باجراكيتياهبا الدولية، و
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، أدىل الوزير االحتـادي     ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول ١٦ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٣٤
  .حلقوق اإلنسان يف باكستان ببيان أمام اجمللس

، أدىل وزير العـدل يف بوليفيـا        ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول ١٨ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٣٥
  .بيان أمام اجمللسب)  املتعددة القوميات-دولة (

   أصحاب الوالياتاختيار وتعيني   -زاي   
، أصحاب ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ املعقودة يف ٣٢ جلسته يف ،عني اجمللس -٣٦

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

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -حاء   

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

، عرض ممثل االحتاد    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -٣٨
والذي شاركت  ملقدم من االحتاد الروسي     ، ا A/HRC/12/L.28الروسي مشروع القرار    

، وسـنغافورة   ) املتعددة القوميات  - دولة  ( باكستان، وبنغالديش، وبوليفيا     يف تقدميه 
وقد انضمت الحقاً إىل ). موعة األفريقيةاجمل باسم(وصربيا، والفلبني، وكوبا، ونيجرييا 

ومجهورية مقدونيا مقدمي مشروع القرار كلٌ من الربازيل، وبريو، وبيالروس، وتركيا، 
، ) البوليفاريـة  - مجهوريـة   (اليوغوسالفية السابقة، وسويسرا، والصني، وفرتويـال       

  . نام، وكازاخستان، وماليزيا، واهلند  وفييت
  . منه٥الً الفقرة  الروسي شفوياً مشروع القرار معدِّاالحتادويف اجللسة نفسها، نقح ممثل   -٣٩
 الدول األعضاء يف االحتاد األورويب      باسمل فرنسا،   ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممث       -٤٠

  . عامة بشأن مشروع القراربتعليقاتاجمللس، اليت هي أعضاء يف 
 انتبـاه اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجـه       ١٥٣ووفقاً للمادة     -٤١

انظـر  (لربناجميـة   ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية ا تقديرات
  ).الثالثاملرفق 
ويف اجللسة نفسها، اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحـة شـفويا               -٤٢

  ).١٢/١ الفصل األول، القرار ،لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول(
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  اعتماد تقرير الدورة   -اء ط  
، أدىل املقرر ونائب رئيس ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ املعقودة يف ٣٢يف اجللسة   -٤٣

  .(A/HRC/12/L.10)شروع تقرير اجمللس مب فيما يتصلاجمللس ببيان 
أن يعهد  ويف اجللسة نفسها، اعتمد اجمللس مشروع التقرير بشرط االستشارة وقرر             -٤٤
  . املقرر بوضعه يف صيغته النهائيةإىل
الدورة ممثلو كلٍ من نيجرييا     تتصل ب  أيضا، أدىل مبالحظات عامة      نفسهاويف اجللسة     -٤٥

، فضالً عن مراقبني من     )جمموعة الدول العربية   باسم(وتونس  )  جمموعة الدول األفريقية   باسم(
 املركز القانوين حلقوق    - عدالة   مركز باسمأيضاً  (القانون يف خدمة اإلنسان      - مؤسسة احلق 

 يين ملصادر حقوق املواطنـة والالجـئني،      املركز الفلسط /األقلية العربية يف إسرائيل، ومؤسسة بديل     
الصداقة فيما بني الـشعوب،     توطيد  ، وحركة مناهضة العنصرية و    )واالئتالف الدويل للموئل  

   .                         اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان   ، و                                          منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرينو
   .                           ، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي              ويف اجللسة نفسها  -  ٤٦

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

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

  . ُيقدم حتديثاً ألنشطة مفوضيتها ببيانالسامية حلقوق اإلنسان
وأثناء املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الرابعة املعقودة               -٤٨
  :سبتمرب، أدىل من يلي ببيانات/ أيلول١٦سبتمرب، واجللسة اخلامسة املعقودة يف / أيلول١٥يف 

الحتـاد الروسـي، واألرجنـتني،      ا: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، والبحـرين،   )باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (واألردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، وباكستان     

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

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

باسم حركة عـدم    (، وشيلي، والصني، وفرنسا، والفلبني، وقطر، وكوبا، ومصر         )وكرواتيا

__________ 

 .بةمراِقدول ة مراقبة يف اجمللس تتحدث باسم دول أعضاء ودول )١(
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، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، والنـرويج،            )االحنياز
، واهلند، وهنغاريا، وهولندا، والواليـات املتحـدة    )باسم جمموعة الدول األفريقية   (ونيجرييا  
  واليابان؛ األمريكية،
 وأفغانـستان،   إثيوبيا، وأذربيجان، وأسـتراليا،   : بة التالية ممثلو الدول املراقِ    )ب(  

  واجلمهورية التـشيكية،   يرلندا، وبلغاريا، وتركيا، وتونس، واجلزائر،    آوإكوادور، وأملانيا، و  
واجلمهورية العربية السورية، ورومانيا، وزمبابوي، وسري النكا، والـسودان، وسويـسرا،       

  ؛وكندا، وكولومبيا، ولكسمربغ، وماليزيا، واملغرب، وملديف، والنمسا، واليمن
  االحتاد األفريقي؛: راقب عن املنظمة احلكومية الدولية التاليةم  )ج(  
منظمة العفو الدولية، واملركـز  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )د(  

وجلنة احلقـوقيني   اآلسيوي للموارد القانونية، والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني،          
أيضاً باسـم الـشبكة     ( املنطقة األوروبية    - ات واملثليني للمثليالرابطة الدولية   الكولومبية، و 

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

 يف أملانيا، واالحتاد السويدي حلقوق املثليات واملثليني         واملثليني ثلياتحلقوق اإلنسان، واحتاد امل   
منظمة رصد  ومؤسسة دانييل ميتران،    ": فرنسا احلريات "، و )وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً   

، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وجلنة احلقوقيني الدولية، ورابطة حقـوق           حقوق اإلنسان 
ومنظمـة   اإلنسانية واألخالقيـة،     للقيمقليات األمريكية، واالحتاد الدويل     اإلنسان الدولية لأل  

 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، ومرصد األمم املتحدة، والرابطـة الدوليـة             -الشمال  
أيضاً باسم حركة مناهـضة  (مرأة، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية   لاإلنسان ل حلقوق  

أيضاً باسم  (، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب      )قة فيما بني الشعوب   العنصرية وتوطيد الصدا  
  ).االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

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

  .ممارسة حق الرد

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

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

 اجمللس مناقـشة عامـة بـشأن      أجرىويف اجللسة العاشرة املعقودة يف اليوم نفسه،          -٥١
  :التقارير اليت قدمها ممثل نائب املفوضة السامية، وأدىل من يلي ببيانات أثناء املناقشة
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وسـي، واألرجنـتني،    االحتـاد الر  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  وبـاراغواي، والربازيـل،     وإكوادور، أيضاً باسم األرجنتني،  (وإكوادور، وإندونيسيا، وأوروغواي    

، ) البوليفاريـة  -مجهورية  (، وبريو، وشيلي، وفرتويال     ) املتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  
باسـم   ()١(س، وبنغالديش، وتـون   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، وباكستان   )وكولومبيا

والفلبني، أيضاً باسم إيطاليا، وسويسرا،     (، وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا     )جمموعة الدول العربية  
 والبوسـنة   أيضاً باسم االحتاد األورويب، وألبانيا، وأوكرانيا،      ()١(، والسويد )وكوستاريكا، واملغرب 

ـ         سابقة، وصـربيا،   واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ال
، )الكارييبوباسم جمموعة دول أمريكا الالتينية       ()١(، وشيلي، والصني، وكولومبيا   )وكرواتيا

باسم جمموعـة الـدول     (، واملكسيك، ونيجرييا    )باسم حركة عدم االحنياز   (وكوبا، ومصر   
  ة؛، والنرويج، واهلند، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي)األفريقية
 ،ليشيت -  وتيمور ، وبريو ، وإسرائيل ،أذربيجان: بة التالية ممثلو الدول املراقِ    )ب(  
   وسويسرا؛، وسري النكا، واجلمهورية الدومينيكية،واجلزائر

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

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

ومركـز  منظمة العفو الدولية،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
مناصـرة احلريـة،    ومبية، ومؤسسة   ، وجلنة احلقوقيني الكول   نساندراسات حقوق اإل  ل القاهرة

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

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

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

    ).           األمم املتحدة
   .                                                                ويف اجللسة نفسها، أدىل مفتش من وحدة التفتيش املشتركة مبالحظاته اخلتامية  -  ٥٢
                                    أكتوبر، أجرى اجمللس مناقشة عامـة       /              تشرين األول   ١               املعقودة يف      ٢٩           ويف اجللسة     -  ٥٣

                  ضها نائب املفوضة                                            اليت أعدهتا املفوضية واألمني العام وعر                           املتعلقة ببلدان حمددة                  بشأن التقارير   
    ).       أدناه   ٧٢٠            انظر الفقرة  (              يف اجللسة نفسها 

                                                                              ويف اجللسـة نفسهـا، أدىل ممثـال بوروندي وكمبوديا ببيانني باعتبار بلـديهما             -  ٥٤
   .           بلدين معنيني
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

   حقوق اإلنساننميدايف وآلياهتا التعاون مع األمم املتحدة وممثليها     
، عرض ممثـل هنغاريـا      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -٥٥

 إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا،     من  املقدم من هنغاريا مبشاركة    A/HRC/12/L.8مشروع القرار   
رسـك،  وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهل        

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

وقد انضمت الحقاً إىل مقـدمي      . مسا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان     والن
مشروع القرار كلٌ من أرمينيا، وأندورا، وأوروغواي، وآيسلندا، وبـاراغواي، والربازيـل،         
وتايلند، واجلبل األسود، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، ومجهوريـة مقـدونيا           

لسابقة، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسنغال، وشيلي، وصربيا، وغواتيمـاال،        اليوغوسالفية ا 
  . وفنلندا، وقربص، وكولومبيا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهاييت، واليابان

 وتعديل ٥ الفقرة   حبذف، نقح ممثل هنغاريا شفويا مشروع القرار        نفسهاويف اجللسة     -٥٦
  .٧الفقرة 
 ، بصيغته املنقحـة شـفوياً     دون تصويت  ع القرار مشروويف اجللسة نفسها، اعُتمد       -٥٧

   ).١٢/٢القرار ،  الفصل األول،، انظر اجلزء األولاملعتمدةطالع على النص بصيغته الل(

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية              - ثالثاً  
   مبا يف ذلك احلق يف التنمية،الثقافيةوواالجتماعية 

  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح  -ألف   
املمثلة اخلاصة لألمني  قامت، ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٥٨

  ).A/HRC/12/49(تقريرها بعرض ،  كوماراسواميراديكا، العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح
 ١٦الذي أعقب ذلك يف اجللـسة اخلامـسة املعقـودة يف             التفاعليوأثناء احلوار     -٥٩
  :سبتمرب، أدىل من يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على املمثلة اخلاصة/أيلول

 ، وأوروغـواي  ،االحتاد الروسـي  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
باسم جمموعـة   ( )١(وتونس ، والربازيل ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   ( وباكستان   ،وإيطاليا

باسم  ()١( والسويد ، وسلوفينيا ، وجيبويت ، وجنوب أفريقيا  ، ومجهورية كوريا  ،)الدول العربية 
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 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى      ، ومصر ، والفلبني ، وفرنسا ، والصني ،)االحتاد األورويب 
   واليابان؛، والواليات املتحدة األمريكية، وهنغاريا، واهلند، والنرويج،وآيرلندا الشمالية

 ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   ( وإيـران    ، أستراليا :بة التالية الدول املراقِ ممثلو    )ب(  
 ، وسـري النكـا    ، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    ، واجلمهورية العربية السورية   ،واجلزائر
   ونيبال؛، والنمسا، وكندا، والعراق، وسويسرا،والسودان
االحتـاد األفريقـي،    :  الدوليتني التاليتني  مراقبان عن املنظمتني احلكوميتني     )ج(  

  واملفوضية األوروبية؛
شـبكة املؤسـسات    : مراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )د(  

  الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان؛
جلنة احلقـوقيني الكولومبيـة،     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

  . السالم، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكيةوالنادي الدويل ألحباث

  احلوار التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء   

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

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

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

  : اخلاصةاملقررةوطرحوا أسئلة على 
 ، وإندونيـسيا  ،االحتـاد الروسـي   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
 ، والبوسـنة واهلرسـك    ، والربازيـل  ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   ( وباكستان   ،وإيطاليا
واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى       ، وغانا ، والصني ،)باسم االحتاد األورويب   ()١(والسويد

   والواليات املتحدة األمريكية؛، واهلند،وآيرلندا الشمالية
   واملغرب؛، وبريو، وأستراليا،أرمينيا: بة التاليةممثلو الدول املراِق  )ب(  
منظمة الفرانسيسكان الدولية،   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

  ).أيضاً باسم اجلمعية الدولية ملكافحة الرق(كافحة االجتار بالنساء والتحالف العاملي مل
  .ويف اجللسة نفسها، أجابت املقررة اخلاصة عن األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية  -٦٣
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سبتمرب، / أيلول ١٧ويف اجللسة نفسها أيضاً، وكذلك يف اجللسة الثامنة املعقودة يف             -٦٤
  .يانني يف إطار ممارسة حق الردأدىل ممثال اجلزائر واملغرب بب

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

ألطفال واسـتغالل األطفـال يف      اة مبسألة بيع األطفال وبغاء      ـة املعني ـررة اخلاص ـاملق    
  املواد اإلباحية

املقررة اخلاصـة    قامت،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٦ يف   يف اجللسة السادسة املعقودة     -٦٦
، معال ، جناة جميدألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةااملعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء 

  ).Add.1-3 وA/HRC/12/23(تقاريرها بعرض 
  .ن معنيني وإستونيا ببيانني باعتبار بلديهما بلدي،ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال التفيا  -٦٧
 يلي ببيانـات    َمْن يف اجللسة نفسها، أدىل      ،وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك       -٦٨

  :وطرحوا أسئلة على املقررة اخلاصة
 ، وإندونيـسيا  ،االحتـاد الروسـي   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 ، فاسـو   وبوركينـا  ، والربازيل ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   ( وباكستان   ، وإيطاليا ،وأوروغواي
 ،)باسـم االحتـاد األورويب     ()١( والسويد ، والسنغال ، ومجهورية كوريا  ،والبوسنة واهلرسك 

   وهولندا؛، واهلند،)باسم جمموعة الدول األفريقية( ونيجرييا ،والصني
   واملغرب؛، وتشاد، وبريو، وباراغواي،أستراليا: بة التاليةممثلو الدول املراِق  )ب(  
املركـز اآلسـيوي للمـوارد      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

  . العامليالسالمالقانونية، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية للمرأة، وجملس 
  .ويف اجللسة نفسها، أجابت املقررة اخلاصة عن األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية  -٦٩

  ملعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلاخلبري املستقل ا    
اخلـبري املـستقل   ، عرض ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦يف اجللسة السادسة املعقودة يف       -٧٠

  ).A/HRC/12/27(، تقريره املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، رودي حممد رزقي
 ١٧يف   يف اجللـسة الثامنـة املعقـودة         أعقب ذلـك،  وأثناء احلوار التفاعلي الذي       -٧١
  : يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على اخلبري املستقلْنسبتمرب، أدىل َم/أيلول

باسم منظمة  ( وباكستان   ،إندونيسيا: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
   وكوبا؛، والصني، وجيبويت، والربازيل،)املؤمتر اإلسالمي

   واملغرب؛،) البوليفارية-مجهورية (فرتويال : بتني التاليتنيممثال الدولتني املراِق  )ب(  
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 أيـضاً (رابطة املواطنني العاملية    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، واحتاد رابطات الـدفاع عـن       )باسم منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين       

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

  .األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

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

 اخلبرية املستقلة   قامت،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧ اجللسة الثامنة املعقودة يف      يف  -٧٣
املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الـشرب املأمونـة             

تقاريرهـا  بعـرض  وخدمات الصرف الصحي، السيدة كاتارينـا دي البوكريكيـه،        
)A/HRC/12/24و Add.1-2.(  

  . ومصر ببيانني باعتبار بلديهما بلدين معنيني،فسها، أدىل ممثال كوستاريكاويف اجللسة ن  -٧٤
 يلي ببيانـات    َمْن يف اجللسة نفسها، أدىل      ،وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك       -٧٥

  :وطرحوا أسئلة على اخلبرية املستقلة
 ،ازيـل  والرب ، وإيطاليـا  ،إندونيسيا: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 ، والنرويج، والصني، وشيلي،)باسم االحتاد األورويب ()١( والسويد ، وجيبويت ،وجنوب أفريقيا 
   والواليات املتحدة األمريكية؛، وهولندا،واهلند

   وسويسرا؛، وتركيا، وأملانيا، وإكوادور،إسبانيا: بة التاليةممثلو الدول املراِق  )ب(  
  املفوضية األوروبية؛: ية التاليةمراقب عن املنظمة احلكومية الدول  )ج(  
شبكة الرابطـات   : مراقبون عن املؤسسات الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )د(  

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

أيـضاً  (منظمة العفو الدوليـة     : التاليةمراقبون عن املنظمات غري احلكومية        )ه(  
، ومنظمة التنمية التعليمية    والنادي الدويل ألحباث السالم   ،  )ةالدولي" غرين بيس  "منظمةباسم  

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

  ).بالطاقة الشمسيةالعاملة الطهي 
  .ويف اجللسة نفسها، أجابت اخلبرية املستقلة عن األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية  -٧٦
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املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على                
  اإلنسانالتمتع حبقوق 

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

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

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

  :وطرحوا أسئلة على املقرر اخلاص
منظمة باسم  ( وباكستان   ،إندونيسيا: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 ، وقريغيزستان ،)باسم االحتاد األورويب  ( )١( والسويد ، وجيبويت ، والربازيل ،)املؤمتر اإلسالمي 
  واليابان؛ ، والواليات املتحدة األمريكية، واهلند،)باسم جمموعة الدول األفريقية(ونيجرييا 
  تركيا؛: بة التاليةممثل الدولة املراِق  )ب(  
  املفوضية األوروبية؛: لدولية التاليةاحلكومية امراقب عن املنظمة   )ج(  
أيـضاً  (منظمة العفو الدوليـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

فرنـسا  "أيضاً باسـم    ( العامل الثالث    -، ومركز أوروبا    )ةالدولي" غرين بيس  "منظمةباسم  
يني، واالحتاد الـدويل    مؤسسة دانييل ميتران، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراط      ": احلريات

، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بـني                                    البالغني الريفيني الكاثوليك  حلركات  
  .، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان)الشعوب، واالحتاد العاملي لنقابات العمال

  .اخلتاميةويف اجللسة نفسها أيضاً، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وأدىل مبالحظاته   -٨٠

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

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

  ). أدناه٩٩ و٩٨انظر الفقرتني (الفريق العامل 

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

بعرض ، حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، السيد جيمس أنايااملعين 
  ).Add.1-10 وA/HRC/12/34(تقاريره 
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 املتعددة  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبوتسوانا ، وبنما ،ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو الربازيل       -٨٤
  .اناً معنية ونيبال ببيانات باعتبار بلداهنم بلد، وشيلي، وبريو،)القوميات

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

 ،)باسم االحتاد األورويب   ()١(السويد: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
   والواليات املتحدة األمريكية؛، والنرويج،واملكسيك
 وفرتويـال   ، والـدامنرك  ، وإكـوادور  ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

   ونيوزيلندا؛، وكولومبيا، وكندا، وفنلندا،) البوليفارية-مجهورية (
 األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة       كياناتمراقب عن     )ج(  

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

  حلقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني؛
جلنة احلقوقيني الكولومبية، وجتمـع     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

  . حلقوق اإلنساناجلمعيـة الدائمـةحقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، و
  .ويف اجللسة نفسها أيضا، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٨٦

  حلقات النقاش  -جيم   

  مراكز احتجازيف حلقة النقاش املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني     
، عقـد اجمللـس، عمـالً      ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول ١٧يف اجللسة السابعة املعقودة يف        -٨٧

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

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

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

  :على أعضاء فريق النقاش
أيضاً باسم األرجنـتني،  (أوروغواي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، وبـريو، وشـيلي،   ) املتعددة القوميات-دولة (، والربازيل، وباراغواي، وبوليفيا  وإكوادور
باسم منظمة املـؤمتر    (، وإيطاليا، وباكستان    )، وكولومبيا ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
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باسم االحتـاد    ()١(، والسويد )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(، والربازيل، وتونس  )اإلسالمي
جمموعة دول أمريكا الالتينيـة     باسم  ( )١(وسويسرا، والصني، وفرنسا، وكولومبيا   ،  )األورويب

  ، ومصر، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية؛)الكارييبو
  أستراليا، واجلزائر، وكوت ديفوار؛: بة التاليةممثلو الدول املراِق  )ب(  
نظمات املتصلة   األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وامل     كياناتمراقب عن     )ج(  

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

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

أيضاً باسم االئتالف الدويل لشؤون االحتجاز، ومنتدى املهاجرين        (اجرين  الدولية حلقوق امله  
  .، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب)يف آسيا، والشبكة الوطنية حلقوق املهاجرين والالجئني

ويف اجللسة نفسها، أجاب أعضاء فريق النقاش التالية أمساؤهم عن األسئلة وأدلـوا               -٩٠
  .نتوري غويسحلميد اجلمري، وفانيسا ليسين، وآشلي ويليام بوناِفعبد ا: مبالحظات ختامية

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

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

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

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

  .ختامية ويف اجللسة نفسها، أجاب أعضاء فريق النقاش عن األسئلة وأدلوا مبالحظات  - ٩٢

  متابعة الدورات االستثنائية  -دال   

 على اإلعمال   تني االقتصادية واملالية العاملي   بتأثري األزمتني ة االستثنائية املتعلقة    متابعة الدور     
  ال هباالفعَّالعاملي حلقوق اإلنسان والتمتع 

سبتمرب، أدلت املفوضة السامية ببيان عـن       / أيلول ١٨يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٩٣
 علـى اإلعمـال     تني االقتصادية واملالية العاملي   بتأثري األزمتني متابعة الدورة االستثنائية املتعلقة     
  .الفعَّال هباالعاملي حلقوق اإلنسان والتمتع 
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  : يلي ببياناتَمْنويف اجللسة نفسها، أدىل   -٩٤
االحتـاد الروسـي، وإندونيـسيا،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 - دولـة (ي، والربازيل، وبوليفيا    أيضاً باسم األرجنتني، وإكوادور، وباراغوا    (وأوروغواي  
، )، وكولومبيـا  ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وشيلي، وفرتويال   وبريو،  ،  )املتعددة القوميات 

موعة اجملباسم  ()١(، والربازيل، وبنغالديش، وتونس)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي  (وباكستان  
باسم جمموعة   ()١(، وكولومبيا ، والصني، وكوبا  )باسم االحتاد األورويب   ()١(، والسويد )العربية

، واململكـة املتحـدة     )باسم حركة عدم االحنياز   (، ومصر   )الكارييبودول أمريكا الالتينية    
  ، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيجرييا 

  اجلزائر؛: ممثل الدولة املراِقبة التالية  )ب(  
الرابطة الدولية للمحـامني    : نظمتني غري احلكوميتني التاليتني   مراقبون عن امل    )ج(  

  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-الدميقراطيني، ومنظمة الشمال 

  متابعة الدورة االستثنائية املتعلقة بأزمة الغذاء العاملية    
عـرض  ، ٧/١-سبتمرب، وعمالً بالقرار دإ/ أيلول١٨يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف       -٩٥

 كمتابعـة   (A/HRC/12/31)املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أولفييه دي شاتر، تقريـره            
  .للدورة االستثنائية املتعلقة بأزمة الغذاء العاملية

  :ويف اجللسة نفسها، أدىل َمْن يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على املقرر اخلاص  -٩٦
 االحتاد الروسي، وإندونيـسيا،     :ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

أيضاً باسم األرجنتني، وإكوادور، وباراغواي، والربازيـل، وبوليفيـا         (وأوروغواي  
، ) البوليفاريـة  - مجهوريـة   (، وبريو، وشيلي، وفرتويال     ) املتعددة القوميات  -   دولة(

يكا، ، والربازيل، وبلج)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، وإيطاليا، وباكستان )وكولومبيا
باسم  ()١(، ومجهورية كوريا، والسويد   )باسم اجملموعة العربية   ()١(وبنغالديش، وتونس 

باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية      ()١(، والصني، وكوبا، وكولومبيا   )االحتاد األورويب 
 ،)باسم اجملموعـة األفريقيـة    (، ونيجرييا   )حركة عدم االحنياز  باسم  (، ومصر   )والكارييب

  الواليات املتحدة األمريكية؛ونيكاراغوا، و
أستراليا، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية،     : ممثلو الدول املراِقبة التالية     )ب(  

 وسويسرا، والعراق، ولكسمربغ؛

  املفوضية األوروبية؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
        البالغني الحتاد الدويل حلركات    ا: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

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

  .ويف اجللسة نفسها، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٩٧
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   من جدول األعمال٣ملناقشة العامة بشأن البند ا  -هاء   
 املعقودة  ١١، ويف اجللسة    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٩٨
سبتمرب، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن التقارير املواضيعية املقدمة يف إطـار            / أيلول ٢٢يف  

  :أثناء املناقشة يلي ببيانات َمْن من جدول األعمال، وأدىل ٣البند 
االحتـاد الروسـي، وإندونيـسيا،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

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

ألورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك، وتركيـا، واجلبـل           ا
، )األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، وجورجيـا، وصـربيا، وكرواتيـا           

، والنـرويج،   )باسم حركة عـدم االحنيـاز     (وسلوفينيا، والسنغال، وغابون، وغانا، ومصر      
  ، والواليات املتحدة األمريكية؛) الدول األفريقيةباسم جمموعة(ونيجرييا 
إسـبانيا، والربتغـال، واجلزائـر، والـدامنرك،        : بة التالية ممثلو الدول املراقِ    )ب(  

  واملغرب، وملديف، واليمن؛
  مراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  
 األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات       كياناتمراقـب عـن     )د(  
  ا؛املتصلة هب
  مراقب عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛  )ه(  
  االحتاد األفريقي؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )و(  
أيضاً باسـم   (مؤسسة احلكيم   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ز(  

عفو الدولية، واملركـز اآلسـيوي للمـوارد    ، ومنظمة ال  )املنظمة الدولية املشتركة بني األديان    
، ) اإلنـسانية واألخالقيـة    للقـيم أيضاً باسم االحتاد الدويل     (القانونية، ورابطة التعليم العاملي     

 اخلريي حلماية ضحايا األوضـاع االجتماعيـة،        املركزووحركة دميقراطيي الوسط الدولية،     
، واالحتاد األورويب للعالقـات     والسالم الضمري   لضريبةاهليئة الدولية   ووجتمع حقوق اإلنسان،    

أيضاً باسم  (مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة الفرانسيسكان الدولية       ": فرنسا احلريات "العامة، و 
، وجلنة األصـدقاء العامليـة      ) الوّعاظ مجاعة -لعدالة والسالم   ا يف خدمة  الدومينيكيني   رابطة

لس اهلنـدي ألمريكـا اجلنوبيـة،       ، واجمل منظمة رصد حقوق اإلنسان   و،  )كويكرز(للتشاور  
واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان، والرابطة الدولية ملناهضة التعذيب، والنـادي الـدويل             

ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، واالحتـاد الـدويل    وجلنة احلقوقيني الدولية،   ،ألحباث السالم 
دولية لألقليات األمريكية، واملعهد الدويل     اإلنسانية واألخالقية، ورابطة حقوق اإلنسان ال      للقيم

، ومنظمـة التحريـر   ،  منظمة جانا أوتان براتيستان   و،  النخبةللسلم، واملركز اإليراين لبحوث     
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                                           منظمة الشمال واجلنوب يف القـرن احلـادي        و والثقافية،                                 مبورورو للتنمية االجتماعية   رابطةو
املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيـز  املنظمة  و                                 ، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف،          والعشرين

دة، ، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان، ومجعيـة الـشعوب املهـدَّ    التعاون االقتصادي الدويل  
  . العامليالسالمومؤمتر العامل اإلسالمي، وجملس 

سبتمرب، أدىل ممثلـو اجلزائر وسـري النكـا        / أيلول ٢٢ املعقودة يف    ١١ويف اجللسة     -٩٩
  .نات يف إطار ممارسة حق الردواملغرب ببيا

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا   - واو  

   واستقالل احملامنيالقضائينياستقالل ونزاهة القضاء واحمللّفني واخلرباء     
، عرض ممثـل هنغاريـا      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٠٠

 األرجنـتني، وإسـبانيا،      مـن   املقدم من هنغاريا مبشاركة    ،A/HRC/12/L.7مشروع القرار   
وإستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلنـدا، وإيطاليـا، والربازيـل،           
والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وبريو، واجلمهورية التـشيكية، والـدامنرك،           

، وشـيلي، وفرنـسا، وقـربص، وكرواتيـا،         ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويـسرا    
وكوستاريكا، والتفيا، وليتوانيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، ومالطة، واملكسيك، واململكـة         

. املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهاييت، وهولندا، واليونان         
 الروسي، وأرمينيـا، وألبانيـا،      اداالحتوقد انضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من          

، وتركيـا، واجلبـل     ) املتعددة القوميات  -دولة  (وأندورا، وآيسلندا، وباراغواي، وبوليفيا     
األسود، ومجهورية مولدوفا، وزامبيا، والـسلفادور، وسـلوفاكيا، والـسنغال، وصـربيا،        

نيكاراغوا، واهلند،  وغواتيماال، وفنلندا، والكامريون، وكندا، ومدغشقر، وملديف، ونيبال، و       
  .والواليات املتحدة األمريكية، واليابان

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

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
، عرض ممثل كوستاريكا    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٠٢

 املقدم من إيطاليا، وسلوفينيا، والسنغال، وسويسرا، والفلبني،        A/HRC/12/L.9مشروع القرار   
وكوستاريكا، واملغرب، مبشاركة من إسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكـوادور، وأملانيـا،           

 املتعددة  -دولة  (، والربازيل، والربتغال، وبنما، وبوليفيا      وإندونيسيا، وأوروغواي، وباراغواي  
، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وتونس، واجلمهورية الدومينيكية، ورومانيا، )القوميات

، وقربص، والكـامريون،  ) البوليفارية -مجهورية  (وسلوفاكيا، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال     
 والتفيا، وموناكو، والنـرويج، والنمـسا، ونيكـاراغوا،         وكرواتيا، وكولومبيا، والكونغو،  
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 وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من أرمينيا، وأنـدورا، وأوكرانيـا،             . وهنغاريا
وآيرلندا، وآيسلندا، وبوركينا فاسو، وبولندا، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، وكندا،          

  .يات املتحدة األمريكية، واليابانواملكسيك، وملديف، وموريشيوس، والوال
 بتعديلوذلك   نقح ممثل كوستاريكا شفوياً مشروع القرار        ،ويف اجللسة نفسها    -١٠٣
  . منه٤  الفقرة
 انتبـاه اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجـه       ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٠٤

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

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

   املسلحالرتاعمحاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف     
، عـرض ممثـل مـصر       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٠٦

وقد انضمت الحقاً إىل الدولـة املقدمـة        .  املقدم من مصر   A/HRC/12/L.15مشروع القرار   
  .ملشروع القرار كلٌ من أذربيجان، والربازيل، وبوركينا فاسو، وكوستاريكا

طالع على نص القرار    الل(رار دون تصويت     اعُتمد مشروع الق   ،ويف اجللسة نفسها    -١٠٧
  ).١٢/٥ الفصل األول، القرار ،بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول

  اهلجرة وحقوق اإلنسان للطفل: حقوق اإلنسان للمهاجرين    
، عرض ممثل املكـسيك     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٠٨

 إكوادور، وإندونيـسيا،     من دم من املكسيك مبشاركة    املق A/HRC/12/L.16مشروع القرار   
، وبريو، وبيالروس، وتركيـا،     ) املتعددة القوميات  -دولة  (وباراغواي، والربازيل، وبوليفيا    

 مـشروع   وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي    . واجلمهورية الدومينيكية، وشيلي، وكوستاريكا   
 ورواندا، والـسلفادور، والـسنغال،      القرار كلٌ من أرمينيا، والبوسنة واهلرسك، واجلزائر،      

وسويسرا، وصربيا، وغواتيماال، وكوبا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغـو، وكينيـا،        
  .ومصر، ونيكاراغوا، وهاييت

ـ وذلـك    نقح ممثل املكسيك شفويا مشروع القرار        ،ويف اجللسة نفسها    -١٠٩  لـبتعدي
  . منه٥ و٤الفقرتني 
اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويا     ويف اجللسة نفسها أيضاً،       -١١٠

  ).١٢/٦الفصل األول، القرار ،  انظر اجلزء األول،طالع على نص القرار بصيغته املعتمدةالل(
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  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم     
، عرض ممثـل اليابـان      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١١١

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

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

وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مـشروع       . العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، ونيكاراغوا    
لغاريـا،  القرار كلٌ من أستراليا، وأندورا، وآيرلندا، وإيطاليـا، والربازيـل، وبلجيكـا، وب            

وبنغالديش، وبنما، وبوتان، وبولندا، وبريو، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية كوريا، ومجهورية          
سالفية السابقة، وجيبويت، والدامنرك، والـسلفادور، والـسنغال، وشـيلي،          ومقدونيا اليوغ 

وصربيا، والصني، والكامريون، وكوستاريكا، وكولومبيا، ومـايل، ومدغـشقر، ومـصر،           
  .عربية السعودية، والنمسا، ونيبال، ونيجرييا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكيةواململكة ال

 عنوانـه   بتعـديل وذلك   نقح ممثل اليابان شفويا مشروع القرار        ،ويف اجللسة نفسها    -١١٢
  . منه٣ و٢ و١والفقرتني األوىل والثانية من ديباجته والفقرات 

ت مشروع القرار، بصيغته املنقحـة شـفويا         اعُتمد دون تصوي   ،اجللسة نفسها ويف    -١١٣
  ).١٢/٧ الفصل األول، القرار ،لالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول(

  الصرف الصحي خدمات حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة و    
أملانيـا  ، عـرض ممـثال   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ املعقودة يف   ٣٠يف اجللسة     -١١٤

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

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

وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من أرمينيا، وأندورا، وآيسلندا،           . واليونان
وباراغواي، وبوروندي، وبولندا، واجلبل األسود، واجلزائر، ومجهورية كوريا، ومجهوريـة          

سالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، والسنغال، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال،   ويا اليوغ مقدون
وفنلندا، والكامريون، وكوبا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وليتوانيـا، ومالطـة، ومـايل،            
وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ومونـاكو، ونيكـاراغوا،           

  .تحدة األمريكية، واليابانوالواليات امل
 الفقـرة  بتعـديل وذلك  نقح ممثل إسبانيا شفويا مشروع القرار   ،ويف اجللسة نفسها    -١١٥

  . منه٦ و٣اخلامسة من ديباجته والفقرتني 
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 املتعـددة   -دولة  (أيضاً باسم بوليفيا    ( أدىل ممثل الربازيل     ،ويف اجللسة نفسها أيضاً     -١١٦
  .ق مبشروع القرارمبالحظات عامة تتعل) القوميات

طالع على نص القرار    الل( اعُتمد مشروع القرار دون تصويت       ،ويف اجللسة نفسها    -١١٧
  ).١٢/٨ الفصل األول، القرار ،بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل    
 ، عـرض ممثـل كوبـا      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١١٨

 إندونيـسيا، وأوروغـواي،      من ، املقدم من كوبا مبشاركة    A/HRC/12/L.20مشروع القرار   
 املتعـددة   -دولـة   (، والبحرين، وبـنغالديش، وبوليفيـا       ) اإلسالمية -مجهورية  (وإيران  
، وبيالروس، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،    )القوميات

الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزمبـابوي، وسـري النكـا،          ومجهورية الكونغو   
، وفييت نام، والكونغـو،  ) البوليفارية-مجهورية (والسودان، والصومال، والصني، وفرتويال    

وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كـلٌ مـن           . ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهاييت  
  .ر، والسنغال، والكامريون أنغوال، وبوركينا فاسو، وتونس، واجلزائ

اليت  األورويب و  االحتادباسم الدول األعضاء يف     ( أدىل ممثل فرنسا     ،ويف اجللسة نفسها    -١١٩
  .ببيان تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت) اجمللسهي أعضاء يف 

مقـدم باسـم الـدول      ( ممثل فرنسا     من بناء على طلب  وويف اجللسة نفسها أيضاً،       -١٢٠
جري تصويت مـسجل علـى       أُ ،)اجمللساليت هي أعضاء يف      األورويب و  االحتاد األعضاء يف 

  :كما يلي نتيجة التصويت وكانت.  صوتا١٤ً مقابل صوتاً ٣٣ بأغلبيةاعُتمد فمشروع القرار 
  :املؤيدون  

 االحتاد الروسي، واألرجنـتني، واألردن، وإندونيـسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي،          
دولة (يل، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا      وباكستان، والبحرين، والرباز  

 ، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، والسنغال، وشيلي،      ) املتعددة القوميات  -
 وغابون، وغانا، والفلبني، وقطر، وقريغيزستان، والكامريون، وكوبا،        والصني،

واململكة العربيـة الـسعودية، وموريـشيوس،       ومدغشقر، ومصر، واملكسيك،    
  يا، ونيكاراغوا، واهلند؛ونيجري

    :املعارضون  
أوكرانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، وسـلوفاكيا،          
وسلوفينيا، وفرنسا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنـرويج،          

  .وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان
 الفـصل األول،    ، انظر اجلـزء األول    ، على نص القرار بصيغته املعتمدة     ولالطالع  -١٢١
  .١٢/٩ القرار
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متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة بالتأثري السليب لتفاقم أزمة                
  الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع

، عـرض ممثـل كوبـا       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٢٢
 إسبانيا، وإكوادور، وأملانيـا،   من ، املقدم من كوبا مبشاركة    A/HRC/12/L.21مشروع القرار   

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

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

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

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

 أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان تعلـيالً للتـصويت           ،ويف اجللسة نفسها    -١٢٣
  .التصويت قبل

طالع على نـص    الل( اعُتمد مشروع القرار دون تصويت       ،ويف اجللسة نفسها أيضاً     -١٢٤
  ).١٢/١٠ الفصل األول، القرار ، انظر اجلزء األول،لقرار بصيغته املعتمدةا

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية    
، عرض ممثل سويـسرا     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٢٥

 األرجنـتني،    مـن  ، املقدم من سويسرا مبـشاركة     A/HRC/12/L.26/Rev.1مشروع القرار   
ن، وإسبانيا، وأستراليا، وأملانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، والربتغال، والبوسـنة          واألرد

واهلرسك، وبولندا، وبريو، واجلبل األسود، واجلمهورية التشيكية، ومجهوريـة مولـدوفا،           
والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والـسويد، وشـيلي، وفنلنـدا، وكرواتيـا، وكنـدا،             

و، والتفيا، وليتوانيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة       وكوستاريكا، والكونغ 
وقـد انـضمت    . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا       

الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من إستونيا، وإسرائيل، وآيسلندا، والربازيل، وبلجيكا،            
السنغال، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفلسطني، وقربص، ومالطة،       وبلغاريا، وسلوفينيا، و  

  .ومصر، وملديف، وهولندا، واليونان 
ـ وذلـك   ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل سويسرا شفوياً مشروع القـرار             -١٢٦  لـبتعدي

  . منه٦ و٥الفقرتني 
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ن تعليالً للتصويت ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيا   -١٢٧
  .قبل التصويت

ويف اجللسة نفسها، اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحـة شـفويا               -١٢٨
  ).١٢/١١ الفصل األول، القرار ، انظر اجلزء األول،طالع على النص بصيغته املعتمدةالل(

  احلق يف معرفة احلقيقة    
، عرض ممثل األرجنـتني     ٢٠٠٩كتوبر  أ/ تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٣٠اجللسة  يف    -١٢٩

 أذربيجـان، وإسـبانيا،      من ، املقدم من األرجنتني مبشاركة    A/HRC/12/L.27مشروع القرار   
وإسرائيل، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليـا، وبـاراغواي،          

، ) املتعددة القوميـات   - دولة(وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا     والربتغال،  والربازيل،  
وبريو، واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية الدومينيكيـة، وجنـوب أفريقيـا، والـدامنرك،            
ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقـربص،          

املغرب، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيا، ولكسمربغ، ومصر، و    
 ونيجرييـا،    والنمـسا،  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، والنـرويج،        

وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من أرمينيا،          . وهنغاريا، وهولندا، واليونان  
ور، وآيسلندا، وبولندا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والـسلفاد         

  .، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان) البوليفارية-مجهورية (وصربيا، وفرتويال 
طالع على نص القرار    الل( اعُتمد مشروع القرار دون تصويت       ،ويف اجللسة نفسها    -١٣٠

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

  ب األصليةحقوق اإلنسان والشعو    
غواتيمـاال  ، عرض ممثل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٣١

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

، ) البوليفارية -مجهورية  (، وبريو، والدامنرك، وشيلي، وفرتويال      ) املتعددة القوميات  -لة  دو(
وقد انـضمت   . وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوستاريكا، والنرويج، ونيكاراغوا، وهنغاريا      

 وبولنـدا،  الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من أرمينيا، وأستراليا، وأندورا، وبوركينا فاسـو،          
  .دا، وكوبا، والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونانوكن
لالطالع على النص املعتمد،    ( اعُتمد مشروع القرار دون تصويت       ،ويف اجللسة ذاهتا    -١٣٢

  .)١٢/١٣انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 
ممثل النـرويج   أدىل   ،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣٢ويف اجللسة     -١٣٣

  .الحظات عامة بشأن القرار املعتمدمب
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  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
، عرض ممثل بلجيكـا     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٣٤

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

 ، وتركيـا  ، وبـريو  ، وبلغاريا ، والربتغال ، وإستونيا ، من إسبانيا  مقدمي مشروع القرار كل   
 ، وقـربص  ، وفرنـسا  ، وصربيا ، وشيلي ، وسويسرا ، وسلوفينيا ، ورومانيا ،ة كوريا ومجهوري
 والواليات املتحدة   ، وبلغاريا ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ،وكرواتيا
  . واليونان،األمريكية

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

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

  ).١٢/١٥، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار بصيغته املعتمدة

   والتعبريحرية الرأي    
، عرض ممـثال مـصر      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -١٣٧

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

الربازيـل،  وأوكرانيـا،   وأوغنـدا،   وأنغـوال،   وإندونيسيا،  وألبانيا،  ورائيل،  إسوأستراليا،  و
مجهوريـة  واجلزائـر،   وتونس،  وتركيا،  وبريو،  وبوروندي،  وبوركينا فاسو،   وبوتسوانا،  و

الـسودان،  والـسنغال،   والسلفادور،  وسري النكا،   وزامبيا،  ورواندا،  وجيبويت،  وكوريا،  
كندا، وكازاخستان،  وقريغيزستان،  وفلسطني، و يماال،  غواتوالصومال،  وصربيا،  وسويسرا،  و
ملديف، واملكسيك،  واملغرب،  وماليزيا،  ولبنان،  وكولومبيا،  وكوستاريكا،  وكوت ديفوار،   و
  .اليمنواليابان، واهلند، ونيوزيلندا، ونيجرييا، وموناكو، وموريشيوس، و

 تنقيحاً شـفوياً ملـشروع   ، أجرى ممثل الواليات املتحدة األمريكية      ذاهتا ويف اجللسة   -١٣٨
  .٨ تعديل الفقرة عن طريقالقرار 
ممثل جنـوب أفريقيـا     أدىل  أكتوبر،  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣١ويف اجللسة     -١٣٩

  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القرارب
 ،شـيلي و ،) منظمة املؤمتر اإلسـالمي    سمبا(باكستان   ، أدىل ممثلو   ذاهتا ويف اجللسة   -١٤٠

وكوبـا   ،)اجمللـس اليت هي أعضاء يف      األورويب و  االحتاد الدول األعضاء يف     سمبا(وفرنسا  
  .بيانات تعليالً للتصويت قبل التصويتب
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 شفوياً  املنقحةمشروع القرار، بصيغته    دون تصويت   اعُتمد   ،يف اجللسة ذاهتا أيضاً   و  -١٤١
  ).١٢/١٦ول، القرار األ، انظر اجلزء أوالً، الفصل ته املعتمدةصيغالقرار بلالطالع على نص (

ممثال اجلزائـر وكنـدا     أدىل  أكتوبر،  / تشرين األول  ٢املعقودة يف   ،  ٣٢ويف اجللسة     -١٤٢
  .الحظات عامة تتعلق بالقرار املعتمدمب

  القضاء على التمييز ضد املرأة    
، عرض ممثل املكـسيك  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢املعقودة يف ،  ٣١يف اجللسة     -١٤٣

ـ ، املقدم من كولومبيـا واملكـسيك        A/HRC/12/L.3/Rev.1مشروع القرار      مـن  ةشاركمب
 ،أوروغـواي  و ،أنـدورا  و ،ألبانيـا  و ،إكوادور و ،إسرائيلو ،إسبانيا و ،أرمينيا و ،األرجنتني

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

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

 ، والربتغال ، وآيسلندا ، وآيرلندا ، وأنغوال ، وأملانيا ، من أستراليا  إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ    
 ، وسـلوفاكيا  ، والـسلفادور  ، ومجهورية كوريـا   ، وبيالروس ، وبولندا ، وبلغاريا ،وبلجيكا

 والسنغال، والسويد، وغواتيماال، وفنلندا، والكامريون، وغواتيماال، والتفيا، وليتوانيـا، واململكـة          
  .نيوزيلندا، وهولندا والواليات املتحدة األمريكيةاملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، و

اً ملشروع القـرار بتعـديل      ـشفوينقيحاً   أجرى ممثل املكسيك ت    ،ويف اجللسة ذاهتا    -١٤٤
  .١٦ و١٥الفقرتني 
 ،) منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      سمبا(  باكستان وممثلأدىل   ، أيضاً ويف اجللسة ذاهتا    -١٤٥

  .تعليقات عامة بشأن مشروع القرارب تحدة األمريكيةوالواليات امل ، والنرويج،وسلوفينيا
ـ  من النظام الداخلي للجمعية العامة، وُ      ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٤٦ ه نظـر اجمللـس إىل      ّج
انظـر  (ة  ـ ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمي            اتتقدير

  ).املرفق الثالث
مشروع القرار بـصيغته املنقحـة شـفوياً         ،دون تصويت  ،ويف اجللسة ذاهتا اعُتمد     -١٤٧

  .)١٢/١٧لالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار (

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

، عـرض ممثـل   ٢٠٠٩أكتـوبر  /رين األول تـش ٢، املعقـودة يف     ٣١يف اجللسة     -١٤٨
ملقـدم   ا A/HRC/12/L.4/Rev.1مشروع القرار   ) ة جمموعة الدول األفريقي   سمبا(ديفوار   كوت

الربازيل إىل مقدمي مشروع القرار كل من       قد انضمت الحقاً    و. ةمن جمموعة الدول األفريقي   
  .وتركيا والصني وكوبا
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 االحتـاد  الـدول األعـضاء يف       سمبا(ل وفرنسا    الربازي وممثلأدىل   ويف اجللسة ذاهتا،    -١٤٩
تعليقات عامـة بـشأن     ب املتحدة األمريكية    توالواليا) اليت هي أعضاء يف اجمللس    و األورويب

  .مشروع القرار
ـ       ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٥٠ ه نظـر اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّج
انظـر  ( إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية        ما يترتب على مشروع القرار من آثار       اترـتقدي

  ).املرفق الثالث
القـرار  لالطالع على نص    (مد مشروع القرار دون تصويت      ويف اجللسة ذاهتا، اعتُ     -١٥١

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

   نسانمشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإل    
، عرض ممثـل فرنـسا      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     -١٥٢

 ،سـتونيا إ و ،إسـبانيا   من ةشاركمب املقدم من فرنسا     A/HRC/12/L.30/Rev.1مشروع القرار   
 ، وإيطاليا ، وآيرلندا ، وأوكرانيا ، وأوروغواي ،وأندورا ،وأملانياوالربتغال،   ، وألبانيا ،وإسرائيل
 ، وبـريو  ، وبولنـدا  ، والبوسنة واهلرسك  ، وبنما ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والربتغال ،وايوباراغ

 ، وسـلوفاكيا  ، ورومانيا ، والدامنرك ،جلمهورية الدومينيكية ا و ،شيلي و ،واجلمهورية التشيكية 
 ، وكرواتيا ، وقربص ، وفنلندا ، والفلبني ، وغواتيماال ، وصربيا ، والسويد ، والسنغال ،وسلوفينيا

 واململكـة  ، واملغـرب ، ومالطـة ، وليتوانيا، ولكسمربغ، والتفيا ، وكولومبيا ،وكوستاريكا
 ، ونيجرييـا  ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، وموناكو ،املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

مقدمي مشروع  قد انضمت الحقاً إىل     و . واليونان ، واليابان ، وهولندا ، وهنغاريا ،ونيكاراغوا
  . وموريشيوس، واملكسيك، وتركيا، وتايلند، والربازيل،يسلنداآالقرار كل من 

القـرار  لالطالع على نص    (مد مشروع القرار دون تصويت      ويف اجللسة ذاهتا، اعتُ     -١٥٣
  ).١٢/١٩، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار ةاملعتمدبصيغته 

على التمتـع   هبا   تصلةامل املالية الدولية    اوغريها من التزاماهت  للدول  آثار الديون اخلارجية    
   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوخاصةالكامل جبميع حقوق اإلنسان، 

 كوبـا   ، عرض ممثـل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     -١٥٤
ـ  اـ كوب املقدم من A/HRC/12/L.22قرر  مشروع امل    وإيـران ،إكـوادور   مـن ـةشاركمب

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

  .وقد انضمت السنغال الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار.  ونيكاراغوا، وفييت نام،)البوليفارية
 الداخلي للجمعية العامة، ُوّجه نظر اجمللس إىل تقديـرات ما           من النظام  ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٥٥

  ). انظر املرفق الثالث(يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 
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والـيت   األورويب االحتاد الدول األعضاء يف سمبا(ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل فرنسا        -١٥٦
  .يان تعليالً للتصويت قبل التصويتبب) يف اجمللسهي أعضاء 

 االحتاد الدول األعضاء يف سمبا(ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، وبناًء على طلب ممثل فرنسا            -١٥٧
أجري تصويت مـسجل علـى مـشروع املقـرر          ) اجمللسواليت هي أعضاء يف     األورويب  

A/HRC/12/L.22 .     ـ  صوتا١٣ً مقابل    صوتاً ٣١واعُتمد مشروع املقرر بأغلبية  امتنـاع   ع، م
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عضوين عن التصويت

   :املؤيدون
 ، وأوروغـواي  ، وأنغوال ، وإندونيسيا ، واألردن ، واألرجنتني ، الروسي االحتاد

ـ  ، وبوركينا فاسـو   ، وبنغالديش ، والربازيل ، والبحرين ،وباكستان  اـ وبوليفي
 ، وشـيلي  ،والسنغال ، وجيبويت ، وجنوب أفريقيا  ،) املتعددة القوميات  -دولة  (

 ، وكوبا ، والكامريون ، وقريغيزستان ، وقطر ، والفلبني ، وغانا ، وغابون ،والصني
 ، ونيجرييـا  ، وموريـشيوس  ، واململكة العربية الـسعودية    ، ومصر ،ومدغشقر
   ؛ واهلند،ونيكاراغوا

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

 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا       ، وفرنسا ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
   ؛ واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا،الشمالية

    :املمتنعون
  . والنرويج،املكسيك

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

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد    
 مـصر   ، عرض ممثـل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -١٥٩

 املقدم من حركة عدم االحنيـاز       A/HRC/12/L.5مشروع القرار   )  حركة عدم االحنياز   سمبا(
  .أوروغواي  منمبشاركة
واليت  باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب     (ثل كل من فرنسا     ويف اجللسة ذاهتا، أدىل مم      -١٦٠

  .والواليات املتحدة األمريكية ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت) يف اجمللسهي أعضاء 



 A/HRC/12/50 

GE.10-11826 124 

جري أُممثل الواليات املتحدة األمريكية،       من ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، وبناًء على طلب        -١٦١
 ٣٢واعُتمد مشروع القرار بأغلبيـة      . A/HRC/12/L.5ار  تصويت مسجل على مشروع القر    

  :  وكانت نتيجة التصويت كما يلي. صوتا١٤ًصوتا مقابل 
    :املؤيدون

 ، وأوروغـواي  ، وأنغوال ، وإندونيسيا ، واألردن ، واألرجنتني ،االحتاد الروسي 
ـ   ، وبنغالديش ، والربازيل ، والبحرين ،وباكستان  وبوليفيـا   ،وـ وبوركينا فاس

 ، وشـيلي  ، والسنغال ، وجيبويت ، وجنوب أفريقيا  ،)ملتعددة القوميات  ا -دولة  (
 ، وكوبا ، والكامريون ، وكازاخستان ، وقطر ، والفلبني ، وغانا ، وغابون ،والصني

 ، وموريتانيـا  ، واململكة العربيـة الـسعودية     ، واملكسيك ، ومصر ،ومدغشقر
   ؛ واهلند، ونيكاراغوا،ونيجرييا
  :املعارضون

 ، ومجهوريـة كوريـا    ، والبوسـنة واهلرسـك    ،وبلجيكا ، وإيطاليا ،أوكرانيا
 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا       ، وفرنسا ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
  . واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا، والنرويج،الشمالية

، الفـصل األول،    ، انظر اجلزء األول   ةدـاملعتمالقرار بصيغته   لالطالع على نص    و  -١٦٢
  .١٢/٢٢القرار 

  احلق يف التنمية    
 مـصر   ، عرض ممثـل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -١٦٣

 املقدم من حركـة عـدم   A/HRC/12/L.6/Rev.1مشروع القرار   )  حركة عدم االحنياز   سمبا(
دمي مـشروع القـرار   إىل مققد انضمت الحقاً   و.  من أرمينيا وأوروغواي   مبشاركةاالحنياز  

  .الربازيل والكامريون
واليت باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كل من فرنسا           -١٦٤

  . ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت األمريكيةوالواليات املتحدة)  يف اجمللسهي أعضاء
جري  أُ ، ممثل الواليات املتحدة األمريكية    من ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، وبناًء على طلب        -١٦٥
واعُتمد مـشروع القـرار     . .A/HRC/12/L.6/Rev.1ت مسجل على مشروع القرار      ـتصوي

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. واً عن التصويتض ع١٤امتناع مع   صوتا٣٣ًبأغلبية 
  :املؤيدون

 ، وأوروغـواي  ، وأنغوال ، وإندونيسيا ، واألردن ، واألرجنتني ،االحتاد الروسي 
  وبوليفيـا  ،ا فاسـو  ـ وبوركين ، وبنغالديش ، والربازيل ، والبحرين ،وباكستان

 ، والـسنغال  ، وزامبيا ، وجيبويت ، وجنوب أفريقيا  ،) املتعددة القوميات  -دولة  (
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 ، والكامريون ،وقريغيزستان ، وقطر ، والفلبني ، وغانا ، وغابون ، والصني ،وشيلي
 ،اململكـة العربيـة الـسعودية      و ، واملكسيك ،رـ ومص ، ومدغشقر ،وكوبا

   ؛ واهلند، ونيكاراغوا، ونيجرييا،وموريشيوس
    :املمتنعون
 ، وسـلوفاكيا  ، ومجهورية كوريا  ، والبوسنة واهلرسك  ، وبلجيكا ، وإيطاليا ،وكرانياأ

 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية        ، وفرنسا ،وسلوفينيا
  . واليابان،الواليات املتحدة األمريكية و، وهولندا، وهنغاريا،والنرويج

، الفـصل األول،    القرار بصيغته املعتمدة، انـظر اجلزء األول     لالطالع على نص    و  -١٦٦
  .١٢/٢٣القرار 

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

 الربازيـل   ، عرض ممثل  ٢٠٠٩أكتوبر  /رين األول  تش ٢، املعقودة يف    ٣٢اجللسة  يف    -١٦٧
 والبوسـنة   ،إكـوادور  املقدم من الربازيل مبشاركة مـن        A/HRC/12/L.23مشروع القرار   

 ، وجنوب أفريقيا  ، واجلمهورية الدومينيكية  ،) املتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ،واهلرسك
 ، ونيكـاراغوا  ، ومصر ،كولومبيا و ، وكوبا ، وقريغيزستان ،) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  

 ، وباكـستان  ، وأنغـوال  ،األرجنتنيوقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من           .واهلند
 ، وشيلي ، واجلزائر ، وتشاد ، وتايلند ، وبيالروس ، وبريو ، وبوركينا فاسو  ، وبنما ،وبنغالديش
  .  ونيجرييا،ف وملدي، واملكسيك، وقريغيزستان، وفييت نام، والفلبني،وغواتيماال

 ٣ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل كوبا تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار حبذف الفقـرة                -١٦٨
  . جديدة٦ وبإضافة فقرة ٩ و٨ و٧ و٥ و٢ و١وتعديل الفقرات 

 األورويب االحتـاد  الدول األعضاء يف     سمبا(ممثل فرنسا   أدىل   ،ويف اجللسة ذاهتا أيضاً     -١٦٩
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القراربوممثل باكستان ) لس يف اجملواليت هي أعضاء

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

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

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

 الربازيـل   ، عرض ممثل  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -١٧٢
 ، وأوروغـواي  ،ألرجنتنيمن ا  ةشاركمبمن الربازيل     املقدم A/HRC/12/L.24مشروع القرار   
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 ، وبـريو  ،) املتعـددة القوميـات    -دولة  (  وبوليفيا ، والبوسنة واهلرسك  ، وبنما ،وباراغواي
 ، وكولومبيـا  ،) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (  وفرتويال ، وغواتيماال ، وشيلي ،وجنوب أفريقيا 

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

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

ة عشرة والتاسعة عـشرة مـن الديباجـة         ـالثالثة عشرة واخلامس  األوىل والثانية والسابعة و   
  .  من مشروع القرار١٧ و١٦و ١٠ و٩ و٣ و١والفقرات 

 األورويب االحتـاد  الدول األعضاء يف     سمبا(ممثل فرنسا   أدىل   ،ويف اجللسة ذاهتا أيضاً     -١٧٤
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القرارب)  يف اجمللسواليت هي أعضاء

  .اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال إندونيسيا ومصر ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويتويف   -١٧٥
 شفوياً  نقحةمشروع القرار، بصيغته امل   دون تصويت   مد  ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعتُ      -١٧٦

، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،    ةاملعتمدمشـروع القرار بصيغته    لالطالع على نص    (
  ).١٢/٢٧القرار 

ابعة الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان بشأن تأثري األزمتني االقتـصادية            مت    
  واملالية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا

 الربازيـل   ، عرض ممثال  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -١٧٧
 ، وبنمـا  ،كوادور من أ  مبشاركة املقدم من الربازيل     A/HRC/12/L.25مشروع القرار   ومصر  

 ، واجلمهوريـة الدومينيكيـة    ،) املتعـددة القوميـات    -دولة  (  وبوليفيا ،والبوسنة واهلرسك 
 ، وكوبا ، وقريغيزستان ، وفييت نام  ،) البوليفارية -مجهورية  ( ال وفرتوي ، والفلبني ،وغواتيماال
إىل مقدمي مـشروع  قد انضمت الحقاً و.  واهلند،ا ونيكاراغو، ونيجرييا ،ومصر ،وكولومبيا

 ، وبنغالديش ، وباكستان ، وباراغواي ، وأوروغواي ، وأنغوال ، الروسي االحتاد القرار كل من  
 ، وغواتيمـاال ، وغـابون ، والسنغال، وزامبيا، واجلزائر ، وتايلند ، وبيالروس ،وبوركينا فاسو 
  . وهاييت، وموريشيوس،كسيك وامل، ومدغشقر، وماليزيا، والكامريون،وقريغيزستان

، ٢ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل الربازيل تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار حبذف الفقرة       -١٧٨
 وتعديل الفقرتني اخلامسة والتاسعة عشرة مـن الديباجـة          ٥ و ٤ و ٣وإضافة فقرات جديدة    

  .  من مشروع القرار٦ و٣ و١والفقرات 
 االحتـاد  الدول األعضاء يف     سمبا(ممثل كل من فرنسا      أدىل ،ويف اجللسة ذاهتا أيضاً     -١٧٩

  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القراربوباكستان )  يف اجمللسواليت هي أعضاءاألورويب 
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ـ       ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٨٠ ه نظـر اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّج
انظـر  (وآثار يف امليزانية الربناجمية     ب على مشروع القرار من آثار إدارية        ـ ما يترت  اتتقدير

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

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

، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،    ةدـاملعتمقرار بصيغته   مشروع ال لالطالع على نص    (
  ).١٢/٢٨القرار 
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل نيجرييا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  -١٨٣
 الدول األعضاء يف    سمبا(الربازيل وفرنسا   كل من   ممثل  أدىل   ،ويف اجللسة ذاهتا أيضاً     -١٨٤
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القرارب)  يف اجمللسعضاءواليت هي أ األورويب االحتاد

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  - رابعاً  

   من جدول األعمال٤املناقشة العامة بشأن البند   -ألف   
 اجمللس  أجرى،  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٢ يف   ة املعقود ،١٣و ١٢و ١١ت  ايف اجللس   -١٨٥

  : ببيانات يلي َمْن خالهلا ، أدىل من جدول األعمال٤د البنبشأن مناقشة عامة 
 )١( والـسويد  ، وبلجيكا ، األرجنتني : يف اجمللس  ء األعضا  التالية ممثلو الدول   )أ(  

 ،اجلبـل األسـود    و ، والبوسنة واهلرسـك   ،وآيسلندا ،ألبانيااالحتاد األورويب، و   سمباأيضاً  (
 ، وفرنـسا  ، والـصني  ،) وليختنـشتاين  ،ا وكرواتي ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   و

 ونيجرييا  ، والنرويج ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ، واملكسيك ،وكوبا
  ؛ واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا،)جمموعة الدول األفريقيةباسم (

 ، واجلزائر ، وآيرلندا ، وأملانيا ، وإسرائيل ،أستراليا: بة التالية ممثلو الدول املراقِ    )ب(  
 ، وكندا ، والصومال ، وسويسرا ، والسودان ، وسري النكا  ، والدامنرك ،واجلمهورية التشيكية 

  ؛ ونيوزيلندا، والنمسا، ولكسمربغ،وكينيا
               ً                منظمة العمل معاً مـن أجـل        : التالية كوميةاحلغري   اتنظمامل عن   ونمراقب  )ج(  

   ، )                                        املنظمة الدولية املشتركة بـني األديـان               باسم     ً أيضاً (مؤسسة احلكيم،   و،              حقوق اإلنسان 
                                   اآلسيوي للمـوارد القانونيـة،               واملركز                       منظمة العفو الدولية،   و                       احلقوقيني األمريكية،         رابطة و
         الدويل       االحتاد    سم    ً    أيضاً با  (                    التعليم العاملي       رابطة و،  املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية     و

                دراسـات حقـوق    ل                 ومركز القـاهرة   ،                    ية البهائية الدولية    اجلال   ، و )                    اإلنسانية واألخالقية      للقيم
حركة مناهـضة العنـصرية وتوطيـد           سم    ً    أيضاً با    ( العامل الثالث  -مركز أوروبا             اإلنسان، و 
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  ، جلنة احلقوقيني الكولومبية      ، و ومنظمة دميقراطيي الوسط الدولية   ،  )الصداقة فيما بني الشعوب   
              جلنـة دراسـة   ، وية للشعوب األصلية يف األنديزاللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذات      و

منظمة فرنـسا                                 األورويب للعالقات العامة، و         االحتاد    ، و                  جتمع حقوق اإلنسان  و ،            تنظيم السالم 
، حقوق اإلنسان أوالً   منظمة، و نسيسكان الدولية اهيئة الفر                      دانييل ميتران، و        مؤسسة  : احلريات

                           املنظمة الدولية املـشتركة    ، و  اجلنوبية اجمللس اهلندي ألمريكا  ، و منظمة رصد حقوق اإلنسان   و
             التنميـة          منظمـة ، و جلنة احلقوقيني الدوليـة       ، و                           النادي الدويل ألحباث السالم       ، و           بني األديان 

                                   حقوق اإلنسان الدولية لألقليـات          رابطة و،  قوق اإلنسان حل الدويل   االحتاد                      التعليمية الدولية، و  
احلركـة  و  ،                     املعهد الـدويل للـسلم        قية، و                اإلنسانية واألخال     للقيم         الدويل       االحتاد            األمريكية، و 

                                    الشباب والطالب الدولية لنـصرة          حركة و  ،الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية     
معهد مـرمي قـامسي اخلـريي                      ، والتحرير، و  قوق احملامني الكندي حل رصد     وامل               األمم املتحدة،   

لعنصرية وتوطيد الـصداقة    حركة مناهضة ا      و  ،                              مبورورو للتنمية االجتماعية        رابطة، و التعليمي
احتـاد      سم    ً   أيضاً با   (                                                منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين      ، و فيما بني الشعوب  
  ،                         مجعية الشعوب املعرضة للخطر                                         منظمة تعزيز التعاون اقتصادي الدويل، و     ، و )احلقوقيني العرب 

                         ة النـسائية الدوليـة           الرابطلمرأة، و لالرابطة الدولية حلقوق اإلنسان     ومرصد األمم املتحدة،     و
         الـسالم        جملـس   ، و مؤمتر العامل اإلسالمي                                العاملي لنقابات العمال، و         االحتاد، و              للسلم واحلرية 

  ). اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيبأيضاً باسم  (                             املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب و  ،       العاملي
 ببيانات يف إطار ممارسة حـق       ، أدىل سبتمرب/أيلول ٢٢، املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     -١٨٦

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

  .  واليابان، واملغرب،ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

   يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر  - باء  

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨ هندوراس منذ االنقالب الذي وقع يف حالة حقوق اإلنسان يف    
، عرض ممثل كولومبيـا     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    ٣٠ يف اجللسة   -١٨٨

 املقدم مـن    A/HRC/12/L.31 مشروع القرار ) الكارييبو ة جمموعة دول أمريكا الالتيني    سمبا(
 ،إكـوادور و،  إسـبانيا  و ،األرجنـتني   من ركةمبشا والكارييب   ةجمموعة دول أمريكا الالتيني   

 ،) املتعددة القوميات  –دولة  (بوليفيا  و ،بنماو ،الربتغالو ،الربازيلو ،باراغوايو ،أوروغوايو
 ،فرنـسا و ،غواتيمـاال و ،شـيلي و ،السويدو ،السلفادورو ،اجلمهورية الدومينيكية و ،بريوو
 ،املكـسيك و ،ليتوانيـا و ،ستاريكاكوو ،كوباو ،كنداو ،) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  و
 ، وأملانيـا  ،أسترالياإىل مقدمي مشروع القرار     قد انضمت الحقاً     و .هندوراسو ،نيكاراغواو
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 ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ، وبولندا ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، وإيطاليا ، وآيسلندا ا،وآيرلند
 واململكة  ، ومالطة ، ولكسمربغ ، والتفيا ، وقربص ، وفنلندا ، وسويسرا ، وسلوفاكيا ،ورومانيا

 ، وهـاييت  ، ونيوزيلنـدا  ، والنمـسا  ، والنرويج ،املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
  . واليابان، وهولندا،وهنغاريا
ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل كولومبيا تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار بتعديل الفقرتني            -١٨٩

   .اخلامسة والسابعة من الديباجة
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القرارب نيكاراغواممثل أدىل ويف اجللسة ذاهتا أيضاً   -١٩٠
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  -١٩١
 شفوياً،  نقحةمشروع القرار، بصيغته امل   دون تصويت   مد  ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعتُ      -١٩٢

  ).١٢/١٤ص القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار لالطالع على ن(

  أونغ سان سو كي وغريها من السجناء السياسيني يف ميامنار    
، ٢٠٠٩أكتـوبر    /ن األول ـ تـشري  ٢ و ١املعقودتني يف   ،  ٣١و ٣٠يف اجللستني     -١٩٣

 املقـدم مـن     A/HRC/12/L.32مشروع القرار   )  األورويب االحتاد سمبا(عرض ممثل السويد    
 ، وإيطاليـا ، وآيرلنـدا ، وأملانيـا ،ستونياإ و، وأستراليا،سبانيامن إ مبشاركة   األورويب   االحتاد

 ، ورومانيا ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ، وتركيا ، وبولندا ، وبلغاريا ، وبلجيكا ،والربتغال
 ، والتفيـا  ، وكنـدا  ،اتيا وكرو ، وقربص ، وفنلندا ، وفرنسا ، والسويد ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية         ، ومالطة ، وليتوانيا ،ولكسمربغ
إىل مقدمي قد انضمت الحقاً و.  واليونان، وهولندا، وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمسا،والنرويج

 ،ريـشيوس  ومو ، وملـديف  ، وشيلي ، وسويسرا ، ومجهورية كوريا  ،يسلنداآ مشروع القرار 
  .والواليات املتحدة األمريكية

 االحتـاد ممثلو  ، أدىل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول    ٢، املعقودة يف    ٣١ويف اجللسة     -١٩٤
 ا وكوب ، والفلبني ،الصنيو ،) منظمة املؤمتر اإلسالمي   سمبا(  وباكستان ، وإندونيسيا ،الروسي

  . مشروع القرارأنبش انسحاب وفودها من توافق اآلراء تعلن فيهابتعليقات عامة 
    .، أدىل ممثل ميامنار ببيان بوصفه البلد املعينذاهتاويف اجللسة   -١٩٥
أعلـن فيـه    ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت              -١٩٦

  . من توافق اآلراء بشأن مشروع القراره وفدانسحاب
 لالطالع علـى نـص  ( القرار دون تصويت     مد مشروع ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعتُ      -١٩٧

   ).١٢/٢٠، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار ةاملعتمدالقرار بصيغته 
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  -١٩٨
 ،ت نام  وفيي ،تايلند وأكتوبر، أدىل ممثل  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    ٣٢ويف اجللسة     -١٩٩

  .بتعليقات عامة بشأن القرار املعتمد ،وكمبوديا
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  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -خامساً  

  الشكاوى ب املتعلقة اتجراءاإل   -ألف   
 ٣٠، املعقـودة يف   ٢٧، واجللـسة    ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢، املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     -٢٠٠
  .الشكاوىب إلجراءات املتعلقةا، عقد اجمللس جلستني مغلقتني بشأن ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 نتائج، ألقى الرئيس بيانا بشأن      كتوبرأ/تشرين األول  ١، املعقودة يف    ٢٨ويف اجللسة     -٢٠١
 يف حالـة حقـوق      ة،لقغ م اتخالل جلس ،  نظر جملس حقوق اإلنسان   : "، قال فيه  اتاجللس

. ٥/١ر اجمللـس   عمالً بقراةالشكاوى املوضوعب يف إطار اإلجراءات املتعلقة غينيااإلنسان يف  
  ". قيد االستعراضغينيا حالة حقوق اإلنسان يف إبقاءواصلة موقرر اجمللس 

  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  - باء  
 جاين السـيمبانغ    قامت،  ٢٠٠٩سبتمـرب  / أيلول ٢٨، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     -٢٠٢

تقرير آليـة اخلـرباء     بعرض  ،  صلية حبقوق الشعوب األ   املعنيـةآلية اخلرباء    مقررة   -رئيسة  
(A/HR/12/33).  

   من جدول األعمال٥املناقشة العامة بشأن البند   - جيم  
 أجـرى ،   ٢٠٠٩سبتمرب   / أيلول ٣٠ و ٢٨ يف   تني، املعقود ٢٥و ٢٢تني  يف اجللس   -٢٠٣

  : ببيانات يلي َمْن خالهلا  من جدول األعمال، أدىل٥البند بشأن اجمللس مناقشة عامة 
 ، والـسنغال  ، والربازيـل  ي، الروس اداالحت:  األعضاء يف اجمللس    التالية ثلو الدول مم  )أ(  
أيضاً باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك،         (،  والسويد

وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهوريـة مولـدوفا،           
 ، وأرمينيا،ألرجنتنياالحتاد األورويب وا أيضاً باسم ()١(والتفيا، )ا، وكرواتياوجورجيا، وصربي

واجلبل  ، وتركيا ، وبريو ، والربازيل ، وباراغواي ، وآيسلندا ، وأوكرانيا ، وأوروغواي ،وأستراليا
 ، وكازاخـستان ، وغواتيمـاال ، وصـربيا ، وشـيلي ،وسويسرااألسود، ومجهورية كوريا،    

 ، وموناكو ،وملديف،   واملكسيك ، وليختنشتاين ، وكولومبيا ،تاريكا وكوس ، وكندا ،وكرواتيا
 ، وسويـسرا  ، والسنغال ، وسلوفينيا ،يطالياإ أيضاً باسم  ()١( واملغرب ،) ونيوزيلندا ،والنرويج
  ؛  واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، والنرويج،) وكوستاريكا،والفلبني

 -مجهوريـة  (  وفرتويـال ، والـدامنرك ،رالياأست: بة التالية راِقاملممثلو الدول     )ب(  
   ؛وفنلندا، )البوليفارية
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اجمللـس  :  حلقـوق اإلنـسان    تني التـاليتني  وطنيال نيتؤسسامل عن   انمراقب  )ج(  
  جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني؛واالستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب، 

رابطـة  لدولية، و منظمة العفو ا  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز          ، و املواطنني العاملية 

سة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب األصـلية وأهـايل         مؤس    و  ،                        جلنة دراسة تنظيم السالم   و
                موارد الـشعوب         نمية                الدولية لت        املنظمةسم  أيضاً با  (اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية       ، و اجلزر

ملنظمة ، وا                                     املنظمة الدولية املشتركة بني األديان     و ،الرابطة العاملية للشعوب األصلية       ، و  )      األصلية
    ً أيضاً    (                                                 املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم      ، و الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية    

 والتعلـيم   ، لألعمال اخلرييـة   مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل                       مؤسسة احلكيم، و     سم  با
رابطة التثقيف يف جمال        ، و يف والتنمية ق املنظمة الدولية للتطوع من أجل املرأة والتث       -والتنمية  

املنظمـة  و   الدويل للجامعيات،االحتاد                               ماريا أوسيلياتريتشي الدويل، و     معهد، و حقوق اإلنسان 
ّ           لتطّوع الدولية  ا       منظمة، و الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري                           من أجل املـرأة        

 احمليط اهلـادئ     منطقة الرابطة النسائية لعموم                         اإلنسانية اجلديدة، و   ومنظمة،                    والتعليم والتنمية 
         منظمـة     ، و                            منظمة سوكا غاكاي الدولية                 الدولية، و   "     سريفاس "       منظمة آسيا، و  يوجنوب شرق 

         الفريـق      ، و  )           ألمم املتحدة                      العاملي لرابطات ا        االحتاد                                         فرسان معبد القدس العسكرية املستقلة، و     
                                             منظمة الشمال واجلنـوب يف القـرن احلـادي          و  ،                                    العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية    

  .         العاملي     السالم    جملس ، وجملس الصاميني، و                        مجعية الشعوب املعرضة للخطر، و        والعشرين

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -دال   

  األشخاص املفقودون    
 أذربيجان  ، عرض ممثل  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    ٣٠ اجللسة   يف  -٢٠٤

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

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

  إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
، عرض ممثل املغـرب     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     -٢٠٦

 ، وسويـسرا  ،غال والـسن  ، وسـلوفينيا  ،إيطاليا، املقدم من    A/HRC/12/L.11مشروع املقرر   
 ، وإندونيـسيا  ، وأملانيا ، وإسبانيا ،ألرجنتنيمن ا مبشاركة  ،   واملغرب ، وكوستاريكا ،والفلبني

 وفرتويال  ، وفرنسا ، والصومال ، ومجهورية ملدوفا  ، وتونس ، وبلجيكا ، والربتغال ،وأوروغواي
 ،النمـسا  و ، والنرويج ، وموناكو ، واملكسيك ، والكونغو ، وكرواتيا ،) البوليفارية -مجهورية  (

 ، واألردن ، وإثيوبيـا  ، الروسي االحتادإىل مقدمي مشروع القرار     قد انضم الحقاً    و. ونيجرييا
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 ، وتايلند ، وبريو ، وبولندا ، وبوركينا فاسو  ، وبلغاريا ، والربازيل ، والبحرين ، وأوغندا ،وأنغوال
ريـة العربيـة     واجلمهو ، واجلمهورية الدومينيكية  ، واجلماهريية العربية الليبية   ، وتشاد ،وتركيا
 ، وغواتيمـاال ، وغابون، وصربيا، وشيلي، وجيبويت ،الدميقراطية  ومجهورية الكونغو  ،السورية
 ، ولبنـان  ، وكولومبيا ، وكوت ديفوار  ، والكامريون ، وقطر ، وقربص ، وفييت نام  ،وفلسطني

 ،يتانيا ومور ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ،واململكة العربية السعودية  
  . واليونان،واليمن،  واليابان،والواليات املتحدة األمريكية

املقـرر  لالطالع على نص    (مد مشروع املقرر، دون تصويت      ويف اجللسة ذاهتا، اعتُ     -٢٠٧
  ).١٢/١١٨، انظر اجلزء األول، الفصل الثاين، املقرر ةاملعتمدبصيغته 

  االستعراض الدوري الشامل  - اًسادس 
، أكد اجمللس اعتماد ترتيب ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥، املعقودة يف ٣يف اجللسة   -٢٠٨

يف الدورات السابعة والثامنة والتاسعة من االستعراض الدوري الـشامل،          االستعراض  
، ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١٤جريت يف    مبوجب القرعة اليت أُ    الذي تقرر وهو الترتيب   

لس ال ينبغي أن يشكل سابقة      جريت يف جلسة غري رمسية للمج     وكون هذه القرعة قد أُ    
  ). انظر املرفق السادس(

الثالثيـة للـدورات   اجملموعـة  ويف اجللسة ذاهتا، أكد اجمللس اعتماد اختيار أعضاء         -٢٠٩
 وفقـاً   وهو االختيار الذي أُجـري    السادسة والسابعة والثامنة لالستعراض الدوري الشامل،       

كون هذا اإلجـراء  و، ٢٠٠٩سبتمرب /ل أيلو١٤ املؤرخ ٥/١من قرار اجمللس    ) د(١٨للفقرة  
نتائج اختيار  لالطالع على   (سابقة  ال ينبغي أن يشكل     لمجلس  لقد تقرر يف جلسة غري رمسية       

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

 أثناء الدورة اخلامسة للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري          أُجريتاالستعراضات اليت   
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤الشامل، املعقودة يف الفترة من 

  النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ألف  
 علـى مـوجز     الفرع الوارد أدناه  ، يشتمل   ٨/١ من بيان الرئيس     ٣-٤وفقاً للفقرة     -٢١١

 االستعراض والدول األعضاء يف     موضوع الدول   من جانب بشأن النتائج   ب عنها   املعرلآلراء  
 املعنيـون   اجمللس، فضالً عن تعليقات عامة قدمها أصحاب املصلحة     يفبة  اجمللس والدول املراقِ  

  . يف اجللسة العامةلنتائجا قبل اعتماد اآلخرون
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  الوسطى مجهورية أفريقيا    
جلميـع   طبقـاً  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤يف  الوسطى   ياجري استعراض مجهورية أفريق   أُ  -٢١٢

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

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

 ،٢٠٠٩  سبتمرب/أيلول ٢٣ املعقودة يف ١٤ يف جلسته ،نظر جملس حقوق اإلنسان   و  - ٢١٣
  ). جيم أدناهالفرعانظر (واعتمدها قيا الوسطى جبمهورية أفري االستعراض املتعلق نتائجيف 

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

النتيجة من  قبل اعتماد   ما قدمته   وية  فضالً عن التزاماهتا الطوع   أو االستنتاجات،   /التوصيات و 
 خـالل  معاجلة كافيـة     املسائل أو القضايا اليت مل تعاجلَ      بشأن ردود   اجمللس بكامل هيئته من   

  .لفريق العامليف االذي جرى احلوار التفاعلي 

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
   املتوصل إليهالتزاماهتا الطوعية والنتائج ا كل منوبشأن
رحب وفد مجهورية أفريقيا الوسطى بالفرصة املتاحة له لتقدمي ردود على التوصيات              -٢١٥

 استعداد بلده للتصديق على مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة           على  الوفد وشّدد. املقدمة إليه 
ماعية والثقافية، وأضاف أن تنفيـذ       السياسية واالقتصادية واالجت   األوضاعشريطة أن تتوفر    

 تتمثل يف حشد املـوارد الالزمـة ويف         اتالصكوك الدولية على املستوى الوطين يواجه عقب      
  .   عملية إيداع صكوك التصديقاليت تعترضالعراقيل 
املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام،    ) ٧٥الفقرة   (٢٤ إىل   ٢٠وفيما يتعلق بالتوصيات من       -٢١٦
 تعترض علـى هـذا      األغلبيةزال قيد املناقشة، وأشار إىل أن       تال  ملسألة  ن ا أ  على  الوفد شّدد

وأشار الوفد إىل اجلرائم اليت ال يزال ُيعاقب من يرتكبها          . لجرميةل املعدل املرتفع اإللغاء بسبب   
  .١٩٨١ يف عام عمليات إعدام قد ُنفذت أن آخر وشّدد علىبعقوبة اإلعدام 

،  قـد أُلغيـت     مجيع جرائم الصحافة   أن، أشار الوفد إىل     ٣٥وفيما يتعلق بالتوصية      -٢١٧
 وجـرائم   هريشت ال مثل،  ام القانون الع  إدانة الصحفيني بارتكاب جرائم   وأوضح أن باإلمكان    

  . حيددها اجمللس األعلى لالتصالالصحافة اليت
 أجـرت    قد ائيةـات القض ـ، أشار الوفد إىل أن السلط     ٣٤وفيما يتعلق بالتوصية      -٢١٨
يت ارُتكبـت يف    ـون اإلنساين ال  ـ شامالً لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقان      تقيماً
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 على احملكمة    تلك االنتهاكات  لسلطات من عرض  ان ذلك   وقد مكّ . ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة  
لحقيقة واملصاحلة وصندوق للتعويضات خالل فترة احلوار       لنشئت جلنة   وقد أُ . اجلنائية الدولية 

  . تأخر تنفيذ هذه التوصية بسبب الصعوبات املاليةفقد ومع ذلك، . ٢٠٠٨يف عام الوطين 
هـو   أن القضاء، وفقاً للدستور،    على ، أكد الوفد  ٣٣ و ٢٥ نيوفيما يتعلق بالتوصيت    -٢١٩

بعـض  وجـود   وعلى الرغم مـن     .  عدد من هيئات اإلدارة    اكفل استقالليته يسلطة فرعية   
جيري تنفيـذ    من املخالفات،    اساد وغريه  التعسفي والف  إلقاء القبض  عمليات   مثلاملشاكل،  

  .العديد من املشاريع مبساعدة مالية من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
اإلعـدام   عمليـات أن  على  ، أكد الوفد    ٢٦ و ٤ و ٢ و ١وفيما يتعلق بالتوصيات      -٢٢٠

 قـط طابعـاً     ُتضف عليها الدولـة    مل   التعذيبوبإجراءات موجزة واإلعدام خارج القضاء      
 هـذه   عـالج ويف هذا الصدد، أثبتت سلسلة تدابري اختذهتا احلكومة رغبتـها يف            . اًمؤسسي
ختاذ تدابري إضافية مثل ختصيص يوم حلقوق اإلنسان، وتطبيـق          ايف   وتفكر احلكومة . املشكلة

 ةحلالالمركزية فيما يتعلق خبدمات املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وتدريب أصحاب املص          
   . ذات الصلةان ونشر النصوصاملعنيني حبقوق اإلنس

 ،٢٩ إىل   ٢٧ ومـن    ١٩ إىل   ١٦من  التوصيات   و ،١١ ةق بالتوصي ـا يتعل ـوفيم  -٢٢١
صدقت على اتفاقية القـضاء  قد أن مجهورية أفريقيا الوسطى     على   الوفد   دأك،  ٣٠التوصية  و

ـ   إلناثتشويه األعضاء التناسلية ل   قال إن   و. على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      ارس  غري مم
ومع ذلك، فإن املعتقدات واملمارسـات      .  ممارسة حمظورة مبوجب القانون    إنهعلى أراضيها و  

 التنفيذ الكامـل    الصعب من   ذلك هي أمور جتعل   الثقافية ومصاحل األشخاص الذين ميارسون      
لمعايري الدولية امتثاله ل حالياً مراجعة قانون األسرة لضمان ريوجي. هلذه االتفاقية مثار حتديات

مثة شواغل ثقافية   أن  على  د الوفد   شدو. الزوجات أو إلغائه  مسألة إما اإلبقاء على     للنظر يف   و
مجهورية أفريقيا الوسطى غري مستعدة للتوقيع على إعالن بشأن التمييز القـائم علـى              جتعل  

  .ما من قانون حيظر هذا التمييز أو جييزه يف البلد أن اًفيضمامليول اجلنسية، 
 بالتوصية حبذف اإلشارة إىل جرمية السحر يف قانون العقوبات، أشـار            وفيما يتعلق   -٢٢٢

وتفكر احلكومة يف تدريب حراس . فريقيا الوسطىأواقع يف مجهورية أمر الوفد إىل أن السحر    
وضع برامج يف هن السحر و  ممارستالسجون الذين يرتكبون العنف ضد النساء الاليت يشتبه يف          

  .ام العدالةتوعية لتغيري سلوك السكان ونظ
بقوات الدفاع واألمن، رحـب الوفـد    املتعلقتني   ٣٢ و ٣١  نيوفيما يتعلق بالتوصيت    -٢٢٣

واُتخذت تدابري إجيابية أخـرى يف جمـاالت نـزع          .  قريباً  العسكري قضاءباعتماد قانون ال  
 وتسريح اجلنديات، وتـدريب األطفـال       ،هموإعادة دجم  السالح، وتسريح األطفال اجلنود   

  .لزائدة عن احلاجةقوات الشرطة اتسريح  و،، وتعزيز السلمنيقسابالاجلنود 
  



A/HRC/12/50 

135 GE.10-11826 

 املتعلقـة   ١٥ و ١٤ و ١٢ و ١٠التوصـيات    و ٨ إىل   ٦وفيما يتعلق بالتوصيات من       -٢٢٤
ستقلني، أشار الوفد إىل أن املرباء اخلاصني واخلقررين املبأمور منها توجيه دعوات مفتوحة إىل    
وأهنا اختذت تدابري لتيسري عمـل اإلجـراءات    ؤالءه ةمجهورية أفريقيا الوسطى تعترف بأمهي  
  .واحترام اجلدول الزمين لألمم املتحدة

   يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضةبراِقاملاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول   -٢  
لنـهج  قد برهنت على اتباعها     ذكرت اجلزائر أن سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى          -٢٢٥
 توصـية مـن جممـوع       ٦٦قبوهلا  كما يتضح يف    االستعراض الدوري الشامل،    بشأن  جاد  

قدمتـها  اليت  توصية  الومن بني هذه التوصيات     .  توصية ٩٩عددها  املوجهة إليها و  التوصيات  
وتوعيـة   لتدريب ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسانمن مبساعدة  تنفيذ برنامج،   اجلزائر بشأن   

حقوق اإلنـسان   قانون   بشأن   القضائيني القوانني واملوظفني    أفراد قوات األمن وموظفي إنفاذ    
ورحبت اجلزائر بالتدابري امللموسة املتخذة لتعزيز ومحايـة        .  الدويل الدويل والقانون اإلنساين  

كما أعربت اجلزائر عن    . عوقاتحقوق اإلنسان بشكل فعال، على الرغم من الصعوبات وامل        
لتنفيذ األولويـات احملـددة يف ورقـة        قيا الوسطى   مجهورية أفري ارتياحها الستعداد حكومة    

توطيد السالم واالسـتقرار،    واملتمثلة يف    ،٢٠١٠-٢٠٠٨استراتيجية احلد من الفقر للفترة      
اجملتمع اجلزائر  وناشدت  .  وتعزيز إطار االقتصاد الكلي واإلصالحات اجلارية      ،ومنع الرتاعات 

  . ولة الطرفالدويل تقدمي املساعدة التقنية واملالية إىل الد
 الروسي مجهورية أفريقيا الوسطى ألهنا قبلت ثلثي التوصـيات تقريبـاً            االحتادهنأ  و  -٢٢٦

إىل   االحتـاد الروسـي  أشـار و. وألهنا أعربت عن استعدادها لدراسة التوصيات األخـرى       
االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا الدولة، مبا يف ذلك اعتماد خطة عمل وطنيـة لتعزيـز                

 جلمهورية أفريقيا    االحتاد الروسي  ومتىن. قانون جنائي جديد  اعتماد  حقوق اإلنسان و  ومحاية  
ل يف تعزيز ـالوسطى كل جناح يف الوفاء جبميع االلتزامات اليت قبلتها وإحراز تقدم يف املستقب       

  . ومحاية حقوق اإلنسان
على  دتشدو. ورحبت مصر بالعرض الشامل الذي قدمته مجهورية أفريقيا الوسطى          -٢٢٧

، فإن احلكومة بذلت جهوداً لتعزيـز  عوقات من التحديات وامل كثريوجود  أنه على الرغم من     
 وحتقيق االستقرار منذ اعتماد الدستور يف عام    كبريعن إحراز تقدم    مما أسفر   حقوق اإلنسان،   

للردود املقدمة فيما يتعلق بالتوصيات وأكدت من جديد     تقديرها  عن  مصر  وأعربت  . ٢٠٠٤
أن تواصل الدولة جهودها لتعزيز مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية             إىل  دعوهتا  

. تفق عليها عامليـاً تلك املاملعترف هبا عاملياً وأن تقاوم حماوالت فرض أية قيم أو مقاييس غري          
طبقاً ملعايري حقوق اإلنسان املتفق لديها الدولة على تنفيذ قانون العقوبات      مصر  كما شجعت   

  . اً، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدامعليها عاملي
، مبا يف ذلك فيما يتعلق       املبذولة أشادت اجلماهريية العربية الليبية باحلكومة جلهودها     و  -٢٢٨

الصكوك الدولية حلقـوق    معظم  إصالحات اقتصادية والتصديق على     حتقيق  باحلد من الفقر و   
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املقدم مـن   دعم  للما  على  دت  شدو. املرأةاإلنسان واإلصالحات الرامية إىل ضمان حقوق       
ورأت . لأللفية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان   اإلمنائية هداف األأمهية لبلوغ   من  جملتمع الدويل   ا

ذات هـي   أن االلتزامات الطوعية اليت قدمتها الدولة خالل عرض تقريرها الوطين           اجلماهريية  
  . أمهية كبرية

مجهورية أفريقيا الوسطى الـذي     من جانب     املغرب علماً بااللتزام الصادق    حاطوأ  -٢٢٩
  علـى   بدعم احلكومـة   ىظحتعدد التوصيات اليت    دلّ  إذ ي . هوتقديراجمللس  يستحق تشجيع   

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

ط املغرب الضوء على تصميم احلكومـة علـى احتـرام           وسلّ. اجملتمع الدويل لتعزيز قدراهتا   
 اجملتمع الدويل إىل مساعدهتا يف حتديد الطرق        احقوق اإلنسان ودع  يف جمال    الدولية   االتزاماهت

  .االستقرار والتنميةحتقيق والوسائل املناسبة لضمان 
الراميـة إىل   ملتحدة األمريكية جبهود مجهورية أفريقيا الوسـطى        ورحبت الواليات ا    -٢٣٠

هنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء اإلفالت من العقـاب           أ تأضافو. حقوق اإلنسان حالة  حتسني  
ن يف قوات األمن، مبا يف ذلـك يف         و انتهاكات حقوق اإلنسان العامل    والذي يتمتع به مرتكب   

جـراء حتقيـق يف     إالداعيـة إىل    بقوة التوصيات    الواليات املتحدة وأيدت  . احلرس الرئاسي 
ضمن  ومساءلة املسؤولني عن االنتهاكات، وإدماج التدريب على حقوق اإلنسان         لتجاوزاتا

الدولة فيما يتعلـق بـاجلنود      اليت تبذهلا   لجهود  ل تقديرهاوأعربت عن   . التدريب العسكري 
ادها للعمل مـع منظمـات      األطفال والقيام بإصالحات يف النظام القضائي، وكذلك استعد       

. بلـد  وشجعت الدولة على مواصلة السماح لإلجراءات اخلاصة بزيـارة ال          ،حقوق اإلنسان 
  .العنف القائم على نوع اجلنساملتعلقة بخبطة العمل الوطنية الواليات املتحدة ورحبت 

أن املشاركني  على  دت  شدوشكرت كوبا مجهورية أفريقيا الوسطى على ردودها و         -٢٣١
اجلهود اليت بذلتها   تقدير  ، من   ٢٠٠٩مايو  /يف أيار الذي أُجري    خالل االستعراض    ،نوامتكقد  

صعوبات كبرية بـسبب النظـام      ا تواجهه من    احلكومة حلماية حقوق اإلنسان على الرغم مم      
وأضافت كوبا أن الدولـة     . االقتصادي الدويل غري العادل واألزمة االقتصادية واملالية العاملية       

فئـات الـضعيفة    من التدابري لضمان حقوق اإلنـسان وال سـيما لل  اًختذ عددهي بلد نامٍ ا 
 علـى   مؤشـر وهذه اجلهود هي    . املعوَّقنيوالنساء واألقليات العرقية واألشخاص     كاألطفال  

اجملتمع الـدويل،  من ساعدة املغري أن الدولة ال تزال حباجة إىل       . حلكومةدى ا االلتزام القوي ل  
كوبا مجيع الذين يعملون بصدق من أجل حقوق اإلنـسان          وحثت  . على الرغم من هذه اجلهود    

  . على تقدمي مساعدهتم إىل هذا البلد
وهنأت جيبويت مجهورية أفريقيا الوسطى على التزامها الصادق باحترام التوصـيات             -٢٣٢

  وطلبت جيبويت من اجملتمع الدويل أن يقدم إىل        .عقبات املتنوعة املقدمة إليها، على الرغم من ال     
  .الدولة املساعدة التقنية واملالية وأن يدعم جهودها
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التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان     تعترض  اليت  العقبات  من  عدد  إىل  الكامريون  أشار  و  -٢٣٣
وأضاف . لتغلب عليها من أجل ا  اجلهود اليت بذلتها الدولة     إىل  يف مجهورية أفريقيا الوسطى و    

اجملتمع الدويل وال سـيما يف سـياق   من عدة مسااحلصول على أن الدولة ال تزال حباجة إىل    
 لتقدمي الدعم الالزم إىل مجهوريـة       عن استعداده الكامريون  أعرب  و. مكافحة الفقر واألمية  

من التوصـيات   ممكن  كرب عدد   أأمله يف أن تنفذ احلكومة      كما أعرب عن     .أفريقيا الوسطى 
  .وبأسرع وقت ممكن

الراميـة إىل   التزام الدولة مبواصلة سياسـتها      ورحبت مجهورية الكونغو الدميقراطية ب      -٢٣٤
تصميمها بعن احلوار السياسي الشامل، و    الناشئة  قرارات  التنفيذ  إىل  ملصاحلة الوطنية و  حتقيق ا 

مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    وشجعت  . على إعادة تأهيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      
. تنفيذ اإلصالحات املُعلن عنها   لان و حقوق اإلنس حالة  الدولة على مواصلة جهودها لتحسني      

  .وأثنت على االلتزام الطوعي باعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
استعراض  يف اللجنة الثالثية املعنية ب     اًعضوكانت  وأعربت غابون عن ارتياحها ألهنا        -٢٣٥

قوق اإلنسان، على الرغم مـن      اهتمامها بتعزيز ومحاية ح   على   برهنتمجهورية أفريقيا الوسطى اليت     
ودعت غابون اجملتمع الدويل إىل تقدمي ما يلـزم         .  املالية واهلزات السياسية املتعددة    الصعوبات

  .حقوق اإلنسانيف جمال من مساعدة تقنية ودعم مايل إىل الدولة لتنفيذ برناجمها الطموح 
شأت عـدداً مـن     والحظت تشاد مع االرتياح أن مجهورية أفريقيا الوسطى قد أن           -٢٣٦

.  لالتصالألعلىاملؤسسات الرامية إىل دعم الدميقراطية، مثل اجمللس الوطين للوساطة واجمللس ا      
تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف مجيـع   إلبراز عملية   علماً باجلهود املبذولة    تشاد  ت  حاطوأ

حملدودة للدولة،  الضوء على املوارد ا   تشاد  سلطت  و.  الوطين لوئامتعزيز السلم وا  لأحناء البلد، و  
  . تنفيذ التوصياتبغية أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة املادية واملالية إىل الدولة فاقترحت 

  املعنيون اآلخرونأصحاب املصلحة ليت أدىل هبا التعليقات العامة ا  -٣  
مـن  عدد  إزاء   ه عن قلق  ‘ الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      االحتاد‘أعرب    -٢٣٧
تكرار سياسة التعذيب وسوء املعاملـة يف خمـافر الـشرطة    إزاء وكات حقوق اإلنسان  انتها

الدولة على التصديق   االحتاد  وشجع  . إفالت من العقاب  حالة   من   دث فيها حيوالسجون، وما   
القاسية أو الالإنـسانية أو  أو العقوبة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة   

 واهلادفكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     املهينة والربوتو 
 أنه يتعني على الدولة     ىورأ.  على إلغاء عقوبة اإلعدام    ، كما شجعها  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام   

وقانوهنا لإلجراءات اجلنائيـة    اجلنائي  الطرف أن تغتنم الفرصة اليت يتيحها استعراض قانوهنا         
الدولة علـى التـصدي     كما شجع االحتاد    . ا القانوين يتمشى مع املعايري الدولية     جلعل نظامه 

  . معيشية الئقة للمحتجزينأوضاع  االكتظاظ يف السجون وضمان سألةمل
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املعنيـة   والشبكة القانونية الكنديـة      ثليات واملثليني جنسياً  ملت الرابطة الدولية ل   ثنوأ  -٢٣٨
قـوق  املتعلـق حب  الدولة على دعم البيان املشترك      على  اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   ب

. أمـام اجلمعيـة العامـة     جرى اإلدالء به    ية الذي   انساإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلن    
 من تقرير الفريق العامل،     ٧٥ الواردة يف الفقرة     ١٦وباإلشارة إىل رد احلكومة على التوصية       

ة يا لضمان عدم التمييز على أساسي امليول اجلنس       اهتالدولة على مراجعة تشريع    املنظمتان   حثت
ورحبـت  . ة، ومحاية حقوق األقليات اجلنسية عمالً بالـصكوك الدوليـة         يانواهلوية اجلنس 

، وشجعتا احلكومـة علـى إدراج    ٧٤ الواردة يف الفقرة     ١٦بدعم الدولة للتوصية    املنظمتان  
ة يف الدورات التدريبيـة  ـيانة اجلنس ـيالتثقيف يف جمال القضايا املتعلقة بامليول اجلنسية واهلو       

  .لقوات األمن وموظفي السجون
وذكرت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان أهنا كانت قد أبلغت عـن حـاالت                -٢٣٩
 وإعـدام بـإجراءات    ، جنـسي  عنف و ، واغتصاب ، وارتكاب جرائم  ،تعذيبتتعلق ب  كثرية
وي ويف مناطق عديدة بعـد      غ يف بان   وحاالت اختفاء قسري   ، عامة ممتلكات وتدمري   ،موجزة

 قد  ٢٠٠٥جريت يف عام    والحظت أن االنتخابات الرئاسية والتشريعية اليت أُ      . ٢٠٠٣انقالب عام   
، ٣٤ و٣٣ و ٢٦ و ٢٥ و ٢ودعت السلطات إىل النظر يف التوصيات       . جلبت السالم إىل البلد   

هذه املنظمـة    وناشدت   .صالحات تشريعية داخلية ال تزال ناقصة     جراء إ اليت يتعلق تنفيذها بإ   
  .إرادهتا السياسية لبناء دولة دميقراطيةأن ُتظهر هذا النقص وأن تعاجل الدولة 
.  الدويل لرابطات حقوق اإلنسان بالتزامات مجهورية أفريقيا الوسطى        االحتادورحب    -٢٤٠

 ،٢٠٠٥أدت، منذ النصف الثاين لعـام       قد  والحظ أن املواجهات بني اجليش واجملموعات املتمردة        
أرغم ، مما   نهجـي جنسي، وتعذيب، وهنب م    عنفإىل عمليات إعدام بإجراءات موجزة، و     

وعلى الرغم من أن الدولـة تعهـدت مبعاقبـة مـرتكيب            .  شخص على الفرار   ١٠٠ ٠٠٠
وذكّـر  . ستخف بالضحايا تأوضح أن الدولة    قد   ٢٠٠٨، فإن قانون العفو لعام      االنتهاكات

تلقـى  كـان قـد     ، الذي   ‘وانفيو غوناغيي ‘نسان بوفاة    الدويل لرابطات حقوق اإل    االحتاد
اجمللس االحتاد   اودع. أمام احملكمة اجلنائية الدولية    ‘مبايب‘ذ أن فُِتحت قضية     ـدات من ـهتدي
  . احلكومة اللتزاماهتاحترام ارصدإىل 
 باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة إلهناء ما تقوم        منظمة رصد حقوق اإلنسان    ورحب  -٢٤١

 إزاء مواصلة اهلجمـات     اعن قلقه املنظمة   تومع ذلك، أعرب  . األمن من جتاوزات  به قوات   
هبا احلكومـة ضـد املتمـردين يف      تقوم  اليت  مكافحة التمرد   على املدنيني يف سياق عمليات      

جمموعات شـبه عـسكرية مواليـة     عى حدوثها على يد     اليت يدَّ الشمال، وإزاء االنتهاكات    
يف برنامج   أفراد قوات األمن     اخنراطح قطاع األمن وضمان     فمن اهلام للغاية إصال   . للحكومة

.  الدويلوقانون حقوق اإلنسانالدويل القانون اإلنساين يف جمال لتوعية شامل يتيح التدريب وا
ورأت أنه يتعني على الدولة أن تنفِّذ بالكامل التوصيات اليت قبلتها وأن تكفل إجراء حتقيق يف                

األشخاص املسؤولني عن هذه    مقاضاة   أو القانون اإلنساين و    مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان   
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 قوات األمن احلكومية شنهااهلجمات اليت تعدد يف وإن االخنفاض الشديد .  ومعاقبتهماألفعال
  .ضد املدنيني هـو دليـل على قدرة احلكومة على اختاذ خطوات ملموسة لوضع حد لالنتهاكات

   االستعراضاملالحظات اخلتامية للدولة موضوع  -٤  
حلصول علـى املـساعدة يف   الدولة إىل ا ةرحب الوفد باعتراف اجملتمع الدويل حباج       -٢٤٢
  . حنو السالم اليت تعين ضمناً احترام حقوق اإلنسانامسريهت
بعض أوجه القلق الـيت أُعـرب   إيضاحات بشأن   وأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي         -٢٤٣

ـ ُت،  ٢٠٠٣فمنذ عام   . سطى قد أثبتت نيتها احلسنة    عنها، مؤكِّداً أن مجهورية أفريقيا الو      ذل ب
وأشار الوفد إىل احلالة    . ضمان األمن لاإلعدام بإجراءات موجزة و   ل مسألة   وانجهود هائلة لت  

واجملتمع الدويل علـى    . شرق البلد، اليت تشهد إغارة املتمردين القادمني من أوغندا        منطقة  يف  
أن ضـرورة   على  وأكد الوفد   .  للدولة لية والعسكرية قدرة املا العلم تام هبذه احلالة وكذلك ب     

ضرورة أن ذاته على الوقت اً يف ؤكدميف هذا الصدد، الضرورية ساعدة املقدم اجملتمع الدويل    ي
  .مها سيادة القانونكتظل مجهورية أفريقيا الوسطى دولة حت

  . الوضععالجبذل جهود لجرى ، ذكر الوفد أنه ‘وانفيو غوناغيي‘وباإلشارة إىل قضية   -٢٤٤
وأضاف الوفد أن العفو هو وسيلة قانونية ُتستخدم لضمان السلم واملصاحلة الوطنيني              -٢٤٥

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

 واحلاجة إىل معاجلة موضـوع      ، العدالة، وتعزيز القدرات   وفيما يتعلق بإصالح نظام     -٢٤٦
. موارد مالية ومساعدة مـن اجملتمـع الـدويل        يتطلب  أن ذلك   على  ، أكد الوفد    اكتظاظ السجون 

دة يف  ـملساعإىل ا اج  ـلكنها حتت و أفريقيا الوسطى مستعدة لتنفيذ مجيع التوصيات،        ومجهورية
  .هذا الصدد

  موناكو    
اًَ جلميع األحكام ذات الـصلة      طبق ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤وناكو يف   أُجري استعراض م    -٢٤٧

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

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

، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣، املعقودة يف ١٤ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته   -٢٤٨
  ).أدناه جيم فرعانظر ال(يف نتائج االستعراض املتعلق مبوناكو واعتمدها 
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تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض     من   االستعراض املتعلق مبوناكو     ألف نتيجة وتت  -٢٤٩
 والتزاماهتـا أو االسـتنتاجات،    /، وآراء موناكو بشأن التوصيات و     (A/HRC/12/3)الدوري الشامل   

 أو  املـسائل بـشأن   من ردود    يجة من اجملس بكامل هيئته    قبل اعتماد النت  ما قدمته   والطوعية  
  .يف الفريق العاملالذي جرى احلوار التفاعلي أثناء ج معاجلة كافية القضايا اليت مل تعالَ

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

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

أن إعـداد   على  وأكد  . النحو الواجب موناكو قد أخذهتا يف االعتبار على         سلطات وأكد أن 
حجم الدولـة، فـإن     إىل   ونظراً   .القوى يف البلد  له  التقرير الوطين كان أمراً معقّداً ُحِشدت       

وعلى الرغم من أنـه     .  من حيث العدد والنطاق    صغريةاملشاكل اليت تظهر على أرض الواقع       
حالة باألحرى  كل حالة على حدة، فإن حالة حقوق اإلنسان بوجه عام هي            تناول   جريسي

 وكـذلك   بفضل حرية التعبري اليت يكفلها التشريع الذي اعُتمد مـؤخراً         أساساً  جيدة وذلك   
  .جم والكفاءة املناسبنيبفضل النظام القضائي الذي يتسم باحل

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

 ٧يف  قد وقعـت عليهـا      ضح أن موناكو    أومحاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،       
أن إدماجها يف القانون يف موناكو يتطلب إجراء        إىل  نظراً  فومع ذلك،   . ٢٠٠٧فرباير  /شباط

تشريعي، وعلى الرغم من أنه ُشرع يف هـذه العمليـة           إصالح  قانوين، مبا يف ذلك     إصالح  
ا أن تلتزم التزامـاً     ولذلك فإن موناكو ال ميكنه    . طويلة ومعقدة عملية  بالفعل، فإهنا ستكون    

  .اً بالتصديق عليها يف الوقت الراهنراسخ
وفيما يتعلق بانضمام موناكو إىل منظمة العمل الدولية، ذكّر رئيس الوفد بـثالث               -٢٥٢

ون النقابات ـأن قانـو بشـإن تشريع موناكفأوالً، . قضايا هامة متنع موناكو من االنضمام
ومـن  . ثالث قضايا خمتلفـة   بشأن   ٨٧رقم  الدولية   ال يتمشى وأحكام اتفاقية منظمة العمل     

التوظيف القائم على األولويـة     إن نظام   فوثانياً،  . تشريعي هلذا الغرض  إصالح  املزمع إجراء   
االتفاقية تتناول  و. ١١١ و ١٠٠ يينبغي النظر إليه يف ضوء اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         

فهوم املواطَنة، ولذلك فهـو ال يـثري أيـة    األخرية األصل الوطين، وهو مفهوم خيتلف عن م     
يف التوظيف القائم على األولوية     ومع ذلك، ميكن النظر إىل نظام       . مشكلة يف قانون موناكو   

وهذا املوضـوع وإن كـان      . موناكو على أنه مييز ضد األجانب الذين يعيشون يف موناكو         
واطن وعدد األشـخاص   م٨ ٠٠٠حقيقياً، فهو نظري إىل حد كبري، ألن عدد املواطنني هو   

إن االلتزامات املترتبة على خمتلف الصكوك      فوثالثاً،  .  شخص ٤٥ ٠٠٠العاملني يف البلد هو     
إىل هي التزامات مضنية للغاية بالنـسبة  والقاضية بتقدمي تقارير    القانونية ملنظمة العمل الدولية     
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رت أشـا و. كفـاءة وية  بعناااللتزامات  على حنو ال يتيح هلا التقيد هبذه        دولة مثل موناكو،    
احترامها تدل على   تعلق بقانون العمل    فيما ي حملاكم موناكو    ضائيةالقاألحكام  أن  إىل  موناكو  

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

ـ  التزامها مبُ  ظهرت وأهنا أ  ٢٠٠٥ يف االتفاقية منذ عام      أهنا طرف باملرأة، ذكّرت موناكو     ل ثُ
ميكـن أن تـؤدي إىل أي       وممارسة القيم األساسية اليت يكفلها الدستور ال        .  وقيمها االتفاقية

ثالث من الدستور يعرِّف بدقـة مجيـع هـذه احلقـوق            الالفرع  كما أن   تفريق يف املعاملة؛    
االقتصادية واالجتماعيـة   واحلقوق  س االمتيازات   املرأة تستفيد من نف   ف.  األساسية واحلريات

وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، فإن موناكو تويل أمهية بالغـة لوضـع            . اليت يستفيد منها الرجل   
. عن قريـب  قانون يزمع سّنه    مشروع  ، حيث اعُتمد مؤخراً     هذه املسألة حمددة بشأن   قانون  

التصديق عليه يتطلب غري أن  االتفاقية، ف أية قيم ومبادئ إىلي ُيضالوالربوتوكول االختياري 
  .مراجعة للنظام القانوينمسبقاً إجراء 

وقّعت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        قد  أهنا  برت موناكو   وذكّ  -٢٥٤
، سلطت الـضوء علـى      تشريعيةمراجعة دستورية و  قد أجرت بالفعل    وأهنا  . ١٩٩٨يف عام   

تطلب العمل ي  اولذلك، فإن هذ  . ساسي والقانون احمللي يف موناكو    االختالفات بني النظام األ   
  .عملية إصالح واسعة النطاقخمتلفة، وهو ما يشكل  كل من الدستور وقوانني مراجعة
وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب             -٢٥٥

أن موناكو ال متلك    إىل  رئيس الوفد   أشار   املهينة،   القاسية أو الالإنسانية أو   أو العقوبة   املعاملة  
ومل تسجَّل  .  املدة قصريةأحكاماً بالسجن   ون   سجيناً يقض  ٣٠ سنوياً   يوؤإال سجناً واحداً، ي   
ولذلك، فإن . حدوثهاحىت  ُيزعم مليئة وسة يمعيشأوضاع معاملة أو إساءة مطلقاً أية حاالت 

لـن  بالتايل فهي  يف موناكو، ووضع أمراً مناسباً للإنشاء هيئة مستقلة لزيارة السجون ال يبدو      
وقد انضمت موناكو إىل    . مستمد من الدستور  فهو  تعريف التعذيب   أما  . ذه التوصية تلتزم هب 

اتفاقية مناهضة التعذيب وهي طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية              
روبية حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات   ، واالتفاقية األو  )٧الذي حيظر التعذيب يف املادة      (

العقوبة الالإنسانية أو املهينة، ومجيعها  وأ التعذيب واملعاملة عاألساسية، واالتفاقية األوروبية ملن 
على الرغم من أن القانون ال يـنص علـى تعريـف            فولذلك،  . مدجمة يف القانون الداخلي   

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب؛       ١ادة  املبمباشرة  تذرعوا  مكان القضاة أن ي   ن بإ للتعذيب، فإ 
اليـوم حـاالت    ال توجد   و.  على أفعال التعذيب   ١٩٦٧ منذ عام    نائيقانون اجل الويعاقب  

قانون اإلجراءات اجلنائيـة يـشري      ن  أكما  تنطوي على هذه املعاملة معروضة أمام احملاكم،        
  .صراحة إىل اتفاقية مناهضة التعذيب

موناكو أعادت فـتح  أوضح أن نية حلقوق اإلنسان، وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وط   -٢٥٦
حاجة إىل  ال ترى أن مثة     لكنها  واملناقشة الوطنية بعد االستعراض الذي أجراه الفريق العامل،         
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معهـا   و الوسـيط  ومكتب، فإن خلية حقوق اإلنسان،      يف الواقع و. إنشاء مثل هذه املؤسسة   
. هـذه املؤسـسة   اليت ُتـسند إىل     يات  سؤولاملحقوق االستئناف املعمول هبا تضطلع حالياً ب      

القانوين سبل الطعن كما أن النظر يف الرتاعات بني األفراد واإلدارة، له أهلية  الوسيطمكتب  و
 أمام أي فرد أو شخص اعتباري مقيم يف موناكو، دون متييز يقوم علـى املواطَنـة أو            ةمتاح
  .مساعدة قانونيةاحلصول على ، مع وجود إمكانية وةالثر

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

عونـة  الهتمامها بالتعاون الدويل، وعلى وجه اخلصوص عن طريق قبول التوصية بزيـادة امل            
. ٢٠١٥القومي اإلمجايل حبلول عـام      ها   يف املائة من ناجت    ٠,٧لتصل إىل   ها  العامة املقدمة في  

وشكرت اجلزائر موناكو على التوضيح الذي قدمته بشأن توصيتها باالنـضمام إىل منظمـة            
وأشادت اجلزائر بالتدابري اليت اختذهتا موناكو بشأن التعليم والصحة واإلسكان          . العمل الدولية 

ت أن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين          أأهنا ر لعمال املهاجرين، إال    ل
ت أن هـذه    أوبالرغم من أن موناكو ر    . صك دويل يف هذا الصدد    أمشل  وأفراد أسرهم هي    

نظر يف التصديق عليها يف     ترمبا  كوهنا  البلد، فمجرد   الوضع يف   االتفاقية ال ميكن تطبيقها على      
  .فزا لبلدان أخرىشكل حايقد هو أمر مرحلة الحقة 

  املعنيون اآلخرون  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة  -٣  
والشبكة القانونيـة   ) أوروبا( الرابطة الدولية للمثليني واملثليات      ، فإن يف بيان مشترك    -٢٥٨

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

ألسـباب تتعلـق    التمييز  نع التمييز، مبا يف ذلك      ة بغية م  العامالتوعية  بشأن استخدام محالت    
، عند تنظيمها هذه احلمالت      على أن تعمد   وقد حثت هذه املنظمات احلكومة    . بامليل اجلنسي 

 الذي يعاقب على التحريض على الكراهية والعنـف،         ٢٠٠٥  عام  ميكن أن تدعم قانون    اليت
مراعاة مسائل حمددة تتصل بكل نوع من أنواع التمييز، وحتديداً علـى            ) أ(ىل القيام مبا يلي     إ

حتديد الوسائل اليت ميكن أن ُتنظَم هبـا هـذه          ) ب(وية؛  انأساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنس    
واقترحت املنظمات أن تسترشد .  إشراك أصحاب املصلحة من اجملتمع املدين      )ج(احلمالت؛ و 

 كما شجعتها على املوافقة على البيـان        ؛موناكو مببادئ يوغياكارتا يف تنظيم هذه احلمالت      
يـة الذي قُدم إىل اجلمعية العامة اناملشترك املتعلق حبقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنس    

  .٢٠٠٨ديسمرب / ول كانون األ١٨يف 

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
املخصصة ألضعف الناس   املعونة العامة   كررت موناكو التزامها ببلوغ أهدافها بشأن         -٢٥٩

وفيما خيص االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد           . بلدانيف أفقر ال  
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ختالفات بني هذه االتفاقية والقانون الوطين، مشرية إىل أن         أسرهم، ذكّرت موناكو بوجود ا    
تلك اليت تتيحهـا     مـن   ربالتدابري اليت اختذهتا موناكو بشأن العمال املهاجرين توفر محاية أك         
واختتم رئيس الوفد مذكّرا    . االتفاقية فيما يتعلق بقانون العمل والضمان االجتماعي والصحة       

.  باتباع هنج قانوين وعملـي     رين يف موناكو ينبغي أن جي     بأن استعراض حالة حقوق اإلنسا    
أجل تقييم احلالة بشكل أفضل، قدمت موناكو دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني             قال إنه من    و

  .اتذه الدعوم هلاعبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وأوصت بقبول 

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

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

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

، يف نتـائج  ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣املعقودة يف    ١٤ونظر اجمللس، يف جلسته       -٢٦١
  ).أدناه" جيم"انظر الفرع (االستعراض املتعلق ببليز واعتمدها 

قرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض       ت نتائج االستعراض املتعلق ببليز   ضمن  وتت  -٢٦٢
التزاماهتا أو االستنتاجات، و  /آراء بليز بشأن التوصيات و    و،  )A/HRC/12/4(الدوري الشامل   

ردود علـى املـسائل أو      كامل هيئته من    بالنتيجة من اجمللس    ما قدمته قبل اعتماد     الطوعية و 
نظـر  ا(يف الفريق العامل   الذي جرى   علي  أثناء احلوار التفا  معاجلة كافية   ج  القضايا اليت مل تعالَ   

  ).A/HRC/12/4/Add.1أيضاً الوثيقة 

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

 أن احترام حقوق ىرتبليز  من اململكة املتحدة أن ساميذكرت ممثلة بليز واملفوض ال     -٢٦٣
 وهلـذا الـسبب،   .  نفسه اإلنسان أمر أساسي لتنمية البلد ودميقراطيته وحىت ألسلوب عيش مواطنيه         

إجـراء املزيـد مـن      إىل  حاجة  ال تزال هناك    غلبية العظمى من التوصيات، و    ألقبلت بليز ا  
مليـة  عمـع   بليـز   تعاملت  وقد  .  توصيات فقط  ١٠املشاورات على الصعيد الوطين بشأن      

االلتزام الذي ال بـد منـه جلعـل         إحساس ب جبدية وصراحة و  الدوري الشامل   االستعراض  
ـ   واردوموقف بليز النهائي بشأن مجيع التوصـيات        . معىناالستعراض ذا    إىل ة  ـ يف اإلضاف

  ).A/HRC/12/7/Add.1(التقرير 
 لنظـر يف املعاهـدات اجلديـدة      بـشأن ا  تباع هنج حذر    استواصل  قالت إن بليز    و  -٢٦٤

استعراض دقيق لاللتزامـات ومتطلبـات إعـداد        إجراء  واالنضمام إليها، وسيتضمن النهج     
  .االلتزامات عند االنضمامذه التقارير، وذلك لضمان الوفاء التام هب
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ـ لبليـز مرحلـة   ت وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية     بلغوقد    -٢٦٥  يف ةمتقدم
نسان يف بنما لتنظيم حلقة عمل يف بليز هتدف إىل          املناقشات مع املفوضية السامية حلقوق اإل     

  .عاهداتاملإىل هيئات املوجهة  وأصحاب املصلحة على صياغة التقارير ةبناء قدرات احلكوم
جملتمع الدويل عامـة    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان و    إىل ا وكررت املمثلة دعوهتا      -٢٦٦

ـ  على ا نية  فاهتا ال حتسني قدر على  ملساعدة البلدان الصغرية مثل بليز       املتعلقـة  ا  لوفاء بالتزاماهت
  .تقدمي التقاريرب

ا التزاماهتالوفاء ب وأشارت بليز إىل أن كثريا من الدول الصغرية تعاين أوجه قصور يف               -٢٦٧
ـ حتقيق  ومن الضرورة إعادة النظر يف العملية القائمة حىت يتسىن          . تقدمي التقارير املتعلقة ب  در ق

  .ر وتبسيطهاالتقاريأكرب من توحيد 
 باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتعـرب   أولياًوباملثل، أجرت حكومة بليز اتصاالً   -٢٦٨

 التـام   بحثوينبغي ال .  إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      بحثعن اهتمامها ب  هلا  
 إنـشاء   غري أنه، وحلني  . جلميع اجلوانب املتصلة بإنشاء هذه املؤسسة قبل اختاذ القرار النهائي         

عدد من املؤسسات القائمة ضمان تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان ذات          طُلب من   املؤسسة،  
 واجمللـس   ،لمرأةل الوطنية   للجنة وا ،اإليدزبالوطنية املعنية   اللجنة  ومن هذه املؤسسات    الصلة،  

 يف بليز لمرأةلالوطنية اللجنة  وتشارك  .  واللجنة الوطنية لألسرة والطفل    خ،شّيتالالوطين املعين ب  
 أكرب يف الـسياسة     نشاط يف مشروع يهدف إىل بناء قدرة املرأة البليزية على املشاركة ب           حالياً

  .التقرير الوطينعترف هبا يف أحد أوجه القصور املهو احمللية والوطنية، وهذا 
 يف اختـاذ    أن بليز قد شـرعت فعـالً      ربهن على   سوى أمثلة قليلة ت   كر  ليس ما ذُ  و  -٢٦٩

  .على هذا املنوالالسري إجراءات بشأن عدد من التوصيات، وستواصل 
وقد أتاح إعداد التقرير    . ينيبليزالويكرس الدستور حقوق اإلنسان األساسية جلميع         -٢٧٠

مدى فرصة لتقييم إطار حقوق اإلنسان يف بليز و       الالوطين لعملية االستعراض الدوري الشامل      
وقد أسـفر احلـوار     . املدى الذي تبلغه مبادرات تعزيز حقوق اإلنسان      فعالية برامج تنفيذه و   

بليز أن عمليـة االسـتعراض      قد وجدت   و. التفاعلي عن تعليقات وتوصيات بناءة ومتبصرة     
كما تـرى   . املوارداملتعلقة ب قيود  الاالقتصادي و  - صرحية، ولكنها تدرك سياقها االجتماعي    

الذي ال بد   التأمل الذايت   وهو ما يتطلب    قق هدفه،   حقد  بليز أن االستعراض الدوري الشامل      
زام بليـز الراسـخ     ـلتأكيد جمددا على الت   لفرصة  الوأتاح االستعراض كذلك    . للتحسنيمنه  

  .حبقوق اإلنسان

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
ورحبـت  .  املقدمـة  ٤٦ لمن التوصـيات ا   توصية   ٣٦ليز  أشادت اجلزائر بقبول ب     -٢٧١

.  ملبادئ بـاريس   قاًطبباستعداد بليز للنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           
وشجعت اجلزائر بليز على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني حالة املرأة يف البلد، ورحبـت      
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والحظت أن الربامج اليت أقرهتا بليز . وض هباباستعدادها لتعزيز حقوقها وضمان متكينها والنه    
للقضاء على الفقر وحتسني املؤشرات االجتماعية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم، تشهد علـى              

  . التزامها يف هذا الصدد
 يف اللجنة الثالثيـة     كونه عضواً لخاص  ارتياحه بشكل   وأعرب االحتاد الروسي عن       -٢٧٢

بليـز  الرئيسية لـدى    ولويات  األوأشار إىل أن من ضمن      . زبلياملتعلق ب ستعراض  الاملكلفة با 
غلب على املستوى   اإليدز، وضمان احلق يف التعليم، والت     /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

وأعـرب  . ألشخاص ذوي اإلعاقـة   إىل ا الشباب، وتقدمي املساعدة    لدى  البطالة  املرتفع من   
الراميـة  القائمة  تقدما يف تنفيذ الربامج املختلفة االحتاد الروسي عن أمله يف أن حيرز هذا البلد    

إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأن ينجح يف الوفاء بالتزاماته اليت تعهد هبا يف إطار عملية                
  .االستعراض الدوري الشامل

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

 باألطفال والشباب   علقةوأشادت كوبا باجلهود اليت بذلتها بليز لتنفيذ خطة عملها الوطنية املت          
، ضـمن   اإليدز/يف جماالت التعليم والصحة واحلماية ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية         

والتدابري املتخـذة   ألشخاص  وصفت إنشاء جلنة ملكافحة االجتار با     و. جمموعة من القطاعات  
 بليز علـى مواصـلة    كوبا  وشجعت  . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة بأهنا أمور إجيابية       

  .الطريق الذي اختارتهالسري على 

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

 ١٢ورحبت بقبول بليز التوصية     .  من جانب بليز   الستجابات الواضحة للتوصيات  لتقديرها  
 وظفنيامل واننياليت وافقت احلكومة مبوجبها على توفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القو   

يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق حبماية الفئـات         وذلك  لة   ومجيع مسؤويل الدو   نيالقضائي
 الـذين يـشكلون     يةان أو اهلوية اجلنس   مليول اجلنسية  ا و ذو شخاص يف ذلك األ   نالضعيفة، مب 

 ٩ أعربت عن أسفها ألن بليز ليست مستعدة بعد لقبول التوصـيتني          الشبكة غري أن . أقليات
عالقة إقامة  لعقوبات جنائية بسبب حد أ  اللتني حتثان احلكومة على ضمان عدم خضوع       ٢٨و

. ، وضمان عدم التمييـز هلـذه األسـباب   بالغنيجنسية بالتراضي بني أفراد اجلنس الواحد ال    
، تونني ضد أسـتراليا الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف دعوى       لقرار  وأشارت إىل ا  

ني أفراد اجلنس الواحـد تنتـهك       أن القوانني اليت جتّرم املمارسة اجلنسية ب      والذي أكد على    
ق التدابري الرامية إىل التصدي لفريوس نقص واحلقوق الدولية يف اخلصوصية وعدم التمييز، وتع

وأشارت إىل أن هـذا  . شة إىل العيش يف اخلفاءات املهمَّ ـاإليدز بدفع اجلماع  /املناعة البشرية 
  .١٨لتوصية لال يتفق مع قبول بليز 
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 يـل املاملتعلـق ب  قرار منظمة الدول األمريكيـة      لبكة بتأييد بليز    ، رحبت الش  وأخرياً  -٢٧٥
 .٢٠٠٩ يف أوائـل عـام       توافق اآلراء ية وحقوق اإلنسان، الذي اعتمدته ب     اناجلنسي واهلوية اجلنس  

ـ          ا مع هذ  ومتشياً ا مـع   ـ االلتزام، حثت الشبكة احلكومة على جعل القانون اجلنائي متوافق
  .التزاماهتا الدولية

  ع االستعراضوات اخلتامية للدولة موضاملالحظ  -٤  
بـاحترام كـبري    علمـاً   ت  طاحوأ. شكرت ممثلة بليز اجمللس على دعمه وتوصياته        -٢٧٦

وأعربت عن  . احلوار التفاعلي أخذت الكلمة أثناء    لتعليقات البناءة اليت أدلت هبا البلدان اليت        با
ـ     ن بـالنظر إىل أ تعراض املقبـل،  تطلع بليز ملواصلة احلوار البناء يف السنوات اليت تسبق االس

جـوالت  اجمللـس وبـني     دورات  املناقشات املتعلقة حبقوق اإلنسان جيب أن تتواصل بني         
  .االستعراض الدوري الشامل

  الكونغو    
 جلميع األحكـام    قاًطب ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦الكونغو يف   املتعلق ب ستعراض  الأُجري ا   -٢٧٧

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

 (A/HRC/WG.6/5/COG/2 )ب(١٥ للفقـرة    أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        
  .(A/HRC/WG.6/5/COG/3)) ج(١٥رة  للفق واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً؛)Corr.1و

، يف نتـائج  ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣املعقودة يف    ١٥ونظر اجمللس، يف جلسته       -٢٧٨
  ).أدناه" جيم"نظر الفرع ا(االستعراض املتعلق بالكونغو واعتمدها 

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

ردود علـى   من اجمللس بكامل هيئته مـن       وما قدمه قبل اعتماد النتائج      وااللتزامات الطوعية   
  .ج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العاملاملسائل أو القضايا اليت مل تعالَ

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    وء اليت أعربت عنها الدولة موض     اآلرا  -١  
   املتوصل إليهانتائجال ووبشأن التزاماهتا الطوعية

أشارت وزيرة التعليم االبتدائي والثانوي املسؤولة عن حمو األميـة، روزايل كامـا               -٢٨٠
، مبـا يف ذلـك      مـن املعوقـات   واسعة  نيامايووا، إىل أن الدميقراطية عملية تتأثر مبجموعة        

 التزامه بآلية االسـتعراض     وأكد الكونغو جمدداً  . الصعوبات الثقافية املالزمة لكل بلد وجمتمع     
وبالرغم من العقبات   .  الدولية هالدوري الشامل، وأعرب عن عزمه على الوفاء جبميع التزامات        
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مع الكونغو جمتمعا يستطيع    املاثلة يف عدد من اجملاالت، فإن احلكومة لن تألو جهدا جلعل جمت           
  .فيه الناس أن يعيشوا ويفكروا ويعربوا عن آرائهم ويتنقلوا ويتصرفوا حبرية

 اليت  ٥٠ ل هبذه الروح يف تنفيذ التوصيات ا      فعالًبدأ  وأشار الوفد إىل أن الكونغو قد         -٢٨١
ولة عن  مسؤ، أُنشئت جلنة مشتركة بني الوزارات       هلذا الغرض و. ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨قبلها يف   

  . رصد تنفيذ هذه التوصيات
إنه وعالوة على ذلك، ف   . وقد صدق الكونغو على بروتوكويل اتفاقية حقوق الطفل         -٢٨٢
.  التصديق على العديد من االتفاقيات الدولية األخرى والربوتوكوالت امللحقـة هبـا            يعتزم

ق على االتفاقية   ويعكف الربملان مبجلسيه على النظر يف مشروع القانون الذي يسمح بالتصدي          
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منع جرميـة اإلبـادة              

  . اجلماعية واملعاقبة عليها، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
مـن  مستقلة ومتلك سلطة عقد اجتماعاهتا  هي جلنة   واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       -٢٨٣
 ملبـادئ    بالتوصية املتعلقة بإنشاء مؤسـسة وفقـاً        احلكومة علماً  حاطتوقد أ . اء نفسها تلق

أمور، يف  يف مجلة   ويف هذا الصدد جتري تكملة إجراءات االعتماد، وتعمل الكونغو،          . باريس
زيادة األمـوال املخصـصة   :  مهاتنفيذ التزامني أساسينيمن أجل   ،٢٠١٠إطار فترة امليزانية    
  .ع مسألة إعادة تأهيل مقرهاللمؤسسة وتسري

 األويل خلطة العمل الوطنية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان          روعـشن امل ـتضميو  -٢٨٤
التدابري اهلادفة إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان وحتديد األولويـات           ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  

ة  اهلدف، طلبت حكومة الكونغو الدعم واملساعد      اومن أجل بلوغ هذ   .  باالحتياجات ةتصلامل
 الدولية  اتوفيما خيص حقوق الطفل، فإن الكونغو ملَزمة بأحكام االتفاقي        . من اجملتمع الدويل  
  . بالفعلاليت صدقت عليها

 مـن القـانون     ١٤ من الدستور واملادة     ١٣٦ مبوجب املادة    هوأشار الكونغو إىل أن     -٢٨٥
للقانون إال  خيضعون  الء مستقبل والقضاةن القضافإ للقضاء، ألعلىاألساسي املتعلق باجمللس ا 

ويف الواقع جيري   . وأكد أن السلطات مهتمة بأحوال االحتجاز     . فيما يتصل مبمارسة مهامهم   
 العام للجمهورية واللجنة الدوليـة      دعيكل من امل  جانب  تفتيش مرافق االحتجاز من     بانتظام  

ـ       ن ة العامـة حلقـوق اإلنـسا   ـللصليب األمحر، وكذلك املنظمات غري احلكومية واملديري
  .واحلريات األساسية

النـهوض بـاملرأة وإدماجهـا يف       سؤولة عن   وأشار الكونغو إىل أن إنشاء وزارة م        -٢٨٦
وفيما خيص العنف ضد املرأة، أطلع الوفد .  املرأةجاء استجابة ملطالبقد استراتيجيات التنمية   

 لتعزيـز    قانون شروعاجمللس على أن وزير العدل ووزير النهوض باملرأة يعكفان على وضع م           
 قبل  نونمشروع القا نظر يف   وسُي.  واملواد ذات الصلة من قانون العقوبات      ٣٠٩أحكام املادة   

  .انتهاء الدورة التشريعية احلالية
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محايـة ومـساعدة األشـخاص      بشأن   قانون   إعدادوفيما يتعلق بالتوصية املتصلة ب      -٢٨٧
 اًين وطين يف هذا الصدد، مراعي      التزامه الراسخ بوضع إطار قانو     املشردين، أكد الكونغو جمدداً   

 حبالة األشخاص املشردين داخليا، اليت تنص علـى         تعلقةفريقية امل ألكذلك مشروع االتفاقية ا   
. وضع إطار معياري فعال حلماية األشخاص املشردين واملساعدة اليت ينبغي أن يستفيدوا منها            

هوض بالشعوب األصـلية    ع احلكومة عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق بالن       وسوف تسرّ 
وقدمت احلكومـة كـذلك    . ومحايتها، والذي تعكف املؤسسات الوطنية حاليا على إعداده       

القائمة معلومات عن عمل اللجنة املكلفة مبراجعة وصياغة القوانني الكونغولية لسد الثغرات            
هـي  تشريعات مالئمة فيما يتصل مبسائل بعينها يف جمال حقوق اإلنـسان، و           واالفتقار إىل   

وفيما خيص التزامات الكونغو بتقدمي     . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٠اليت بدأت عملها يف     اللجنة  
 هلـذا أُنشئت اليت واللجنة املشتركة بني الوزارات     إن  التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ف      

نة قدم الكونغو تقريره األويل إىل جل     يمرتني يف األشهر الثالثة املاضية، وس     قد اجتمعت   الغرض  
ومبا أن الكونغو مدرك    . أكتوبر املقبل /يف تشرين األول  اليت ُتعقد   مناهضة التعذيب يف دورهتا     

 طلب دعم املفوضية الـسامية  إنه، ف ناهج الدراسية حقوق اإلنسان يف امل   تعليم  لضرورة إدراج   
ب لربامج والكت الصيغة النهائية ل  يف وضع   البلد   ةحلقوق اإلنسان وغريها من الشركاء ملساعد     

  .  التربويةعمال على وضعها املعهد الوطين للبحوث واألالدراسية اليت يعكف حالياً
 استنتاجات الفريق العامل على حنو شـامل        جدَروأعرب الكونغو عن رغبته يف أن تُ        -٢٨٨

 للكونغو، فإن املسألة املثارة يف التوصـية        ووفقاً. العتمادهإىل اجمللس   ودقيق يف التقرير املقدم     
الدائمـة  بعثـة   الذلك، فإن   لو. ٢٤ و ٢٣يف التوصيتني   فعالً  جرى تناوهلا   لتقرير قد    يف ا  ٢٥
، طالبـة   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢لكونغو يف جنيف قد اتصلت بأمانة اجمللس، مبذكرة مؤرخة          ل

، فقد طلـب الـوزير أن    للمجلسجلسة العامةاألمر متروك لل ومبا أن . سحب هذه التوصية  
واصل االعتماد على الدعم الفعال     ير الوزير إىل أن الكونغو س     وأشا. التقريرينعكس ذلك يف    

الذي تقدمه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الدولية األخرى، وكذلك علـى            
 يف  ه، وذلك حىت يتسىن له الوفاء بالتزامات      ء الكونغو الدعم الواسع النطاق الذي يقدمه شركا     

  .جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
 يف املائة من التوصيات، وهو ما يـبني        ٩٠أشادت اجلزائر بالكونغو لقبوله أكثر من         -٢٨٩

ورحبت بقبوله التوصية اليت قدمتها     . موقفه املتعاون والبّناء جتاه االستعراض الدوري الشامل      
احلاجة اهلامة زائر بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وشددت على اجل

. لكونغو يف هذا الـصدد    إىل ا سامية حلقوق اإلنسان املساعدة التقنية      إىل أن تقدم املفوضية ال    
مثـل  وليه الكونغو حلماية الفئات الضعيفة      يورحبت اجلزائر كذلك باالهتمام اخلاص الذي       

النـساء  اشتراك  لتعليم و اوممارسة حقوقها، وخباصة فيما يتعلق بنيل األطفال        طفال  النساء واأل 
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وشددت اجلزائر على أمهية الدعم الذي تقدمـه بـرامج األمـم املتحـدة              . يف تنمية البلد  
  .ووكاالهتا املتخصصة ملساعدة الكونغو يف هذا اجملالومؤسساهتا 

 يف املائة من التوصيات    ٨٥ على    وافق فعالً  وأشار االحتاد الروسي إىل أن الكونغو قد        -٢٩٠
ومتىن للكونغو النجاح يف تنفيذ ما تعهد به من التزامات أثناء عمليـة االسـتعراض               . املقدَّمة

  .براجمه املتصلة حبقوق اإلنسانتنفيذ الدوري الشامل، ويف 
متـع   من التوصيات من أجل ضـمان الت        كبرياً وأشاد املغرب بالكونغو لقبوله عدداً      -٢٩١

وأشاد كـذلك   .  االقتصادية عوقات، مبا يف ذلك امل    عوقاتاملكثرة  حبقوق اإلنسان بالرغم من     
سيما النـساء    الفئات الضعيفة، وال  حقوق  دعم  على   مرارا   شديدهابالسلطات الكونغولية لت  

ـ  املـستمـرة   وأكد املغرب جمددا دعمها حلكومة الكونغو يف جهوده         . واألطفال ال ـيف جم
  .حقوق اإلنسان

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية باجلهود املبذولة لتوفري العالج اجملاين للمصابني            -٢٩٢
سجوهنا، ل ستقلاملرصد  الاإليدز، وباستعداد الكونغو للسماح ب    /بفريوس نقص املناعة البشرية   

وناشـدت  . النساء والرجال واألطفال يف مراكـز االحتجـاز       بني  فصل  الوكذلك لضمان   
لتقـدمي   مرتكيب جرائم االجتـار بالبـشر و       قاضاة جهوده مل  زيادةحدة الكونغو   الواليات املت 

وأعلنت دعمها القوي لتوصيات الفريق العامل الداعية إىل تـشجيع          . الضحاياإىل  ساعدة  امل
استقالل وقدرات اللجنـة الوطنيـة      زيادة   اجملتمع املدين أثناء دورات االنتخابات، و      اشتراك

وأعربت كذلك عن تقـديرها لقـرار       .  منح املرأة حقوق امللكية    حلقوق اإلنسان، والنظر يف   
السماح للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصـليني            

  .٢٠١٠بزيارة البلد يف عام 
وأشارت إىل أن   . التزامه باالستعراض الدوري الشامل   على  وهنأت جيبويت الكونغو      -٢٩٣

. عدد من التحديات اليت تعهدت احلكومة مبواجهتها      ساعدت يف حتديد    د  قعملية االستعراض   
ويف هذا الصدد، طلبت جيبويت من احلكومة بذل أقصى ما بوسـعها لتنفيـذ التوصـيات،                

  .وناشدت اجملتمع الدويل تقدمي الدعم
 وخباصة االنضمام إىل عدد ، على ما بذله من جهودفاسو بالكونغو وأشادت بوركينا  -٢٩٤
صكوك الدولية حلقوق اإلنسان وقبوله أغلبية التوصيات اليت قُـدمت أثنـاء عمليـة              من ال 

التدابري ذات املنحى العملي    على  فاسو الكونغو    وهنأت بوركينا . االستعراض الدوري الشامل  
وأكدت جمددا تضامنها مع الكونغو يف جهوده الرامية إىل حتسني حالة         . لتنفيذ هذه التوصيات  
  . يف هذا الصددإليه املساعدة دعوته إىل تقدمي يدت حقوق اإلنسان، وأ

حكومة الكونغو على التوصـيات     املقدمة من   ردود  الوأشارت مصر مع التقدير إىل        -٢٩٥
التزامها حبقوق  عكس  يعظم التوصيات املقدمة    مفقبول الكونغو   . اليت قُدمت أثناء االستعراض   

وكررت مصر طلبـها    . والنساءفال  األطتعليم  ووصحة  اإلنسان، وخباصة يف جماالت حقوق      
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اية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      ـتعزيز ومح الرامية إىل   إىل الكونغو مواصلة جهوده     
  .اجملتمع الدويلمن مبساعدة 
 حلماية  نوعةوأشارت الكامريون إىل أن املعلومات اليت قدمها الكونغو عن جهوده املت            -٢٩٦

عدد مـن   دى إىل تقدمي    بذلك من أوجه قصور، قد أ     حقوق اإلنسان يف هذا البلد وما يتصل        
وأعربت الكامريون عن دعمها الكامـل      . الفريق العامل الذي دار يف    وار  أثناء احل التوصيات  

  .قدر اإلمكانالتوصيات شىت للكونغو، ودعته إىل تنفيذ 
. والحظت كوبا أن قبول الكونغو لعدد من التوصيات يبني التزامه حبقوق اإلنـسان    -٢٩٧
سـلط  قـد   الفريق العامل   يف  وار  الذي أُجري أثناء احل   شارت كذلك إىل أن االستعراض      وأ

الضوء على اجلهود الرئيسية اليت بذهلا الكونغو يف عدد من اجملاالت، مبـا يف ذلـك بعـض                  
اإليدز والعالج املقدم   /اجملاالت اليت ذكرهتا كوبا، مثل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية          

العقبـات  دت كوبا على جهود الكونغو يف جمال التعليم، بـالرغم مـن             أكو. ملصابنيإىل ا 
هذا البلد املتخلف، الذي ميثل ضحية أخرى من ضحايا النظـام االقتـصادي             الواضحة اليت تواجه    

عـن  وأطلقت كوبا نداء لتعزيز التعاون مع الكونغو، مبا يف ذلك           .  احلايل غري العادل   الدويل
مثل ختفيف الديون اخلارجية والتعهد باملساعدة اإلمنائية الرمسية، وسة ملمإجراءات اختاذ طريق  

  .ات املطروحةوهو ما من شأنه أن يوفر للكونغو املوارد الضرورية ملواجهة التحدي
 / آب ١٠ل، يف   ـدء العم ـبعلى  ة الكونغو   ـوهنأت مجهورية الكونغو الدميقراطي     -٢٩٨

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

الكونغـو  مجهوريـة   ، شـكرت    تشريع وطين حلماية ومساعدة األشخاص املشردين داخلياً      
 يف جمال حقـوق     هورعلى املعلومات املقدمة يف هذا الصدد، وأشادت بد       الدميقراطية الكونغو   

مجهوريـة  وناشـدت   . اإلنسان وباجلهود املبذولة جلعل اللجنة متماشية مع مبادئ بـاريس         
  .ااملساعدة اليت طلبهالكونغو ب زويدكذلك املفوضة السامية تالكونغو الدميقراطية 

والحظت تشاد بارتياح أن الكونغو طرف يف عدد من الصكوك الدوليـة حلقـوق               -٢٩٩
وناشدت تشاد اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة      . بدأ يف تنفيذ عدد من التوصيات     اإلنسان، وأنه   
  . املطروحلكونغو لتمكينه من مواجهة التحديإىل ااملادية واملالية 

. املقدمـة املختلفة  ستعراض التوصيات   ال ية الكونغو هيئة حبث   إنشاءورحبت غابون ب    -٣٠٠
. ان يف الكونغو متوافقة مع مبادئ باريس      قوق اإلنس الوطنية حل ؤسسة  املوالحظت كذلك أن    

ـ ت  عصفوأشارت كذلك إىل األزمات السياسية العسكرية العديدة اليت          إىل ت دالكونغو وأ ب
بالتزامـات الكونغـو    غابون  وأشادت  . إبطاء التقدم احملرز يف جمال احترام حقوق اإلنسان       

  .إلحالل السالم يف البلديبذهلا باجلهود اليت و
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فريقيا الوسطى عن ارتياحها إلجنازات الكونغو وما حققه مـن          أورية  وأعربت مجه   -٣٠١
وأضافت أن هذه اجلهود ينبغي أن تستمر بدعم من اجملتمع الدويل، الـذي             . استقرار مؤخراً 

  .حثته على تقدمي هذا الدعم

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
 مـن   اًيل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب بالكونغو لقبوله كثري        أشاد االحتاد الدو    -٣٠٢

 الكونغو على   منهوشجع االحتاد وفرع الكونغو     . التوصيات اليت تطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام     
الرجال والنساء واألطفال   يعيش فيها   شكلة االكتظاظ يف السجون اليت      للتصدي مل اختاذ تدابري   

وشجعا الكونغو كذلك على السماح بدخول املنظمـات غـري          .  إىل الطعام  ونفتقريسويا و 
بـاحترام  املتعلقـة  بقبول الكونغو التوصـية  أيضاً ورحبا . احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان    

لمراجعة جتعل  ل وأعربت املنظمتان عن أملهما يف إنشاء جلنة      . التعذيببشأن  أحكام القانون اجلنائي    
ت املنظمتان كذلك أهنمـا ال تـزاالن        وضحوأ.  للمعايري الدولية  القوانني الكونغولية مطابقة  

قلقتني إزاء استمرار ممارسة التعذيب واالحتجاز التعسفي وغري القانوين يف الكونغو، وعـدم             
  .لمجلسالتابعة لاإلجراءات اخلاصة املكلفني بواليات يف إطار مجيع إىل دائمة توجيه دعوة 

والشبكة القانونية الكندية املعنية    ) باوفرع أور (واملثليني  ات  لمثليلالرابطة الدولية   أما    -٣٠٣
وصيات الواردة يف   ـإىل الت فقد أشارتا، يف بيان مشترك،      اإليدز  /بفريوس نقص املناعة البشرية   

 من تقرير الفريق العامل عن الكونغو، اليت حتث احلكومة على إلغاء            ٥٩ و ٢٧ و ٢٣الفقرات  
مـن  م املمارسة اجلنسية بالتراضي بني أفراد اجلنس الواحـد          أحكام قانون العقوبات اليت جترّ    

زدوجـي   وم  واملثليني جنسياً  ثلياتوأشارتا كذلك إىل عدم وجود تشريع حيمي امل       . البالغني
بالوقاية مـن   اهلام املتعلق   ، وهو أمر له تأثري سليب على العمل         ياً جنس لنياحملوَّ و ةاجلنسيامليول  

  .فريوس نقص املناعة البشرية
وأشاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان واملنظمات األعضاء فيـه واملرصـد              -٣٠٤

الكونغويل حلقوق اإلنسان بالكونغو ملا تعهد به من التزامات أثنـاء االسـتعراض الـدوري      
وبالرغم من ذلك، تالحظ اهليئتان أن بعض التوصيات مل ُتقبل، يف حني أن توصيات      . الشامل

ـ        .  ُتنفذ بعد  أخرى قُبلت ولكن مل    دمج يف  وشجع االحتاد السلطات الكونغولية علـى أن ت
املتعلـق  الربوتوكول اإلضايف للميثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب         قوانينها الوطنية   

. وتقاسم مرياث األرض وتناقله، ونيل التعلـيم      ق التملّك   حبقوق املرأة، وخباصة فيما يتعلق حب     
االحتجاز وإلقاء القبض  املتمثلة يف   تفشيةلممارسة امل تضع حداً ل  أن  وناشدت اهليئتان احلكومة    

ن تعاقـب    وأ ،يف السجون ومراكز الـشرطة    واألوضاع املزرية   والتعذيب  ،  على حنو تعسفي  
االحتاد إىل أن السلطات قد جتاهلت التزامها بإجراء انتخابـات         وأشار   .اجلناة يف هذا السياق   

عن أسـفهما   أيضاً  وأعربت اهليئتان   . ٢٠٠٩رية يف عام    رئاسية يف بيئة يسودها السالم واحل     
لمـدافعني عـن حقـوق      بتوفري محاية أفضل ل   لكونغو  إىل ا توصية من أي وفد     عدم صدور   ل
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 املتعلقة  اتكما أعربتا عن أسفهما ألن السلطات الكونغولية رفضت تنفيذ التوصي         . اإلنسان
  .املثلية اجلنسيةبإزالة الصفة اجلُرمية عن 

رت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان إىل أن اجملتمعات احمللية القروية يف كل             وأشا  -٣٠٥
ظلت تشكو، لعدد من السنني، من      قد  كويلو  منطقة   يف   ‘تشيكانو‘ و ‘بوندي‘ و ‘دجينو‘من  

شركات النفط املتعددة اجلنسيات    من جانب   تأثريات التلوث الناجم عن األنشطة االستغاللية       
وقد وجهت املنظمات البيئية واجملتمع املـدين       . تهمواحلياة الربية وصح   السكانأراضي  على  
 من الدستور اليت تنص علـى       ٣٦ من النداءات، ولكن مل ُتتخذ أية مبادرة لتنفيذ املادة           عدداً
املنظمة احلكومة على إجياد حل هلذه املشكلة ومحايـة حقـوق         هذه  وحثت  . اتتعويضدفع  

  . ة الفساداإلنسان للشعوب األصلية وحمارب
ان والشعوب بالكونغو   ـوأشادت جلنة احترام وتطبيق امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنس         -٣٠٦

 والـشعوب   ، واألطفال ،آليات خمتلفة من أجل حتسني احلماية القانونية للنساء       ا وضعه من    مل
اإليـدز واملالريـا    / واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     ، واألشخاص املشردين  ،األصلية

واجـه  يوأضـافت أن الكونغـو      .  واألشخاص الضعفاء ضحايا االستغالل والعنف     ،السلو
بني الطوائف، ونـزع    فيما  ثل حماربة الفقر، وتعزيز النظام القضائي، وتعزيز احلوار         محتديات  

حباجة إىل أنه السالح وإعادة اإلدماج والتسريح، والتصديق على عدد من الصكوك الدولية، و       
  .يف هذا الصددالدويل الدعم من اجملتمع 

وأشارت منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى              -٣٠٧
املصاحلة الوطنيـة بعـد     حتقيق  إىل عدد من اإلجراءات احملددة اليت اختذهتا احلكومة من أجل           

 املاديـة    حقوق اإلنسان بالرغم من املشاكل     احتراماحلرب األهلية، وكذلك من أجل تعزيز و      
مبادرات الكونغو  إىل  اجملتمع الدويل تقدمي الدعم     املنظمة  وناشدت  . والبشرية واملالية يف البلد   

يف تقرير الفريق العامل يف جماالت سيادة القانون والدميقراطية والتمتـع الكامـل             املذكورة  
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

السكان والتنمية واالحتاد البولندي للمرأة     وأشارت املنظمة الكندية للعمل من أجل         -٣٠٨
 إىل أنه ينبغي أن تتخذ احلكومة الكونغولية مجلة إجراءات من بينها أن تضمن              ةاألسرتنظيم  و

؛ وأن   فعالة يف املنـاطق الريفيـة       احلماية القانونية للنساء واألطفال ضحايا العنف      أن تصبح 
ال التمييز ضد املرأة، التشريع الـضروري       تعتمد، مبا يتفق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشك        

املرأة الكونغولية؛ وأن تواصل االستثمار يف جمال     تتعرض له    ممارسة العنف اجلنسي الذي      حلظر
قابالت مؤهالت؛ وأن   قدمي املعلومات من جانب     طب التوليد وت  تقدمي االستشارات املتعلقة ب   

اإليدز؛ وأن  /س نقص املناعة البشرية   تواصل جهودها الرامية إىل محاية حقوق املصابني بفريو       
  .اتبن وحتسني صحة األمهات والةتواصل جهودها من أجل حتقيق املساواة اجلنسي
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  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
  متـت وفقـاً    ٢٠٠٩يوليه  /ذكر املمثل أن االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف متوز          -٣٠٩

وشكر ممثل الكونغو مجيع الذين دعموها ومجيـع الـذين          . دوليةلسيادة القانون واملمارسة ال   
وأضاف املمثل أن احلكومة ستفي بوعودها وتبذل أقصى جهدها         . اعتماد التقرير حثوا على   

  .لضمان تنفيذ مجيع التوصيات اليت قبلتها

  مالطة    
 ذات  جلميع األحكـام قاًطب ٢٠٠٩مايو / أيار٦الطة يف املتعلق مبستعراض الأُجري ا   -٣١٠

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

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

، يف نتـائج  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣املعقودة يف    ١٥ ونظر اجمللس، يف جلسته     -٣١١
  ).أدناه" جيم"نظر الفرع ا(االستعراض املتعلق مبالطة واعتمدها 

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

ة وردود علـى    ـات طوعي ـمن التزام من اجمللس بكامل هيئته     وما قدمته قبل اعتماد النتائج      
يف الفريـق   ى  الذي جـر  أثناء احلوار التفاعلي    معاجلة كافية   ج  املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ     

  ).A/HRC/12/7/Add.1/Rev.2  الوثيقةنظر كذلكا (العامل

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

املتعلق ستعراض  ال ا  يف ىرتأن السلطات املالطية    اجمللس بكامل هيئته    أبلغ وفد مالطة      -٣١٣
 جبدية عمليات حقوق اإلنـسان      بحثالبلد جتربة صعبة وجمزية تتيح للدول فرصة حقيقية لت        ب

وكرر الوفد التزام مالطة بتعزيز ومحاية حقـوق        . لديها بروح من التفاهم والتعاون املتبادلني     
  .اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل

الية لالستعراض الدوري الشامل خطوة هامة يكملها       وإذ الحظ الوفد أن الدورة احل       -٣١٤
العمل املتواصل يف السنوات املقبلة، فقد شدد على التزام مالطة باملـشاركة يف العمليـة إىل                

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

ـ مالطة التفصيلي على التوصيات املقدمة يف معـرض         وذكر الوفد أن رد       -٣١٥ يف وار  احل
وأضاف أنه ميكن ملالطة أن تقبل معظم . تقرير الفريق العاملإىل يف اإلضافة يرد الفريق العامل   
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 منـها حيـث علـى مواصـلة          أن عدداً   بشكل جزئي أو كامل، موضحاً     ٤٧ لالتوصيات ا 
ـ ر الوفد إىل أن التوصيات األخرى ت      وأشا.  وتعزيزها املمارسات والتشريعات احلالية   ضمن ت

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

ـ      على وجه التحديد إىل ا    شارة  اإلوب  -٣١٦ رت لتوصيات املتعلقة باملعاهدات الدوليـة، ذك
مالطة أهنا ستصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال             

كانت قد  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وأهنا ستسحب اإلعالن الذي            
. أصدرته عند توقيع الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة           

بيد أهنا لن تنـضم إىل      . صدق مالطة كذلك على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        وست
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ولن تـصدق علـى              
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وال اتفاقية محاية             

  .  االختفاء القسريمجيع األشخاص من
 من اتفاقية القضاء على     ١٦ و ١١وسُتبقي مالطة كذلك على حتفظاهتا على املادتني          -٣١٧

موقف مالطة املتمثل يف أن احلـق       اإلعراب عن   وكرر الوفد   . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
ولـذلك  . لكل إنسان، مبن يف ذلك اجلنني الذي مل يولد، أي منذ احلملمالزم يف احلياة حق   

وفيما خيص مـسألة سـن تـشريع        . التشريع الوطين القائم فيما يتعلق باإلجهاض     بقي على   فإهنا تُ 
لالعتراف بالعالقة بني عشريين بصرف النظر عن جنسهما، ترى مالطـة أن ذلـك أمـر يتعلـق                  

  .باالختصاص الوطين
ات املتعلقـة  وفيما خيص مسألة اهلجرة غري النظامية، أشار الوفد إىل عدد من التوصي            -٣١٨

وأعرب الوفد عن تقديره العتراف وفود كـثرية        . بسياسات مالطة وممارساهتا يف هذا اجملال     
 اليت ال ميكن التحكم      تدفقات املهاجرين غري الشرعيني    جراءمن  بالتحديات اليت تواجه مالطة     

 عـن هـذه     أنشتمسائل  أي  وقد أوضحت حكومة مالطة يف اإلضافة أهنا ملتزمة حبل          . فيها
 حتراموكررت تعهـدها بـا    . قضية مع االحترام الكامل حلقوق وكرامة األشخاص املعنيني       ال

  .مجيع التزاماهتا الدولية يف هذا الصدد

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
وأشارت إىل أن مالطـة     . راضرحبت اجلزائر بصراحة مالطة وشفافيتها أثناء االستع        -٣١٩

شهدت، يف السنوات األخرية، تدفقات كبرية من املهاجرين غري الـشرعيني، ورحبـت             قد  
العادلة واإلنـسانية للمهـاجرين     املنصفة و املعاملة  ضمان  بسياستها يف هذا الصدد، وخباصة      

الطويل، ، على املدى    نظريف أن ترى مالطة ت    رغبتها  وأعربت عن   . ومحاية حقوقهم اإلنسانية  
إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد              يف  

إىل وأشارت إىل قرار مالطة عدم إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان نظرا             . أسرهم
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وجود مؤسسات عديدة حلقوق اإلنسان مسؤولة عن جماالت حمددة مثل األطفال وتكـافؤ             
لتعزيز حقوق الفئـات    بالفعل  وأشادت اجلزائر بالتدابري واجلهود املبذولة      . قنيعوَّالفرص وامل 

  .النساء، وكذلك بزيادة مشاركة املرأة يف سوق العملاألطفال والضعيفة، وخباصة 
وسلمت الواليات املتحدة األمريكية بالتحديات الكثرية اليت تواجه مالطة يف التعامل             -٣٢٠

ِصـغر  إىل   ني القادمني عن طريق البحر، وذلك نظراً      يرين غري النظام  مع عدد كبري من املهاج    
ورحبت بتعهد مالطة بالوفاء بالتزاماهتا الدوليـة فيمـا يتـصل           . حجمها وِعظم املسؤولية  

وأشادت بقرار إنشاء هيئة معنية     . بالالجئني واألشخاص املستحقني للحماية ألسباب إنسانية     
ب مناسب للمساعدة يف تلبية االحتياجـات اإلنـسانية   باالحتجاز يديرها مدنيون ذوو تدري    

تيسري تقدمي اخلـدمات    على  للمهاجرين غري الشرعيني، وللعمل مع املنظمات غري احلكومية         
إذ و. ورحبت بتعاون مالطة مع املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين           . القانونية

فريقيـة يف  ألمن البلـدان ا   الذين يفدون   يني  بأن املهاجرين غري النظام   تسلّم الواليات املتحدة    
زيـادة  طريقهم إىل إيطاليا وغريها قد يكونون عرضة لالجتار بالبشر، فقد حثت مالطة على              

، مبا يف ذلك عن طريق اختـاذ خطـوات حلمايـة            األشخاصجهودها للقضاء على االجتار ب    
  .الضحايا وعن طريق احملاكمة الصارمة للمتاجرين بالبشر

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

باملزيد من التدابري حملاربة التمييز علـى       ) باوفرع أور (ثليني  وامللمثليات  لنادت الرابطة الدولية    
ونادت كذلك بسياسة تضمن متتع العشريين من اجلنس . يةان اجلنسي واهلوية اجلنسيلأساس امل

 واملثلـيني   ملثلياتالواحد بنفس حقوق والتزامات العشريين من اجلنسني؛ وبإمكانية حصول ا         
؛ لفعالة على اخلدمات االستشارية الصحية ا     ياً جنس احملولنيوزدوجي امليول اجلنسية     وم اًنسيج

 لقرارات احملكمة   وبسن تشريع يسمح بتغيري املركز القانوين حلاملي صفات اجلنس اآلخر وفقاً          
، يف  )بـا وفرع أور  ( واملثليني لمثلياتلت الرابطة الدولية    عمدو. بيةواملالطية واالتفاقية األور  

ية يف  ان اجلنسي واهلوية اجلنس   يلمة إىل أهنا ستدرج مسألة امل     معرض استشهادها بإشارة احلكو   
 هبا ذلك، كما حققعن الوسائل اليت سيتإىل االستفسار محالت زيادة الوعي حبقوق اإلنسان، 

أثنت الرابطة على   و. نادت بإشراك اجملتمع املدين يف ختطيط هذه احلمالت وتنفيذها وتقييمها         
 اجلنسي  يلاملمسألة  أوصت بإدراج   فنسية والتعليم اجلنسي،    سياسة مالطة املتعلقة بالصحة اجل    

  .ية صراحة وإشراك اجملتمع املدينانسواهلوية اجلن
مفترق طرق لعبور   هي  وأشارت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان إىل أن مالطة            -٣٢٢

قد ني والسويد   وذكّرت بأن األرجنت  . يب األخرى واملهاجرين احملتملني إىل بلدان االحتاد األور     
وذكرت .  مع املعايري الدولية   ناشدتا مالطة جعل تشريعاهتا املتعلقة باحتجاز املهاجرين متمشيةً       

املهاجرين، وأغلبيتهم من ملتمسي اللجوء، يف بصورة منهجية املنظمة أن القانون املالطي يضع  
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 كحـد    شـهراً  ١٨لفترة تصل إىل     الصحية،   غري املتسمة بالنظافة  ومراكز االحتجاز املكتظة    
  .وأوصت باختاذ تدابري مناسبة للتعامل مع حمنة هؤالء األشخاص الضعفاء. أقصى
، بالتوصيات املتعلقـة باالحتجـاز      ترحيباً خاصاً ورحبت جلنة احلقوقيني الدوليني،       -٣٢٣

اإلداري للمهاجرين وملتمسي اللجوء، والوصـول إىل العدالـة، والـضمانات اإلجرائيـة             
وإذ رحبت اللجنة برد مالطة يف الوقت املناسب على التوصيات، فإهنا           . زينللمهاجرين احملتج 

مهاجرون " املتعلقة بالتبعات القانونية الستخدام عبارة       ٤٠أعربت عن أسفها لرفض التوصية      
 اللجنة بأنه يف حني تواجه      توذكّر. ، على وجه اخلصوص، يف االحتجاز اإلداري      "حمظورون

الدولية التزاماهتا  ترم  أن حت عليها  فإن  بسبب موقعها اجلغرايف،    على نطاق كبري    مالطة هجرات   
الـدويل  يف سياستها املتعلقة باهلجرة، وخباصة االلتزامات الناشئة عن قانون حقوق اإلنسان            

عن قلقها إزاء اللجـوء التلقـائي إىل االحتجـاز          اللجنة  وأعربت  .  الدويل وقانون الالجئني 
فترة هذا االحتجاز، حـىت وإن كـان        املفرط ل طول  الين و اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجر   

ا وسياستها فيمـا    اهتوحثت اللجنة مالطة على مراجعة تشريع     . الدخول خمالفا للقانون احمللي   
أوصت مالطة بأن كذلك فإهنا .  ملبدأ التناسبخيص احتجاز املهاجرين وملتمسي اللجوء وفقاً

 الضرورة، مع مراعاة حتديد فترة قانونية قصوى عندإالّ هذا االحتجاز إىل تضمن عدم اللجوء 
وحثت على أن ينص التشريع األويل علـى تـدابري   . مراجعة قضائية منتظمةإجراء  واضحة و 

مللتمـسي اللجـوء   على حنو فعال الضمانات اإلجرائية على ضمان إتاحة  بديلة لالحتجاز، و  
تقدمي املـساعدة   بصوص،  وأوصت اللجنة مالطة، على وجه اخل     . ميع املهاجرين اآلخرين  جلو

تدابري أخرى، بـصرف    لمن خيضع لالحتجاز اإلداري أو      إىل  ، عند الضرورة،    اًالقانونية جمان 
. النظر عن مركزه كملتمس للجوء، وكذلك يف إجراءات االستئناف واملراجعـة القـضائية            

ـ     يف مراكز االحتجاز وفقاً    األوضاعوحثت اللجنة مالطة على حتسني       اص  للعهد الدويل اخل
دنية والسياسية وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون          ـباحلقوق امل 

  .ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
 على تعليقاهتم اإلضافية، وكرر التزام الدولـة باملراعـاة          كلمنيشكر وفد مالطة املت     -٣٢٤
  . حد ممكنىلوفاء بالتزامات مالطة إىل أقصعلى اواصلة العمل مبادة آلرائهم، واجل

أن مالطـة ملتزمـة     فكرر القول ب  الة املهاجرين،   تتعلق حب تعليقات  أشار الوفد إىل    و  -٣٢٥
قال و. حلقوق وكرامة األشخاص املعنيني   الكامل   االحترام   ن منطلق بالتعامل مع هذه املسألة م    

  .مان الوفاء بالتزاماهتا الدوليةبضملتزمة مالطة إن 
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  نيوزيلندا    
 جلميع األحكـام    قاًطب ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧نيوزيلندا يف   املتعلق ب ستعراض  الأُجري ا   -٣٢٦

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

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

تـائج  ، يف ن٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤املعقودة يف    ١٦ونظر اجمللس، يف جلسته       -٣٢٧
  ).أدناه" جيم"نظر الفرع ا(االستعراض املتعلق بنيوزيلندا واعتمدها 

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

ـ      من اجمللس بكامل هيئته     تائج  وما قدمته قبل اعتماد الن     لى ـمن التزامات طوعيـة وردود ع
نظر ا ( أثناء احلوار التفاعلي يف الفريق العامل      معاجلة كافية ج  ل أو القضايا اليت مل تعالَ     ـاملسائ

  ).Corr.1 وA/HRC/12/8/Add.1 أيضاً الوثيقة

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

ظـل  بقوة تطبيق االستعراض الدوري الشامل، الذي       تؤيد  ذكّر الوفد بأن نيوزيلندا       -٣٢٩
عمليـة  لنتيجـة   قد جاء   وذكّر الوفد كذلك بأن التقرير الوطين لنيوزيلندا        .  لتوقعاهتا فقاًموا

  . من الفئات من داخل احلكومة وخارجهاتشاورية مفتوحة شارك فيها كثري
.  توصية ونظرت فيها مجيعها جبديـة      ٦٤تسلمت  قد  وأشار الوفد إىل أن نيوزيلندا        -٣٣٠

وقـع  املوقد أودعت ردودها بشأن مجيع التوصيات لدى أمانة اجمللس، كما ُنشرت علـى              
. ري حتفـظ   توصية من غ   ٣٣، قبلت نيوزيلندا    ٦٤ل ومن بني التوصيات ا   . لمجلسالشبكي ل 

وقدمت .  بشأهناإجراء املزيد من النقاشرهناً ب توصية إضافية أخرى ١٢كما أهنا وافقت على 
  . توصيات٨ توصية، ومل ترفض سوى ١١ مشروطا بشأن نيوزيلندا رداً

  إىل أن كـثرياً    ردود نيوزيلندا، مشرياً  لوسلط الوفد الضوء على بعض املالمح اهلامة          -٣٣١
عترف احلكومة نفسها بأهنا حباجة إىل اهتمـام  تجماالت متثل حتديا و ركز علىتمن التوصيات  

وتشمل هذه اجملاالت أوجه التفاوت االجتماعي بني غري املاوريني واملاوريني؛ ومكانة           . أكرب
معاهدة وايتانغي يف التشريع احمللي؛ والعنف األسري؛ وتكافؤ الفـرص؛ والتمثيـل املفـرط             

نائية؛ والتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تـصبح          للماوريني يف نظام العدالة اجل    
  . فيهانيوزيلندا بعد طرفاً
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أهنــم  دا و ـنيوزيلنلهلوية الوطنية   جزءاً ال يتجزأ من ا    وأوضح الوفد أن املاوريني       -٣٣٢
 حتسينات، مشددا   تتطلبوأقر بوجود عدد من اجملاالت اليت       .  يف املائة من السكان    ١٥ميثلون  

ري اختاذ جمموعة كبرية من التدابري الرامية إىل احلد من مظاهر التفاوت االجتماعي             على أنه جي  
  .بني املاوريني وغري املاوريني

قـوق  املتعلـق حب  وأوصى العديد من البلدان نيوزيلندا بتأييد إعالن األمم املتحـدة             -٣٣٣
رك حنـو تأييـد    الوفد أن نيوزيلندا تود التح     شرح،  ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . الشعوب األصلية 

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

املساس ا  احلاالت اليت يكون قد حدث فيه     باألراضي واملوارد الطبيعية، ونصت على اجلرب يف        
يف العامل، كما أن العمليـة      مشوالً  آليات التشاور   أكثر  وتتمتع نيوزيلندا ببعض    . هبذه املصاحل 

 نظاما للجرب ال مثيل له مقبوال لـدى املـاوريني           شكلالتارخيية للتسويات مبقتضى املعاهدة تُ    
ـ        ـوأشار الوفد إىل أن موقف نيوزيلن     . وغريهم اد مـن   دا من اإلعالن ال يزال قيد النظر اجل

  .جانب احلكومة
ون الشواطئ األمامية وقـاع  ـ املثارة بشأن قانتسلّم بأوجه القلقنيوزيلندا قال إن  و  -٣٣٤

، تشكيل فريـق اسـتعراض      ٢٠٠٩مارس  / أنه قد مت، يف آذار     اً، موضح ٢٠٠٤البحار لعام   
عامة يف  باملصاحل العرفية وال  قد اعترف    خرباء للنظر فيما إذا كان القانون        يضممستقل  وزاري  

وقدم الفريق، بعد عملية مشاورات موسعة، .  على حنو فّعال وراعاهااملناطق البحرية الساحلية
  .توصياتهاالستجابة ل كيفية ، وتدرس احلكومة حالياًّدعي العامتقريره إىل امل

التصديق علـى االتفاقيـة     الداعية إىل   وأشار الوفد إىل أن نيوزيلندا مل تقبل التوصية           -٣٣٥
ية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وال اتفاقية منظمة العمل الدولية             الدول
لعهد الدويل للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ل، وال الربوتوكول االختياري     ١٦٩رقم  

والثقافية، ولكنها تعهدت بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل            
 نيوزيلنـدا   بحثوت. ال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       املتعلق ببيع األطف  

كذلك اإلصالحات التشريعية املطلوبة من أجل املضي قدما حنو التصديق على اتفاقية محايـة              
مجيع األشخاص من االختفاء القسري، كما أهنا ملتزمة بالعمل من أجل السحب التـدرجيي              

  .على معاهدات حقوق اإلنسانللتحفظات القليلة املتبقية 
تـؤدي  ضـمان أن  إىل  عدد من التوصيات نيوزيلنـدا  عاد الوفد، فقد د شدوكما    -٣٣٦

إىل أن  أشار الوفد   و. املتصلة حبقوق اإلنسان  إعطاء مفعول اللتزاماهتا    تشريعاهتا وسياساهتا إىل    
فقال ري املناسبة،   من التداب متنوعة  إعماهلا يف نيوزيلندا عن طريق جمموعة       جيري  بعض احلقوق   

  . هذه التوصياتإنه يقبلن هذا األمر خيضع ملراجعة منتظمة، وإ
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املتعلـق مبركزهـا    النقاش العام   أن  خيص معاهدة وايتانغي، إىل     فيما   ،أشار الوفد و  -٣٣٧
اش، ولكنه  ـذا النق ـهلحمتملة  هو نتيجة   سيتواصل بالتأكيد، وأن التخندق كقاعدة دستورية       

  .ةليس النتيجة الوحيد
 الـيت   ملعاجلة العوامل ذي قاعدة عريضة    وشدد الوفد على أنه مت اعتماد هنج جديد           -٣٣٨
ـ  واليت   قضاء بالفرد واألسرة واجملتمع احمللي وقطاع ال      تتصل سهم يف عمليـات االعتـداء      ت

فرط متثيل املاوريني يف نظام العدالة      إذ تضع يف اعتبارها      نيوزيلندا،   أنوأعلن الوفد   . واإليذاء
بالتصدي هلـذه العوامـل بطريقـة    فإهنا تلتزم ، واحدوضحايا يف آن    جناة  ائية بوصفهم   اجلن

  .هذه املسألةلتناول وستنظر احلكومة، يف األشهر القادمة، يف عدد من األولويات . منسقة
 ٢٠٠٩أغسطس  /وقد قُدم مشروع قانون محاية الطفل واألسرة إىل الربملان يف آب            -٣٣٩

احملاكم العمل حلماية األطفال واألسر من مجيع أشـكال         مبقدور   إلدخال تغيريات تضمن أن   
 كذلك التعديل التشريعي األخري املطلـوب       انونويتضمن مشروع الق  . عاملةالعنف وإساءة امل  

  . تصدق نيوزيلندا على الربوتوكول االختياري الثاين التفاقية حقوق الطفلكي ل
قد تعلمت من مشاركتها يف االسـتعراض       واختتم الوفد بالتشديد على أن نيوزيلندا         -٣٤٠

 فهـم   حتقيق، و  الواسع حقوق اإلنسان جمتمع   مع   ا عن تعزيز اتصاالهت   الدوري الشامل، فضالً  
  .أفضل حلالة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا نفسها

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
 إهنـا  يف املائة من التوصيات، ف     ٩٠حني رحبت اجلزائر بقبول نيوزيلندا أكثر من        يف    -٣٤١

 إمكانية االنضمام لالتفاقية الدوليـة حلمايـة        بحثأعربت عن أسفها لعدم قبول توصيتها ب      
قبلـت  قد نيوزيلندا توّد لو أن وكانت اجلزائر . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

النظر يف  ورحبت اجلزائر مبوافقة نيوزيلندا على      . ديرباناستعراض نتائج   ؤمتر  الوثيقة اخلتامية مل  
 حلقوق اإلنسان يف    ستمرة املتعلقة باختاذ مزيد من التدابري لضمان احلماية التامة وامل         اتالتوصي

القوانني والسياسات احمللية، وباختاذ إجراء لتوفري احلماية الدستورية للصكوك واملعايري الوطنية           
جعـل  الداعيـة إىل    توصيتها  توّد لو قُبلت    وكانت اجلزائر   . قوق اإلنسان املتعلقة حب لدولية  وا

  .حلقوق املدنية والسياسيةاخلاص باالتشريعات متماشية مع العهد الدويل 
 اخلطية على التوصيات، ورحبـت بقبوهلـا        هاوشكرت ماليزيا نيوزيلندا على ردود      -٣٤٢

لقضاء على مجيـع أشـكال      بذل جهود هبدف ا   املتصلة ب  تلك   هاعددا من التوصيات، مبا في    
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتوصية ماليزيـا             

ورأت ماليزيـا أن    . املتعلقة باالجتار بالنساء واألطفال واستغالل النساء والفتيات يف البغـاء         
لعالقات بني الثقافات وبني األديان سيسهم      بعض القضايا املتصلة با   لتناول  استعداد نيوزيلندا   

والثقافات اإلثنيات  غرس ثقافة التسامح والتفاهم بني      إىل  على حنو إجيايب يف جهودها الرامية       
ا يف أن تنفذ احلكومـة التوصـيات ونتـائج          ـن أمله ـا ع ـوأعربت ماليزي . يف هذا البلد  

  . كامالًاالستعراض تنفيذاً
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توصية الـسويد   ل تأييدها على التوصيات وب   لراقيةزيلندا ا ورحبت السويد بردود نيو     -٣٤٣
التزمـت  إىل أي مدى ليس من الواضح وأشارت السويد إىل أنه . املتصلة بالعنف ضد النساء   

وفيما خيص التمثيل املفـرط للمـاوريني   .  فقط ئياً جز يهااحلكومة بالتوصيات اليت وافقت عل    
اجلنائية، أعربت السويد عن أسفها ألن نيوزيلندا       وسكان منطقة احمليط اهلادئ يف نظام العدالة        

وأعربـت  . ، وأوصتها مبواصلة اجلهود ملعاجلة هذه املـسألة       على توصياهتا إال جزئياً   مل توافق   
مجيع العوامل اليت   إلدراج  السويد عن أملها يف أن تواصل نيوزيلندا العمل حلل هذه املشاكل و           

  .تفسر سبب التمثيل املفرط لفئات بعينها
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن أسفها لعدم قبول بعض التوصيات، مبا فيهـا               -٣٤٤

احلالة أوجه القلق بشأن    أنه ال تزال هنالك بعض      القول ب وكررت  . تلك اليت تقدمت هبا إيران    
العامة حلقوق اإلنسان يف نيوزيلندا، وخباصة فيما يتعلق حبالة أقليات املـاوريني واآلسـيويني     

جعـل  نيوزيلنـدا علـى     مجهورية إيران اإلسالمية    وشجعت  . طقة احمليط اهلادئ  وسكان من 
جادة من    للقانون الدويل، وعلى بذل جهود     اماً مت لتثمتتشريعاهتا وسياساهتا وممارساهتا احمللية     

وإذ . حتسني حقوق األقليات وتقليل أوجه التفاوت بني املاوريني وغري املـاوريني          زيادة  أجل  
 إهنـا املصطلحات السيئة التعريف يف التشريع املتعلق مبكافحة اإلرهاب، ف         إىل إيران   أشارت

أوصت نيوزيلندا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد            
  .قوق الشعوب األصليةاملتعلق حبأسرهم، وبإعادة النظر يف موقفها من إعالن األمم املتحدة 

 أو  يات املتحدة األمريكية بقبول نيوزيلندا معظم التوصـيات، كليـاً         وأشادت الوال   -٣٤٥
صكوك إضافية من صكوك حقوق     إىل  نيوزيلندا النظر يف االنضمام     عزم  وأشارت إىل   . جزئياً

وأعربـت عـن    . على محاية حقوق األقليات والشعوب األصـلية      إىل تصميمها   اإلنسان، و 
تسجيل الداعية إىل    بالبشر، ورحبت بقبوهلا التوصية      تقديرها اللتزام نيوزيلندا مبحاربة االجتار    

استغالل النساء والفتيات املهـاجرات يف      كذلك  وتوثيق حاالت االجتار بالنساء واألطفال و     
وحثـت  .  على النحو املناسب   البغاء، وبتبادل املعلومات املتصلة حباالت االجتار داخل املنطقة       

نطاق ضمن  ر يف إدراج جرائم االجتار بالبشر احمللية         على النظ  قوةالواليات املتحدة نيوزيلندا ب   
  .قانوهنا املتعلق مبكافحة االجتار عامة

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
من جانب  أعربت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان عن تقديرها للمشاركة الفّعالة            -٣٤٦

وأكدت على أمهية اختاذ احلكومة إلجراءات يف . عراض الدوري الشامل  لدولة يف عملية االست   ا
سبعة جماالت ذات أولوية، منها تنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ودعم 

لاللتزامـات  ة  منهجياألكثر  إلدماج  اقوق الشعوب األصلية؛ و   املتعلق حب إعالن األمم املتحدة    
نسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف          قوق اإل املتعلقة حب الدولية  

معاهـدة وايتـانغي؛    مركز  التشريعات والسياسات واملمارسات الوطنية؛ ومواصلة النظر يف        
 .االقتـصادي  -واإلجراءات املتخذة بشأن مجيع أشكال التمييز غري القانوين والتفاوت االجتماعي           
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لو أن الدولة استجابت بشكل أقوى للتوصيات املتعلقـة         ود  كانت ت وأشارت اللجنة إىل أهنا     
  .باملساواة بني اجلنسني والفجوة يف األجور

وحثت الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية نيوزيلندا على التصديق على االتفاقية             -٣٤٧
لدوليـة  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل ا           

يف وغريها من الشعوب القبلية وشبه القبلية       الشعوب األصلية   املتعلقة حبماية ودمج     ١٦٩رقم  
البلدان املستقلة، والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

قـوق  املتعلق حب واالجتماعية والثقافية، وعلى أن تعلن دعمها الكامل إلعالن األمم املتحدة           
وكررت توصياهتا اليت حتث نيوزيلندا على الـشروع يف عمليـة تغـيري             . شعوب األصلية ال

وحثتها كذلك علـى إجيـاد بـدائل        . دستوري من أجل اإلعمال الكامل ملعاهدة وايتانغي      
 سـنة،   ١٢سن املسؤولية اجلنائية إىل     فّض  للَسْجن، وإعادة النظر يف التشريع املعلق الذي خي       

 من قانون اجلـرائم،     ٥٩فتاء العام الذي جرى مؤخراً على الباب        وتوضيح ردها بشأن االست   
صـنع  والعمل على حتقيق املساواة الكاملة يف األجور بني اجلنسني وحتقيق املساواة بينهما يف              

  . اجلهود الرامية إىل احلد من العنف ضد املرأةزيادةالقرار، و
اإليـدز مبـا    /ص املناعة البشرية  ورحبت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نق        -٣٤٨

 نيوزيلندا من خطوات مهمة من أجل معاملة املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـول              أوضحته
، واالعتراف  القائمني على املساواة  الحترام  لكرامة وا لني جنسياً معاملة تتسم با    اجلنسية واحملوَّ 

لشبكة احلكومة على التصدي     وحثت ا  . اعترافاً يقوم على املساواة    بالعشريين من نفس اجلنس   
وأشـادت بتقريـر اللجنـة      . عدم املساواة، مثل جمال األبوة واألمومـة      املتبقية ل مجاالت  لل

لون جنسياً، وطلبت    بشأن التمييز الذي يواجهه احملوَّ     ٢٠٠٨النيوزيلندية حلقوق اإلنسان لعام     
موضوع اهلويـة   وأوصت بإدراج   . ثة عن موقفها يف هذا الصدد     من احلكومة معلومات حمدَّ   

مببـادئ  احلكومـة   ية والتعبري عنها يف تشريعات حقوق اإلنسان، وبأن تـسترشد           اناجلنس
فيما يتعلق بامليـل اجلنـسي واهلويـة     الدويل  يوغياكارتا بشأن تطبيق قانون حقوق اإلنسان       

قوق الشعوب األصلية، وبـأن     املتعلق حب  وبأن تدعم احلكومة إعالن األمم املتحدة        ،يةاناجلنس
  .ينيوزيلندالزز الوضع الدستوري لقانون شرعة احلقوق تع

 تبعتـه وأعربت الرابطة العاملية للشعوب األصلية عن تقديرها للنهج البناء الـذي ا             -٣٤٩
عملية االستعراض الدوري الشامل، وهو ما ميثل تغيرياً إجيابياً عـن هنجهـا             بشأن  احلكومة  
وأعربت . اف الدويل على حقوق اإلنسان    يف رفض الكثري من عمليات اإلشر     املتمثل  السابق  

 قـوة وأوصت ب . عن قلقها إزاء رفض التوصيات الداعية إىل التصديق على املعاهدات الدولية          
قوق الشعوب األصلية وبتوفري احلماية الدستورية القويـة  املتعلق حببدعم إعالن األمم املتحدة     

 املتعلقـة   احملليـة  ذلك سياسـتها     للحقوق املدرجة يف معاهدة وايتانغي ويف اإلعالن، مبا يف        
وحثت الرابطة اجمللس على مواصـلة ممارسـة        . املعاهدةهذه   يف   لتسويات املنصوص عليها  با

الضغط على نيوزيلندا من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدة وتنفيذ التوصيات املقدمة من             
  .ءات خاصة فيما يتعلق بالسكان املاورينيااملكلفني بإجر
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دعت منظمة العفو الدولية نيوزيلندا إىل املساندة الواضحة والصرحية إلعالن األمم           و  -٣٥٠
قوق الشعوب األصلية، ودعت احلكومة إىل إدراج أحكام هذا اإلعالن يف           املتعلق حب املتحدة  

ورحبت املنظمة بقبول نيوزيلندا للتوصيات املتعلقة بقـانون الـشواطئ          . تشريعاهتا الوطنية 
التشريع اجلديد احلماية الكاملـة حلقـوق       أن يوفّر   ن  اوأوصت بضم . لبحاراألمامية وقاع ا  

اإلنسان للسكان املاوريني وبأن ينص على مبادئ االعتراف باحلقوق العرفيـة، واألصـول             
قـانون  علـى   تعديل  إدخال  ودعت املنظمة إىل    . ، وحسن النية، والتعويض    الواجبة القانونية

ل السجون اليت جرت خصخصتها لقواعـد األمـم          ليشترط امتثا  ٢٠٠٤اإلصالحيات لعام   
املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء، وكذلك إىل التصديق على الربوتوكول االختياري           

االعتـراف  زيـادة   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وإىل       للعهد الدويل اخلاص    
ورحبت بـالتزام نيوزيلنـدا   . ات احملليةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التشريع   

  .بضمان التشاور املنتظم مع اجملتمع املدين يف إطار متابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل
ورحب املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية بتوقيع نيوزيلنـدا علـى       -٣٥١

ودعا احلكومـة إىل    . يمعاهدات حقوق اإلنسان، وجبهودها من أجل حتسني النظام القضائ        
العنـصرية والتمييـز   طبقات التركيز على  إىل  معاجلة أوضاع السكان األصليني واألقليات، و     

. العنصري وكره األجانب واألشكال األخرى للتعصب ضد املهاجرين والعمال املهـاجرين          
 وأشار املركز إىل مظاهر التفاوت االجتماعي، ومنها عدم املساواة بني اجلنـسني يف فـرص              

ودعا احلكومة إىل دعم اإلطار التشريعي الـوطين        .  اجلنائية قاضاةالعمل ويف جوانب نظام امل    
  .فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنف املرتيل

نيوزيلندا يف  من جانب   وأشاد اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية باملشاركة البّناءة          - ٣٥٢
 من االلتزامات الدولية أو حد أن أي حماولة للاالستعراض الدوري الشامل، ولكنه أضاف  

فيمـا  وأشار اجمللس إىل أن احلد من االلتزامات الدولية املقبولة          . إنكارها أمر غري مقبول   
تسييس احلقوق وتطبيقها وإعماهلا بصورة     طريق  ن  عالشعوب األصلية أو إنكارها     يتعلق ب 
  .ليس من املمارسات الفضلىهو بالتأكيد انتقائية 

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أشار وفد نيوزيلندا إىل أن معظم الردود على القضايا املطروحة قد قُـدم يف بيانـه                  -٣٥٣

 Add.1 و A/HRC/12/8(يف تقارير الفريق العامـل      كذلك  االستهاليل، ويف التقرير الوطين، و    
  .ردود اإلضافيةغري أن الوفد أعرب عن رغبته يف تقدمي بعض ال). Corr.1و

وقال الوفد إن نيوزيلندا مل تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال               -٣٥٤
املهاجرين وأفراد أسرهم، ولكنها تطبق بالفعل جمموعة من القوانني اليت حتمي مجيع العمال،             

  .مبن فيهم العمال املهاجرون، على أساس املساواة
ائج ديربان ألهنا   ـعراض نت ـؤمتر است ـماليت اعتمدهـا   نتائج  الومل تعتمد نيوزيلندا      -٣٥٥

  .مل تشارك فيه
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أما فيما يتعلق بالتقييم الذي أجراه أحد املشاركني ومفـاده أن التـشريع املتعلـق                 -٣٥٦
أن التعريف على دت نيوزيلندا شد، معرفة تعريفاً رديئاًمبكافحة اإلرهاب حيتوي على عبارات 

  . واضح وحمدد إىل درجة غري عاديةاملدرج يف هذا التشريع
ريفاً لالجتار غري املشروع يتفـق مـع        ـقد اعتمدت تع  أوضح الوفد أن نيوزيلندا     و  -٣٥٧

  .القانون الدويل
لسكان املاوريني وسكان جزر احمليط     التمثيل املفرط ل  ومتثل قضيتا العنف ضد املرأة و       -٣٥٨

 لنيوزيلندا، وجيري حالياً اختاذ عدد      الرئيسيةأحد دواعي القلق    اهلادئ يف نظام العدالة اجلنائية      
  .من اإلجراءات لتحسني الوضع

  .واختتم الوفد كلمته بتوجيه الشكر إىل مجيع املشاركني يف االستعراض  -٣٥٩

  أفغانستان    
قاً جلميع األحكـام    طب ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧أُجري االستعراض املتعلق بأفغانستان يف        -٣٦٠

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من أفغانستان وفقاً ٥/١ار اجمللس ذات الصلة الواردة يف قر
؛ والتجميع الـذي أعدتـه      )A/HRC/WG.6/5/AFG/1(من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥للفقرة  

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

، يف نتـائج  ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ٢٤، املعقودة يف    ١٦ونظر اجمللس يف جلسته       -٣٦١
  ). أدناه‘جيم‘انظر الفرع (االستعراض املتعلق بأفغانستان واعتمدها 

تقريـر الفريـق العامـل املعـين        من   نتائج االستعراض املتعلق بأفغانستان      ألفوتت  -٣٦٢
أو /، وآراء أفغانـستان بـشأن التوصـيات و        (A/HRC/12/9)باالستعراض الدوري الشامل    

من التزامـات طوعيـة     من اجمللس بكامل هيئته     االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج       
ج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف وردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ

  ).A/HRC/12/9/Add.1  الوثيقةانظر أيضاً(عامل الفريق ال

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

قاسـم هاشـم زاي، إىل أن       حممد  أشار نائب وزير العدل يف أفغانستان، الدكتور          -٣٦٣
معظـم  تؤيد  وقال إن أفغانستان    . ض الدوري الشامل كان جتربة مفيدة ألفغانستان      االستعرا

اختذت بالفعـل   قد  التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي، وأن وزارات ومؤسسات خمتلفة          
توطيـد  لحلكومـة   دى ا عدداً من املبادرات، األمر الذي يشري إىل اإلرادة السياسية القوية ل          

كما وافقت أفغانستان على مواصلة النظر يف عـدد مـن           .  يف البلد   حقوق اإلنسان  سنيوحت
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وترد إجابات أفغانستان، املقدمة بعد التشاور مع الـوزارات واإلدارات          . التوصيات األخرى 
  . املعنية، يف اإلضافة إىل تقرير الفريق العامل

راجعة احلالية اليت  على امل٢٠٠٩مايو /وتشتمل التدابري اليت اختذهتا أفغانستان منذ أيار  -٣٦٤
جيريها الربملان التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتصديق على اتفاقييت منظمة العمل            

؛ ١٩٤٩، والربوتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف لعـام        ١٨٢ ورقم   ١٤٤الدولية رقم   
هتمـام  ومن شأن اال  . واالنتهاء من وضع التقرير األويل املقدم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل          

وقد . اجلاد بنتائج التقرير وتوصياته أن ييسر هتيئة أوضاع أفضل حلقوق األطفال يف أفغانستان            
 يف إعداد التقرير األويل الذي سيقدَّم إىل اللجنـة     ٢٠٠٩أغسطس  /بدأ العمل يف مستهل آب    

من شأن  و. ٢٠١٠يوليه  /املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ومن املقرر إمتامه حبلول متوز          
هذا التقرير أن يتيح أيضاً فهماً أفضل لوضع املرأة واحتياجاهتا يف أفغانستان وأن يساعد على               

  . تناول قضية حقوق املرأة يف البلد بشكل أفضل
 قانون نافذ حالياً من     ٧٠٠وقد تعني على أفغانستان اختاذ خطوات ملراجعة وتنقيح           -٣٦٥

  .ت الدولية اليت وقعت عليهاأجل ضمان توافقها مع الدستور واالتفاقا
قانون بـشأن   :  عدداًَ من القوانني، منها    ٢٠٠٩مايو  /وأصدرت أفغانستان منذ أيار     -٣٦٦

 العنف جرمية، سواًء ارُتكب يف املرتل أم يف أي          عل من القضاء على العنف ضد املرأة، وهو جي      
 مجيع أشـكال    مكان آخر، وحيدد عقوبات ملرتكيب العنف، ويتمشى مع اتفاقية القضاء على          

التمييز ضد املرأة؛ وقانون األحوال الشخصية الشيعي الذي جرت مراجعته يف ضوء الدستور             
جديد االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان؛ وقانون      مبوجب  وُعدل وفقاً اللتزامات أفغانستان     

دأ مؤخراً  كفل حرية التعبري والنشر؛ والتنفيذ الذي ب      يشر يف اجلريدة الرمسية و    اإلعالم نُ بشأن  
شر يف  لقانون جديد للشرطة يدمج مجيع مبادئ حقوق اإلنسان يف أنشطة الشرطة؛ وقانون نُ            

مشروع االنتهاء من وضع    اجلريدة الرمسية بشأن إنشاء جلنة لإلشراف على تطبيق الدستور؛ و         
ور قانون جديد لإلجراءات اجلنائية، يشمل مبدأ احملاكمة العادلة ويقوِّم الثغرات وأوجه القص           

  .القائمة يف قانون اإلجراءات اجلنائية املؤقت كي يتفق مع القواعد واملعايري
 نفذت أفغانستان عدداً من برامج اإلصالح املؤسسي، منـها    وباإلضافـة إىل ذلك،      -٣٦٧

موارد إلنشاء وحدة معنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل، مبساعدة          جرى تدبري   ) أ (ما يلي، 
إجراء إصالح للسجون قـائم     ) ب(ودة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان؛      من بعثة األمم املتح   

على اجلدارة يهدف إىل رفع مرتبات العاملني إىل مستوى مناسب يليب احتياجاهتم األساسية             
تنفيذ القواعد الـدنيا    جمال  وحيد من الفساد، على حنو يؤدي إىل حتسني األداء، وال سيما يف             

 ‘العدالةعن طريق   السالم  ‘إطالق الربنامج املشترك املعنون     ) ج(و النموذجية ملعاملة السجناء؛  
مـن أجـل    أنشطة التوعية والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان         النهوض ب الذي يستهدف   

عقد ) د(واملسؤولني يف اجملتمعات احمللية ويف الدوائر القضائية احمللية يف مجيع أحناء أفغانستان؛             
 يف احملكمة العليا، من أجل تنسيق أنشطة حقـوق  قضاء الدورات منتظمة للجنة تنسيق قطاع 

بالعالقات الرمسيـة   ُتعىن  إنشاء أول فريق عامل أساسي تشكل منه فرقة عمل          ) ه(واإلنسان؛  
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الوسـائل  /عن طريق القـضاء   ، ومزودة بآلية غري رمسية حلل املنازعات        قضاءذات الصلة بال  
منع انتهاكات قيم حقـوق     هي  ية، غايته    العامـة الوطن  ة ووضـع منوذج للسياس   ؛التقليدية

إنشاء هيئـة عليـا     ) و(ونظام القضاء غري الرمسي، وال سيما ضد املرأة؛         جانب  اإلنسان من   
ملراقبة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، وقد بدأت هذه اهليئة العمل وطلبت من مجيع كبار              

قانون تسجيل ممتلكاهتم وتوضـيح     املسؤولني احلكوميني والقضاة والعاملني يف هيئات إنفاذ ال       
  . اكتساهبم هلا

اليت قطعتها اجلهود املذكورة أعاله وااللتزامات     مجيع  وأشارت أفغانستان إىل أهنا، رغم        -٣٦٨
ال تـزال   فإهنـا   بادئ حقوق اإلنسان،    على نفسها بشأن الوفاء بتعهداهتا فيما يتعلق مب       احلكومة  

ت ساقوقد  .  صدارهتا اإلرهاب والتطرف واملخدرات    تواجه عدداً من التحديات اهلائلة، يأيت يف      
أن هذه التحديات متداخلة مـع الوضـع اإلقليمـي          حججاً مفادها   أفغانستان منذ عهد بعيد     

كما أثارت قضية فعالية . احللصعبة جعال هذه التحديات أيضاً قد  والدويل، وأن الفقر والفساد     
  . حلكومة واجملتمع الدويلاملعونة، وال سيما يف برامج قطاع القضاء، قلق ا

ويف اخلتام، أشارت أفغانستان إىل أن تنفيذ الربامج واإلصالحات املطلوبة يـستلزم              -٣٦٩
مجيع اهليئات احلكومية املعنية، ومؤسسات اجملتمـع املـدين،         من جانب   شاركة  املتعاون و ال

  .وكذلك التعاون املباشر من اجملتمع الدويل

  لدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشـأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها ا  -٢  
أبرزت اجلزائر إرادة أفغانستان حتسني وضع حقوق اإلنسان، وهو ما جتلى يف قبوهلا               -٣٧٠

وأشارت اجلزائر إىل التدابري امللموسة اليت اختذهتا أفغانستان بالفعل         . ملعظم التوصيات املقدمة  
إمتام التصديق على الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف، و       يف ذلك    مباللوفاء بالتزاماهتا،   

وحثت .  قوانني حملية  ة تقريرها األويل املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، واعتماد عد         وضع
اجلزائر اجملتمع الدويل على دعم اجلهود احلكومية، وشجعت أفغانستان على تعزيز الشفافية يف       

  . حلرب على الفساد املتصل باملخدراتنظامها االنتخايب ويف ا
ال سيما  ووأعربت ماليزيا عن سرورها لقبول أفغانستان عدداً كبرياً من التوصيات،             -٣٧١

وأبرزت استعداد أفغانـستان    . تلك املتعلقة بتحسني احلالة االقتصادية واالجتماعية ملواطنيها      
ا مبواصلة التعاون البناء مع هـذه       لتعزيز التفاعل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، ووعده       

ل الدميقراطية وأن تنفـذ  لي احلكومة التزامها باملُثُ   عوأعربت ماليزيا عن أملها يف أن تُ      . اآلليات
  . توصيات االستعراض ونتائجه تنفيذاً كامالً

األمهية الـيت توليهـا     هن على    توصية يرب  ٩٦وأشارت قطر إىل أن قبول أفغانستان         -٣٧٢
عاون مع منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وأشارت كـذلك إىل إنـشاء             للتأفغانستان  

قات األمنية الـيت    وعماية حقوق املواطنني، وعلَّقت على التحديات وامل      حلمؤسسات وهيئات   
ت ممارسة األفغان حلقوقهم وأثرت تأثرياً سلبياً على الوضع االقتصادي واالجتماعي يف            لقرع

  . النتخابات الرئاسيةورحبت قطر بإجراء ا. البلد
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أفغانستان ملعظم التوصيات، واعترفت بضعف     األضواء على تأييد    ت باكستان   سلطو  -٣٧٣
األمن والرتاع املسلح اللذين طال     انعدام  قدرة احلكومة على تقدمي اخلدمات األساسية بسبب        

ح إصـال إجراء  ورحبت بالتدابري املتخذة للتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان و        . أمدمها
وأعربت . البلدتعزيز مشاركة املرأة يف حياة      مثل يف   ع املت املشّجالعمل  مؤسسي، وأشارت إىل    

لتحديات احلالية، وباختاذها خطوات لتحسني     ا واجهةباكستان عن ثقتها يف التزام احلكومة مب      
ودعت باكـستان اجملتمـع   . إشراك مجيع أصحاب املصلحةعن طريق وضع حقوق اإلنسان   

م حقوق اإلنسان   اعم جهود أفغانستان، بطرق منها هتيئة بيئة مواتية لتحسني نظ         الدويل إىل د  
  .يف البلد
وأشار االحتاد الروسي إىل أن وضع حقوق اإلنسان يف أفغانستان ال يـزال معقـداً                 -٣٧٤

ما حتقق تقدم يف عدد من اجملاالت، فإن مثة حاجة عاجلة إىل التغلـب علـى                بينف. وغامضاً
. ل ضعف النظام الصحي ونظام التعليم وضمان املساواة بني اجلنـسني          مشكالت خطرية، مث  

عملية االستعراض الـدوري الـشامل،      بشأن  وأبرز االحتاد الروسي النهج البناء ألفغانستان       
طالبان واألضرار اليت حلقت بالسكان املدنيني مـن        اليت تقدم هبا     أن األنشطة التخريبية     ركذو

  . ال ينبغي أن تعوق عملية توطيد الدميقراطيةكثريةجراء احلرب اليت امتدت سنوات 
بينمـا  معايري حقوق اإلنسان،    الرامية إىل تنفيذ    وأشادت إندونيسيا جبهود أفغانستان       -٣٧٥

وأشادت كذلك، بوجه خاص،    . يف الوقت نفسه بالصعوبات احلالية اليت يواجهها البلد       سلمت  
يز أعمال وزارة شؤون املرأة، وبدورات حمـو        بإنشاء جلنة القضاء على العنف ضد املرأة، وبتعز       

وأعربت إندونيسيا عن مساندهتا للجهود احلالية الرامية إىل حتقيق االستقرار السياسي           . أمية املرأة 
  . بوصفه شرطا أساسيا لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة والتقدم االجتماعي

انستان يف سبيل حتسني املـستوى      وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل جهود أفغ        -٣٧٦
املعيشي للسكان، بطرق منها مكافحة الفقر، وحتسني الوضع الصحي والنظافـة الـصحية،             

ورحبت باجلهود املبذولة لتحسني حالة حقـوق اإلنـسان         . وإنشاء برامج يف املناطق الريفية    
سـعي  وأشارت كذلك إىل أنه مـع       . بصورة عامة، وال سيما حتسني حقوق املرأة والطفل       

أفغانستان إىل تنفيذ التوصيات اليت قبلتها، ينبغي تشجيع جهودها الرامية إىل تعزيز التنميـة              
  . االقتصادية واالجتماعية خالل هذه املرحلة االنتقالية الصعبة

حققت حتوالً مشهوداً يف سياستها يف السنوات       قد  وأشارت اهلند إىل أن أفغانستان        -٣٧٧
وأكدت أن إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان       . ت واالضطرابات األخرية، رغم عقود الرتاعا   

وأشادت اهلند أيضاً مبـا     . واعتماد استراتيجية إمنائية وطنية مها من التطورات اجلديرة بالذكر        
التطورات احلديثة  فضالً عن   حققته أفغانستان من تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،          

 واعتماد قانون القضاء على     ١٤٤اقية منظمة العمل الدولية رقم      العهد مثل التصديق على اتف    
  . وكررت اهلند التزامها بتنمية أفغانستان. العنف ضد املرأة
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اخلطوات الالزمة  مجيع  ورحبت السويد بقبول أفغانستان لتوصيتها الداعية إىل اختاذ           -٣٧٨
زام أفغانستان ببذل مزيد من     كما أعربت عن تقديرها اللت    . ملكافحة التمييز والعنف ضد املرأة    

وبينمـا الحظـت    . اجلهود لضمان أن يكون وضع حرية التعبري مطابقاً لاللتزامات الدولية         
شفت فيها براءة احملتجـزين،     ، ووجود حاالت اكتُ   قضاءاختالالت يف نظام ال   وجود  السويد  

لتحّرك من أجل   اأفغانستان على إعادة النظر يف موقفها من عقوبة اإلعدام، وعلى           فإهنا شجعت   
  . تنفيذ أحكام اإلعداماالختياري لوقف الدعم إعادة العمل ب

ـ وافقت عليها عدد التوصيات اليت إىل ت البحرين بسرور  أشارو  -٣٧٩ و ـأفغانستان، وه
كما رحبت البحرين بتقـدمي التقريـر األويل    . تعزيز حقوق اإلنسان  بالبلد  اهتمام  ما يعكس   

اجلهود املبذولة يف مجيع جماالت حقوق      البحرين إىل   ت  راوأش. مبوجب اتفاقية حقوق الطفل   
  .اإلنسان، وال سيما محاية املرأة واعتماد قانون مكافحة العنف ضد املرأة

ويف حني رحبت هنغاريا بقرار حكومة أفغانستان قبول معظم التوصـيات، فقـد               -٣٨٠
.  عقوبـة اإلعـدام    أعربت عن قلقها إزاء رفض أفغانستان العمل بالوقف االختياري لتطبيق         

على ضرورة اختاذ مزيد من اخلطوات ملنع جتنيد األطفال واسـتخدام           وشددت هنغاريا أيضاً    
وأوصت هنغاريا مبواصلة تنقيح قـانون األحـوال        . األطفال كمحاربني من جانب طالبان    

أن التقدم  على  ويف حني أكدت هنغاريا     . الشخصية الشيعي ومواءمته مع االلتزامات الدولية     
ا أوضـحت أن    حنو الدميقراطية، فإهن  حامسة األمهية   رز يف االنتخابات الرئاسية ميثل خطوة       احمل

إىل جلنـة الـشكاوى     عنـها   لمخالفات املبلَّـغ    املرتفع ل عدد  الالقلق ال يزال يساورها إزاء      
  . احلكومة على اختاذ مجيع التدابري الضرورية إلصالح الوضعتاالنتخابية، وحث

ت املتحدة األمريكية جبهود أفغانستان الرامية إىل تعزيـز قـدرات           وأشادت الواليا   -٣٨١
ورحبت باعتماد أفغانستان الستراتيجيات وسياسـات      . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

وطنية لدعم حقوق اإلنسان، وشجعتها على تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات تنفيـذاً            
العنف املرتيل، ولكنها أعربت    الشامل املتعلق ب  ون  قانالورحبت بتوقيع أفغانستان على     . كامالً

وأشارت الواليات املتحـدة إىل     . يف قانون األسرة الشيعي الذي صدر مؤخراً      العيوب  عن قلقها إزاء    
 والعنف ضد الصحفيني وبشأن القيود املفروضـة علـى حريـة     رهيببواعث قلق بشأن ممارسة الت    

 ساندت التوصيات الداعية إىل     كما. إلعالمبشأن ا ن  التعبري، وشجعت أفغانستان على اعتماد قانو     
  . ضمان وجود نظام قضائي فعال ومستقل ونزيه يدعم حقوق اإلنسان

أمهيـة  بالنظر إىل عن كثب التقدم احملرز يف أفغانستان،     إهنا تتابع    قريغيزستان   قالتو  -٣٨٢
وبات الـسياسية   وأشارت إىل أنـه بـرغم الـصع       . ازدهار املنطقة وأمنها  بالنسبة إىل   البلد  

واالقتصادية واالجتماعية، فقد حققت أفغانستان واجملتمع الدويل إجنازات مهمة يف إنـشاء            
ق مع معـايري    فد قوانني تت  اعتما و ،اإلصالح القانوين والقضائي  وضمان إجراء    ،نظام سياسي 

 يف  وأشارت قريغيزستان إىل الدور الذي تؤديه جلنة حقوق اإلنسان املستقلة         . حقوق اإلنسان 
مراقبة حقوق اإلنسان، وإىل عمل اآللية الوطنية يف رصـد احتـرام الدسـتور والقـوانني                
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ـ متقوق اإلنسان ومتابعة االنتهاكات احمل    املتعلقة حب لتزامات  الوا ورحبـت قريغيزسـتان    . ةل
اعتماد قوانني جديدة ترمي إىل محايـة حقـوق         ببالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان و     

  . اإلنسان يف البلد
أفغانـستان حيقـق فهمـاً أفـضل        املتعلق ب ستعراض  الوالحظت كازاخستان أن ا     -٣٨٣

ورحبت بالتقدم احملرز يف أفغانستان، وأعربت عـن دعمهـا          . للتحديات اليت يواجهها البلد   
للتوصيات املتعلقة بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع، واحلصول على التعليم االبتدائي، وتعزيز 

إىل ضرورة إيالء أولوية لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة          كازاخستان  ارت  وأش. حقوق املرأة 
شراكتها القوية مع اجملتمع الدويل الذي ينبغي لـه         للأللفية، وإىل ضرورة مواصلة أفغانستان      

وأشارت كازاخستان إىل مـسامهتها     . بدوره أن يراعي التزامه األخالقي مبساعدة أفغانستان      
  . غانستانالقيمة يف جهود التنمية يف أف

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
حثت جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة احلكومة على اختاذ خطـوات عمليـة               -٣٨٤

لضمان حقوق املرأة يف احلياة واألمن، والتعليم، والعمل، واالحتكام إىل القضاء، واملشاركة            
حلكومة إىل إيالء أولوية للربامج اليت توفر فرص عمل بغيـة منـع             جنة ا اللودعت  . السياسية

التشرد واهلجرة احملفوفة باملخاطر، وحثتها على احترام احلق يف حرية الكالم والتعبري، ومحاية             
. اإلفالت من العقـاب، وتعزيـز اإلدارة الرشـيدة   إهناء حياة الصحفيني، وحماربة الفساد، و   

اف املعنية على احترام القانون اإلنساين الدويل احتراماً تاماً، وعلى          وحثت اللجنة مجيع األطر   
كما توقعت أن تقوم احلكومـة مبراجعـة        . باملدنينيإصابات  االمتناع عن أي أعمال ُتلحق      

توصيات منظمات تثّمن ، وأن  الدويلوتعديل القانون احمللي مبا يتفق مع قانون حقوق اإلنسان
وحثت اللجنة احلكومـة    . ذه التوصيات قوق اإلنسان وأن تستجيب هل    اجملتمع املدين املعنية حب   

ـ وطلبت تقدمي   . على توجيه دعوة إىل املقررين اخلاصني لزيارة أفغانستان        ـ دعم  ال سياسي ال
  . ن اللجنة من االضطالع بواليتهامكّمن احلكومة واملؤسسات احلكومية، مما سيايل املو

، )أوروبـا ( الدولية للمثليـات واملثلـيني       وأعرب يف بيان مشترك كل من الرابطة        -٣٨٥
اإليـدز، عـن أسـفهما ألن    /والشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية   

إىل إلغاء عقوبة اإلعدام أو إعادة العمـل بـالوقف          إما  أفغانستان رفضت التوصيات الداعية     
ـ    ا إىل أن القوانني جترّ    توأشار. االختياري لعقوبة اإلعدام    دثم العالقات اجلنسية املثلية اليت حت
ـ          بالغبالتراضي بني أشخاص     ات ني، وأن أحكام الشريعة تقضي بإعدام من ميارس هذه العالق

ألفغانـستان  اللتزامات الدولية   لودعتا احلكومة إىل إلغاء هذه القوانني وفقاً        . املثلية بالتراضي 
  .قوق اإلنساناملتعلقة حب

 عن تقديرها جلهود احلكومة يف جمال حقـوق اإلنـسان،           وأعربت مؤسسة احلكيم    -٣٨٦
، مثل اللجان   أخرى جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة ومؤسسات     املقدم منها إىل    لدعم  لو
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. املعنية مبكافحة الفساد، وجلهودها يف إصالح اإلدارة املدنية، والقضاء على التمييز ضد املرأة            
وأعربت عـن قلقهـا إزاء تفـاقم        .  اجملتمع املدين  وأكدت املؤسسة على ضرورة تعزيز دور     

األعمال اإلرهابية، ودعت اجملتمع الدويل إىل التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنـسان ومـع              
كما أكدت املؤسسة على أمهيـة نـشر        . هذه الظاهرة إلهناء  احلكومات األخرى يف املنطقة     

الـربامج ذات الـصلة يف   ق عن طريمبادئ حقوق اإلنسان يف املدارس واجلمعيات النسائية و    
  .مجيع أحناء أفغانستان

ورحبت منظمة العفو الدولية مبا قدمته أفغانستان من دعم لتعزيز القدرة على تنفيذ               -٣٨٧
احلكومة على ضمان استقاللية جلنـة حقـوق        املنظمة  وحثت  . االستراتيجية اإلمنائية الوطنية  

ذ خطة العمل من أجل السلم والعدالـة        ، وعلى تنفي  عملهااإلنسان املستقلة وضمان قيامها ب    
وأعربت عن قلقها ألن إقرار قانون العفو قد قّوض خطة          . ٢٠٠٥واملصاحلة، املعتمدة يف عام     

املتعلقة بوقوع االدعاءات العمل، ودعت احلكومة إىل إجراء حتقيقات قضائية مستقلة يف مجيع    
قائق تتوىل توثيـق انتـهاكات   انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وإىل إنشاء آلية لتقصي احل  

 كما دعت املنظمة احلكومة إىل إلغاء قانون العفو وإىل منع املشتبه          يف املاضي،  حقوق اإلنسان 
يف ارتكاهبم جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان مـن               

ات ـ األفغاني بنـاتوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن النساء وال       . تويل مناصب حكومية  
ال يزلن يواجهن قوانني وسياسات وممارسات متييزية وعنفاً مرتلياً متوطناً، ويتعرضن لالجتـار        

وأشارت كذلك إىل أن النـساء      . وللزواج القسري وُيستخدمن كعملة يف تسوية املنازعات      
رمسـي علـى   عى عليهن يعانني من التمييز يف النظام القضائي الرمسي وغـري ال     الضحايا واملدَّ 

مارسة املتعلقة مب تقارير  الودعت املنظمة إىل إجراء حتقيق عاجل ونزيه وفعال يف مجيع           . السواء
العنف ضد املرأة، كما دعت احلكومة إىل أن تضمن تقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالـة،                

ون  الضحايا تعويضات، وإىل منح النساء مساواة غري مشروطة مع الرجال يف القـان منحوإىل  
  .ويف املمارسة

م حكومـة أفغانـستان وضـع       ازالعتوأعرب االحتاد الدويل للقلم عن ارتياحه         - ٣٨٨
 سياسات جديدة اعتمادالتشريعات و طريق  ن  عاستراتيجيات حلماية حرية التعبري، وذلك      
وأعرب االحتاد عن قلقه إزاء تقهقـر حريـة         . لدعم حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها    

كما يساور  . األخرية، وبوجه خاص إزاء تزايد العنف ضد الصحفيني       الصحافة يف اآلونة    
اليت اُتهم مبقتـضاها عـدد مـن الكتـاب     " يفدتجال"االحتاد القلق إزاء وجود قوانني      

والناشرين وُسجنوا وُحكم عليهم باإلعدام، وأشار االحتاد إىل أنه سيواصل دعوتـه إىل             
  . ه التشريعاتإطالق سراح املسجونني مبوجب هذ

وأكدت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن على احلكومة أن تـويل أولويـة لتعلـيم                 -٣٨٩
ات، وأن تعزز التدابري املتخذة ملنع العنف ضد املرأة، وأن تعزز الوعي بقضايا مثـل زواج            بنال

ـ               ون ـاألطفال، وأن تتجنب إدراج املمارسات التمييزية ضد املرأة يف القـانون، مثـل قان
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ـ         ىعدَّعي الذي يُ  األحوال الشخصية الشي   . شينة أن صيغته املعدلة تتضمن الكثري من املواد امل
وأشارت املنظمة إىل أن احلكومة قد التزمت مبجموعة كبرية من التدابري مبوجب خطة العمل              

  من هذه التدابري ال يتطلـب      كثري وأن ال  ،٢٠٠٥من أجل السلم والعدالة واملصاحلة، املعتمدة يف عام         
ل توفري الكرامة للضحايا ومنع منتهكي حقوق اإلنـسان مـن تـويل             إجراءات قضائية، مث  

، اهتمـام كـبري   القانون حيتاج إىل    سيادة  ت املنظمة أن إعمال     ركذو. املناصب ذات السلطة  
قطاعي الشرطة والقضاء، وبنـاء القـدرات       جانب  شمل تعزيز احترام حقوق اإلنسان من       ي

أن اإلصالح الشامل هلذين اجملـالني يـستلزم        املؤسسية لوزاريت الداخلية والعدل، مشرية إىل       
وأشارت املنظمة إىل أن االنتخابات     . عملية التعيني لرقابة خبصوص   الشفافية واملساءلة وا  زيادة  

شاركة اإلناث واالستخدام   ة مل ـاملنخفضنسبة  ال، منها   عيوب بالغة اليت جرت مؤخراً شابتها     
وأعربت . ت تسجيل الناخبني ألغراض احتيالية    الواسع النطاق ملراكز االقتراع النسائية وبطاقا     

 إىل الوقف االختياري لتطبيق عقوبـة       ودعتاملنظمة عن أسفها لرفض أفغانستان التوصية اليت        
أعربوا منذ فترة طويلة    قد  اإلعدام، مشرية إىل أن اخلرباء القانونيني ومنظمات حقوق اإلنسان          

بصورة عامـة   واحملاكمة العادلة مل تتحقق      عن قلقهم ألن املعايري الدولية ألصول احملاكمات      
  .يف تلك احلاالت

وأشاد املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية باإلجراءات اليت اختـذهتا             -٣٩٠
يف النظامني على حنو أوسع نطاقاً حكومة أفغانستان، ودعا يف الوقت نفسه إىل مشاركة املرأة       

 املرأة على فرص العمل، ومشاركة وزارة شؤون املرأة     اإلداري والقضائي، وإىل تعزيز حصول    
ني اجلنسني،  ـيف املداوالت التشريعية ويف وضع مبادئ توجيهية شاملة للقضاء على التمييز ب           

مثل األخذ حبلول   كما دعا املركز إىل اختاذ تدابري حلماية املرأة،         . وال سيمـا يف جمال العمل    
  الكتب الدراسية يف املدارس بغرض نـشر املعلومـات         اجعةمرعملية الستئصال العنف ضد املرأة، و     

  .باإلجراءات املتخذة ملكافحة العنف املرتيلالعام املتعلقة حبقوق املرأة، وزيادة الوعي 
وبينما أشارت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف إىل أن احلروب والرتاعـات الـيت                -٣٩١

ألساسية السياسية واالجتماعية واالقتصادية،    شهدهتا العقود الثالثة املاضية قد أضعفت البنية ا       
فقد رأت يف إنشاء آليات ومؤسسات حلقوق اإلنسان يف إطار االستراتيجية اإلمنائية الوطنية             

وأشارت املنظمة كذلك إىل ما جنم عن احلـرب واإلرهـاب           . ألفغانستان خطوة إىل األمام   
ـ   مجلة أمور   لألمن، وأعربت، يف   نعداموالتطرف من عنف وا    ن أملـها يف أن تـتمكن       ، ع

  .أفغانستان من التغلب على هذه املشاكل يف املستقبل القريب
تعزيـز  الراميـة إىل    وأشاد معهد دراسات وحبوث املرأة جبهود احلكومة األفغانيـة            -٣٩٢

حقوق اإلنسان، رغم املشاكل واألولويات األمنية املوجودة يف هذا البلد الـذي ال             وحتسني  
على حنو    ريخطالنساء واألطفال   وأشار املعهد إىل أن وضع      . لرتاعاتيزال يرزح حتت وطأة ا    

مسؤولية اجملتمع الدويل   من  وقال إن هذا الوضع يزيد      . وأن حقوقهم األساسية مهددة   متزايد  
كما ينبغي، وتعزيز متـتعهم حبقـوق متـساوية         النساء واألطفال األفغان    عن رصد حقوق    
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عد به من عون ومساعدة     وإذا قدم اجملتمع الدويل ما      ويرى املعهد أنه    . وبالضمان االجتماعي 
  .  النساء واألطفاليف املوعد احملدد، فسيتحسن وضع الشعب األفغاين، وال سيما وضع

القبض على الـصحفيني    وأعربت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٣٩٣
وأعربـت  . الرمسية األخرى الشرطة واألجهزة األمنية    جانب   بصورة تعسفية من     همواحتجاز

كذلك عن قلقها ألن احلقوق الصحية للمرأة تبدو مهملة، وألن املمارسات الثقافية تعـوق              
حصول املرأة على هذه احلقوق، وألن معدل وفيات األمومة هو أحد أعلـى املعـدالت يف                

 منـها  حقوق اإلنسان،يف جمال تحديات الوأشارت إىل أن أفغانستان تواجه عدداً من    . العامل
ـ الصراع الداخلي يف عملية إرساء الدميقراطية، واملساواة بني اجلنسني، و          لمـرأة،  لتمكني  ال

مجلة أمور، عدم انتهاك    أن تكفل، يف     على   قوةوحثت اللجنة احلكومة ب   . ومكافحة اإلرهاب 
  .احلق يف حرية التعبري، وإجراء حتقيق عاجل ونزيه يف مجيع حاالت وفيات األمهات

ملعهد الدويل للسالم وجلنة دراسة تنظيم السالم إىل أن نظام طالبان ينكر حق وأشار ا   -٣٩٤
وذكر أن خطف النساء واغتصاهبن ورمجهن      . املرأة يف احلصول على التعليم والصحة والعمل      

 املعهد  لقىوأ. وجلدهن، وغري ذلك من أشكال العقوبة الالإنسانية، قد أصبحت أموراً شائعة          
ب رعوأ.  وتزويدها بالسالح  وجيه عقوهلا طالبان وت رعاية  ملسؤولة عن   جلهات ا بالالئمة على ا  

مع طالبان جيب أن يكونوا     وعقد صفقة   أن من يدعون إىل إجراء مفاوضات       عن رأي مفاده    
شن ضد نساء أفغانستان إذا سيطرت طالبـان        على استعداد لتحمل مسؤولية القمع الذي سيُ      

  .على احلكم

  ة موضوع االستعراضاملالحظات اخلتامية للدول  -٤  
أعرب نائب وزير العدل يف أفغانستان، يف مالحظاته اخلتامية، عن شـكره جلميـع           -٣٩٥

أفغانستان ملتزمة بالوفاء جبميـع     حكومة  وقال إن   . املشاركني ملا قدموه من تعليقات إضافية     
لتوصيات تنفيذ ا فيما يتعلق ب  ، مبا يف ذلك      يف ضوء دستورها    يف جمال حقوق اإلنسان    التزاماهتا

وفيما يتعلق حبقـوق املـرأة، أُعيـد    . اليت قبلتها يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل   
التأكيد على أن أفغانستان صّدقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،           

 يف  اًمناسـب  نـصيباً وأهنا تطبق قانوناً حلماية املرأة من العنف، وفقاً لالتفاقية، بغية منح املرأة             
  .ستانأفغانيف احلكومة ويف احلياة االجتماعية 

وقال نائب وزير العدل إن االنتخابات الرئاسية اليت جرت مؤخراً يف أفغانستان متثل               -٣٩٦
وأُشري أيضاً إىل وجود فريق دويل ملراقبـة        . إجنازاً مهماً رغم املشاكل اليت تواجهها احلكومة      

 عن إجراء   يف أفغانستان، وأن احلكومة تنتظر تعليقاهتما     الن  يعماالنتخابات وجلنة للشكاوى    
  .، وأهنما سيتوليان التعامل مع أي ادعاءات يف هذا الصددعملية االنتخابات

 إىل أن الضحايا املدنيني يف أفغانستان مثار قلق للحكومـة واجملتمـع             كلموأشار املت   -٣٩٧
 التقليل من الضحايا املدنيني إىل أقل حد الدويل على السواء، وأهنما توصال إىل اتفاق من أجل
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املدنيني وقراهم، وهي قضية ينبغـي      االحتماء ب غري أن مجاعات املعارضة دأبت على       . ممكن
  .أيضاً النظر فيها

اليت أُثريت بشأن قانون األحوال الشخصية الـشيعي يف         أوجه القلق   وأشار أيضاً إىل      -٣٩٨
قد جرت مراجعة القانون بناًء     وأوضح أنه   . ٢٠٠٩ايو  م/دورة الفريق العامل املعقودة يف أيار     

يت ال تتفق مع    ـدل ال ـعلى أمر من رئيس أفغانستان، واسُتبعدت معظم األحكام املثرية للج         
وقال إن الطريق مفتوح أمام مزيد من . الدستور أو االلتزامات الدولية؛ مث أُعيد إصدار القانون

وأكـد أن  . ثار القلـق قد أ من أحكام القانون اً واحد اً معين اًحكمبالنظر إىل أن    التعديالت،  
  .التزام أفغانستان باالتفاقيات الدولية راسخ

ويف اخلتام، أعربت أفغانستان عن خالص تقديرها للمجلس ولرئيسه وجلميع الوفود،            -٣٩٩
وكذلك ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بعملية االستعراض الدوري 

  . لشامل ولدورها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف أفغانستانا

  شيلي    
قاً لكافة األحكام ذات    طب ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨أُجري االستعراض املتعلق بشيلي يف        -٤٠٠

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من شيلي وفقاً للفقـرة  ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس   
؛ والتجميـع الـذي أعدتـه       (A/HRC/WG.6/5/CHL/1) ٥/١لس  من مرفق قرار اجمل   ) أ(١٥

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

ـ / أيلـول ٢٤، املعقودة يف    ١٦ونظر اجمللس يف جلسته       -٤٠١ ، يف نتـائج  ٢٠٠٩بتمرب س
  ).  أدناه‘جيم‘انظر الفرع (االستعراض املتعلق بشيلي واعتمدها 

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بشيلي تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض           -٤٠٢
أو االسـتنتاجات، ومـا     /، وآراء شيلي بشأن التوصيات و     (A/HRC/12/10)الدوري الشامل   

من التزامات طوعية وردود على املسائل أو       من اجمللس بكامل هيئته     نتائج  قدمته قبل اعتماد ال   
  .القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
   املتوصل إليها والنتائجوبشأن التزاماهتا الطوعية

أعرب املمثل الدائم لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف عن تقـدير بلـده                 -٤٠٣
 دولة من مجيع املناطق، مما أتـاح لـشيلي          ٥١لألسئلة اليت طرحتها والتوصيات اليت قدمتها       

 عدة تـدابري    وأشار إىل أن شيلي قد اعتمدت بالفعل      . مزيداً من الكفاءة يف الوفاء بالتزاماهتا     
  .اليت أُعرب عنها خالل االستعراضألوجه القلق استجابة 
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 صـك   ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٢٩أودعت يف   قد  وأشارت شيلي إىل أن احلكومة        -٤٠٤
كما وافق الكونغرس الشيلي مؤخراً على االتفاقية الدولية . التصديق على نظام روما األساسي   

   .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
ألمريكـا  كما جرى مؤخراً التوقيع على اتفاق املقر املتعلق بإنشاء مكتب إقليمـي               -٤٠٥

ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومن املقرر أن توقع شيلي على            اجلنوبية تابع   
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خالل          

  .  نفسهسبوع اجلارياأل
وقـد  . ووافق الكونغرس الشيلي مؤخراً على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           -٤٠٦

لحقيقة واملصاحلة واللجنة   الوطنية ل لجنة  النص أيضاً مشروع القانون املتعلق بذلك على عودة         
  .السياسي والتعذيب إىل العمل، وذلك ملدة ستة أشهرلسَّجن الوطنية املعنية با

ولتعزيز التنفيذ الفعال للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن             -٤٠٧
 ٢٠٠٩أغسطس  /ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ُعقدت يف آب           

  .حلقة عمل من أجل حتديد أفضل البدائل فيما يتعلق بإنشاء آلية وطنية فّعالة ملنع التعذيب
من قانون ) أ(١٥٠الشروع يف إجراء قانوين لتعديل املادة أنه سيجري لنت شيلي وأع  -٤٠٨

اإلجراءات اجلنائية، بغية تعديل تعريف جرمية التعذيب مبا يتفق مع املصطلحات الـواردة يف              
مشروع قانون لتقييد اختـصاص احملـاكم       سيجري أيضاً تقدمي    و. اتفاقية مناهضة التعذيب  

  .القضاء العسكري وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانالعسكرية وإلصالح قانون 
 شيلي أن احلكومة تعد خطة وطنية حلقوق اإلنسان هتدف إىل تعميم عملية             ذكرتو  -٤٠٩

  . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 ،٢٠٠٩سبتمرب  / حيز النفاذ يف أيلول    ١٦٩ودخلت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         -٤١٠
االنتهاء من  كما جيري يف الوقت احلايل      . تنفيذ أحكامها هتدف إىل   ءات  إجرايف اختاذ    ئدوُب

م التشاور مع الشعوب األصلية فيما يتعلق بالقـضايا ذات التـأثري            تنظّاليت  جراءات  وضع اإل 
  .م مشاركتها فيهااملباشر عليها، وتنظّ

يتعلق بالنظام  ت شيلي أنه، فيما     ذكروفيما يتعلق بالتوصيات اليت ال تزال قيد النظر،           -٤١١
القانوين احمللي يف البلد، ينص الدستور والقوانني املدنية صراحة على أن األسرة هـي اللبنـة                

محاية مجيع أنواع األسر املوجودة يف شيلي،       على  هذا االعتراف   نطوي  وي. األساسية للمجتمع 
  . يةوسواًء األسر الوحيدة الوالد، أو املمتدة، أو املعاد تشكيلها، أو النو

. العام الوطين تتقيد بشدة مببدأ الشرعية     النائب  وترى شيلي أيضاً أن سياسة مكتب         -٤١٢
وأشارت كذلك إىل أن    . قضاة مشرفني ومن مث، فإن التحقيقات اجلنائية الشاملة ختضع ملراقبة         

ـ قـصى   الدستور حيمي حرية التعبري، وأن املراسلني ومنتجي األفالم يتمتعون بأ          رية يف  ـح
   .مهنهمممارسة 
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ت شيلي أن الغرض من قانون مكافحة اإلرهاب هو معاقبة مرتكيب األفعـال       شرحو  -٤١٣
، وأنه ال يطبق بـأي شـكل مـن    تتسبب يف وقوع اضطرابات عامة  اإلجرامية اخلطرية اليت    

وأشارت إىل أن احلكومات الدميقراطية     . األشكال على فئات معينة من األفراد أو اجلماعات       
.  السكان األصـليني   اتإلرهاب على املطالب االجتماعية أو مطالب      تطبق قانون مكافحة ا    مل
 حالة فقط، كان العديـد      ١٦، طُبق هذا القانون االستثنائي يف       ٢٠٠٩-١٩٩١ الفترة   أثناءف

وأضافت شيلي  .  مجاعة من مجاعات السكان األصليني     منها يتعلق مبتهمني ال ينتمون إىل أي      
سلوك من بسبب قانون على أفراد من السكان األصليني      أنه يف السنوات األربع املاضية طُبق ال      

  . أعاله يف قضيتني اثنتني فقطةالطبيعة املذكور

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
ض أعربت اجلزائر عن تقديرها لشيلي لقبوهلا معظم التوصيات املقدمة أثنـاء عـر              -٤١٤

وأشادت بالتزام شيلي بالقضاء على التمييز ضد املرأة وما اختذته من تـدابري             . تقريرها الوطين 
بقبول شـيلي   اجلزائر  ورحبت  .  العقبات اليت حتول دون وصول املرأة إىل سوق العمل         إلزالة

. مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتـساوي القيمـة        تشريعاهتا  الداعية إىل تضمني    لتوصيتها  
ضمان حصول مجيع األطفال على التعليم، وال سيما املنتمني لرحبت كذلك باستعداد شيلي و

عات املهمشة، مثل األطفال الالجئني وأطفال األسر اليت تعـيش يف املنـاطق             امنهم إىل اجلم  
  . الريفية أو حتت خط الفقر

 راضوشكر املغرب شيلي لقبوهلا معظم التوصيات املقدمة خالل عمليـة االسـتع             -٤١٥
ورحب باالستجابة الفورية لشيلي باختاذ     . ، مبا فيها التوصيات املقدمة من املغرب      اخلاصة هبا 

وأعرب املغرب عن اقتناعه بأن شيلي ستواصـل  . إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   بقرار  
تعزيز عمليات إصالح النظام التعليمي يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان، وذلك بإدماج حقوق             

اهلجرة، أكدت االستجابة اليت    شيلي بشأن   وفيما يتعلق بسياسة    .  الدراسية ناهج يف امل  اإلنسان
قـانون  بـشأن    اأبدهتا شيلي التزامها حبقوق املهاجرين، وذلك بوضعهم يف صلب مداوالهت         

يف كـذلك   والحظ املغرب بارتياح جهود شيلي يف مكافحة االجتار بالبشر و         . اهلجرة اجلديد 
  .تعزيز عدم التمييز

ورحبت كولومبيا مبا أولته شيلي من عناية واهتمام لألسئلة اليت طُرحت والتوصيات              -٤١٦
اليت قدمتـها   لتزامات الطوعية   الوهنأت كولومبيا شيلي على ا    . اليت قُدمت أثناء االستعراض   

مشاورات واسعة مع اجملتمع    إجراء  مها على وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان، وعلى         تصميو
اليت وجهتـها   الدائمة  كما أعربت كولومبيا عن تقديرها للدعوة       .  هذه الغاية  املدين يف سبيل  

ت االلتزامات الطوعية اليت    هنربوقد  . شيلي إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس      
  . التزامها الراسخ بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانعلى تعهدت هبا شيلي والتوصيات اليت قبلتها 
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كسيك شيلي على تصديقها مؤخراً على نظام روما األساسي، وعلى موافقة           وهنأت امل   -٤١٧
ورحبت . على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        لديها  الكونغرس  

املكسيك بإعالن شيلي نيتها التصديق يف املستقبل على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل             
جتاه إنشاء آليـة وطنيـة      يف ا واالجتماعية والثقافية، وبالتقدم احملرز     اخلاص باحلقوق االقتصادية    

وأعربت املكسيك عن تقديرها    . ملتابعة تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
للمعلومات اليت قُدمت بشأن التقدم احملرز يف وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان، وبشأن تنفيذ              

 مـن   هاجهوداملكسيك شيلي على مواصلة     ت  شجعو. ١٦٩لدولية رقم   اتفاقية منظمة العمل ا   
بالتدابري املتخذة حلمايـة حقـوق      فيما يتعلق   أجل محاية حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، و      

  .اإلنسان جلميع سكاهنا
وهنأت نيكاراغوا شيلي على ما أحرزته من تقدم يف تنفيذ التوصيات املقدمة خالل               -٤١٨

ورحبت باملبادرة اليت اُتخذت مؤخراً بإنشاء مؤسسة وطنيـة         . اصة هبا  اخل عملية االستعراض 
. نظامها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانإضفاء الطابع املؤسسي على   حلقوق اإلنسان، سعياً إىل     

املختلفة شيلي على مواصلة السعي إىل اعتماد وتنفيذ املبادرات التشريعية          نيكاراغوا  وشجعت  
  .املقدمة إىل الكونغرس

 ءبإنـشا هبا لقيامها   كما أشاد   . ورحبت هنغاريا بقرار شيلي قبول مجيع التوصيات        -٤١٩
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وأعربت عن سرورها ملالحظتها أن شيلي قد أطلقت خطة             

االتفاقيـة  علـى   كما رحبت بالتصديق على نظام روما األساسي، و       . وطنية حلقوق اإلنسان  
ص من االختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم           الدولية حلماية مجيع األشخا   

وطلبت هنغاريا معلومات حمدَّثة عن صياغة التعديل املقترح للقانون اجلنائي املتعلـق            . ١٦٩
كما طلبت مزيداً من املعلومات عن التدابري اليت تعتزم شيلي اختاذها           . مبكافحة االجتار بالبشر  

  .قوق الالجئنيمن أجل ضمان اإلعمال الكامل حل

  تعليقات عامة أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
اإليدز بقبـول   /رحبت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          -٤٢٠

مبوجبها على تنفيذ مبادرات ملنع التمييز      شيلي   اليت وافقت    ٢٩ و ٢٨ و ٢٧شيلي للتوصيات   
مبوجب املستند إىل هذه األسباب     ية، ولتحرمي التمييز    انسي واهلوية اجلنس  القائم على امليل اجلن   

كيف تعتـزم   وطلبت الشبكة مزيداً من املعلومات عن       . القانون، ولألخذ مببادئ يوغياكارتا   
وأعربت عن أسفها لرفض شيلي توصيتني تتعلقان بتوفري خـدمات          . شيلي الوفاء بالتزاماهتا  

شارت إىل أن هذا الرفض حيد من قدرة اجملتمع املدين علـى            اإلجهاض العالجي املأمون، وأ   
شيلي على  الشبكة  وشجعت  . تنفيذ التوصيتني على الوجه األمثل    بشأن  احلكومة  التفاعل مع   

  . إشراك اجملتمع املدين يف متابعة التوصيات
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ورحبت منظمة العفو الدولية بتصديق شيلي على نظام روما األساسي ومبوافقـة              - ٤٢١
إىل دعـت شـيلي     املنظمة  و. على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     لديها  س  الكونغر

عام لكما دعتها جمدداً إىل إلغاء قانون العفو        . هامهامضمان استقالل املؤسسة يف سلطاهتا و     
 شيلي للتوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان للـشعوب        تأييدوبينما رحبت املنظمة ب   . ١٩٧٨

 عن بواعث قلقها ألن قانون مكافحة اإلرهاب ميكـن أن            كررت اإلعراب  إهنااألصلية، ف 
شيلي تأييد  وأعربت عن أسفها لعدم     . خريةألُيطبَّق بطريقة متييزية يف ضوء حوادث العنف ا       

حبقـوق  املتعلقة  لتزامات شيلي   لديها تبعاً ال  لتوصيات الداعية إىل مواءمة قانون اإلجهاض       ل
ودعتها كـذلك   . م إهناء احلمل يف مجيع الظروف     اإلنسان، وإىل مراجعة تشريعاهتا اليت جترِّ     

  . إىل إعادة النظر يف هذه التوصيات
مؤسسة دانييل ميتران إىل أن جتـرمي مظـاهرات   : وأشارت مؤسسة فرنسا احلريات     -٤٢٢

 طـرد تجلى يف تنفيذ قانون مكافحـة اإلرهـاب و        يشعب املابوتشي ميثل تعسفاً، وهو ما       
وعلى الرغم  . عن الرتاع بني جمتمعات املابوتشي واحلكومة     الصحفيني الذين ينقلون معلومات     

من سياسة إعادة األراضي إىل أصحاهبا، تتعرض األراضي للخطر من جراء مشاريع توليـد              
حـصول الـشعب    اإلضرار بفرص    جرى، واحلراجة؛ وهكذا،    لتعدينالطاقة الكهرمائية، وا  

قانون مكافحة اإلرهـاب إىل فقـدان       ويؤدي تطبيق   . املابوتشي على املوارد، مبا فيها املياه     
الضمانات اليت تكفل إجراء حماكمة عادلة، وإىل إبقاء قدر كبري من التحقيقات مصنفاً علـى   
أنه سري، وفرض عقوبة السجن الوقائي، وإىل تطبيق عقوبات أقسى من تلك كانت سُتطبق              

 ضمان كف شـيلي  ودعت املؤسسة اجمللس إىل   . مبوجب القانون اجلنائي يف الظروف املماثلة     
  . ، وإىل ضمان توفري األوضاع املواتية للحوارةاألصليالشعوب عن جترمي مطالب جمتمعات 

بلـد  على أهنـا    والحظت مجعية الشعوب املعرَّضة للخطر أن شيلي تعرِّف نفسها            -٤٢٣
وخالفـاً  . متحد، ومن مث ال تعترف بوجود وخبصوصيات بعض الشعوب مثل املابوتـشي           

يا بشأن تنفيذ برامج ثنائية اللغة مشتركة بني الثقافات، واصلت شيلي تعزيز            لتوصيات سلوفين 
قـانون اإلصـالح    مـشروع   ومل يناقَش   . الثقافية القائمة على رؤية عرقية أوروبية     التماثلية  

كما تنكر شـيلي حقـوق      . ، مع الشعوب األصلية   الذي ينظر فيه الربملان حالياً    املؤسسي،  
بشأن ونادراً ما تتشاور احلكومة مع الشعوب األصلية        . أسالفهمالشعب املابوتشي يف أراضي     

ويف منطقة أراوكو،   . بنية أساسية مشاريع  األمور اليت هتمهم، سواًء أكانت مشاريع إمنائية أم         
وصوتت شيلي لصاحل إعـالن األمـم       .  مشروعاً بسبب نقص التمويل    ٦٢٠جير إكمال   مل  

لكنها جترم قادة الشعب املابوتشي الذين يـدعون        قوق الشعوب األصلية، و   املتعلق حب املتحدة  
  . إىل احترام حرية تقرير املصري واالستقالل واحلكم الذايت

ورحب جتمع حقوق اإلنسان بالتوصيات اليت قُدمت إىل شيلي خالل االسـتعراض              -٤٢٤
يف تنفيـذ   أوضحت شـيلي أهنـا واجهتـها        إىل الصعوبات اليت    وجهاً االنتباه   املتعلق هبا، م  

 السلطة القـضائية    اعترضتوقد  .  صكوك أخرى حلقوق اإلنسان    قدمة مبوجب وصيات امل الت
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ورغم موافقة السلطات   . إدراج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف أعماهلما      على  والكونغرس  
على إنشاء هيئة متثل السلطات السياسية الثالث واملنظمات غري احلكومية من أجل متابعـة              

. قترح مل يوضع موضع التنفيذ حـىت اآلن       عنها االستعراض، فإن هذا امل    التوصيات اليت أسفر    
ودعا التجمع احلكومة إىل عقد اجتماع بني السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية مـن              

  . أجل إنشاء آلية املتابعة هذه
وأكدت الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب، فيما يتعلق بالتوصـيات الـيت تطالـب               -٤٢٥
التعرض للتعذيب وحماكمة مرتكبيه، أن مـن الـشائع         دَّعى فيها   اليت يُ االت  احلق يف   بالتحقي

.  مـن الـشرطة    يف ظل صدور هتديـدات    مدامهة جمتمعات املابوتشي دون أي أمر قانوين و       
وتواصل الشرطة املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة للمحتجـزين، كمـا تواصـل قمـع              

لرابطة إىل أن الشرطة قد قتلت خالل األعوام الستة املاضية          وأشارت ا . االحتجاجات السلمية 
لضوء على توصية اجلمهورية     ا تسلطوإدانة اجلناة املعروفني،    وأنه مل جتر    ستة من املابوتشيني    

التشيكية بضرورة تثقيف وتدريب رجال األمن، مبن فيهم قوات الدرك، يف جمـال حقـوق               
إهنـا  ة اجلزائر بتنفيذ برامج للتخفيف من الفقـر، ف توصيإىل  ت الرابطة   أشاروبينما  . اإلنسان
ومن بني ماليني اهلكتارات اليت صودرت من       . أن املشاريع اإلمنائية تفتقر إىل التمويل     ذكرت  
رف احلكومة باهلوية املابوتـشية  ـوال تعت .  هكتـار ١٤٠ ٠٠٠رد إال   ـُني، مل ي  ـاملابوتشي
  . مم االجتماعي وال بسلطاهتمهوال بتنظي
وأشارت اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز              -٤٢٦

لى عشيلي اختاذ مزيد من اخلطوات ملكافحة االجتار بالبشر،         إىل   اليت تطلب    ٣٦إىل التوصية   
، ظلت  ١٨٨٣عام  ُعقدت يف   وبيَّنت أنه مبوجب معاهدة     . بلدان املنشأ أن تؤخذ يف احلسبان     

. ا وأريكا حتت سلطة احلكومة ريثما ُيجرى استفتاء عام، وهو ما مل ُيجر مطلقاً             تاكنمقاطعتا  
أراضـي  بريو، وأصبحت أريكا جزءاً من      أراضي  وبدالً من ذلك، أصبحت تاكنا جزءاً من        

 آالف من سكان بريو، الذين هم ضحايا االجتـار ألغـراض            وجدوي. ١٩٢٩شيلي يف عام    
.  ويتعرضون للعنف وال يتمتعون بـأي محايـة        قانونيةيف شيلي بطريقة غري     يقيمون  العمل،  

حيتجز فيـه    ‘آتشا‘أن سجن   إىل  دراسة أسباب ذلك، نظراً     لوطلبت اللجنة مساندة الدولة     
وتبني اإلحـصائيات أيـضاً     . عند احلدود أُلقي القبض عليهم    العديد من مواطين بريو الذين      

  .  املناطق احلدوديةاالجتار بالبشر ألغراض جنسية يفوجود درجة مرتفعة من 
ت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف أن تصديق شيلي علـى العديـد مـن               ذكرو  -٤٢٧

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وحتقيقها يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان الـيت             
تعزيز حقوق اإلنـسان يف     تصميمها على   تظهر  هي أمور   ارُتكبت يف املاضي ومتابعتها هلا،      

حقوق اإلنسان، املذكورة يف التقرير، مثل      يف جمال   الت إن التصدي ألوجه القصور      وق. البلد
 األراضي، وعدم وجود مؤسسة وطنيـة       يةحقوق الشعوب األصلية، وال سيما يف جمال ملك       

. حلقوق اإلنسان تستند إىل مبادئ باريس، من شأنه أن يعزز وضع حقوق اإلنسان يف شيلي              
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حتسن يف أوضاع الشعوب األصلية وأوضـاع       حدوث  عالمات حقيقية على     قد شوهدت و
اضي، ويف جمال تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى    رتكبة يف امل  ضحايا العنف واالنتهاكات امل   

  .املؤسسي يف البلد
املتعلـق  وأشاد اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية بدعم شيلي إلعالن األمم املتحـدة              -٤٢٨

. ، يف مجلة أمور، باحلقوق الناشئة عـن املعاهـدات         عترفيقوق الشعوب األصلية، الذي     حب
وأشار إىل تقارير قدمها ممثلو الشعب املابوتشي مفادها أن املعاهدات التارخيية اليت ُوقِّعت مع              
إسبانيا وشيلي هي منشأ الرتاع، حيث تؤدي إىل االحتجاز والسجن، حىت عنـدما تقـدَّم               

 من التقرير، حيـث     ٤٧إىل الفقرة   اهلندي  لس  شار اجمل أو. املطالبات بطريقة ختلو من العنف    
 مبكافحة اإلرهاب ال ميكن تطبيقها العتبارات إثنية أو دينية أو تعلقة شيلي أن قوانينها امل    ذكرت

عن وجود أفراد من الشعوب األصلية يف السجن منذ         تتحدث  تقارير  وضح وجود   أفسياسية،  
ليت تدعو شيلي إىل حـل مـشاكل    ا٧٠ و ٦٩ و ٦٨ الفقرات   أنه يؤيد  بينوشيه، و  نظامعهد  

الشعوب األصلية وضمان أال يؤدي قانون مكافحة اإلرهاب إىل تقويض هـذه احلقـوق،            
ودعا شيلي إىل مراجعـة     . وال سيما ما يتعلق منها مبطالباهتم املقدمة بطريقة ختلو من العنف          

  .معاملتها للشعوب األصلية
يات املقدمة بشأن احلاجـة إىل مراجعـة        وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل التوص       -٤٢٩
نطوي على جوانب تعارض خطرية مع املعـايري        ت  يت بالقضاء العسكري، ال   ة املتعلق اتالتشريع
 والية احملاكم   ستبعدودعت شيلي إىل النظر يف سن قانون جديد للقضاء العسكري ي          . الدولية

اكم العسكرية لـشرطي    وينبغي لإلصالحات أن تضمن استيفاء احمل     . العسكرية على املدنيني  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ١٤االستقالل والرتاهة املنصوص عليهما يف املادة       

العسكري أن يكون القضاة من املـسؤولني املوجـودين يف          يتطلب القضاء   كما  . والسياسية
عربـت  وأ. اخلدمة، وأن يكونوا خاضعني للهيكل اهلرمي الوظيفي وملتزمني بواجب الطاعة         

ـ  اللجنة عن قلقها إزاء وجود اختصاص شخصي ألفراد القوات املـسلحة،              ارتبط هـذ  إذ ي
وحثت اجمللس علـى    .  بالطبيعة العسكرية للجاين أو للضحية، وليس باجلرمية نفسها        االمتياز

  .ليت قُبلتإدراج هذه التوصيات وعلى اإلشراف على تنفيذها جنباً إىل جنب مع التوصيات ا
 من التقرير، مشرية إىل ٥٣ الضمري والسالم على الفقرة  يبةاهليئة الدولية لضر  وعلَّقت    -٤٣٠

أنه إذا كان من اجلدير بالثناء إعفاء أقارب ضحايا االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان مـن               
لي ـوأشارت إىل أن شي   . اخلدمة العسكرية، فإن ال صلة لذلك مبسألة االستنكاف الضمريي        

طلبات اخلدمة العسكرية هبا عن طريق املتطوعني، ولكن جيري تسجيل          متكنت من توفري مت   قد  
 ارهمباختلعسكرية ب امجيع الشباب يف سجالت اخلدمة العسكرية، ويسمح القانون للسلطات          

ـ     .  دون أي اعتراف باملستنكفني ضمريياً     ةجباريللخدمة اإل  ر ـوأشارت إىل أن رفض األوام
غي اإلشـادة   ـ، وليس استنكافاً ضمريياً، ولكن ينب     اماتالتزام االلتز ة هو أيضاً    ـغري القانوني 

 الذين حياولون رفـض     ةلعسكرياوظفي اخلدمة   منح احلماية مل  يف جمـال   دث  ـبأي تغيري حي  
  .األوامر غري القانونية
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وأعرب احتاد املرأة وتنظيم األسرة عن أسفه لقرار شيلي رفض التوصيات الواردة يف               -٤٣١
أشار إىل أن عدم تنفيذ هذه التوصيات وعدم ضمان حـصول           و). أ(٣٧و) ب(٢٤الفقرتني  

تزامات شيلي  شكالن انتهاكاً الل  السيدات والفتيات على خدمة اإلجهاض العالجي املأمون ي       
، حث االحتاد شـيلي علـى   ٢٧وفيما يتعلق بتنفيذ التوصية   . حبقوق اإلنسان املتعلقة  الدولية  

سياً ومن يلبـسون مالبـس اجلـنس اآلخـر،          للمحوَّلني جن مجلة أمور منها توفري احلماية      
ية؛ ووضـع   ان؛ وتنفيذ برامج لتوعية موظفي الدولة يف جمال اهلوية اجلنس         واملشتغالت باجلنس 
احملوَّلني ية بناء على بروتوكول لرعاية ان؛ وحتديد اهلوية اجلنس   اًجنسياحملوَّلني  سياسات لتوظيف   

  . ال ينتهك حقوقهم أو كرامتهمجنسياً

  ظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراضاملالح  -٤  
ت شيلي أهنا حققت منذ سـتينيات القـرن         شرحفيما يتعلق بقضية الصحة اإلجنابية،        -٤٣٢

املاضي تقدماً كبرياً يف جمال الرعاية الصحية لألم والطفل، بإنشائها شبكة لتقدمي الرعاية الصحية              
اآلخـرين  مة من األطباء واملهنيني الصحيني      الرعاية األولية املقد  أساس  ، وذلك على    جماناًالعامة  

الـيت حيتمـل أن حتقـق    قليلة البلدان  هي أحد ال  شيلي  فإن  وهلذا السبب،   . يف مجيع أحناء البلد   
وتقدم شيلي الرعاية التوليدية    . األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بتخفيض معدل وفيات األمهات       

  .ت النامجة عن اإلجهاض، أياً كان السببيف املستشفيات، مبا يف ذلك رعاية املضاعفا
، وأهنـا   ١٩٦٧منذ عام   مطّبق  وأشارت شيلي إىل أن برناجمها املتعلق بتنظيم األسرة           -٤٣٣

وأكدت أن موانع احلمل الطارئة متاحة مبوجب تعليمات        . لنساءإىل ا تقدم موانع احلمل جماناً     
عظـم املكاتـب الـصحية البلديـة     صرحية من وزارة الصحة، وأهنا ُتسلَّم جماناً من خالل م      

وقد قدمت احلكومة مؤخراً مشروع قانون جيعل هذه الترتيبـات          . واملنظمات غري احلكومية  
كما حتصل النساء جماناً على خدمات التعقيم دون اشتراط موافقة الزوج، إذا . الوزارية إلزامية

  .حمرَّم قانوناًوأكدت أن التعقيم القسري . الشروط املقبولة عاملياً والًأفرت اتو
مبوجب القانون، غري أن فكرة العـودة إىل        م  حمرَّاملستحث  وأُشري إىل أن اإلجهاض       -٤٣٤

وقد أصدرت وزارة الصحة أيـضاً    . اإلجهاض العالجي جزء من املناقشات االنتخابية احلالية      
ـ الصحية مفادها أنه، رغم عدم قانونية اإلجهاض،        اخلدمات  دوائر  إىل  تعليمات    ال ينبغـي  ف

 أي اعتراف من النساء الاليت يطلنب الرعاية الطبية بسبب اإلجهاض، وال سيما إذا كان نتزاعا
  .هذا االعتراف مطلوباً كشرط مسبق لتقدمي املساعدة الطبية

 زيـادة شيلي أن احلكومـة تـسعى إىل        أوضحت  وفيما يتعلق بالشعوب األصلية،       -٤٣٥
ت على مر السنني طائفة من األهداف،       وقد حتقق . اتالقرارهذه الشعوب يف صنع      ةمشارك

قترح باالعتراف الدستوري هبذه الشعوب؛ وسـن قـانون   ممثل موافقة جملس الشيوخ على    
ة الثقافيـة  ـوم التعدديـمفهالعتماد يتعلق باحليز البحري للشعوب األصلية، وإدماج معايري   

  .يف التعليم
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تمعات األصلية منـذ    إىل اجمل دت  ـقد أُعي  هكتار   ٦٥٠ ٠٠٠وأوضحت شيلي أن      -٤٣٦
طالب الشعوب األصلية وحسَّنت الربامج     إىل  كما زادت احلكومة املنح املقدمة      . ١٩٩٤عام  

وقامت احلكومة أيضاً ببناء دور حضانة      . هذه الشعوب إىل  الصحية املتعددة الثقافات املقدمة     
ألصلية بغـرض   جملتمعات ا من أجل ا  متعددة الثقافات ووضعت برامج للبنية األساسية الريفية        

  .كما ُتمنح الشعوب األصلية إعانات سكنية. حتسني الطرق
رتاعات، وال سـيما    زيادة يف ال   ورغم التقدم احملرز يف هذه اجملاالت، شهدت شيلي          -٤٣٧

وأعربت احلكومة عن أسفها لوفاة الناشـط املابوتـشي         . فيما يتعلق بالطلب على األراضي    
. مهورية، وهو احلادث الذي أدانه رئيس اجل      ٢٠٠٩أغسطس  /ا كوليو يف آب   سندوي م خامييه

  . شرطة يف هذا الصددفرد من أفراد وأشارت شيلي إىل حماكمة 
وأشارت شيلي إىل أن احلكومة عينت مؤخرا وزيرا كمنـسق لقـضايا الـشعوب               -٤٣٨

األصلية، وأهنا ستقدم مشروعا إىل الكونغرس إلعادة هيكلة املؤسـسة الوطنيـة للنـهوض              
وسوف ُتعتمد معايري تكميلية لتنظيم عملية تسليم األراضي، ولـضمان          . لينيبالسكان األص 

لشعوب األصلية كهيئـة    لوجيري حاليا إنشاء جملس     . عدم حدوث انتهاكات أو مضاربات    
  .ةختلفاجلماعات املمستقلة متثل 

 تشاد    

ات قاً جلميع األحكـام ذ طب ٢٠٠٩مايو / أيار٥أُجري االستعراض املتعلق بتشاد يف    -٤٣٩
اد وفقـاً   ـإىل التقرير الوطين الذي قدمته تـش      استناداً  ، و ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      

؛ والتجميع الذي أعدته (A/HRC/WG.6/5/TCD/1)، ٥/١من مرفق قرار اجمللس ) أ(١٥للفقرة 
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضـية      (A/HRC/WG.6/5/TCD/2)) ب(١٥املفوضية وفقاً للفقرة    

  .(A/HRC/WG.6/5/ TCD /3)) ج(١٥قرة وفقاً للف
 يف نتـائج    ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤املعقودة يف    ١٧اجمللس يف جلسته    نظر  و  -٤٤٠

  ).  أدناه‘جيم‘انظر الفرع (االستعراض املتعلق بتشاد واعتمدها 
وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بتشاد تقرير الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض               -٤٤١

أو /، واآلراء اليت أعربت عنها تشاد فيما يتعلّق بالتوصـيات و          (A/HRC/12/5)مل  الدوري الشا 
من التزامات طوعية وردود    من اجمللس بكامل هيئته     االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج       

ة أثناء احلوار التفاعلي الـذي جـرى يف         ـاجلة كافي ـ مع على املسائل أو القضايا اليت مل ُتعاجلَ      
  . العاملالفريق 

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
   املتوصل إليهالنتائجوبشأن التزاماهتا الطوعية وا

الوزير املكلف حبقوق اإلنـسان وتعزيـز احلريـات،         وهو  شكر رئيس وفد تشاد،       -٤٤٢
ويف هـذا   . تـشاد بشأن  رير الفريق العامل    ودعمها إلتاحة تق  مودهتا  اجملموعة األفريقية على    
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ـ             دفت يف  والصدد، أعرب وفد تشاد عن استغرابه وشعوره باإلحباط إزاء الصعوبات اليت ص
الثالثية وهي اجملموعة وشكرت تشاد كذلك أعضاء .  يف هذا الصددهتعاونترمجة التقرير رغم 

  . املنجزعملالعلى فرنسا وسلوفينيا وزامبيا واألمانة 
على تعاوهنا مع هيئات املعاهدات تعاونا كامال وشفافا إذ         األضواء  ت تشاد   طسلو  - ٤٤٣

 وفد تشاد معلومات عن االستعدادات اجلارية لتنظيم        قّدمو.  ستة تقارير مؤخراً   إليهاقدمت  
، ٢٠٠٩نـوفمرب   /امينا يف تشرين الثاين   جنعقد يف   بشأن حقوق اإلنسان، سيُ   وطين  منتدى  

  .مبشاركة املفوضة السامية
املتعلـق   توصيات أثناء االستعراض الدوري الشامل       ١١٠صيغت ما يربو على     قد  و  -٤٤٤

 توصـية   ١٤ردها على    توصية؛ وأّجلت    ٨٦وقبلت تشاد فوراً    . ٢٠٠٩مايو  /تشاد يف أيار  ب
دت تشاد علـى    أكو. إلنعام النظر فيها وإجراء مشاورات بشأهنا مع مجيع أصحاب املصلحة         

ن بعضها جمرد تكرار كونه يشري إىل       إإذ  قية التوصيات مرفوضة؛    أنه من غري املناسب اعتبار ب     
عكـف  أخرى بقـضايا ت   توصيات   تتعلّق   بينماتدابري تشريعية،   مسائل اُتخذت بشأهنا فعالً     

  . حالياً على النظر فيهاهيئات ومؤسسات وطنية معنية
الرد عليهـا،  أّجل اليت تتوصيات الاليت قدمت   وأشارت تشاد إىل أنه من بني البلدان          -٤٤٥

بـشأن  توصـيات  إسبانيا واملكسيك   وضعت  توصيات بشأن نوع اجلنس، و    وضعت هولندا   
بـشأن  توصيات  بشأن الفئات الضعيفة، وكوت ديفوار      توصيات  عقوبة اإلعدام، وسويسرا    

وصول اللجنة الدولية للصليب األمحـر إىل       إمكانية  بشأن حتسني   توصيات  السالم، والدامنرك   
وقدمت كندا والنـرويج واململكـة املتحـدة        . كوروتورويف  ال سيما   مراكز االحتجاز، و  

توصيات تتعلق باإلفالت من العقاب وبالتحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد النـساء واألطفـال              
وقدمت اجلمهورية التشيكية توصية    . اجلنود األطفال بشأن  ، وكذلك   من يرتكبوهنا ومقاضاة  

وصية تتعلق بتطبيق قانون العقوبات وتطابقه      تتعلق بتدريب حراس السجون، وقدمت مصر ت      
  .مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وقدمت اليابان توصية تتعلق بالالجئني واملشردين

 تشاد أن ردودها على مجيع األسئلة املطروحة ترد يف وثيقة ُعممت علـى              ذكرتو  -٤٤٦
متابعـة  أن جيري   لتأكد من   وأضافت أنه جيري القيام حالياً بعمل حقيقي يف تشاد ل         . اجمللس

  .٢٠٠٩مجيع التوصيات بطريقة عملية، وأنه يتوقع أن تربز أوىل النتائج حبلول هناية عام 
ردود فعـل   حيث تلقت   التفاعلي،  البناء و للحوار  تقديرها كثرياً   وأعربت تشاد عن      -٤٤٧

ـ االستعراض الدوري الشامل وما يتصل به من        بشأن  النهج الذي تتبعه    إجيابية عن    . لـعم
 علـى تنفيـذ     عاون املقدمة اليت سـت    ساعدةكما أعربت تشاد عن امتناهنا جلميع أشكال امل       

  .االلتزامات اليت قطعتها على نفسها يف إطار االستعراض
ـ مع   حكومتها ورئيسها ورئيس وزرائها      اتفاقمدى  على   وجود تشاد    يربهنو  -٤٤٨ ا م

تعرضه للعدوان من   ، مبا يف ذلك     حلسبان يف ا  لبلدلاخلاص جدا   بأخذ الوضع   و. يقوم به اجمللس  
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إحراز تقدم حقيقي   ضمان  لتشاد كل ما يف وسعها      بذل  ت، س األهليةبلد جماور وحالة احلرب     
ووجهت تشاد انتباه اجمللس إىل مبـادرات       . حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد     على صعيد   

من أجـل   أغسطس  / آب ١٣قوق اإلنسان وتنفيذ اتفاق     املعين حب منها تنظيم املنتدى الوطين     
 عضواً من   ١٥انتخابات تشريعية تشرف عليها جلنة انتخابية وطنية مستقلة تتألف من           إجراء  

انتخابات نزيهـة   إجراء  وُيعترب  . من املعارضة ورئيس ُيعّين بتوافق اآلراء     عضواً   ١٥األغلبية و 
  . يف تشادةوحرة تطوراً رئيسياً للدميقراطي

القيم العاملية حلقوق اإلنـسان، إىل      إعمال  فاحها من أجل     تشاد، يف إطار ك    ودعتو  -٤٤٩
ـ حقوق اإلنسان ومحايتها بصورة كاملة يف سياق        ضمان  م، ألنه يتعذر    الالسحتقيق   رب، احل

  .وحقوق اإلنسان والدميقراطيةالرامية إىل حتقيق السالم وناشدت اجملتمع الدويل لدعم جهودها 

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضضاء والدول املراِقاآلراء اليت أعربت عنها الدول األع  -٢  
ورحبت بعزم تشاد، . هّنأت اجلزائر تشاد على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    -٤٥٠

متشياً مع توصية اجلزائر، على مواصلة جهودها لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان، 
يف جمال   التشريعي والقضائي و   ني اجلارية يف اجملال   كمال عملية اإلصالح  إعن طريق   وال سيما   

احلق يف التعلـيم    لضمان  وشددت اجلزائر على أن اجلهود اليت تبذهلا تشاد         . اإلدارة اإلقليمية 
جلميع مواطنيها، رغم مواردها احملدودة، هي جهود جديرة بالثناء، وجـددت نـداءها إىل              

وأضافت أن رغبة تشاد    . ها تشاد يف هذا الصدد    ي إل اجملتمع الدويل لتقدمي املساعدة اليت حتتاج     
الثابتة يف تعزيز واحترام حقوق اإلنسان، رغم التحديات اليت تواجههـا يف جمـايل التنميـة                

  .واالستقرار، تّربر دعم اجملتمع الدويل هلذا البلد
 توصية قُّدمت يف إطار الفريق العامل يعكـس         ٨٦وأشارت قطر إىل أن قبول تشاد         -٤٥١
وبالرغم مـن املـوارد احملـدودة       . ها بالتعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       التزام
 يف بناء دولـة حديثـة،       كبري السياسية الصعبة، متكّنت احلكومة من حتقيق تقدم         ألوضاعوا

  . وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة احلق يف التعليم
 توصية يف الدورة    ٨٦اعتمدته تشاد بقبول    والحظ االحتاد الروسي النهج البّناء الذي         -٤٥٢

ورحب بعزم وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات تنظيم منتـدى          . اخلامسة للفريق العامل  
تقرير الفريـق   بضمان ترمجة   األمانة  قيام  وأعرب عن استغرابه لعدم     . بشأن حقوق اإلنسان  

ترمجـة الوثيقـة    أن تكون   طلب  و. العامل إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة مبا فيها الروسية        
  . لدورة اجمللس القادمةمتاحة 
وأشار املغرب إىل الطريقة املوضوعية اليت وصفت هبا احلكومة حالة حقوق اإلنسان              -٤٥٣

عدد التوصـيات الـيت     على  وهّنأ تشاد   .  على السواء  طروحةالتقدم احملرز والتحديات امل   من حيث   
برنامج وطين للتثقيف حبقـوق     نشاء  املغرب بشأن إ   وشكر احلكومة على قبول توصية       .قبلتها

  .يف هذا الصددإليها املساعدة التقنية تقدمي اإلنسان والتدريب عليها، ودعا اجملتمع الدويل إىل 
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الرامية إىل   جهودها   عزيزوحثت الواليات املتحدة األمريكية احلكومة على مواصلة وت         -٤٥٤
وشددت على أن التجنيد مـن      . استخدامهمتسريح األطفال اجلنود ووضع حد لتجنيدهم و      
 ورحبت حبملة التوعية اليت نظمتها احلكومة       ،خميمات الالجئني ال يزال ميثل مصدر قلق بالغ       

لوضعهم وأشارت مع االرتياح إىل نقل بعض األطفال اجلنود         . القانونمن أجل إنفاذ    مؤخراً  
 الواليات املتحدة احلكومة إىل ودعت. )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة  رعاية منظمة   حتت  

 باالنتهاكات اليت ارُتكبت    تصلةمتكني القضاة من العمل دون تدخل عند النظر يف القضايا امل          
، وخباصة االنتهاكات املتعلقة    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٨يف الفترة من    

 على مراجعـة قـانون      احلكومة كذلك الواليات املتحدة   وشجعت  .  عمر حممد صاحل   نباب
 . الصحافةوكفالة احترام لديها الصحافة 

انفتاحها على آليات اجمللس رغم األوضـاع الـصعبة يف    على  وهّنأت جيبويت تشاد      -٤٥٥
وأعربت عن األمل يف أن يساعد اجملتمع الدويل تشاد على تنفيذ توصيات االستعراض             . البلد

  . الدوري الشامل
حالة حقوق اإلنسان يف تشاد ال تزال متأثرة باألزمة         أن  ىل  وأشارت بوركينا فاسو إ     -٤٥٦

فقد أدت الرتاعات املسلحة املتفرقة داخل البلد وعلى حـدوده          . السائدة منذ سنوات عديدة   
تشاد على إعطاء   قد محلت   احلالة   هذه   نأضافت أ و. انتهاكات حلقوق اإلنسان  حدوث  إىل  

. للذين ُيعاق بدوهنما التمتـع حبقـوق اإلنـسان        ، ا ة الوطني صاحلةتعزيز السالم وامل  لاألولوية  
قوق املتعلقة حب ورحبت بوركينا فاسو باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لالمتثال اللتزاماهتا الدولية           

  .اجملتمع الدويلمن دعم الاإلنسان والحظت أن تنفيذ بعض التوصيات سيتطلب 
عامل عن دعمها للمبادرات اليت     أعربت أثناء دورة الفريق ال    قد  وذكَرت السنغال أهنا      -٤٥٧

 التوصيات املتعلقة مبكافحـة     تشاد لقبول وأثنت على   . اختذهتا تشاد يف جمايل التعليم والصحة     
السنغال على التزام تشاد بتحسني حالـة       أكدت  و. الفقر وتعزيز محاية حقوق املرأة والطفل     

  . ذا الصدداملساعدة التقنية يف هب تزويدهاضرورة أشارت إىل حقوق اإلنسان، و
سيادة القانون  تقوم على   دولة  لبناء  جهود  فيما تبذله من    وشجعت الكامريون تشاد      -٤٥٨

وأعربت الكامريون عـن    . غري املواتية األوضاع  واحترام القيم العاملية واألفريقية، بالرغم من       
هـدف  بسهولة أكرب حتقق  أن  من   هاسيمكّننفيذ التوصيات اليت قبلت هبا تشاد       اقتناعها بأن ت  

وأضافت أن بوسع تشاد أن تعتمد على دعم الكامريون ودعت إىل           . اإلنسانيةاحترام الكرامة   
  .تقدمي مساعدة متعددة األشكال إىل البلد

تشاد على التوعيـة    تصميم  وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية مع االرتياح إىل          -٤٥٩
 دائمة، بدعم من منظمة اليونيسيف،      ورحبت بالتزام تشاد بإنشاء هياكل    . تعليم املرأة أمهية  ب

اسـتعدادها  شجعت تشاد على وضـع      كما أهنا   . استغالل األطفال العاملني كرعاة   ملناهضة  
اجلهود اليت تبذهلا إلتاحة التعلـيم      على  تعزيز مجيع حقوق اإلنسان موضع التطبيق، وهنأهتا        ل

  .ياًتدرجية للطالب الة االجتماعياحلالعايل للجميع واللتزامها بتحسني 
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تـشاد   يف أن تتلقى     هاورحبت غانا بقبول تشاد معظم التوصيات وأعربت عن أمل          -٤٦٠
أعربت غانا عن القلق بشأن إعداد      كما  . املساعدة الالزمة من اجملتمع الدويل لتعزيز جهودها      

وبينما يبحث اجمللس عن حل للمشكلة على املـدى         . وترمجة تقرير الفريق العامل عن تشاد     
عليه أن جيد حالً على املدى الطويل ملسألة املوارد املخصصة لعملية االستعراض            فإن  القصري،  

 مبدأ معاملة مجيع الدول     اختاذ تدابري خمصصة، مما يهدد بتقويض     الدوري الشامل بغية تفادي     
  . بصورة متساوية

تنفيذ توصيات االستعراض الـدوري     الرامية إىل   جهودها  على  وهّنأ الكونغو تشاد      -٤٦١
االعتراف والدعم ألن تشاد تعاين من هجمـات        تستحق  وأضاف أن هذه اجلهود     . لالشام

 قـال و. مساعيها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    ض  قّويمما  حركات املتمردين،   من  مستمرة  
  .إىل املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويل إن تشاد حباجة الكونغو
 نشر تقرير تشاد متأخراً، وال سيما بالنسبة إىل وأعربت جنوب أفريقيا عن القلق إزاء  -٤٦٢

وأشارت جنوب أفريقيـا إىل     . وفد تشاد الذي كان حيتاج إىل استعراض التقرير قبل اعتماده         
العدد الكبري من التوصيات اليت تتمتع بتأييد تشاد، وكررت دعوهتا إىل اجملتمع الدويل ملساعدة 

تشاد على أن جنوب أفريقيا وشجعت . ء القدراتاملساعدة التقنية وبناعن طريق برامج   تشاد  
عادة السلم واألمن، وتعزيز تنفيذ التشريعات الداخليـة،        استتواصل بذل جهودها الرامية إىل      

لتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وكفالة احلماية الكاملـة         مطابقاً ال جعل قانوهنا الداخلي    و
  . خاصةللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفة

  أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخروناليت عامة التعليقات ال  -٣  
 ةقبوهلـا التوصـي   على  هّنأ االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب تشاد            -٤٦٣

ـ   .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١املتعلقة بتعريف التعذيب وفقاً للمادة        ممارسـة   أنوذكّر االحتاد ب
اليت تـديرها  املوازية السجون ما ُيسمى بيف مراكز الشرطة والدرك الوطين و  رر حدوثها   يتكالتعذيب  

. ضد هذه اجلرمية  مناسبة  عقوبات  يف قانوهنا اجلنائي    ج  ردأن تُ السلطات التقليدية، وشجع تشاد على      
ورحب . الئقة للرتالء أوضاع   وضمان   وشجع االحتاد تشاد كذلك على معاجلة اكتظاظ السجون       

التوصية املتعلقة بتمكني اللجنة الدولية للصليب األمحر من الوصول إىل مجيع مرافـق             بقبول  
 إزاء اسـتمرار    هال يزال يـساور   قـال إن القلـق    و. االحتجاز، مبا فيها مركز كوروتورو    

  . كلفة حبماية البيئةاملوحدة الالقضاء على أيدي نطاق عمليات اإلعدام خارج 
تقوم املشتركة بني األديان مع االرتياح إىل اإلصالحات اليت  وأشارت املنظمة الدولية      -٤٦٤
املتعلقـة باحلريـات    األحكام   تشاد بغية حتسني إطارها التشريعي واملؤسسي، وال سيما          هبا

 والعنف  ،األساسية ونظام العدالة، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وحاالت الزواج املبكر         
لى هتيئة بيئة صحية متكّن من حماكمة األشخاص الـذين          احلكومة ع املنظمة  وشجعت  . املرتيل

حسني حربي، وكذلك اجلرائم اليت ارتكبت أثناء أحداث دكتاتورية  ارتكبوا جرائم أثناء فترة     
  . ٢٠٠٨فرباير /شباط
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ودعت منظمة العفو الدولية تشاد إىل تنفيذ توصيات اللجنة الوطنيـة للتحقيـق يف                -٤٦٥
قدمي املشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان إىل          وت ٢٠٠٨أحداث جنامينا لعام    

امـل  كحتقيق  إجراء  ومن مساكنهم    القسري للسكان يف جنامينا      لطردالعدالة؛ ووضع حد ل   
ضحايا االختفاء حاالت  هذه؛ والتحقيق يف طردوحمايد يف دور الشرطة واجليش يف عمليات ال

السري ونشر أمسـاء  االحتجاز  ملمارسة القسري واإلفصاح عن مكان وجودهم؛ ووضع حد    
ومواقع مجيع مرافق االحتجاز؛ واالمتناع عن مضايقة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               

؛ وحتسني تـدابري    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٠ املؤرخ   ٥ املرسوم رقم والصحفيني وإلغاء أحكام    
. لواقعة شرق تشاد ضمن جمموعات املشردين داخلياً وخميمات الالجئني ااتبنمحاية النساء وال

مببادرة احلكومة إىل تنظيم منتدى بشأن حقوق اإلنسان وجبهودها الرامية إىل           املنظمة  ورحبت  
  .تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ووزارة حقوق اإلنسان

مات اليت قدمتها يف إطار  اوهّنأ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان تشاد على االلتز          -٤٦٦
لدوري الشامل، بيد أنه أعرب عن أسفه لعدم وجود أي التزام حمدد بشأن محايـة               االستعراض ا 

املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، ودعا تشاد إىل مراعاة واقع العنف اجلنسي ضد املرأة              
لميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقـوق        لتنفيذ الربوتوكول االختياري    إىل  و

االحتجاز الحتاد بالتزام تشاد بوضع حد لعمليات االحتجاز التعسفي، وأوضاع          ورحب ا . املرأة
، القانونيـة  التعذيب يف السجون ويف مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز غري           استخدام، و زريةامل

وأعرب االحتاد عن أمله يف أن تدرج تشاد يف قانوهنا اجلنائي تعريـف             . والتزامها مبعاقبة املذنبني  
 وشجع تشاد على إلقاء الضوء على اختفـاء ابـن   .ارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب التعذيب الو 

  .٢٠٠٨عمر حممد صاحل وعلى تنفيذ توصيات جلنة التحقيق يف أحداث عام 
لتوصيات اليت تتناول جتنيـد     لحقوق اإلنسان بدعم احلكومة     منظمة رصد    تورّحب  -٤٦٧

 تـسريح   ضمانبالتدابري املتخذة ل  ى علم   عل اجمللس   قاء تشاد على إب   تاألطفال اجلنود، وحث  
. تجنيـد مزيد من ال  مجيع األطفال اجلنود وإعادة إدماجهم بصورة فورية وكاملة، ومنع أي           

 إزاء استمرار القيود املفروضة على وصول منظمة اليونيـسيف إىل     ا عن قلقه  ت املنظمة وأعرب
د على اختاذ مجيـع التـدابري   تشااملنظمة  توحث. املديرية العامة لدوائر أمن مؤسسات الدولة  

املعنيــة  لجنـة   الت من العنف اجلنسي، وعلى تقدمي تقرير إىل         ابنالالزمة حلماية النساء وال   
القضاء على التمييز ضد املرأة، وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار                ب

  . اإلجراءات اخلاصة
ات األمريكية على قرار تشاد بنقل خميم       وأثنت رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقلي       -٤٦٨

كما أثنت على التقدم احملرز يف تسريح       . أوري كاسوين لالجئني بعيداً عن احلدود السودانية      
، وأن القيم الدميقراطيـة ال       حرية التعبري  صيتقلجيري  زال  ي ال   هوأضافت أن . األطفال اجلنود 

ات السلطة كافـة، وأن اِحلـراك        على مستوي  ستمرة ال تزال م   سوبيةتزال تضمحل، وأن احمل   
 إللقـاء القـبض     يتعرضوناالجتماعي ال يزال حمدوداً جداً، وأن زعماء املعارضة كثرياً ما           
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 ميكِّن الرئيس مـن تقلـد     ٢٠٠٥مد يف عام     أن تعديالً دستورياً اعتُ    وذكرت الرابطة . عليهم
: يق العامل، وهي  توصيات تقرير الفر  من   دوأعربت عن دعمها لعد   . منصبه لفترة غري حمددة   

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق علـى االتفاقيـة            
 وتوجيه  ،الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وحتقيق هدف احلد من الفقر           
  . تعسفاً ودعوة إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أ

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
 العميق العتراف الدول األعضاء واملـراقبني باحلالـة         هأعرب وفد تشاد عن ارتياح      -٤٦٩

اليت تواجهها تشاد حالياً وباجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني حالة حقـوق            جداً  العسرية  
  . اإلنسان يف البلد

خالت بعض املنظمات غـري احلكوميـة، أشـارت تـشاد إىل أن     ادوفيما يتعلق مب   -٤٧٠
فوزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات .  جداًقدميةاملعلومات اليت قدمتها هذه املنظمات تبدو       

 حالياً  ريوال جي . مسؤولة عن محاية حرية التعبري وعن التداول احلر لألفكار والتنقل احلر لألشخاص           
أن وزير حقوق بوذكّرت تشاد . مدافع عن حقوق اإلنسانأي صحفي أو   سْجن أو اضطهاد    

 أنه  ٢٠٠٥وسائط اإلعالم مباشرة بعد تعيينه يف عام        كان قد أعلن ل   اإلنسان وتعزيز احلريات    
ُيسجن فيه الصحفيون واملدافعون عن حقوق      يف بلد    حلقوق اإلنسان    اًال ميكن أن يكون وزير    

تقدمها لوفـد تـشاد، فـإن       ية أمساء حمددة    كوماحلنظمات غري   لدى امل وإذا كان   . اإلنسان
لتمكني املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واجملتمع املدين عامة         إجراءات فورية سُتتخذ    
  . من العمل دون تدخل

وفيما يتعلق بقضية حاالت االختفاء، قدمت جلنة حتقيق دولية شـكلتها احلكومـة               -٤٧١
احلكومة جلنة فرعية تقنية تتألف من قضاة وضباط        مث أنشأت   . ٢٠٠٨فرباير  /تقريراً يف شباط  

 إيالء االعتبار الواجب الستنتاجات اللجنة ولتوضيح الطريقة الـيت          ضمانشرطة ومفتشني ل  
قـد أتاحـت   فاحلكومة ال تسمح بأمناط اإلفالت من العقـاب و    . وقعت هبا هذه األحداث   

. الواجبـة ب األصول القانونية    ملباشرة اإلجراءات القضائية حس    املوارد الالزمة كافة     ءلقضال
  .وال تزال جلسات احملاكمة جارية وسيقام العدل يف هناية املطاف

هذه القضية جبديـة،  تتناول  احلكومة إنوفيما يتعلق باختفاء ابن عمر حممد صاحل، ف      -٤٧٢
بيد أنه جيـدر    .  أخرى، وال تزال التحقيقات يف هذه القضية جارية        كثريةشأهنا شأن قضايا    

قـوات  سيطرة  ، حتت   ٢٠٠٨فرباير  / بأن معظم أحياء العاصمة كانت تقع، يف شباط        التذكري
  .  تتعرض خلطر اإلبادة- ناهيك عن املواطنني العاديني -املتمردين، وكانت السلطات الشرعية 

د، ذكَرت تشاد أن احلكومة ال تدخر جهداً، مبا يف ذلك           ووفيما يتعلق باألطفال اجلن     -٤٧٣
 اًـاتفاقهي قد وقعت    و. اء عليها ـذه الظاهرة والقض  ـالتشريعية، ملنع ه  التدابري  عن طريق   

 جتنيـد   جنبخذت مجيع التدابري املمكنة لت    اُتكما   ،هذه املسألة بشأن  مع منظمة اليونيسيف    
  . اجليش الوطين األطفال
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  فييت نام    
حكـام  قاً جلميع األ  طب ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨املتعلق بفييت نام يف      أُجري االستعراض   -٤٧٤

 إىل التقرير الوطين املقدم من فييت نام وفقاً         اً، واستناد ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     ذات الصلة   
؛ والتجميـع الـذي     )A/HRC/WG.6/5/VNM/1 (٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥للفقرة  

؛ واملوجز الـذي أعدتـه      )A/HRC/WG.6/5/VNM/2) (ب(١٥أعدته املفوضية وفقاً للفقرة     
  ).A/HRC/WG.6/5/VNM/3) (ج(١٥قاً للفقرة املفوضية وف

، يف نتـائج  ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤املعقودة يف    ١٨ونظر اجمللس، يف جلسته       -٤٧٥
  ).  أدناه‘جيم‘انظر الفرع (املتعلق بفييت نام واعتمدها  االستعراض

راض املتعلق بفييت نام تقرير الفريق العامل املعين باالستع        نتائج االستعراض تتضمن  و  -٤٧٦
أو /التوصيات و بشأن  آلراء اليت أعربت عنها فييت نام       وا،  )A/HRC/12/11(الدوري الشامل   

من التزامـات طوعيـة     من اجمللس بكامل هيئته     وما قدمته قبل اعتماد النتائج      االستنتاجات،  
  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف     وردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجلَ       

  ).A/HRC/12/11/Add.1(الفريق العامل 

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

 إن وفد ،فتتاحي النائب األول لوزير خارجية فييت نام، يف بيانه اال،قال فام بينه مينه    -٤٧٧
بلدان بشأن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف فييت نام         الأجرى حواراً مثمراً مع     قد  ت نام   فيي

قيام فييـت نـام     ثناءها على   للوفود  وشكر  . مايو/أثناء دورة الفريق العامل املعقودة يف أيار      
إعداد االستعراض الدوري الشامل بطريقة جدية، وعلى نوعية التقرير وطابعـه الـشامل،             ب
وأكّد جمددا أن هذه اإلجنازات هي نتيجة       . نميتهإجنازات فييت نام يف بناء البلد وت       ب اعترافهاو
احترام ومحاية وتعزيـز    املتمثلة يف   سياستها املتسقة   لعملية اإلصالح اليت تقوم هبا فييت نام و       ل

فييت قد ساعدت االستعراض الدوري الشامل  فإن عملية   الوقت نفسه،    ويف. حقوق اإلنسان 
أمشل وعلى حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيـد         فهماً   التحديات اليت تواجهها     نام على فهم  

ـ          . نيـن التحس ـم د وتعترب فييت نام كذلك هذا االستعراض عملية لتبادل التجارب ومتّه
  . تحسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسانبالسلطات قيام السبيل حنو 

موافقتـه علـى أكثريـة اآلراء    ، أعرب وفد فييت نام عـن  ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٤٧٨
ويف أعقاب دورة الفريق العامل، قُـدِّم تقريـر شـامل إىل            . والتوصيات اليت قدمتها الدول   

إحاطـة  جلـسات   ونظمت  . احلكومة يتضمن تدابري متابعة مقترحة لتنفيذ هذه التوصيات       
لـسلك   احلكومية وكذلك ا   لوكاالتنتائج الدولة لصاحل املنظمات الشعبية وا     إعالمية بشأن   

  . الدبلوماسي واملنظمات غري احلكومية
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بلـدان،  ة  ويف األشهر األربعة املاضية، تبادلت فييت نام جتارهبا اإلمنائية مـع عـد              -٤٧٩
وصّدقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وسحبت حتفظاهتا على الربوتوكـولني            

 ٢٠١٠ اجلمعية الوطنية لعـام       وأدرجت يف برنامج عمل    ،االختياريني التفاقية حقوق الطفل   
 نظركما سـت  . ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ـبنداً يتعلق بالنظر يف التصديق على اتفاقي      

لتوصيات املتعلقة باالنضمام إىل اتفاقية العمل اجلربي ملنظمـة         على حنو إجيايب يف ا    فييت نام   
بيـد أن   . ى هلذه املنظمة  ام إىل االتفاقيات املعنية األخر    ـوستنظر يف االنضم  . العمل الدولية 

وهي ملتزمة بقوة مبواصـلة     . ١٦٩فييت نام مل تر من الضروري االنضمام إىل االتفاقية رقم           
  .  كامالًتنفيذ مجيع التوصيات اليت قبلتها تنفيذاً

ن حريـة   إف،  الًأو. وقدم النائب األول للوزير معلومات إضافية عن عدد من القضايا           -٤٨٠
ويف الوقت نفسه، فإن . ا قوانني فييت نام وفقاً للمعايري الدولية   مهميحتالصحافة وحرية التعبري    

تطوير لعناية  تويل  فييت نام   إن  فثانياً،  .  للمساءلة عن أعماهلم أمام القانون     قابلونالصحفيني  
أهنـا تقـوم أساسـاً علـى        ترى  مؤسسات حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة الوطنية، اليت         

نام نظام متنوع من املؤسسات حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان         ولفييت  . خصوصيات كل بلد  
إن فييت نام مستعدة للتعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات فثالثاً، . فعاليةبكفاءة و
هي دعوات مؤخراً إىل مخسة من هؤالء املكلفني بواليات، و        فييت نام   وجهت  قد  و. اخلاصة

، وتنظـر   تهسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع توقيت زيار      تناقش مع اخلبري املستقل املعين مب     
ـ رابعاً،  . توقيت زيارة اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات      إىل  بصورة إجيابية    عـدد  الإن  ف

روف ـد أن الظ  ـبي.  جرمية ٢١إىل  قد ُخفض   عقوبة اإلعدام   تطبق فيها   لجرائم اليت   الكلي ل 
فإن وأخرياً، . تطبيقهافرض وقف اختياري على عدام أو ب تسمح لفييت نام بإلغاء عقوبة اإلال

أخـرى تابعـة    ات  يإىل اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاق    فييت نام تنظر بإجيابية يف االنضمام       
وتـدرس  . لتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      يف ا نظمة العمل الدولية، و   مل

معاهدات إىل  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و    فييت نام إمكانية االنضمام إىل نظام روما األ       
  . أخرىدولية
عاهدات املوأكدت فييت نام جمدداً الطابع العاملي واخلاص حلقوق اإلنسان كما ُيعرَّف يف               -٤٨١

، وكـّررت تأكيـد   ١٩٩٣قوق اإلنسان ويف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعـام       األساسية املتعلقة حب  
  . وحمايد وبناء وغري انتقائي عن طريق احلوارمنصفحنو وجوب تناول حقوق اإلنسان على 

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء واملراِق  -٢  
 نجاح سياسة التجديـد   أن فييت نام قد نفذت ب     سلَّمت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ب       -٤٨٢

(Doi Mol)إىل جانب إجنازاهتا يف جمال ة شاملية وثقافةتصادياق -ت تنمية اجتماعية ـ، وحقق 
يف صلب  كما سلَّمت باتساق سياسـة فييت نام اليت تضـع شعبها          . حقوق اإلنسان عمال  إ

 للفترة  ورحبت بالتزام فييت نام باحلد من الفقر، وباستراتيجية النمو        واالقتصادية،  التنمية االجتماعية   
ائي ـقـض وضع رؤية لنظام    ضائي، واستراتيجية   ، واستراتيجية اإلصالح الق   ٢٠١٠-٢٠٠٥

  . ٢٠٢٠-٢٠١١ واالستراتيجية الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني للفترة ،٢٠٢٠لعام 
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التوصيات بشأن   الذي اعتمدته فييت نام      البناءوذكرت بروين دار السالم أن النهج         -٤٨٣
ام الرامية إىل تعزيز الدميقراطية، وأيدت مساعي فييت ن. يوضح التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان

واملساواة واألمن االجتماعيني، ورحبت بالتدابري اليت اختـذهتا لتحـسني إعمـال احلقـوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما حقوق النساء واألطفـال واألقليـات اإلثنيـة             

 إنـشاء اللجنـة     عن تقديرها لدور فييت نام يف     وأعربت بروين   . ذوي اإلعاقة األشخاص  و
  .)آسيان (احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

 ،١٩٨٦فمنذ عـام    . قبوهلا معظم التوصيـات  بوالبناء  ورحبت ميامنـار بالتزام فييت نام        -٤٨٤
وسـّجلت  . مع الدستور لضمان اتساقها    الئحة قانون و  ١٣ ٠٠٠سّنت احلكومة ونقحت    

من أو جتاوزت كثرياً    االقتصادية وحقّقت    -االجتماعية  اً يف جمال التنمية     م نام تقدماً ها   فييت
إمياهنا بالتزام فييـت نـام      وأعربت ميامنار عن    . ٢٠١٥عام   ل ددةاحملاألهداف اإلمنائية لأللفية    

  .حقوق اإلنسانميع بتعزيز متتع مواطنيها الكامل جباملستمر 
ربهن علـى   ا للردود املفصلة على التوصيات، وهو ما يُ       وأعربت الصني عن تقديره     -٤٨٥

تعزيز اول  وما انفكت فييت نام حت    . األمهية اليت توليها فييت نام لالستعراض الدوري الشامل       
الدميقراطية وسيادة القانون، وتنهض باملساواة االجتماعية، وحتّسن املستويات املادية واحلقوق          

تنفيذ التوصـيات،  ملتزمة بفييت نام   قالت إن   و. اء الدولة  إجنازات يف بن   تحقّققد  الثقافية، و 
حتسني إطارها القانوين حلمايـة     يف  وتنظر يف االنضمام إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة، و        

حقوق اإلنسان، وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ومحاية حقوق النساء واألطفـال           
يف بنـاء الدولـة   املستمر نت الصني لفييت نام التقدم      ومت. واألقليات اإلثنية، واحلد من الفقر    

  .ومحاية حقوق اإلنسان
الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب      علـى    فييت نام    تصميموأعربت اجلزائر عن تقديرها ل      -٤٨٦

املعاهدات الدولية والنظر يف االنضمام إىل صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان، مثل اتفاقيـة              
 جتربتها الناجحة يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة           فقد مكنتها . مناهضة التعذيب 

وستتبادل فييت نام هذه التجربة مع البلدان الناميـة         . والثقافية من احلد بصورة هامة من الفقر      
 ثبـات وقد متكنت فييت نام من إ     .  واجلنوب املهتمة، مما سيسهم يف تعزيز التعاون بني اجلنوب       

 يف تنفيـذ    االستعراض أن يسهم    هلذا ري الشامل وكيف ميكن   القيمة املضافة لالستعراض الدو   
  .األهداف اليت يقوم عليها إنشاء اجمللس

ورحبت تايلند بالتزام فييت نام بالنظر يف االنضمام إىل عدد من املعاهدات الدوليـة             -٤٨٧
 .حلقوق اإلنسان واستعدادها للتعاون مع نظام املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           

والحظت أن فييت نام    . يادة حتسني اإلطار القانوين الوطين    باخلطط الرامية إىل ز   كما رحبت   
حقوق اإلنـسان   والتدريب للسلطات احلكومية املعنية يف جمال       قبلت مبواصلة إتاحة التثقيف     

مات فييت نام يف إنشاء اللجنة احلكومية       اسهإلوأعربت تايلند عن تقديرها     . وتوسيع نطاقهما 
، وهي تتطلع إىل    )آسيان (ة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا         الدولي
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وأعربت تايلند عن ثقتها يف أن تترجم فييت نام التوصيات          . العمل عن كثب يف هذا املسعى     
  .إىل أعمال، مما سيؤدي إىل إحداث أثر حقيقي على أرض الواقع

 عن ارتياحها للتقدم واإلجنازات     ،)نآسيا(لدان  من ب  بصفتها بلداً    ،وأعربت كمبوديا   -٤٨٨
نشطة ألوأعربت عن تقديرها بصفة خاصة      . اهلامة اليت أحرزهتا فييت نام يف السنوات األخرية       

ـ   حاطوأ. يف األشهر األربعة املاضية   فييت نام   قامت هبا   اليت  املختلفة  املتابعة    اًت كمبوديا علم
تنفيـذ   عن طريق املـضي يف       طروحة أمامها ات امل التحديواجهة  باستمرار التزام فييت نام مب    

الربامج واخلطط ذات الصلة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق مواطنيها، وخباصة يف اجملـاالت              
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها حقوق األقليات

ـ       )  البوليفارية -مجهورية  (وأشارت فرتويال     -٤٨٩ ة االسـتعراض   إىل أن تعاون فييت نام مع آلي
جنـازات  إلوأعربت فرتويال عن تقـديرها ل     .  الشامل يثبت التزامها حبقوق اإلنسان     الدوري

 التقـّدم يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان، وعرض اخلطط اإلمنائية من أجـل حتقيـق              املتحققة  
وأشارت فرتويال كذلك إىل اجلهود اليت تبذهلا       . سكانالمستوى معيشة    زيادة و ،االجتماعي

. حرب االستعمار اجلديـد األخـرية     ذوي اإلعاقات النامجة عن     إىل  الرعاية  لتقدمي  مة  احلكو
ذي يتعلق باحلد   ـوأعربت عن ارتياحها اللتزام فييت نام باالمتثال للهدف اإلمنائي لأللفية ال          

  .من الفقر
قبلت أكثرية التوصيات الـيت قُـدمت أثنـاء         قد  وأشارت كوبا إىل أن فييت نام         -٤٩٠

فنجاح البلد، القائم على النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي اختاره          . االستعراض
أو احلقـوق  يف إعمال احلقـوق املدنيـة والـسياسة        سواء   مهو جناح ها  شعبه بكل حرية،    

نجاح بعد كفاحها   هذا ال متكنت فييت نام من إثبات      قد  و. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وأعربت كوبا عن تقديرها لبلد يلتزم التزامـاً واضـحا          . عسكري ال غزوضد االستعمار وال  

رادة اإلقالـت إن  و. هبـا هم ومتـتع من أجل اجلميع باالحترام الكامل حلقوق اإلنسان كافة     
  .جديرة بالثناءلفييت نام السياسية 

 اليت اختذهتا فييت نام من أجل تنفيذ        طواتاخلما يشجعها يف    إهنا جتد   ماليزيا   قالتو  -٤٩١
ورحبت مبختلف اآلليات القائمة لضمان محاية احلريـات واحلقـوق          .  من التوصيات  ريكث

شجع أضافت ماليزيا أهنا تتو. الفقرختفيف ، والنمو االقتصادي وفرص العملاألساسية وتعزيز 
ربنامج اإلدارة العامة، وأعربت عن األمل يف       بصالحات القوانني و  إالتزام فييت نام بالتعجيل ب    ب

  . نام ملتزمة بتنفيذ توصيات ونتائج االستعراض الدوري الشامل تنفيذاً كامالًأن تظل فييت
بت التزامها بعمل اجمللـس وباالسـتعراض       تث اليمن أن مشاركة فييت نام       أوضحو  -٤٩٢

 أهنا تنفـذ    ظهرُيالتقرير الذي قدمته فييت نام إىل الفريق العامل         قالت إن   و. الدوري الشامل 
 كـثري نام ال   لقبول فييت  سرورهوأعرب اليمن عن    . ال حقوق اإلنسان  هنجاً استراتيجياً يف جم   

ذلك خطوة إىل األمام حنو تنفيذ صكوك حقـوق اإلنـسان الـيت             وقال إن   . من التوصيات 
  .ت إليها فييت نامـانضم
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وأعرب االحتاد الروسي عن تقديره للجهود اليت تبذهلا فييت نام إلعمال احلقـوق               -٤٩٣
 وحتقيق منـو اقتـصادي سـريع        ،جتماعيالستقرار ا الحلفاظ على ا  واحلريات األساسية، وا  

يف دورة الفريـق العامـل      ،  كانت فييت نام قد أعربت من قبل      و.  أعلى مستويات معيشة و
التوصـيات الـيت     وأ عن استعدادها لتنفيذ أكثرية التوصيات     ،٢٠٠٩مايو  /املعقودة يف أيار  

 القادمة ولةوحبلول اجل. بتأييد فييت نام حظيت   توصية ٩٣من بني   هي  قدمها االحتاد الروسي    
ع افمن االستعراض، ستكون فييت نام قد بذلت جهودا كبرية لتحقيق أهدافها، مبا فيها االرت             

ومتىن االحتاد الروسي لفييت نـام      . ة وحتسني نوعية الصحة والتعليم    ياملعيشمبستوى األوضاع   
ـ  يف جمال محاية حقوق اإلنسان وا      حتقيق مزيد من التقدم    ات الـيت  لنجاح يف تنفيـذ االلتزام
  . االستعراض الدوري الشاملتعهدت هبا يف إطار

  أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرونأدىل هبا التعليقات العامة اليت   -٣  
تعزيز مشاركة  قيام احلكومة ب   للسلم والتنمية عن تقديرها ل     يةفييتناماملؤسسة ال أعربت    -٤٩٤

ستفيد شعب فييت نام من      ي ،من التحديات كثري  وجود  من  فبالرغم  . املنظمات غري احلكومية  
لمرأة ورعايـة   لتمكني  الاحلد من الفقر، و   من كل من    ة، و ياملعيشالعام يف األوضاع    ن  تحّسال

وعملية بنـاء   . واألقليات اإلثنية، ومن النمو الديين النشط     ذوي اإلعاقة   األشخاص  األطفال و 
. لبلـد السياسية ل ياة  احل ملشاركة السكان يف     اً أفضل أوضاعقد هيأت   القانون  حيكمها  دولة  

مصاحل السكان الفُضلى ويتناسبان مـع      اهليكل اإلعالمي   وخيدم النظام االجتماعي السياسي و    
  . قائمالوضع ال
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لرفض توصيات هامة، مبا فيهـا إلغـاء أو                 -٤٩٥

 اليت ال تتسق مع القانون الدويل؛       ١٩٩٩بات لعام   قانون العقو يف  تعديل قوانني األمن الوطين     
حريـة التعـبري    على  وإزالة القيود األخرى املفروضة على االنشقاق واملعارضة السياسية، و        

وأعربت املنظمة عن قلقها إزاء احتجاز العديد       . وحرية التجمع؛ وإطالق سراح سجناء الرأي     
وصيات تتعلق باعتماد وقف اختيـاري      تلفييت نام   تأييد  من سجناء الرأي وعن أسفها لعدم       

وحثت فييت نام على إعادة النظر يف هذه التوصيات بغية اختاذ تدابري            . لتنفيذ أحكام اإلعدام  
  .إللغاء عقوبة اإلعدام

احلكومية املنظمات غري   إشراك   احلكومة على    يةفييتنامالوشكرت رابطة تنظيم األسرة       -٤٩٦
 الـصحية    يف جماالت التعليم والرعايـة     هاأثنت على جهود  يف عملية االستعراض الدوري الشامل و     

وحقوق الطفل واملساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضّد املصابني بفريوس نقص املناعة    
وأعربت الرابطة عن تقديرها لإلجنازات اليت حقّقتها فييت نام يف جمـاالت            . اإليدز/البشرية
قر، والنهوض بالعدالة والتقدم االجتماعيني، وأشارت      ة، واحلد من الف   ياملعيشاألوضاع  حتسني  

 فييت نـام    ت زال مافورغم أن النتائج مشجعة،     . إىل سن قوانني تتعلق باملساواة بني اجلنسني      
وصول أفضل إىل خدمات رعايـة      إمكانية  التحسينات يف إتاحة    مزيد من   إدخال  تاج إىل   حت
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ليات اإلثنية وللشباب واملراهقني، وزيـادة    صحية جيدة، مبا فيها الصحة اإلجنابية لسكان األق       
  .ومكافحتهمايدز إلا/فريوس نقص املناعة البشريةتعزيز برامج الوقاية من 

جت حرية التعبري وحرية    رأدقد  وأشار االحتاد الدويل للقلم إىل أن السلطات الفييتنامية           -٤٩٧
 والـصحفيني واملنـشقني     الصحافة واإلعالم ضمن أولوياهتا، بيد أن عدداً كبرياً من الكتـاب          

وحث االحتاد فييت نام، بـصفة      . اقهمقتجزون بسبب التعبري عن آرائهم أو اإلعالن عن انش        حم
وأخرياً، ضم االحتـاد الـدويل      . خاصة، على إلغاء الرقابة على املنشورات قبل إصدارها وبعده        

يعات فييـت نـام   جعل تشرالداعية إىل للقلم صوته إىل توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  
أيضاً وطلب االحتاد   .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٩متسقة مع املادة    

ـ    ـن األشخ ـ وضع حد لنمط سج    سلطات فييت نام  من   ون عـن آراء    ـاص الـذين ُيعرب
  .معارضة ومراقبة أماكن إقامتهم

 تتعلـق   حقوق اإلنسان إىل رفض فييـت نـام توصـيات         ت منظمة رصد    وأشار  -٤٩٨
القيود املفروضة على حرية التعبري بصورة سـلمية        إىل  باالحتجاز التعسفي وإساءة املعاملة، و    

.  وعدم حظـر التعـذيب     ، عقوبة اإلعدام  إىل استخدام  واملعتقد، و  تكوين التجمعات وحرية  
وأشارت إىل رفض التوصيات املتعلقة بإزالة مراقبة شبكة اإلنترنت، واإلسـراع بتـسجيل             

الدينية حملياً، وإلغاء أو تعديل قوانني األمن الوطين املستخدمة لتجرمي االنـشقاق،            املنظمات  
ُيحكم عليها  ومن الناحية اإلجيابية، قلّصت فييت نام عدد اجلرائم اليت          . وإطالق سراح سجناء الرأي   

نـشطاء  مـن   ت فييت نام القبض علـى سـبعة         ـرية، ألق ـة األخ ـويف اآلون . عقوبة اإلعدام ب
، Montagnard Christians" ي اجلبالـمسيحي" من ٣٠ن ـحكمت على أكثر موطية الدميقرا

  .حماكمتهممن نشطاء الدميقراطية بالسجن، وينتظر مثانية 
وأعرب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء رفض فييت نام عـدداً                -٤٩٩

ت القبض تعسفاً على صحفيني     ومنذ إجراء االستعراض، ألقت السلطا    . من التوصيات األساسية  
وقد دعت بلدان عديدة    . وأصحاب مدّونات إلكترونية وحمامني عن حقوق اإلنسان ومعارضني       

. فييت نام إىل إبداء الشفافية بشأن السجون واملعتقالت، وعدد احملتجزين وأسباب احتجـازهم  
سف التوصية املتعلقة   وقد رفضت فييت نام لأل    . وينبغي لفييت نام أن تعترف بالديانات املستقلة      

  .بتوجيه دعوة إىل خمتلف املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
 على  ‘مركز العامل الثالث  ‘ و ‘الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني بأوروبا    ‘وأثنت    -٥٠٠

فييت نام ملا حققته من إجنازات يف جماالت احلد من الفقر، واحلـق يف التعلـيم، واحلـق يف       
ففييت نام بلـد نـامٍ      .  وتعزيز حقوق املرأة   ،ة واحلق يف الغذاء، واملساواة بني اجلنسني      الصح

بوسائل مـن بينـها     احلرب  تغلبت على العواقب اليت تلت       عاما و  ٣٠تعّرض حلرب دامت    
ال يزال ماليني   ديوكسني، حيث   /من ضحايا القنابل واأللغام والعامل الربتقايل     الكثري  مساعدة  

ورغم التقدم  .  عنها حىت اليوم   ةسؤوليامل حدأتحمل  يآثاره املأساوية اليت مل     األشخاص يعانون   
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 بعض أوجه عدم االتساق والتنـاقض، بعـد         يفييتنامالالكبري احملرز، يتضمن النظام القانوين      
  .اعتماد القوانني اخلاصة بالسوق احلرة

يمنة االسـتعمارية  عاىن من اهلقد  العاملي أن الشعب الفييتنامي  الموالحظ جملس الس    -٥٠١
وأضاف أنه ال يزال يوجد املاليني من الضحايا الذين يعـانون مـن             . والتدخالت األجنبية 

واجملتمع الدويل مل يتنـاولوا هـذه   اجلناة ولألسف فإن . األمراض النامجة عن العامل الربتقايل   
ية األساسية  ويكفل الدستور مجيع حقوق اإلنسان واحلقوق املدن      . املسألة على النحو املناسب   

  مباشـراً  ز بثّاً االتلفيف  بث  ُتو. ويشمل أحكاماً بشأهنا، مبا فيها احلق يف حرية املعتقد والدين         
وكثرياً ما تتناول وسـائط اإلعـالم       . مجيع اجللسات املخصصة لألسئلة واألجوبة يف الربملان      

القيم العامليـة  وشجع اجمللس الفييتناميني على مواصلة تطبيق . أخطاء السلطات بالنقد صراحة 
  .  من القيودكثريبطريقتهم وعلى عدم فرض صيغ تتضمن ال

يف بيان مشترك مـع      ،أعربت منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين       و  -٥٠٢
قلقها إزاء القيود اليت تفرضها احلكومة علـى حريـة          استمرار  عن  احتاد احلقوقيني العرب،    

مع الصحفيني ومنظمات وسائط اإلعالم     بشكل وثيق    التعبري، وشجعتها على مواصلة العمل    
وأعربت املنظمة عن أملها يف أن      .  يف وسائط اإلعالم   هاتنوععلى  راء  اآللكفالة اإلعراب عن    

 اجلمعية العامة بشأن تنفيذ     ذي طالبت به  تنظر فييت نام يف االنضمام إىل الوقف االختياري ال        
ا يكفـي   دعم جهود فييت نام مب    هو  جب قانوين   ويقع على اجملتمع الدويل وا    . عقوبة اإلعدام 

  .املوارد والتعاونمن 

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
لوزير، يف مالحظاته اخلتامية، الدول وبعض املنظمات غري احلكوميـة          اشكر نائب     -٥٠٣

الـيت تواجـه    ليت تنم عن نوايا حسنة بشأن التحديات        اعلى مالحظاهتا املوضوعية وتعليقاهتا     
  .وأكد أن احلكومة تعطي األولوية للتصدي هلذه التحديات. فييت نام
ل دليالً واضـحاً    شكد على أن تطور الصحافة وشبكة اإلنترنت يف فييت نام ي          أكّو  -٥٠٤

 باحلماية،  يـةرية الدين احلكما حتظى   . جيداًعلى أن حرية الصحافة والتعبري واإلنترنت حممية        
عامل األقليات اإلثنية معاملة خاصة بغية مساعدهتا       وُت. ديان جبميع جوانبها  مما أدى إىل منو األ    

يف بنـاء   ية  دوراً حاسم األمه   السياسات   قد أدت و. طريق حياهتا على احلفاظ على ثقافتها و    
  . يف فييت نامإلثنياتالوحدة بني مجيع الديانات وا

 كذلك مظهرا من مظـاهر      وأكد نائب الوزير جمدداً أن اهلدف النهائي، الذي ميثل          -٥٠٥
شعب مزدهر وبناء بلد قوي     إجياد  اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف فييت نام، هو           

فتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان مها هدف عملية اإلصـالح         . وجمتمع عادل ودميقراطي ومتقدم   
ل حتـسني محايـة وتعزيـز       وقد استمرت فييت نام يف تعزيز اإلطار القانوين من أج         . وقوهتا الدافعة 

املدنية والسياسة واالقتـصادية    الناس  حقوق  جيري على حنو أفضل ضمان      حقوق اإلنسان؛ وأصبح    



 A/HRC/12/50 

GE.10-11826 194 

لكـل بلـد خـصوصياته الـسياسية والتارخييـة           وتعتقد فييت نام أن   . واالجتماعية والثقافية 
 كل حالة من هـذه   ويف. ، يف إطار هذه القضية املشتركة     واالجتماعية والثقافية والدينية واإلثنية   

 ولـة ملصاحل الد حتقيقاً  لقيام مبا يلزم القيام به      الرئيسية عن ا  احلاالت، تتحمل الدولة املسؤولية     
وبناًء على ذلك، يتعني على كل دولة اختاذ التدابري الالزمة للحفاظ على االستقرار             . والشعب

ُيعاقَـب  هذا الصدد، أن    يف  كما أنه ينبغي،     ،الالزمني من أجل التنمية   االجتماعي والسياسي   
  . للدولة ينتهك القانون ويهدد هذه املصلحة األساسيةاًنشاطكل من يرتكب وفقاً للقانون 

مبـادئ  إعـالء   وتعتقد فييت نام أن آلية االستعراض الدوري الشامل ستستمر يف             -٥٠٦
 تعزيـز   التعاون واحلوار على أساس املساواة واحترام السيادة الوطنية بغية اإلسهام حبـق يف            

 فييت نام، من جهتها، خطة      تضعوس.  دولة ويف مجيع الدول    ومحاية حقوق اإلنسان يف كل    
عمل لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل بصورة فعالة وهي مـستعدة للمناقـشة             
وتبادل التجارب مع مجيع البلدان واملنظمات الدولية بغية حتسني إعمال حقوق اإلنـسان يف              

  . املفييت نام ويف الع
وأخرياً، شكر الوفد البلدان على دعمها ومساعدهتا فييت نام يف اجلهود اليت تبـذهلا                -٥٠٧

واألمانة على  التابعة للفريق العامـل    الثالثية  موعة  حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وشكر اجمل     
  .ه من مساعدة تقنية نشطةاما قدمت

  أوروغواي    
قاً جلميع األحكام   طب ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١ي يف   أُجري االستعراض املتعلق بأوروغوا     -٥٠٨

 إىل التقرير الوطين املقدم من أوروغـواي        اً، واستناد ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     ذات الصلة   
؛ والتجميع الذي   (A/HRC/WG.6/5/URY/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥وفقاً للفقرة   

؛ واملوجز الـذي أعدتـه      (A/HRC/WG.6/5/URY/2)) ب(١٥أعدته املفوضية وفقاً للفقرة     
  . (A/HRC/WG.6/5/URY/3)) ج(١٥املفوضية وفقاً للفقرة 

، يف نتـائج  ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤املعقودة يف    ١٨ونظر اجمللس، يف جلسته       -٥٠٩
  ). أدناه‘جيم‘انظر الفرع (االستعراض املتعلق بأوروغواي واعتمدها 

واي من تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض        بأوروغتتألف نتائج االستعراض املتعلق     و  -٥١٠
، ومـا   أو االسـتنتاجات  /، وآراء أوروغواي بشأن التوصيات و     (A/HRC/12/12)الدوري الشامل   

ـ      من اجمللس بكامل هيئته     قدمته قبل اعتماد النتائج       أو  سائلمن التزامات طوعية وردود على امل
  . الفريق العامليف التفاعلي الذي جرى اليت مل ُتعاجل معاجلة كافية يف احلوارالقضايا 
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أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
   املتوصل إليهاالطوعية والنتائجبشأن التزاماهتا و

 حقوق اإلنسان   ة مدير ت، أدل ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     -٥١١
 وفدا الـيت    ٤٦ فيه مجيع الوفود البالغ عددها       ت شكر فتتاحي ببيان ا  م والثقافة  التعلي ةووزير

تلقتها اليت   ٨٦ل قد حبثت التوصيات ا    أن أوروغواي    توذكر. قدمت مالحظات وتوصيات  
  . لقبوهلا كافةتشعر بالفخرأثناء احلوار التفاعلي، و

تقـدمي  صيات، و  عن رغبة أوروغواي يف تقدمي توضيحات بشأن بعض التو         توأعرب  -٥١٢
 معلومات عن تقدميمنها، و كثريفعالً استجابةً للاليت ُبدئ فيها ال ـعماألبشأن  إعالمية  إفادة  

  .اإلجراءات املزمع اختاذها مستقبالً
ففيما يتعلق بالتوصية األوىل اليت تطلب إىل أوروغواي النظر يف التصديق على اتفاقية               -٥١٣

ناهضة التمييز يف التعلـيم،     املتعلقة مب ) اليونسكو( والثقافة   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم    
صك قبول هذه االتفاقية، وبالتايل فقد بدأ        ٢٠٠٤مايو  / أيار ٣يف  أودعت أوروغواي بالفعل    

  .٢٠٠٤أغسطس / آب٣نفاذها بالنسبة إىل أوروغواي يف 
 أهنا سـتوقع يف     تود أوروغواي أن ُتبلغ   استجابة للطلب الوارد يف التوصية الثانية،       و  -٥١٤

لعهد الدويل اخلاص   ل على الربوتوكول االختياري     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤نيويورك بتاريخ   
وذكرت كذلك أهنا قدمت تقريـراً منقحـاً إىل         . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  .٢٠٠٩يوليه /احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف متوزاملعنية بلجنة ال
الطوعية اليت قدمتها أثنـاء     لاللتزامات   أوروغواي أهنا بدأت يف االمتثال       أوضحتو  -٥١٥

 -رصد املعاهـدات    متعددة ل دورة الفريق العامل، مبا يف ذلك تقدمي مخسة تقارير إىل هيئات            
 وجلنة القضاء على التمييـز      ،ن، وجلنة مناهضة التعذيب   ـهي اللجنة املعنية بالعمال املهاجري    

  .عن الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل و-العنصري 
تنسيق أوروغواي إجراء مشاورات إلنشاء آلية      شرت  ، با ٢٠ و ١١ووفقاً للتوصيتني     -٥١٦

إعـداد تقـارير حقـوق      من أجل   سياسي رفيعة املستوى ودائمة ومشتركة بني املؤسسات        
.  االستعراض الدوري الـشامل اإلنسان ومتابعة التوصيات، مبا يف ذلك التوصيات املنبثقة عن      

 اجملتمع املدين مباشـرة يف      جري إشراك ، سي ١١ و ١٠وكما هو الشأن بالنسبة إىل التوصيتني       
  .هذه اآللية

وعلى الصعيد اإلقليمي، تلتزم أوروغواي بصياغة سياسات يف جمال حقوق اإلنسان،             -٥١٧
ـ     االجتماعات الرفيعة املستوى املعنية حبقوق       ورة حمددة وتدعم بص  دها ـاإلنسان الـيت تعق

حالياً إصالحات هليكلها جري ُت، واليت )مريكوسور (لبلدان املخروط اجلنويبالسوق املشتركة 
  . بغية حتسينها

 على إنشاء مؤسسة وطنية     ٢٠٠٨قت أوروغواي يف عام     وافوعلى الصعيد الوطين،      -٥١٨
 يف ظل احلكومة اجلديدة     هذه املؤسسة يف  وسيبدأ العمل   . حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس    
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 ٨ بلداً يف التوصيتني     ١٢، وهي املؤسسة اليت أشار إليها       ٢٠١٠اليت ستستلم السلطة يف عام      
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان  اختصاصات مشروع قانون ملواءمة  حالياً  كما ُيصاغ   . ٩و

  .املفوض الربملاين املعين بالسجوناختصاصات مع 
 اإلشارة إىل ثالث مسائل رئيسية كانـت جـزءاً مـن             تود إهنات أوروغواي   قالو  -٥١٩

وضع األشخاص احملرومني من    :  أمهية حيوية بالنسبة إىل احلكومة، وهي      هلا أيضاً التوصيات، و 
  .حريتهم؛ ووضع النساء واألطفال؛ ومسألة التمييز

عن التدابري اليت اختذهتا لكفالة حقـوق األشـخاص         معلومات  ت أوروغواي   قدمو  -٥٢٠
رومني من حريتهم، مشرية يف مجلة أمور إىل مشروعي قانونني إلصالح قانون العقوبات وقـانون     احمل

 أن  ٢٠٠٥ ق هلـا يف عـام     ـوذكّرت أوروغواي بأن احلكومة احلالية قد سب      . اإلجراءات اجلنائية 
وجيري حالياً تنفيذ خطـة للحـد مـن         . السجونفيما يتعلق ب  أعلنت حالة طوارئ إنسانية     

من تصنيف األشخاص احملرومني من     هذه اخلطة أيضاً    ستمكّن  وظام السجون،   االكتظاظ يف ن  
قـد ووفـق يف     و. حريتهم وفقاً للمعايري الدولية وإتاحة عناية خاصة لألمهات الـسجينات         

 نظامبالفعل  وأُنشئ   ؛صالح نظام السجون  اخلاصة بإ  خطة العمل     على ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
. لسجون الرئيسية، وسيعّمم على املراكـز األخـرى       صحية يف أحد مراكز ا    الرعاية  لل جديد

اإليدز احملرومني مـن    /وُيتاح عالج خاص لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        
، ُعّززت برامج العمل والدراسة وأُنشئت إدارة الشؤون الداخليـة          ٢٠٠٩ويف عام   . حريتهم

  .للتحقيق يف حاالت إساءة املعاملة
 مـن التوصـيات،     كـثري والبنات والنساء، اليت حظيت ب    األوالد  الة  وفيما يتعلق حب    -٥٢١

متثل شغالً شاغالً يف سياسات احلكومة طوال       قد ظلت   أشارت أوروغواي إىل أن هذه احلالة       
لتحقيـق  ، مبا فيها خطة     بذولةاملساعي امل وأشار الوفد إىل عدد من      . السنوات األربع املاضية  

 عاماً؛ وقـانون    ١٦ الزواج لكل من اجلنسني ليبلغ       ؛ وهي مشروع قانون لرفع سن     اإلنصاف
؛ وتنفيذ قانون    واملعاقبة عليه  اعُتمد مؤخراً ملنع التحرش اجلنسي يف املدارس ويف أماكن العمل         

 حقوق اإلنـسان    تعليم أعوام؛ وإنشاء جلنة وطنية ل     ٣من سن   ابتداًء  تعميم التعليم   بشأن  عام  
عّدل القانون  بشأن التبين   اعتماد قانون   ب والقيام مؤخراً  ؛وطنية للتعليم غري النظامي   الجنة  اللو

باألطفال واملراهقني؛ وإجراء دراسة استقصائية وطنية مؤخراً بشأن عمل األطفـال؛           املتعلق  
  . اليت تتيح حاسوباً حمموالً لكل طفل يف املدارس العامة)Ceibal" (سيبال"وخطة 
غواي أهنا، بالتشاور مع    ومييز، ذكَرت أور  وفيما يتعلق باجلهود املبذولة للتصدي للت       -٥٢٢

إىل جلنة القضاء على التمييـز      الذي سُيقدَّم   صياغة تقريرها   قد بدأت يف عملية     اجملتمع املدين،   
جهود لتسوية حالـة    أيضاً يف بذل     دئكما بُ . العنصري وإعداد خطة وطنية ملكافحة التمييز     

ـ      مع التركيز ،  اإلسكان  ٩وأُعلـن يـوم     . ول أفريقيـة   على األشخاص املنحدرين من أص
وفيما يتعلق حبقوق   ". األصليةالشعوب  بشعب تشاروا وهوية    "سبتمرب يوما لالحتفال    /أيلول

املتعايـشني  العـشريين   ، والتشريع الذي يعترف حبقـوق       احملوَّلني جنسياً  و املثلياتاملثليني و 
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بـالتبين  ملتعلق  اعن القانون اجلديد    معلومات  غواي  وأورقدمت   من اجلنس نفسه،     لعشراءوا
  .يةانوعن مشروع القانون اخلاص باهلوية اجلنسالعشراء والذي يكفل هذا احلق هلؤالء 

وفيما يتعلق باإلشارة الواردة يف التوصيات اخلاصة بإلغاء القانون املتعلـق بـسقوط               -٥٢٣
  على إعمال حق املواطنني املقيمني باخلارج يف التـصويت، أشـارت           وافقةالدعوى العامة وامل  

 مبوجب الدستور يف هـذا الـصدد، فإنـه          قررةالعمليات امل اكتملت  غواي إىل أنه حاملا     وأور
أثنـاء   ٢٠٠٩أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٥ يف استفتاءين، سـُينظّمان يف      سيجري البت فيها  
  .االنتخابات الوطنية

وفـد أن  وفيما يتعلق بإرهاب الدولة الذي عانت منه أوروغواي يف املاضي القريب، ذكَر ال       -٥٢٤
تعويــض  ال اليت قامت هبا الدولـة وب      قانونيةاعتمد مؤخراً قانوناً يعترف باألعمال غري ال      قد  الربملان  
  . اء هذه الفترة املخزية من تاريخ أوروغوايـان أثنـضحايا انتهاكات حقوق اإلنسالشامل ل

   نتائج االستعراضبة يف اجمللس بشأناآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
 أوروغواي التوصيات   اقبلت هب الذهنية املتفتحة اليت    أشارت الصني مع االرتياح إىل        -٥٢٥

العشرين خالل   ،بسرعةأقامت  والحظت مع التقدير أن أوروغواي      .  خمتلفة اليت قدمتها دول  
، علومـات  امل سنة املاضية، نظاماً حلماية احلقوق املدنية، والقضاء على الفقر، ولتعزيز احلق يف           

وشجعت الصني أوروغواي .  الوئام االجتماعي والتعاون الدويل حتقيقوتعزيز حق األقليات، و   
توصـيات  حتليل أي توصية وجيهـة مـن        عن طريق   على العمل من منطلق الواقع الوطين،       

 االستعراض الدوري الشامل والنظر فيها، وتوسيع نطاق تعاوهنا الدويل بغية كفالة زيادة متتع            
  . حبقوق اإلنسان كافةهنا سكا
ورحبت اجلزائر بوفد أوروغواي وشكرته على املعلومات اإلضافية اليت قدمها بشأن             -٥٢٦

والحظت اجلزائر مع االرتياح أن أوروغواي أّيدت أكثريـة         . متابعة توصيات الفريق العامل   
غـواي  ورحبت اجلزائر كذلك باستعداد أورو    . التوصيات وأعربت عن عزمها على متابعتها     

إنشاء جلنة وطنية ملكافحة التمييز ضد األشخاص املنحدرين من         الداعية إىل   لتقبل التوصيات   
، والقضاء على الفوارق بني اجلنسني يف العمالة وكفالة مبدأ          ة األصلي شعوبأصل أفريقي وال  

وأثنت اجلزائر كذلك علـى إصـالح قـانون         .  القيمة األجر املتساوي عن العمل املتساوي    
  .أوروغوايأجرته  الذي العقوبات

إىل التزام أوروغواي بتعزيز ومحاية حقوق      )  البوليفارية -مجهورية  (وأشارت فرتويال     -٥٢٧
وأشارت مع التقدير إىل    . اإلنسان وإىل التعاون الصريح مع آلية االستعراض الدوري الشامل        

ة التدابري املتخذة   اجلهود املبذولة عن طريق اخلطط والربامج االجتماعية يف أوروغواي، وخباص         
وأعربت فرتويال  . يف حالة ضعف شديد   الذين يعيشون   للتصدي ملشاكل األطفال واملراهقني     

متابعة التوصـيات  سياق مواصلة املشاورات الالزمة يف على أوروغواي لتصميم عن تقديرها   
  .اليت قبلتها دون حتفظات رئيسية
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 أوروغواي لتعزيز ومحايـة حقـوق       وأعربت كوبا عن إعجاهبا باجلهود اليت تبذهلا        -٥٢٨
املدنيـة  اإلنسان، وهي جهود متّخضت عن إجنازات هامة يف مجيع اجملـاالت، يف احلقـوق               

وبالرغم من أن أوروغواي    . السياسية، وكذلك يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      و
قد فإنه دية واملالية الراهنة، االقتصاالعاملية  األزمة  وضعه بفعل   بلٌد نامٍ ذو موارد حمدودة، تفاقم       

وال جمال للتشكيك يف االجنازات اليت حققها البلد، مبا يف ذلـك            . ضاعف رغم ذلك جهوده   
على خطـة اإلنـصاف     األضواء  كوبا  سلطت  و. احلاجة إىل وضع حد لإلفالت من العقاب      

مالـة  شمل جماالت مثل الصحة والتعلـيم واألغذيـة والع        توطابعها الشامل، نظراً إىل أهنا      
 منذ تطبيق اخلطـة تعكـس       تحققةوأشارت كوبا إىل أن املؤشرات امل     . والضمان االجتماعي 

وتعترب هذه التجارب . بوضوح فعاليتها يف مكافحة الفقر، وتعزيز املساواة والعدالة االجتماعية 
  .يدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناجلممارسات  للأمثلة
عملية االستعراض  لبنجاح  إمتامه  واي وأشار إىل    ورحب االحتاد الروسي بوفد أوروغ      -٥٢٩

ورحب باستعداد أوروغواي لتنفيذ مجيع التوصيات، مبا فيهـا توصـيتان           . الدوري الشامل 
.  االستعراضي ختفيف وطأة الفقر والوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان      بشأن  قدمهما االحتاد الروسي    

يف إطـار    هبـا    ت االلتزامات اليت تعهد   ومتىن االحتاد الروسي ألوروغواي كل جناح يف تنفيذ       
  .عملية االستعراض الدوري الشامل

بعرض جتربتها الوطنية يف تنفيذ توصـيات       وأثنت نيكاراغوا على تعاون أوروغواي        -٥٣٠
ـ تنيكاراغوا، اليت   ف. تقوية نظامها حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان     قُدمت بغية     األولويـة   يعط

 مبـدأً اعتبار ذلـك   القرارات بضعووع السياسات العامة   ملشاركة املواطنني يف عمليات وض    
الدولية التزاماهتا  التشاور مع اجملتمع املدين ملتابعة      قيامها ب ؤسِّساً للدميقراطية، هتنئ أوروغواي     م

مكّن قد  أوروغواي  املتعلق ب ستعراض  الإىل أن ا  نيكاراغوا  وخلصت  . يف جمال حقوق اإلنسان   
  .من تبادل ممارسات جيدة

 تـشرين   ٢٥االستفتاء الذي ُيزَمـع تنظيمـه يف        على  وهنأت كولومبيا أوروغواي      -٥٣١
فرصـة  اليتيح ملواطين أوروغواي املقيمني يف اخلـارج        ميكن أن   ، والذي   ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

يساعد من شأنه أن    مارسة حقهم يف التصويت، وباالستفتاء الثاين املتعلق مبسألة العدالة، الذي           مل
 سـلطت و. دكتاتوريـة أشكال اإلفالت من العقاب املوروثة من عهـد ال        على مكافحة مجيع    

على أوجه التقدم الذي أحرزته أوروغواي يف مكافحة مجيع أشكال التمييـز            األضواء  كولومبيا  
 واعتماد قوانني تستند إىل الطابع العاملي حلقـوق         ،وضع خطة وطنية ملكافحة التمييز    عن طريق   
ـ    نّوهـت و. مييز على أساس امليول اجلنسية     تأكيد عدم الت   ةداعإ و ،اإلنسان م ازالت كولومبيـا ب

  .الدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزهابأوروغواي 

  خروناآلعنيون املصلحة املأصحاب اليت أدىل هبا عامة التعليقات ال  -٣  
االحتـاد اهلولنـدي    أوصى  يف أعقاب التوصيات اليت قدمتها اجلمهورية التشيكية،          -٥٣٢

جلنسيني والشبكة القانونية الكنديـة املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة             لرابطات املثليني ا  
ية كأساسني مـن    انأن ُتدرج أوروغواي صراحة امليول اجلنسية واهلوية اجلنس       باإليدز  /البشرية
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وباإلشارة إىل مشروع القانون الـذي ينتظـر        . عندما تضع إطاراً هلذه املسألة    أسس التمييز   
وفقـاً  حبريـة   شخصيتهم  تطوير   حبق مجيع األشخاص يف      رفعت الربملان والذي ي   ه يف اعتماد

إجراء عملية جراحية لتغيري جنسهم، أثىن االحتـاد اهلولنـدي   اشتراط ية دون   انهلويتهم اجلنس 
لرابطات املثليني اجلنسيني على أوروغواي العتمادها هذا التشريع وكذلك إلعالهنـا عـن             

ورحبت بالدور الذي تضطلع به     . نفسه من اجلنس    لعشريينمبادرات تعترف حبقوق ا   ق  الإط
امليـول اجلنـسية    مزدوجي  أوروغواي يف توجيه العناية إىل حقوق املثليات واملثليني جنسياً و         

لني جنسيا يف احملافل الدولية، وإىل التدابري اليت اختذهتا على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك               واحملوَّ
مـن  العـشريين  التينية يتيح الزواج املدين بني     أول بلد يف أمريكا ال    باعتبارها  دورها الريادي   
  .اجلنس نفسه

التشاور املضطلع  وأشار جتمع حقوق اإلنسان إىل الصعوبات اليت ُووجهت يف عملية             -٥٣٣
للتحضري لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك الطريقة االنتقائية اليت اتُّبعت يف دعوة             هبا  

إجراء للتمكني من   كافية  قت كاف أو معلومات     إتاحة و  اجملتمع املدين املنظّم، دون   مكونات  
بأمهية إشـراك اجملتمـع     تعيدان التذكري    اللتني   ١١ و ١٠ورّحب بالتوصيتني   . حتليل مناسب 

ضمان حصوهلا  تطوير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، و     إىل  وأشار إىل احلاجة امللحة     . املدين
بأوجه التقـدم  التجمع  وسلّم  . ١٣ و ١٢ و ٩ و ٨يات  املوارد التقنية واملالية، وفقاً للتوص    على  

 يءالبطلتقدم ل احلايل، بيد أنه أعرب عن أسفه   لس التشريعي احملرز يف جمال وضع املعايري يف اجمل      
 على قانون العقوبات اجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية اللذين يتـضمنان محايـة             وافقةيف امل 

د املرأة؛ وحتديث القوانني املتعلقة جبرائم مثل التعذيب؛        إلغاء القوانني املميزة ض   يف  الضحايا؛ و 
جتّمع حقوق  أبرز  و. باحملاكمة العادلة وفقاً للمعايري الدولية    املتعلقة  الضمانات  وضع  كمال  إو
عدم وجود خطة وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان ورّحب يف هـذا الـصدد             مسألة  إلنسان  ا

  .١٣ و١١بالتوصيتني 
؛ العامةسقوط الدعوى   قانون  وقيني الدولية بأن تلغي أوروغواي      وأوصت جلنة احلق    -٥٣٤
كخيار أول؛  أحكام بالسجن صدار إجنبالتشريعات مع اتفاقية حقوق الطفل، لت   أن توائم وب

بعدم  وإلغاء القانون املتعلق     ؛بإجراءات الشرطة املتعلق  وإلغاء اجلوانب غري الدستورية للقانون      
، مثـل   وأشارت مع االرتياح إىل بعض التوصـيات      . وقذفهم وسّبهم احترام موظفي اخلدمة املدنية     

جلرائم املرتكبة أثناء فتـرة     يف حالة ا  عقاب  الاإلفالت من   اليت تؤدي إىل    قوانني  التنقيح  أمهية  
 احلكم الدكتاتوري أو إلغاء هذه القوانني عند اللزوم، وكذلك حتسني نظام الـسجون، وال سـيما               

وأعربت عن أسـفها لعـدم تقـدمي        . رمان القاصرين من حريتهم   التدابري البديلة حل  األخذ ب 
هامشاً واسعاً من   الشرطة  رجال  مينح  إجراءات الشرطة الذي    املتعلق ب قانون  بشأن ال توصيات  

القانون املتعلـق بعـدم     بشأن  توصية  تقدمي  عن أسفها لعدم    كما أعربت   . السلطة التقديرية 
  .  الذي أدى إىل سجن العديد من الصحفينياحترام موظفي اخلدمة املدنية وقذفهم وسبهم،
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، أثىن احتاد املرأة وتنظيم اُألسرة على الربملان يف أوروغـواي           ٢٢وفيما يتعلق بالتوصية      -٥٣٥
القانون الشامل للدفاع عن احلقوق اجلنـسية        باعتماد   ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول  لقيامه  

سف الحقاً بنقض رئاسي؛ وتساءل عمـا ُيزمـع          وأشار إىل أن هذا القانون قُيِّد لأل       ،واإلجنابية
على إعطاء األولوية للسياسات العامـة      احلكومة  وحثّ احتاد املرأة    . القيام به لتنفيذ هذا القانون    

ورّحـب  . اليت تستهدف الشباب وإدماج احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة يف هـذه الـسياسات            
امليول اجلنـسية   من حيث   ل احلق يف احلرية     زيادة االستثمارات اليت تكف   املتعهد هبا ل  بااللتزامات  
وفيما . ية، وكذلك يف تصميم وتنفيذ خطة وطنية ملكافحة مجيع أشكال التمييز          انواهلوية اجلنس 

، أشار االحتاد إىل أن النساء ضحايا العنف يشتكني من عدم           ٣٣ و ٢٩ و ١٩يتعلق بالتوصيات   
إلبالغ عن حاالت العنف ضـد  وأشار كذلك إىل أن إجراءات ا . وجود إجراء قضائي مناسب   

تقدمي األطفال تستغرق وقتاً طويالً جداً وتفتقر إىل تدابري شاملة لالستجابة ملطالب املتضررين و            
  .همإليالرعاية 
سـلَّمت  ) ٥١ إىل ٤٥ و ،٤٣ و ١٨ و ١٦التوصيات   (لبشروفيما يتعلق باالجتار با     -٥٣٦

حماكم بعد إنشاء   د اليت تبذهلا الدولة     املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية باجلهو       
وفيما يتعلـق بنظـام الـسجون       . تستوجب معاملة خاصة  اليت  رائم  اجلمتخصصة للنظر يف    

، أعربت  )٧٠ إىل   ٦٧ و ،٦٣ و ٦١، و ٦٠ إىل   ٥٢ و ،٤٠ و ٣٩ و ٢٩ و ٢٨ و ٧التوصيات  (
 جـزين ت يف املائة مـن احمل     ٦٣ ل ا وأشارت إىل نسبة  . السجونأوضاع  املنظمة عن قلقها إزاء     

يف احلبس االحتياطي سنوات عديدة وإىل وفاة مخسة نزالء مـؤخراً يف سـجن              الذين بقوا   
 وضمانات  رباء الذكرى واجل  بقوفيما يتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة وإقامة العدل وإ        . كومكار

ألنه إلغاء قانون سقوط الدعوى ال بد من  ه، فإن)٦٦ إىل   ٦٤ و ،٦٢التوصيات  (عدم التكرار   
كذلك إىل عمليـات    املنظمة  وأشارت  . ئقاً رئيسياً للتصدي لإلفالت من العقاب     عايشكل  

 مفقودين  ن شخص ال يزالو   ٢٠٠للعثور على حنو    اليت استؤنفت   استخراج اجلثث من القبور     
املتعلقة حبـاالت   لفات  املاالطالع على مجيع    إتاحة  وطلبت معرفة احلقيقة بشأن األحداث، و     

  .ت الدولة وكفالة استقالل سلطا،القمع

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
 قبلـت بالفعـل   اخالهتا وأكدت جمدداً أهنادمشكرت أوروغواي مجيع الوفود على       -٥٣٧

 ا، رغم أنه يتعذر تناوهل    ٢٠٠٩مايو  /لتقرير يف أيار  لمجيع التوصيات عند اعتماد الفريق العامل       
 يف الـسنوات    ت قانون اعُتمد  ٦٠٠ من أصل    ١٣٠وأشارت إىل أن    . مجيعها يف أربعة أشهر   

مؤشـراً  هو ما يشكل    وّسعت نطاق حقوق اإلنسان وعززت ضماناهتا، و      قد  األربع املاضية   
وأشارت أوروغواي إىل أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيـام            . لةالتزام الدو على  واضحاً  

  .به، وجددت التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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  ناليم    
قاً جلميع األحكام ذات طب ٢٠٠٩مايو / أيار١١جري االستعراض املتعلق باليمن يف  أُ  -٥٣٨

 اليمن وفقاً للفقـرة  قدم من، واستناداً إىل التقرير الوطين امل٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      
؛ والتجميع الـذي أعدتـه      )A/HRC/WG.6/5/YEM/1 (٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥

؛ )A/HRC/WG.6/5/YEM/2) (ب(١٥مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         مفوضية األ 
  ).A/HRC/WG.6/5/YEM/3) (ج(١٥واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة 

 ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤املعقودة يف ، ١٨ يف جلسته ونظر جملس حقوق اإلنسان،  -٥٣٩
  ). أدناه‘جيم‘انظر القسم (اليمن واعتمدها  املتعلق ب االستعراضنتائجيف 

باليمن تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض      نتائج االستعراض املتعلق     وتتضمن  -٥٤٠
ما قدمه  وأو االستنتاجات،   /وآراء اليمن بشأن التوصيات و    ) A/HRC/12/13(الدوري الشامل   

طوعيـة وردود علـى املـسائل أو        من التزامات   من اجمللس بكامل هيئته     النتائج  قبل اعتماد   
انظـر   (القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل             

  ).A/HRC/12/13/Add.1  الوثيقةأيضاً

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
   املتوصل إليها والنتائجوبشأن التزاماهتا الطوعية

قال الوفد إن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هـي              -٥٤١
وأعاد الوفد تأكيد التزامه جبميع التعهدات الطوعية الـيت         . حلقات أساسية يف سلسلة واحدة    

وقـدم الوفـد    . دمةا يف التقرير الوطين وبتنفيذ التوصيات خالل السنوات األربع القا         تعهد هب 
  .السلطات اليمنيةنظر فيها حالياً تردوداً على التوصيات اإلحدى وعشرين اليت 

وقـد  . ٢١ إىل   ٩ والتوصيات من    ٧ و ٦ و ٢قبل التوصيات   قد  أنه   وأشار الوفد إىل    -٥٤٢
البنـات  ربملان برفع احلد األدىن لسن زواج ـده الـ يف إطار القرار الذي اعتم   ٦قُبلت التوصية   

وأضـاف  .  عامـاً  ١٨وسُينظر يف املستقبل يف إمكانية رفع هذا احلد األدىن إىل           .  عاماً ١٧إىل  
جلنة وطنية ملواءمة التـشريعات الوطنيـة مـع         جرى تشكيل   ،  ٩خبصوص التوصية   الوفد أنه،   

 ضـمن حـدود     ١٠ل اليمن التوصية    ـقبيو. الصكوك الدولية اليت صّدق عليها اليمن أصالً      
  .الشريعة اإلسالمية

 مجيع  انّرمجي، قال الوفد إن الدستور اليمين والقوانني اليمنية         ١٢وخبصوص التوصية     -٥٤٣
 عليها بشدة، وأن ال وجود جلرائم الـشرف يف          انعاقبي و النساء والبنات أشكال العنف ضد    

يف  اغتصاب الزوجة ال وجود هلـا        مسألةالوفد أن   ذكر  ،  ١٣لتوصية  إىل ا أما بالنسبة   . اليمن
 عـن أزواجهـن   أن ينفصلن   وميكن للزوجات   . يع الزجيات تقوم على الرضا املتبادل     اليمن، وأن مج  

، ١٤ وفيما يتعلـق بالتوصـية    . لطالق يف إطار أحكام الشريعة وقوانني األحوال الشخصية       توطئةً ل 
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أشار اليمن إىل أنه ُيسمح لوزارة حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين واللجنة الدوليـة              
  .بزيارة السجون وتفقد أحوال السجناءللصليب األمحر 

رئيس اجلمهورية قراراً حيظر سجن أصدر ، ١٧خبصوص التوصية أضاف الوفد أنه، و  -٥٤٤
، شدد اليمن   ١٩وفيما يتعلق بالتوصية    . مسائل تتعلق حبرية الرأي والتعبري    بسبب  أي صحفي   

عن حقوق اإلنسان وفقاً على أن الدستور مينح مجيع املواطنني احلق يف إنشاء منظمات للدفاع 
  . للمعايري الدولية

، ال يعتـزم    ١ففيما يتعلق بالتوصـية     . وقال الوفد إن مثة توصيات مخس ال تزال قيد النظر           -٥٤٥
اليمن يف الوقت احلاضر أن يصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع              

.  السلطات قرراً هبذا الشأنتخذأن ت   قبل ٣صية  وال ميكن تأييد التو   . أشكال التمييز ضد املرأة   
. النظر فيهـا يف املـستقبل     سيجري   فهي غري مقبولة يف الوقت الراهن ولكن         ٤أما التوصية   

الشكاوى املتعلقة ب جراءات  اإل، ال يعتزم اليمن يف الوقت احلاضر قبول         ٥وخبصوص التوصية   
 أن هناك عددا من املؤسسات واآلليات       غري. الفردية يف إطار املعاهدات اليت يشكل طرفاً فيها       

الوطنية اليت تتلقى الشكاوى الفردية واجلماعية وتتعامل معها بصورة جادة وفقـاً ألحكـام              
، فإن اليمن ال يعتزم يف الوقت احلاضـر         ٨لتوصية  إىل ا وبالنسبة  . الدستور والقوانني السارية  

وسينظر الربملان يف . اصةاخلجراءات إلواليات يف إطار ا  مجيع املكلفني ب  إىل  توجيه دعوة دائمة    
  .هذا الطلب يف املستقبل

  . توصية١٢٥قبل ما جمموعه قد أنه  وأشار الوفد إىل  -٥٤٦

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
 يف إطار االستعراض الـدوري      أشار لبنان بتقدير عميق إىل اجلهود اليت بذهلا اليمن          -٥٤٧
ورحب بالتدابري اليت اختذها اليمن لتعزيز حقوق اإلنسان وتوطيدها على الرغم من            . الشامل
وشجع لبنان اليمَن على مواصلة جهوده لتعزيـز        . لتحديات اليت يواجهها  احملدودة وا املوارد  

  .حقوق املرأة والطفل وسائر حقوق اإلنسان
اليمن وتعاونه أثناء االستعراض    فتحة لدى   تللنظرة امل قديرها  أعربت فييت نام عن ت    و  -٥٤٨

كمـا  .  توصية ١٤٢ توصية من أصل     ١٢٥دت على أن اليمن قد قبل       أكالدوري الشامل و  
املقدمتان أشارت بارتياح إىل التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات اليت قُبلت، مبا فيها التوصيتان             

اإلرادة السياسية لليمن والتزامه باحترام حقـوق        ربهن على وقالت إن ذلك ي   . من فييت نام  
  .كثريةوالتحديات االقتصادية واالجتماعية الاحملدودة اإلنسان ومحايتها، على الرغم من املوارد 

 مـن   قدمةاليمن جتاه التوصيات امل   للنظرة املتفتحة لدى    أعربت الصني عن تقديرها     و  -٥٤٩
التقدم الكـبري   على  ر خالل العقد املاضي و    على تراجع معدالت الفق   وأكدت الصني    .الدول

وأشارت الصني إىل إنشاء مؤسسات     . يف التعليم والصحة والغذاء   الشعب  احملرز يف تعزيز حق     
تعزيز حقوق  من أجل   متعددة حلقوق اإلنسان، وحتسني القوانني الداخلية وما أُجنز من عمل           
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ويل ومؤسسات حقوق اإلنسان التابعة فقد تعاون اليمن هبمة مع اجملتمع الد. اإلنسان ومحايتها
يف وأقرت الصني بأن اليمن ال يزال يواجه حتديات، ولكنها أعربت عن ثقتها             . لألمم املتحدة 

  .االقتصاد أو حقوق اإلنسانمن حيث أنه سيحرز املزيد من التقدم سواء 
زائـر  اجلاملقدمة مـن    توصية  الأشارت اجلزائر إىل قبول معظم التوصيات، مبا فيها         و  -٥٥٠

وأشارت بارتياح إىل عزم اليمن على مواصلة التمسك        . بإنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان    
بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان والتعاون مع اآلليات الدولية يف هذا اجملال، مـع مراعـاة                

وشجعت اجلزائر اليمن على مواصلة     .  الدينية واالجتماعية والثقافية يف اآلن ذاته      وصياتهخص
ـ إىل ا  وحتسني خدمات الرعاية الصحية املقدمة       ،تعزيز قضايا املرأة يف اخلطط اإلمنائية      رأة، ـمل

ورحبت اجلزائر باجلهود   . لى التعليم عصوهلا  إمكانية ح وال سيما يف املناطق الريفية، وحتسني       
ونـة   إىل األحداث األليمة اليت شهدها اليمن يف اآل        تراشوأ .املبذولة ملكافحة الفقر والبطالة   

  .أعادت تأكيد دعمها ألمن البلد واستقراره ووحدته، فاألخرية
بـشأن  الضوء على ما أجنزه اليمن من عمل    )  البوليفارية -مجهورية  (وسلطت فرتويال     -٥٥١

ؤشـرات  املحتـسن ملحـوظ يف      أدى إىل   ا  ممالتنمية االجتماعية على مدى السنوات املاضية،       
 كثريهود املبذولة يف امليدان اإلنساين واملتمثلة يف استقبال        وكررت فرتويال اعترافها باجل   . ةيالصح

 حثتحتديات كربى لليمن و   أن ذلك ينطوي على     من الالجئني القادمني أفريقيا، مشددةً على       
وأشارت فرتويال بتقديرٍ إىل إنشاء آلية مؤسسية       . اجملتمع الدويل على دعم اليمن يف هذا الصدد       

  . إطار االستعراض الدوري الشامللتوصيات املقدمة يفلالمتثال ل
رحبت مصر باستراتيجية اليمن الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنـسني يف اجملـاالت               -٥٥٢

اإلصالحات التشريعية والدستورية اليت ُينتظر أن يكون هلا وقع إجيايب علـى            كذلك ب كافة، و 
األوضـاع  نسان وحتسني    حقوق اإل  عزيزوقالت إن اليمن أبدت إرادة قوية لت      . حياة املواطنني 

عن شح املوارد وعبء مكافحة اإلرهـاب واستـضافة        املعيشية جلميع مواطنيها بغض النظر    
اجملتمع الدويل تقدمي الدعم الالزم إىل      إىل  وطلبت مصر   . من القرن األفريقي  القادمني  الالجئني  

زيـز حقـوق    املعيشية وتع األوضاع  اليمن لكي يتسىن له مواصلة جهوده الرامية إىل حتسني          
  .اإلنسان كافة

التوصـيات املقدمـة يف إطـار       بشأن  أشادت قطر باليمن ملوقفه اإلجيايب والبناء       و  -٥٥٣
فعلى الرغم من التحـديات الـيت       .  توصية ١٢٥االستعراض الدوري الشامل اليت قبل منها       

سان، من السياسات واالستراتيجيات حلماية حقوق اإلن     كثرياً  يواجهها اليمن، فإنه قد اعتمد      
ويكفل الدستور اليمين مجيع حقوق     . ١٩٩٠ حتسينات كبرية يف هذا اجملال منذ عام         دخلتوأُ

وحدة اليمن واستقراره ووحـدة أراضـيه       على  ظ  افاحلوقد سعت قطر دوماً إىل      . اإلنسان
  .تنميتهانطالقاً من اعتقادها بأن هذه الوحدة تشكل األساس الذي يقوم عليه أمن اليمن و

كوبا إىل أنه رغم ما يواجهه اليمن كبلٍد نامٍ من موارد شـحيحة، فـإن               أشارت  و  -٥٥٤
خاصة فيما يتعلق   االستعراض قد أظهر إراداته اجللية يف زيادة حتسني احلياة اليومية ملواطنيه، و           
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وأشارت كوبا إىل . احلقوق األساسية، كاحلق يف التعليم والصحة والغذاء والقضاء على الفقرب
ورحبـت  . التغطية الصحية وحتسني نوعية اخلدمات الـصحية      نطاق  لتوسيع  التدابري املتخذة   

بالتدابري املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق املرأة، وال سيما يف جماالت مثل تقلد املناصب العليـا               
  .والتعليم واملشاركة يف سوق العمل

 التنميـة   رحبت اجلمهورية العربية السورية بالرؤية االستراتيجية لليمن اليت تـربط         و  -٥٥٥
. حتسني حالة حقوق اإلنسانخبصوص املستدامة حبقوق اإلنسان، وتعكس من مث جدية اليمن        

 شح املوارد والفقر واإلرهاب والعدد املتزايد       ثلوقالت إن اليمن متكن من ختطي صعوبات م       
وقد حتقـق   . الالجئني كي حيّسن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلق يف التنمية            

 الثقافيـة والدينيـة     وصياتروعيت فيه اخلص  يف الوقت الذي    ك بصورة شفافة ومسؤولة     ذل
  .للدولة وشعبها

أشارت باكستان إىل االلتزام اليمين القوي حبقوق اإلنسان، وهو ما يتجلى يف قبوله     و  -٥٥٦
. حتسني حالة حقوق اإلنسان   بغية  معظم التوصيات واستحداثه عملية إصالح واسعة النطاق        

أن اليمن سيتخذ اخلطوات الالزمة لإلسراع يف تفعيل مؤسسة يف ت باكستان عن ثقتها    وأعرب
مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، وسيتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصـيات            

وأعربت باكستان عن تقديرها ملا أبداه اليمن من انفتاح على آليـات حقـوق              . اليت قبلها 
 من أجل النهوض    ة ممكن مساعدةليمن كل   اجملتمع الدويل إىل ا    أن يقدم    اإلنسان، وعن توقعها  

  .مبواطنيه على الُصُعد السياسي واالقتصادي واالجتماعي
رحبت البحرين باخلطوات اإلجيابية اليت اختذها اليمن لتنفيذ التوصيات املقدمـة يف            و  -٥٥٧

التـزام  مر الذي يعكس    األإطار االستعراض الدوري الشامل وحتسني حالة حقوق اإلنسان،         
ورحبت البحرين مبا يبديـه     . التعاون مع آليات األمم املتحدة    باليمن بتعزيز حقوق اإلنسان و    

البحرين بتعزيز دور املرأة يف املقدمة من  توصية  القبوله  باليمن من اهتمام بكفالة حقوق املرأة و      
يات األخرى املتعلقة مبكافحة  وصوهلا إىل مواقع صنع القرار، فضالً عن التوصإمكانيةاجملتمع و 

  .التمييز ضد املرأة
أشارت اإلمارات العربية املتحدة بتقديرٍ إىل اخلطوات اإلجيابية اليت اختذها الـيمن            و  -٥٥٨

. تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل وااللتزامات الطوعيـة          بشأن  
توطيد وتعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق       ورحبت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة اليمنية ل      

كل من  وقالت إن اليمن قبل مجيع التوصيات املتعلقة هبذه احلقوق وباحلق يف            . املرأة والطفل 
ورحبت مبا يبديه اليمن من إرادة لتوطيد املؤسـسات         . التعليم والصحة وختفيف وطأة الفقر    

 وطلبت اإلمارات العربية املتحـدة  .هاشعبلدى الوطنية ورفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان     
  .طلبه من دعميإىل اجمللس أن يقدم إىل اليمن ما 
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  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
والشبكة ) ILGA-Europe) (أوروبا(أشادت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني جنسيا         -٥٥٩

يدز، يف بيان مشترك، باليمن لقبولـه       إلا/ريوس نقص املناعة البشرية   القانونية الكندية املعنية بف   
للحكـم  على عقوبة اإلعدام    ُيبقي  اليمن  كون  لالبالغ  ، غري أهنما أعربا عن قلقهما       ٩التوصية  
وقاال إن العهد الدويل    . جنسية بالتراضي أتون أفعاالً   لبالغني من نفس اجلنس الذين ي     هبا على ا  
السياسية ينّص على عدم جواز تطبيق عقوبة اإلعدام إال يف حالـة             و املدنيةحلقوق  اخلاص با 

 يف ،دت اجلمعية العامةأككما . اجلرائم األكثر خطورةً يف البلدان اليت مل تلغ هذه العقوبة بعد         
 األفعـال قراراهتا املتعلقة بعقوبة اإلعدام وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، علـى أن             

صـك مـن   ما من  و. رج ضمن نطاق تعريف اجلرائم األكثر خطورة      ة املثلية ال تند   ـاجلنسي
  .الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان جييز هذا االنتهاك ملبادئ حقوق اإلنسان

أشارت مؤسسة احلكيم إىل التزام اليمن بالتوصيات املقدمة يف إطار االسـتعراض            و  -٥٦٠
 البلد، وال سيما العمليات     اليت يواجهها العقبات  الدوري الشامل على الرغم من الصعوبات و      

 من  كثريف. من السكان عن ديارهم   كثري  ليه من رحيل    إالعسكرية املستمرة يف مشاله وما أّدت       
الناس إىل هؤالء   املواطنني حباجة إىل الطعام واملأوى والرعاية الطبية، يف حني يتعذر الوصول            

يف اجلنـوب، حيـث     ملتزايد  اوأعربت املؤسسة عن قلقها إزاء التوتر       . استمرار القتال بسبب  
ـ ،  التنميةتجاهل احلكومة املطالب املتعلقة باخلدمات األساسية وقضايا        ت ا أّدى إىل تنظـيم     مم

  .مظاهرات متخضت عن مواجهات مع قوات األمن
انتـهاكات  حدوث زيـادة يف     دراسات حقوق اإلنسان إىل     مركز القاهرة ل  وأشار    -٥٦١

رية اإلعالم والـصحافة    حلسيما انتهاكات احلكومة    حقوق اإلنسان يف الشهور األخرية، وال       
 مع عدد من التوصيات املقدمة يف إطار االسـتعراض          ضارعوالتجمع السلمي، األمر الذي يت    

وقد أكّدت تقارير صدرت مؤخراً استمرار جلوء السلطات احلكوميـة إىل           . الدوري الشامل 
وفيما يتعلـق   . لدوافع سياسية عمليات االحتجاز التعسفي واالحتجاز ملدد طويلة والتعذيب        

األسبوع شنته   مدنياً يف هجوم جوي      ٨٥  قد قتلت  القوات احلكومية إن  باحلرب يف صعدة، ف   
  . شخص١٥٠ ٠٠٠املاضي وأّدى إىل تشريد 

وحثت منظمة العفو الدولية اليمن على تنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق املرأة، مبا يف               -٥٦٢
احلكومـة  املنظمة  وشجعت  . قسري للفتيات التزويج  المن ممارسات   ذلك حظر أي ممارسة     

.  والـيت رفـضتها  بعقوبة اإلعـدام  املتعلقة  التوصيات  من  بشدة على إعادة النظر يف موقفها       
، وحثته على ختفيف مجيع عقوبات اإلعدام اليت مل         ٥٥ورحبت املنظمة بتأييد اليمن التوصية      

عندما كانوا يبلغون من    لعقوبة اإلعدام   ختضع  ُتنفذ بعد حبق أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم        
نتهاكات حقـوق   الودعت املنظمة احلكومة إىل وضع حد فوري        .  عاما ١٨العمر أقل من    

صـعدة وإىل   منطقة  القانون اإلنساين الدويل يف سياق الرتاع الدائر يف         النتهاكات  اإلنسان و 
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. يمة على يد قواهتـا    إجراء حتقيق عاجل يف مجيع االدعاءات املتعلقة حبدوث انتهاكات جس         
  .٢١ و٢٠التوصيتني من توضيح بشأن موقف اليمن صدور وطالبت املنظمة ب

أعرب مركز اإلعالم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان عن سروره لقبول الـيمن             و  -٥٦٣
ودعا إىل تنفيذ مجيع التوصيات، وال سيما تلك املتعلقة بإنشاء مؤسـسة            . معظم التوصيات 

احة فرصٍ أكرب أمام وزارة حقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة         حلقوق اإلنسان، وإت  
لزيارة السجون، وخباصة تلك اخلاضعة لسيطرة جهاز األمن السياسي، والسماح بنشر ثقافة            

لمحتجزين لدى جهاز األمن السياسي     أن تتاح ل  وشّدد املركز على ضرورة     . حقوق اإلنسان 
واملعلومات، وضرورة احترام القانون اإلنساين الدويل      على املشورة القانونية    إمكانية احلصول   

ودعا املركز إىل تعزيز التعـاون مـع        . خالل الرتاعات املسلحة ويف إطار مكافحة اإلرهاب      
 معرباً عن قلقه إزاء رفض اليمن التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية            ،اجملتمع املدين 

  .مناهضة التعذيب
وق اإلنسان اليمن على تنفيذ التوصيات اليت قبلها، مبـا يف           حثت منظمة رصد حق   و  -٥٦٤

وقالت إنه يف حني تّدعي احلكومة على املأل أهنا         . ذلك يف املناطق اجلنوبية والشمالية من البلد      
على االحتجاجات اليت   بالقمع  ردت  قد  تستمع إىل تظلمات أهل اجلنوب، فإن قواهتا األمنية         

 اإلعالم املستقلة ومن جاهر مبطالبه من       طوهامجت وسائ ري  إىل حد كب  الطابع السلمي   ب تتسم
 ٧٢وقالت املنظمة إن على اليمن أن يتقيد بالتوصيات مـن           . األكادمييني والطالب اجلنوبيني  

كما أعربـت   .  وأن يلتزم بتنفيذ التوصيات اليت قدمتها النرويج واجلمهورية التشيكية         ٧٦إىل  
وقالت . للقتال الدائر حالياً يف مشال اليمناخلطرية إلنسانية  االنتائج  املنظمة عن بالغ قلقها إزاء      

احملايـدة   ةاإلنـساني إمدادات اإلغاثة   أمام  عوائق  ال  بإن على احلكومة أن تيّسر مروراً سريعاً        
  . للمدنيني، وأن على مجيع أطراف الرتاع املسلح أن تتقيد حبظر استهداف املدنيني

حقوق اإلنسان مبا أبداه اليمن من تأييد للعديد مـن          رحب االحتاد الدويل لرابطات     و  -٥٦٥
ع قوانينـه   يراأن يعّدل مـش     وقال إن على اليمن بالتايل     ؛التوصيات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب   

ممارسـات  اتـساع نطـاق   ، يف ظل     يعرب عن قلقه   وأشار إىل أنه  . املتعلقة مبكافحة اإلرهاب  
إساءة املعاملة، إزاء عـزوف الـيمن عـن         االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب و     

كما قال إن التشدد يف تقييـد     . التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
ضمانات احملاكمة العادلة جيري جتاهلـها      ف .الوصول إىل السجون هو أحد الشواغل األساسية      

وأشار االحتـاد  . ةغري دستورية املتخصصطريقة عمل احملكمة اجلنائية كما أن على نطاق واسع    
السنوات األخرية، حيـث    قد ظل جيري تقييدها تدرجيياً خالل       إىل أن حرية التعبري والصحافة ل     

  . الوحدة اليمنيةعمل ضد أُخضع صحافيون حملاكمات وأُغلقت مثاين صحف بعد اهتامها بال
 علـى   وافقتهوصيات وم عظم الت ملرحبت الشبكة العربية للبيئة والتنمية بقبول اليمن        و  -٥٦٦

وقالت إنه ينبغي لليمن، يف سياق      . رية الرأي والصحافة  املتعلقة حب  ٧٦ إىل   ٧٤التوصيات من   
تنفيذ هذه التوصيات، أن يصلح قوانينه وفقاً ملبادئ احلكم الرشيد ومقتضيات حرية التعـبري              

تل أو القمع   لقلوأشارت الشبكة إىل تعرض عدد من املواطنني يف اجلنوب          . والتجمع السلمي 
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 ١٣لتوصية  لوأعربت عن تأييدها    . أو االختفاء القسري جملرد مشاركتهم يف مظاهرات سلمية       
كما قالت إن هنـاك عـدة       .  على أمهية إلغاء مجيع احملاكم اخلاصة غري الدستورية        وشددت

قوانني تنّص على تطبيق عقوبة اإلعدام يف جماالت ال تنطبق عليها أحكام الشريعة، كحريـة               
وأعادت الشبكة تأكيد أمهية ضمان املساواة بني املواطنني اليمنـيني اليهـود   . عبري واملعتقد الت

  .وسائر املواطنني يف التمتع جبميع احلقوق السياسية

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة   -٤  
ا هـو   لتحقيق م أن يقدم اجملتمع الدويل إىل اليمن كل دعمٍ         يف  أعرب الوفد عن أمله       -٥٦٧

  .من أمن ودميقراطية واحترام حلقوق اإلنسانمطلوب 
ورداً على بعض املالحظات اليت أبدهتا منظمات جمتمع مدين وطنية ودولية، أشـار               -٥٦٨

هي أمور تربهن الوفد إىل أن حضورها ومشاركتها وكذا مشاركة الصحافيني يف هذا النقاش            
 ادعاءاهتـا  ثبـت مات اجملتمع املدين أن توقال إن على منظ   . اليمن بلد دميقراطي حبق   على أن   

ما إذا كان أحد    عوسأل الوفد اجملتمع الدويل     . صحيحاذُكر  بأدلة ملموسة ألن ليس كل ما       
وقال إن احلرب يف صعدة     . الدولةضد   السالح   كون للمتمردين احلق يف استخدام    يقبل بأن ي  

ليمين الذي يقطن هـذه     قد فُرضت على اليمن وأنه وجد نفسه ملزماً بالدفاع عن الشعب ا           
قد دعا مراراً إىل وقف األعمـال العدائيـة وإىل احلـوار عـرب              أوضح أن اليمن    و. احملافظة

لألسـف بتجـاوب    هذه الدعوات   مل حتظ   و. الوساطات الوطنية واحلوار الوطين واإلقليمي    
يني وقال الوفد إن احلكومة ال تزال جتهل مطالب احلـوث         . املتمردين الذين آثروا لغة السالح    

وأعرب الوفـد   . وأهداف احلرب وما إذا كانت دوافعها دينية أو حيركها السعي إىل السلطة           
السلطة مشرياً إىل أن مجيـع املنظمـات        طريق الوصول إىل    عن اعتقاده أن االنتخابات هي      

  .جريت مؤخراًالدولية قد تابعت االنتخابات الرئاسية اليت أُ
أشار الوفد إىل أن وزارة حقوق اإلنسان هـي         وخبصوص مسألة املشردين داخلياً،       -٥٦٩

برنامج األمم املتحدة (جزء من اللجنة املؤلفة من جهات تشمل صناديق وبرامج األمم املتحدة  
 منـاطق   تزاراليت  واللجنة الدولية للصليب األمحر،     ) اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة    

 من نقص يف املساعدات املقدمة سـواء        وأوضح أنه ما  . الرتاع وقدمت املساعدة للمتضررين   
  .من املنظمات الدولية أو احلكومة

نشئت وفقاً  جهاز األمن السياسي قد أُ    إلشراف  وقال الوفد إن السجون اخلاضعة        - ٥٧٠
وخبصوص متسك اليمن بالقانون اإلنساين الدويل وتعاونه مع اللجنـة          . لقانون أقّره الربملان  

ـ و. جلنة وطنية تتناول تنفيذ هذا القانون   توجد   هفد إن الدولية للصليب األمحر، قال الو     د أك
 وأن  ؛إقامة شراكة كاملة مع منظمـات اجملتمـع املـدين         يسعى إىل   الوفد على أن اليمن     

وأعاد الوفد تأكيد . االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان هي أفضل شاهد على هذا التعاون
لسياسيني يف تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار       شرك اجملتمع املدين والشركاء ا    سُتاحلكومة  أن  

  .االستعراض الدوري الشامل
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.  اللتني أشار إليهما أصحاب املـصلحة      ٢١ و ٢٠وأعاد الوفد تأكيد قبوله التوصيتني        -٥٧١
نشئت لدراسة مجيع املطالب الشرعية للمـواطنني اجلنـوبيني     وشّدد على أن جلنة حكومية قد أُ      

احلكومـة  إذا ُوجدت أي مطالب مشروعة فإن   هوقال إن . ت ممكن واالستجابة هلا يف أسرع وق    
وأضاف أنه ال توجد أية قيود على حرية التجمع الـسلمي، وأن أيـة              . اً مجيع هامستعدة لتنفيذ 

وقـال إن األنـشطة     . جريت قد متّت وفقاً للقـانون     أو إغالق صحٍف أُ   إلقاء قبض   عمليات  
ن الصحافة واملطبوعات الذي يضمن جلميع املواطنني       اإلعالمية العامة جتري وفقاً للدستور وقانو     

 ولكل مواطن احلق يف طلب االنتصاف عن        .حرية الرأي واالستعالم دون قيد أو شرط      احلق يف   
  .طريق احملكمة

  فانواتو    
قاً جلميع األحكـام    طب ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢جري االستعراض املتعلق بفانواتو يف      أُ  -٥٧٢

 فانواتو وفقـاً   قدم من ، واستناداً إىل التقرير الوطين امل     ٥/١ اجمللس   ذات الصلة الواردة يف قرار    
؛ والتجميع الذي أعدته    )A/HRC/WG.6/5/VUT/1 (٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥للفقرة  

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

 ،٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥املعقودة يف   ،  ١٩ يف جلسته    ونظر جملس حقوق اإلنسان،     -٥٧٣
  ). أدناه‘جيم‘انظر القسم ( املتعلق بفانواتو واعتمدها  االستعراضنتائجيف 

ق العامل املعين باالستعراض    تقرير الفري من  بفانواتو   نتائج االستعراض املتعلق     ألفتتو  -٥٧٤
أو االستنتاجات، ومـا    /وآراء فانواتو بشأن التوصيات و    ) A/HRC/12/14(الدوري الشامل   

من التزامات طوعية وردود على املسائل أو       من اجمللس بكامل هيئته     قدمته قبل اعتماد النتائج     
ى يف الفريـق العامـل      القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جـر           

)A/HRC/12/14/Add.1.(  

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

أعاد ممثل فانواتو، وهو نائب رئيس جلنة فانواتو املعنية باالستعراض الدوري الشامل،    -٥٧٥
  .كيد التزام فانواتو بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيهاتأ

جتاه تنفيذ التوصيات   يف ا وقال املمثل إن احلكومة قد اختذت بالفعل خطوات إجيابية            -٥٧٦
اعتماد سياسات وأطر عمـل  عن طريق   املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وذلك        

  .والوزارات احلكوميةاإلدارات متنوعة ضمن 
 وجزء مـن    ٧ و ٥ و ٣ و ٢وقد قبلت فانواتو مجيع التوصيات، باستثناء التوصيات          -٥٧٧

 بشأن التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع         ٢ففيما يتعلق بالتوصية    . ٢٠التوصية  
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غـري أن  . أشكال التمييز العنصري، فإن فانواتو غري مستعدة بعد للتصديق على هذه االتفاقية    
، يعي القائم يوفر احلماية من مجيع أشكال التمييز، مبا فيها التمييـز العنـصري             اإلطار التشر 
املتعلقـة   ٧ و ٥ و ٣لتوصـيات   إىل ا أما بالنـسبة    . من الدستور ) ١(٥ يف املادة    وذلك مثالً 

االتفاقيـة   و ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      التصديق على   ب
 واالنـضمام إىل الربوتوكـول      ،ق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     الدولية حلماية حقو  

االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن فاتواتو غري مـستعدة             
 الصعوبات املاليـة الـيت تواجههـا        الرئيسية لذلك هو  ألسباب  وأحد ا  ،بعد للتصديق عليها  

و مناسب بتقييم ومشاورات بقصد التصديق علـى هـذه          وسيجري القيام على حن   . فانواتو
 الذي يدعو إىل النظر يف      ٢٠أما اجلزء الثاين من التوصية      . االتفاقيات عندما ُيعترب ذلك مناسباً    

ن ال يرسلون أطفاهلم إىل املدارس فهو أمٌر        ـور الذي ـتطبيق عقوبات مالئمة على أولياء األم     
املالئمة ألولياء  املشورة  نواتو على استعداد لتوفري خدمات      ن فا أالوفد  وذكر  . ال تقبله فانواتو  

  .األمور الذين ال يرسلون أطفاهلم إىل املدارس
 هتـدف إىل    ٢٠١٤-٢٠٠٩وقد اعتمدت فانواتو استراتيجية لقطاع العدالة للفترة          -٥٧٨

 ، والنساء ، واحملتجزون ،ذوو اإلعاقة األشخاص  تعزيز ومحاية حقوق الفئات الضعيفة، ومنها       
يف هذا الصدد يف صياغة سياسـات هتـدف إىل          الكبرية  مثل أحد التحديات    يتو. واألطفال

وقال املمثـل   . ضمان التكامل بني التشريعات واألعراف احمللية وتلك املتعلقة حبقوق اإلنسان         
االعتبار يف االستراتيجية على حنو يضمن إجـراء        يف  إن األهداف اإلمنائية لأللفية قد أُخذت       

كما أنشأت فانواتو فرقة عمل هبـدف تيـسري تنفيـذ           .  التشريعية ذات الصلة   اإلصالحات
  . من جانب الوزارات واإلداراتاألهداَف اإلمنائية لأللفية

ر اإلصالحيات خطوات لتحسني الوضع يف اإلصالحيات عن طريـق          وائواختذت د   -٥٧٩
وأنشئت كذلك . رةاألقل خطوواحملتجزين  ةرواخلطالشديدي احملتجزين بني فصل الجتديدها و

  .تجزينإلصالحيات من أجل تناول الشكاوى املتعلقة بإساءة معاملة احملكدوائر اجلنة تأديبية 
ومن املقرر أن يقوم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           -٥٨٠

 ٢٠٠٩ديسمرب  /ون األول  كان ٤العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بزيارة إىل فانواتو يف           
  .ملناقشة معاملة احملتجزين يف سياق املعايري الدولية

خطوات أصبح نافذاً، وأن فانواتو قد اختذت       قد  وقال املمثل إن قانون محاية األسرة         -٥٨١
قال إن احلكومة تعمل على وضع برامج للتوعية هبذا القانون          و. إجيابية لضمان تنفيذه الكامل   

كمـا  .  تعمل يف ميدان مكافحة العنف ضد املرأة       دةئرات غري حكومية    بالتعاون مع منظما  
أعطت فانواتو األولوية للعمل على وضع مقترح الستعراض مجيع التشريعات ذات الصلة اليت             

وأنشأت فاتواتو كذلك وحـدة     . تنطوي على أحكام تؤدي إىل التمييز ضد املرأة وهتميشها        
ان التحقيـق   ـضملف املرتيل و  ـمسائل العن ل مع   للتعامالشرطة  قوات  حلماية األسرة ضمن    

  .كما ينبغي يف مجيع احلاالت
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وقال الوفد إن فانواتو تنظر جبدية يف إنشاء جلنة أو وحدة حلقوق اإلنسان ضـمن                 -٥٨٢
احلكومة من أجل اإلشراف على تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطـار االسـتعراض الـدوري               

تقـدمي  من أجل   ادثات مع بعض الشركاء الدوليني      وقد عقدت احلكومة بالفعل حم    . الشامل
  .املساعدة التقنية املناسبة يف هذا الصدد

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
ا أشادت اجلزائر باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا فانواتو لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايته            -٥٨٣

. دولة جزرية صغرية نامية ومن أقل البلدان منـواً معوقات بوصفها على الرغم مما تواجهه من      
زيـادة  بغيـة    املساعدة التقنية الالزمة     قدميودعت اجلزائر اجملتمع الدويل واألمم املتحدة إىل ت       

ـ      . تعزيز هذه احلماية   املرأة وقالت إن التدابري املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني والنهوض ب
كما أشارت إىل اجلهود املبذولـة      . وتعزيز مشاركتها يف احلياة السياسية هي تدابري مشجعة       

لتحسني النظام الصحي ومكافحة األمراض واحلد من وفيات األطفال، داعيةً اجلهات الفاعلة            
ـ و.  املساعدة التقنية الالزمة يف هذا الصدد      قدمياملعنية يف منظومة األمم املتحدة إىل ت        تنوه

اجلزائر باستعداد احلكومة لوضع سياسة لتوفري التعليم جماناً، فشجعت جهودها الراميـة إىل             
لزامي وذلك عن طريق تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنيـة          اجملاين واإل التعليم االبتدائي   ضمان  

ـ          . املتعلقة بتوفري التعليم للجميع    يط وقالت اجلزائر إهنا حتبذ لو شارك ممثلون ملنتدى جزر احمل
  .اهلادئ يف جنيف لكي يتسىن عقد حوار معهم

يف عملية االسـتعراض الـدويل      من جانب فانواتو    شاركة البناءة   املبرحبت اهلند   و  -٥٨٤
الشامل على الرغم من عدم وجود متثيل هلا يف جنيف، واعتربت ذلك شاهداً علـى التـزام                 

انواتو مؤخراً على العهـد     وأشارت اهلند بتقدير إىل تصديق ف     . حقوق اإلنسان بشأن  فانواتو  
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد              
املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن سّنها قانون 

واعترفت اهلنـد   . أةسهم يف محاية وتعزيز حقوق املر     تأن  ، وهي أمور من شأهنا      محاية األسرة 
  .من أقل البلدان منواًبلداً دولة جزرية صغرية نامية وباعتبارها بالتحديات اليت تواجه فانواتو 

دولـة صـغرية    باعتبارها  التحديات اليت تواجهها فانواتو     إهنا تدرك    أستراليا   وقالت  -٥٨٥
مات غري احلكومية   احلكومية واملنظ اإلدارات  جريت مع   ونوهت باملشاورات املستفيضة اليت أُ    

وأشادت أستراليا بالتزام فانواتو بتحسني األوضاع يف السجون ومراكـز          . إعداد التقرير عند  
واعترفت أستراليا بالتزام فـانواتو     . االحتجاز، وال سيما عن طريق فصل القّصر عن البالغني        

عت علـى   مببادئ حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة، فرحبت بقانون محاية األسرة وشج           
  .اختاذ خطوات عملية لضمان تنفيذها يف الوقت املناسب

عملية االستعراض الدوري   يف  فانواتو  شاركة  أشادت الواليات املتحدة األمريكية مب    و  -٥٨٦
الـشفافية يف   املـساءلة و  وأشارت إىل أن مسأليت     . معوقاتالشامل على الرغم مما تعانيه من       
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ويف حني أعربت الواليات املتحدة عن تقديرها       . اً للقلق القطاع العام بفانواتو ال تزاالن مثار     
اجلهود اليت يبذهلا مكتبا أمني املظامل ومراجع احلسابات العام للتحقيق يف الفساد يف القطـاع               

. دقيقـة  لتمكينهما من إجـراء حتقيقـات         هلما العام، فإهنا طلبت ختصيص املزيد من املوارد      
 باملوافقةز االحتجاز لكي تتوافق مع املعايري الدولية و       وأشادت الواليات املتحدة بتجديد مراك    

  . واملعاقبة عليهاانتهاكات ضد املرأةارتكاب قانون محاية األسرة ملنع على 
هـي  املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل       إهنا تدرك أن     نيوزيلندا   وقالت  -٥٨٧

 احمليط اهلادئ، ورحبت باستعداد     لدول اجلزرية الصغرية يف منطقة    بالنسبة إىل ا  مهمة جسيمة   
هذه املنطقة يف حلقة دراسية عن االسـتعراض        األخرى يف   بلدان  الفانواتو لتقاسم خرباهتا مع     
و أكثـر   ـكما رحبت نيوزيلندا بقبول فانوات    . ٢٠٠٩عام  أوائل  الدوري الشامل ُعقدت يف     

طاع العدالـة للفتـرة     يف املائة من التوصيات وأشادت باالستراتيجية اليت وضعتها لق         ٩٠من  
، واليت تتناول محاية حقوق اإلنسان، مبا فيهـا حقـوق األشـخاص ذوي            ٢٠١٤-٢٠٠٩
  .وأعربت نيوزيلندا عن تطلعها للعمل مع فانواتو بشأن تنفيذ هذه التوصيات. اإلعاقة

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
لدولية بالتقدم الذي أحرزته فانواتو يف كفالة حقوق اإلنسان،         رحبت منظمة العفو ا     -٥٨٨

 وضع بـرامج    طريقن  عوال سيما سّن قانون محاية األسرة، وحثت على تنفيذ هذا القانون            
كما رحبت املنظمة باخلطوات املتخـذة      . تدريبية ألصحاب املصلحة وختصيص موارد كافية     
 ه املراجعة عـن طريـق     ت على إجراء هذ   جلمع خمتلف قوانني األسرة يف قانون واحد، وحث       

. مشاورات عامة كافية، كما حثت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة الالزمة يف هذا الصدد             
ورحبت املنظمة بكون فانواتو يف املراحل األولية للتصديق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب،          

القتصادية واالجتماعيـة   فشجعتها على التصديق كذلك على العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا         
لقـضايا املتعلقـة    ا تناول على التزام فانواتو ب    ةقويعالمة  إن ذلك سيشكل    وقالت   .والثقافية
 وقلـة   ،لفقـر تناول قضايا ا  وحثت املنظمة اجملتمع الدويل على مساعدة فانواتو على         . بالفقر

  . احلصول على اخلدمات الصحية واملياه النظيفة والسكن الالئقإمكانيات
يدز عـن   إلا/وأعربت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          -٥٨٩

على استخدام الـشكل الـذي      الشبكة   وشجعت   .معدل املرتفع لقبول التوصيات   تقديرها لل 
 يف سياق   ة حامسةٍ أمهيله  تعلق بالتوصيات   فيما ي لوضوح  بالنظر إىل أن ا   اتبعته فانواتو يف ردها     

 علـى   أكدت، ف ٢٥ورحبت الشبكة برد فانواتو على التوصية       . لدوري الشامل االستعراض ا 
مايـة  حبقوق اإلنسان و  حبأن وضع تشريع صريح ضد التمييز من شأنه أن يعزز التزام فانواتو             

حتظر صراحةً  أن  كما شجعت الشبكة فانواتو على أن تقبل هذه التوصية و         . شةالفئات املهمَّ 
 االقتصادية وامليل اجلنسي أو اإلصـابة بفـريوس   ملكانةعاقة واالتمييز على أسس من بينها اإل   

شة عـن   واقترحت الشبكة أن تعزز فانواتو محاية الفئات املهمَّ       . يدزإلا/نقص املناعة البشرية  
طريق تنظيم محالت توعية وتثقيف للجمهور، وشجعت على تطبيق مبـادئ يوغياكارتـا             
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كما شجعت الشبكة فانواتو على االنـضمام       .  السياسات ذات الصلة   رسميف  وجعلها دليالً   
، والذي يدعو إىل وضع ٢٠٠٨عام يف  دولة يف اجلمعية العامة ٦٧إىل اإلعالن الذي أصدرته     

  .يةانحد للتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنس
ورحبت هيئة الفرانسيسكان الدولية بالتزام فانواتو بتحقيق هدف توفري التعليم جماناً             -٥٩٠

، مـشجعةً  ٤٢، وبقبوهلا التوصية ٢٠١٠إىل الثامن حبلول عام     من األول  صفوف الدراسية لل
فانواتو على دعم األطفال الذين ال تستطيع أسرهم دفع التكاليف اإلضافية للتعليم االبتـدائي     

التعليم بغية إتاحة إمكانية نيل     كما شجعت على توسيع اهلياكل األساسية املدرسية        . اإللزامي
ودعت اهليئة فانواتو إىل النظر يف وضع مناهج دراسية مبتكـرة           . الثامنالصف  اً ملا بعد    جمان

وشجعت اهليئة فـانواتو  .  للشباب العاطل عن العمل عليميةللمرحلة الثانوية وتوفري خدمات ت    
النتقـال مـن املرحلـة      املعدل املنخفض ل  كذلك على مجع بيانات إحصائية وحتليل أسباب        

وإذ رحبت اهليئة بالدعوة الدائمـة    . ملرحلة الثانوية ومعدالت التسرب املدرسي    االبتدائية إىل ا  
اصة، فإهنا رأت أن قيام املقرر      اخلجراءات  بواليات يف إطار اإل   اليت أصدرهتا فانواتو للمكلفني     

يسهم يف حتسني التمتع هبذا احلـق       ميكن أن   اخلاص املعين باحلق يف التعليم بزيارة إىل فانواتو         
  . أفضل املمارسات مع البلدان األخرى يف املنطقةقاسمفرصة لتالح يتيأن و

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة   -٤  
أعاد وفد فانواتو التأكيد على أن االستعراض الدوري الشامل يشكل عملية جديدة              -٥٩١

وقـال إن   . يتها حبزمٍ بتعزيز حقوق اإلنسان ومحا     ةلتزمم احلكومة   ولكنفانواتو،  إىل  بالنسبة  
 التعليقات اليت أبدهتا الدول وأصحاب املـصلحة وستـستخدمها          ضع يف االعتبار  فانواتو ست 

  .لتحسني سياساهتا وقوانينها املتعلقة حبقوق اإلنسان

  سالفية السابقةومجهورية مقدونيا اليوغ    
 /أيـار  ١٢سالفية السابقة يف    وة مقدونيا اليوغ  ـجري االستعراض املتعلق جبمهوري   أُ  -٥٩٢
، واسـتناداً إىل    ٥/١قاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللـس           طب ٢٠٠٩مايو  

من مرفق  ) أ(١٥سالفية السابقة وفقاً للفقرة     و مجهورية مقدونيا اليوغ   قدم من التقرير الوطين امل  
؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة       )A/HRC/WG.6/5/MKD/1 (٥/١قرار اجمللس   

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

 ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥املعقودة يف ، ١٩ يف جلسته ونظر جملس حقوق اإلنسان،  -٥٩٣
انظر القسم  (سالفية السابقة واعتمدها    ونيا اليوغ  املتعلق جبمهورية مقدو    االستعراض نتائجيف  

  ). أدناه‘جيم‘
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تقرير من  سالفية السابقة   وجبمهورية مقدونيا اليوغ   نتائج االستعراض املتعلق     ألفتتو  -٥٩٤
وآراء الدولـة بـشأن     ) A/HRC/12/15(الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل        

مـن  من اجمللس بكامل هيئتـه      ه قبل اعتماد النتائج     قدمتأو االستنتاجات، وما    /التوصيات و 
التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافيـة أثنـاء احلـوار           

  ).A/HRC/12/15/Add.1انظر أيضاً  (التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

أو االستنتاجات  /وصيات و اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن الت          -١  
   املتوصل إليهاوبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

قال رئيس قطاع العالقات املتعددة األطراف يف وزارة اخلارجية إن التوصيات الـيت               -٥٩٥
قُّدمت أثناء دورة الفريق العامل تتطابق إىل حد بعيد مـع أولويـات مجهوريـة مقـدونيا                 

ل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وستشكل إضافة قيمة يسترشد         سالفية السابقة يف جما   واليوغ
 ٤٢حات اليت ُجمعـت يف      اقترالوقال إن التعليقات وا   . هبا البلد فيما يقوم به من عمل يف هذا اجملال         

  .ع االستعراضولدولة موضإىل اتوصية هي مقبولة عموماً بالنسبة 
ربوتوكـول االختيـاري    علـى ال    مؤخراً بلدع ال وفيما خيص املعاهدات الدولية، وقّ      -٥٩٦

لـوزارات  ل نشئ فريق عامل يتألف من ممـثلني      وأُ. التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
تنفيذ مجيع األنشطة الالزمـة للتـصديق علـى االتفاقيـة           بغية  لمنظمات غري احلكومية    لو

توكـول  الربوعلـى   توقيع  الإجراءات  أن تبدأ يف املستقبل القريب      كما ُينتظر   . وبروتوكوهلا
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مث التصديق عليه،           

أيضاً للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          توجد احتماالت   و
. يوأفراد أسرهم، فضالً عن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسر      

تقيـيم  عنـد   وفيما يتعلق حبقوق الطفل، فقد روعيت بالكامل أحكام اتفاقية حقوق الطفل            
نظمـة األمـم    القطري مل كتب  املوقد اسُتشري   . القوانني املنطبقة واعتماد التشريعات اجلديدة    

إدارة إنـشاء   القيام رمسياً ب  ومن املقرر   . وأُشرك يف هذه العملية   ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
تقلة حلقوق الطفل ضمن مكتب أمني املظامل، وفقاً للتعديالت املعتمدة مؤخراً يف القانون             مس

  .املتعلق بأمني املظامل
كما هتدف التعديالت اليت أُدخلت مؤخراً على القانون املتعلق بـأمني املظـامل إىل                -٥٩٧

ختياري التفاقيـة  تسق ألحكام القانون املتعلق بالتصديق على الربوتوكول اال   املتنفيذ  الضمان  
آلية الذي أُنشئ ك  أمني املظامل   منصب   القانون اجلديد تعزيز دور      تضمنوي. مناهضة التعذيب 

  .استقالله املادي وفقاً ملبادئ باريسضمان  كما يتضمن وطنية، وقاية
اجلماعـات  أما خبصوص اتفاق أوهريد اإلطاري والتوصيات املتعلقة بالعالقات بني            -٥٩٨

زال االتفاق اإلطاري أولوية لدى احلكومة، وقد اعُتمدت مجيع القوانني اليت كان اإلثنية، فال ي
 إجـراءات   اُتبعـت اليت ال تنتمي إىل األغلبية، كما       اجلماعات  ُيزمع اعتمادها لتنظيم حقوق     

وفقـاً للـديناميات    اجلماعات من غري األغلبيـة      لتوظيف األشخاص الذين ينتمون إىل هذه       
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نة وزراء لرصد تنفيذ االتفاق، كما ُنفذت سلسلة مـشاريع تـضمنت            نشئت جل وأُ. توخاةامل
مشروعاً مشتركاً بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة               

 ىظحي، وهو مشروع    )اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       ) اليونيسيف(
اجلماعـات  ركز على حتسني احلوار بني يية لأللفية و  صندوق حتقيق األهداف اإلمنائ   من  بدعم  

 طريـق ن  عاالندماج  "وجتري صياغة استراتيجية بعنوان     .  اجلماعات بنيفيما  اإلثنية والتعاون   
ت خطط العمل واخلطط التنفيذية األربع اليت اعُتمدت يف إطـار عقـد     روجع، كما   "التعليم

نفيذ مشروع خاص بـاملرأة يف املنـاطق        واستراتيجية إدماج الروما، وقد بدأت الدولة يف ت       
  .اإلثنيةاملنتميات إىل اجلماعات نساء الالريفية، مبا يشمل 

ـ  التوفيما يتعلق بتسجيل احلالة املدنية، فإن قانون السج         -٥٩٩ التزامـاً  ة ينـشئ     املدني
وقد تـبني أن    . لوثائق واإلجراءات  مقابل ا  كل طفل دون تقاضي أي رسوم     والدة  بتسجيل  

 وقد اُتخذت يف هـذا      ،التسجيللديها أكرب مشاكل فيما يتعلق ب      اليت   ةالفئهم  ما  سكان الرو 
اإلطار إجراءات من بينها تنظيم عدد كبري من االجتماعات وحلقـات النقـاش التثقيفيـة               

  .واإلعالمية اليت نظمتها احلكومة ومنظمات غري حكومية من أجل التصدي هلذه املشكلة
 يـواء اإلحتسني مرافـق    : نظام السجون من عنصرين مها    احلايل ل صالح  اإلويتألف    -٦٠٠

عمل موظفي هـذه    أوضاع  السجناء املدانني واملتهمني واألحداث؛ وحتسني      اخلاصة بكل من    
وقد اعُتمد يف هذا السياق برنامج تدريب وتثقيف، كمـا ُوضـعت       . املرافق وزيادة عددهم  

ربة تطبيق إصالحات الـسجون     جت"وسُينفذ مشروع عنوانه    . خطة تنفيذية لتدريب املوظفني   
لعـام  ، وطُلبت، يف إطار صك االحتاد األورويب        "وفقاً للمعايري املطلوبة من االحتاد األورويب     

إعداد استراتيجية  من أجل   النضمام، األموال الالزمة    السابقة ل املتعلق بتقدمي املساعدة     ٢٠٠٩
ـ   من أجل   وطنية للنهوض بنظام السجون و     ة الـصحية املقدمـة يف      تقييم استراتيجية الرعاي

  .السجون وتنفيذها
وفيما خيص التوصيات املتعلقة مبكافحة التمييز، فإن احلكومـة سـتنظر قريبـاً يف                -٦٠١

ـ   . احلماية من التمييز من أجل إقراره رمسياً      املتعلق ب قانون   ال مشروع  /رانـويف منتصف حزي
 وُنظمت كذلك   .حة التمييز  بدأت سلسلة من الدورات التدريبية املتعلقة مبكاف       ،٢٠٠٩يونيه  

وحيظر مشروع القانون حظراً صرحياً التمييز      . يف هذا اجملال  العامة  سلسلة من محالت التوعية     
أما التوصية املتعلقة حبقوق الشركاء من نفس اجلنس        . على أساس امليل اجلنسي ونوع اجلنس     

  .لبلد يف هذه املرحلةإىل افهي غري مقبولة بالنسبة 
ر أن يساعد تطبيق القانون املتعلق بتكافؤ الفرص وتنفيذ خطـة العمـل             ومن املنتظ   -٦٠٢

تمثيل املرأة يف   فيما يتعلق ب  باملساواة بني اجلنسني على مواصلة االجتاه اإلجيايب املستمر         املتعلقة  
ُحدِّدت سـجالت    حتليل للتشريعات ذات الصلة و     عدوقد أُ . مجيع مناحي احلياة االجتماعية   

 مع املنظمات غري احلكومة املعنية بنساء الروما ومكتب أمني املظـامل يف             لمواطنني بالتعاون ل
وال سيما نساء الروما،     ،لقضاء على عدم املساواة يف معاملة الروما      إىل ا سياق األنشطة الرامية    

وجيري كذلك تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة        . وصوهلم إىل املؤسسات احلكومية   إمكانية  و
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وقد اختذت مجيع املؤسسات والـوزارات      . ٢٠١١-٢٠٠٨يل للفترة   للحماية من العنف املرت   
كما اُتخـذت تـدابري     . لدى املهنيني ذوي الصلة   الفنية  ذات الصلة تدابري لرفع معايري اخلربة       

  .حلماية الضحايا من العنف املرتيلاملتاحة التدابري القانونية عن اجلمهور معلومات لتحسني 
تطبيقـاً  إىل تطبيق القانون املتعلق بقضاء األحداث       وجيري تنفيذ خطة عمل هتدف        -٦٠٣
 برامج تدريبية متخصـصة جلميـع       أُعدتذا القانون و  هب اصةوقد اعُتمدت اللوائح اخل   . فعاالً

وقد دأبت الدولة على حتسني االتساق بني أنشطة شىت املؤسـسات           . املؤسسات ذات الصلة  
ل يف جمال كشف ومنع ممارسات االجتار       الدولية اليت تعم  املنظمات  واملنظمات غري احلكومية و   

املتعلقة بإجراءات   التصديق على االتفاقية األوروبية      جرى ،٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . بالبشر
 ٢٠١٢-٢٠٠٩مكافحة االجتار بالبشر، واعُتمدت يف هذا السياق خطة عمل جديدة للفترة            

  . واستراتيجية جديدة
وقـد  . رئيسيةاألولويات ال ضمن  له وكفاءته    وتعزيز استقال  ءوال يزال إصالح القضا     -٦٠٤

 بالكامل، وجيري إعداد خطة عمل يف هذا اجملـال،          ٢٠٠٤ُنفذت استراتيجية اإلصالح لعام     
 آليات مستقلة وخارجية للرقابة على      توجدو.  يف املائة  ١١بنسبة  القضاء  وقد زيدت ميزانية    

هنية بصورة موضوعية ومهنيـة يف      كما ينظر قطاع الرقابة الداخلية واملعايري امل      . عمل الشرطة 
  . املتعلقة حبدوث انتهاكات على أيدي أفراد الشرطةاالدعاءاتمجيع 
وفيما خيص االنتخابات، أشارت الدولة إىل أهنا ستنفذ بالكامل التوصيات الـواردة              -٦٠٥

أعدته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب  الذي ٢٠٠٩يف تقرير رصد االنتخابات لعام 
ؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهي توصيات تنطوي على إجـراء املزيـد مـن              امل

  .تنقيح قائمة الناخبنيفضالً عن اإلصالحات يف النظام االنتخايب 
 التسرب املدرسي، ُنفذ مشروع إرشـادي ملـساعدة         ةصاوفيما خيص التعليم، وخ     -٦٠٦

وقد ُخصص مـا    .  ومتابعة حتصيلهم  التالميذ وأولياء األمور على تسجيل أطفاهلم يف املدارس       
 يف املائة ١٠بنسبة طلبة الروما وُخفضت لملرحلة الثانوية خاصة با منحة دراسية   ٦٥٠جمموعه  

وزارة قامـت   ويف األعوام الثالثة املاضية،     . معايري التسجيل يف املرحلة الثانوية لطالب الروما      
لروما وبعض احلكومات احملليـة،      االجتماعية، بالتعاون مع صندوق تعليم ا      ةالعمل والسياس 

  .مشروع لتحضري أطفال الروما قبل عام من بدء التعليم االبتدائيبتنفيذ 

  بة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
امل يف عملية  الكبسالفية السابقة الخنراطها    وأشادت هنغاريا جبمهورية مقدونيا اليوغ      -٦٠٧

أن يسهم تنفيذ التوصيات يف تعزيز حالة       يف  االستعراض الدوري الشامل، وأعربت عن أملها       
كما رحبت هنغاريا بالتوضيحات املقدمة بشأن سؤاهلا املتعلق        . حقوق اإلنسان يف هذا البلد    

من أجـل   وأبدت هنغاريا تأييدها التام للجهود املبذولة حىت اآلن         .  وفعاليته ءقية القضا اصدمب
 وشجعت احلكومة على املضي يف تعزيز صالحيات        ،حتسني كفاءة مؤسسات حقوق اإلنسان    
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وأعربت هنغاريا عن اقتناعها بـأن التنفيـذ        . مكافحة التمييز سائل  أمني املظامل فيما يتعلق مب    
 وطلبت إيالء املزيد مـن  .يد اإلطاري سيسهم يف تعزيز حقوق األقليات      رالكامل التفاق أوه  

 احلكومة على متابعـة     تشجعو ،"الجئي كوسوفو "ل م الوضع القانوين    ي إلعادة تقي  االهتمام
  .هذه املسألة

ربهن على النهج اجلاد الذي تتبعه      نوعية املعلومات املقدمة اليت ت    إىل  ت اجلزائر   أشارو  -٦٠٨
. عملية االستعراض الدوري الـشامل    بشأن  سالفية السابقة   وسلطات مجهورية مقدونيا اليوغ   

فإهنـا   ولـذلك    ؛ هذه العملية ينبغي أن تشمل ال اإلدارة فحسب وإمنا الساسة أيضاً           غري أن 
ورحبت اجلزائـر بقبـول الدولـة       . ُتشجع املشاركة على املستوى الوزاري يف هذه العملية       

ـ و. مع مبادئ باريس  متفقاً  مكتب أمني املظامل    أن يكون   ضمان  الداعية إىل   توصيتها   دت أكّ
التسرب املدرسي،  معدالت  ت العملية املتخذة من أجل التصدي ملسألة        على التدابري واإلجراءا  

ضمان الداعية إىل   كما رحبت اجلزائر بالتجاوب مع توصيتها       . أطفال الروما لدى  وال سيما   
حصول أقليات معينة على السكن الالئق والتعليم والعمل والرعاية الصحية، وإيالء اهتمـام             

  . احلياة االجتماعيةقطاعاتخاص إىل تعزيز اندماجهم يف مجيع 
 مجهورية  ما تبنته نذيل اجلاد والنهج البناء ال    وقفسلط االحتاد الروسي الضوء على امل       -٦٠٩

 وشـكر . سالفية السابقة يف مجيع مراحل عملية االستعراض الدوري الشامل        ومقدونيا اليوغ 
وقـال إن   . يـه  عل الوفد على ما قدمه من أجوبة على األسئلة اليت طرحهـا          االحتاد الروسي   

املعلومات املقدمة تدل على التزام احلكومة بأمورٍ من بينها االنضمام إىل املعاهدات الدوليـة              
قوق اإلنسان ملواءمتها مع املتطلبات واملعايري الدولية الوطنية حلعايري املحلقوق اإلنسان وحتسني 

ت تنفيذ مالئمـة وفعالـة      إنشاء آليا إنه يفهم أن مسألة      االحتاد الروسي    قالو. يف هذا اجملال  
املزيد من النجـاح يف تعزيـز       هلذا البلد   متمنياً  حتظى بأولوية عليا يف برنامج عمل احلكومة،        

  .حقوق اإلنسان ومحايتها
سالفية الـسابقة   وأشارت البوسنة واهلرسك إىل أن حكومة مجهورية مقدونيا اليوغ          -٦١٠

إلنسان، وأن مثة حتسينات قد حتققـت       على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق ا      جاهدة  حترص  
فوضع خطط العمل واملشاريع واالستراتيجيات يؤكد التـزام احلكومـة          . على هذا الصعيد  

كما أن اخلطـوات املتخـذة      . لتحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف خمتلف اجملاالت      ا مبواجهة
علـى التحـسينات     حبقوق اإلنسان والتصديق عليها تدل       تعلقةالعتماد الصكوك الدولية امل   

  . يف هذا البلداجلادة اليت حتققت يف مضمار حقوق اإلنسان
أشارت بلغاريا إىل بعض التحسينات امللحوظة يف اإلطارين التشريعي واملؤسـسي           و  -٦١١

غري أهنا أعربـت  . سالفية السابقة فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان      وجلمهورية مقدونيا اليوغ  
 اختاذ بلدت التعصب والتمييز على أساس إثين وناشدت سلطات العن قلقها املستمر إزاء حاال

اإلثين وتعزيز التسامح واحترام    االنتماء  مجيع التدابري املالئمة من أجل منع التمييز على أساس          
 طكما دعت بلغاريا السلطات إىل بذل جهود منهجية لضمان استقالل وسائ          . التنوع اإلثين 
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علـى  املتمثلة يف الكـالم احلـاض       مارسة  ه النتشار امل  يف الوقت نفس  التصدي  مع  اإلعالم  
  . الواردة يف تقرير الفريق العامل١٣اختاذ تدابري عاجلة لتنفيذ التوصية إىل الكراهية، و

شكرت سلوفينيا احلكومة على تناوهلا األسئلة اليت أثارهتا وردها عليها، وال سيما            و  -٦١٢
. يد اإلطـاري  رمكافحة التمييز، وتنفيذ اتفاق أوه    ، وقانون   ءاألسئلة املتعلقة باستقالل القضا   

كما رحبت سلوفينيا بقبول توصيتها املتعلقة بتدعيم استقالل اجلهـاز القـضائي وقدراتـه              
  .اإلمجالية، مشجعةً احلكومة على املضي يف تعزيز حقوق األقليات وآلية أمني املظامل

يف مـدارس   فصل اإلثين يتزايد    أن ال أشارت الواليات املتحدة األمريكية بقلق إىل       و  -٦١٣
 أصالً حلماية طـالب  ويف حني أن ذلك قد استخدم. سالفية السابقةومجهورية مقدونيا اليوغ  

ـ     عميقؤدي إىل ت  ياألقليات من العنف القائم على أسس إثنية، فإنه          ات  االنقسام بـني اإلثني
ات املتحدة بالتزام   ورحبت الوالي . قوض جهود املصاحلة  يعزز القوالب النمطية، و   ي، و املختلفة

تعزيز التسامح واحترام التنوع اإلثين عن      باحلكومة بالتصدي لألسباب اجلذرية للعنف اإلثين و      
كما أعربت عن تأييدها الكامل للهدف الذي وضعته . طريق التركيز بشكل أكرب على التعليم

 كوسيلة لتعزيـز    التعددية الثقافية والتسامح  واملتمثل يف تدريس مقررات بشأن      وزارة التعليم   
  . كافةاإلثنيةاجلماعات اللحمة االجتماعية بني 

ىل حتـسني التـشريعات     إرحبت سلوفاكيا بقرار الدولة تنفيذ التوصيات الداعية        و  -٦١٤
 وتعزيـز اسـتقالله     ءكون إصالح القـضا   لوأعربت عن سرورها    . االنتخابية تنفيذاً كامالً  

د، وشجعت احلكومة على مواصلة بذل اجلهود       لبلالرئيسية ل ولويات  ما زاال من األ   وكفاءته  
حتـسني األوضـاع يف     فضالً عن   ،  ءخطة العمل املتعلقة بإصالح القضا    بإعداد  الالزمة كافة   

قانون لضمان أن يكون    إىل ضرورة بذل جهود     أيضاً  وأشارت  . السجون ومراكز االحتجاز  
كما . يري الدولية حلقوق اإلنسان   لمعاممتثالً متاماً ل  حالياً،  إعداده  مكافحة التمييز، الذي جيري     

عمليـات  تضافر الطاقات الذي تتيحـه      رحبت سلوفاكيا بعزم احلكومة على االستفادة من        
على تنفيذ اتفاق   الحتاد األورويب وأدوات املساعدة يف مرحلة ما قبل االنضمام          إىل ا االنضمام  

لتحـديات  مواجهة ا  إىل   تعزيز جهودها الرامية  يف  أوهريد اإلطاري تنفيذاً كامالً، وشجعتها      
  .يف االستعراض الدوري الشاملاليت ُحددت 

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
يف بيان مشترك صادر عن الرابطة األوروبية للمثليات واملثليني جنـسيا والـشبكة               -٦١٥

واحتاد الرابطات اهلولندية إلدماج    يدز  إلا/القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية      
 قـوة ، أشادت املنظمات الثالث باحلكومة ب     )مركز الثقافة والترفيه يف هولندا    (املثلية اجلنسية   

ودعت الرابطـة   .  الواردتني يف تقرير الفريق العامل     ١٨ و ١٣لقبوهلا معظم أجزاء التوصيتني     
 صراحةً يف قانون مكافحة التمييز، بوصفها أحد يةانإىل إدراج اهلوية اجلنساملذكورة األوروبية 
اليت حيظر التمييز على أساسها، وذلك من أجل توفري محاية أفضل حلقوق األشخاص األسباب 

كما رحبت الرابطة حبمالت التوعية وبرامج مكافحة التمييز الـيت نفـذهتا            . لني جنسياً احملّو
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ة، يف سياق تنظـيم هـذه احلمـالت         وشجعت الرابطة احلكوم  . احلكومة يف اآلونة األخرية   
اجملتمع املدين ذات الصلة واالسترشاد مببـادئ       يف شراكة مع مجاعات     وتنفيذها، على العمل    

، أعربت الرابطة عن خيبـة أملـها العميقـة ألن    )ب(١٨وفيما خيص التوصية    . يوغياكارتا
ني جنـس مـن   العشريين  من نفس اجلنس نفس معاملة      العشريين  احلكومة قررت أال تعامل     

  .، وحثت احلكومة على إعادة النظر يف موقفها هبذا الشأنتلفنيخم
 عن  واترةإزاء االدعاءات املت  إهنا ما زالت تشعر بالقلق       جلنة احلقوقيني الدولية     وقالت  -٦١٦

 اجلنـاة   قاضاةإساءة املعاملة على يد سلطات إنفاذ القانون والتقاعس عن اختاذ تدابري فعالة مل            
. يف ميدان حقوق اإلنسان   الواقعة على الدولة     ملا تقتضيه االلتزامات الدولية      ومعاقبتهم، وفقاً 

املتعلقة كما أعربت اللجنة عن أسفها ألن الفريق العامل مل يتطرق إىل بعض القضايا الرئيسية               
الوصول الفوري والفعال والسري إىل حمـامٍ،       إمكانية  نع التعذيب منعاً فعاالً، ومنها انعدام       مب

 إىل إجراء فحص طيب فوري ومستقل لكل من يّدعي تعرضه للتعـذيب أو إسـاءة                واحلاجة
ـ   جانب   من   ةفعالمراجعة  املعاملة، فضالً عن ضرورة إجراء       سألة مـدى   اهليئات القضائية مل

ودعت اللجنة احلكومة إىل إجراء حتقيق مستقل يف مالبسات اختطـاف           . قانونية االحتجاز 
  .ودور أجهزة استخباراهتا يف هذا الصددالسيد املصري واحتجازه يف البلد 

حثت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية احلكومةَ على تنفيـذ اتفـاق       و  -٦١٧
املنظمـة  كمـا حثـت     . الروماجبماعات  ريد اإلطاري بالكامل، وباألخص ما يتعلق منه        هأو

وتعزيـز اهلياكـل اإلداريـة    احلكومة على إعطاء األولوية لصياغة إطار قانوين ملكافحة التمييز    
إمكانية الوصـول إىل  ولفتت املنظمة االنتباه إىل أن . أي شكل من أشكال التمييز   على  لمعاقبة  ل

أمام فتيات الروما الاليت تقل أعمارهن عن    بعيدة املنال   مراكز إيواء ضحايا العنف املرتيل ال تزال        
وفيما يتعلق بالجئي   . دبر من أسرهن   عاماً ويتعرضن للعنف الناجم عن الزواج املبكر أو امل         ١٨

كوسوفو من الروما، أعربت املنظمة عن قلقها ألن عملية منح اللجوء ال تزال غـري مراعيـة                 
وأفادت املنظمة بأن مثة حاالت لنساء تعرضن ألسوأ أشـكال العنـف            . بالكامل لنوع اجلنس  

، خبـصوص  كومـة حثت املنظمة احلو. القائم على نوع اجلنس قد ُرفض منحهن صفة الالجئ   
وقالت إن نـصف    . تدابري إجيابية للقضاء على التسول    اختاذ  على  حالة أطفال الروما املتسولني،     

كما حثت املنظمـة    . هؤالء األطفال تقريباً يعانون مشاكل إدمان ومن مث فهم خمالفون للقانون          
و عام عن مجيع    على اختاذ إجراءات يف هذا الصدد، من بينها النظر يف إصدار عف           بقوة  احلكومةَ  

  . عاماً والذين مل توفر هلم الدولة برامج ملكافحة اإلدمان١٦ تقل أعمارهم عن ناألطفال الذي

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة   -٤  
ن مجيع املقترحات قـد أُخـذت يف        ىل أ إرئيس الوفد، يف مالحظاته اخلتامية،      أشار    -٦١٨

يوجد دائماً  هسالفية السابقة تعترف بأنوورية مقدونيا اليوغوأكد أن مجه . االعتبار كما ينبغي  
وقال إن البلد قـد     . قوق اإلنسان وأهنا تتصرف من هذا املنطلق      فيما يتصل حب  للتحسني  جمال  
 وهو اتبوأ جمتمعاً متساحماً له مساته اخلاصة، وإنه يسعى كذلك إىل حل ما يواجهه من صع   هي
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إن عملية   وأردف قائالً . ن القضايا اليت أثارهتا الوفود    أية مناقشات أخرى بشأ   إلجراء   ستعدم
االستعراض الدويل الشامل، اليت شاركت فيها احلكومة برمتها مشاركةً كاملة، هي فرصـة             

االلتزامات الوطنية أو الدولية، وحتديـد      من حيث   ممتازة لتقييم اإلجنازات اليت حتققت، سواء       
ن التوصيات ستكون دليالً مفيـداً     إ الوفد جمدداً    لقاو. قضايابشأن عدد من ال   البلد  أين يقف   

ن التوصـيات   إُيسترشد به يف وضع السياسات وحتديد اإلجراءات املتعلقة حبقوق اإلنسان، و          
أن الدولـة   ذكـر   كما  . واالقتراحات املقدمة سوف ُتدرج يف هذه السياسات واإلجراءات       

  .يف املستقبل  االستعراضةستواصل التعاون بالكامل واملشاركة يف عملي

  جزر القمر    
قاً جلميع األحكام   طب ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣ر يف   مجري االستعراض املتعلق جبزر الق    أُ  -٦١٩

 جزر القمر وفقاً    قدمة من ، واستناداً إىل املعلومات امل    ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       
ضية األمـم املتحـدة     ؛ والتجميع الذي أعدته مفو    ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥للفقرة  

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

 ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥املعقودة يف ، ١٨ يف جلسته ونظر جملس حقوق اإلنسان،  -٦٢٠
  ). أدناه‘جيم‘ فرعانظر ال(تعلق جبزر القمر واعتمدها  امل االستعراضنتائجيف 

تقريـر الفريـق العامـل املعـين        من  جبزر القمر    نتائج االستعراض املتعلق     ألفتتو  -٦٢١
أو / وآراء جزر القمر بـشأن التوصـيات و        ،)A/HRC/12/16(باالستعراض الدوري الشامل    

من التزامـات طوعيـة     كامل هيئته   من اجمللس ب  قدمته قبل اعتماد النتائج     االستنتاجات، وما   
وردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف 

  .الفريق العامل

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

أعرب وفد جزر القمر عن امتنانه للجهود اليت بذلتها األمم املتحدة، وخباصة أمانتها،    -٦٢٢
كما أعرب عن   .  يف عملية االستعراض الدوري الشامل     ة جزر القمر  من أجل ضمان مشارك   

إعداد نتائج االستعراض   ة املقدمة منها يف     لمساعدللمكسيك واململكة املتحدة وغانا     لشكره  
  .تأمل جزر القمر أن جيري اعتمادهااليت 
 الوفد أنه بعد مرور ستة أشهر تقريباً على إجراء االستعراض املتعلـق جبـزر               ورأى  -٦٢٣

ثـريت  اليت أُ أوجه القلق   أن تكون نتائج إجيابية قد حتققت بشأن        حقاً  القمر، فإن من املتوقع     
، أعلن  ٢٠٠٨وان يف عام    وفيما خيص حماولة انفصال جزيرة أجن     . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان   

. صـلية احملتجزين قد أُطلق سراحهم وعادوا إىل جزيرهتم األ       العسكريني  الوفد أن االنفصاليني    



 A/HRC/12/50 

GE.10-11826 220 

كما ذكر أن الساسة يف جزيرة القمر الكربى الذين حتدوا تنفيذ الدستور املنقح مل يعـودوا                
  .حتقيق قضائي وليسوا حمتجزينموضع 
نتني ومخسني اليت قبلتها جزر القمر تشكل التزامـاً،         وذكر الوفد أن التوصيات االث      -٦٢٤

 حقـوق   ثـل وقال إن البلد يتمـسك مبُ     . وكرر تأكيد عزم جزر القمر الثابت على تنفيذها       
  .، مكرراً أن جزر القمر ستتبىن نتائج االستعراض بالكامل متسكاً شديداًاإلنسان

  االستعراض ة يف اجمللس بشأن نتائجباآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِق  -٢  
 الـيت   ٤٥ توصية، مبا فيها التوصية      ٥٢أعربت قطر عن تقديرها جلزر القمر لقبوهلا          -٦٢٥

قدمتها قطر فيما يتعلق بزيادة اجلهود املبذولة لتوفري التعليم جماناً جلميع األطفال الذين هم يف               
شاء مؤسسات احتادية يف سـياق      وأشادت قطر مبا حتقق من إجنازات، مثل إن       . سن الدراسة 

االفتقار إىل املـوارد االقتـصادية   إىل  قطر أشارتو.  اجلاري الدستورياإلصالح السياسي و  
التحديات الناشئة عن الفقر، والبطالة، واألمية، وال سيما يف جمال إعمال احلقوق            إىل  واملالية و 

وأثنـت  . اف اإلمنائية لأللفية  حتقيق األهد وكذلك يف جمال    االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
قطر على اجلهود اليت تبذهلا جزر القمر ملكافحة الفساد والفقر ويف جمال احلكم الرشيد مـن                

مزيد مـن   أن يتحقق   يف  أعربت قطر عن رغبتها     و. أجل حتقيق التنمية البشرية واالجتماعية    
  .التقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف جزر القمر

ت اجلزائر على جزر القمر ملا تبذله من جهود على الـرغم مـن التحـديات                وأثن  -٦٢٦
جزر القمر على تصميم وأشارت إىل أن قبول التوصيات يدل على . املطروحة واملوارد النادرة  
  علىوهنأت اجلزائر جزر القمر بوجه خاص     . قوق اإلنسان املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية    

ورحبت اجلزائر باجلهود اليت تبذهلا جزر القمر ملكافحة الفقر . تجزينإلفراج عن املتمردين احملا
ملـساواة  بشأن ا  وطنية   ةاعتماد سياس عن طريق   والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

وأثنت على ما تبذله    . بني اجلنسني وتعزيز مشاركة املرأة يف الشؤون العامة واحلياة االقتصادية         
لنمو واحلد من الفقر، وخطة عمـل       تحقيق ا إلعداد استراتيجية وطنية ل   من جهود   جزر القمر   

وأبدت اجلزائر تقديرها لقبول التوصيات املتعلقـة بتـدريب         . وطنية إلتاحة التعليم للجميع   
 ألطفـال املوظفني القضائيني واملوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون من أجل حتسني محايـة ا            

  .ئر اجملتمع الدويل إىل دعم جزر القمر فيما تبذله من جهودودعت اجلزا. ونظم قضاء األحداث
وأثنت على جزر   . بادئ وقيم حقوق اإلنسان   مبام جزر القمر    زتلورحبت البحرين با    -٦٢٧

اليت جيري تنفيذها، على الـرغم مـن املعوقـات االقتـصادية             وأالقمر لاللتزامات املنفذة    
مية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف        وأشادت بالسياسات والربامج الرا   . واالجتماعية

 من أجل حتقيـق     ، فضالً عن احلق يف التنمية     ،ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
وأشارت إىل التدابري املتخذة للتخفيف من وطأة الفقـر وزيـادة           . األهداف اإلمنائية لأللفية  

 البحرين تقديرها للجهـود املبذولـة       وأبدت. حصول اجلميع على التعليم والرعاية الصحية     
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مشاركتها يف  تعزيز  لتحسني وضع املرأة والتشجيع على تعيني املرأة يف مناصب صنع القرار و           
اإلنصاف والعـدل   تعلقة بتحقيق    الوطنية امل  ةورحبت البحرين بالسياس  . النشاط االقتصادي 
  .العمل ة يفضمان املساواة بني الرجل واملرأالرامية إىل وبالتدابري األخرى 

وذكرت اجلماهريية العربية الليبية أن مشاركة جزر القمر يف االستعراض الـدوري              -٦٢٨
الشامل تدل على األمهية اليت مينحها هذا البلد حلقوق اإلنسان على الرغم مما يواجهـه مـن              

وأشارت إىل عدد اهلياكل املنشأة يف جزر القمر حلماية املرأة وصـون حقوقهـا،        . صعوبات
ـ     واالستراتيجيات اجلديدة    ،ليات املخصصة حلماية الطفل   واآل لمـرأة  لتمكني  الراميـة إىل ال

وأثنت على اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر ومواصـلة ضـمان          . وضمان إتاحة فرص التعليم   
ورحبت بانضمام جـزر القمـر إىل العديـد مـن           . احلصول على التعليم والرعاية الصحية    

قوق اإلنسان، وبكون احلوار التفاعلي قد أفضى إىل توصـيات          حباملتعلق  االتفاقيات الدولية   
يف أن تقدم األمم املتحدة واجملتمع الدويل املساعدة إىل         عربت عن أملها    وأ. قبلتها جزر القمر  

  .جزر القمر، عند االقتضاء، لدعم اجلهود املبذولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان
 يظهر تصميم جزر القمر على املضي قدماً        والحظ املغرب أن دعم أغلبية التوصيات       -٦٢٩

ورحب املغرب بقرار جزر القمر قبول التوصيات املتعلقـة         . بروح من الشفافية واملوضوعية   
وأشار إىل استعداد السلطات الختاذ     . وضع املرأة وتشجيع تعليم األطفال    يف   اتحتسينإجراء  ب

 فرص حصول األطفال على     تدابري خلفض معدل وفيات األطفال والوفيات النفاسية وحتسني       
 احلصول على الـدعم واملـساعدة مـن         تطلبوذكر أن تنفيذ التوصيات ي    .  الصحية الرعاية

 على الرغم ، اجلهود اليت تبذهلا جزر القمرتربهنو. وكاالت دولية، مثل منظمة الصحة العاملية
. اطيـة عليـه   إرادهتا الراسخة لتحديث احلكم وإضفاء الصبغة الدميقر      ، على   من ندرة املوارد  

  .جزر القمر ضروري ومَربرإىل وذكر املغرب أن تقدمي اجملتمع الدويل للمساعدة والدعم الكبريين 
وذكرت السنغال أن جزر القمر بقبوهلا ألكثرية التوصيات قد أكدت اسـتعدادها              -٦٣٠

ورحبت السنغال باستعداد جـزر القمـر       . لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف سياق صعب      
نظر أيضاً باستحسان   تقالت إهنا   و. قوق اإلنسان تتعلق حب ىل صكوك دولية أخرى     لالنضمام إ 

وأشارت إىل أن وجـود  . إىل قبوهلا التوصية اليت تتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  
. هذه املؤسسة ميكن أن يسهم إسهاماً كبرياً يف تعزيز اإلطار املؤسـسي حلقـوق اإلنـسان               

ة لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات اليت قويأن تبذل جهوداً  على وشجعت السنغال جزر القمر
  . وناشدت اجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة يف هذا اخلصوص،قبلتها
وشكرت غانا جزر القمر على توضيحاهتا اإلضافية للتوصيات، وأبـدت تقـديرها             -٦٣١

إلفـراج عـن املتمـردين      خذت بالفعل منذ إجراء االستعراض، مبا يف ذلك ا        للتدابري اليت اتُ  
 حقوق اإلنسان والتزامها    ثُلوذكّرت بأن جزر القمر قد أعلنت متسكها القوي مبُ        . احملتجزين

وأبدت . بتعزيز التنمية البشرية احلقيقية على الرغم من العوائق االقتصادية واالجتماعية الكثرية          
مل مع اجمللس من أجل      توصية والستعدادها للع   ٥٩ توصية من بني     ٥٢تقديرها لقبول الدولة    
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  مندعمالفجزر القمر تستحق  . قضايا حقوق اإلنسان يف البلد    إىل تناول    الرامية   تعزيز اجلهود 
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانحتسني عملية اجمللس واجملتمع الدويل لتحقيق رغبتها يف 

   اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرونالتعليقات العامة  -٣  
 مـن   ٦٦يف الفقـرة    الواردة   ٤تناولت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني التوصية         -٦٣٢

س بني   من قانون العقوبات جتّرم النشاط اجلنسي الذي ميارَ        ٣١٨التقرير، والحظت أن املادة     
قوق اإلنسان قد أكـدت     املعنية حب لجنة  الوأشارت إىل أن    . بالغني من نفس اجلنس برضاهم    

 من احلق يف اخلصوصية واحلق يف عدم التمييز مبا يتعارض           وانني تنتهك كالً  مراراً أن هذه الق   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأشارت أيـضاً إىل            ٢٦و) ١(١٧مع املادتني   

القائلة بأنـه ال جيـري   والحظت ردود الوفد    .  يف هذا الشأن   ة السامي ةها املفوض تالنداءات اليت وجه  
، فينبغـي   العالقة اجلنسية املثلية ورأت أنه إذا كان هذا هو احلـال          وال إنفاذ القانون بشأن     املقاضاة  

هذه القوانني فإهنـا    عندما ال جيري إنفاذ     حىت  ف .قبول التوصية االستعداد ل للحكومة أن تبدي    
جزر الرابطة  وحثت  . لني جنسياً  كرامة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واحملوَّ       هتدر

ـ القاضية  قوق اإلنسان   املتعلقة حب القمر على مواءمة قانون العقوبات مع االلتزامات الدولية          اء ـبإلغ
  . يف هذا الصددك األحكام وقبول التوصية املتمثلة يف تنظيم محالت إلذكاء الوعيـتل

 لتوصـيات عن تقديرها ل  ت رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية        أعربو  -٦٣٣
 القاسية وغري   ألوضاعإزاء التقارير املتعلقة با   قلقها  وأعربت عن   . االستعراضاردة يف نتائج    الو

على وأثنت على تصديق جزر القمر      . الصحية اليت يعيش يف ظلها بعض األشخاص احملتجزين       
اتفاقية مناهـضة   صكوك إضافية، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و          

وأثنت أيـضاً   . أو املهينة  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية        التعذيب  
 ومكافحـة   ، وفيات الرضـع   لعدم وخفض   ،على اجلهود اليت ُتبذل لتحسني حالة األطفال      

والحظت .  وحتقيق املساواة بني اجلنسني على الرغم من التحديات اجلسيمة املطروحة          ،الفقر
ر تأثرياً سلبياً على احلق اإلنساين يف احلياة ويف الصحة والغذاء واملاء كما             أن تغري املناخ سيؤث   

وطلبت أن يقدم اجمللس واجملتمع الـدويل       . سيؤثر على توافر مستوى معيشة الئق وعلى البيئة       
  .الدعم إىل جزر القمر فيما تبذله من جهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  ضوع االستعراض املالحظات اخلتامية للدولة مو  -٤  
بغية حتـسني   زر القمر بالبيانات اليت تناشد اجملتمع الدويل أن يدعم البلد           جرحبت    -٦٣٤

 اليت أثارهتا الرابطـة الدوليـة       أوجه القلق وفيما يتعلق ب  . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   عملية  
برضـاهم  البالغني  نياليت تتم بإن العالقات اجلنسية املثلية قوله للمثليات واملثليني، كرر الوفد    

 ٣١٨املادة بتنقيح وأحاط الوفد علماً بالتوصية املتعلقة . يف جزر القمرللمقاضاة مل ختضع قط 
 طريقـة ويف هذا اخلصوص، ذكّرت جزر القمر بأن البلدان ال تتطور بال . من قانون العقوبات  

مر من جديـد    ويف اخلتام أكدت جزر الق    . نفسها وأنه يلزمها بعض الوقت إلجراء التغيريات      
  .أهنا ستسعى جاهدة إىل جعل ُمثُل حقوق اإلنسان حقيقة واقعة يف البلد
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  سلوفاكيا    
جلميع األحكام  قاً  طب ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣جري االستعراض املتعلق بسلوفاكيا يف      أُ  -٦٣٥

ـ  قدم من  واستناداً إىل التقرير الوطين امل     ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس        ا ـ سلوفاكي
تجميع الذي  ال، و )A/HRC/WG.6/5/SVK/1 (٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥قاً للفقرة   وف

، )A/HRC/WG.6/5/SVK/2 ()ب(١٥للفقـرة  أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً     
 )ج(١٥ملوجز الـذي عدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              او
)A/HRC/WG.6/5/SVK/3.(  

ئج  يف نتـا   ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ املعقودة يف    ١٩اجمللس يف جلسته    ونظر    -٦٣٦
  ). أدناه‘جيم‘انظر الفرع (االستعراض املتعلق بسلوفاكيا واعتمدها 

تقريـر الفريـق العامـل املعـين        من  نتائج االستعراض املتعلق بسلوفاكيا      ألفتوت  -٦٣٧
ـ    )A/HRC/12/17(باالستعراض الدوري الشامل     أو /شأن التوصـيات و   ، وآراء سلوفاكيا ب

من التزامات طوعيـة    من اجمللس بكامل هيئته     ات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج       ـاالستنتاج
 معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف      وردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجلَ       

  ).A/HRC/12/17/Add.1انظر أيضاً (الفريق العامل 

أو االستنتاجات  /ربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و       اآلراء اليت أع    -١  
   املتوصل إليهاوبشأن االلتزامات الطوعية والنتائج

يدة لتقيـيم   فرذكر وفد سلوفاكيا أن عملية االستعراض الدوري الشامل هي فرصة             -٦٣٨
ـ قد اعُتربت   يات  أغلبية التوص  أن   رأىو. تنفيذ التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      اءة بّن

درج الكثري من التدابري املوصى هبا فعالً يف خطط العمل وبلغت مراحل            أُقد  وحمددة اهلدف، و  
  .خمتلفة من التنفيذ

أن أغلبية التوصيات تتعلق بالغجر الروما وبتحـسني مـستويات          على  وأكد الوفد     -٦٣٩
ضافة باإلصحية وفرص العمل    معيشتهم وحصوهلم على املسكن املناسب والتعليم والرعاية ال       

 وإساءة معاملة الغجر الرومـا      ،بدوافع إثنية املرتكب   والعنف   ،إىل القضاء على أفعال التمييز    
ت سلوفاكيا أن هذه اجملموعة من التوصـيات بالغـة          أور. على أيدي سلطات إنفاذ القانون    

مجيـع  من جانـب    ن  تعاوال وبذل اجلهود و   ،التعقيد وتقتضي حجماً كبرياً من املوارد املالية      
  .لكن ميكن التوصل إليها يف املستقبلواملعنيني، والحظت أن احللول ليست وشيكة 

 توصية دون أي حتفظ، ومل تقبل تسع        ٧٩أن سلوفاكيا قد قَبِلت     على  الوفد  يشّدد  و  -٦٤٠
  .حتفظاتمع إبداء توصيات، وأيدت ثالث توصيات 

 اليت تدعو إىل اعتماد صـك  ٩ التوصية وأشارت سلوفاكيا إىل أهنا ال ميكن أن تقبل    -٦٤١
 وأن يـوفر احلمايـة    ةأقليمجاعات  قانوين شامل يعترف حبقوق األشخاص الذين ينتمون إىل         

أمهية كبرية على محاية األقليـات،    إهنا تعلق   ت سلوفاكيا   الوق. الضرورية، وال سيما لألطفال   
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األقليات القومية مكفولة   وذكرت أن حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل        . مبن فيهم األطفال  
ورأت سلوفاكيا أن هذا اإلطار يكفي وأهنا     . يف الدستور ويف غريه من املعايري القانونية القائمة       

  .اعتماد أي صك قانوين جديدفكر يف ال ت
وضع املزيد من الضمانات التـشريعية      تقترح باملثل    ١١التوصية  أضاف الوفد أن    و  -٦٤٢

ماية األقليات القومية وامليثاق    حلحكام االتفاقية اإلطارية    أللكامل  ااالمتثال  الرامية إىل حتقيق    
وذكر الوفد أن الضمانات التـشريعية احلاليـة        . األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات     

وقد استعرض جملس احلكومة املعين باألقليات القومية واإلثنية التقارير الدورية احلالية           . كافية
  . تدابري إضافية ومل يطلب اختاذ أيةاتني االتفاقيتنياملتعلقة بتنفيذ ه

 اليت تدعو إىل صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنيـة تتعلـق            ،١٤وفيما يتعلق بالتوصية      -٦٤٣
حبماية احلقوق املدنية للمثليات واملثليني وملزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً، وجه الوفد   

نع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكره األجانـب        ملاليت ُوضعت   االهتمام إىل خطة العمل     
  .األشخاص  وثيقة شاملة تتصل أيضاً حبقوق أولئكهي واليت ،ومعاداة السامية والتعصب

أن التعقيم القسري مل    على  ، وأكدت   ٦٩ إىل   ٦٧ومل تقبل سلوفاكيا التوصيات من        -٦٤٤
ذلك فال ميكن للحكومة أن     ل و رمسياً،عليها   افقيكن قط سياسة حكومية رمسية أو ممارسة مو       

وقد أثارت االهتامات املتعلقة حباالت التعقـيم القـسري         . تتحمل أي مسؤولية سياسية عنه    
دعـوى  رفعـت   لنساء الغجر الروما يف سلوفاكيا الشرقية رد فعل مباشر من احلكومة اليت             

ـ  . بتهمة ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعيـة     جنائية ضد جناة جمهويل اهلوية       ، ٢٠٠٣ام  ويف ع
ويف هـذا  . الدعوى اجلنائية ألنه تبني أن األفعال اليت ُرفعت الدعوى بشأهنا مل حتدث          ت  فقوأُ

 الصادر  ٥٧٦  وأصبح القانون رقم   ، متت مراجعة التشريع املتعلق بالرعاية الصحية      ،اخلصوص
  كشرط "املوافقة املستنرية " ينص على الشروط الضرورية للتعقيم وعلى تقنني         ٢٠٠٤يف عام   
  . للتعقيممسبق
 اليت تدعو إىل سن وتنفيذ معـايري        ٧٢التوصية  مل تقبل   سلوفاكيا  أوضح الوفد أن    و  -٦٤٥

. تشريعية جديدة لوضع حد للممارسات التمييزية ضد الغجر الروما يف العمليـة التعليميـة             
 متـساوية جلميـع     شروط وقانون مكافحة التمييز ينصان على       ٢٠٠٨عام  لفقانون املدارس   

وقد شدَّد قانون املدارس على املساواة يف فـرص         . ل فيما يتعلق باحلصول على التعليم     األطفا
احلصول على التعليم والتدريب وحظر مجيع أشكال التمييز والفـصل كمبـادئ رئيـسية              

  .ورأى الوفد أن اإلطار القانوين املشار إليه أعاله يكفي يف الوقت احلاضر. للتدريب والتعليم
وتنفيـذ   اللتني تقترحان العمل على وضع       ٧٦و ٧٥فاكيا التوصيتني   ومل تقبل سلو    -٦٤٦

 وذكـر   .املدارس اخلاصة يف  الروما  للتمثيل غري املتناسب ألطفال الغجر      استراتيجية للتصدي   
ـ                لوصالوفد أن قانون املدارس ينص على معايري واضحة اللتحاق األطفال باملـدارس أو الف

ال والطالب ذوي االحتياجات التعليميـة اخلاصـة         وحيدد ومييز بوضوح بني األطف     ،اخلاصة
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واألطفال الذين يعانون من العجز أو اإلعاقة أو الضعف الصحي وأولئك الذين ينتمـون إىل               
  .  هبذا الشأن اختاذ تدابري إضافية أو جديدةخطط لهوليس من امل. بيئة حمرومة اجتماعياً

مـع  ر الوفد أنه    ذكع إبداء حتفظات،    وفيما يتعلق بالتوصيات اليت أيدهتا سلوفاكيا م        -٦٤٧
 الذي يدعو إىل مكافحـة اسـتغالل        ٤٧لجزء الثاين من التوصية     لالعام الوارد   تأييد اهلدف   

غ عن حاالت الستغالل األطفال يف مكان       نه مل ُيبلَّ  أعلى   ددشيفإنه  األطفال يف مكان العمل،     
  . عاماً حمظور١٥تشغيل األطفال دون سن ألن العمل 
 اليت تقترح تدابري تتعلـق باحلريـة        ٥٥بت سلوفاكيا عن حتفظها إزاء التوصية       وأعر  -٦٤٨

جلماعات الدينية اليت تـضم     فيما يتعلق با  معايري وقواعد أكثر مرونة     وتدعو إىل تطبيق    الدينية  
أن التوصية ال حتدد بوضوح     سلوفاكيا  ورأت  .  التمييز ضدهم  نبعدداً قليالً من األتباع وجت    

األتباع وشكل التمييز الـذي     واملقصود كماً بالعدد القليل من      ،  ـةاملطلوبة  ـ املرون ـةعيطب
  .نبهجيب جت
 اليت تطلب تقدمي ردود بانتظـام علـى         ٢٢وأبدت سلوفاكيا حتفظها على التوصية        -٦٤٩

وذكرت أن قدرات   . االستبيانات اليت يرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        
ها بلداً صغرياً، وقد ال تتمكن دوماً من تقدمي املعلومات املطلوبة على            سلوفاكيا حمدودة بوصف  

وستبذل سلوفاكيا أقصى ما بوسـعها للوفـاء باملتطلبـات    . الرغم من مجيع اجلهود املبذولة   
  .ددمن الرد يف الوقت احملدائماً  تفهم موقفها إن مل تتمكن بطلتلكنها و

وأشار إىل أنـه يعتـرب      . تبقيةامل توصية   ٧٩ ل ا أن سلوفاكيا قَبلت  على  د الوفد   شدو  -٦٥٠
مه على تنفيـذ التوصـيات      تصمياالستعراض الدوري الشامل عملية مستمرة، وأعرب عن        

. ري احلكوميـة  ـغاهليئـات  عن طريق التعاون مع اهليئات احلكومية و      تنفيذاً يتحقق   الواردة  
يت قطعتها على نفسها عنـد      وال تزال سلوفاكيا تلتزم بالعمل على تنفيذ التعهدات الطوعية ال         

  .ترشحها لعضوية اجمللس
 ٢٤البلدان اليت وقعت يف أوىل  أن سلوفاكيا هي من بني      على   أكد الوفد    ،ويف اخلتام   -٦٥١
 على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية         ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

ومات املتعلقة بالتوصيات املقدَّمـة يف إطـار        وأشار أيضاً إىل أن املعل    . واالجتماعية والثقافية 
االستعراض الدوري الشامل وبتنفيذها ستقدَّم يف االجتماع املقبل جمللس حكومة سـلوفاكيا            

  .للربح اهلادفة فيما خيص املنظمات غري احلكومية غري

  ستعراضاال اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِقبة يف اجمللس بشأن نتائج  -٢  
رحبَّت هنغاريا باخلطوات اليت اختذهتا سلوفاكيا، وذكّرت بتوصيتها املتعلقة بزيـادة             -٦٥٢

وأشارت إىل أن الربملان السلوفاكي قد      . حتسني الضمانات التشريعية حلقوق األقليات القومية     
 ١ الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف           ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣٠عدَّل قانون لغة الدولة يف      

الـيت  االلتزامات الدولية املتعـددة     مع  يف عدة نقاط    الذي يتعارض   و. ٢٠٠٩تمرب  سب/أيلول
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.  فإنه يقيدها  حقوق وهويات األقليات القومية   بدالً من محاية وتعزيز     ف. سلوفاكياتعهدت هبا   
مقبول من الطرفني يقوم على أساس املعـايري        التوصل إىل حل    وأعربت هنغاريا عن تفضيلها     

أهنا تشارك إىل جانب سلوفاكيا يف      على  وأكدت هنغاريا   . لألقلياتحل املشروعة   وخيدم املصا الدولية  
فاِعلة دولية، وال سيما املفوض السامي املعـين        جهات   باالعتماد أيضاً على     ، ثنائية مفاوضات

 باألقليات القومية التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وأن رئيسي حكوميت هنغاريا وسـلوفاكيا             
املفوض السامي املتعلقـة    التام لتوصيات   قبول  ال على   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٠قا يف   قد اتف 

وتأمل هنغاريا إعـالم اجمللـس      . وناقش كال البلدين تنفيذ هذا االلتزام     . بقانون اللغة املعدَّل  
  .٢٠٠٩ نوفمرب/احملفل الثاين املعين باألقليات املعقود يف تشرين الثايناجتماع بالتقدم احملرز يف 

وك حقوق اإلنسان وهو    ـصكغلبية  رف يف أ  ـوأشارت اجلزائر إىل أن سلوفاكيا ط       -٦٥٣
ا يف  ـواجلزائر جتد ما يـشجعه    . ما يثبت تصميمها على تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان        

نضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        الاستعداد سلوفاكيا لدراسة إمكانية ا    
ورحبت اجلزائر بوضع استراتيجية وطنية للمساواة بني اجلنـسني         .  أسرهم املهاجرين وأفراد 

، وبالتدابري املتخذة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبوجـه            )٢٠١٣-٢٠٠٩(
 على النحو   ،خاص إدماج املرأة تدرجييا يف املناصب ذات الرتب العالية ومناصب صنع القرار           

اجلهود اليت تبذهلا سلوفاكيا لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة         ورحبت ب . الذي أوصت به اجلزائر   
  .أقل البلدان منواًاملقدمة إىل لأللفية، وبالتزامها بزيادة حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية 

 الـواردة يف قـرار      متطلباتورأى االحتاد الروسي أن استعراض سلوفاكيا مطابق لل         -٦٥٤
وأشار إىل أن النتيجة اإلجيابية قد حتققـت        . ٥/١  ويف قرار اجمللس   ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة   

تبعه الوفد السلوفاكي يف مجيع مراحل العملية، وأن سلوفاكيا قـد           اد الذي   ابفضل النهج اجل  
ومتىن االحتاد الروسي لسلوفاكيا أن حترز املزيد من        .  التوصيات معظموافقت دون حتفظ على     

غ أقصى درجات النجاح يف تنفيذ االلتزامات       التقدم يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، وأن تبل       
  .اليت قطعتها على نفسها أثناء عملية االستعراض الدويل الشامل

  اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون التعليقات العامة   -٣  
أطفال الغجر الروما   األعداد الكبرية من    إزاء  عن قلقها   نظمة العفو الدولية    أعربت م   -٦٥٥

حيـّد   خاصة لألطفال املعوقني عقلياً، وهو ما        صولوف ودعون بال ضرورة يف مدارس    الذين ي 
وأبدت أسفها لرفض سلوفاكيا التوصـيتني  . التعليم والعمل يف املستقبلصهم يف   فرمن  بشدة  
وأشارت إىل أن عدة دول قد أعربت       .  دون تأخري  هما، وحثتها على إعادة النظر في     ٧٦ و ٧٥

لتعقيم القسري لنساء الغجر الروما دون موافقتهن ااملتعلقة بملبلَّغ عنها عن قلقها إزاء احلاالت ا    
عدم تشعر بالقلق إزاء استمرار     ال تزال   أهنا  منظمة العفو الدولية    أضافت  و. املسبقة واملستنرية 

وإن رفـض الـسلطات     . إجراء حتقيقات حمايدة وفعالة يف هذا اخلـصوص       بالسلطات  قيام  
التقارير ضوء   هو أمر مثري للقلق يف       القسري يف املستشفيات العامة   م  الدعاوى املتعلقة بالتعقي  

اليت تفيد وجود سلسلة من عمليات وقف احملاكمات القضائية يف قضايا التعقـيم القـسري               
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، وحثـت  ٦٩ إىل ٦٧وأسفت منظمة العفو الدولية لرفض سلوفاكيا للتوصيات من        . دَّعىامل
  .هااحلكومة على إعادة النظر في

الرابطات اهلولندية   باسم احتاد    ،رحبت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني يف أوروبا      و  -٦٥٦
ية إىل صـياغة وتنفيـذ   عاد ال١٤سلوفاكيا للتوصية  بقبول ،ورابطات أخرى للمثلية اجلنسية 

لني عمل وطنية حلماية احلقوق املدنية للمثليات واملثليني وملزدوجي امليول اجلنسية واحملوَّ          خطة  
 التمييز هي وثيقة شـاملة      نواعياً، فضالً عن تأكيدها أن خطة العمل الوطنية ملنع مجيع أ          جنس

الرابطة الدولية سلوفاكيا على ضمان إدراج      وحثت  . تتعلق أيضاً باحلقوق املشار إليها أعاله     
 ؛ يف التشريع املتعلق حبقوق اإلنسان     يةانسأسباب التمييز على أساس امليول اجلنسية واهلوية اجلن       

 واختاذ تدابري تشريعية تـضمن      ؛نظم إجراءات تغيري نوع اجلنس    يوعلى وضع تشريع شامل     
للشريكني من نفس اجلنس التمتع باحلقوق والواجبات نفسها على قدم املساواة مع الشريكني             

واالسترشاد يف عملية وضع السياسات وخطة العمل الوطنيـة مببـادئ           ،  ني خمتلف نيمن جنس 
امليول اجلنسية واهلويـة    فيما يتعلق ب  الدويل   بتطبيق قانون حقوق اإلنسان      يوغياكارتا املتعلقة 

ـ     ا تأييدهاطة الدولية على سلوفاكيا ل    وأثنت الراب . يةاناجلنس وق ـلبيان املشترك املتعلـق حبق
 /ية الذي أُلقي أمام اجلمعية العامة يف كـانون األول         اناإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنس    

  . دولة من مجيع مناطق األمم املتحدة اخلمس٦٧اسم  ب٢٠٠٨ ديسمرب
 أن أي تقييم للوضع االجتمـاعي واالقتـصادي       على  نسيسكان الدولية   اوأكدت هيئة الفر    -٦٥٧

على هم، وشجعت سلوفاكيا    حالتعن  لسكان الغجر الروما جيب إجراؤه بتقدمي صورة دقيقة         
 اإلسكان  ةأن سياس على  كدت  وأ. خطط عملها من األولويات يف    أولوية  جعل مجع بيانات    

اليت تتبعها الدولة واليت تركز على توفري األدوات االقتصادية، ينبغـي أن تـضمن مراعـاة                
وذكرت أن سلوفاكيا جيب أن تضمن      . السياقات الثقافية واالجتماعية اخلاصة بالغجر الروما     

 املتـصلة بـالتعليم     املشاركة الفعالة للغجر الروما يف عمليات صنع القرار املتعلقة بالقـضايا          
أطفال الغجر الروما الذين ال حيتـاجون إىل        قيد  والصحة وأن تبني األسباب اليت تكمن وراء        

هذه املدارس يف جمتمعات يف وجود قدر كبري من سبب  لالتعليم اخلاص هبذه املدارس، وحتليل ا     
  . التعليممحالت لتعزيز احلق الفعلي يفإجراء سلوفاكيا على اهليئة وحثت . الغجر الروما

ما تتحلى به سلوفاكيا مـن روح       على  دت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف       شدو  -٦٥٨
كافحـة  مبتعاون وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا فيما يتعلق بالتعليم، وحبقوق الالجـئني، و            

 التعذيب والسلوك القاسي والالإنساين، واحلد من الفقر، ومكافحة االجتار          حظرالعنصرية، و 
وذكرت أن االفتقار   . ومحاية حقوق املرأة والطفل، واالهتمام حبقوق األقليات اإلثنية       البشر،  ب

 مـشكلة   يعـدّ إىل هيئة مستقلة استقالالً كامالً لرصد حقوق اإلنسان على املستوى الوطين            
املركز الوطين احلايل حلقـوق     سلطة  بإزالة القيود وتوسيع نطاق     ملحوظة للغاية ميكن حلها     

التوصـل إىل   أن تـساعد يف      املنظمة الضوء أيضاً على الطريقة اليت ميكن         وسلطت. اإلنسان
ـ تفاهم مشترك بشأن حقوق اإلنسان وحتقيق األهداف املشتركة وذلك      إقامـة  طريـق  ن ع
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تعددة األطراف، والدعم التقين، وإذكـاء وعـي        املثنائية و التعاون  العالقات  نطاق  وتوسيع  
ع نطاق التعاون يف    يسوإطار ت يف  أن يتسىن   ملنظمة يف   وأملت ا . اجلمهور، واعتماد هنج تفاعلي   

قيـام  جمال حقوق اإلنسان، وال سيما مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية،             
  . زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلدبسلوفاكيا 

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
الكلمـة وعلـى    اليت أخذت    واملنظمات غري احلكومية     شكر وفد سلوفاكيا الوفود     -٦٥٩

وأشار الوفد أيضاً إىل بعض األفكار النقدية أو عـدم          . وجهات النظر اإلجيابية املعرب عنها    
يف سـلوفاكيا   ها  تالرضا فيما يتعلق بالردود اليت قدمتها سلوفاكيا وذكّر باإلجابات اليت قدم          

وأكد أنه سيعمل على مجيع التوصـيات       .  اخلطية  الوطين والبيانات الشفوية والردود    اتقريره
ـ   بعد أربع سنوات    أمالً يف أن تكون اآلراء أكثر إجيابية         جتربـة  ض سـلوفاكيا    وعنـدما خت

  .استعراضها الثاين
 قـدمت ،  ٢٠٠٩مـايو   /ضافة إىل الرد على توصية هنغاريا املقدمة يف أيـار         باإلو  -٦٦٠

 قبل هنايـة عـام      ، سيجريها جملس أوروبا   االستعراضات املقبلة اليت  معلومات عن   سلوفاكيا  
وسـترى  . ماية األقليات القومية وامليثاق األورويب    حل فيما يتعلق باالتفاقية اإلطارية      ،٢٠٠٩

  .مزيد من التحسنيإلجراء  هناك أي حاجة تسلوفاكيا من عملييت الرصد هاتني إن كان
 أعربت سلوفاكيا عن    ، املعّدل وفيما يتعلق باملسألة اجلديدة اخلاصة بقانون لغة الدولة         -٦٦١

أصبحت جزءاً من حوار عادي وحـضاري بـني األصـدقاء           قد  املسألة  هذه  ارتياحها ألن   
ية التابع ملنظمـة األمـن      موقواستناداً إىل آراء املفوض السامي لشؤون األقليات ال       . واجلريان

وستركز . ا الدولية والتعاون يف أوروبا فإن سلوفاكيا على ثقة بأن القانون يتمشى مع التزاماهت           
سلوفاكيا على تنفيذ التوصيات اليت وردت إىل سلوفاكيا وهنغاريا مـن املفـوض الـسامي      

وذكـر  .  وعلى حتديد قواعد التنفيـذ     دَّلوستعمل إىل جانب هنغاريا على تنفيذ القانون املع       
 ٢٥يف  الوفد أن اللجنة احلكومية الدولية املشتركة املعنية باألقليات القومية قـد اجتمعـت              

أن تكون النتـائج اخلتاميـة هلـذا    عرب عن أمله يف وأ.  يف براتيسالفا  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  .عقد يف املستقبل مرضية لكال اجلانبنياالجتماع ولالجتماعات األخرى املتوقع أن ُت

 من  حقوق اإلنسان يف سلوفاكيا   بينما أعرب الوفد عن شكره ملا حظيت به حالة          و  -٦٦٢
وسلوفاكيا .  أن سلوفاكيا تعترب االستعراض الدوري الشامل عملية مستمرة        أكد إنهاهتمام، ف 

  .من هذه العملية وستويل اهتماماً كافياً للتوصياتمبكرة هي يف مرحلة 

   من جدول األعمال٦املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
عامة ، مناقشة   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥املعقودة يف   ،  ٢٠أجرى اجمللس يف جلسته       -٦٦٣

  :ببيانات يلي ْنَم من جدول األعمال أدىل خالهلا ٦تتعلق بالبند 
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 )٢( وأوروغـواي  ،االحتاد الروسـي  : األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(  
 ،) املتعـددة القوميـات  -دولة ( وبوليفيا ، والربازيل ، وباراغواي ، وإكوادور ،أيضاً باسم األرجنتني  (
 ،وأوكرانيـا )  وكولومبيـا  ،) البوليفاريـة  -مجهورية  (وفرتويال   ، وشيلي ،وبريوأوكرانيا،  و

 ، وألبانيـا  ،باسـم االحتـاد األورويب     ()٢( والسويد ، ومجهورية كوريا  ، وبنغالديش ،وإيطاليا
 ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     ، واجلبل األسود  ، وتركيا ، والبوسنة واهلرسك  ،وأوكرانيا
 ونيجرييا  ،وفرنسا) ختنشتايني ول ، وكرواتيا ،وصربيا ، وجورجيا ، ومجهورية مولدوفا  ،السابقة

   واليابان؛، والواليات املتحدة األمريكية،)األفريقيةالدول موعة جمباسم (
   وكولومبيا؛،تركيا: ممثلو الدول املراِقبة التالية  )ب(  
املعنية الشبكة القانونية الكندية    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

  . الدولية حلقوق اإلنسانة واخلدماإليدز/نقص املناعة البشريةوس بفري

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
روع ـ مـش  ٢٠٠٩رب  ـسبتم/ أيلول ٢٣املعقودة يف    ١٤اعتمد اجمللس يف جلسته       -٦٦٤
يغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،   لالطالع على النص بص ( دون تصويت    ١٢/١٠١املقرر  

  ).الفصل األول

  موناكو    
 مـشروع   ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣ املعقودة يف    ١٤اعتمد اجمللس يف جلسته       -٦٦٥
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،     ( دون تصويت    ١٢/١٠٢ املقرر

 ).الفصل األول

  بليز    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣ي  ـودة ف ـعقامل ١٤اعتمد اجمللس يف جلسته       -٦٦٦
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١٠٣املقرر  

  ).الفصل األول

__________ 

 .دولة مراقبة يف اجمللس تتكلم باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٢(
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  الكونغو    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣ي  ـودة ف ـاملعق ١٥اعتمد اجمللس يف جلسته       -٦٦٧
غته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،   لالطالع على النص بصي ( دون تصويت    ١٢/١٠٤املقرر  

  ).الفصل األول

  مالطة    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣ودة يف   ـاملعق ١٥ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٦٨
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١٠٥املقرر  

  ).الفصل األول

  نيوزيلندا    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ودة يف   ـ املعق ١٦ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٦٩
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١٠٦املقرر  

  ).الفصل األول

  أفغانستان    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ودة يف   ـ املعق ١٦ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٠
نص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،   لالطالع على ال ( دون تصويت    ١٢/١٠٧املقرر  

  ).الفصل األول

  شيلي    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ودة يف   ـاملعق ١٦ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧١
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١٠٨املقرر  

  ).الفصل األول

  تشاد    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ودة يف   ـاملعق ١٧ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٢
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١٠٩املقرر  

  ).الفصل األول

  فييت نام    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ودة يف   ـاملعق ١٨ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٣
ص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،   لالطالع على الن ( دون تصويت    ١٢/١١٠املقرر  

  ).الفصل األول
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  أوروغواي    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ودة يف   ـاملعق ١٨ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٤
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١١١املقرر  

  ).الفصل األول

  اليمن    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ودة يف   ـاملعق ١٨ه  ـتاعتمد اجمللس يف جلس     -٦٧٥
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١١٢املقرر  

  ).الفصل األول

  فانواتو    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ودة يف   ـاملعق ١٩ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٦
النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،   لالطالع على  ( دون تصويت    ١٢/١١٣املقرر  

  ).الفصل األول

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ودة يف   ـاملعق ١٩ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٧
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١١٤املقرر  

  ).الفصل األول

  جزر القمر    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ودة يف   ـاملعق ١٩ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٨
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١١٥املقرر  

  ).الفصل األول

  سلوفاكيا    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ودة يف   ـاملعق ٢٠ه  ـاعتمد اجمللس يف جلست     -٦٧٩

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،     (دون تصويت    ١٢/١١٦ملقرر  ا
  ).الفصل األول
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  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -سابعاً   

  ٩/١-حقوق اإلنسان دإجملس متابعة قرار   -ألف   
.  أدىل القاضي ريتـشارد ج     ،٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     -٦٨٠

غولدستون ببيان يتعلق بتقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بـشأن الـرتاع يف غـزة                
)A/HRC/12/48 (٩/١-دإ عمالً بقرار اجمللس.  

  .املعنيني ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال إسرائيل وفلسطني بيانني بوصفهما ممثلني للطرفني  -٦٨١
املعقودة يف   ٢٤ يف اجللسة نفسها ويف اجللسة       ،التفاعلي الذي تال ذلك   وأثناء احلوار     -٦٨٢

  :ببيانات وطرحوا أسئلة يلي ْنَماليوم نفسه، أدىل 
 ، وإندونيـسيا  ، واألردن ،االحتاد الروسي : األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(  

باسم جمموعة   ()٢(تونس و ، والربازيل ، والبحرين ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  
 ، وشـيلي  ،)باسم االحتاد األورويب   ()٢( والسويد ، والسنغال ، وجنوب أفريقيا  ،)الدول العربية 

 ونيجرييـا  ، والنرويج، واملكسيك،)أيضاً باسم حركة عدم االحنياز( ومصر  ، وكوبا ،والصني
  اليابان؛ و، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا،)األفريقيةالدول باسم جمموعة (

 ، وتركيـا  ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (إيران  : الدول التالية مراقبون عن     )ب(  
 ، وسويـسرا  ، والـسودان  ، واجلمهورية العربية السورية   ، واجلماهريية العربية الليبية   ،واجلزائر
 ، وليختنـشتاين  ، ولبنـان  ، والكويت ،) البوليفارية -مجهورية  ( وفرتويال   ، وعمان ،والعراق
  يمن؛ وال،وماليزيا

  جامعة الدول العربية؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
اللجنـة املـستقلة حلقـوق      : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )د(  
   فلسطني؛- اإلنسان

احلق، القانون يف خدمة اإلنسان، ومنظمـة       : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )ه(  
املنظمـة  و وهاداسـا،    ،صادر حقوق املواطنة والالجئني    املركز الفلسطيين مل   - وبديل   .العفو الدولية 

أيضاً باسم مرصد األمم املتحـدة واالحتـاد األورويب للطلبـة           (النسائية الصهيونية ألمريكا    
تـورو  مركـز   (أيضاً باسم معهد حقوق اإلنسان وحمرقة اليهود        (، ومعهد هدسون    )اليهود

  . اإلنسان ء للدفاع عن حقوقرصد حقوق اإلنسان، ومجعية األطباومنظمة ، ))قانونلل
 أجاب كـل مـن هينـا    ،سبتمرب/ أيلول٢٩املعقودتني يف   ٢٤و ٢٣ويف اجللستني     -٦٨٣

  .تاميةاخل غولدستون عن األسئلة وقدما مالحظاهتما. جيالين والقاضي ريتشارد ج
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أدلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق       ، أيضاً ،يف اليوم نفسه   ،٢٤ويف اجللسة     -٦٨٤
حلقوق اإلنسان الـيت حتـدث يف األراضـي         اخلطرية  نسان ببيان فيما يتعلق باالنتهاكات      اإل

الفلسطينية احملتلة، وال سيما من جراء اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية اليت وقعت مـؤخراً يف              
 ٩/١- وقدمت تقريرهـا الـدوري املتعلـق بتنفيـذ قـرار اجمللـس دإ              ،قطاع غزة احملتل  

)A/HRC/12/37.(  

   من جدول األعمال٧املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
 أجرى اجمللس   ،٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ و ٢٩املعقودتني يف    ٢٥ و ٢٤يف اجللستني     -٦٨٥

  : ببيانات يلي ْنَم من جدول األعمال أدىل خالهلا ٧مناقشة عامة بشأن البند 
  رفني معنيني؛ واجلمهورية العربية السورية بوصفهما ممثلني لط ممثال فلسطني  )أ(  
 ، وإيطاليـا  ، وإندونيـسيا  ،االحتاد الروسي : األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )ب(  

باسم اهلنـد وجنـوب   أيضاً ( والربازيل  ، والبحرين ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  
االحتـاد  باسـم    ()٢( والسويد ،)باسم جمموعة الدول العربية    ()٢( وتونس ، وبنغالديش ،)أفريقيا

  ومجهوريـة  ، واجلبل األسـود   ، وتركيا ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ، وأرمينيا ،األورويب
باسم حركة عدم   ( ومصر   ، وكوبا ، وقطر ،) وكرواتيا ، وصربيا ،مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

   وهولندا؛،)باسم جمموعة الدول األفريقية( ونيجرييا ، واململكة العربية السعودية،)االحنياز
 وإيـران   ، واإلمارات العربية املتحـدة    ،أستراليا: بة التالية ممثلو الدول املراقِ    )ج(  

 ومجهورية  ، واجلماهريية العربية الليبية   ، واجلزائر ، وآيسلندا ، وآيرلندا ،) اإلسالمية -مجهورية  (
ـ  ، واملغـرب  ، وماليزيـا  ، ولبنان ، والكويت ،عمانو ،كوريا الشعبية الدميقراطية    ،ديف ومل

   واليمن؛ ،ونيوزيلندا
االحتـاد األفريقـي    : مراقبون عن املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني       )د(  

  وجامعة الدول العربية؛ 
منظمة العفو الدولية، ورابطـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

العامل الثالث   -ومركز أوروبا   دراسات حقوق اإلنسان،    القاهرة ل  ركز، وم نياملواطنني العاملي 
أيضاً باسم  (، وجملس التنسيق للمنظمات اليهودية      )أيضاً باسم االحتاد العاملي لنقابات العمال     (

املنظمة النسائية ، و، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال، وهاداسا   )جملس بيناي بريث الدويل   
ة الدولية للمحـامني و احلقـوقيني       أيضاً باسم الرابط  (الصهيونية يف أمريكا، ومعهد هدسون      

، ومعهد الدراسات والبحوث النسائية، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتـاد الـدويل            )اليهود
لرابطات حقوق اإلنسان، واللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان ومعهد مرمي قـامسي اخلـريي             

ومنظمة الـشمال   التعليمي، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب،          
واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واحتاد احلقـوقيني             
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ومرصد األمم  ) أيضاً باسم املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         (العرب  
  . املتحدة، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

  قترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر يف مشاريع امل  -جيم   

  حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية    
، أدىل ممثـل باكـستان      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     -٦٨٦

إلسـالمي،   وجمموعة الدول العربية، ومنظمة املـؤمتر ا       ،أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية    (
باسم ( الذي قدمته مصر     A/HRC/12/L.12ببيان يتعلق مبشروع القرار     ) وحركة عدم االحنياز  

باسم جمموعة  (، ونيجرييا   )حركة عدم االحنياز، باستثناء شيلي والكامريون وغواتيماال وبنما       
س  وتـون  ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   ( وباكستان   ،)الدول األفريقية باستثناء الكامريون   

  ).باسم جمموعة الدول العربية(
بناًء على طلب ممثل باكستان، أُرجئ النظر يف مشروع القرار          و ،ويف اجللسة نفسها    -٦٨٧

  .  الثالثة عشرةدورتهلينظر فيه اجمللس يف 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -ثامناً   

أعمال جملس حقوق اإلنسان املناقشة السنوية املتعلقة بإدماج منظور جنساين يف          -ألف   
  التركيز على االستعراض الدوري الشاملمع 
 ،٦/٣٠، عمالً بقـراره     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨املعقودة يف    ٢١اجمللس يف جلسته    قام    -٦٨٨

إدماج منظور جنساين يف أعمال اجمللس مـع التركيـز علـى     بشأن  مناقشته السنوية   بإجراء  
  . وأدىل ببيانة الساميةناقشة ممثل املفوضوافتتح امل. الستعراض الدوري الشاملا

: هم ببيانات أمام اجمللـس    ؤويف اجللسة نفسها، أدىل أعضاء حلقة النقاش التالية أمسا          -٦٨٩
 وماريا فريجينيا براس غوميس     ، وجريميي ساركني  ، وسيسيليا راشيل كيسمبينغ   ،ليالين فرحة 

  . كتوار داه بينتا في- وفاتيما ،)أيضاً باسم بربارا إيفلني بيلي(
ببيانات ووجهوا أسئلة إىل  يلي   ْنَم أدىل   ،ويف اجلزء األول من املناقشة اليت تلت ذلك         -٦٩٠

  : أعضاء حلقة النقاش
 ، وإندونيـسيا  ، االحتـاد الروسـي    :األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(  
 ، وكوبـا  ،فرنـسا  و ، وشـيلي  ،)باسم االحتاد األورويب  ( )٢( والسويد ، وسلوفينيا ،والربازيل

   والنرويج؛ ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية



A/HRC/12/50 

235 GE.10-11826 

 وكنـدا   ، وفنلندا ، وتركيا ، وآيرلندا ،أذربيجان: ممثلو الدول املراِقبة التالية     )ب(  
  ؛) ونيوزيلنداأسترالياأيضاً باسم (

اجمللس االستـشاري حلقـوق     : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
  إلنسان يف املغرب؛ا

رصد حقوق اإلنسان،   نظمة  م: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
واحمليط اهلادئ املعين بـاملرأة   اأيضاً باسم منتدى آسي(الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية    و

يكيـة للمعونـة   ، وجامعة برامها كوماري الروحية العاملية، واملنظمة الكاثول   والقانون والتنمية 
الغوثية واإلمنائية، واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان، والتحالف النسائي الدويل، واجمللس           

مجيع أشكال ملناهضة الدويل للممرضني واملمرضات، واجمللس الدويل للمرأة، واحلركة الدولية         
ب الدوليـة لنـصرة     التمييز والعنصرية، والشبكة الدولية لليرباليات، وحركة الشباب والطال       

األمم املتحدة، ومنظمة سوكا غاكاي الدولية، واهليئة الدولية املعنية بأجهزة الطهي العاملـة             
بالطاقة الشمسية، ومشروع تاندمي، ومؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة، والتحالف العـاملي            

الحتـاد العـاملي    ، وا ةجلمعيات الشبان املسيحية، والتحالف العاملي جلمعية الشابات املسيحي       
واملنظمة العاملية للمرأة، واالحتاد العاملي للمرأة من أجل السالم العـاملي، ومنظمـة             للصحة العقلية،   

  ).الدولية زونتا
ويف اجللسة نفسها، أجابت السيدة فرحة والسيدة كيسمبينغ والسيد ساركني عـن              -٦٩١

  .األسئلة وأبدوا تعليقاهتم عليها
بيانات  يلي ب  ْنَم يف اجللسة نفسها، أدىل      ، ذلك تن املناقشة اليت تل   ويف اجلزء الثاين م     -٦٩٢

  :ووجهوا أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاش
باسـم منظمـة املـؤمتر      (باكستان  : األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(  
 ، ونيكـاراغوا ، واملكـسيك  ، والصني ، ومجهورية كوريا  ، وبنغالديش ، وبلجيكا ،)اإلسالمي
   واليابان؛، والواليات املتحدة األمريكية،وهولندا

  اجلزائر وسويسرا واملغرب؛: ممثلو الدول املراِقبة التالية  )ب(  
جلنة البلدان األفريقية املعنيـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

ائي الـدويل  أيضاً باسم االحتاد النـس  (باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل         
  .نسان، واالحتاد الدويل للجامعيات واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإل،)للسالم العاملي

ويف اجللسة نفسها أجاب عن األسئلة كل من السيدة فرحة والـسيدة كيـسمبينغ                -٦٩٣
  .والسيد ساركني والسيدة فيكتوار داه والسيدة براس غوميس وقدموا مالحظاهتم اخلتامية
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   من جدول األعمال٨ناقشة العامة بشأن البند امل  -باء   
 مناقشة  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠املعقودتني يف    ٢٦ و ٢٥ اجمللس يف جلستيه     أجرى  -٦٩٤

  : ببيانات يلي ْنَم من جدول األعمال أدىل خالهلا ٨عامة بشأن البند 
 ، وإندونيـسيا  ،االحتـاد الروسـي   : األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(  

 -دولـة   ( وبوليفيا   ، والربازيل ، وباراغواي ، وإكوادور ،أيضاً باسم األرجنتني  (أوروغواي  و
، ) وكولومبيـا  ،) البوليفاريـة  -مجهوريـة   ( وفرتويال   ، وشيلي ، وبريو ،)املتعددة القوميات 

 ومجهورية الو الدميقراطيـة     ، وبروين دار السالم   ،أيضاً باسم إندونيسيا   ()٢( وتايلند ،والربازيل
 ،وسـلوفينيا )  وميامنـار  ،وماليزيـا  ،وكمبوديا ، وفييت نام  ، والفلبني ، وسنغافورة ،ةالشعبي

 ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ، وأرمينيا ،أيضاً باسم االحتاد األورويب    ()٢(والسويد
)  وكرواتيـا ، وصـربيا ، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة ، واجلبل األسود  ،وتركيا

   والواليات املتحدة األمريكية؛،)باسم جمموعة الدول األفريقية(ونيجرييا  ،والنرويج
  بيالروس وتركيا؛: ممثال الدولتني املراِقبتني التاليتني  )ب(  
جلنـة التنـسيق الدوليـة      : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان        )ج(  

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
املنظمة الكندية للعمل من أجل     : مية التالية مراقبون عن املنظمات غري احلكو      )د(  

أيـضاً  (السكان والتنمية، ومنظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية           
 وشـبكة الرصـد     ،باسم احملفل الدويل للمنظمات غري احلكومية املعين بالتنمية اإلندونيسية        

املعنية لتعليم العاملي، والشبكة القانونية الكندية      ، ورابطة ا  )النسائية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ    
أيضاً باسم منتدى آسيا    (اإليدز، ومركز القيادة العاملية النسائية      /فريوس نقص املناعة البشرية   ب

 ومنظمة رصد العمل العاملي من أجل حقـوق         ،واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية     
أيضاً باسـم  ( واالحتاد اهلولندي لرابطات املثلية اجلنسية   ،)هلادئاملرأة يف منطقة آسيا واحمليط ا     

 ومنظمـة   ،، واالحتاد األورويب للعالقات العامة    )وروباللمثليات واملثليني يف أ   الرابطة الدولية   
رصد حقوق اإلنسان، والنادي الدويل لبحوث السالم، وجلنة احلقوقيني الدولية، واجمللـس             

 اإلنسانية واألخالقية، واملعهد الدويل لدراسات عـدم        قيمالدويل لل اهلندي للتعليم، واالحتاد    
االحنياز، واخلدمات الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني           

  .الشعوب، ومرصد األمم املتحدة، ورابطة اإلسربنتو العاملية
 -مجهورية  (إيران  كل من   ثل   أدىل مم  ،سبتمرب/ أيلول ٣٠املعقودة يف    ٢٦ويف اجللسة     -٦٩٥

  .ممارسة حلق الردببيانات وسري النكا والسودان ) اإلسالمية
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

  تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن طريق حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية    
، عرض ممثـل االحتـاد      ٢٠٠٩أكتوبر  /األول تشرين   ٢املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     -٦٩٦

كل من  مبشاركة  ، املقدم من االحتاد الروسي      A/HRC/12/L.13/Rev.1الروسي مشروع القرار    
وقد .  والصني، وسنغافورة، وسري النكا، وبيالروس،) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا من 

 ،) اإلسالمية -مجهورية  (ان  إير و ،إثيوبيا: انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من       
 ، واجلمهورية العربية السورية ، واجلزائر ، وتونس ، وتشاد ، وبوروندي ، وبنغالديش ،وباكستان
 ، وكوبا ، والكامريون ، وكازاخستان ، وقريغيزستان ، وفييت نام  ، وغابون ، وزامبيا ،وجيبويت
  . ونيجرييا، وميامنار، واملغرب، ومصر، ومدغشقر، وماليزيا،ولبنان
عن طريق   قام ممثل االحتاد الروسي بتنقيح مشروع القرار شفوياً          ،ويف اجللسة نفسها    -٦٩٧

  .١تعديل الفقرة 
والـصني  )  املتعددة القوميات  -دولية  ( بوليفيا    أبدى ممثال  ، أيضاً ويف اجللسة نفسها    -٦٩٨

  .فيما يتعلق مبشروع القرارعامة بتعليقات 
 ُوجه اهتمـام اجمللـس إىل       ،ي للجمعية العامة   من النظام الداخل   ١٥٣قاً للمادة   وفو  -٦٩٩
انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               اتتقدير
  ).الثالث املرفق
 ، والسنغال ، ومجهورية كوريا  ، وإندونيسيا ،ممثلو األرجنتني قام   ،ويف اجللسة نفسها    -٧٠٠
 ،)أعـضاء يف اجمللـس    يت هي   ء يف االحتاد األورويب ال    باسم الدول األعضا  ( وفرنسا   ،وشيلي

ـ باإلدالء ببيانـات     ، واليابان ، والواليات املتحدة األمريكية   ، والنرويج ،واملكسيك ليالً ـتع
  .التصويت للتصويت قبل

 أجري تصويت مـسجل     ،وبناًء على طلب ممثل النرويج     ،أيضاًويف اجللسة نفسها      -٧٠١
 صـوتاً   ٢٦أغلبية  ـواعتمد مشروع القرار ب   . A/HRC/12/L.13/Rev.1على مشروع القرار    

  : كما يلي التصويتكانو.  أعضاء عن التصويت٦ وامتناع ، صوتا١٥ًمقابل 
  :املؤيدون  

 ، والبحـرين  ، وباكـستان  ، وأنغـوال  ، وإندونيسيا ، واألردن ،االحتاد الروسي 
نـوب   وج ،) املتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبوركينا فاسو  ،وبنغالديش

 ، وقطـر  ، والفلـبني  ، وغابون ، والصني ، والسنغال ، وزامبيا ، وجيبويت ،أفريقيا
 واململكـة العربيـة     ، ومـصر  ، ومدغـشقر  ، وكوبا ، وكمبوديا ،وقريغيزستان

  واهلند؛ ، ونيكاراغوا، ونيجرييا،السعودية
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  :املعارضون  
 ،ا وفرنس ، وشيلي ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، ومجهورية كوريا  ، وبلجيكا ،إيطاليا

 ، وموريشيوس ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ،واملكسيك
   واليابان؛، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا،والنرويج

  :املمتنعون  
  . وغانا، والبوسنة واهلرسك، والربازيل، وأوكرانيا، وأوروغواي،األرجنتني

انظر اجلزء األول، الفـصل     نقحة شفوياً واملعتمدة،    املولالطالع على النص بصيغته       -٧٠٢
  .١٢/٢١ األول، القرار

  .التصويت تعليالً للتصويت بعدببيانني أوكرانيا ممثال نيجرييا و أدىل ،ويف اجللسة نفسها  -٧٠٣
 قدم ممثلو أسـتراليا     ،أكتوبر/ تشرين األول  ٢املعقودتني يف    ٣٢ و ٣١ويف اجللستني     -٧٠٤

  .ا يتعلق بالقرار املعتمدـفيمعامـة الحظات مب وكوبا ،وسويسرا)  ونيوزيلنداأيضاً باسم كندا(

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن             -تاسعاً   
  أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  صةاحلوار التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلا  -ألف   
م املقـرر اخلـاص املعـين    ا ق،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠املعقودة يف  ٢٦يف اجللسة    -٧٠٥

باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،            
  .(A/HRC/12/38)تقريره ، بعرض السيد غيتو مويغاي

ـ  أدىل   ،نفسهاوأثناء احلوار التفاعلي الذي تال ذلك يف اجللسة           -٧٠٦ ببيانـات   يلـي    ْنَم
  :ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص

باسم منظمة  (  وباكستان ،إندونيسيا: األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(  
باسـم  ( والـسويد    ،)باسم جمموعة الدول العربية    ()٢( وتونس ، والربازيل ،)املؤمتر اإلسالمي 
 ، والنـرويج  ،)باسم حركة عدم االحنياز   ( ومصر   ، وقطر ، وفرنسا ، وشيلي ،)االحتاد األورويب 

   والواليات املتحدة األمريكية؛،)أيضاًُ باسم جمموعة الدول األفريقية(ونيجرييا 
 ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   ( وإيران   ،أذربيجان: ة التالية بِممثلو الدول املراقِ    )ب(  
  يزيا؛ ومال، والعراق، وسويسرا، واجلمهورية العربية السورية،واجلزائر
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دراسات حقوق  ركز القاهرة ل  م: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
اإلنسان، واملركز األورويب للقانون والعدالة، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبيـة، واملنظمـة            

  .الدولية املشتركة بني األديان، ومرصد األمم املتحدة
  . عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة نفسها، أجاب املقرر اخلاص  -٧٠٧
  . أدىل ممثل اجلماهريية العربية الليبية ببيان ممارسة حلق الرد، أيضاًويف اجللسة نفسها  -٧٠٨

   من جدول األعمال٩عامة بشأن البند الناقشة امل  -باء   
، أجرى اجمللس مناقشة عامـة      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     -٧٠٩
  : ببيانات يلي ْنَم من جدول األعمال أدىل خالهلا ٩ن البند بشأ

ـ : األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(    ، وبلجيكـا  ،اد الروسـي  ـاالحت
باسم االحتاد   ()٢( والسويد ، وسلوفينيا ، وجنوب أفريقيا  ،) املتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  
 ، واجلبـل األسـود    ، وتركيـا  ،والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ، وأرمينيا ،األورويب

 ، والصني ،) وكرواتيا ، وصربيا ، ومجهورية مولدوفا  ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   
  ؛)باسم حركة عدم االحنياز ومنظمة املؤمتر اإلسالمي( ومصر ،وكوبا

  اجلماهريية العربية الليبية؛: ممثل دولة مراقبة  )ب(  
  سي الرسويل؛مراقب عن الكر  )ج(  
  ؛االحتاد األفريقي: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )د(  
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ه(  
  يف قطر؛
رابطـة املـواطنني العـامليني،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )و(  

جملس بيناي بريث الـدويل     و،  )املي لليهودية التقدمية  باسم االحتاد الع  (ورابطة التعليم العاملي    
كت للحرية الدينية، واالحتـاد     ي وصندوق ب  ،)أيضاً باسم جملس التنسيق للمنظمات اليهودية     (

األورويب للعالقات العامة، ومعهد الدراسات والبحوث النسائية، والرابطة الدولية ملناهـضة           
بطة حقـوق اإلنـسان الدوليـة لألقليـات         التعذيب، والنادي الدويل لبحوث السالم، ورا     

 اإلنسانية واألخالقية، واملعهد الـدويل للـسلم، واحلركـة    قيماألمريكية، واالحتاد الدويل لل  
 التمييز والعنصرية، وحركة الشباب والطالب الدولية لنـصرة         شكالالدولية ملناهضة مجيع أ   

العنصرية ومعاداة السامية، وحركة     والرابطة الدولية ملناهضة     ،األمم املتحدة، ومنظمة التحرير   
مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنـف،             

الفضاء األفريقي الدويل، واملنظمة    أيضاً باسم   (اع عن حقوق اإلنسان     وامللتقى األفريقي للدف  
  . ومرصد األمم املتحدة،)الدولية املشتركة بني األديان
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  املساعدة التقنية وبناء القدرات   -عاشراً   

  احلوار التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -ألف   

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا    
 قدم املقرر اخلاص املعين     ،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ٢٨يف اجللسة     -٧١٠

  .(A/HRC/12/40) تقريره ، سوريا براساد سوبيدي، كمبودياحبالة حقوق اإلنسان يف
  . أدىل ممثل كمبوديا ببيان بوصفه ممثالً للبلد املعين،ويف اجللسة نفسها  -٧١١
ببيانـات   يلي   ْنَمويف أثناء احلوار التفاعلي الذي تال ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل              -٧١٢

  : ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص
باسم االحتاد   ()٢( والسويد ،إندونيسيا: األعضاء يف اجمللس  التالية  ول  ممثلو الد   )أ(  
 ، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية          ، والفلبني ، والصني ،)األورويب

   واليابان؛،والواليات املتحدة األمريكية
وريـة الو    ومجه ، وتايلنـد  ، وآيرلنـدا  ،أستراليا: بة التالية ممثلو الدول املراقِ    )ب(  

   ونيبال؛، وميامنار، وماليزيا، وكندا، وسنغافورة،الدميقراطية الشعبية
املنتـدى اآلسـيوي حلقـوق      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

رصـد حقـوق اإلنـسان،      نظمة  اإلنسان والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، وم      
  .سان، ومرصد األمم املتحدةواالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلن

  .  أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية،ويف اجللسة نفسها  -٧١٣

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال    
 قدم اخلبري املستقل املعين     ،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١املعقودة يف    ٢٨يف اجللسة     -٧١٤

  .(A/HRC/12/44) تقريره ،باريال مشس ،ان يف الصومالحبالة حقوق اإلنس
  . أدىل ممثل الصومال ببيان بوصفه ممثالً للبلد املعين،ويف اجللسة نفسها  -٧١٥
ببيانـات   يلي   ْنَم أدىل   ،ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي تال ذلك يف اجللسة نفسها           -٧١٦

  :ووجهوا أسئلة إىل اخلبري املستقل
 )٢( وتـونس  ، وبـنغالديش  ،إيطاليا: األعضاء يف اجمللس  التالية  ممثلو الدول     )أ(  

 ، ومـصر  ،)باسم االحتـاد األورويب    ()٢( والسويد ، وجيبويت ،)باسم جمموعة الدول العربية   (
أيضاً باسم جمموعة   ( ونيجرييا   ، والنرويج ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     

  ملتحدة األمريكية؛ والواليات ا،)الدول األفريقية
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 ، وسويـسرا  ، واجلزائـر  ،أسـتراليا  و ،إثيوبيـا : بة التالية ممثلو الدول املراقِ    )ب(  
  واليمن؛ ،وكندا

  منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ : مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
 ركـز منظمة العفو الدولية، وم   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
رصد حقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات      نظمة   حقوق اإلنسان، وم   دراساتالقاهرة ل 

  .حقوق اإلنسان، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة
  . أجاب اخلبري املستقل عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية،ويف اجللسة نفسها  -٧١٧

  ال من جدول األعم١٠عامة بشأن البند الناقشة امل  -باء   
اجمللس مناقـشة   أجرى   ،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     -٧١٨
 من جدول األعمال واليت عرضها      ٢املقدمة يف إطار البند     احملددة  القطرية  التقارير  بشأن  عامة  

  : ببيانات يلي ْنَم من جدول األعمال، وأدىل ١٠ يف إطار البند ة الساميةنائب املفوض
 )٢( والـسويد  ، وبلجيكـا  ،الربازيل: األعضاء يف اجمللس  التالية   الدول   ممثلو  )أ(  

 واجلبـل   ، وتركيا ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ، وأرمينيا ،باسم االحتاد األورويب  (
  ؛) وكرواتيا، وصربيا، ومجهورية مولدوفا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،األسود

  فييت نام؛: ة دولة مراقبممثل  )ب(  
ركز رابطة املواطنني العامليني، وم   : مراقب عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
رصد حقوق اإلنسان، واملنظمة الدولية املشتركة      نظمة  دراسات حقوق اإلنسان، وم   ل القاهرة

  .بني األديان، وامللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان

  حات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر يف مشاريع املقتر  -جيم   

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا    
 عرض ممثـل اليابـان      ،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -٧١٩

 ، وإسرائيل ،أسترالياكل من   من  مبشاركة   املقدم من اليابان     A/HRC/12/L.18مشروع القرار   
 ، إسـبانيا  :إىل مقدمي مشروع القـرار    الحقاً  انضمت  قد  و. ونيوزيلندا ، والنرويج ،وكندا

 ، وبولنـدا  ، وبلغاريـا  ، وبلجيكا ، والربتغال ، وإيطاليا ، وآيسلندا ، وآيرلندا ، وأملانيا ،وإستونيا
 ، وفرنـسا  ، وسويـسرا  ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، ورومانيا ، والدامنرك ،واجلمهورية التشيكية 

 ، وهنغاريـا  ، والنمسا ، ومالطة ، وليتوانيا ولكسمربغ، ، والتفيا ، وكرواتيا ، وقربص ،وفنلندا
  . واليونان، والواليات املتحدة األمريكية،وهولندا
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وذلـك  ان بتنقيح مشروع القرار شـفوياً       ـل الياب ـام ممث ـ ق ،ويف اجللسة نفسها    -٧٢٠
  .٧ و٥ و١بتعديل الفقرات 

  .ان بوصفه ممثالً للبلد املعين أدىل ممثل كمبوديا ببي،ويف اجللسة نفسها أيضاً  -٧٢١
 اجمللـس إىل    نتبـاه جـه ا   وُ ، من النظام الداخلي للجمعية العامة     ١٥٣قاً للمادة   وفو  -٧٢٢
انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               اتتقدير
  ).الثالث املرفق
 دون تـصويت    ،يغته املنقحة شـفوياً   مد مشروع القرار بص    اعتُ ،ويف اجللسة نفسها    -٧٢٣

 انظـر اجلـزء األول، الفـصل األول،         ،مـد هبـا   لالطالع على النص بالصيغة الـيت اعتُ      (
  ).١٢/٢٥ القرار

  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان    
، عرض ممثـل نيجرييـا      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -٧٢٤

، املقدم من نيجرييـا     A/HRC/12/L.29/Rev.1مشروع القرار   ) ة الدول األفريقية  باسم جمموع (
 ،إسـبانيا :  كل مـن   إىل مقدمي مشروع القرار   الحقاً  انضمت  قد  و. لنرويجامن  مبشاركة  

 ، وبلجيكـا  ، والربتغال ، وإيطاليا ، وآيسلندا ، وآيرلندا ، وأملانيا ، وإسرائيل ،ستونياإ و ،أسترالياو
 ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ،)باسم جمموعة الدول العربية   ( وتونس   ، وبولندا ،وبلغاريا
 ، وفنلنـدا  ، وفرنـسا  ، وغواتيمـاال  ، وسويسرا ، والسويد ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ،ورومانيا
 واململكـة املتحـدة     ، ومالطـة  ،وليتوانيا،   ولكسمربغ ، والتفيا ، وكندا ، وكرواتيا ،وقربص

 والواليـات   ، وهولنـدا  ، وهنغاريا ، ونيوزيلندا ، والنمسا ،اليةلربيطانيا العظمى وآيرلندا الشم   
 . واليونان، واليمن، واليابان،املتحدة األمريكية

  . أدىل ممثل الصومال ببيان بوصفه ممثالً للبلد املعين،ويف اجللسة نفسها  -٧٢٥
  اجمللـس إىل   نتبـاه  من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجـه ا        ١٥٣قاً للمادة   وفو  -٧٢٦
انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               اتتقدير
  ).الثالث املرفق
لالطـالع علـى الـنص    (مد مشروع القرار دون تصويت  اعُت،ويف اجللسة نفسها    -٧٢٧

  ).١٢/٢٦ انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار ،بصيغته املعتمدة
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  املرفق األول 

  ضوراحل    

  األعضاء    
  االحتاد الروسي

  األرجنتني
  األردن

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوكرانيا
  إيطاليا

  باكستان
  البحرين
  الربازيل
  بلجيكا

  بنغالديش
  بوركينا فاسو

  البوسنة واهلرسك
 املتعـددة   -دولـة   (بوليفيا  

  )القوميات

  مجهورية كوريا
  جنوب أفريقيا

  جيبويت
  زامبيا

  سلوفاكيا
  سلوفينيا

  سنغالال
  شيلي
  الصني
  غابون
  غانا

  فرنسا
  الفلبني
  قطر

  قريغيزستان
  الكامريون

  كوبا

  مدغشقر
  مصر

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

اململكة املتحـدة لربيطانيـا     
  العظمى وآيرلندا الشمالية

  موريشيوس
  النرويج
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  اهلند

  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  ناليابا

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت ميثلها مراقبون    

  إثيوبيا
  أذربيجان
  أرمينيا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا

  إسرائيل
  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة

  أندورا
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  آيرلندا
  آيسلندا
  باراغواي
  بربادوس
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  الربتغال
   دار السالمبروين
  بلغاريا
  بليز
  بنما
  بنن

  بوتسوانا
  بوروندي

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  تونس
  تونغا

   ليشيت-تيمور 
  جامايكا
  اجلزائر

  جزر القمر
  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  اجلمهورية التشيكية
  اجلمهورية العربية السورية

   الدميقراطيةيةرية كوريا الشعبمجهو
   الدميقراطيةومجهورية الكونغ

   الشعبيةيةمجهورية الو الدميقراط
مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     

  السابقة
   مولدوفامجهورية

  الدامنرك
  رواندا
  رومانيا
  زمبابوي

  سان مارينو
  سري النكا
  السلفادور
  سنغافورة
  سوازيلند
  السودان
  السويد
  سويسرا
  صربيا
  مالالصو

  طاجيكستان
  العراق
  عمان

  غواتيماال
  غينيا

  فانواتو
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا

  فييت نام
  قربص

  كازاخستان
  كرواتيا
  كمبوديا
  كندا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليبرييا

  ليختنشتاين
  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  املغرب
  ملديف
  موريتانيا
  موزامبيق
  موناكو
  ميامنار
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  نيوزيلندا
  هندوراس

  اليمن
 اليونان
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  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني    
  الكرسي الرسويل

  مراقبون آخرون    
  فلسطني

  األمم املتحدة    
برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين        

متالزمة /بفريوس نقص املناعة البشرية   
  )اإليدز(املناعة املكتسب نقص 

  صندوق األمم املتحدة للسكان

وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل        
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن     

  )األونروا(

  الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة     
االحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر       

 رواهلالل األمح

  مكتب العمل الدويل

  دولية للهجرة املنظمة ال
  منظمة الصحة العاملية

  

  املنظمات احلكومية الدولية     
 االحتاد األفريقي

  جامعة الدول العربية
  االحنيازحركة عدم 

   جنوب شرق آسياأممرابطة 
        اجلنويب       املخروط       لبلدان املشتركة      السوق

  جملس االحتاد األورويب 

  جملس أوروبا
  املفوضية األوروبية 
               عاون يف أوروبا               منظمة األمن والت

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية 
       اإلسالميمنظمة املؤمتر 

  كيانات أخرى    
  منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة
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املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلان التنسيق الدوليـة، واجملموعـات              
  اإلقليمية للمؤسسات الوطنية

  اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان
ساواة وحقـوق اإلنـسان يف      جلنة امل 

  بريطانيا العظمى
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر

 جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد يف ترتانيا

  اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف اململكة املغربية
   ليشيت-مكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان والعدالة يف تيمور 

  )فلسطني (نساناهليئة املستقلة حلقوق اإل

  املنظمات غري احلكومية    
 احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبا

االحتاد اإلسالمي الـدويل للمنظمـات      
 الطالبية

 االحتاد األورويب للطلبة اليهود

 االحتاد األورويب للعالقات العامة 
 احتاد احلقوقيني العرب
حي للعمل علـى    ـاالحتاد الدويل املسي  
 إلغاء التعذيب

ـ   ا ات الراشـدين   ـالحتاد الدويل حلرك
 الريفيني الكاثوليك

 االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان
ــدويل لرابطــات صــانعي  االحتــاد ال

 املستحضرات الصيدالنية
 االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني

 االحتاد الدويل للجامعيات 
ة ـ اإلنــسانيقــيماالحتــاد الــدويل لل

 واألخالقية
 يل للقلماالحتاد الدو

 احتاد الصحفيني الدويل
 االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة

 االحتاد العاملي لليهودية التقدمية
 االحتاد العاملي لنقابات العمال

  االحتاد اللوثري العاملي
 احتاد املرأة وتنظيم األسرة

 االحتاد اهلولندي إلدماج املثليني
 راتاالحتاد الوطين للجمعيات الدولية للمهاج

 احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها

 )العصا البيضاء(أساييسفيد 

 أطباء بال حدود
 باكس رومانا

  احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم-باكس كريسيت 
 املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني/بديل

 نسانإل الدويل للتدريب يف ميدان حقوق االربنامج
 األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسانالتجمع 

 جتمع حقوق اإلنسان

 التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة

 التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء 

 التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني

 التحريرمنظمة 
  العمل من أجل البيئة-تشاد 

 اجلسور للعدالة الدولية

 صاحل لألعمال اخلرييةمجاعة السيدة العذراء والراعي ال
 مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان
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  األمريكية للمعونة اإلنسانية والتنمية -اجلمعية األفريقية 
 اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان

ـ     ة األلغـام   ـاجلمعية الـسودانية ملكافح
 )جسمار(األرضية 

 مجعية الشعوب املهددة
 اجلمعية الفييتنامية لتنظيم األسرة

 ة القلوب الرحيمةمجعي
 مجعية محاية األجّنة
 مجعية حواء للمرأة 

 جنيف حلقوق اإلنسانمنظمة 
 احلركة اإلنسانية اجلديدة 

 احلركة الدولية لتآخي األعراق والشعوب

 احلركة الدولية للدفاع عن األطفال

 احلركة الدولية للطلبة الكاثوليك الشباب

احلركة الدولية ملناهضة مجيـع أشـكال       
 ز والعنصريةالتميي

حركة الشباب والطالب الدولية لنـصرة      
 األمم املتحدة

 حركة توباو أمارو اهلندية

حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة     
 فيما بني الشعوب

 احلق، القانون يف خدمة اإلنسان

 حقوق اإلنسان أوالًمنظمة 

 اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان

 ملواجهةخط امنظمة 

مة العدالـة والـسالم     الدومينيكان يف خد  
 )مجاعة الوعاظ(

 العاملية" االسربانتو"رابطة 

 رابطة األرض من أجل طاقة نظيفة

 الرابطة األفريقية للتعليم من أجل التنمية

 رابطة احلقوقيني األمريكية

 الرابطة الدولية لبحوث السالم

 الرابطة الدولية للمثليات واملثليني

 طينيالرابطة الدولية للمحامني الدميقرا

 الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود

 الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية
 الرابطة الدولية من أجل متتع املرأة حبقوق اإلنسان

 الرابطة السويسرية للمعلومات املتعلقة باإليدز

 الرابطة العاملية للشعوب األصلية

 سلمالرابطة العاملية للمدرسة كأداة لل
 الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

 رابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية
 رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية

 رابطة منع التعذيب

 يني العاملواطننياملرابطة 

 الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية

 جمـال   ومات والتوثيـق يف   ـة للمعل ـة الدولي ـالشبك
 حقوق اإلنسان

 الشبكة الدولية ملنع إساءة معاملة املسنني 

 الشبكة العربية للبيئة والتنمية

فريوس نقـص املناعـة     املعنية ب الشبكة القانونية الكندية    
 اإليدز/البشرية

 شبكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنية بالتنمية

 الصناعات الدولية لألغذية احلميوية اخلاصة
 ق الصوميني الكاثوليك السويسريصندو

 صندوق بيكيت حلماية احلرية الدينية

 الطائفة البهائية الدولية

  املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل-عدالة 

 مؤسسة دانييل ميتران : فرنسا احلريات

 الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية

دافع عن متتع املرأة    مجاعة ت (كوين نشيطة، كوين متحررة     
 )حبقوق اإلنسان
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 اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان

 )كويكرز(جلنة األصدقاء العاملية للتشاور 

جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسـات      
 التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل

 جلنة احلقوقيني الدولية

 جلنة احلقوقيني الكولومبية

ـ  ـماللجنة الدولية للع   لى احتـرام   ـل ع
امليثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان       

 والشعوب وتطبيقه 

 اللجنة الدولية هلنود األمريكتني

اللجنة القانونية من أجل حتقيـق التنميـة        
 الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز

 اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة 

 التابعـة   ؤون الدولية ـلشلجلنة الكنائس   
 جمللس الكنائس 

 نة دراسة تنظيم السالمجل

 جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا

  مؤمتر العامل اإلسالمي
 رابطة التعليم العاملي
 منظمة العمل البحثي

مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب     
 األصلية وأهايل اجلزر

 مؤسسة احلكيم

 مؤسسة الزبري اخلريية

 مؤسسة السالم والتنمية يف فييت نام

 الطفلمؤسسة النهوض ب

 مؤسسة اهليمااليا لألحباث والثقافة 

 املؤسسة اليابانية

 مؤسسة ديون الشرف اليابانية

 مؤسسة رعاية الطفولة

 مؤسسة فريدريك إيربت

 مؤسسة فريوزنيا لألعمال اخلريية

 مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة

  مؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان
 مؤسسة مناصرة احلرية

 ري للمنظمات اليهوديةاجمللس االستشا

 جملس التنسيق للمنظمات اليهودية
 اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب 

 م العامليالجملس الس
  الصاميني جملس 

 اجمللس العاملي للشعب الروسي
 جملس الالجئني النروجيي

 اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية

 اجمللس اهلندي للتربية
  السودانجملس الوكاالت الطوعية يف

 جملس جامو وكشمري حلقوق اإلنسان 

 أسترالياجملس حقوق اإلنسان يف 

 املدافعون عن حقوق اإلنسان
 مرصد األمم املتحدة

 املركز اآلسيوي للموارد القانونية

 مركز اإلعالم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

 املركز اإليراين لبحوث النخبة

 مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية

 املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية 

 مركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث واإلعالم
 مركز العدالة احلضرية

 املركز العريب الستقالل املهن القضائية والقانونية

 مركز القيادة العاملية النسائية

 املركز املستقل لألحباث واملبادرات من أجل احلوار

 لعامل الثالث ا-مركز أوروبا 
 مركز دراسات اجملتمع
 مركز شيمني غايكو
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  مشروع التحالف من أجل الدميقراطية
 معهد الدراسات والبحوث النسائية

 املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز

 املعهد الدويل للسلم

 دراسات حقوق اإلنسان مركز القاهرة ل

 معهد مرمي قامسي اخلريي التعليمي

 سونْدمعهد َه
  إلعادة التأهيل العصريلمعهد و

 املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة

املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية     
 )منتدى آسيا(

 "بناي بريت"منظمة 

 منظمة التنمية التعليمية الدولية
 منظمة الدفاع عن ضحايا العنف 

 املنظمة الدولية املشتركة بني األديان 

ـ  ـة الدولي ـاملنظم ة مـوارد   ـة لتنمي
 الشعوب األصلية

ـ    ـ   ـاملنظمة الدولية للح م ـق يف التعلي
 وحرية التعليم

املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 التمييز العنصري
 منظمة الرؤية العاملية

ـ    وب يف القـرن    ـمنظمة الشمال واجلن
 احلادي والعشرين

  املنظمة العاملية للمرأة
 املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

  العفو الدوليةمنظمة

منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقـة         
 البحريات الكربى

 منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان

 )إيد - كورد(املنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية 

 املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية
يـز التعـاون    املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعز     

 االقتصادي الدويل
 منظمة املعونة املائية

  هداسا-املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا 

 منظمة الوالية الدولية
 منظمة أوكسفام الدولية

 اآلسيوية -منظمة تضامن الشعوب األفريقية
 منظمة تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل

 منظمة جانا أوتان براتيستان

  الوسط الدوليةمنظمة دميقراطيي

 منظمة رصد حقوق اإلنسان
 منظمة سوكا غاكاي الدولية

 منظمة فيفات الدولية
 مهندسو العامل

 )مؤسسة أريغاتو(ْمُيوشيكاي 

 اهليئة الدولية حلقوق املهاجرين

 اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم 

 هيئة الفرانسيسكان الدولية
لربوتستانتية ة للكنيسة ا  ـات االجتماعي ـة اخلدم ـوكال

  يف أملانيا
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  املرفق الثاين

  جدول األعمال    
  .املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١البند 
السامية حلقوق اإلنـسان وتقـارير      التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة        -٢البند 

 .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام

واالقتـصادية  ن املدنيـة والـسياسية      حقوق اإلنـسا  مجيع  تعزيز ومحاية     -٣البند 
  .التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف

  .ان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباحاالت حقوق اإلنس  -٤البند 
  .هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥البند 
  .االستعراض الدوري الشامل  -٦البند 
  .األراضي العربية احملتلة األخرىحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف   -٧البند 
  .متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨البند 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال            -٩البند 

  .التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان
  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠البند 
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  الثاملرفق الث

 مـن آثـار     عشرةالثانية   تهيف دور  اجمللساليت اعتمدها   قرارات  ما لل     
  إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

    ١٢/١٥  
  "الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان"
إىل حقـوق اإلنـسان   جملـس   طلب ،A/HRC/12/L.2قرار ال من مشروع  ٣يف الفقرة     -١

امية حلقوق اإلنسان أن تعقد بانتظام حلقة عمل بشأن الترتيبـات           مفوضة األمم املتحدة الس   
 بغيـة   ٢٠١٠اإلقليمية وأن تدعو إىل عقد حلقة العمل القادمة خالل النصف األول من عام              

 ووسائل تعزيز التعاون    طرقددة بشأن   احملقترحات  ملعلومات وا املتبادل  القيام مبزيد من    إتاحة  
إلقليمية يف ميدان حقوق اإلنسان وحتديد استراتيجيات للتغلب        بني األمم املتحدة والترتيبات ا    

على العقبات اليت تعوق تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيدين اإلقليمـي والـدويل،              
ممثلي الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من خمتلف املناطق، واخلرباء، من مبشاركة 
م املتحدة، واملراقبني، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان،         األعضاء يف األم   هتمةوالدول امل 

  .وممثلي املنظمات غري احلكومية
ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -٢

اجلمعية العامـة    (٢ دوالر من أجل تنفيذ األنشطة الواردة ضمن الباب          ٤٤٥ ٨٠٠ جمموعه
 خدمات املؤمترات    لتغطية نفقات  ،) واالجتماعي وإدارة املؤمترات   وشؤون اجمللس االقتصادي  

لتغطيـة نفقـات سـفر      ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣؛ والباب   ) دوالر ١٧٦ ١٠٠(
اإلدارة، ( هـاء  ٢٨؛ والباب   ) دوالر ٢٦٧ ٥٠٠(املشاركني واخلرباء واخلدمات االستشارية     

  ).الر دو٢ ٢٠٠(لتغطية نفقات خدمات املؤمترات ) جنيف
 متطلّبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٣

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة        . تنفيذ األنشطة اليت يدعو مشروع القرار إىل تنفيذها       
، فإنه ليس مطلوباً    ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ٤٤٥ ٨٠٠جمموعه  إىل مبلغ إضايف    

صد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت اليت ميكن سحب موارد منها اآلن ر
 ٢٣  والباب ٢لباب  لتوزيعها على حنو يلّبي املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحة          وإعادة  
  .٢٠١١-٢٠١٠ هاء من ميزانية فترة السنتني ٢٨والباب 
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    ١٢/١٧  
  القضاء على التمييز ضد املرأة

قـرر اجمللـس    ،  A/HRC/12/L.3/Rev.1 من مشروع القـرار      ١٦ و ١٥الفقرتني  يف    -٤
  : يلي ما

 إىل املفوضة السامية أن ُتعد دراسة مواضيعية عن متتـع املـرأة             أن يطلب   )أ(  
م على امتداد منظومة األم   باملساواة أمام القانون تشتمل على تقييم لكيفية تناول هذه املسألة           

، بالتشاور مع الدول ومع هيئات وآليات ووكاالت األمم املتحـدة           املتحدة حلقوق اإلنسان  
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،        املعنية ب لجنة  لذات الصلة باملوضوع، مبا فيها      

والوكاالت القائمة داخل كيان األمم املتحدة املركّب املعين باملساواة بني اجلنسني وبـتمكني       
رأة، ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة، مع مراعاة اجلهود املبذولـة يف هـذا               امل

 طـرق سّيما جهود جلنة وضع املرأة،كما يطلب إليها أن تقّدم توصيات بشأن ال            الصدد، وال 
 مع الدول بشأن وفائها بالتزاماهتا وتعهداهتا       فاعلوالوسائل اليت ميكن أن تساعد اجمللس يف الت       

  بإلغاء القوانني املنطوية على متييز ضد املرأة؛املتعلقة 
اله، ـأن يتناول، يف دورته الرابعة عشرة، الدراسة املواضيعية املذكورة أع           )ب(  

مبا فيها االستنتاجات والتوصيات، وأن خيصص نصف يوم ملناقشة هذه املسألة بغية النظر يف              
  .التمييز ضد املرأةاإلجراءات املمكنة بشأن أن يتخذ يف تلك الدورة مزيداً 

د اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصـد مبلـغ           ـال اعتم ـويف ح   -٥
لتغطية نفقات سفر   ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٨ ٠٠٠جمموعه  

  .اخلرباء من مناطق خمتلفة للمشاركة يف حلقة نقاش تدوم يوماً واحداً
 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠لربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني      ومل ُتدَرج يف امليزانية ا      -٦

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة إىل مبلغ إضـايف            . نفقات سفر خرباء إضافيني   تغطية  
، فإنه ليس مطلوباً اآلن رصـد أي        ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٨ ٠٠٠جمموعه  

يت ميكن سحب مـوارد منـها وإعـادة    موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت ال 
 مـن ميزانيـة فتـرة       ٢٣لبـاب   لتوزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحـة         

  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني
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    ١٢/١٨  
اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة علـى التمتـع            

  حبقوق اإلنسان
، أن يعقد، خالل دورته A/HRC/12/L.4القرار   من مشروع    ٥قرر اجمللس، يف الفقرة       -٧

اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجـات والنفايـات الـسمية           حلقة نقاش حول     ،الثالثة عشرة 
نس اجلمبشاركة منصفة من حيث التوزيع اجلغرايف ونوع        واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان      

املدين ذوي الصلة، بغية تقدمي توصيات ومقترحات ملموسة بشأن         اخلرباء وممثلي اجملتمع    من  
  .التدابري املالئمة ملكافحة هذه الظواهر واحلد منها واستئصاهلا

د اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصـد مبلـغ           ـال اعتم ـويف ح   -٨
ت سفر  لتغطية نفقا ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٨ ٠٠٠جمموعه  

  .اخلرباء من مناطق خمتلفة للمشاركة يف حلقة نقاش تدوم يوماً واحداً
 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتـدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني           -٩

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة إىل مبلغ إضايف           . تنفيذ األنشطة عمالً مبشروع القرار    
، فإنه ليس مطلوباً اآلن رصـد أي        ٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني     دوالر ١٨ ٠٠٠ جمموعه

 اليت ميكن سحب موارد منـها وإعـادة         موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت      
 مـن ميزانيـة فتـرة       ٢٣لباب  لتوزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحة        

  .٢٠١١- ٢٠١٠  السنتني

    ١٢/٢٣  
  احلق يف التنمية

، قّرر اجمللـس    A/HRC/12/L.6من مشروع القرار    ) و(و) ه(٢يف الفقرتني الفرعيتني      -١٠
  :يلي ما

أن جيدد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية إىل أن ُيكمل املهـام                )أ(  
دوراٍت سـنوية   ، وأن يعقد الفريق العامـل       ٩/٣ و ٤/٤اليت أسندها إليه اجمللس يف قراريه       

  تستغرق كل دورة منها مخسة أيام عمل وأن يقّدم تقاريره إىل اجمللس؛
ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصـل         يأن يطلب إىل مفوض     )ب(  

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعاالً وأن ختصِّص املوارد الالزمة لـذلك،               
 احلاجة إىل تنفيذ خطة العمل املتعلقة بفرقة العمل املشار إليهـا يف الفقـرة     آخذةً يف حسباهنا  

  فعاالً؛ تنفيذاًمن مشروع القرار ) ب(٢الفرعية 
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د اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصـد مبلـغ           ـال اعتم ـويف ح   -١١
فيـذ   دوالر لفترة السنتني من أجل تن      ٤١٣ ٨٠٠ دوالر للسنة أو مبلغ      ٢٠٦ ٩٠٠جمموعه  
 )اجلمعية العامة وشؤون اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات        (٢الباب  يف إطار   األنشطة  

حقـوق   (٢٣؛ والباب ) دوالر لفترة السنتني  ٣٧٠ ٨٠٠ دوالر للسنة أو مبلغ      ١٨٥ ٤٠٠(
 هاء  ٢٨ الباب؛ و ) دوالر لفترة السنتني   ٣٥ ٤٠٠ دوالر للسنة أو مبلغ      ١٧ ٧٠٠) (اإلنسان

  ). دوالر لفترة السنتني٧ ٦٠٠ دوالر للسنة أو مبلغ ٣ ٨٠٠) (ارة، جنيفاإلد(
 متطلّبات تنفيذ   ٢٠١١-٢٠١٠وقد أُدرجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني           -١٢

  . رصد أي موارد إضافيةلذلك، فإنه ليس مطلوباًواألنشطة عمالً مبشروع القرار؛ 
 إىل أحكام الفرع سادساً من قرار       االنتباهوجَّه  ُي،  )و(٢ية  وفيما يتعلق بالفقرة الفرع     -١٣

، وإىل أحكـام    ١٩٩٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ يف     ٤٥/٢٤٨اجلمعية العامة   
، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦القرارات الالحقة، وآخرها القرار     

 املالئمـة الرئيـسية   امسة هي اللجنة    الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخل         
وأعـادت فيـه    امليزانية  مسائل اإلدارة و  ة عن   ياملسؤولها ب إلياليت ُيعهد   لجمعية العامة   ل التابعة

  .لشؤون اإلدارة وامليزانيةتأكيد دور اللجنة االستشارية 

    ١٢/٤  
  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 :A/HRC/12/L.9روع القرار  من مش٧ و٤يف الفقرتني   -١٤

طلب اجمللس إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن ُتِعـد خطـة عمـل                )أ(  
 املنظمـات احلكوميـة      بالتعاون مع  ،)٢٠١٤-٢٠١٠(للمرحلة الثانية من الربنامج العاملي      

 جهاتو) اليونسكو( والثقافة   الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم        
فاعلة غري حكومية، وأن تعرضها على اجمللس لكي ينظر فيها يف دورته اخلامسة عشرة، مـع                

ب وصياغتها صياغة واقعية وتضمينها إشـارة  سانمراعاة ضرورة تنظيم هيكلها على النحو امل     
يت تـضطلع هبـا     الداعمة لألنشطة ال  إىل احلد األدىن، على األقل، من اإلجراءات واألحكام         

  ؛كافة  الفاعلةاجلهات
جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنيـة          طلب اجمللس إىل    )ب(  

أن تقدم تقريراً تقييمياً هنائياً عن تنفيذ املرحلة األوىل  حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي      بتعليم  
امسة والستني، استناداً إىل تقارير التقيـيم  من الربنامج العاملي إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخل      

  .الوطنية وبالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلة
ـ            -١٥ ـ  ـويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رص غ ـد مبل

اً  خبري ٢٠لتغطية نفقات سفر    ) حقوق اإلنسان  (٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٦٣ ٥٠٠جمموعه  
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 ٤خطة العمـل املطلوبـة يف الفقـرة         لوضع  الالزمة  ونفقات اخلدمات االستشارية    مشاركاً  
ة ألغراض وضع التقرير التقييمي النهائي املطلوب       ـ؛ واخلدمات االستشاري  ) دوالر ١٣٤ ٦٠٠(

  ). دوالر٢٨ ٩٠٠ (٧يف الفقرة 
 برنامج العمـل    يشكّل الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جزءاً من         و  -١٦

. ٢٠١١-٢٠١٠ من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        ٢٣املزمع تنفيذه ضمن الباب     
 مشروع   دوالر املطلوب من أجل تنفيذ األنشطة اليت يدعو        ١٦٣ ٥٠٠ ل ا لذلك، ُيعترب أن مبلغ   و

  .٢٠١١-٢٠١٠  من ميزانية فترة السنتني٢٣القرار إىل تنفيذها متوفر يف نطاق اعتمادات الباب 

    ١٢/٢١  
تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريـق حتـسني فهـم القـيم              

  للبشرية التقليدية
 :A/HRC/12/L.13 من مشروع القرار ٢ و١يف الفقرتني   -١٧

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو، يف طلب اجمللس  )أ(  
الكيفية بشأن  لتبادل وجهات النظر ٢٠١٠ إىل عقد حلقة عمل يف عام ، املوارد املتاحة حدود

اليت ميكن أن يسهم هبا حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية طبقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل               
من يهمهـم   مجيع  ممثلي  من  يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبشاركة         

الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية، ومؤسسات حقوق اإلنسان          األمر من   
الوطنية، واجملتمع املدين، فضالً عن اخلرباء الذين يتم اختيارهم مع مراعاة التمثيـل املالئـم               

  ملختلف احلضارات والنظم القانونية على النحو الواجب؛
موجزاً للمناقـشات الـيت     إليه  م   السامية أن تقدِّ   ةيطلب اجمللس إىل املفوض     )ب(  

  .سُتجرى خالل حلقة العمل، وفقاً لربنامج عمل اجمللس
ن الضروري رصـد مبلـغ      ـال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون م      ـويف ح   -١٨

اجلمعية العامـة    (٢ن الباب   ـضم عنية دوالر من أجل تنفيذ األنشطة امل      ١٩٧ ٠٠٠جمموعه  
؛ والباب  ) دوالر ١١٤  ٤٠٠) (ماعي وإدارة املؤمترات  وشؤون اجمللس االقتصادي واالجت   

) اإلدارة، جنيف( هاء من امليزانية ٢٨؛ والباب ) دوالر٨١  ٠٠٠) (حقوق اإلنسان (٢٣
  ). دوالر١  ٦٠٠(

 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -١٩
ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة إىل مبلـغ           . رتنفيذ األنشطة املقترحة يف مشروع القرا     

، فإنه لـيس مطلوبـاً اآلن       ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٩٧ ٠٠٠إضايف جمموعه   
 وإعـادة   رصد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت اليت ميكن سحب موارد منها             

 هاء  ٢٨ والباب   ٢٣ والباب   ٢لباب  لترحة  توزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املق      
  .٢٠١١-٢٠١٠من ميزانية فترة السنتني 
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إىل أحكام الفرع سادساً من قـرار اجلمعيـة         االنتباه  وجَّه  ُي،  ١وفيما يتعلق بالفقرة      -٢٠
، وإىل أحكـام القـرارات      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨العامة  

، الذي أكدت   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦الالحقة، وآخرها القرار    
لجمعيـة  التابعة ل  املالئمة   لرئيسيةفيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة ا          

وأعادت فيه تأكيد دور اللجنـة  امليزانية عن مسائل اإلدارة و ة  ياملسؤولالعامة اليت ُيعهد إليها ب    
  .يزانيةلشؤون اإلدارة واملاالستشارية 

    ١٢/٢٥  
  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا

 متديد والية اإلجـراء      اجمللس قرر،  A/HRC/12/L.18  من مشروع القرار   ٩يف الفقرة     -٢١
ص أن ة سنة واحدة، وطلب إىل املقرر اخلادقوق اإلنسان يف كمبوديا مل   الة ح اخلاص املتعلق حب  

  يتعاون على حنو بنَّاء مع عشرة وأناجمللس يف دورته اخلامسة    عن تنفيذ واليته إىل      يقدم تقريراً 
  . البلد هذاحكومة كمبوديا من أجل زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف

د اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصـد مبلـغ           ـال اعتم ـويف ح   -٢٢
لتغطية نفقات سفر   ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣ب   دوالر ضمن البا   ٥٦ ٢٠٠جمموعه  

املقرر اخلاص وموظفي مفوضية حقوق اإلنسان ولتغطية تكاليف التشغيل العامة أثناء البعثات            
  .اليت يقوم هبا املقرر اخلاص

 متطلَّبات تنفيذ ٢٠١١-٢٠١٠وأُدرجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       -٢٣
  .ولن ُتطلب أي موارد إضافية نتيجة اعتماد مشروع القرار. مالً مبشروع القراراألنشطة ع

    ١٢/١١٩  
ة ـة املتـصل  ـ املالية الدولي  اوغريها من التزاماهت  للدول  آثار الديون اخلارجية    

ادية ـا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتص         ـهب
  واالجتماعية والثقافية

 اجمللس أن قرر، A/HRC/12/L.22 قررمن مشروع امل) ب(و) أ(قرتني الفرعيتني  يف الف   -٢٤
  :يلي ما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانيطلب إىل 
للـدول  اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية       إىل  ساعدة  أن تقدم امل    )أ(  

لى التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان،        املالية الدولية املتصلة هبا ع     اوغريها من التزاماهت  
 يف قـرار    توخـاةوخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تنفيذ األنشطة امل        

  ؛١١/٥اجمللس 
يف قرار  الواردة  تنفيذ األنشطة   من أجل   ص موارد كافية يف امليزانية      ختّصأن    )ب(  
املصلحة بشأن  اجلهات صاحبة   ية مع   ، مبا يف ذلك تنظيم وعقد مشاورات إقليم       ١١/٥اجمللس  
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هي املشاورات  مشروع املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان، و         
ك الواليـة  ـأي قبل انتهاء فترة تل(خالل فترة الوالية احلالية للمكلّف بالوالية  اليت سُتجرى   

  ).٢٠١١أبريل / نيسان٣٠يف 
س مشروع القرار، سيكون من الضروري رصـد مبلـغ          د اجملل ـال اعتم ـويف ح   -٢٥

اجلمعية  (٢ضمن الباب   وذلك   توخاة، دوالر من أجل تنفيذ األنشطة امل      ٦٠٣ ٤٠٠جمموعه  
خدمات املؤمترات  من أجل   ،  )العامة وشؤون اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات      

 ٢٣؛ والبـاب    ) دوالر ٢٠١ ٨٠٠(فوية أثناء املشاورات اإلقليميـة      شوخدمات الترمجة ال  
لتغطية نفقات سفر اخلرباء واملشاركني واملوظفني واخلدمات االستـشارية         ) حقوق اإلنسان (

 ٢٠١١أبريـل   /املصلحة سُتعقد قبل نيـسان    اجلهات صاحبة   ألغراض مخس مشاورات إقليمية بني      
رات لتغطية نفقات خدمات املـؤمت    ) اإلدارة، جنيف ( هاء   ٢٨؛ والباب   ) دوالر ٣٩٣ ٦٠٠(
 وألن األماكن احملددة اليت سُتجرى فيها املـشاورات اإلقليميـة ليـست        ). دوالر ٨ ٨٠٠(

ويف هـذا   . تكاليف أماكن افتراضية ألغراض حساب ال     سةاسُتخدمت مخ فقد  معروفة اآلن،   
 تكبُّدها عادةً أثناء عقـد االجتماعـات        رياألخرى اليت جي  تكاليف  الصدد، ال تشمل التقديرات ال    

  .استئجار مرافق املؤمترات والترتيبات األمنية اخلاصة والنفقات املختلفةاإلقليمية ك
 متطلَّبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٢٦

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة        . تنفيذ األنشطة اليت يدعو مشروع القرار إىل تنفيذها       
، فإنه ليس مطلوباً    ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ٦٠٣ ٤٠٠ عهجمموإىل مبلغ إضايف    

وستحاول مفوضية حقـوق اإلنـسان   . اآلن رصد أي موارد إضافية يف إطار امليزانية العادية        
فر موارد كافية   اويف حال عدم تو   . تتوافرمتويل األنشطة من موارد خارجة عن امليزانية، إن         

 تلك اجملاالت يف امليزانية العادية اليت ميكن سحب موارد          خارجة عن امليزانية، ستحدد األمانة    
 ٢٣ والبـاب    ٢ لبـاب لمنها وإعادة توزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحة          

  .٢٠١١-٢٠١٠ هاء من ميزانية فترة السنتني ٢٨والباب 
شرة واحلادية  نشأت عن املقررات والقرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دوراته العا         قد  و  -٢٧

مانـة  أل، ورغـم أن ا    ٢٠١١-٢٠١٠إضافية لفترة السنتني    متطلبات  عشرة والثانية عشرة    
، ٢٠١١-٢٠١٠اقترحت متويلها من االعتمادات املقترحة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني           

وارد طلب م املتعلقة ب قترحات  ما إذا كان من املمكن قبول امل      ستثري مسألة   فإن هذه املتطلبات    
 ، فلن ُيعرف أي مصدر من مصادر التمويل سُيستخدم لتمويل األنشطة اليت           لذلكو. إضافية جديدة 

  .٢٠١١-٢٠١٠يدعو مشروع القرار إىل تنفيذها إالّ أثناء تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتني 
عيـة  إىل أحكام الفرع سادساً من قرار اجلم   االنتباه  وجَّه  ُي،  )ب(وفيما يتعلق بالفقرة      -٢٨

، وإىل أحكـام القـرارات      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨العامة  
، الذي أكدت   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦الالحقة، وآخرها القرار    

لجمعيـة  التابعة ل  املالئمة   رئيسيةفيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة ال          
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 وأعادت فيه تأكيد دور اللجنـة  مسائل اإلدارة وامليزانيةة عن   ياملسؤولهد إليها ب  اليت ُيع العامة  
  .لشؤون اإلدارة وامليزانيةاالستشارية 

    ١٢/٢٨  
متابعة الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان بشأن تأثري األزمـتني           

  ان والتمتع الفعال هباعلى اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسالعامليتني االقتصادية واملالية 
 اجمللس عقد حلقة نقاش أثناء      قرر،  A/HRC/12/L.25 من مشروع القرار     ٣يف الفقرة     -٢٩

 األزمتني املالية واالقتصادية    ريأثتاجلزء الرفيع املستوى من دورته الثالثة عشرة ملناقشة وتقييم          
ة يف عمل الفريق العامـل      على إعمال حقوق اإلنسان كافّةً يف مجيع أحناء العامل، بغية املسامه          

املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة يف متابعة املسائل الواردة يف الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر              
يف الفتـرة  وتأثريها يف التنمية، الذي ُعقد يف نيويورك        العاملية  املعين باألزمة املالية واالقتصادية     

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠  إىل٢٤من 
اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف           ويف حال     -٣٠

لتغطية نفقات سفر   ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٨ ٠٠٠ جمموعه
  .اخلرباء من مناطق خمتلفة

 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٣١
ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة        . اليت يدعو مشروع القرار إىل تنفيذها     تنفيذ األنشطة   

، فإنه ليس مطلوبـاً     ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٨ ٠٠٠ جمموعهإىل مبلغ إضايف    
اآلن رصد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد املوارد اليت ميكن إعـادة توزيعهـا                

 من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة      ٢٣لباب  صودة لكي تتاح ل   وسحبها من االعتمادات املر   
  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

    ١٢/١  
إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية ُيعىن باستعراض عمـل وأداء            

  جملس حقوق اإلنسان
  :A/HRC/12/L.28 من مشروع القرار ٧ و٢ و١يف الفقرات   -٣٢

كلَّف بوالية مفتوح العضوية ُيعامل مي دويل إنشاء فريق حكوقرر اجمللس   )أ(  
  استعراض عمل وأداء اجمللس؛

الفريق العامل دورتني مدة كل دورة منهما مخسة أيـام       قرر أيضاً أن يعقد       )ب(  
  عمل يف جنيف بعد دورته العادية الرابعة عشرة؛



A/HRC/12/50 

259 GE.10-11826 

 إىل األمني العام تزويد الفريق العامل بكافة املـوارد والتـسهيالت            طلب  )ج(  
  .لالزمة لتنفيذ واليتها

د اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصـد مبلـغ           ـال اعتم ـويف ح   -٣٣
 دوالر من أجل عقد دورتني مدة كل دورة منهما مخسة أيام عمـل يف               ٦١٤ ٦٠٠جمموعه  

اجلمعية العامة وشؤون اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي         (٢، ضمن الباب    ٢٠١٠جنيف يف عام    
  ). دوالر٧ ٦٠٠) (اإلدارة، جنيف( هاء ٢٨؛ والباب ) دوالر٦٠٧ ٠٠٠) (راتوإدارة املؤمت

 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٣٤
ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة إىل مبلـغ           . تنفيذ األنشطة املقترحة يف مشروع القرار     

، فإنه لـيس مطلوبـاً اآلن       ٢٠١١-٢٠١٠ر لفترة السنتني     دوال ٦١٤ ٦٠٠ جمموعهإضايف  
رصد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت اليت ميكن سحب مـوارد منـها     

 هاء من   ٢٨ والباب   ٢لباب  املقترحة ل وإعادة توزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات        
  .٢٠١١-٢٠١٠ميزانية فترة السنتني 

إىل أحكام الفرع سادساً من قـرار اجلمعيـة         االنتباه  وجَّه  ُي،  ٧يتعلق بالفقرة   وفيما    -٣٥
، وإىل أحكـام القـرارات      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨العامة  

، الذي أكدت   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦الالحقة، وآخرها القرار    
لجمعيـة  التابعة ل املالئمة  الرئيسية  ة اخلامسة هي اللجنة     فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجن      

 وأعادت فيه تأكيد دور اللجنـة       امليزانيةعن مسائل اإلدارة و   ة  ياملسؤولاليت ُيعهد هبا ب   العامة  
  .لشؤون اإلدارة وامليزانيةاالستشارية 

    ١٢/٢٦  
  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

  :اجمللس رقّر، A/HRC/12/L.29 من مشروع القرار ١٣ و١١ و١٠يف الفقرات   -٣٦
جيّدد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال ملـدة             أن  )أ(  

، بغية زيادة تقدمي وتدفق املساعدة التقنية إىل الصومال يف جمال حقوق اإلنـسان              واحدةسنة  
لضمان ية االنتقالية والسلطات اإلقليمية     جهود احلكومة االحتاد  ، من أجل دعم     إىل أقصى حد  

احترام حقوق اإلنسان وتعزيز نظام حقوق اإلنسان فيما يقوم به من عمل إلجنـاز املهمـة                
إىل اجمللـس يف دورتيـه    يف إطار الوالية االنتقالية، وطلب إىل اخلبري املستقل أن يقدِّم      القائمة

  ذ التعاون التقين داخل الصومال؛تقريراً عن حالة تنفيالثالثة عشرة واخلامسة عشرة 
 بواليتـه،  وفاء اهتمام حمدد، يف سياق ال تكريساخلبري املستقل إىل     أن يدعو   )ب(  

للتصدي  آليات مناسبة استحداثالقوانني، وبني  واءمةامللبناء القدرة الفعالة لسيادة القانون، و   
حقوق اإلنسان الدولية، إلفالت من العقاب، وتدريب موظفي األمن الصوماليني على معايري     ل
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كما يدعوه إىل إيالء عناية خاصة جلميع حقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلقـوق االقتـصادية                
واالجتماعية والثقافية، واحلق يف الغذاء الكايف، واحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن               

  الصحة البدنية والعقلية، واحلق يف التعليم؛
ما حيتاج إليـه مـن      زويد اخلبري املستقل بكل      األمني العام ت   أن يطلب إىل    )ج(  

  .مساعدة بشرية وتقنية ومالية لالضطالع بواليته
د اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصـد مبلـغ           ـال اعتم ـويف ح   -٣٧

أثناء الفترة املعيَّنـة لتنفيـذ      ) حقوق اإلنسان  (٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٢٧ ٨٠٠جمموعه  
  .نشودةاألنشطة امل

 متطلَّبـات   ٢٠١١-٢٠١٠درجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني         وأُ  -٣٨
النفقات املتعلقة بسفر اخلبري املستقل وموظفي مفوضية حقوق اإلنسان وتكاليف التـشغيل            

  .شروع القرارملإضافية نتيجة العتماد اجمللس تلزم اعتمادات ولن . العامة أثناء البعثات امليدانية
إىل أحكام الفرع سادساً من قرار اجلمعيـة        االنتباه  وجَّه  ُي،  ١٣يتعلق بالفقرة   وفيما    -٣٩

، وإىل أحكـام القـرارات      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ    ٤٥/٢٤٨العامة  
، الذي أكدت   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦الالحقة، وآخرها القرار    

لجمعيـة  ل التابعةاملالئمة  الرئيسية  نة اخلامسة هي اللجنة     فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللج      
وأعادت فيه تأكيد دور اللجنـة      امليزانية  ومسائل اإلدارة   ة عن   ياملسؤولاليت ُيعهد هبا ب   العامة  

  . لشؤون اإلدارة وامليزانيةاالستشارية 
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  املرفق الرابع

  الدورة الثانية عشرةمن أجل الوثائق الصادرة     

   العامتوزيعدرة يف سلسلة الالوثائق الصا    

  الرمز
بند جدول 
  األعمال

  

A/HRC/12/1 and Corr.1 عشرة جمللس حقوق   ثانية  شروح جدول أعمال الدورة ال      ١
  مذكرة مقدمة من األمني العام: اإلنسان

A/HRC/12/2 ل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشام        ٦
  مجهورية أفريقيا الوسطى -

A/HRC/12/3 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل         ٦
   موناكو-

A/HRC/12/4 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 
  بليز

A/HRC/12/4/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/5 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  تشاد
A/HRC/12/6 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  الكونغو
A/HRC/12/7 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  مالطة
A/HRC/12/7/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/7/Add.1/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/12/8 شامل  تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري ال        ٦- 

  نيوزيلندا
A/HRC/12/8/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/8//Add.1/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/12/9 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  أفغانستان
A/HRC/12/10 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  شيلي
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A/HRC/12/11 العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       تقرير الفريق   ٦ – 
  فييت نام

A/HRC/12/11/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/12 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  أوروغواي
A/HRC/12/13 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦-

  اليمن
A/HRC/12/13/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/14 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  فانواتو
A/HRC/12/14/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/15 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
A/HRC/12/15/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/16 ير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        تقر  ٦-

  جزر القمر
A/HRC/12/17 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  سلوفاكيا 
A/HRC/12/18 دراسة حتليلية تتعلق حبقوق اإلنسان والعدالـة االنتقاليـة         ٢

  نأعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا
A/HRC/12/18/Add.1 إضافة  ٢  
A/HRC/12/19 تقرير مفوضية األمـم املتحـدة      : احلق يف معرفة احلقيقة     ٢

  السامية حلقوق اإلنسان
A/HRC/12/20 ٩/٨تقرير األمني العام عن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار           ٢ 

والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبـا يف ذلـك تقـدمي            
فعالية نظام هيئـات املعاهـدات      توصيات لزيادة حتسني    

  وتنسيقه وإصالحه
A/HRC/12/21 تقرير املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف           ٣

  ذلك أسبابه وعواقبه
A/HRC/12/21/Add.1 البعثة إىل هاييت  ٣  
A/HRC/12/22 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          ٣

نسان واحلريات األساسـية يف سـياق       محاية حقوق اإل  
  مكافحة اإلرهاب
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A/HRC/12/23 تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفـال وبغـاء            ٣
  ألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةا

A/HRC/12/23/Add.1 البعثة إىل التفيا  ٣  
A/HRC/12/23/Add.2 البعثة إىل إستونيا  ٣  
A/HRC/12/23/Add.3 املراسالت مع احلكومات  ٣  
A/HRC/12/24 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامـات حقـوق            ٣

اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الـشرب املأمونـة         
  وخدمات الصرف الصحي

A/HRC/12/24/Add.1 البعثة إىل كوستاريكا  ٣  
A/HRC/12/23/Add.1/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/12/24/Add.2 مذكرة متهيدية بشأن البعثة إىل مصر  ٣  
A/HRC/12/24/Add.2/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/12/25 تقرير اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان بـشأن           ٣

مشروع جمموعة املبادئ واملبادئ التوجيهية للقضاء على       
   التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم

A/HRC/12/26 ملقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقـل وإلقـاء         تقرير ا   ٣
املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقـوق        

  اإلنسان
A/HRC/12/26/Add.1 املراسالت مع احلكومات  ٣  
A/HRC/12/26/Add.2 البعثتان املشتركتان إىل هولندا وكوت ديفوار  ٣  
A/HRC/12/27 قوق اإلنـسان والتـضامن    تقرير اخلبري املستقل املعين حب      ٣ 

  الدويل
A/HRC/12/27/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/12/28 تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية عـن أعمـال             ٣

  دورته العاشرة
A/HRC/12/29 تقرير األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عـن      ٣

  احلق يف التنمية
A/HRC/12/30 املتخذة مـن جانـب     ابري القسرية   حقوق اإلنسان والتد    ٣

  تقرير األمني العام: واحد
A/HRC/12/31 تعزيز النظام املتعدد األطـراف    : حتويل األزمة إىل فرصة     ٣ :

  تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء
A/HRC/12/32 تقرير آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية عـن           ٥

  دورهتا الثانية
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A/HRC/12/33 القائمة تحديات  ال املستخلصة و  بالدروس  املتعلقة دراسةال  ٥
: إعمال حق الشعوب األصـلية يف التعلـيم       ب فيما يتعلق 

  األصلية  حبقوق الشعوباملعنيةتقرير آلية اخلرباء 
A/HRC/12/34 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات          ٣

  األساسية للسكان األصليني
A/HRC/12/34/Add.1 املراسالت مع احلكومات  ٣  
A/HRC/12/34/Add.2 البعثة إىل الربازيل  ٣ 

A/HRC/12/34/Add.3 البعثة إىل نيبال  ٣ 

A/HRC/12/34/Add.4 البعثة إىل بوتسوانا  ٣ 

A/HRC/12/34/Add.5 شاركو ال بافا"جمتمع مالحظات عن حالة   ٣") Charco la 

Pava ( باملشروع الكهرمائي  رة   املتأث واجملتمعات األخرى
  بنما يف) Chan 75" (٧٥تشان "

A/HRC/12/34/Add.6 البعثة إىل شيلي  ٣  
A/HRC/12/34/Add.7 استنتاجات وتوصيات احللقة الدراسية الدولية للخـرباء         ٣

بشأن دور آليات األمم املتحدة اليت هلا والية حمددة فيما          
  يتعلق حبقوق الشعوب األصلية

A/HRC/12/34/Add.8 البعثة إىل بريو  ٣  
A/HRC/12/34/Add.9 ٣  Nota preeliminaria sobre la situación de los 

pueblos indigenas in Colombia 

A/HRC/12/34/Add.10 أستراليا مذكرة متهيدية بشأن حالة الشعوب األصلية يف  ٣  
A/HRC/12/35 مبسألة األشخاص املفقـودين   أفضل املمارسات املتعلقة      ٣ :

  اإلنسان س حقوقراسة اللجنة االستشارية جمللد
A/HRC/12/36 التشاور بشأن ما ميكن أن تركز عليه املرحلـة الثانيـة            ٣ 

: للربنامـج العاملي للتثقيف يف ميدان حقـوق اإلنـسان    
  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

A/HRC/12/37 وق اإلنسان بشأن   تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلق       ٧
  ٩/١-تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ

A/HRC/12/38 تقريـر املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية         ٩
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن         
تعصب، وعن مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عمَّا        

يف متتع أتباعه   يترتب على كراهية اإلسالم من آثار خطرية        
  باحلقوق كافةً

A/HRC/12/39 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          ٩
مناهـضة   ("١٠/٢٢تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنـسان       

  ")تشويه صورة األديان
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A/HRC/12/40 اص بشأن حالة حقوق اإلنـسان      ـرر اخل ـر املق ـتقري  ١٠
  يف كمبوديا

A/HRC/12/40/Corr.1 تصويب  ١٠  
A/HRC/12/41 دور وإجنازات مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           ١٠

اإلنسان يف مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيـز        
  ألمني العامتقرير ا: ومحاية حقوق اإلنسان

A/HRC/12/42 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن          ١٠
الة حقوق اإلنسان يف ليبرييـا      التقدم احملرز فيما يتعلق حب    

  وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف هذا البلد
A/HRC/12/43 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن        ١٠

  حالة حقوق اإلنسان وعن أنشطة املفوضية يف بوروندي
A/HRC/12/44 وق اإلنسان  ـالة حق ـين حب ـل املع ـتقرير اخلبري املستق    ١٠

  صوماليف ال
A/HRC/12/45 تقرير مقدم من األمني العام: مسألة عقوبة اإلعدام  ٣  
A/HRC/12/46 إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومـة األمـم املتحـدة             ٣

  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان: بأسرها
A/HRC/12/47 مذكرة من إعداد مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق          ٥

تقريـر   حتيل فيها إىل جملس حقوق اإلنـسان         إلنسانا
  للمجلس إلجراءات اخلاصةلاالجتماع السادس عشر 

A/HRC/12/48 شأن الرتاع   ب قـتقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائ       ٧
  يف غزة

A/HRC/12/48(ADVANCE 1) موجز تنفيذي  ٧  
A/HRC/12/48(ADVANCE 2) االستنتاجات والتوصيات  ٧  
A/HRC/12/49 لممثلة اخلاصة لألمني العام املعنيــة      لسنوي ل  ا تقريرال  ٣

  باألطفال والنـزاع املسلح
A/64/94              تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن عمليـة املتابعـة الثانيـة

  لالستعراض اإلداري ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
A/64/94/Add.1   إضافة  
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   احملدودتوزيعالالوثائق الصادرة يف سلسلة 

  الرمز
بند جدول 
  األعمال

  

A/HRC/12/L.1 األشخاص املفقودون  ٥  
A/HRC/12/L.2/Rev.1 الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/12/L.3/Rev.1 القضاء على العنف ضد املرأة  ٣  
A/HRC/12/L.4/Rev.1 يات الـسمية   اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفا       ٣

  واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.5 حقوق اإلنسان والتـدابري القـسرية املتَّخـذة مـن            ٣

  واحد جانب
A/HRC/12/L.6/Rev.1 احلق يف التنمية  ٣  
A/HRC/12/L.7 استقالل ونزاهة القضاء واحمللّفني واخلرباء االستـشاريني     ٣

  واستقالل احملامني
A/HRC/12/L.8 التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتـا يف ميـدان            ٢

  حقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.9 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/12/L.11 إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمـال           ٥

  حقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.12 طينية احملتلة، مبـا    حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلس       ٧

  فيها القدس الشرقية
A/HRC/12/L.12/Corr.1 تصويب  ٧  
A/HRC/12/L.12/Corr.2 تصويب  ٧  
A/HRC/12/L.13/Rev.1 تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عـن طريـق           ٨

  حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية
A/HRC/12/L.14/Rev.1 حرية الرأي والتعبري  ٣  
A/HRC/12/L.15 محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراع املسلح  ٣  
A/HRC/12/L.16 اهلجـرة وحقـوق    : ان للمهاجرين ـوق اإلنس ـحق  ٣

  اإلنسان للطفل
A/HRC/12/L.17 القضاء على التمييز ضد األشخاص املـصابني باجلـذام        ٣

  وأفراد أسرهم
A/HRC/12/L.18 كمبوديا إىلتقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية   ١٠  
A/HRC/12/L.19 حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الـشرب املأمونـة           ٣

  الصرف الصحيخدمات و
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A/HRC/12/L.20 حقوق اإلنسان والتضامن الدويل  ٣  
A/HRC/12/L.21 متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان         ٣

امليـة علـى   املتعلقة بالتأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء الع   
  إعمال احلق يف الغذاء للجميع

A/HRC/12/L.22 الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدوليـة        آثار    ٣
اإلنـسان،   املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقـوق       

  والثقافية وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية
A/HRC/12/L.23 كل فرد يف التمتـع     احلصول على األدوية يف سياق حق         ٣

  والعقلية بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية
A/HRC/12/L.24 محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقـص املناعـة            ٣

  )اإليدز(البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 
A/HRC/12/L.25 متابعة الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان         ٣

 العامليتني االقتصادية واملالية علـى      بشأن تأثري األزمتني  
  اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا

A/HRC/12/L.26/Rev.1 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  ٣  
A/HRC/12/L.27 احلق يف معرفة احلقيقة  ٣  
A/HRC/12/L.28 إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية ُيعـىن           ١

  ل وأداء جملس حقوق اإلنسانباستعراض عم
A/HRC/12/L.29/Rev.1 تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان  ١٠  
A/HRC/12/L.30/Rev.1 ـ          ٣ ع ـمشروع املبادئ التوجيهية املتعلقـة بـالفقر املدق

  وحقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.31 ٢٨حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس منـذ انقـالب            ٤ 

  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران
A/HRC/12/L.32 أونغ سان سو كي وغريها من السجناء الـسياسيني يف            ٤

  ميامنار
A/HRC/12/L.33 حقوق اإلنسان والشعوب األصلية  ٣  

  الوثائق الصادرة يف سلسلة احلكومات

  الرمز
بند جدول 
    األعمال

A/HRC/12/G/1 مـن املمثـل الـدائم     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩رسالة مؤرخة     ٦ 
املمثل الدائم هلولندا لدى مكتب األمم املتحدة يف        آليرلندا و 

  جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/12/G/2 موجهة مـن    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١١رسالة مؤرخة     ٣ 

جلمهورية كوبا إىل مفوضية األمم املتحدة      ة  البعثة الدائم 
  السامية حلقوق اإلنسان



A/HRC/12/50 

GE.10-11826 268 

A/HRC/12/G/3 ٢٠٠٩أغـسطس  / آب١٠مذكرة شفوية مؤرخـة    ٣ 

األمم  موجهة من البعثة الدائمة لكوستاريكا إىل مفوضية
  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

A/HRC/12/G/4 موجهـة إىل    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥رسالة مؤرخة     ٧ 
رئيس جملس حقوق اإلنسان من املمثل الدائم إلسرائيل        

  لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
A/HRC/12/G/5 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩ؤرخـة   مذكرة شفوية م    ١٠ 

موجهة إىل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق       
  اإلنسان من البعثة الدائمة ململكة كمبوديا

A/HRC/12/G/6 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩مذكرة شفوية مؤرخـة       ١٠ 
موجهة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من البعثـة         

  الدائمة ململكة كمبوديا
A/HRC/12/G/7 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧مذكرة شفوية مؤرخـة       ٣ 

جلمهورية صربيا إىل مفوضـية   موجهة من البعثة الدائمة   
  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

A/HRC/12/G/8 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠مذكرة شفوية مؤرخـة       ٤ 
وموجهة من البعثة الدائمة لتركيا إىل مفوضـية األمـم          

  نساناملتحدة السامية حلقوق اإل
A/HRC/12/G/9 مذكرة شفوية من البعثة الدائمة لسنغافورة إىل مكتـب           ٤

  حقوق اإلنسان رئيس جملس
A/HRC/12/G/10 ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢مذكرة شفوية مؤرخة      ٧ 

مكتب رئيس جملس حقوق اإلنـسان مـن        إىل  موجهة  
  البعثة الدائمة إلسرائيل

A/HRC/12/G/11 ٢٠٠٩أكتـوبر   /ن األول  تـشري  ١٢رسالة مؤرخـة      ١٠ 
وموجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان مـن البعثـة          

  الدائمة ململكة كمبوديا

  الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية
بند جدول   الرمز

  األعمال
  

A/HRC/12/NGO/1 شكل األمل- شعار األمل منظمةمن مقدم بيان كتايب   ٤   
A/HRC/12/NGO/2 الغربية يف أوروباتراقيا أتراك احتادمن قدم مبيان كتايب   ٣   
A/HRC/12/NGO/3 مركز البحوث املتعلقـة حبقـوق      من  مقدم  بيان كتايب     ٣

  وواجبات اإلنسان
A/HRC/12/NGO/4 اإلنسانية اجلديدةاحلركةمن مقدم بيان كتايب   ٣   
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A/HRC/12/NGO/5 العنف ضحايا عن الدفاع منظمةمن مقدم بيان كتايب   ٣  
A/HRC/12/NGO/6 املرجع نفسه  ٣ 

A/HRC/12/NGO/7 املرجع نفسه  ٣ 

A/HRC/12/NGO/8 املرجع نفسه  ٣ 

A/HRC/12/NGO/9 املرجع نفسه  ٧ 

A/HRC/12/NGO/10 املركـز القـانوين    /عدالةن  مقدم م بيان كتايب مشترك      ٧
املركز الفلسطيين /بديلو لحلقوق األقلية العربية يف إسرائي
ـ    االئـتالف  و ة والالجـئني ملـصادر حقـوق املواطن

  لللموئ الدويل
A/HRC/12/NGO/11 اإلنـسانية  قـيم    الدويل لل  االحتادمن  مقدم  بيان كتايب     ٤

  واألخالقية
A/HRC/12/NGO/12 املرجع نفسه  ٩ 

A/HRC/12/NGO/13 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/14 نسيسكان الدوليـة  اهيئة الفر من  مقدم  كتايب مشترك   بيان    ٣ ،
احلركة الكاثوليكيـة الدوليـة      -الدولية   ريسيتباكس ك و

 الرهبـان الـدومينيكيني     رابطة، و باكس رومانا ، و للسالم
   درجة الوّعاظ-املناصرين للعدالة والسالم 

A/HRC/12/NGO/15 التنمية التعليمية الدوليةمنظمة من  مقدمبيان كتايب  ٤   
A/HRC/12/NGO/16 املرجع نفسه  ٤  
A/HRC/12/NGO/17 من منظمة املـدافعني عـن حقـوق        مقدم  ان كتايب   بي  ٣

  اإلنسان
A/HRC/12/NGO/18 من منظمة املدافعني عن حقوق     مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣

مركز منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم        اإلنسان و 
  والثقافة يف إقليم الباسك

A/HRC/12/NGO/19 انونية اآلسيوي للموارد القاملركزمن مقدم بيان كتايب   ١٠  
A/HRC/12/NGO/20 املرجع نفسه  ٣  
A/HRC/12/NGO/21 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/22 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/23 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/24 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/25 الـدويل للدراسـات     االحتـاد مـن   مقدم  بيان كتايب     ٤ 
  واألخالقية اإلنسانية

A/HRC/12/NGO/26 منظمة فيفات الدوليةمن مقدم بيان كتايب   ٩  
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A/HRC/12/NGO/27 النسائي الدويل،   التحالفمن  مقدم  بيان كتايب مشترك      ٤ 
، ومنظمة  االحتاد الوطين للجمعيات الدولية للمهاجرات    و

 النسائية الدولية للسلم    الرابطةحقوق اإلنسان اجلديدة، و   
لدوليـة، وحركـة    واحلرية، ومنظمة التنمية التعليمية ا    
  بني الشعوبفيما مناهضة العنصرية وحتقيق الصداقة 

A/HRC/12/NGO/28 الرابطة الدولية ملناهضة العنـصرية     من  مقدم  بيان كتايب     ٩
  ومعاداة السامية

A/HRC/12/NGO/29 من هيئة الفرانسيـسكان الدوليـة،    مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣
 ملكافحـة   لف العاملي لتحا، وا اجلمعية الدولية ملكافحة الرق   و

صـندوق الـصوميني الكاثوليـك      و ،االجتار بالنساء 
  السويسري

A/HRC/12/NGO/30 من عدد كبري من املنظمـات      مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣
  احلكومية غري

A/HRC/12/NGO/31 من مجعية حواء للمرأةمقدم بيان كتايب   ٣  
A/HRC/12/NGO/32 ليةالتحررية الدومن مقدم بيان كتايب   ٤  
A/HRC/12/NGO/33 من جملس الوكاالت الطوعيـة    مقدمبيان كتايب مشترك      ٧

 األفريقية األمريكيـة للمـساعدة      اجلمعيةيف السودان و  
  اإلنسانية والتنمية

A/HRC/12/NGO/34 دانييل ميتران مؤسسة: من فرنسا احلريات مقدمبيان كتايب   ٣  
A/HRC/12/NGO/35 الدويل ملعاهدات اهلنود اجمللسمن  مقدمبيان كتايب   ٦  
A/HRC/12/NGO/36 جلنة البلدان األفريقية املعنية    من   مقدمبيان كتايب مشترك      ٣

 باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفـل        
   األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية والتنميةاجلمعيةو

A/HRC/12/NGO/37 فريقيـة األمريكيـة     األ اجلمعيـة من   مقدمبيان كتايب     ٤
  للمساعدة اإلنسانية والتنمية

A/HRC/12/NGO/38 حركة الشباب والطالب الدوليـة     من   مقدمبيان كتايب     ٩
الرابطة األفريقية للتعليم من أجل     ، و لنصرة األمم املتحدة  

 حقوق اإلسكان وحـاالت اإلخـالء،       مركزة، و التنمي
ارو حركة توباو أم  ة، و مؤسسة الفضاء األفريقي الدولي   و

املنظمـة الدوليـة     النسائي الدويل، و   التحالفة، و اهلندي
منظمة الـشمال واجلنـوب يف      ن، و املشتركة بني األديا  

مركز اجلنـوب للبحـوث     ، و القرن احلادي والعشرين  
، منظمة طّي   املتعلقة باملقيمني يف اخلارج وحبوث التنمية     

الدولية، الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واحلركة       
الدولية ملناهضة مجيع أشـكال التمييـز والعنـصرية،         

 وبرنامج مكافحة سوء التغذية
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A/HRC/12/NGO/39 من منظمة العفو الدولية مقدمبيان كتايب   ٤  
A/HRC/12/NGO/40 من جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا مقدمبيان كتايب   ١٠  
A/HRC/12/NGO/41 خدمة اإلنسانمن احلق، القانون يف  مقدمبيان كتايب   ٧  
A/HRC/12/NGO/42 األفريقيـة األمريكيـة     اجلمعيـة من  مقدم  بيان كتايب     ٤ 

  للمساعدة اإلنسانية والتنمية
A/HRC/12/NGO/43 من منظمة العفو الدوليةمقدم بيان كتايب   ٦  
A/HRC/12/NGO/44 املرجع نفسه  ٦  
A/HRC/12/NGO/45 طفـل  من مؤسسة النهوض بال   مقدم  بيان كتايب مشترك      ٧

   األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية والتنميةاجلمعيةو
A/HRC/12/NGO/46 ٣  Exposicion escrita presentada por la Asemblea 

Permanente por los Derechos Humanos 

A/HRC/12/NGO/47 من حركة الشباب والطـالب     مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣
، احتاد احلقـوقيني العـرب    الدولية لنصرة األمم املتحدة، و    

املنظمة الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           و
منظمة الـشمال  و ،االحتاد العام للمرأة العربية، والعنصري

 النـسائية   الرابطـة ، و واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين    
حركـة  الدولية للسلم واحلرية، واحتاد احملامني العـرب، و       

وكالـة  و ة،د العام للمرأة العراقياالحتاة، وتوباو أمارو اهلندي
الرابطة ، و املدن املتحدة للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب      

  التنمية التعليميـة   نظمة، وم الدولية للمحامني الدميقراطيني  
 رابطـة ، و االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل   الدولية، و 

  اخلرباء االستشاريني الدوليني يف جمال حقوق اإلنسان
A/HRC/12/NGO/48 من حركة الشباب والطـالب     مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣

االحتـاد النـسائي    الدولية لنصرة األمـم املتحـدة، و      
املنظمـة  ، و احتاد احلقوقيني العـرب   ، و الدويلالدميقراطي  

 االحتاد، و الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      
لقرن منظمة الشمال واجلنوب يف ا    ، و العام للمرأة العربية  
حركة توباو  ، واحتاد احملامني العرب، و    احلادي والعشرين 

وكالة املـدن   ، و االحتاد العام للمرأة العراقية   ، و اهلنديةأمارو  
 الدولية  الرابطة، و املتحدة للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب     

  الدولية  التنمية التعليميةمنظمة، وللمحامني الدميقراطيني
A/HRC/12/NGO/49 احتاد احلقوقيني العـرب   من و مقدم  تايب مشترك   بيان ك   ٤ ،

املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         و
، واحتاد احملـامني    اد العام للمرأة العربية   ، واالحت العنصري

االحتـاد العـام    ، و حركة توباو أمارو اهلندية   العرب، و 
وكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بـني       ، و للمرأة العراقية 
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، االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل   ب، و  واجلنو الشمال
 التنمية  منظمة، و الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني   و

  التعليمية الدولية
A/HRC/12/NGO/50 االحتاد النسائي الدميقراطي   من  مقدم  بيان كتايب مشترك      ٤

اد العام للمـرأة    ، واالحت احتاد احلقوقيني العرب  ، و الدويل
حركة توبـاو أمـارو     اد احملامني العرب و   ، واحت العربية
 وكالة املدن املتحـدة   ، و االحتاد العام للمرأة العراقية   ة، و اهلندي

الرابطة الدوليـة   ب، و للتعاون فيما بني الشمال واجلنو    
   التنمية التعليمية الدوليةمنظمة، وللمحامني الدميقراطيني

A/HRC/12/NGO/51 النسائي الدميقراطي   االحتادمن  مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣ 
املنظمة الدولية للقضاء   ، و احتاد احلقوقيني العرب   و الدويل

اد العام للمرأة    واالحت على مجيع أشكال التمييز العنصري    
حركة توبـاو أمـارو     ، واحتاد احملامني العرب، و    العربية
وكالة املدن املتحـدة    ، و االحتاد العام للمرأة العراقية   ، و اهلندية

 الدوليـة   الرابطـة ب، و  الشمال واجلنـو   للتعاون فيما بني  
  . التنمية التعليمية الدوليةمنظمةو ،للمحامني الدميقراطيني

A/HRC/12/NGO/52 االحتاد النسائي الدميقراطي   من  مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣
املنظمة الدولية للقضاء    و احتاد احلقوقيني العرب  ، و الدويل

ـ  على مجيع أشكال التمييز العنصري     د العـام   ا، واالحت
منظمة الشمال واجلنـوب يف القـرن       ، و للمرأة العربية 

حركة توباو  ، واحتاد احملامني العرب، و    احلادي والعشرين 
وكالـة  ، و االحتاد العام للمرأة العراقيـة    و ،أمارو اهلندية 

ب، املدن املتحدة للتعاون فيما بـني الـشمال واجلنـو      
لتنمية  امنظمةو ،الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطينيو

  التعليمية الدولية
A/HRC/12/NGO/53 االحتاد النسائي الدميقراطي   من  مقدم  بيان كتايب مشترك      ٣

املنظمـة الدوليـة    ، و احتاد احلقوقيني العرب  ، و الدويل
ـ  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      اد ، واالحت

حركـة  ، واحتاد احملامني العـرب، و     العام للمرأة العربية  
، االحتاد العـام للمـرأة العراقيـة   ، واهلنديةتوباو أمارو  

وكالة املدن املتحدة للتعـاون فيمـا بـني الـشمال           و
 ،الرابطة الدولية للمحـامني الـدميقراطيني  ب، وواجلنو

   التنمية التعليمية الدوليةمنظمةو
A/HRC/12/NGO/54 املرجع نفسه  ٤  
A/HRC/12/NGO/55 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/56 نفسهاملرجع   ٧ 

A/HRC/12/NGO/57 املرجع نفسه  ٧ 
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  الوثائق الصادرة يف سلسلة املؤسسات الوطنية

  الرمز
بند جدول 
    األعمال

A/HRC/12/NI/1 معلومات مقدمة من شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية         ٣
املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       حلقوق اإلنسان باسم  

 "ألف" اإلنسان يف أفريقيا املعتمدة ضمن الفئة

A/HRC/12/NI/2 معلومات مقدمة من شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية         ٣
املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       حلقوق اإلنسان باسم  

  "ألف"اإلنسان يف أفريقيا املعتمدة ضمن الفئة 
A/HRC/12/NI/3 معلومات مقدمة من شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية         ٣

 الوطنية  باسم مؤسسات حقوق اإلنسان    حلقوق اإلنسان 
  "ألف"املعتمدة ضمن الفئة 

A/HRC/12/NI/4 مجهوريـة  يف  معلومات مقدمة من مكتب أمني املظامل         ٣
  فرتويال البوليفارية

A/HRC/12/NI/5 معلومات مقدمة من اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقـوق          ٧
  اإلنسان

A/HRC/12/NI/6 معلومـات مقدمـة من جانب اجملموعـة األوروبيـة          ٢
 حلقوق اإلنسان باسم املؤسسات الوطنية     سسات الوطنية للمؤ

  يف أوروبا" ألف"الفئة  حلقوق اإلنسان املعتمدة ضمن
A/HRC/12/NI/7 معلومات مقدمة من املركز النروجيي حلقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/12/NI/8 ة حلقوق اإلنسان   ـية الوطن ـمعلومات مقدمة من اللجن     ٣

  يف نيبال
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  املرفق اخلامس

ملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين عيَّنهم اجمللـس يف     ا    
  دورته الثانية عشرة

  اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية    
  )باكستان(فريدة شهيد 

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان    
  )مجهورية ترتانيا املتحدة(حممد شند عثمان 
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  املرفق السادس

ترتيب االستعراض للدورات السابعة والثامنة والتاسعة للفريق العامل            
  املعين باالستعراض الدوري الشامل

  )٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨(الدورة السابعة     
  قطر  -١
  نيكاراغوا  -٢
  إيطاليا  -٣
  السلفادور  -٤
  غامبيا  -٥
  ) املتعددة القوميات- دولة(بوليفيا   -٦
  فيجي  -٧
  ينوسان مار  -٨
  كازاخستان  -٩

  أنغوال  -١٠
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   -١١
  مدغشقر  -١٢
  العراق  -١٣
  سلوفينيا  -١٤
  مصر  -١٥
  البوسنة واهلرسك  -١٦

  )٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣(الدورة الثامنة     
  قريغيزستان  -١
  كرييباس  -٢
  غينيا  -٣
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -٤
  إسبانيا  -٥
  ليسوتو  -٦
  كينيا  -٧
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  أرمينيا  -٨
   بيساو-غينيا   -٩

  السويد  -١٠
  غرينادا  -١١
  تركيا  -١٢
  غيانا  -١٣
  هاييت  -١٤
  الكويت  -١٥
  بيالروس  -١٦

  )٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٢(الدورة التاسعة     
  ليبرييا  -١
  مالوي  -٢
  منغوليا  -٣
  بنما  -٤
  ملديف  -٥
  أندورا  -٦
  بلغاريا  -٧
  هندوراس  -٨
  الواليات املتحدة األمريكية  -٩

  جزر مارشال  -١٠
  كرواتيا  -١١
  جامايكا  -١٢
  اجلماهريية العربية الليبية  -١٣
  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا   -١٤
  لبنان  -١٥
  موريتانيا  -١٦
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  املرفق السابع

الـسادسة  دورات  من أجل ال  أة  قائمة بأعضاء اجملموعات الثالثية املنش        
  مل املعين باالستعراض الدوري الشامل افريق العللوالسابعة والثامنة 

  الدورة السادسة    

  التقرير الدولة صاحبة

طلبت تعيني 
مقرِّر خاص 
من جمموعتها

  اللجنة الثالثية  التركيبة اإلقليمية  اإلقليمية
يا، أنغوال، اململكة العربيـةإيطال  أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية  نعم  إريتريا

  السعودية
  السنغال، الفلبني، هولندا  أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية   قربص

البوسنة واهلرسك، بـنغالديش، أوروبا الشرقية  أمريكا الالتينية  آسيوية نعم  اجلمهورية الدومينكية
  األرجنتني

  البحرين، نيكاراغواالكامريون، أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم  كمبوديا
  باكستان، أوكرانيا، نيجرييا أوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية   النرويج
الواليات املتحـدة األمريكيـة، أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  أفريقية نعم  ألبانيا

  موريشيوس، االحتاد الروسي
  مجهورية الكونغو

  الدميقراطية
  وفينيا، غابون، اليابانسل أوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية نعم

  سلوفاكيا، غانا، بوليفيا أوروبا الشرقية  أمريكا الالتينية  أفريقية نعم  كوت ديفوار
  قطر، بلجيكا، هنغاريا أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  آسيوية   الربتغال
  اهلند، مدغشقر، أوروغواي أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم  بوتان

  جيبويت، الربازيل، الصني أمريكا الالتينية  آسيوية  يقيةأفر نعم  دومينيكا
  مجهورية كوريا

  الدميقراطية الشعبية
املكــسيك، جنــوب أفريقيــا،  أوروبا الغربية  أمريكا الالتينية  أفريقية 

  النرويج
  زامبيا، فرنسا، إندونيسيا  أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية نعم  بروين دار السالم

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية   كوستاريكا
وآيرلندا الشمالية، بوركينا فاسو،

  مجهورية كوريا
  األردن، مصر، كوبا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم  غينيا االستوائية

  شيلي، قريغيزستان، إيطاليا  أوروبا الغربية  أمريكا الالتينية  آسيوية   إثيوبيا
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  ورة السابعةالد    

  الدولة صاحبة التقرير

طلبت تعيني 
مقرِّر خاص 
من جمموعتها

  اللجنة الثالثية  التركيبة اإلقليمية  اإلقليمية
  هنغاريا، اليابان، غابون أوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية  نعم  قطر

  الربازيل، الفلبني، زامبيا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    نيكاراغوا
  سلوفاكيا، األرجنتني، غانا أوروبا الشرقية  أمريكا الالتينية  فريقيةأ    إيطاليا

نيكاراغوا، مجهورية كوريا،  أوروبا الشرقية أمريكا الالتينية  آسيوية نعم  السلفادور
  االحتاد الروسي

  الكامريون، األردن، أوكرانيا أوروبا الشرقية آسيوية  أفريقية نعم  غامبيا
 املتعددة-دولة  (بوليفيا  

  )القوميات
قريغيزستان، بوركينا فاسو،  أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية  

  أوروغواي
  سلوفينيا، فرنسا، أنغوال أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  أفريقية    فيجي

  هولندا، بوليفيا، قطر  أوروبا الغربية أمريكا الالتينية  آسيوية    سان مارينو
 موريشيوس، بنغالديش، كوبا  الالتينيةأمريكا  آسيوية  أفريقية  نعم  كازاخستان

  جيبويت، شيلي، إندونيسيا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    أنغوال
ــران  ــة (إي -مجهوري
  )اإلسالمية

  السنغال، باكستان، املكسيك أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم

 النرويج، البحرين، جنوب  أوروبا الغربية آسيوية  أفريقية نعم  مدغشقر
  أفريقيا

البوسنة واهلرسك، اهلند،  أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  آسيوية نعم  العراق
اململكة املتحدة لربيطانيا 
  العظمى وآيرلندا الشمالية

مصر، الربازيل، الواليات   أوروبا الغربية أمريكا الالتينية  أفريقية    سلوفينيا
  املتحدة األمريكية

  الصني، مدغشقر، إيطاليا   الغربيةأوروبا آسيوية  أفريقية نعم  مصر
  سلوفينيا، نيجرييا، بلجيكا أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  أفريقية نعم  البوسنة واهلرسك
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  الدورة الثامنة

  الدولة صاحبة التقرير

طلبت تعيني 
  مقرِّر خاص

من جمموعتها 
  اللجنة الثالثية  التركيبة اإلقليمية  اإلقليمية

بوركينا فاسـو، نيكـاراغوا،أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    قريغيزستان
  الصني

ــادأوروبا الشرقية أمريكا الالتينية  أفريقية  نعم  كرييباس ــل، االحت األردن، الربازي
  الروسي

 غانا، البوسنة واهلرسك، اليابانأوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية  نعم  غينيا
مجهورية الو الدميقراطية

  الشعبية
األرجنتني، قريغيزستان، نيجريياأمريكا الالتينية  آسيوية  ةأفريقي  نعم

  شيلي، اهلند، جنوب أفريقياأمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    إسبانيا
سلوفينيا، الكامريون، اململكـةأوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  أفريقية  نعم  ليسوتو

املتحدة لربيطانيـا العظمـى
  وآيرلندا الشمالية

  مصر، املكسيك، بنغالديشأمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية  منع  كينيا
  سلوفاكيا، فرنسا، البحرينأوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  آسيوية  نعم  أرمينيا
جيبويت، مجهوريـة كوريـا، أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية     بيساو-غينيا 

  الواليات املتحدة األمريكية
أوكرانيـــا، أوروغـــواي،أوروبا الشرقية تينيةأمريكا الال  أفريقية    السويد

  موريشيوس
  غابون، قطر، إيطاليا أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية    غرينادا
كوبا، اململكة العربية السعودية،أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    تركيا

  أنغوال
-دولـة    (باكستان، بوليفيـا   أوروبا الغربية أمريكا الالتينية  أفريقية  نعم  غيانا

  ، بلجيكا)املتعددة القوميات
  هولندا، زامبيا، األرجنتني أوروبا الغربية أمريكا الالتينية  أفريقية  نعم  هاييت

  هنغاريا، إندونيسيا، مدغشقرأوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية  نعم  الكويت
  السنغال، الفلبني، النرويج أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية    بيالروس

        


