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  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات واملقررات وبيانات الرئيس: اجلزء األول
  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثامنة  - أوالً   

  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . لس حقوق اإلنسانمرافق املؤمترات والدعم املايل جمل  - ٨/١    
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          - ٨/٢    

  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعية والثقافية
والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات             - ٨/٣    

  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجزة أو تعسفاً
  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف التعليم  - ٨/٤    
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دويل دميقراطي وعادلتعزيز نظام  - ٨/٥    
  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني  - ٨/٦    
والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب             -٨/٧    

  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال
  ٣٢  ...اسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق  -٨/٨    
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز حق الشعوب يف السلم  - ٨/٩    
  ٤٠  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين: حقوق اإلنسان للمهاجرين  -٨/١٠    
  ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والفقر املدقع  - ٨/١١    
  ٤٥  . . . . . . ء واألطفالاملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النسا  - ٨/١٢    
  ٤٩  . . . . . . القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم  - ٨/١٣    
  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  - ٨/١٤    

  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثامنة  - ثانياً   
  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحرين: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠١    
  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إكوادور: الستعراض الدوري الشاملنتائج ا  - ٨/١٠٢    
  ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونس: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٣    
  ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املغرب: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٤    
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  ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فنلندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٥    
  ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ونيسياإند: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٦    
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     : نتائج االستعراض الدوري الشامل     - ٨/١٠٧    

  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وآيرلندا الشمالية
  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلند: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٨    
  ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربازيل: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٩    
  ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلبني: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٠    
  ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلزائر: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١١    
  ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بولندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٢    
  ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هولندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٣    
  ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنوب أفريقيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٤    
  ٦٠  . . . . . . . . . . . . . اجلمهورية التشيكية: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٥    
  ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األرجنتني: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٦    
  ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غابون: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٧    
  ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غانا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٨    
  ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غواتيماال: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٩    
  ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بريو: لدوري الشاملنتائج االستعراض ا  - ٨/١٢٠    
  ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنن: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢١    
  ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سويسرا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٢    
  ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . مجهورية كوريا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٣    
  ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باكستان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٤    
  ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زامبيا:  الدوري الشاملنتائج االستعراض  - ٨/١٢٥    
  ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليابان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٦    
  ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوكرانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٧    
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سري النكا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٨    
  ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرنسا: املنتائج االستعراض الدوري الش  - ٨/١٢٩    
  ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونغا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣٠    
  ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رومانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣١    
  ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مايل: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣٢    
  ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانا الرئيس اللذان اعتمدمها اجمللس يف دورته الثامنة  - ثالثاً   
  ٦٩  . . . رائق واملمارسات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل  الط- ٨/١بيان الرئيس     
  ٧١  . . . . . . . . .   فترات واليات املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة- ٨/٢بيان الرئيس     

  ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز املداوالت: اجلزء الثاين
  ٧٢  ٧٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل تنظيمية وإجرائية  - أوالً   
  ٧٢  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة ومدهتا  - ألف     
  ٧٢  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور  - باء     
  ٧٢  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها  - جيم     
  ٧٢  ١٣- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم العمل  - دال     
  ٧٤  ٢١- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجللسات والوثائق  - هاء     
  ٧٤  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات  - واو     
  ٧٤  ٦٠- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض وترشيد وحتسني الواليات  - زاي     
  ٧٩  ٦٢- ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختيار وتعيني املكلفني بالواليات  - حاء     
 أعضاء آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب       اختيار وتعيني   - طاء     

  ٧٩  ٦٥- ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األصلية
  ٧٩  ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حمفل قضايا األقليات  - ياء     
  ٧٩  ٧٠- ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد التقرير الصادر عن الدورة  - كاف     
  ٨٠  ٧٥- ٧١  . . . . النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ اإلجراءات بشأهنا  - الم     
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان     - اً نيثا  
  ٨١  ٧٩- ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتقريرا املفوضية واألمني العام

  ٨١  ٧٧- ٧٦  حتديث املعلومات بواسطة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان  - ألف     
  ٨٢  ٧٩- ٧٨  . . . . . تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام  - باء     
ز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية            تعزي  - ثالثاً   

  ٨٣  ١٧١- ٨٠  . . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية
  ٨٣  ٨٦- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحداث خاصة  - ألف     
  ٨٤  ٨٨- ٨٧  . . . . . . . . . ةمتابعة اجللسة اخلاصة املتعلقة بأزمة الغذاء العاملي  - باء     
  ٨٤  ١١٢- ٨٩  . . . اليات اإلجراءات اخلاصةني بواحلوار التفاعلي مع املكلف  - جيم     
الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكـول          - دال     

اختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
  ٨٨  ١١٤- ١١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعية والثقافية

 مـن جـدول األعمـال       ٣تقارير مقدمة مبوجب البند       - هاء     
  ٨٩  ١١٧- ١١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بندناقشة العامة املتصلة هبذا الوامل

  ٩٠  ١٧١- ١١٨  . . . . النظر يف مشاريع املقررات واإلجراءات املتخذة بشأهنا  - واو     
  ٩٨  ١٨٤- ١٧٢  . . . . . . . . . . . حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  - رابعاً   
  ٩٨  ١٧٥- ١٧٢  . . . . . . . . . . . . . . متابعة الدورة االستثنائية اخلامسة للمجلس  - ألف     
  ٩٨  ١٧٧- ١٧٦  . . . . . . .  من جدول األعمال٤د املناقشة العامة املتعلقة بالبن  - باء     
  ٩٩  ١٨٤-١٧٨  ...النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات اليت اُتخذت بشأهنا  -جيم     
  ١٠٠  ١٨٦-١٨٥  ....................................هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -خامساً   
  ١٠١  ١٠٤٩-١٨٧  ......................................االستعراض الدوري الشامل  -سادساً   
  ١٠١  ١٠١٦-١٨٨  ...................النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل  -ألف     
  ٢٨٣  ١٠١٧  ................................٦املناقشة العامة بشأن البند   -باء     
  ٢٨٣  ١٠٤٩-١٠١٨  .......النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا  -جيم     
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٢٨٨  ١٠٥٧- ١٠٥٠  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -سابعاً   
  ٢٨٨  ١٠٥٣-١٠٥٠  .......................احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  -ألف     
التقارير املقدمة مبوجب البند السابع من جـدول األعمـال            -باء     

  ٢٨٨  ١٠٥٧-١٠٥٤  ...............................واحلوار العام املتعلق هبذا البند
  ٢٩٠  ١٠٦٨-١٠٥٨  ............................متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -ثامناً   
  ٢٩٠  ١٠٦٧-١٠٥٨  ........................ املتعلقة باملرأةمناقشة حقوق اإلنسان  -ألف     
  ٢٩١  ١٠٦٨  ............ من جدول األعمال٨املناقشة العامة املتعلقة بالبند   -باء     
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من   - تاسعاً   

  ٢٩٣  ١٠٧١-١٠٦٩  ....أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان
  ٢٩٤  ١٠٧٦- ١٠٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقنية وبناء القدراتاملساعدة ال  - عاشراً   
  ٢٩٤  ١٠٧٥-١٠٧٢  .......................احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  -ألف     
  ٢٩٤  ١٠٧٦  .......... من جدول األعمال١٠املناقشة العامة املتعلقة بالبند   -باء     

  املرفقات
  املرفق
  ٢٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال   - األول 
  س يف دورته الثامنة من آثار إدارية وآثار يف         ما يترتب على القرارات اليت اعتمدها اجملل         - الثاين 

  ٢٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امليزانية الربناجمية 
  ٣٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة احلضور   - الثالث 
  ٣٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة الوثائق الصادرة للدورة الثامنة للمجلس   - الرابع 

  ٣٢١  قائمة بأمساء املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين ُعيِّنوا يف الدورة الثامنة  - اخلامس 
  قائمة بأمساء األعضاء املعينني يف آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واملنتـدى               - السادس 

  ٣٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعين بقضايا األقليات 
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  القرارات واملقررات وبيانات الرئيس: اجلزء األول
   القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثامنة- أوالً 
  ت والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان  مرافق املؤمترا- ٨/١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     إذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

املؤمترات والدعم   واملتعلق مبرافق    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٤ إىل مقرر اجمللس     وإذ يشري   
  ،(A/62/125)املايل جمللس حقوق اإلنسان وإىل تقرير األمني العام بشأن تنفيذه 

 احلاجة إىل ضمان توفري املوارد املالية الالزمة للمجلس وأفرقته العاملة من أجـل تنفيـذ                يعيد تأكيد   - ١  
  ؛٥/١ونفذه قرار اجمللس  ٦٠/٢٥١واليته تنفيذاً كامالً على حنو ما نص عليه قرار اجلمعية العامة 

 للتأخري يف تقدمي الوثائق إىل اجمللس، مبا فيها تلك املتصلة بالتقرير الدوري الـشامل،               يعرب عن قلقه    - ٢  
وال سيما التأخري يف ترمجة الوثائق إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، ويطلب يف هذا السياق إىل مفوضية األمـم                    

ة خدمات املؤمترات مبكتب األمم املتحدة يف جنيف إجراء تقييم للحالة وتقدمي تقرير إىل              املتحدة حلقوق اإلنسان وشعب   
الالزمـة   املالية الكفاءة ومراعاة ،اجمللس يف دورته التاسعة مشفوعاً باقتراحات الختاذ تدابري وافية تتصدى هلذه املشاكل      

   ملعاجلة هذه املشاكل؛

بية يف اعتماد مقرر بشأن نشر كل املداوالت العامـة لـشىت       أن اجمللس سينظر بإجيا    يؤكد من جديد    - ٣  
أفرقته العاملة على اإلنترنت، مع أخذ مبادئ الشفافية واملساواة يف املعاملة وعدم االنتقائية يف االعتبار، ويف هذا السياق           

ر إىل اجمللس يف دورتـه      يطلب إىل إدارة شؤون اإلعالم مبكتب األمم املتحدة يف جنيف إجراء تقييم للحالة وتقدمي تقري              
التاسعة مشفوعاً باقتراحات الختاذ تدابري وافية مبا يشمل حتديد املوارد الالزمة إلنشاء قدرة دائمة على النشر اإللكتروين  

  .على اإلنترنت

  العشرون والثامنةاجللسة 
  ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران١٨

ق الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقو        - ٨/٢
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،تأكيد إذ يعيد  
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يينا اللذين  إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان شجع جلنة حقوق اإلنسان، يف إعالن وبرنامج عمل فوإذ يشري  
 ُتلحـق ، على مواصلة النظر يف وضع بروتوكوالت اختيارية         )A/CONF.157/24 (١٩٩٣يونيه  /اعتمدمها يف حزيران  

  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

   وقـرار اجلمعيـة     ،٢٠٠٥إىل أن إعالن وبرنامج عمل فيينا، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام            وإذ يشري أيضاً      
، املنشئ جمللس حقوق اإلنسان، تؤكد كلها أن حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة                ٦٠/٢٥١العامة  

  ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً وال بد من معاجلتها بطريقة عادلة ومنصفة، على قََدم املساواة وبنفس التركيز،

 الصادرة عن اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان بـشأن إعمـال احلقـوق              القرارات السابقة  وإذ يضع يف اعتباره     
 بشأن الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضـع      ١/٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبشكل خاص قرار اجمللس        

  بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 وقرار إحالة مشروع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد         (A/HRC/8/7) بتقرير الفريق العامل     بوإذ يرحِّ   
  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل اجمللس لكي ينظر فيه،

ـ            يعتمد  - ١   ة  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعي
  والثقافية، املرفق هبذا القرار؛

  :، باعتماد مشروع القرار التايل٦٠/٢٥١من قرارها ) ج(٥ اجلمعية العامة، وفقاً للفقرة يوصي  - ٢  

  إن اجلمعية العامة،"

، الربوتوكول االختيـاري امللحـق   ...... باعتماد جملس حقوق اإلنسان عن طريق قراره   إذ ترحب   
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     تعتمد  - ١  
  والثقافية، الذي يرد نصه يف مرفق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه؛ 

توكول االختياري يف حفل توقيـع جبنيـف يف        بأن ُيفتح باب التوقيع على الربو      توصي  - ٢  
، وتطلب إىل األمني العام ومفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق اإلنـسان تقـدمي           ٢٠٠٩مارس  /آذار

  ".املساعدة الالزمة
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  املرفق

  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحلقوق

  الديباجة

  ،ل األطراف يف هذا الربوتوكولإن الدو

ه، وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، يشكل اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة                أن إذ تالحظ   
  ،البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغري قابلة للتصرف أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل

 ومتـساوين يف الكرامـة      لعاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً        أن اإلعالن ا   إذ تالحظ و  
 كالتمييز واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن، دون أي متييز من أي نوع،      

ري السياسي، أو األصـل الـوطين أو        بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غ              
  االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر، 

 اإلنسان من تسليم حبقوق  ني اخلاص ني الدولي ينالعهدما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و        إىل   إذ تشري و  
تهيئة ظروف  ب ال ميكن أن يتحقق إال    قة   ومتحررين من اخلوف والفا    بأن املثل األعلى املتمثل يف أن يكون البشر أحراراً        

   املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،ه كل إنسان حبقوقيتمتع فيها

  ، عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةواحلريات األساسيةحقوق اإلنسان مجيع أن  تعيد تأكيدوإذ   

ويشار إليه   (ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     الد إىل أن كل دولة طرف يف العهد         وإذ تشري 
تتعهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما علـى الـصعيدين                ")العهد"فيما يلي باسم    

امل التدرجيي باحلقوق   االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الك              
   تشريعية،املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري

احلقوق االقتصادية  ب اللجنة املعنية   مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه، متكنيُ     لتحقيق  من املناسب، تعزيزاً   إذ ترى و  
  ،هذا الربوتوكول املنصوص عليها يف باملهام، من القيام )‘اللجنة‘ فيما يلي باسم شار إليهاوي( واالجتماعية والثقافية

   :على ما يليقد اتفقت   

  ١املادة 
   فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيهااختصاص اللجنة

 يف هذا الربوتوكول، باختصاص اللجنـة يف تلقـي          تعترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفاً         - ١  
   . ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكولوفقاً النظر فيهاو البالغات

  .ال جيوز للجنة تلقّي أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفاً يف هذا الربوتوكول  - ٢  
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  ٢املادة 
  البالغات

دولة طرف   والية    يدخلون ضمن  فرادمجاعات من األ   أفراد أو    ،أو نيابة عن  ،  م البالغات من ِقبل   جيوز أن ُتقدّ    
احملددة االقتصادية واالجتماعية والثقافية    تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق       من جانب    نتهاك ال عون أهنم ضحايا  ويّد

 إال إذا استطاع صاحب البالغ أن وحيثما يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو مجاعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم         .يف العهد 
  . على تلك املوافقةيربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول

  ٣املادة 
  املقبولية

قـد   ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحـة                    - ١  
   . بدرجة غري معقولة طويالً االنتصاف هذه أمداًسبلوال تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق  .اسُتنفدت

  :يف احلاالت التاليةلبالغ تعلن اللجنة عدم مقبولية ا  - ٢  

 االنتصاف احمللية، باستثناء احلاالت اليت يـربهن    سبلبعد استنفاد   سنة  يف غضون   البالغ  مىت مل ُيقدم     )أ( 
   قبل انقضاء هذا األجل؛ه البالغ على تعذر تقدميصاحبفيها 

بة للدولة الطرف   مىت كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنس              )ب( 
  ؛الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذا استمرت هذه املعنية، إال إذ

 حبث مبوجب   كانت، أو مازالت، موضع    اللجنة أو    ا قد سبق أن نظرت فيه      كانت املسألة نفسها   مىت  )ج( 
  إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛

  م العهد؛ مع أحكا البالغ متنافياًمىت كان )د( 
 أو مىت كان يـستند       أساس واضح أو كان غري مدعم برباهني كافية         البالغ غري مستند إىل    مىت كان  )ه( 

  ؛حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم
  أو ؛ إساءة الستعمال احلق يف تقدمي بالغ البالغمىت شكل )و( 
  . غري مكتوبالبالغ جمهول املصدر أومىت كان  )ز( 

  ٤املادة 
  الغات اليت ال تكشف عن ضرر واضحالب

صاحبه لضرر  تعرض  ميكن للجنة، حسب االقتضاء، أن ترفض النظر يف بالغ إذا كان البالغ ال يكشف عن                  
  .واضح، إال إذا اعتربت اللجنة أن البالغ يثري مسألة جدية ذات أمهية عامة
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  ٥املادة 
  التدابري املؤقتة

 إىل  حتيـل  أن    وقبل اختاذ أي قرار بشأن األسس املوضوعية       غيف أي وقت بعد تلقي البال      جيوز للجنة   - ١  
، حـسبما تقتـضيه     مؤقتةمحاية  تدابري  بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة يف اختاذ         عناية الدولة الطرف املعنية طلباً      
  .زعومة املات االنتهاك أو ضحاياال ميكن جربه على ضحيةضرر لتاليف وقوع الضرورة يف ظروف استثنائية، 

 من هذه املادة، فإن ذلك ال يعين ضمناً اختاذ          ١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة          - ٢  
  .قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه

  ٦املادة 
   البالغإحالة

نة السرية يف   ما مل تعترب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية، تتوخى اللج                - ١  
   .عرض أي بالغ يقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة الطرف املعنية

تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح فيها   - ٢  
  . رمبا تكون الدولة الطرف قد وفرتهذي ال، إن وجد،ل االنتصافيوسب املسألة

  ٧ املادة
  التسوية الودية

تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصل إىل تسوية ودية للمسألة علـى                 - ١  
  .أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد

  .يعترب كل اتفاق بشأن تسوية ودية مبثابة إهناء للنظر يف البالغ مبوجب هذا الربوتوكول  - ٢  

  ٨املادة 
  الغاتحبث الب

 اليت  الوثائق من هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع        ٢ ة اللجنة البالغات اليت تتلقاها مبوجب املاد      بحثت  - ١  
   .شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنية، تقدم إليها

 .تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبث البالغات املقدمة مبوجب هذا الربوتوكول  - ٢  

 ميكن للجنة أن ترجع، حسب االقتضاء، إىل الوثائق          مبوجب هذا الربوتوكول،    بالغ مقدم  حبثعند    - ٣  
ذات الصلة اليت أعدهتا هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتا األخرى، وكذلك الوثائق 

إىل أية مالحظات أو تعليقات مقدمة      اليت أعدهتا منظمات دولية أخرى، مبا فيها املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، و           
  .من الدولة الطرف املعنية
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تنظر اللجنة يف معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولـة   ، مبوجب هذا الربوتوكولالبالغات حبث   عند  - ٤  
تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف ميكن أن تعتمد طائفـة مـن              وبذلك،  . الطرف وفقاً للجزء الثاين من العهد     

  .لتدابري السياساتية لتنفيذ احلقوق املنصوص عليها يف العهدا

  ٩املادة 
  متابعة تنفيذ آراء اللجنة

  .مشفوعة بتوصياهتا، إن وجدت آراءها بشأن البالغ إىل األطراف املعنية حتيل اللجنة بعد حبث البالغ،  -١  

، يف  وتقـدم إىل اللجنـة  جدت،إن وتوصياهتا ل و،تويل الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة       - ٢  
   . يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا مكتوباًرداًغضون ستة أشهر، 

للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكون الدولة الطرف قـد             - ٣  
، يف التقارير الالحقة اليت     ا، إن وجدت، مبا يف ذلك حسبما تراه اللجنة مناسباً         توصياهت وأاختذهتا استجابة آلراء اللجنة     

  . من العهد١٧ و١٦تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادتني 

  ١٠املادة 
   بني الدولاملتبادلةالرسائل 

ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه املادة أهنا تعترف باختصاص                   - ١  
، والنظر يف هـذه      فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد            يللجنة يف تلقي رسائل تدع    ا

ن دولة طرف أصدرت إعالناً     م قُدمتإال إذا   والنظر فيها   وال جيوز تلقي الرسائل املوجهة مبوجب هذه املادة          .الرسائل
ـ      تعلقت تتلقى اللجنة أية رسالة إذا       وال .تعترف فيه باختصاص اللجنة يف ما يتعلق هبا        صدر هـذا    بدولة طـرف مل ُت

  : لإلجراءات التاليةوجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة وفقاً .اإلعالن

 أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد، جاز           لربوتوكول ا ا رأت دولة طرف يف هذ     مىت )أ( 
وتقدم  .وللدولة الطرف أيضاً أن ُتعلم اللجنة باملوضوع      . لة الطرف إىل ذلك برسالة مكتوبة     هلا أن توجه نظر تلك الدو     

 الدولة اليت تتلقى الرسالة إىل الدولة اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو أي بيان آخر كتابـةً                    
 ذا صلة باملوضوع، إشارة إىل اإلجراءات وسبل        توضح فيه املسألة، على أن يتضمن، إىل احلد املمكن وبقدر ما يكون           

  ملسألة؛ا بشأن اختاذها أو املتاحة املتوقع أو املتخذةاالنتصاف احمللية 
إذا مل تسّو املسألة مبا يرضي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أشهر من استالم الدولـة                   )ب( 

 احلق يف إحالة املسألة إىل اللجنة بواسطة إخطار موجه إىل اللجنـة وإىل              املتلقية للرسالة األوىل، كان ألي من الدولتني      
  الدولة األخرى؛

 االنتصاف احمللية املتاحة    سبلال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل               )ج( 
صاف قد طال أمده بصورة  االنتسبلوال تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال  .نفدت يف املسألةخدمت واسُتقد اسُت

  غري معقولة؛
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من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة للدولتني الطـرفني          ) ج(رهناً بأحكام الفقرة الفرعية      )د( 
  املعنيتني بغية التوصل إىل حل وّدي للمسألة على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف العهد؛

   حبثها الرسائل املقدمة مبوجب هذه املادة؛تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى )ه( 
من هذه الفقـرة، إىل الـدولتني   ) ب(أن تطلب، يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة الفرعية      للجنة )و( 

  ، تزويدها بأية معلومات ذات صلة باملوضوع؛)ب(الطرفني املعنيتني، املشار إليهما يف الفقرة الفرعية 
من هذه الفقرة، احلـق يف أن       ) ب(رفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية        يكون للدولتني الط   )ز( 
  ؛أو كتابةً/لتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات شفوياً وتكونا ممثَّ
مـن هـذه    ) ب(تقدم اللجنة، بالسرعة املطلوبة، بعد تاريخ تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة الفرعية             )ح( 
   : تقريراً على النحو التايل،الفقرة

من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرهـا       ) د( وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية      تسويةيف حالة التوصل إىل       ‘١‘
  على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه؛

يرها الوقائع ذات   ، تقدم اللجنة يف تقر    )د( وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية      حليف حالة عدم التوصل إىل        ‘٢‘
وُترفق بالتقرير البيانات الكتابية وحمضر البيانات  .القضية القائمة بني الدولتني الطرفني املعنيتنيبالصلة 

وللجنة أيضاً أن ترسل إىل الـدولتني الطـرفني          .الشفوية اليت تقدمت هبا الدولتان الطرفان املعنيتان      
   .قضية القائمة بينهمااملعنيتني فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بال

  . الطرفني املعنيتنيلتنيويبلَّغ التقرير يف كل مسألة إىل الدو

 من هذه املادة لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي          ١ مبوجب الفقرة    توِدع الدول األطراف إعالناً     - ٢  
وال  .يوجه إىل األمني العاموجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار  .يرسل نسخاً منه إىل الدول األطراف األخرى

خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال جيوز تلقـي أيـة                     
رسالة أخرى من أية دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بسحب اإلعالن، ما مل تكن الدولة                    

  .عالناً جديداًالطرف املعنية قد أصدرت إ

  ١١املادة 
  إجراء التحري

جيوز لكل دولة تكون طرفاً يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت أهنا تعترف باختصاصات اللجنة   - ١  
  .املنصوص عليها يف هذه املادة

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولـة                  - ٢  
العهد، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف  املنصوص عليها يفاالقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية      حلقوق   ا ي من طرف أل 

   . بشأن هذه املعلوماتاتقدمي مالحظاهتإىل إىل التعاون يف فحص املعلومات و
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ـ     ة مالحظات تكون الدولة الطرف املعنية قد قدمتها وأي        مع مراعاة أية    - ٣   ا  معلومات أخرى موثوق هب
جيوز و . وتقدمي تقرير على وجه االستعجال إىل اللجنة أو أكثر من أعضائها إلجراء حترٍّاً عضوللجنة أن تعني متاحة هلا،   

   .أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها

   . الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءات ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون تلك الدولةىجرُي  - ٤  

بإحالة تلك االستنتاجات إىل الدولة الطـرف املعنيـة،          بعد دراسة نتائج ذلك التحري، تقوم اللجنة        - ٥  
   . تعليقات وتوصياتةمشفوعة بأي

يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات        بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة      تقوم الدولة الطرف املعنية     - ٦  
  .ليقات والتوصيات اليت أحالتها اللجنةوالتع

بعـد إجـراء    تقرر،  ، للجنة أن    ٢ للفقرة    ُيجرى وفقاً  بعد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍّ        -٧  
  .١٥ املنصوص عليه يف املادة  إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها السنوي،مشاورات مع الدولة الطرف املعنية

من  من هذه املادة أن تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت  ١ طرف تصدر إعالناً وفقاً للفقرة       ألي دولة   - ٨  
  .بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العاماألوقات 

  ١٢املادة 
  متابعة إجراء التحري

 ١٧ و ١٦جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها املقدم مبوجب املادتني                  - ١  
   . من هذا الربوتوكول١١جري مبوجب املادة  أُ تدابري متخذة استجابة لتحرٍةعهد تفاصيل أيمن ال

، أن  ١١املادة    من ٦املشار إليها يف الفقرة      الستة أشهر  بعد انتهاء فترة  وجيوز للجنة، عند االقتضاء،       - ٢  
  .حريتدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذلك الت

  ١٣املادة 
  تدابري احلماية

ي شـكل   الذين خيضعون لواليتها أل    األشخاص    املناسبة لكفالة عدم تعرض    التدابريتتخذ الدولة الطرف مجيع       
  . هبذا الربوتوكولعمالًمن بالغات اللجنة إىل  ملا يقدمونهنتيجة   التخويفأوسوء املعاملة من أشكال 

  ١٤املادة 
  ناملساعدة والتعاون الدوليا

، إىل الوكاالت املتخصـصة لألمـم        ومبوافقة الدولة الطرف املعنية    حتيل اللجنة، حسبما تراه مالئماً      - ١  
آراءها أو توصياهتا بشأن البالغات والتحريات اليت تدل على           املختصة اهليئاتاملتحدة وصناديقها وبراجمها وغريها من      



A/HRC/8/52 
Page 15 

 بشأن هذه   ، إن وجدت،  مبالحظات الدولة الطرف واقتراحاهتا   التقنية، مصحوبة    أو املساعدة    وجود حاجة إىل املشورة   
  .اآلراء أو التوصيات

إىل أي مـسألة تنـشأ عـن        ، مبوافقة الدولة الطرف املعنية،       اهليئات  هذه  أن توجه نظر   للجنة أيضاً   - ٢  
يف التوصل  ها،  ها، كل واحدة يف جمال اختصاص     مبوجب هذا الربوتوكول واليت ميكن أن تساعد       البالغات اليت تنظر فيها   

إىل قرار بشأن استصواب اختاذ تدابري دولية من شأهنا أن تسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم يف تنفيذ                    
  .احلقوق املعترف هبا يف العهد

  وفقـاً   الصندوق ُيدارو وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف اجلمعية العامة         استئماين ُينشأ صندوق   - ٣  
 لتقدمي املساعدة املتخصصة والتقنية إىل الدول األطراف، ومبوافقة الدولة الطرف           القواعد املالية لألمم املتحدة   لألنظمة و 

املعنية، من أجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف العهد، واملسامهة بذلك يف بناء القدرات الوطنيـة يف جمـال احلقـوق                     
  .  الربوتوكولاالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق هذا

  .العهدال متس أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب   - ٤  

  ١٥املادة 
  التقرير السنوي

  .لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول موجزاً اللجنة يف تقريرها السنويُتدرج   

  ١٦املادة 
   واإلعالمالنشر

 وتيسري احلصول علـى     وبنشرمهاف بالتعريف بالعهد وهبذا الربوتوكول على نطاق واسع         تتعهد كل دولة طر     
 بذلك باستخدام وسائل    والقيام املتعلقة بالدولة الطرف،     املسائلاملعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن        

  . بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقةيسهل الوصول إليها

  ١٧املادة 
  ديق واالنضمامالتوقيع والتص

  .هذا الربوتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليهعلى توقيع اليفتح باب   - ١  

وتودع صكوك التصديق  . تصدق على هذا الربوتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه             - ٢  
  . لدى األمني العام لألمم املتحدة

  .لربوتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليهيفتح باب االنضمام إىل هذا ا  - ٣  

  . االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةيتم  - ٤  
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  ١٨املادة 
  بدء النفاذ

لدى  يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر                - ١  
   . تحدةاألمني العام لألمم امل

إيداع صك التصديق أو     بعد   يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه             - ٢  
  .تصديقها أو انضمامها ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك ، وذلك بعد مضياالنضمام العاشر

  ١٩املادة 
  التعديالت

ويقوم  .دميه إىل األمني العام لألمم املتحدة     جيوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكول وتق          - ١  
 مـؤمتر مبا إذا كانت تفضل عقـد       إخطاره   تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب      ةأيب  الدول األطراف  األمني العام بإبالغ  

، يف غضون    ثلث الدول األطراف على األقل     أبدىوإذا   .ها والتصويت علي  اتللدول األطراف بغرض النظر يف االقتراح     
 حتت رعاية األمم    املؤمتر  إىل عقد   األمني العام  يدعو من هذا القبيل،     مؤمتر عقد    من تاريخ اإلبالغ، رغبة يف     أربعة أشهر 

 الدول األطراف احلاضرة واملصوتة إىل اجلمعية العامة للموافقة       ثلثي أغلبيةبعتمد  ي أي تعديل    حييل األمني العام  و .املتحدة
   .قبوله، مث حييله إىل مجيع الدول األطراف لعليه

اعتبـاراً مـن اليـوم      من هذه املادة١ يعتمد وحيصل على املوافقة وفقاً للفقرة      تعديلكل   يبدأ نفاذ   - ٢  
مث . عند تاريخ اعتماد التعديل    الدول األطراف     عدد  ثلثي من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول املودعة         الثالثني

وال . تباراً من اليوم الثالثني الذي يلي إيداع صك القبول اخلاص هبـا           اع يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف      
   .يكون التعديل ملزماً إالّ للدول األطراف اليت وافقت عليه

  ٢٠املادة 
  النقض

 بإشعار خطي توجهه إىل األمني العام        يف أي وقت   جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول         - ١  
  .  من تاريخ تسلم األمني العام ذلك اإلشعارأشهرة تض نافذاً بعد سويصبح هذا النق. لألمم املتحدة

 ١٠و ٢ املادتني مبوجبال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أي بالغ مقدم         - ٢  
  . قبل تاريخ نفاذ النقض ١١أو بأي إجراء يتخذ مبوجب املادة 

  ٢١املادة 
  اإلخطارات الواردة من األمني العام

 مـن العهـد    ٢٦ من املادة    ١يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة              
  :بالتفاصيل التالية
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  نضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛الالتوقيعات والتصديقات وا )أ( 
  ؛١٩تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة   )ب( 
  .٢٠أي نقض مبوجب املادة  )ج( 

  ٢٢املادة 
  اللغات الرمسية

ودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسـية والـصينية      ي  - ١  
  .والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة

هذا الربوتوكول إىل مجيع الدول املشار إليها        األمني العام لألمم املتحدة بإحالة نسخ موثقة من          يقوم  - ٢  
  . من العهد٢٦يف املادة 

  اجللسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

  والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج   - ٨/٣
 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يضمن للفرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان على شخـصه،    إذ يشري 
 وإىل األحكام ذات الصلة الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

لقضاء أو بـإجراءات     يف اعتباره اإلطار القانوين لوالية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج ا            وإذ يضع 
 ١٩٩٢مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٢/٧٢موجزة أو تعسفاً، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف قرار جلنة حقوق اإلنسان              

 ،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٦وقرار اجلمعية العامة 

 متثل، إىل جانـب      اليت ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ بالتصديق العاملي على اتفاقيات جنيف املؤرخة        وإذ يرحب 
 تعسفاً،  بإجراءات موجزة أو   للمساءلة فيما يتعلق باإلعدام خارج القضاء أو هاماًقانون حقوق اإلنسان، إطاراً

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره   

السلوك  بشأن مدونة قواعد     ٥/٢إلنسان وقراره    بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق ا      ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
، وإذ يؤكد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان        

 أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
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ة العامة وجلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة حباالت اإلعدام خارج  أيضاً مجيع قرارات اجلمعيوإذ يضع يف اعتباره
أبريـل  / نيـسان  ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٧، وال سيما قرار جلنة حقوق اإلنسان        القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٧٣ وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٤

 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم مشمولة بنظام روما             بأن حاالت اإلعدام خارج    وإذ يعترف 
 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

منه بضرورة اختاذ إجراءات فعالة ملكافحة واستئصال املمارسة املقيتة املتمثلة يف اإلعدام خارج القضاء        واقتناعاً  
 اً للحق الطبيعي يف احلياة،أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، اليت تشكل انتهاكاً صارخ

 يف عدد من البلدان وأنه ما        أن اإلفالت من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً          وإذ يثري استياءه  
برح يشكل، يف كثري من األحيان، السبب الرئيسي الستمرار حدوث حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات 

 موجزة أو تعسفاً،

 مجيع حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بـشىت             خرىمرة أ  بشدة   يدين  - ١
 أشكاهلا، اليت ال تزال حتدث يف مجيع أحناء العامل؛

 بأمهية اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة يف إطار اجمللس، وخصوصاً اإلجراء الذي يضطلع بـه               يعترف  - ٢
 بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليـات  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو     

ـ لإلنذار املبكر ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، و            شجع املـسؤولني عـن   ي
 اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة على التعاون، يف إطار والياهتم، لبلوغ هذا اهلدف؛

،  بضمان وضع حد ملمارسة اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً مجيع الدوليطالب  - ٣
 وباختاذ إجراءات فعالة ملكافحة هذه الظاهرة جبميع أشكاهلا والقضاء عليها؛

 التزام مجيع الدول بإجراء حتقيقات وافية وحمايدة يف مجيع ما ُيشتبه فيه مـن حـاالت                 يكرر تأكيد   - ٤
، وكشف املسؤولني عنها وتقدميهم للمحاكمة، مع ضمان حـق    بإجراءات موجزة أو تعسفاً    اإلعدام خارج القضاء أو   

كل فرد يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة منشأة مبوجب القانون، ومنح تعويضات كافيـة                  
لتدابري القانونية والقضائية، مـن     للضحايا أو أسرهم يف غضون أجل معقول، واختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها ا             

 حاالت إعدام من هذا القبيل، على حنو ما يرد يف املبادئ املتعلقة باملنع              تكررأجل وضع حد لإلفالت من العقاب ومنع        
 والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة؛

قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً            بتقرير امل حييط علماً     - ٥
)A/HRC/8/3(وبالتوصيات املقدمة يف األعوام السابقة ويدعو الدول إىل أن توليها االعتبار الواجب؛ ، 

اءات املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجر         بالدور اهلام الذي يقوم به املقرر اخلاص         يشيد  - ٦  
يف سبيل إهناء حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً، ويـشجعه علـى أن      موجزة أو تعسفاً    
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يواصل، يف إطار واليته، مجع املعلومات من مجيع اجلهات املعنية، واالستجابة بفعالية ملا َيرِد إليه من معلومات، ومتابعة                  
 راء احلكومات وتعليقاهتا وإدراجها يف تقاريره حسب االقتضاء؛البالغات والزيارات القطرية، والتماس آ

  : إىل املقرر اخلاص أن يقوم يف سياق اضطالعه بواليته مبا يلييطلب  - ٧

 يف مجيع الظروف وأياً     مواصلة دراسة حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،            )أ(
لـس  اجملنتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصـياته، إىل           وتقدمي ما يتوصل إليه من       كانت األسباب، 
أية حاالت خطرية من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة            وتوجيه اهتمام اجمللس إىل      واجلمعية العامة، 

  التدهور؛منع مزيد من بشأهنا  قد يتيح اختاذ إجراء مبكر اليت فورياً أو أو تعسفاً اليت تستدعي اهتماماً
مواصلة توجيه اهتمام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل احلاالت اخلطرية من حـاالت اإلعـدام                 ) ب(

خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً اليت تستدعي اهتماماً فورياً أو اليت قد يتيح اختاذ إجراء مبكر بشأهنا منع                    
 مزيد من التدهور؛

لومات اليت ترد إليه، خاصة عندما يكون اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات            االستجابة بفعالية للمع    )ج(
 موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو حمدقاً بدرجة خطرية، أو قد وقع فعالً؛

ـ   ـمواصلة تعزيز حواره مع احلكومات ومتابعة التوصيات اليت يقدمها يف تقاريره ع             )د(   ارة ـلى إثر زي
 بلدان بعينها؛

صد تنفيذ املعايري الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود املتعلقة بفرض عقوبة اإلعـدام،             مواصلة ر   )ه(
 من العهـد الـدويل      ٦على أن يضع يف اعتباره التعليقات اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تفسريها للمادة                

  الثاين امللحق به؛اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فضالً عن الربوتوكول االختياري

  ؛تطبيق منظور يراعي نوع اجلنس يف عمله  )و(

  : الدول على ما يليحيث  - ٨

التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مجيع املعلومات الضرورية اليت يطلبـها،                 )أ(
 بعد على البالغات اليت أحاهلا إليها       واالستجابة على حنو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، وحيث احلكومات اليت مل تّرد           

  دون مزيد من التأخري؛ أن تفعل ذلكاملقرر اخلاص على 
   طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا؛تلبيةالنظر جبدّية يف   )ب(
، مبا يف ذلك عن طريق موافاته مبعلومات        ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته        )ج(

  املتخذة بناء على هذه التوصيات؛عن اإلجراءات

 بالتعاون القائم بني املقرر اخلاص وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا األخرى يف ميدان حقوق يرحـب  - ٩
 اإلنسان، ويشجع املقرر اخلاص على مواصلة بذل جهوده يف هذا الصدد؛
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 البشرية واملالية واملادية من أجـل       إىل األمني العام أن يزود املقرر اخلاص مبا يكفي من املوارد          يطلب    - ١٠
 متكينه من االضطالع بالوالية على حنو فعال، مبا يف ذلك من خالل القيام بزيارات قطرية؛

   متديد والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                  يقرر  - ١١
 أو تعسفاً لفترة ثالث سنوات؛

  . لربنامج عملهنظر يف هذا املوضوع وفقاً مواصلة ال أيضاًيقرر  - ١٢

  اجللسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[

    احلق يف التعليم- ٨/٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 القـرار   مبـا يف ذلـك     مجيع القرارات السابقة للجنة حقوق اإلنسان بشأن احلق يف التعليم،            إذ يؤكد جمدداً    
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ املؤرخ ٢٠٠٥/٢١

 إىل أن لكل شخص احلق يف التعليم، كحق من حقوق اإلنسان اليت تكرسها صكوك عـدة منـها                   وإذ يشري   
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة حقـوق               

  لية ذات الصلة، الطفل وغريها من الصكوك الدو

إىل أنه قد تقرَّر يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية أن يتمكن األطفال يف كل مكان، من                 وإذ يشري أيضاً      
ذكور وإناث على السواء، من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، وأن يتمكن البنون والبنات على قدم املـساواة مـن                   

، ويؤكد أمهية إعمال احلق يف التعليم يف بلوغ األهداف      ٢٠١٥ه حبلول عام    االلتحاق مبؤسسات التعليم بكافة مراحل    
  اإلمنائية لأللفية،

 أن إعمال احلق يف التعليم للجميع، َمبن فيهم الفتيات واألشخاص الذين ينتمون إىل فئات ضـعيفة،       وإذ يؤكد   
  نب وما يتصل بذلك من تعصب، ُيسهم يف اجتثاث الفقر والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجا

 مليون من األطفال ٣٧ يف املائة من البنات و٥٧ مليون طفل، من بينهم ٧٢ ألن حنو وإذ ُيعرب عن بالغ القلق  
 يف ٦٤ مليوناً من الكبار، من بينهم  ٧٧٤، وألن   باملدارسالذين يعيشون يف دول ضعيفة متأثرة برتاعات، غري مسجلني          

ون إىل املهارات األساسية يف القراءة والكتابة رغم التقدم احملرز خالل السنوات األخرية علـى               املائة من النساء، يفتقر   
درب حتقيق األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتعليم، املعقـود يف داكـار يف                    

  ،٢٠٠٠أبريل /نيسان
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ون سيساعدان مجيع الدول على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبـا            أن احلكم السديد وسيادة القان     وإذ يؤكد   
  فيها احلق يف التعليم، 

 ضرورة توفّر موارد مالية كافية كي يتسىن لكل شخص إعمال حقه يف التعليم، وما يتسم      وإذ يضع يف اعتباره     
  به حشد املوارد الوطنية وكذلك التعاون الدويل من أمهية يف هذا الصدد، 

 املتعلق مبدونـة قواعـد      ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
، وإذ ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني 

  ومرفقاهتما،يشدِّد على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين 

 بالعمل الذي قامت به املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم، وحييط علماً بتقاريرها عن حق                يرحب  - ١  
 Add.2 و Add.1 و A/HRC/4/29(وعن حق املعـوَّقني يف التعلـيم        ) Add.1 و E/CN.4/2006/45(الفتيات يف التعليم    

وبتقريـر  ) Add.4 و Add.3 و Add.2 و Add.1 و A/HRC/8/10(، وعن احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ         )Add.3و
  ؛)A/HRC/7/58(األمني العام عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            يالحظ باهتمام   - ٢  
ز احلق يف التعليم، ال سيما عن طريق إصدار تعليقات عامة ومالحظات ختامية وعقد              وجلنة حقوق الطفل يف جمال تعزي     

  أيام مناقشة عامة؛

 باألعمال اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز احلق  يرحِّب  - ٣  
ذلك وضع قائمة باملؤشرات اخلاصة مبدى إعمال       يف التعليم على الصعيدين القطري واإلقليمي ويف مستوى املقر، مبا يف            

  احلق يف التعليم؛

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم     ) اليونيسيف(مبسامهة منظمة األمم املتحدة للطفولة      يرحب أيضاً     - ٤  
ضاء على التفاوت   يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بضمان التعليم االبتدائي للجميع والق          ) اليونسكو(والثقافة  

  بني اجلنسني يف جمال التعليم، وكذلك األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفَّق عليها يف املنتدى العاملي للتعليم؛

، بإنشاء  ٢٠٠٦نوفمرب  / بقيام اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، يف تشرين الثاين         يرحب كذلك   - ٥  
يف حاالت الطوارئ، وذلك بوسـائل      بطريقة منسقة   تقييم ومعاجلة االحتياجات التعليمية     جمموعة التعليم كآلية مهمة ل    

منها تعزيز تنفيذ املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ اليت وضعتها الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية بـالتعليم     
   ذه اآللية؛يف حاالت الطوارئ، ويطلب إىل املاحنني أن يوفروا الدعم الالزم هل

 ١ بإعالن اجلمعية العامة للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الـذي بـدأ يف                 يرحِّب  - ٦  
  ؛٢٠٠٣فرباير / شباط١٣، وبالتقدم املستمر لعقد األمم املتحدة حملو األمية الذي بدأ يف ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

  : مجيع الدول على القيام مبا يليحيث  - ٧  
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أن تعَمد إىل اإلعمال الكامل للحق يف التعليم وأن تعمل على ضمان االعتراف هبذا احلق وممارسـته                   )أ(  
  دون متييز من أي نوع كان؛

أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة إلزالة العقبات اليت حتّد من الفرص الفعلية لنيل التعليم، وال سيما تعليم   )ب(  
يف منـاطق   و جمتمعات حملية فقرية     يعيشون يف ، واألطفال الذين    الشابات واألمهات   الفتيات، َمبن فيهن الفتيات احلوامل    

واألطفال املشردين داخلياً،   وأطفال الالجئني،   ريفية، وأطفال األقليات، وأطفال السكان األصليني، وأطفال املهاجرين،         
 واألطفال املعوقني، واألطفال املـصابني      ية، واألطفال املتأثرين بالكوارث الطبيع    واألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة،   

، واألطفال املـستغلني  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  /بأمراض معدية، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية        
  جنسياً، واألطفال احملرومني من حريتهم، وأطفال الشوارع، واألطفال الذين يعملون، واألطفال اليتامى؛

   على أن يكون التعليم االبتدائي إلزامياً ومتوفراً للجميع جماناً وسهل املنال؛أن حترص  )ج(  
وتوسيع نطاق التعليم األساسي الرمسي اجليد الذي يشمل رعاية وتعلـيم األطفـال           حتديث  أن تعزز     )د(  

يادة فرص نيـل التعلـيم      ، مبا يف ذلك اللوائح التنظيمية، بغية ز       ومبتكرةالصغار والتعليم االبتدائي، باتباع هنج شاملة       
  وااللتحاق باملدرسة للجميع؛

أن تعترف حبق اجلميع يف التعلُّم مدى احلياة وتعززه يف مؤسسات التعليم الرمسي وغري الرمسي علـى                   )ه(  
تـع  السواء، وأن تدَعم الربامج احمللية حملو األمية، مبا يف ذلك برامج التعليم املهين والتعليم غري الرمسي، بغية ضـمان مت                   

  األطفال املهمشني، والشبان والكبار، وال سيما الفتيات والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، باحلق يف التعليم؛
أن حتسِّن مجيع جوانب نوعية التعليم هبدف ضمان التفوق للجميع لتمكينهم من حتقيق نتائج تعليمية                 )و(  

  واحلساب واملهارات احلياتية األساسية وتعليم حقوق اإلنسان؛معترفاً هبا وقابلة للقياس، وال سيما يف القراءة والكتابة 
أن تركِّز على وضع مؤشرات للنوعية وأدوات للرصد، وأن تنظر يف إجراء أو دعم دراسـات عـن              )ز(  

أفضل املمارسات بغية صياغة وتنفيذ االستراتيجيات الرامية إىل حتسني نوعية التعليم وتلبيـة االحتياجـات التعليميـة              
ع، وأن تويل األولوية املناسبة جلمع البيانات الكمية والنوعية املتصلة بالفوارق يف التعليم، مبا يف ذلك الفوارق بني                  للجمي

اجلنسني والفوارق اليت تؤثر يف األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن ُتجري دراسات استقصائية وتنشئ قاعدة معرفية هبـدف       
  مات واالتصال يف جمال التعليم؛إسداء املشورة يف استخدام تكنولوجيات املعلو

أن حتسِّن اهلياكل األساسية للمدرسة، وهتيئ بيئة مدرسية آمنة، وأن تعزز خدمات الصحة املدرسية،                )ح(  
  اإليدز وإدمان املخدرات؛/والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية والتوعية بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب

اج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتعليم املتعدد الثقافات والتعليم من أجل السالم يف أن تعزِّز إدم    )ط(  
  األنشطة التعليمية، يف سبيل تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

  أن تتخذ تدابري فعالة للتشجيع على الدوام املدرسي املنتظم وخفض معدالت االنقطاع عن الدراسة؛  )ي(  
ن تدَعم تنفيذ خطط وبرامج العمل اليت هتدف إىل ضمان جودة التعليم وزيادة معدالت االلتحـاق                أ  )ك(  

باملدارس والبقاء فيها يف صفوف البنني والبنات على حد السواء، والقضاء على أشكال التمييز والقوالب النمطية القائمة 
  ية التعليم؛على أساس نوع اجلنس يف املناهج واملواد الدراسية وكذلك يف عمل
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ـ                )ل(   ات ـأن تكّيف التعليم، حسب االقتضاء، لكي يتالءم مع االحتياجات اخلاصـة بالنـساء والفتي
  املعوقني؛واملراهقني و

أن حتسِّن الوضع القانوين للمدرسني وظروف عملهم، وأن تتصدى ملشكلة النقص يف عدد املدرسني                )م(  
  ع التنوع داخل قاعة التدريس؛املؤهلني، وتشجع تدريب املدرسني على التعاطي م

أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املناسبة، وفقـاً ملـصاحل الطفـل                 )ن(  
الفضلى، من أجل محايته من مجيع أشكال العنف اجلسدي أو املعنوي، واإليذاء أو االعتـداء، واإلمهـال أو املعاملـة                  

 االستغالل، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي يف املدارس، وأن تتخذ يف هذا السياق تدابري إللغاء                املهملة، وسوء املعاملة أو   
 تشريعاهتا العقوبات املناسبة على املسؤولني عن االنتهاكات وتـوفري ُسـُبل            ُتضّمنالعقوبة اجلسدية يف املدارس، وأن      
  االنتصاف وإعادة التأهيل للضحايا؛

الالزمة لوضع نظام تعليمي يشمل اجلميع، َمبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة،           أن تتخذ مجيع التدابري       )س(  
  ؛إعاقتهوأن تضمن على وجه اخلصوص عدم حرمان أي طفل من نيل التعليم االبتدائي اجملاين بسبب 

أن تضمن احترام احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ، ويشدِّد اجمللس يف هذا الصدد علـى أمهيـة                    )ع(  
ا احلق من جانب الدول بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ومن جانب املنظمات الدولية، حسب االقتضاء إعمال هذ

وقدر املستطاع، وذلك باالستناد إىل جمموعة من العناصر من بينها االحتياجات املقدَّرة للدولة املعنية، كجزء ال يتجزأ                 
  من االستجابة اإلنسانية حلاالت الطوارئ؛

عم جهود البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، إلعمال احلق يف التعليم إعماالً تاماً وحتقيق               أن تد   )ف(  
األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالتعليم وكذلك األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتـدى                 

ع أنواعها، وال سيما املالية والتقنية منها، عن طريق مبادرة املسار السريع            العاملي للتعليم، مبا يف ذلك تعزيز املوارد جبمي       
  لتوفري التعليم للجميع دعماً للخطط القطرية للتعليم الوطين؛

 أمهية املضي يف تكثيف احلوار املنتظم بني اليونيسيف واليونسكو، والـشركاء اآلخـرين        يعيد تأكيد   - ٨  
 يف إطار عمل داكار، واملقررة اخلاصة، بغية االستمرار يف إدماج احلق يف التعليم يف          الساعني إىل حتقيق األهداف الواردة    

األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة، ويدعوها إىل أن تواصل هذا احلوار، كما يكرر الـدعوة الـيت وجههـا إىل                    
ن من أنشطة يف جمـال تعزيـز التعلـيم          اليونيسيف وإىل اليونسكو لتقدمي معلومات إىل اجمللس عما تضطلع به املنظمتا          

االبتدائي، مع اإلشارة حتديداً إىل النساء واألطفال، وال سيما البنات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والتعلـيم يف سـياق               
  حاالت الطوارئ؛

  : متديد والية املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم لفترة ثالث سنوات للقيام مبا يلييقرر  - ٩  

ن تعمد إىل مجع املعلومات املتعلقة بإعمال احلق يف التعليم وبالعقبات اليت حتد من فرص نيل التعليم                 أ  )أ(  
بشكل فعال، والتماس هذه املعلومات وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها احلكومات واملنظمات احلكوميـة       

وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني وتبادل ما ُيجمـع مـن           الدولية واجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية،         
  معلومات مع كل هذه اجلهات، وأن تقدِّم توصيات بشأن التدابري املالئمة لتعزيز ومحاية احلق يف التعليم؛ 
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أن تكثِّف اجلهود الرامية إىل حتديد الُسُبل والوسائل اليت تكفل جتاوز العقبات والـصعوبات الـيت                  )ب(  
  ال احلق يف التعليم؛تعترض إعم

، ٣ و ٢أن تقدم التوصيات اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدفان                 )ج(  
  واألهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتعليم؛

   هبا؛أن تدرج منظوراً جنسانياً يف مجيع األعمال اليت تقوم  )د(  
  أن تستعرض مدى ترابط وتشابك احلق يف التعليم مع حقوق اإلنسان األخرى؛  )ه(  
أن تتعاون مع اليونيسيف واليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               )و(  

لني، واخلـرباء، وأعـضاء     اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومع غريها من املقررين اخلاصني، واملمث           
األفرقة العاملة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهيئات األمم املتحدة املختصة األخرى، مبا فيها هيئات معاهدات حقوق                

  اإلنسان، واملنظمات اإلقليمية، وأن تواصل احلوار مع البنك الدويل؛
مل اجمللس، وأن تقدم سنوياً تقريراً إىل       أن تقدم تقريراً إىل اجمللس على أساس سنوي، وفقاً لربنامج ع            )ز(  

  اجلمعية العامة على أساس مؤقت؛

ع األحكام الواردة يف هـذا القـرار        ـ إىل املقررة اخلاصة أن تراعي، عند القيام بواليتها، مجي         يطلب  - ١٠  
  مراعاة تامةً؛

 املتصلة بأداء واليتها،     إىل مجيع الدول أن تواصل تعاوهنا مع املقررة اخلاصة بغية تيسري مهامها            يطلب  - ١١  
  وأن تستجيب للطلبات اليت تقدمها للحصول على معلومات وللقيام بزيارات؛

   إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتنفيذ واليتها؛يطلب  - ١٢  

  .ول األعمال أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف التعليم يف إطار البند نفسه من جديقرِّر  - ١٣  

  اجللسة الثامنة والعشرون  
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

    تعزيز نظام دويل دميقراطي وعادل- ٨/٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 إىل مجيع القرارات السابقة الصادرة بشأن هذه املسألة عن اجلمعية العامة وجلنة حقـوق اإلنـسان،                 إذ يشري   
 وقرار جلنة حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٦٠قرار اجلمعية العامة    وبصفة خاصة   

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٧
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 حق اجلميع يف نظام اجتماعي ودويل يكفل اإلعمال التام للحقوق واحلريات املنصوص عليها              عيد تأكيد يوإذ  
  يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

 مـع    متامـاً   أن تكثيف التعاون الدويل من أجل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ينبغي أن يظل متسقاً              ؤكديوإذ    
 من امليثاق، وأن يتم بـشروط منـها         ٢ و ١ والقانون الدويل املبينة فـي املادتني       ميثاق األمم املتحدة  مقاصد ومبادئ   

، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا يف العالقات االحترام التام للسيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي
    ضمن الوالية الداخلية لكل دولة،الدولية، وعدم التدخل يف املسائل اليت تقع أساساً

 على وجوب أن تتقاسم دول العامل املسؤولية عن إدارة قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية على               وإذ يشدد 
ي لألخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني، واالضطالع هبذه املسؤولية على أساس متعـدد              الصعيد العاملي، والتصد  

األطراف، وعلى وجوب قيام األمم املتحدة بالدور املركزي يف هذا الصدد بوصفها املنظمة األكثر عاملية واألكثر متثيالً                 
  يف العامل،

الساحة الدولية وتطلعات مجيع الشعوب إىل نظام دويل        التغريات الكربى اليت حتدث على       ضع يف اعتباره  يوإذ    
قائم على املبادئ اجملسدة يف امليثاق، مبا يف ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للجميـع        

ادة القانون  الشعوب يف احلقوق وتقرير املصري، والسالم والدميقراطية والعدالة واملساواة وسي         بني  ساواة  املواحترام مبدأ   
  ، الدويلوالتعددية والتنمية وحتسني مستويات املعيشة والتضامنعلى الصعيدين الوطين والدويل 

 إىل شعوب العامل واعترف بتطلعاهتا إىل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والتمتع مبا هلا من حقوق                وقد أصغى   
رية، ويف املشاركة على قدم املساواة ودون متييز يف احلياة          اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، ويف العيش يف سالم وح           

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية،

   على أن يتخذ كل ما يف وسعه من تدابري كي يضمن قيام نظام دويل دميقراطي وعادل،وتصميماً منه  

   احلق يف نظام دويل دميقراطي وعادل؛ وشعبأن لكل شخص ؤكدي  - ١  

  أن النظام الدويل الدميقراطي والعادل يشجع إعمال مجيع حقوق اإلنسان للناس كافـة             ؤكد أيضاً ي  - ٢  
  ؛إعماالً كامالً

  : شىت منها إعمال ما يليأن النظام الدويل الدميقراطي والعادل يتطلب أموراً كذلك ؤكدي  - ٣  

السياسي وتسعى حبريـة إىل     ضعها  وتسىن هلا أن حتدد حبرية      ليحق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها         )أ(  
  حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

  حق الشعوب واألمم يف السيادة الدائمة على ثرواهتا ومواردها الطبيعية؛  )ب(  
، بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً ال يتجزأ من الشعوب يف التنميةكل شخص ومجيع حق   )ج(  

  األساسية؛حقوق اإلنسان 
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  حق مجيع الشعوب يف السالم؛  )د(  
 واملـصلحة   والترابطعلى املشاركة املتساوية يف عملية صنع القرار      قائم  نظام اقتصادي دويل    احلق يف     )ه(  

  والتعاون بني مجيع الدول؛الدويل املتبادلة والتضامن 
   حقاً للشعوب واألفراد؛، بوصفه الدويلالتضامن  )و(  
مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والدميقراطية والعدالة واملساءلة يف مجيـع جمـاالت             وتوطيد   تعزيز  )ز(  

  التعاون، وال سيما من خالل تنفيذ مبادئ املشاركة التامة واملتساوية يف آليات صنع القرار اخلاصة بكل منها؛
دين ـلى الـصعي  احلق يف مشاركة اجلميع على قدم املساواة ودون أي متييز يف عملية صنع القرار ع                )ح(  

  احمللي والعاملي؛
  مبدأ التمثيل اإلقليمي العادل واملتوازن بني اجلنسني يف تكوين مالك موظفي منظومة األمم املتحدة؛  )ط(  
نظام دويل للمعلومات واالتصاالت يتسم باحلرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم علـى            الترويج ل   )ي(  

 يف تدفق   اتتصحيح التفاوت وخاصة   وزيادة التبادل يف التدفق الدويل للمعلومات،        التعاون الدويل إلرساء توازن جديد    
  املعلومات إىل البلدان النامية ومنها؛

تشجيع إقامة جمتمع تكنولوجيا ومعرفة عاملي شامل ُيوجَّه حنو سد فجوة التكنولوجيا واملعرفة، وتعزيز   )ك(  
  ارف والتكنولوجيات؛ الوصول العاملي والعادل وغري التمييزي إىل املع

  ؛احترام تنوع الثقافات واحلقوق الثقافية للجميع  )ل(  
يـستجيب بفعاليـة    ويف تعاون دويل معـزز  بيئة صحيةحق كل شخص وكل الشعوب يف التمتع ب        )م(  

اليت تعزز  وتلك  وال سيما يف البلدان النامية،       ،للتخفيف من آثار تغري املناخ    الوطنية  لجهود  لساعدة  تقدمي امل الحتياجات  
   املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ؛ العاملية االتفاقات تنفيذ

 من التوزيع الدويل للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدويل، وال سيما            عادل االستفادة بشكل    تعزيز  )ن(  
  ؛ الدوليةيف العالقات االقتصادية والتجارية واملالية

  ؛ متشياً مع احلق العام يف الوصول إىل الثقافةية املشتركتراث البشرلكية متتع كل شخص مب  )س(  
 االجتماعية على مستوى العامل، فضالًاالقتصادية و القضاياالعامل يف حتمل مسؤولية إدارة دول رك اشت  )ع(  

  ؛على الصعيد املتعدد األطرافسؤولية امل ووجوب أن متارس هذهعن املخاطر اليت هتدد السالم واألمن الدوليني، 

  عن احترام  الطابع الثري واملتنوع جملتمع األمم والشعوب الدويل، فضالً       على أمهية احلفاظ على      يشدد  - ٤  
 يف تعزيز التعاون الدويل ،اخللفيات التارخيية والثقافية والدينيةوشّتى الوطنية واإلقليمية عاملية حقوق اإلنسان واخلصائص 

  حقوق اإلنسان؛ يف ميدان

 الفاعلة يف الساحة الدولية على إقامة نظام دويل أساسه االندماج والعدل والسالم              مجيع اجلهات  حيث  - ٥  
 وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، وعلـى           املتبادل واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم    

  جانب وما يتصل بذلك من تعصب؛نبذ مجيع مذاهب اإلقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره األ
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إقرار السالم واألمن الـدوليني وصـوهنما       على   أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع        ؤكد من جديد  ي  - ٦
رقابة  يف ظل الكامل  و لتحقيق نـزع السالح العام      كل ما يف وسعها   هلذا الغرض، أن تبذل     وينبغي، حتقيقاً   وتعزيزمها،  

املوارد املفرج عنـها    ،  سيما يف البلدان النامية     ألغراض التنمية الشاملة، وال    تخدمأن تس  عن كفالة    دولية فعالة، فضالً  
  نتيجة لتدابري نـزع السالح الفعالة؛

 عن رفضه لالنفرادية ويؤكد التزامه بتعددية األطراف واحللول املتفق عليهـا اتفاقـاً متعـدد          يعرب  - ٧
  ، باعتبار ذلك الطريقة املعقولة الوحيدة ملعاجلة املشاكل الدولية؛األطراف، وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل

 نظـام اقتـصادي دويل      نشاءتصميم على السعي احلثيث إىل إ     من  اجلمعية العامة   ما أعلنته    إىل   شريي  - ٨  
 النظـر عـن   بصرف  ووحدة املصلحة والتعاون بني مجيع الدول،       والترابط  اإلنصاف واملساواة يف السيادة     مرتكز على   

 ورفع املظامل القائمة، وإتاحة إمكانية سـد الثغـرة       ات بتصحيح التفاوت  يكون كفيالً ونظمها االقتصادية واالجتماعية،    
التنمية االقتصادية واالجتماعية بـاطراد     خطى   وكفالة تعجيل    ،اآلخذة يف االتساع بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية       

  ؛ة واملقبلةلألجيال احلاضروضمان السالم والعدالة 

العقبـات الراهنـة    استنباط السبل والوسائل الكفيلة بإزالة      جملتمع الدويل   ا على أن   ؤكد من جديد  ي  - ٩  
اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان واحليلولة دون استمرار ما ينتج عنها مـن             عترض سبيل   التحديات اليت ت  ومواجهة  

  انتهاكات حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل؛

  نظـام دويل   إلقامـة    التعـاون الـدويل،       زيـادة   الدول على مواصلة جهودها، من خـالل       ثحي  - ١٠  
  دميقراطي وعادل؛

 ، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان        ،حقوق اإلنسان معاهدات   هيئات إىل   طلبي  - ١١  
 إطار والية كلّ منها، بإيالء هـذا        القيام، يف  حقوق اإلنسان    االستشارية جمللس واللجنة  جملس حقوق اإلنسان    وآليات  

  تنفيذه؛القرار االهتمام الواجب واملسامهة يف 

 إىل األمني العام أن يوجه نظر الدول األعضاء، وأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتـا وأقـسامها،                يطلب  - ١٢  
ذا القرار، وأن ينشره    واملنظمات احلكومية الدولية، وال سيما مؤسسات بريتون وودز، واملنظمات غري احلكومية إىل ه            

  على أوسع نطاق ممكن؛

  نفسه مـن جـدول األعمـال وفقـاً لربنـامج            مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند          قرري  - ١٣  
  .العمل السنوي

  اجللسة الثامنة والعشرون  
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  

  :دولة واحدة عن التصويت  صوتاً وامتناع١٣مقابل  صوتاً ٣٣بأغلبية بتصويت مسجل القرار مد اعُت
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 االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيـل،           : املؤيدون
سري النكا، السنغال، الـصني،       بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا،      بوليفيا، بنغالديش،

ليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة    غابون، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ما       
  .العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :املعارضون
  .ليابانفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، ا

  .واملكسيك )١(غانا  :املمتنعون  

   والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني- ٨/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وباملواد        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ باملواد   إذ يسترشد   
  ية، آخذاً يف اعتباره إعالن وبرنامج عمل فيينا، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس

املبادئ األساسية الستقالل القضاء، واملبادئ األساسية املعنية بدور احملامني، واملبادئ التوجيهية           وإذ يشري إىل      
  املعنية بدور أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي،

قضاء، واستقالل املهنة القانونية ونزاهة النظام القضائي هي شروط أساسية           بأن استقالل ونزاهة ال    واقتناعاً منه   
  ال بد منها حلماية حقوق اإلنسان ولضمان عدم التمييز يف إقامة العدل، 

كافة القرارات واملقررات السابقة للجنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن استقالل السلطة             إىلوإذ يشري     
  ظام القضائي، القضائية ونزاهة الن

إطار واليته، مع مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق         يف  بأمهية قدرة املقرر اخلاص على التعاون الوثيق،        وإذ ُيقر     
  اإلنسان يف ميادين اخلدمات االستشارية والتعاون التقين، يف جهد يستهدف ضمان استقالل القضاة واحملامني، 

ات املهنية للقضاة واملنظمات غري احلكومية يف الدفاع عـن مبـادئ      بأمهية نقابات احملامني والنقاب   وإذ يعترف     
  استقالل القضاة واحملامني،

  ازدياد االعتداءات املتكررة على استقالل القضاة واحملامني وموظفي احملاكم، إىل  قلقيشري بوإذ   

  ، ٢٠٠٦ مارس/ آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

                                                      

 .أن وفد بالدها كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرار الحقاًذكرت ممثلة غانا   )١(
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 املعين مبدونة قواعد سلوك ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و  ٥/١قراري اجمللس   وإذ يشري إىل      
، مشدداً على أن الشخص املكلـف  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة للمجلس املؤرخني      
  ما، بالوالية سيضطلع بواجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهت

   على املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ملا اضطلع به من عمل هام يف أداء واليته؛ُيثين  - ١  

  : متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات ويطلب إليهُيقرر  - ٢  

   هذا الصدد؛التحقيق يف أية ادعاءات جوهرية أُحيلت إليه وتقدمي تقارير عن استنتاجاته وتوصياته يف  )أ(  
حتديد وتسجيل ليس فقط االعتداءات على استقالل القضاء واحملامني وموظفي احملاكم بل أيضاً مـا                 )ب(  

أُحرز من تقدم يف محاية وتعزيز استقالهلم، وتقدمي توصيات ملموسة تشمل توفري اخلدمات االستشارية أو املـساعدة                 
  التقنية حني تطلبها الدولة املعنية؛

  رق ووسائل حتسني النظام القضائي وتقدمي توصيات ملموسة يف هذا الشأن؛حتديد ط  )ج(  
دراسة مسائل هامة ومواضيعية تتعلق باملبدأ بغية محاية وتعزيز استقالل القضاء واحملامني ومـوظفي                )د(  

  احملاكم بغرض تقدمي اقتراحات يف هذا الشأن؛
  تطبيق منظور جنساين يف أداء عمله؛  )ه(  
تعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املختصة ومع املنظمات اإلقليمية مع        مواصلة ال   )و(  

  تاليف االزدواجية؛
  تقدمي تقارير منتظمة إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله وتقرير سنوي إىل اجلمعية العامة؛  )ز(  

أداء مهامه، وموافاتـه بكافـة       مجيع احلكومات على التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف           حيث  - ٣  
  املعلومات والرد على الرسائل اليت حييلها إليها املقرر اخلاص دون إبطاء ال موجب له؛

جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا، وحيثهـا علـى            النظر   احلكومات إىل    يدعو  - ٤  
  اته وتنفيذها حىت يتمكن من إجناز واليته بفعالية أكرب؛الدخول يف حوار بنَّاء مع املقرر اخلاص بشأن متابعة توصي

إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كافة املـساعدات إىل              يطلب    - ٥  
  املقرر اخلاص من أجل إجناز واليته بفعالية؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  - ٦  

  لسة الثامنة والعشروناجل
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  
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والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان           - ٨/٧
  والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 بـشأن مـسؤوليات     ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٢٠  املؤرخ ٢٠٠٥/٦٩ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   
  الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة يف اعتباره وإذ يضع  

قواعـد   بشأن مدونـة     ٥/٢ن و  بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسا      ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
، وإذ ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨، املؤرخني يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسانلمكلفني بواليات ل السلوك

  ا، مومرفقاهتالقرارين  هلذينيشدد على ضرورة أن يؤدي املكلفون بوالية واجباهتم وفقاً 

اية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يقعان علـى  ـعزيز ومح  أن االلتزام واملسؤولية الرئيسية يف ت      وإذ يؤكد   
  عاتق الدولة؛

   على أن الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال مسؤولة عن احترام حقوق اإلنسان،وإذ يؤكد  

ها من   للشركات عرب الوطنية وغري    ، مبا يف ذلك عن طريق سن القوانني الوطنية،        التنظيم السليم  بأن   وإذ يسلِّم   
 يف ويساعدحقوق اإلنسان ومحاية وإعمال واحترام    يف تعزيز   يسهم    ميكن أن  ، فعالة وإدارهتا بصورة مؤسسات األعمال   

  توجيه الفوائد اليت حيققها قطاع األعمال حنو املسامهة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 التخفيف بفعالية من التـأثري الـسليب        ال ميكّن من  ذ  والتنفيالتشريعات الوطنية   ضعف   ألن   وإذ يساوره القلق    
أو استخالص أقصى فوائد ممكنة مـن أنـشطة          مزايا العوملة أو االستفادة التامة من     على االقتصادات الضعيفة    للعوملة  

علـى  احلوكمـة  بذل اجلهود لسد ثغرات مما يستوجب بالتايل  ،الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال      
  ويات الوطين واإلقليمي والدويل،املست

 بتقارير املمثل اخلاص وخباصة حتديدها، عن طريق عملية املشاورات والدراسات والتحليالت، يرحب  - ١  
النتهاكات التعرض يف محاية مجيع حقوق اإلنسان من    املتمثلة  وإىل املبادئ األساسية الثالثة لواجب الدولة       يستند  إلطار  

 الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، ومسؤولية الشركات عن احترام مجيع             ،ترتكبها، أو تتورط فيها   
 سـواء   انتصاف فعالة، مبا يف ذلك عن طريق آليات التظلُّم املالئمـة          سبل  حقوق اإلنسان، واحلاجة إىل احلصول على       

  ؛أكانت قضائية أو غري قضائية

توفري محاية أكثر فعالية لألفراد واجملتمعات من انتـهاكات          باحلاجة إىل تفعيل هذا اإلطار بغية        يسلِّم  - ٢  
 الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمـال، واملـسامهة يف            اليت ترتكبها، أو تتورط فيها،    حقوق اإلنسان   

  ؛، كوضع إطار دويل شاملاملعايري القائمة ذات الصلة وأي مبادرات مقبلةالقواعد وتوحيد 
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لواسع لألنشطة اليت قام هبا املمثل اخلاص يف أداء واليته، مبا يف ذلك بصورة خاصة                بالنطاق ا  يرحب  - ٣  
  املشاورات الشاملة والشفافة واجلامعة اليت أجراها مع العناصر الفاعلة املختصة واملعنية يف مجيع املناطق؛

شركات عـرب الوطنيـة    متديد والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان وال        يقرر  - ٤  
  :وغريها من مؤسسات األعمال لفترة ثالثة أعوام، ويطلب إىل املمثل اخلاص ما يلي

بشأن سبل تدعيم وفاء الدولة بواجب محاية مجيـع حقـوق           ملموسة وعملية   تقدمي آراء وتوصيات      )أ(  
ا من مؤسسات األعمال، مبـا يف       الشركات عرب الوطنية وغريه   اليت ترتكبها، أو تتورط فيها،      اإلنسان من االنتهاكات    

  ذلك عن طريق التعاون الدويل؛
التوسع يف معاجلة نطاق ومضمون مسؤولية الشركات عن احترام مجيع حقوق اإلنسان وتوفري توجيه     )ب(  

  حمدد لقطاع األعمال وأصحاب املصلحة اآلخرين؛
يمي والدويل، لتعزيز فـرص     استكشاف اخليارات وتقدمي التوصيات، على املستويات الوطين واإلقل         )ج(  

  الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة املتاحة ألولئك الذين تتأثر حقوقهم اإلنسانية بأنشطة الشركات؛
إدخال منظور جنساين يف مجيع جماالت عمله وإيالء اهتمام خاص لألشخاص املنتمني إىل الفئـات                 )د(  

  الضعيفة، وخباصة األطفال؛
أفضل املمارسات والدروس املستفادة بشأن مسألة الشركات عـرب الوطنيـة           حتديد وتبادل وتعزيز      )ه(  

  ؛، وذلك بالتنسيق مع جهود الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان التابع للميثاق العامليوغريها من مؤسسات األعمال
كـاالت  العمل بالتنسيق الوثيق مع األمم املتحدة وغريها من اهليئـات واملكاتـب واإلدارات والو               )و(  

  املتخصصة الدولية ذات الصلة، وخباصة مع اإلجراءات اخلاصة للمجلس؛
مواصلة التشاور بصورة مستمرة بشأن القضايا اليت تشملها الوالية مع مجيع أصحاب            تعزيز اإلطار و    )ز(  

ـ              شركات عـرب   املصلحة، مبا يف ذلك الدول، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية واإلقليمية، وال
الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واجملتمع املدين، مبن فيه األكادمييون، ومنظمات أصحاب العمل، ومنظمـات               

األصلية وغريها من اجملتمعات املتأثرة، واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك عن طريـق              الشعوب  العمال، وجمتمعات   
  االجتماعات املشتركة؛

  وي إىل اجمللس واجلمعية العامة؛تقدمي تقرير سن  )ح(  

 مجيع احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات املعاهدات،            يشجِّع  -٥  
والعناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص على التعاون بشكل كامل مع                  

  داء واليته، جبملة وسائل منها تقدمي التعليقات واالقتراحات بشأن القضايا املتصلة بواليته؛املمثل اخلاص يف أ

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنظِّم، يف إطار اجمللس، مشاورة تستغرق يطلب إىل  - ٦  
أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبـا يف  يومني وتضم املمثل اخلاص لألمني العام، والدول، وممثلي قطاع األعمال ومجيع         
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ذلك املنظمات غري احلكومية وممثلو ضحايا االنتهاكات من ِقبل الشركات، بغية مناقشة سبل ووسائل تفعيل اإلطـار                 
  ، وفقاً لربنامج عمله؛اجمللسوتقدمي تقرير عن االجتماع إىل 

الـسياسات  وضـع  ص عند صياغة أو     املنظمات الدولية واإلقليمية إىل التماس آراء املمثل اخلا        يدعو  - ٧  
  واألدوات ذات الصلة؛

 األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي مجيع املساعدات الالزمة إىل املمثـل              يطلب إىل   - ٨  
  اخلاص ألداء واليته بفعالية؛

  . أن يواصل النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج العمل السنوي للمجلسيقرر  - ٩  

  ثامنة والعشروناجللسة ال
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتد القرار بماعُت[  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة           - ٨/٨
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ناهـضة   مـن اتفاقيـة م     ١ أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب، كما هو معّرف يف املادة             إذ يؤكد من جديد     
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كما ال جيوز إخضاع أحد ألي شـكل      

 بأن عدم التعرض للتعذيب وغـريه       وإذ يذكِّر   آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
ة أو الالإنسانية أو املهينة هو حق ال جيوز تقييده بل جيب محايته يف مجيع الظروف، من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي

مبا يف ذلك يف أوقات الرتاعات املسلحة الدولية والداخلية أو االضطرابات الداخلية، وأن احلظر املُطلَق للتعذيب وغريه                 
  حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو 

  بأنه قد مت االعتراف حبظر التعذيب باعتباره قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل،  أيضاًوإذ يذكِّر  

حظر املعاملـة أو العقوبـة      أن   بأن عدداً من احملاكم الدولية واإلقليمية واحمللية قد اعتربت           كذلكوإذ ُيذكِّر     
  نية أو املهينة هو من قواعد القانون الدويل العريف،القاسية أو الالإنسا

، خرقاًَ خطرياً وأن ١٩٤٩ أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية يشكالن، مبوجب اتفاقيات جنيف لعام وإذ يالحظ  
أفعال التعذيب ميكن أن تشكِّل، مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة، والنظـام                
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جرائم ضـد اإلنـسانية                

  وجرائم حرب،



A/HRC/8/52 
Page 33 

 باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وذلك يف قرار اجلمعية العامة               يسلِّموإذ    
بشأن االتفاقيـة    ٧/٢٦، وكذلك يف قرار جملس حقوق اإلنسان        ٢٠٠٦رب  ديسم/ كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧

 بأن بدء سريان االتفاقية، يف أقرب وقت ممكن، مـن           وإذ يسلِّم الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،        
 ذلك عن طريـق      دولة، وتنفيذها، سيشكِّالن مسامهة هامة يف منع التعذيب، مبا يف          ٢٠خالل التصديق عليها من ِقبل      

  حظر وجود أماكن احتجاز سّرية،

 باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا اجملتمع املدين، ال سيما املنظمات غري احلكومية، ملكافحـة التعـذيب                وإذ يشيد   
  والتخفيف من معاناة ضحاياه،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 بشأن مدونـة قواعـد الـسلوك        ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١بقراريه  وإذ يذكِّر     
وإذ يشدِّد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني           

  قرارين ومرفقاهتما،على أن املكلفني بواليات جيب أن يضطلعوا بواجباهتم وفقاً هلذين ال

وإذ  جبميع القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي،             وإذ يذكِّر أيضاً    
  هذا املوضوع،بشأن  القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان يؤكد من جديد

وبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت     مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العق         ُيدين  - ١  
هي حمظورة وستظل حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال ميكن تربيرها أبداً، ويطلب إىل مجيع احلكومات أن تنفـذ       

  تنفيذاً كامالً احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 أي عمل أو حماولة من جانب الدول أو املوظفني الرمسيني إلضفاء صبغة الشرعية              دين بصفة خاصة  ُي  - ٢  
على التعذيب أو السماح به أو القبول مبمارسته يف ظل أي ظرف من الظروف، مبا يف ذلك لدواعي احلفاظ على األمن              

  القومي أو عن طريق األحكام القضائية؛

نوات أخرى والية املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب           أن ميدِّد لفترة ثالث س     يقرر  - ٣  
  : املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، من أجل

التماس وتلقّي ودراسة املعلومات الواردة من احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليـة ومنظمـات               )أ(  
 بالتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة       املتعلقةالقضايا واحلاالت املزعومة    عن   فراداجملتمع املدين واألفراد وجمموعات األ    

  ؛، واختاذ إجراءات بشأهناأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  القيام بزيارات قطرية مبوافقة احلكومات أو بناء على دعوة منها؛  )ب(  
ت والتطورات والتحديات فيما يتعلق مبكافحـة ومنـع   االضطالع، بطريقة شاملة، بدراسة لالجتاها   )ج(  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتقدمي توصيات ومالحظـات بـشأن                  
  التدابري املناسبة ملنع واستئصال هذه املمارسات؛
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مية إىل منع واستئصال ممارسات التعـذيب       حتديد وتبادل وتعزيز أفضل املمارسات بشأن التدابري الرا         )د(  
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومعاقبة املسؤولني عن تلك املمارسات؛

  إدماج املنظور اجلنساين يف كل ما يضطلع به من عمل يف إطار واليته؛  )ه(  
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، واآلليات واهليئـات ذات        مواصلة التعاون مع جلنة مناهضة التعذيب، و        )و(  

الصلة التابعة لألمم املتحدة وكذلك، حسب مقتضى احلال، املنظمات واآلليات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق              
  اإلنسان، وآليات الوقاية الوطنية، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية؛

ر إىل اجمللس عن أنشطته ومالحظاته واستنتاجاته وتوصياته وفقاً لربنامج عمله، وتقـدمي             تقدمي تقاري   )ز(  
  تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة عن االجتاهات والتطورات اإلمجالية فيما يتعلق بواليته؛

   وما ورد فيه من توصيات؛(A/HRC/7/3) بتقرير املقرر اخلاص يرحِّب  - ٤  

  :ي الدول على ما يلحيث  - ٥  

التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مجيع املعلومات الضرورية اليت يطلبـها،                 )أ(  
واالستجابة على حنو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، وحيث تلك احلكومات اليت مل تّرد بعد على البالغات اليت أحاهلا                  

  ؛إليها املقرر اخلاص على الرد دون مزيد من التأخري
  النظر جبدّية يف الرد بصورة إجيابية على طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا؛  )ب(  
  ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته؛  )ج(  

  : الدول على ما يليحيث أيضاً  - ٦  

 الالإنسانية أو املهينة،    تنفيذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو              )أ(  
وخباصة يف أماكن االحتجاز وغريها من األماكن اليت ُيحَرم فيها األشخاص من حريتهم، مبا يف ذلك تثقيف وتـدريب           
العاملني الذين قد يشاركون يف عمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد خيضع ألي شكل من أشكال التوقيف      

  أو االحتجاز أو السجن؛
اختاذ تدابري مستمرة وحازمة وفعالة تكفل قيام السلطة الوطنية املختصة بالنظر علـى وجـه الـسرعة                )ب(  

وبرتاهة يف مجيع ادعاءات التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، وحتميـل                     
و يأمرون هبا أو يتغاضون عنها أو يرتكبوهنا، وإحالتهم         املسؤولية لألشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب هذه األفعال أ        

إىل القضاء ومعاقبتهم بشدة، مبن فيهم املوظفون املسؤولون عن أماكن االحتجاز اليت يتبني أن الفعل احملظور قد ارُتِكـب                   
ب وغريه من ضروب املعاملة فيها، واإلحاطة علماً يف هذا الصدد باملبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفّعالني ألعمال التعذي            

  ؛كأداة مفيدة يف اجلهود الرامية إىل مكافحة التعذيب) بروتوكول اسطنبول(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ضمان عدم جواز االحتجاج بأية أقوال يثبت أهنا انُتزِعت حتت التعذيب كدليل يف أيـة إجـراءات                   )ج(  

  خص املتهم بالتعذيب كدليل على أن األقوال قد انُتزِعت؛قضائية، وقبوهلا فقط ضد الش
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عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص أو نقله بأية طريقة أخرى إىل دولة أخرى توجد فيها أسباب   )د(  
وجيهة تربِّر االعتقاد بأن هذا الشخص سيكون معّرضاً خلطر التعذيب؛ ويسلِّم اجمللس يف هذا الصدد بأن الـضمانات                  

ماسية ال تؤدي، حيثما اسُتخِدمت، إىل إعفاء الدول من التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدبلو
  اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، وخباصة مبدأ عدم اإلعادة القسرية؛

الالإنـسانية أو   ضمان إنصاف ضحايا التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو                 )ه(  
املهينة وحصوهلم على تعويضات منصفة وكافية وعلى خدمات مالئمة إلعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً، ويشجِّع يف هذا 

  الصدد على تطوير مراكز إعادة التأهيل لضحايا التعذيب؛
ويـشدِّد علـى أن   ضمان اعتبار مجيع أفعال التعذيب أفعاالً إجرامية مبوجب القانون اجلنائي احمللي،           )و(  

أفعال التعذيب تشكِّل انتهاكات خطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وأهنا ميكن أن تشكِّل                
  جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وأن مرتكيب هذه األفعال خيضعون للمالحقة القضائية والعقاب؛

وامر ارتكاب أفعال تشكل تعذيباً أو غري ذلـك مـن           عدم معاقبة املوظفني بسبب عدم إطاعتهم أل        )ز(  
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

محاية املوظفني الطبيني وغريهم من املوظفني الذين يضطلعون بدور يف توثيق أعمال التعذيب أو غري                 )ح(  
   أو املهينة ويف معاجلة ضحايا هذه األفعال؛ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

ضمان املتابعة املناسبة لالستنتاجات واآلراء اليت تقدمها هيئات املعاهدات ذات الصلة، مبا فيها جلنة                )ط(  
  مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، فيما يتعلق بالبالغات الفردية؛

فحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          اعتماد هنج يراعي نوع اجلنس يف مكا        )ي(  
  الالإنسانية أو املهينة، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة العنف ضد املرأة؛

العمل على سبيل األولوية على أن تصبح أطرافاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب                   )ك(  
وقت يف التوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـول         أقرب   أو املهينة، والنظر يف      املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     

  ؛حقاًاالختياري هلذه االتفاقية، والقيام، حاملا تصبح أطرافاً، بتعيني أو إنشاء آليات وقاية وطنية تكون فعالة ومستقلة 

  : الدول مبا يلييذكِّر  - ٧  

 أن تشكل عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، بـل            إن العقوبة البدنية، مبا يف ذلك لألطفال، ميكن         )أ(  
  وحىت تعذيباً؛

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مبـا يف ذلـك          ١إن التخويف واإلكراه، كما مها موصوفان يف املادة           )ب(  
ـ                سدية التهديدات اجلدّية واليت تتسم باملصداقية، فضالً عن التهديدات بالقتل، والتهديدات املوّجهة ضد الـسالمة اجل

  للضحية أو ألي شخص آخر، ميكن أن تشكِّل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة بل وحىت تعذيباً؛
إن االحتجاز يف احلبس االنفرادي لفترات مطّولة أو االحتجاز يف أماكن سرية ميكن أن ييسِّر ارتكاب   )ج(  

ية أو املهينة وميكن أن يشكِّل حبد ذاته شـكالً مـن   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان    
  أشكال هذه املعاملة، وحيث مجيع الدول على احترام الضمانات املتعلقة حبرية الشخص وأمنه وكرامته؛
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   من االتفاقية؛٢٤ بتقارير جلنة مناهضة التعذيب املقدمة وفقاً للمادة يرحب  - ٨  

 ويـدعو صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعـذيب،         بتقارير األمني العام بشأن      حييط علماً   - ٩  
  جملس أمناء الصندوق إىل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛

من األمني العام أن يكفل، ضمن اإلطار اإلمجايل مليزانية األمم املتحدة، توفري مستوى كـاف                يرجو  - ١٠  
عن التسهيالت التقنية الالزمة، للهيئات واآلليات املعنية مبكافحة التعـذيب ومـساعدة            ومستقر من املوظفني، فضالً     

ضحاياه، من أجل ضمان أدائها ملهامها على حنو فعال مبا يتناسب مع التأييد القوي الذي أعربت عنه الدول األعـضاء    
  ملكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛

اعدة الدولية إىل ضحايا التعذيب، ويشدِّد على أمهية العمل الـذي            باحلاجة العاملية لتقدمي املس    يسلِّم  - ١١  
يضطلع به جملس أمناء الصندوق، ويناشد مجيع احلكومات واملنظمات واألفراد املسامهة يف الـصندوق علـى أسـاس              

  على تقدمي التربعـات للـصندوق    ويشجعسنوي، ويفضَّل أن يكون ذلك من خالل حتقيق زيادة كبرية يف التربعات،             
اخلاص املُنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنـة          

  الربامج التثقيفية التابعة آلليات الوقاية الوطنية؛متويل الفرعية ملنع التعذيب، فضالً عن 

وق اإلنسان، وهيئات األمـم املتحـدة        مجيع احلكومات، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلق       يدعو  - ١٢  
يونيه، / حزيران٢٦ووكاالهتا، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، إىل القيام يف 

  باالحتفال بيـوم األمـم املتحـدة الـدويل لـدعم ضـحايا التعـذيب، حـسبما أعلنتـه اجلمعيـة العامـة يف                        
  ؛١٩٩٧ديسمرب /كانون األول ١٢ املؤرخ ٥٢/١٤٩قرارها 

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  - ١٣  

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

    تعزيز حق الشعوب يف السلم- ٨/٩

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

   اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، بشأن هذه املسألة، إىل مجيع القرارات السابقة اليتإذ يشري  

إعالن بشأن حق   " املعنون   ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
  ، وإىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،"الشعوب يف السلم

  ارم للمقاصد واملبادئ الراسخة يف ميثاق األمم املتحدة،على تعزيز االحترام الصوقد عقد العزم   
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 أن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الطابع               وإذ يضع يف اعتباره     
ميع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للج              

  أو الدين،أو اللغة دون متييز على أساس العرق أو اجلنس 

الكامل والنشط لألمم املتحـدة وللنـهوض بـدورها    ه ، وفقاً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة، دعم     وإذ يؤكد   
وير وفعاليتها يف تعزيز السلم واألمن والعدل على الصعيد الدويل، ويف التشجيع على إجياد حلول للمشاكل الدولية، وتط

  بني الدول،فيما العالقات الودية والتعاون 

 ال يعرض السلم    حنو التزام مجيع الدول بتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية على           وإذ يؤكد من جديد     
  واألمن الدوليني والعدل للخطر،

 اليت تـستطيع فيهـا       املتمثل يف حتسني العالقات بني مجيع الدول واملسامهة يف إجياد الظروف           وإذ يؤكد هدفه    
  تهديده،لشعوهبا العيش يف سلم حقيقي ودائم، بدون أي هتديد ألمنها أو حماولة 

التزام مجيع الدول باالمتناع يف عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا             وإذ يؤكد من جديد       
  تفق ومقاصد األمم املتحدة،  ت الىرخطريقة أأي بضد سالمة أراضي أي دولة أو استقالهلا السياسي، أو 

   التزامه بالسالم واألمن والعدل ومبواصلة تطوير العالقات الودية والتعـاون فيمـا             وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  بني الدول،

 استخدام العنف سعياً إىل حتقيق أهداف سياسية، ويؤكد أن احللول السياسية السلمية هي وحدها               وإذ يرفض   
  من مستقبالً مستقراً ودميقراطياً جلميع شعوب العامل،اليت ميكن أن تض

 أمهية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا الـسياسي وعـدم              وإذ يعيد تأكيد    
  التدخل يف مسائل تقع أساساً ضمن الوالية احمللية ألي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون الدويل،

أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها، وأن هلا مبقتضى هذا احلق حرية تقرير              على   ضاً التأكيد وإذ يعيد أي    
  وضعها السياسي وحرية السعي إىل حتقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف،

 وفقـاً   إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول         وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  مليثاق األمم املتحدة،

   أن السالم والتنمية عنصران يعزز أحدمها اآلخر، مبا يف ذلك يف جمال منع الرتاعات املسلحة،وإذ يدرك  

 أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف السالم ويف بيئة صحية وإذ يؤكد  
  ذه احلقوق،هل الواقع إعمال ويف التنمية، وأن التنمية هي يف

 أن إخضاع الشعوب لألجنيب وسيطرته واستغالله يشكل إنكاراً حلقوق أساسية ويتعارض مع امليثاق وإذ يؤكد  
  ويعيق تعزيز السلم والتعاون العامليني،
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  بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظله اإلعمال التام للحقـوق واحلريـات                 وإذ يذكّر   
  املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

 هبدف إجياد أوضاع االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات سلمية وودية بني الدول على أساس               واقتناعاً منه   
  احترام مبدأ املساواة بني الشعوب يف احلقوق ويف تقرير املصري،

لرفاه املادي للبلدان ولتنميتـها     تحقيق ا لشرط الدويل األساسي ل    بأن احلياة دون حرب هي ا      واقتناعاً منه أيضاً    
  وتقدمها ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسية اليت تنادي هبا األمم املتحدة،

  بأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يساهم يف إجياد بيئة سالم واستقرار دولية،واقتناعاً منه كذلك   

  ن شعوب كوكبنا هلا حق مقدس يف السلم؛ً أيؤكد جمددا  - ١  

أن احملافظة على حق الشعوب يف السلم وتشجيع تنفيذ هذا احلق يشكالن التزامـاً        يؤكد جمدداً أيضاً      - ٢  
  أساسياً على كل دولة؛

   حقوق اإلنسان للجميع؛كافةعلى أن السلم شرط أساسي لتعزيز ومحاية يشدد   - ٣  

ع الفاصل بني األغنياء والفقراء يف اجملتمع اإلنساين واهلوة اآلخـذة يف             على أن السد املني    يشدد أيضاً   - ٤  
   يهدد العامل يف ازدهاره وأمنه واستقراره؛ جسيماًاالتساع الفاصلة بني العامل املتقدم والعامل النامي تشكالن خطراً

لقضاء على أخطار   ن احملافظة على السلم وتعزيزه يتطلبان من الدول أن توجه سياساهتا حنو ا             أ يؤكد  - ٥  
احلرب، وخاصة أخطار احلرب النووية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدوليـة، وتـسوية                 

  الرتاعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق األمم املتحدة؛

 وصـيانتهما  على أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع على إحالل الـسلم واألمـن الـدوليني         يشدد  - ٦  
 يستند إىل احترام املبادئ الواردة يف امليثاق وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات               دولياً وتعزيزمها، وأن تقيم نظاماً   

  األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية وحق الشعوب يف تقرير املصري؛

هتا جبميع الدول األخرى، بغض مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد امليثاق يف عالقاحيثّ   - ٧  
  النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وعن حجمها أو موقعهـا اجلغـرايف أو مـستوى التنميـة                    

  االقتصادية فيها؛

 ملبادئ امليثاق، يف اللجوء إىل السبل الـسلمية لتـسوية أي             واجب مجيع الدول، وفقاً    يؤكد من جديد    -٨  
 فيها واليت من شأن استمرارها أن يهدد صون السالم واألمن الدوليني، وتشجع الدول على تـسوية   منازعات تكون طرفاً  

  ؛ أساسياً لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لكل فرد وجلميع الشعوبمنازعاهتا بأسرع ما ميكن، بوصف ذلك شرطاً
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 حق الشعوب يف الـسلم، ويـشجع   ما للتربية الداعية إىل السلم من أمهية حيوية كأداة لتعزيزيؤكد    - ٩  
الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على أن تسهم 

  إسهاماً نشطاً يف هذا املسعى؛

، ومـع   ٢٠٠٩أبريل  /من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو، قبل نيسان          يرجو    - ١٠  
راعاهتا ملا درجت عليه العادة، إىل انعقاد حلقة عمل مدهتا ثالثة أيام تتناول حق الشعوب يف السلم، يـشارك فيهـا                     م

  :خبريان من بلدان كل من اجملموعات اإلقليمية اخلمس، بغية القيام مبا يلي

  زيادة توضيح مضمون هذا احلق ونطاقه؛  )أ(  
  ذا احلق؛اقتراح تدابري للتوعية بأمهية إعمال ه  )ب(  
اقتراح إجراءات حمددة الستنهاض الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة يف               )ج(  

  تعزيز حق الشعوب يف السلم؛

  :من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم مبا يلييرجو أيضاً   - ١١  

ات مع الدول وأصحاب املـصلحة       مشاور عن طريق أن ختتار يف أقرب وقت هؤالء اخلرباء العشرة،           )أ(  
  ذوي الصلة؛

 هؤالء اخلرباء حلضور حلقة العمل واملـشاركة فيهـا          تقوم يف الوقت املناسب بتوجيه دعوة إىل      أن    )ب(  
   أعاله؛١٠مشاركة نشطة، بقيامهم، من بني أمور أخرى، بتقدمي ورقات مناقشة بشأن املواضيع احملددة يف الفقرة 

  / حصيلة احللقة إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة املقرر عقـدها يف حزيـران             أن تقدم تقريراً عن       )ج(  
  ؛٢٠٠٩يونيه 

يف األمم املتحدة إىل مواصلة إيالء االهتمام ملا        املعنية   الدول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان       يدعو  - ١٢  
    اإلنسان؛للتعاون املتبادل والتفاهم واحلوار من أمهية يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق

  مواصلة النظر يف هذه املـسألة يف دورتـه احلاديـة عـشرة يف إطـار البنـد ذاتـه مـن                       يقرر  - ١٣  
  .جدول األعمال

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

وكـان  . عضوين عن التـصويت    وامتناع    صوتاً ١٣ مقابل    صوتاً ٣٢بأغلبية  بتصويت مسجل   القرار  مد  اعُت
  :لنحو التايلالتصويت على ا

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان، الربازيـل،             :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني،            
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 مدغشقر، مـصر،    غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا،        
  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :املعارضون
  .فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .املكسيك واهلند  :نعوناملمت

  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين:   حقوق اإلنسان للمهاجرين-٨/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامـة          الذي  إلنسان  ا اإلعالن العاملي حلقوق     يعيد تأكيد إذ    
سيما  يف ذلك اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع،والالواردة احلقوق واحلريات بكافة لتمتع واحلقوق، وأن لكل إنسان حق ا  

  ي،قوم أو اللون أو األصل الالعرقبسبب 

  إىل مجيع القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين،وإذ يشري   

 ٢٠٠٢/٦٢، و ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٧رخ   املؤ ١٩٩٩/٤٤إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يشري أيضاً      
 ، وقرارات اجلمعية العامـة بـشأن        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٤٧، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥املؤرخ  

  حقوق اإلنسان للمهاجرين،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

قواعـد   بشأن مدونة    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان ، و        ٥/١اجمللس   إىل قراري    وإذ يشري   
، وإذ يشدد على    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اإلجراءات اخلاصة للمجلس املؤرخني       يف إطار  لمكلفني بواليات السلوك ل 

  ا،مومرفقاهتهلذين القرارين ضرورة أن يؤدي املكلفون بواليات واجباهتم وفقاً 

  احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املهاجرين،على ضمان  معقد العزوقد   

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ملدة ثالث سنوات، على أن توكل               يقرر  - ١  
  :إليه املهام التالية

لفعالة حلقوق اإلنسان    احلماية الكاملة وا   حتول دون توفري  اليت  أن يدرس سبل ووسائل ختطي العقبات         )أ(  
للمهاجرين، مع التسليم مبواطن الضعف اخلاصة للنساء واألطفال واألشخاص الذين ليست لديهم الوثائق الالزمـة أو                

  الذين هم يف وضع غري نظامي؛
أن يطلب ويتلقى املعلومات من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها املهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات   )ب(  
  سان للمهاجرين وأَُسرهم؛حقوق اإلن
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  أن يضع توصيات مناسبة ملنع ومعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين أينما وقعت؛  )ج(  
  أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة يف هذا الشأن؛  )د(
للقضاء علـى انتـهاكات      ويلوالد واإلقليمي الوطينالُصُعد  أن يوصي باختاذ إجراءات وتدابري على         )ه(

  حقوق اإلنسان للمهاجرين؛
أن يضع املنظور اجلنساين يف االعتبار عند طلب املعلومات وحتليلها، وأن يوىل اهتماماً خاصاً حلاالت                 )و(  

  التمييز املتعدد الوجوه والعنف ضد املهاجرات؛
تعلق بإعمال احلقـوق املتـصلة   أن يشدد بوجه خاص على التوصيات اخلاصة باحللول العملية فيما ي     )ز(  
  بوسائل من بينها حتديد أفضل املمارسات واجملاالت والسبل امللموسة للتعاون الدويل؛وذلك بالوالية، 
أن يقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي، وإىل اجلمعية العامة، بناء على طلب                  )ح(  

  اجمللس أو اجلمعية؛

صكوك حقوق اإلنسان ذات    قرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بواليته،           إىل امل  يطلب  - ٢  
  الصلة القائمة يف األمم املتحدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

التماس وتلقي وتبادل املعلومـات     واليته، ب  ب عند االضطالع ،  يقوم إىل املقرر اخلاص أن      يطلب أيضاً   - ٣
واملقـررين   ، والوكاالت املتخصصة  وهيئات املعاهدات،  ،من احلكومات  إلنسان للمهاجرين بشأن انتهاكات حقوق ا   

املنظمـات  املنظمات احلكومية الدولية وغريهـا مـن        اخلاصني املعنيني مبختلف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن         
وأن يـستجيب   ذلك منظمات املهاجرين،    املنظمات غري احلكومية، مبا يف      من  نظومة األمم املتحدة، و   التابعة مل املختصة  

  ؛هلذه املعلومات بصورة فعالة

 إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من أنشطته، برناجمه للزيارات، الـيت تـسهم يف                يطلب كذلك   - ٤
  حتسني احلماية املتاحة حلقوق اإلنسان للمهاجرين ويف التنفيذ الشامل والكامل جلميع جوانب واليته؛

قرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بواليته، املفاوضات الثنائية واإلقليمية             امل يطلب إىل   - ٥
اليت هتدف إىل تناول مسائل من بينها عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غـري                     

  نظامي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

يف دعوة املقرر اخلاص إىل زيارة بلداهنا بغيـة متكينـه مـن              احلكومات على أن تنظر جدياً       يشجع  - ٦
  االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 احلكومات على أن تتعاون كذلك بصورة تامة مـع املقـرر اخلـاص يف أداء املهـام                  يشجع أيضاً   - ٧
توصـيات الـواردة يف     والواجبات املكلف هبا مبوجب واليته، وأن تقدم كل املعلومات املطلوبة، وأن تنظر يف تنفيذ ال              

  تقارير املقرر اخلاص، وأن تستجيب بصورة فورية لنداءاته العاجلة؛

  أن تتعاون مع املقرر اخلاص؛املختصة اآلليات مجيع  إىل يطلب  - ٨
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ـ           إىل   يطلب  - ٩    مـن مـساعدة بـشرية وماليـة        هاألمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم
  .ته بواليالضطالعل

  ة والعشروناجللسة الثامن
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

    حقوق اإلنسان والفقر املدقع-٨/١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

وفقاً لإلعالن العاملي   املثل األعلى لإلنسان احلر املتحرر من اخلوف والفاقة ال ميكن أن يتحقق،               إىل أن  إذ يشري   
 إال إذا ُهيئت الظروف اليت متكِّن كل شخص من التمتـع         ، حبقوق اإلنسان   اخلاصني والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان   

  حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 املتعلق مبدونة قواعد الـسلوك      ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١إىل قراريه   وإذ يشري     
، مؤكِّـداً أن  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخني  للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    

  ،ومرفقاهتماصاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين 

 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بـشأن مـسألة                يضاًأوإذ يشري     
  ،٧/٢٧ و٢/٢ يشمل قراريه مبا  ذات الصلة عن قرارات اجمللس، فضالًالفقر املدقعحقوق اإلنسان و

احلكومات مبناسبة انعقـاد     إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الذي اعتمده رؤساء الدول و           وإذ يشري أيضاً    
 يقل دخلهم عن دوالر واحد    مؤمتر قمة األلفية، والتزامهم بالقضاء على الفقر املدقع وخفض نسبة سكان العامل الذين              

  ،٢٠١٥إىل النصف حبلول عام والذين يعانون من اجلوع  يف اليوم

 بدء  ٢٠٠٧ديسمرب  /انون األول  ك ١٩ املؤرخ   ٦٢/٢٠٥ إىل أن اجلمعية العامة قد أعلنت يف قرارها          وإذ يشري 
لكي تدعم، بطريقة فعالة ومتسقة، األهداف اإلمنائيـة        ) ٢٠١٧- ٢٠٠٨(عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر        

  ، األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيق  املتصلة بالقضاء على الفقر، مبا فيها املتفق عليها دولياً

حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، وما تعلقه هذه القرارات من         املتعلقة  لعامة  ه قرارات اجلمعية ا   وإذ يضع يف اعتبار     
أمهية ملنح األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع املال الالزم لتنظيم كل جوانب احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية                 

  واملشاركة فيها،

ن العامل، بغض النظر عن وضـعها االقتـصادي          ببالغ القلق إزاء استمرار الفقر املدقع يف مجيع بلدا         وإذ يشعر 
  ، على وجه اخلصوص يف البلدان الناميةالقاسيةهذا الفقر ومظاهره مدى  وإزاءواالجتماعي والثقايف، 
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أواله رؤساء الدول واحلكومات من أولويـة         مما إزاء عدم كفاية التقدم احملرز، على الرغم      وإذ يساوره القلق    
   اجملـالني  عّبرت عنه نتائج مؤمترات األمم املتحـدة وقممهـا الرئيـسية يف              لى حنو ما  عواستعجال الستئصال الفقر،    

  واالجتماعي، االقتصادي

  جملتمع الدويل،يف مقدمة أولويات اأن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل وإذ يؤكد من جديد 

   على احلاجة إىل فهم أسباب ونتائج الفقر املدقع على حنو أفضل،وإذ يؤكد

 أن احترام مجيع حقوق اإلنسان، وهي حقوق عاملية ال تتجزأ ومترابطة ومتداخلة، له أمهيـة                ؤكد أيضاً وإذ ي 
  قصوى لكل سياسات وبرامج مكافحة الفقر املدقع على املستويني احمللي والوطين،

ه من عمل هام     للخبري املستقل السابق املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع ملا أجنز           وإذ يعرب عن امتنانه   
  يف أداء واليته، وإدراكاً منه لضرورة مواصلة هذا العمل،

املتعلق  وحييط علماً باقتراحه، (A/HRC/7/15) ما جاء يف تقرير اخلبري املستقل املعين بالفقر املدقع     يقر  - ١  
  ؛االجتماعيقصاء إلواجيمع بني فقر الدخل وفقر التنمية البشرية على أنه املدقع بتعريف الفقر 

  :متديد والية اخلبري املستقل املعين بالفقر املدقع لفترة ثالث سنوات لكي ينجز أموراً منهايقرر   - ٢  

  ؛الفقر املدقعالتمتع حبقوق اإلنسان ومواصلة دراسة الصلة بني   )أ(  
علـى املـستويات    أساليب بديلة للتغلب على مجيع العقبات، مبا يف ذلك العقبات املؤسسية،            حتديد    )ب(  

متتُّع األشخاص الذين يعيشون يف     اليت حتول دون    ،  والعامة واملتعلقة بالشركات واالجتماعية    الوطنية والدولية قليمية و اإل
  فقر مدقع متتُّعاً كامالً حبقوق اإلنسان؛

، مبا يف ذلك عن      على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية     اليت اُتخذت ة  يفعالكثر  األتدابري  الحتديد    )ج(  
حبقـوق  متتُّعاً كـامالً    متتع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع        لتعزيز   يق التعاون مع منظمات التمويل العاملية،     طر

  ؛اإلنسان اخلاصة هبم
كيفية مشاركة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع يف العملية الراميـة إىل             تتعلق ب تقدمي توصيات     )د(  

ى معيشتهم، وذلك عن طريق التمكني وتعبئة       واستدامة حتسني مستو  اصة هبم   حتقيق متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان اخل     
  املوارد على مجيع الُصُعد؛ 

 يف جمـال    تطوير التعاون مع اهليئات األخرى لألمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان واليت تنشط أيضاً              )ه(  
  مكافحة الفقر املدقع؛

حدة الثاين للقضاء على الفقر، واألهداف املتفق عليها دوليـاً          املشاركة يف تقييم تنفيذ عقد األمم املت        )و(  
الذي اعتمـده   ) ، املرفق ١، الفصل األول، القرار     A/CONF.198/11(الواردة يف إعالن األلفية، وتوافق آراء مونتريي        

  دامة؛، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املست٢٠٠٢مارس /املؤمتر الدويل لتمويل التنمية يف آذار
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 أثر التمييز على الفقر املدقع، مع األخذ يف االعتبار إعالن وبرنامج عمل ديربـان               على حتليل العمل    )ز(  
ل ـ املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتص          ٢٠٠١سبتمرب  /الذي اعتمده يف أيلول   

  بذلك من تعصب؛
ور جنساين  ــة اليت تعيش يف فقر مدقع وسُبل متكينها، مع تطبيق منظ          إيالء اهتمام خاص حلالة املرأ      )ح(  
  يف عمله؛
ـ   ضعفاً  إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، وكذلك للفئات األشد               )ط(    امبـن فيه
  يعيشون يف فقر مدقع؛ الذيناملعوقون 
 الذي يرمي إىل    ١أللفية، وخاصة اهلدف    ميكن أن تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية ل        توصياتتقدمي    )ي(  

 إىل  األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم ونسبة األشخاص الذين يعانون مـن اجلـوع                خفض نسبة   
، مع األخذ يف االعتبار دور املساعدة والتعاون الدوليني يف تعزيز اإلجراءات الوطنية للحـد               ٢٠١٥النصف حبلول عام    
  من الفقر املدقع؛

مواصلة املشاركة واإلسهام يف املؤمترات واألحداث الدولية ذات الصلة هبدف التشجيع على احلد من                )ك(  
  الفقر املدقع؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إيالء أولوية عالية ملسألة الصلة بني الفقر املـدقع                 يطلب  - ٣  
ال، وحتقيق التكامل والتعاون التامني مع اخلبري املستقل يف شىت          وحقوق اإلنسان، ويدعوها إىل متابعة العمل يف هذا اجمل        

ومـنح اخلـبري    األنشطة، وخاصة املنتدى االجتماعي، والتشاور بشأن مشروع املبادئ التوجيهية املعنية بالفقر املدقع،             
   بفعالية؛واليتهجناز كافة املوارد البشرية واملالية الالزمة إلاملستقل 

 املستقل تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة واجمللس وفقـاً                إىل اخلبري  يطلب  - ٤  
  لربنامج عملهما؛

 مجيع احلكومات التعاون مع اخلبري املستقل ومساعدته يف عمله، وتزويده بكافـة املعلومـات               يناشد  - ٥  
واليته علـى   إجناز  زيارة بلداهنا لكي يتمكن من      طلبات اخلبري املستقل    االستجابة ل الالزمة اليت يطلبها، والنظر اجلاد يف       

  حنو فعال؛

 وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة وهيئات املعاهدات واألطراف الفاعلة            يدعو  - ٦  
 املستقل  يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية فضالً عن القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً مع اخلبري                 

  واليته؛إجناز يف 

  . مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ٧  

  اجللسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتد القرار بماعُت[  
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   املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال -٨/١٢

  حقوق اإلنسان،إن جملس 

 مجيع القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشـخاص، ال سـيما النـساء واألطفـال،                إذ يعيد تأكيد  
 ١٩ املؤرخ ٢٠٠٤/١١٠ وكذلك مقرر جلنة حقوق اإلنسان       ،٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤قراري اجلمعية العامة    وخصوصاً  

   والية املقرر اخلاص،ذي أنشئت مبوجبه ال٢٠٠٤أبريل /نيسان

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره 

السلوك  بشأن مدونة قواعد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري 
يؤكد أن  و،  ٢٠٠٧يونيه  /ان حزير ١٨، املؤرخني   للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان        

  على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             أيضاًوإذ يشري   
  والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

قوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع،     حب  املتعلقة عالناتاإلصكوك و ال تأكيد املبادئ اليت تنص عليها       دوإذ يعي 
مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد           

   وبروتوكوهلا االختياري،أة املر، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضداإلباحية

 إىل اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة                وإذ يشري 
 بصفة خاصة بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص،        ، وإذ يؤكد جمدداً   يهااملنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول    

  ،التفاقيةلاملكمل  ل، واملعاقبة عليهوخباصة النساء واألطفا

 مبا أعرب عنه رؤساء الدول واحلكومات، يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، من عزم على                أيضاً وإذ يذكّر 
  تكثيف اجلهود ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بكل أبعادها، مبا يف ذلك االجتار بالبشر،

افحة االجتار باألشخاص املنظم يف إطار مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحـة             مبنتدى فيينا ملك   علماً وإذ حييط 
، وبالنقاش املواضيعي بشأن مسألة االجتار باألشـخاص        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ إىل   ١٣االجتار بالبشر يف الفترة من      

  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٣الذي عقد يف إطار اجلمعية العامة يف 

يز العنصري وكره األجانب وما يتـصل       يجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتم      بأن ضحايا اال   وإذ يسلم 
 شىتأن النساء والفتيات الضحايا كثرياً ما يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس ببذلك من تعصب، و

ال من التمييز قـد تـذكي       أن هذه األشك  بمن بينها نوع اجلنس والسن واالنتماء العرقي والثقافة والديانة واألصل، و          
  بدورها االجتار باألشخاص،
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لتمتـع حبقـوق    حيـول دون ا     حلقوق اإلنسان وعائقاً    بأن االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاً     أيضاً وإذ يسلم 
 متعـدد    حقيقياً  واستجابة دوليني متضافرين وتعاوناً     للبشرية، ويقتضي تقييماً    خطرياً اإلنسان، وأنه ال يزال ميثل حتدياً     

  ،طراف فيما بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد هبدف القضاء عليهاأل

  : عن قلقه بشأن ما يليربيع  - ١

 من البلدان الناميـة     جر هبم انطالقاً  ّتُيد الكبري من األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذين         العد  )أ(
  املتقدمة وداخل املناطق والدول وفيما بينها؛ إىل البلدان انقلوُيلوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 

 مـن االجتـار     ازدياد أنشطة التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية والوطنية وغريها، اليت جتين أرباحـاً             )ب(
سيما النساء واألطفال، دون االكتراث للظروف اخلطرية والالإنسانية ويف انتهاك صارخ للقوانني احمللية              باألشخاص، ال 

   الدولية؛واملعايري
استخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت، ألغـراض اسـتغالل بغـاء                )ج(

اآلخرين والتصوير اإلباحي لألطفال، والولع اجلنسي باألطفال، وأي أشكال أخرى الستغالل األطفال جنسياً واالجتار              
  ؛بالنساء يف الزواج والسياحة اجلنسية

رين وشركائهم من العقاب، وحلاالت إنكار حقوق ضحايا االجتار جِمّتالُية حلاالت إفالت النسبة العال  )د(
  ؛عدم إنصافهمو

  : احلكومات على ما يليحيث  - ٢

اختاذ تدابري مناسبة للتصدي للعوامل اجلذرية، مبا يف ذلك العوامل اخلارجية، اليت تشجع على االجتار                 )أ(
 أو االسـترقاق أو املمارسـات       والسخرة اجلنس التجاري والزواج القسري      باألشخاص ألغراض البغاء وسائر أشكال    

 تـشريعات   سـنّ النظـر يف    الشبيهة به، أو االستعباد أو نزع األعضاء، جبملة طرق منها تعزيز التشريعات القائمة أو               
ة بتطبيق تدابري جنائية ملكافحة االجتار واعتماد خطط عمل وطنية هبدف إتاحة محاية أفضل لضحايا االجتار ومعاقبة اجلنا 

  ومدنية؛
جرين وميسري االجتار والوسطاء، عـن      ّتجترمي االجتار باألشخاص جبميع أشكاله، وإدانة ومعاقبة املُ         )ب(

يشترط طريق إجراءات منها، عند االقتضاء، فرض عقوبات على الكيانات القانونية املتورطة يف عملية االجتار، دون أن                 
  لمتجرين وجود اهتامات من جانب ضحايا االجتار أو مشاركتهم؛ة للقضائيمالحقة ال لمسبقاً

)د(؛احتراماً كامالً  املتعلقة هبم     ضحايا االجتار ومساعدهتم واحترام حقوق اإلنسان      مجيعضمان محاية     )ج(
ضحايا االجتار عن طريق متكينهم من احلصول على ما يلزم من رعاية            تأهيل  العمل بنشاط على تشجيع إعادة        

متالزمة نقص املناعـة املكتـسب      /ية ونفسية وخدمات، مبا يف ذلك اخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية           بدن
  ، ومراكز اإليواء، واملساعدة القانونية، وخطوط اهلاتف املخصصة لتقدمي املساعدة؛)اإليدز(

 يقعوا ضحايا هم لالجتار وأال    اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان أال يعاقب ضحايا االجتار على تعرض            )ه(
  نتيجة لإلجراءات اليت تتخذها السلطات احلكومية، مع مراعاة أهنم ضحايا لالستغالل؛مرة أخرى 
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اعتماد أو تعزيز التدابري التشريعية أو غريها من التدابري لكبح الطلب الذي يشجع على كل أشـكال           )و(
  استغالل األشخاص ويؤدي إىل االجتار باألشخاص؛

التعاون، عند االقتضاء، مع اجملتمع الدويل ملكافحة استخدام شبكة اإلنترنت          عن طريق   إنشاء آليات     )ز(
، وتعزيز التعاون الدويل للتحقيق يف عمليـات        اجلنسي وغريه يف تيسري االجتار باألشخاص واجلرائم املتصلة باالستغالل        
  ؛االجتار امليسرة باستخدام اإلنترنت ومقاضاة املتورطني فيها

إتاحة التدريب أو تعزيزه لتأهيل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي اهلجرة والعدالـة اجلنائيـة                 )ح(
وغريهم من املوظفني، مبن فيهم املوظفون املشاركون يف عمليات حفظ السالم، يف جمال مكافحة االجتـار باألشـخاص                  

   هبم؛ اخلاصة نساناإل قوقالكامل حلحترام اال هوية الضحايا مع التصدي له بفعالية، مبا يشمل مسألة حتديدمتكينهم من و
 يف ذلك األطفال، هبدف إذكاء الـوعي باملخـاطر          نتنظيم محالت إعالمية موجهة للجمهور العام، مب        )ط(

  ار؛يف ذلك ضحايا االجتار أنفسهم، على اإلبالغ عن حاالت االجتن املرتبطة جبميع أشكال االجتار، وتشجيع اجلمهور، مب
ذات الـصلة    فيما بينها ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية            احلكومات تعاون  )ي(

   لالجتار باألشخاص؛يةفعالب يتصّداللضمان 
تعزيز تبادل املعلومات وقدرات مجع البيانات كأسلوب لتعزيز التعاون يف جمال مكافحـة االجتـار                 )ك(

  ؛والسن مجع بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس باألشخاص، مبا يف ذلك عن طريق
النظر يف تعزيز اآلليات اإلقليمية القائمة هبدف مكافحة االجتار باألشخاص أو وضع آليات من هـذا        )ل(

  القبيل يف حالة عدم وجودها؛
النظر يف التوقيع والتصديق على صكوك األمم املتحدة القانونية ذات الصلة باملوضوع وتنفيذ الدول                )م(

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             اليت تشمل على سبيل املثال    ذه الصكوك،   هلألطراف  ا
ـ  ـة النس ـنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباص     مب ا املتعلق  بروتوكوهل خصوصاًوبروتوكوليها،   ، الـاء واألطف
  ؛املكمل لالتفاقية

  النساء واألطفال؛ال سيما لع هبا املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص،  باألعمال اليت اضطعلماً حييط  -٣

 النساء واألطفال، لفترة ثـالث      ال سيما  متديد والية املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص،         يقرر  - ٤
  :ما يليمنها ملة أمور جب سنوات للقيام

 تدابري لفرض احترام ومحاية حقوق اإلنـسان      تعزيز منع االجتار باألشخاص جبميع أشكاله واعتماد          )أ(
  لضحايا؛ بااخلاصة

  تعزيز التطبيق الفعلي للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة باملوضوع واإلسهام يف مواصلة حتسينها؛  )ب(
 يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته، عن طريق أمور منـها           للسنإدراج منظور جنساين ومنظور مراع        )ج(
   فيما يتصل مبسألة االجتار باألشخاص؛املرتبطة بالسنب الضعف اجلنسانية وجوانب الضعف حتديد جوان
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 التحديات والعقبات اليت تعيق فرض احترام ومحاية حقوق اإلنسانإضافة إىل حتديد أفضل املمارسات   )د(
  لضحايا، وتبادل املعلومات بشأن ذلك، وحتديد ثغرات احلماية يف هذا الصدد؛املتعلقة با

عمال احلقوق ذات الصلة بالوالية، مبـا       إل عملية    حلوالً تتضمنالتركيز بوجه خاص على توصيات        )ه(
  يشمل حتديد اجملاالت والوسائل امللموسة للتعاون الدويل من أجل مكافحة االجتار باألشخاص؛

  مسألة االجتار باألشخاص من احلكومـات، وهيئـات املعاهـدات،          بشأنطلب وتلقي املعلومات      )و(
واإلجراءات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريهـا مـن              
املصادر املعنية، وتبادل تلك املعلومات معها، حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة احلالية، واالستجابة بفعالية للمعلومات              

الفعلـيني أو   ضحايا  ال املتعلقة ب  وق اإلنسان وذلك بغية محاية حقوق اإلنسان      املوثوقة املتعلقة باالنتهاكات املزعومة حلق    
  ؛الجتار باألشخاصلاحملتملني 

العمل يف إطار تعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللـس حقـوق                   )ز(
لتنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باالجتـار       اإلنسان، وهيئات األمم املتحدة وآلياهتا ذات الصلة، مبا يف ذلك فريق ا           

باألشخاص، وهيئات املعاهدات، وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، واجملتمـع              
  املدين، والقطاع اخلاص، مع تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛

 ، وفقـاً ٢٠٠٩لس واجلمعية العامة، ابتداء من عام  تقدمي تقرير سنوي بشأن تنفيذ هذا القرار إىل اجمل          )ح(
  .لربنامج عمل كل منهما

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص على املوارد        يطلب  - ٥
  واليته على أكمل وجه؛إجناز الالزمة لتمكينه من 

نسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورتـه التاسـعة،          ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإل     ي إىل مفوض  يطلب  - ٦
أنشطة املفوضية  يتناول   مكافحة االجتار باألشخاص، و    يف جمال  آخر املستجدات على صعيد األمم املتحدة        يتناول تقريراً

ن واالجتار  حبقوق اإلنسا  املوصى هبا املتعلقة  املتعلقة هبذه املسألة، مبا يف ذلك عن طريق عرض املبادئ واملبادئ التوجيهية             
  باألشخاص، اليت وضعتها املفوضية؛

 احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف االستجابة للطلبات املقدمـة منـه                يناشد مجيع   - ٧
  بفعالية؛إجنازها لزيارة بلداهنا وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من 

  .سألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالمواصلة النظر يف هذه امليقرر   - ٨

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  
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    القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم-٨/١٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 اليت تنص على أن مجيع الناس يولـدون         ١مبا فيها املادة    أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       إىلإذ يشري     
  أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء،

  ،١٢ادة إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها املوإذ يشري أيضاً   

بعمل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه مـن الـصحة               وإذ حييط علماً      
  البدنية والعقلية،

 إىل تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية        وإذ يشري   
يه أن األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم كثرياً ما يعانون الوصم والتمييـز             ، الذي ذكر ف   )A/58/427(والعقلية  

  النابعني من اجلهل والتحامل،

القـرن   مليون شخص مصاب باجلذام قد ُشفوا يف مجيع أحناء العامل منذ مثانينيات              ١٦ أن أزيد من     وإذ يدرك   
  لتعامل معه،وأنه ثبت علمياً وطبياً أن اجلذام قابل للعالج واالعشرين 

 أن عشرات املاليني من األشخاص وأفراد أسرهم ال يزالون يعـانون اجلـذام ال لكونـه داء               وإذ يدرك أيضاً    
فحسب بل يعانون أيضاً التمييز السياسي أو القانوين أو االقتصادي أو االجتماعي أو النبذ بسبب نقص املعرفة واملفاهيم 

مسألة طبية أو صحية فحسب بل  م ال شفاء منه أو أنه وراثي، وأن اجلذام ليس         اخلاطئة داخل اجملتمع، من قبيل أن اجلذا      
  انتهاك واضح حلقوق اإلنسان،ينشأ عنه متييز ميكن أن تؤدي إىل 

باألعمال السابقة للجنة حقوق اإلنسان وآليتها املعنية بالتمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام            وإذ حييط علماً      
  وأفراد أسرهم،

 الدول على تبادل أفضل املمارسات يف جمال مكافحة التمييز ضد األشخاص املـصابني باجلـذام                عوإذ يشج   
  وأفراد أسرهم وأيضاً يف جمال جهودها الرامية إىل ضمان الشفاء الكامل من هذا الداء والتعامل معه،

رامة وحق يف    ضرورة معاملة األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم على أهنم أفراد ذوو ك            يؤكد  - ١
مجيع حقوق اإلنسان األساسية واحلريات األساسية املنصوص عليها يف القانون الدويل العريف، واالتفاقيات ذات الصلة               

  والدساتري والقوانني الوطنية؛

 احلكومات اختاذ تدابري فعالة من أجل القضاء على أي نوع من التمييز ضد األشخاص املصابني يناشد  - ٢
  أسرهم، مبا يف ذلك التوعية؛باجلذام وأفراد 

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدرج مسألة التمييز ضد األشـخاص               يطلب  - ٣
  املصابني باجلذام وأفراد أسرهم بوصفها مسألة مهمة يف أنشطة التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛
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اإلنسان أن جتمع معلومات عن التدابري اليت اختـذهتا          إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق       أيضاً يطلب  - ٤
احلكومات من أجل القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، وعما إذا كان هناك متويـل                  

ون عن األمم خارج عن امليزانية، وأن تعقد اجتماعاً لتبادل اآلراء بني اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها احلكومات، واملراقب
املتحدة، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت والربامج املتخصصة، واملنظمات غري احلكوميـة، والعلمـاء،               
واخلرباء الطبيون إضافة إىل ممثلي األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس وإىل اللجنـة                  

  ن؛االستشارية جمللس حقوق اإلنسا

 أعـاله  ٤ إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تدرس التقرير املشار إليه يف الفقرة    يطلب  - ٥
وأن تعد مسودة جمموعة مبادئ ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم،                

  ؛٢٠٠٩بتمرب س/وأن تقدم املسودة إىل اجمللس لكي ينظر فيها حبلول أيلول

  .٢٠٠٩سبتمرب / النظر يف هذه املسألة على أساس هذين التقريرين املقدمني إىل اجمللس يف أيلوليقرر  - ٦

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

    حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-٨/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

د ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني    مبقاص إذ يسترشد   
 كانون  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٣، و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ٥/١- حبقوق اإلنسان، ومؤكداً قرارات اجمللس دإ     

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣١، و٢٠٠٧ديسمرب /األول

، مـع  )A/HRC/8/12 ( الصادر عن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار          تقريربال وإذ يرحب   
ميامنار يف أقرب املقرر اخلاص، مبا يف ذلك عن طريق توجيه الدعوة إليه لزيارة مع دعوة سلطات ميامنار إىل التعاون التام 

  وقت ممكن، 

ردة يف القرارات السالف ذكرها، فضالً عن قـرارات          لعدم تلبية الدعوات العاجلة الوا     وإذ يشعر ببالغ القلق     
هيئات األمم املتحدة األخرى بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، ومواصالً تشديده على أن حالة حقوق اإلنسان يف 

  ميامنار ستستمر يف التدهور ما مل ُيحرز تقدم ملموس يف تلبية دعوات اجملتمع الدويل هذه،

ألولئك الذين عانوا من خسائر نتيجة إعصار نرغيس، مرحباً جبهود املنظمات الدوليـة              عن تعازيه    وإذ يعرب   
مايو /أيار ٢٥واإلقليمية والوطنية إلغاثة الناجني من هذه الكارثة الطبيعية، مع اإلحاطة علماً بالتزام سلطات ميامنار يف                

  ون قيود، مبنح العاملني يف جمال اإلغاثة فرصة الوصول إىل املناطق املتأثرة د
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شاملة وحرة عادلة، وشفافة ليست لبلد  يف ا العمليات السياسية   حقيقة أن    عن عميق قلقه إزاء      وإذ يعرب أيضاً  
الشروع يف إجراء االستفتاء الدستوري يف جو من الترهيب دون احترام للمعـايري الدوليـة               قرار حكومة ميامنار    وإزاء  

   إنسانية ماسة،لالنتخابات احلرة والعادلة يف وقت يشهد حاجة

قوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين      واسعة النطاق حل  انتهاكات  التقارير املتعلقة بوقوع     إزاء   وإذ يشعر بالقلق    
  الدويل يف والية كايني ومقاطعة باغو،

ـ  ة إزاء القرار الذي اُتخذ مرة أخرى بتمديد اإلقامة اجلربية املفروضة على األمين            وإذ يشعر بعميق القلق       ة العام
، وإزاء التقارير اليت أفادت بأن ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، داو أوونغ سان سوو كي يف 

  شخص، احتجز كثريون منهم دون توجيه هتمة ويف أماكن جمهولة، ١ ٩٠٠عدد السجناء السياسيني اآلخرين يصل إىل 

التظاهرات اجلماهريية  الذين استخدموا العنف لتفريق      مع   أية جهود للتحقيق  إزاء عدم بذل     وإذ يساوره القلق    
قوق اإلنسان مبا يف ذلك حاالت      حلمن انتهاكات   على ذلك   ومالحقتهم، وما ترتب     ٢٠٠٧سبتمرب  /السلمية يف أيلول  

  والتعذيب وسوء املعاملة،التعسفي االختفاء القسري واالحتجاز 

  إلنسان واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛االنتهاكات املنهجية املستمرة حلقوق ايدين   - ١  

 حكومة ميامنار على الكف عن مواصلة االعتقاالت ذات الدوافع السياسية واإلفراج عن             حيث بشدة   - ٢  
  كافة السجناء السياسيني دون تأخري وبال شروط؛

 يف جمال اإلغاثة فرصاً  إىل احلكومة أن تنفذ تنفيذاً تاماً التزاماهتا لألمني العام بشأن منح العاملنييطلب  - ٣  
فورية كاملة دون عوائق للوصول إىل مجيع األشخاص احملتاجني يف أحناء البلد، وأن تتعاون تعاوناً تامـاً مـع مجيـع                     
املنظمات اإلنسانية وخاصة يف دلتا إيراوادي، وتكف عن إعادة الناس إىل مناطق ال يستطيعون فيها الوصول إىل اإلغاثة     

   تكون العودة طواعية وأن تتم بأمان وكرامة؛الطارئة مع ضمان أن

 حكومة ميامنار على إهناء كل أشكال التمييز وعلى محاية احلقوق املدنيـة والـسياسية               حيث بشدة   - ٤  
واالمتثال حتديداً اللتزاماهتا يف جمـال      على أساس اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،    

  ن وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛حقوق اإلنسا

 ويف  ،يتعارض مع التزاماهتـا الدوليـة     ما   وهو ،طفال يف القوات املسلحة للحكومة    جتنيد األ  يشجب  - ٥  
  ؛ ويدعو إىل وقف كامل وفوري هلذا النشاط املفزع،اجلماعات املسلحة غري احلكومية

املتعلقـة  يف كافة التقارير    يتسم بالشفافية والفعالية والرتاهة واالستقاللية       إجراء حتقيق كامل     يطلب  - ٦  
قوق اإلنسان، مبا يشمل حاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة،            حلانتهاكات  بوقوع  

  ع حد لإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان؛والتشريد القسري وحماكمة املسؤولني عنها لوضوالسخرة 

كاملة حكومة ميامنار إىل االخنراط يف عملية فعلية للحوار واملصاحلة الوطنية مع مشاركة             بشدة   يدعو  - ٧  
  حقيقية من ممثلي كافة األحزاب السياسية واجلماعات العرقية اليت اسُتبعدت من العملية السياسية؛و
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يشجع حكومة ميامنار على اختاذ و القوي لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، هيعرب عن تأييد  - ٨  
خطوات مبكرة للسماح للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار، إبراهيم غامباري، بتيسري عملية سياسـية حقيقيـة                 

  ممثله واملقرر اخلاص يف هذا الصدد؛وشاملة، ويدعو حكومة ميامنار إىل ضمان التعاون التام مع األمني العام و

يف أقرب وقت ممكن وأن تتعاون معه تعاوناً املقرر اخلاص  حكومة ميامنار على أن تستقبل حيث بشدة  - ٩  
 A/HRC/8/12) و A/HRC/7/24 و A/HRC/7/18و (A/HRC/6/14ه  تاماً من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير       

   ؛٧/٣١ و٦/٣٣ و٥/١- دإ فضالً عن قرارات اجمللس

رارات اجمللـس  ــ إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير إىل اجمللس عن إجناز واليته، وخاصة تنفيذ ق        يطلب  - ١٠  
  ذات الصلة؛

  . اإلبقاء على هذه املسألة قيد النظريقرر  - ١١  

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  
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  اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثامنةقرراتامل - ثانياً 

  البحرين: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠١

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧نيه  يو/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة ، االستعراض املتعلق بالبحرين، وفقا٢٠٠٨ًأبريل / نيسان٧، يف وقد أجرى
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالبحرين اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض               يعتمد
 أو االستنتاجات، فـضالً   / بآرائها بشأن التوصيات و    مشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/19(الدوري الشامل عن البحرين     

 اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعـاجل           عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف         
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة الثالثة عشرة
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  إكوادور: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

  / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١للوالية املـسندة إليـه مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة               وفقاًإذ يتصرف     
 PRST/8/1 ببيان الرئيس ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١، وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٦مارس  
  ؛مارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق وامل بشأن ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩املؤرخ 

 لكافة األحكـام ذات الـصلة       ، االستعراض املتعلق بإكوادور، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

ين باالستعراض   نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإكوادور اليت تشمل تقرير الفريق العامل املع            يعتمد
 أو االستنتاجات، فـضالً / بآرائها بشأن التوصيات ومشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/20(الدوري الشامل عن إكوادور     

عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعـاجل                    
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (لتفاعلي يف إطار الفريق العامل بصورة كافية أثناء احلوار ا

   عشرةالثالثةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  تونس: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٣

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ة العامة للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعي     وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة      تعراض املتعلق بتونس، وفقاً   ، االس ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتونس اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض                يعتمد
 عن  االستنتاجات، فضالً أو  / بآرائها بشأن التوصيات و    مشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/21(الدوري الشامل عن تونس     

تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة        
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة الرابعة عشرة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[

  املغرب: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٤

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة         وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة      ، االستعراض املتعلق باملغرب، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

 االستعراض الدوري الشامل املتعلق باملغرب اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض               نتائج يعتمد
 عن  أو االستنتاجات، فضالً  / بآرائه بشأن التوصيات و    مشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/22(الدوري الشامل عن املغرب     

لعامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة          الطوعية والردود اليت قدمها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة ا          تعهداته
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة الرابعة عشرة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  فنلندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٥

  لس حقوق اإلنسان، إن جم

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛لقة بعملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق واملمارسات املتع بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة      ، االستعراض املتعلق بفنلندا، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بفنلندا اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض                يعتمد
عن تعهـداهتا   أو االستنتاجات، فضالً/ بآرائها بشأن التوصيات و   مشفوعاً) A/HRC/8/24(لدوري الشامل عن فنلندا     ا

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/24/Add.1الوثيقة و ، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (لعامل أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق ا

  اجللسة الرابعة عشرة
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  إندونيسيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٦

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة للوالية املسندة إليه مبوجب      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكـام ذات الـصلة       ، االستعراض املتعلق بإندونيسيا، وفقاً    ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٩، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإندونيسيا اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض              يعتمد
 عـن   أو االستنتاجات، فـضالً   /أن التوصيات و  مشفوعا بآرائها بش  ) A/HRC/8/23(الدوري الشامل عن إندونيسيا     

تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة        
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  سة عشرةاجللسة اخلام
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية: نتائج االستعراض الدوري الشامل -٨/١٠٧

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  /ر آذا١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

، يطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية    باململكة املتحدة لرب  أبريل، االستعراض املتعلق    / نيسان ١٠، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١ لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس وفقاً

اليت تشمل باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق يعتمد
ملكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية         املتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عن         

)A/HRC/8/25 (ًعن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، أو االستنتاجات، فضالً/التوصيات و بشأن ئها بآرامشفوعا   
ر التفاعلي يف إطـار     قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوا                

   ).A/HRC/8/25/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (الفريق العامل 

   عشرةاخلامسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  اهلند: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٨

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة     للوال وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار        ، وفقاً باهلند، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٠، يف   أجرىوقد  
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض          باهلند نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ائهامشفوعاً بآر ) A/HRC/8/26 (اهلندالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/26/Add.1قة الوثي و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةاخلامسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  الربازيل: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٩

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ام ذات الصلة الـواردة يف       لكافة األحك  ، وفقاً بالربازيل، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١١، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         بالربازيل نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/27 (الربازيلالدوري الشامل عن    

 والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     الطوعية
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةاخلامسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  الفلبني: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ملـؤرخ    ا PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار ، وفقاًبالفلبني، االستعراض املتعلق يلأبر/ نيسان١١، يف وقد أجرى
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         نيبالفلب نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/28 (الفلبنيالدوري الشامل عن    

جل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعا   
  ). A/HRC/8/28/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  اجلزائر: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١١

  نسان، إن جملس حقوق اإل

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الستعراض الدوري الشاملالطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية ا بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار ، وفقاًباجلزائر، االستعراض املتعلق أبريل/ نيسان١٤، يف وقد أجرى
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         باجلزائر نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   بآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/29 (اجلزائرن  الدوري الشامل ع  

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52ة الوثيق(أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  بولندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦س مـار / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

حكام ذات الصلة الواردة يف قرار       لكافة األ  ، وفقاً ببولندا، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٤، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض          ببولندا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   بآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/30 (بولنداالدوري الشامل عن    

الردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة    الطوعية و 
   ).A/HRC/8/30/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  هولندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٣

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس   ، وعمالً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار        ، وفقاً هبولندا، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض          هبولنداري الشامل املتعلق     نتائج االستعراض الدو   يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/31 (هولنداالدوري الشامل عن    

و املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أ   
  ). A/HRC/8/31/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسابعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتاعتمد املقرر ب[  

  ب أفريقياجنو: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛ملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق وا بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة      ، وفقاً جبنوب أفريقيا ، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

مـل املعـين     اليت تشمل تقريـر الفريـق العا       جبنوب أفريقيا  نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
أو االستنتاجات، / بشأن التوصيات وبآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/32 (جنوب أفريقياباالستعراض الدوري الشامل عن 

 عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل الـيت مل                    فضالً
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (ار التفاعلي يف إطار الفريق العامل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلو

   عشرةالسابعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  اجلمهورية التشيكية: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٥

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ه مبوجب قرار اجلمعية العامة   للوالية املسندة إلي   وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة     ، وفقاً باجلمهورية التشيكية ، االستعراض املتعلق    أبريل/سان ني ١٦، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين        باجلمهورية التشيكية  نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
أو / بـشأن التوصـيات و     مشفوعاً بآرائهـا  ) A/HRC/8/33( اجلمهورية التشيكية باالستعراض الدوري الشامل عن     

 عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسـئلة أو                 االستنتاجات، فضالً 
 ، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  ). A/HRC/8/33/Add.1الوثيقة و

   عشرةالسابعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتاعتمد املقرر ب[  

  األرجنتني: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٦

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف       ، وفقاً ألرجنتنيبا، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٦، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض        باألرجنتني نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 الستنتاجات، فضالً أو ا / بشأن التوصيات و    مشفوعاً بآرائها  Corr.1) و A/HRC/8/34 (األرجنتنيالدوري الشامل عن    

عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعـاجل                    
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالثامنةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  غابون: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٧

  إن جملس حقوق اإلنسان، 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     

 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     
  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار          ، وفقاً بغابون، االستعراض املتعلق    مايو/أيار ٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض       بغابونض الدوري الشامل املتعلق      نتائج االستعرا  يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/35 (غابونالدوري الشامل عن    

لة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئ   
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةاجللسة الثامنة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  غانا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٨
   إن جملس حقوق اإلنسان،

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛راض الدوري الشاملالطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستع بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
ـ      ، وفقاً بغانا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ٥، يف   وقد أجرى  واردة يف قـرار    ـ لكافة األحكام ذات الصلة ال

  ؛ ٥/١اجمللس 
 اليت تشمل تقرير الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض    بغانا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد

 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/36 (غاناالدوري الشامل عن    
الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     

  ).فصل السادس، الA/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 
  ة عشرةاجللسة الثامن

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  غواتيماال: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٩

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ جملس حقوق اإلنسان     وقرار
  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ة الواردة يف قـرار   لكافة األحكام ذات الصل، وفقاًبغواتيماال، االستعراض املتعلق  مايو/ أيار ٦، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض       بغواتيماال  يعتمد نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       
 عـن  أو االسـتنتاجات، فـضالً   /بشأن التوصيات و  ئها   بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/38(غواتيماال  الدوري الشامل عن    

اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة     تعهداهتا الطوعية والردود    
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  ة عشرةاجللسة الثامن
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  بريو: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٠

  إن جملس حقوق اإلنسان، 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     

 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     
  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /ننيسا

ـ ، وفقاًببريو، االستعراض املتعلق   مايو/أيار ٦، يف   وقد أجرى  واردة يف قـرار  ـ لكافة األحكام ذات الصلة ال
  ؛ ٥/١اجمللس 

لفريق العامل املعـين باالسـتعراض       اليت تشمل تقرير ا    ببريو نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/37 (بريوالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (وار التفاعلي يف إطار الفريق العامل أثناء احل

   عشرةالتاسعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  



A/HRC/8/52 
Page 63 

  بنن: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢١
  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة للوالية املسندة إليه مبوجب قرار      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ـ         ، وفقاً ببننعراض املتعلق   ، االست مايو/أيار ٧، يف   وقد أجرى  رار ـ لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف ق
  ؛ ٥/١اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض          ببنن نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    ت، فضالً أو االستنتاجا / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/39 (بننالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  ة عشرةاجللسة التاسع
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
  سويسرا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  الً  ، وعم ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار         ، وفقاً بسويسرا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ٨، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض        بسويسرا  ي الشامل املتعلق     نتائج االستعراض الدور   يعتمد
 عن تعهداهتا أو االستنتاجات، فضالً/ بشأن التوصيات ومشفوعاً بآرائها) A/HRC/8/41(سويسرا الدوري الشامل عن  

 املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو   
  ). A/HRC/8/41/Add.1الوثيقة  و،، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالتاسعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  ورية كوريامجه: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛املمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق و بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف       ، وفقاً جبمهورية كوريا ، االستعراض املتعلق    مايو/أيار ٧، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار اجمللس 

مـل املعـين    اليت تشمل تقرير الفريـق العا     جبمهورية كوريا    نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
أو / بـشأن التوصـيات و     مـشفوعاً بآرائهـا   ) A/HRC/8/40(مجهورية كوريـا    باالستعراض الدوري الشامل عن     

 عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسـئلة أو                 االستنتاجات، فضالً 
 ،، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (وار التفاعلي يف إطار الفريق العامل املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احل

  ). A/HRC/8/40/Add.1الوثيقة و

   عشرةالتاسعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  باكستان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٤

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١لوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة     ل وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار   ، وفقاً بباكستان، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ٨، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض       بباكستان   نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا أو االستنتاجات، فضالً/ بشأن التوصيات وعاً بآرائهامشفو) A/HRC/8/42(باكستان الدوري الشامل عن 

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/42/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  العشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  زامبيا:   نتائج االستعراض الدوري الشامل- ٨/١٢٥

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

   بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

ت الصلة الـواردة يف قـرار       مايو، االستعراض املتعلق بزامبيا، وفقاً لكافة األحكام ذا       / أيار ٩، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بزامبيا اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض                يعتمد
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهـداهتا  /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/8/43(الدوري الشامل عن زامبيا    

اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة   الطوعية والردود   
  ). A/HRC/8/43/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة العشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتقرر بمد املاعُت[  

  اليابان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٦

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ئيسببيان الـر  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار   ، وفقاًباليابان، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ٩، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         باليابانتعلق   نتائج االستعراض الدوري الشامل امل     يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  /بشأن التوصيات و  ئها   بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/44(اليابان  الدوري الشامل عن    

ليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل ا   
  ). A/HRC/8/44/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  العشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  أوكرانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٧

  قوق اإلنسان، إن جملس ح

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛عملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق واملمارسات املتعلقة ب بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار        ، وفقاً بأوكرانيا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٣، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض     بأوكرانيا   نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا أو االستنتاجات، فضالً/بشأن التوصيات وئها  بآرامشفوعاً) A/HRC/8/45(أوكرانيا لشامل عن الدوري ا

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة ( أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل

  العشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  سري النكا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٨

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  /ار آذ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

كافة األحكام ذات الصلة الواردة يف       ل ، وفقاً بسري النكا   ، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٣، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار اجمللس 

اليت تـشمل تقريـر الفريـق العامـل املعـين       بسري النكا    نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
أو االستنتاجات،  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/46(سري النكا   باالستعراض الدوري الشامل عن     

اهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل الـيت مل                   عن تعهد  فضالً
الوثيقـة   و ، الفصل الـسادس،   A/HRC/8/52الوثيقة  (ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل           

A/HRC/8/46/Add.1 .(  

  احلادية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٣

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  فرنسا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار         ، وفقاً بفرنسا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٤، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض   بفرنسااالستعراض الدوري الشامل املتعلق   نتائج   يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/47(فرنسا  الدوري الشامل عن    

لى األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، ع   
  ). A/HRC/8/47/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  احلادية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  

  تونغا: لدوري الشاملنتائج االستعراض ا  - ٨/١٣٠

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار         ، وفقاً بتونغا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٤، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

عـين باالسـتعراض    اليت تشمل تقرير الفريق العامل امل     بتونغا   نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/48(تونغا  الدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ).، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة ( إطار الفريق العامل أثناء احلوار التفاعلي يف

  احلادية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  
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  رومانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣١

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ العامة للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية     وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار        ، وفقاً برومانيا  ملتعلق  ، االستعراض ا  مايو/ أيار ١٥يف  ،  وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

اليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض        برومانيا   نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   نتاجات، فضالً أو االست / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/49(رومانيا  الدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/49/Add.1الوثيقة  و، الفصل السادس،A/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  الثانية والعشرون اجللسة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  

  مايل: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  عملية االستعراض الدوري الشامل؛املتعلقة بمارسات املطرائق وال بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار          ، وفقاً مبايل، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١ اجمللس

 اليت تشمل تقرير الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض       مبايل نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   مشفوعاً بآرائها ) A/HRC/8/50 (مايلالدوري الشامل عن    

 اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف   
  ). A/HRC/8/50/Add.1الوثيقة  و،، الفصل السادسA/HRC/8/52الوثيقة (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  الثانية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  
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   اللذان اعتمدمها اجمللس يف دورته الثامنة بيانا الرئيس-  اًثالث
    الطرائق واملمارسات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل-٨/١بيان الرئيس 

  :، أدىل الرئيس ببيان ينص على ما يلي٢٠٠٨أبريل / نيسان٩يف   

طرائق العمل ألعضاء اجملموعة الثالثية قبل دورة الفريـق           - أوالً 
  ملعين باالستعراض الدوري الشاملالعامل ا

أو قضايا مع الدولة موضع االستعراض أن تفعل ذلك عن طريق اجملموعة /جيوز للدول الراغبة يف إثارة مسائل و  - ١
أو القضايا أن تكون مطابقة ألساس االستعراض على حنو مـا           /وينبغي هلذه األسئلة و   . الثالثية، اليت ستنقلها إىل األمانة    

، وأن ُتثار   بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان    املتعلق ب  ٥/١ من مرفق قراره     ١وق اإلنسان يف الفقرة     حدده جملس حق  
، وأن تستند أساساً إىل الوثائق   ٥/١وفقاً ملبادئ االستعراض الدوري الشامل وأهدافه، على حنو ما ورد يف مرفق القرار              

  .الثالث لالستعراض الدوري الشامل

 أيام عمل   ١٠أو القضايا إىل الدولة موضع االستعراض يف أجل أقصاه          / مجيع املسائل و   بعد ذلك حتيل األمانة     - ٢
  .الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامليف إطار قبل موعد االستعراض 

ون وهيكل التقرير الذي أعدتـه الدولـة        ـأو القضايا وفقاً ملضم   /ويصنف أعضاء اجملموعة الثالثية املسائل و       - ٣
  . االستعراضموضع

أو القضايا علـى    /ومبا أن االستعراض الدوري الشامل عملية شفافة، من مجلة أمور أخرى، ستعمَّم املسائل و               - ٤
  .الدول األعضاء والدول املراقبة بعد نقلها إىل الدولة موضع االستعراض

أو القضايا  /للرد على املسائل و   أو القضايا اليت ختتارها     /وللدولة موضع االستعراض السيادة يف تناول املسائل و         - ٥
  .اليت أحاهلا إليها أعضاء اجملموعة الثالثية أو أُثريت أثناء اجتماعات الفريق العامل

  الفريق العامليف إطار  طرائق االستعراض - ثانياً 

ـ             - ٦ ين ال جيري احلوار التفاعلي املتعلق مبمارسة االستعراض الدوري الشامل إال يف إطـار الفريـق العامـل املع
  .باالستعراض الدوري الشامل

  : دقيقة داخل الفريق العامل، تستخدمها فيما يلي٦٠تعطى الدولة موضع االستعراض مدة ال تتجاوز   - ٧

  ؛اخلطيةاإلجابة عن األسئلة /العرض األويل للتقرير الوطين  )أ(  
  د ذلك؛الردود على األسئلة اليت يطرحها احلاضرون أثناء احلوار التفاعلي، إن أُري  )ب(  
  .التعليقات اخلتامية يف هناية االستعراض، يف حوار تفاعلي بتوجيه من الرئيس  )ج(  
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   تقرير الفريق العامل- ثالثاً 

أو /يعد الفريق العامل تقريراً وقائعياً عن جلساته، يتكون من موجز للحوار التفاعلي، يعكـس التوصـيات و           - ٨
  .التفاعلياالستنتاجات اليت قدمتها الوفود أثناء احلوار 

  .وتعد اجملموعة الثالثية تقرير الفريق العامل بإشراك كامل للدولة موضع االستعراض ومبساعدة من األمانة  - ٩

ُيتوقع من الدولة موضع االستعراض أن تدرس مجيع التوصيات املقدَّمة، وفقاً لألحكام الواردة يف مرفق قـرار                   - ١٠
. ت اليت حتظى بتأييد الدولة موضع االستعراض ينبغي حتديدها كما هـي      ويف مجيع احلاالت، فإن التوصيا    . ٥/١اجمللس  

وتدرج كلتـا الفئـتني مـن       . أما التوصيات األخرى، إىل جانب تعليقات الدولة موضع االستعراض، فينبغي ذكرها          
سـتعراض أن   وُيتوقع من الدولة موضع اال    . التوصيات يف تقرير الفريق العامل، الذي سيعتمده اجمللس يف جلسته العامة          

  .تتابع تلك التوصيات اليت حتظى بتأييدها فضالً عن متابعة االلتزامات والتعهدات الطوعية

أو االسـتنتاجات إىل جانـب      /وُتبلغ الدولة موضـع االسـتعراض عـن آرائهـا بـشأن التوصـيات و                - ١١
دورة الفريق العامل والدورة املقبلة  التعهدات الطوعية كلما تسىن هلا ذلك، أثناء اجتماع الفريق العامل، بني            /االلتزامات

  .للمجلس، أو أثناء اجتماع اجمللس يف جلسته العامة

   الطرائق املتبعة يف اجللسة العامة- رابعاً 

  .تبدأ عملية االستعراض على مستوى الفريق العامل وتنتهي باعتماد اجمللس لنتائج االستعراض يف جلسته العامة  - ١٢

أو االسـتنتاجات،   /عامل، إىل جانب آراء الدولة موضع االستعراض يف التوصيات و         وسيشكل تقرير الفريق ال     - ١٣
وااللتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا الدولة موضع االستعراض والردود اليت قدمتها الدولة موضع االسـتعراض، قبـل      

يكفي أثناء احلوار التفاعلي يف الفريـق  اعتماد اجمللس للنتائج يف جلسته العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل مبا             
  .العامل، نتائَج االستعراض، اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامة باختاذ مقرر موحد

وسُيدرج يف تقرير اجمللس عن دورته موجز لآلراء اليت ُتعرب عنها الدولة موضع االستعراض بـشأن نتـائج                    - ١٤
راقبة يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة اليت يديل هبا أصحاب املصلحة       االستعراض وآلراء الدول األعضاء والدول امل     

  .ذوو الصلة اآلخرون قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

   طرائق عامة- خامساً 

 بصفتها  ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ١٥لن ُينشر على الشبكة اخلارجية إال الوثائق الثالث املذكورة يف الفقرة              - ١٥
  . االستعراضأساس

مجيع الوقائع العامة ملختلف جلسات أفرقتـه العاملـة علـى    بث سينظر اجمللس إجيابياً يف اعتماد مقرر بشأن    - ١٦
  .الشبكة، مراعياً يف ذلك مبادئ الشفافية، واملساواة يف املعاملة وعدم االنتقائية
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   فترات واليات املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة-  ٨/٢بيان الرئيس 

  : أدىل رئيس اجمللس ببيان ينص على ما يلي،٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف   

، ُتحدد فترة والية من ُيكلّف      ٥/١ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٦٠/٢٥١وفقاً لقرار اجلمعية العامة       - ١  
فترتان مدة كل منهما ثالث سنوات فيما خيص        (بوالية إجراءات خاصة مبدة ال تتجاوز ست سنوات يف وظيفة معينة            

  ).الواليات املواضيعية

وسيقوم أيضاً مبتابعة تنفيذ مدونـة قواعـد   . يكفل اجمللس نزاهة واستقاللية نظام اإلجراءات اخلاصة        - ٢  
  .٥/٢ السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، على حنو ما ورد يف قرار اجمللس

ويف هذا الصدد، سيحيل الرئيس إىل اجمللس أية معلومات يتلقاها، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من                  - ٣  
أو جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة، بشأن حاالت استمرار عدم امتثال أحد املكلفني بواليـات اإلجـراءات                /الدول و 

  . ة واليته، وال سيما قبل جتديد فتر٥/٢اخلاصة ألحكام قرار اجمللس 

ويف حالة عـدم  . سينظر اجمللس يف املعلومات من هذا القبيل وسيعمل وفقاً هلا، حسب االقتضاء    - ٤  
توفر املعلومات املشار إليها أعاله، ُيمدد اجمللس مدة والية املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة لفترة ثانية مدهتا                

  .ثالث سنوات
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  موجز املداوالت: اجلزء الثاين
   مسائل تنظيمية وإجرائية-  أوالً

  افتتاح الدورة ومدهتا - ألف 

  / حزيران١٨ إىل ٢عقد جملس حقوق اإلنسان دورته الثامنة مبكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفترة من   - ١
  .وافتتح الدورة رئيس اجمللس السيد دورو كوستيا. ٢٠٠٨يونيه 

، بصيغتها الواردة يف اجلزء السابع من مرفق قرار اجمللس من النظام الداخلي للمجلس) ب(٨وعمالً باملادة   - ٢
  . ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ للدورة الثامنة يف ي، ُعقد االجتماع التنظيم٥/١

  ). أدناه١٤انظر الفقرة ( يوماً ١٣ جلسة ُعقدت على مدى أكثر من ٢٨واشتملت الدورة الثامنة على   - ٣

  احلضور - باء 

األعضاء يف اجمللس، والدول اليت لديها صفة املراقب يف اجمللس، ومراقبون           حضر الدورة ممثلون عن الدول        - ٤
 عن مراقبني ميثلون الكيانات والوكـاالت       من دول ال تتمتع بالعضوية يف األمم املتحدة ومراقبون آخرون، فضالً          

 ومؤسسات  املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة، ومنظمات حكومية دولية وكيانات أخرى،           
  ).انظر املرفق الثالث(وطنية معنية حبقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية 

  جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها - جيم 

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢اعُتمد برنامج عمل الدورة الثامنة، بدون تصويت، يف اجللسة األوىل اليت ُعقدت يف   -٥

  تنظيم العمل - دال 

، تناول رئيس اجمللس أساليب املناقشة العامة وقـرر         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ ُعقدت يف    يف اجللسة األوىل اليت     - ٦
ختصيص مخس دقائق لبيانات الدول األعضاء والبلدان املعنية، وثالث دقائق للمراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس       

مم املتحـدة واملنظمـات ذات الـصلة،        وللمراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك الكيانات والوكاالت املتخصصة التابعة لأل         
. واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى، واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية            

البلدان املعنيـة، إن    :لترتيب الزمين للتسجيل وسيكون ترتيب املتكلمني على النحو التايل        وُترتب قائمة املتكلمني وفقاً ل    
  .جدت، تليها الدول األعضاء يف اجمللس فاملراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس مث املراقبون اآلخرونو

 اإلجراءات اخلاصة، ويتم    املكلفني بواليات  احلوار التفاعلي مع     أساليب حدد الرئيس    نفسها،ويف اجللسة     - ٧
 ٥وودقيقتان لعرض كل تقرير إضايف؛ لوالية، صاحب ا التقرير الرئيسي ل دقائق لعرض١٠: ذلك على النحو التايل

 دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعـضاء يف  ٣دقائق للبلد املعين، إن وجد، وللدول األعضاء يف اجمللس، و       
 يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة واملنظمـات ذات الـصلة،              ااجمللس واملراقبني اآلخرين، مب   
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حلكومية الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية؛ واملنظمات ا
   .اليت يقدمها املكلفون بواليات دقائق للمالحظات اخلتامية ٥و

 حدد الرئيس أساليب اسـتعراض وترشـيد        ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ املعقودة يف    ،السادسة ةويف اجللس   - ٨
 دقائق لبيانات املقدمني الرئيسيني للقرارات ذات الصلة بالوالية املعنية، ٨: ا بأن تكون كما يليالواليات وحتسينه

 دقائق لبيانات الدول األعضاء ٣ و؛، عند االقتضاءة املعنيان دقائق للبلد٥الواليات، وب املكلفني دقائق لبيانات ٦و
 يف ذلك كيانـات     اء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مب     دقيقتان لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضا      ويف اجمللس   

األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانـات،              
 دقـائق إلبـداء     ٣واليات  ب وسيعطى املكلفون . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية      

  . دقائق الختتام املناقشة٥ُتعطى للمقدمني الرئيسيني للقرارات املتعلقة بالوالية س اخلتامية، ومالحظاهتم

املناقشات املتعلقة حبقوق    حدد الرئيس أساليب     ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ املعقودة يف    ،الثامنة ةويف اجللس   - ٩
يقتـان  دقنات أعضاء أفرقة املناقشة؛ و     دقائق لكل واحد من بيا     ٥للُميّسر؛ و  دقائق   ٥:  كما يلي  اإلنسان للمرأة 

 يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا االدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مباملراقبني عن لبيانات 
املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات، واملؤسسات الوطنية حلقوق 

  .  دقائق للردود اليت يقدمها كل من املُيّسر وأعضاء أفرقة املناقشة٥، وواملنظمات غري احلكوميةاإلنسان، 

تنظيم احلدث اخلاص،    حدد الرئيس أساليب     ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        - ١٠
 دقائق لكل   ٧:  على النحو التايل    ببدء سريان اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       الذي ينظمه اجمللس احتفاالً   

 دقائق لبيانني ٣ دقائق لبيانات ممثلي الدول املعينة من اجملموعات اإلقليمية؛ و٣بيان يقدمه أعضاء فريق املناقشة؛ و
  . يديل هبما اثنان من ممثلي اجملتمع املدين

تنظيم احلدث اخلـاص  أساليب  حدد الرئيس  ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ويف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف         - ١١
 البديلة لألطفال وشـروط     ة مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم للرعاي         للمجلس املتعلق 

 دقائق لبيانات ممثلـي الـدول   ٣ دقائق لكل بيان من بيانات أعضاء أفرقة املناقشة؛ و     ٥:  على النحو التايل   هذه الرعاية 
  .  دقائق لبيانات ممثلي اجملتمع املدين؛ ودقيقتان لردود امليّسر وأعضاء أفرقة املناقشة٣موعات اإلقليمية؛ واملعينة من اجمل

، حدد الرئيس أساليب النظر يف نتائج االستعراض ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ويف اجللسة الثالثة عشرة، املعقود يف   - ١٢
 دقائق للدول األعضاء يف اجمللس، ودقيقتـان        ٣الدول املعنية؛ و   دقيقة لعروض    ٢٠: الدوري الشامل على النحو التايل    

 على أن تكون كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة،لبيانات الدول غري األعضاء وبيانات 
  . دقيقة ٢٠ دقيقة؛ ودقيقتان لبيانات اجلهات املعنية األخرى، وتكون املدة اإلمجالية ٢٠املدة اإلمجالية 

، قدم ممـثال مـصر واألردن       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ودة يف   ـن املعق ـة والعشري ـويف اجللسة الثامن    - ١٣
  .تعليقني ختاميني
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  اجللسات والوثائق - هاء 

  . جلسة قُدمت هلا مجيع اخلدمات خالل دورته الثامنة٢٨عقد اجمللس   - ١٤

  .ات اليت اعتمدها اجمللسوترد يف اجلزء األول من هذا التقرير نصوص القرار  - ١٥

  .٥/١ويتضمن املرفق األول جدول أعمال اجمللس كما ورد يف اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس   - ١٦

  . يف امليزانية الربناجميةإدارية وآثارآثار من قرارات اجمللس تقدير ما يترتب على ويتضمن املرفق الثاين   - ١٧

  .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور  - ١٨

  . للمجلسالثامنةويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة   - ١٩

  . ويتضمن املرفق اخلامس قائمة املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة الذين عينهم اجمللس يف دورته الثامنة  - ٢٠

حبقوق الشعوب األصلية ويتضمن املرفق السادس قائمة األعضاء الذين جرى تعيينهم يف آلية اخلرباء املعنية   - ٢١
  ويف احملفل املعين بقضايا األقليات

  الزيارات - واو 

، أدىل فخامة رئيس سلوفينيا السيد دانيلو تورك        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ٢٢
  .ببيان أمام اجمللس

  استعراض وترشيد وحتسني الواليات - زاي 

  قضاة واحملامنياملقرر اخلاص املعين باستقالل ال

 املقدم الرئيسي ا بصفتههنغاريا، أدىل ببيان ممثل ٢٠٠٨يونيه / حزيران٤، املعقودة يف السادسةيف اجللسة     - ٢٣
  .باستقالل القضاة واحملامنيللقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين 

   . اجمللس أمام ببيانلياندرو دبوسي املقرر اخلاص السيد  أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ٢٤

  : وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت يف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس كل من  - ٢٥

 ،، وكوبـا، واهلنـد    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ؛)باسم االحتاد األورويب(وسلوفينيا 
  ؛وإكوادوررجنتني، األ: املراقبون عن الدول التالية )ب(
منظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيني، واجلمعية : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية )ج(

  .الدائمة حلقوق اإلنسان
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  .ويف اجللسة نفسها، قدم املقرر اخلاص مالحظاته اخلتامية  - ٢٦

  .ويف اجللسة نفسها، قدم ممثل هنغاريا مالحظاته اخلتامية  - ٢٧

  مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةقرر اخلاص املعين امل

 املقدم الرئيسي ا بصفتهالدامنرك، أدىل ببيان ممثل ٢٠٠٨يونيه / حزيران٤، املعقودة يف السادسةيف اجللسة   - ٢٨
عذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية مبسألة التاملعين للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص 

  .أو املهينة

    . أمام اجمللس ببيانمانفريد نواك املقرر اخلاص السيد  أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ٢٩

  : وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت يف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس كل من  - ٣٠

) باسم االحتاد األورويب(وإندونيسيا، وسلوفينيا   االحتاد الروسي،: األعضاء يف اجمللسممثلو الدول )أ(
  ؛وسويسرا، وكندا، وكوبا

  ؛تركيا، وشيلي، والنرويج: دول التاليةالراقبون عن م   )ب(
باسم اجمللس (جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني : مراقبون عن منظمات وطنية حلقوق اإلنسان وهي      )ج(
ري حلقوق اإلنسان يف املغرب، واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف توغو، االستشا

  ؛ )واللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان يف فرنسا، واللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان
نظمة العفو الدوليـة،    باسم م (مجعية منع التعذيب    :  التالية مراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(

واالحتاد الدويل لعمل املسيحيني من أجل القضاء على التعذيب، واجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعـذيب،                
  . ، واللجنة الدولية للحقوقيني)واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

  .مالحظاته اخلتامية املقرر اخلاص قدم ،ويف اجللسة نفسها  - ٣١

  .  ختامياً، قدم ممثل الدامنرك بياناًة نفسها أيضاًويف اجللس  - ٣٢

  قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًامل

 املقدم الرئيسي   ا بصفته السويد، أدىل ببيان ممثل     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥، املعقودة يف    السابعةيف اجللسة     - ٣٣
  .حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاملعين خلاص للقرار املتعلق بوالية املقرر ا

  . أمام اجمللس ببيانفيليب ألستون املقرر اخلاص السيد  أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ٣٤

  :وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت أثناء اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس كل من  - ٣٥
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باسم منظمـة املـؤمتر     ( االحتاد الروسي، أوروغواي، باكستان      :اء يف اجمللس  ممثلو الدول األعض   )أ(
  ، سويسرا، الفلبني، كوبا، مصر، اهلند؛ )باسم االحتاد األورويب(، بنغالديش، سري النكا، سلوفينيا )اإلسالمي
  يـا،  كولومبوشيلي،  وسنغافورة،  واجلزائر،  وبلجيكا،  واألرجنتني،  : دول التالية الراقبون عن   م   )ب(

  ؛ النمساوالنرويج، و
اللجنة القانونية من أجـل     منظمة العفو الدولية، و   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج(

  .حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز

  .مالحظاته اخلتامية املقرر اخلاص قدم ،ويف اجللسة نفسها  - ٣٦

  . ختامياًممثل السويد بياناً، قدم ويف اجللسة نفسها أيضاً  - ٣٧

  قرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرينامل

 املقدم الرئيسي ا بصفتهاملكسيك، أدىل ببيان ممثل ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥، املعقودة يف السابعةيف اجللسة   - ٣٨
  .قرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجريناملللقرار املتعلق بوالية 

  . أمام اجمللس ببيانبوستامنيت. جورج أ املقرر اخلاص السيد  أدىل،نفسهاويف اجللسة   - ٣٩

  : وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت أثناء اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس كل من  - ٤٠

باسـم   (سـلوفينيا والربازيل،   االحتاد الروسي، وأوروغواي، و    :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ؛ الفلبنيو، )باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (شيليوالسنغال، و، )ألورويباالحتاد ا

  ؛تركيا: راقب عنم   )ب(
اللجنة القانونية من أجل    ، و رابطة املواطنني العامليني  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج(

  .حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز

  .مالحظاته اخلتامية املقرر اخلاص قدم ،ويف اجللسة نفسها  - ٤١

  . ختامياً، قدم ممثل املكسيك بياناًويف اجللسة نفسها أيضاً  - ٤٢

  املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

 املقدم الرئيسي   ا بصفته النرويج، أدىل ببيان ممثل     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥، املعقودة يف    السابعةيف اجللسة     - ٤٣
  للقرار املتعلق بوالية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها مـن                 

  .مؤسسات األعمال

  .جمللس أمام ا ببيانجون روجي اخلاص السيد املمثل  أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ٤٤
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  : وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت أثناء اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس كل من  - ٤٥

، بنغالديش، جنـوب    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (باكستان :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ؛ ، مصر، نيجرييا، سويسرا، كندا، كوبا، ماليزيا)باسم االحتاد األورويب (أفريقيا، سلوفينيا

  ؛بلجيكا: راقب عنم  )ب(
باسم منظمة  (Action Aidمنظمة أكشن أيد الدولية : احلكومية التاليةمراقبون عن املنظمات غري  )ج(

) ، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان واللجنة الدوليـة للحقـوقيني     مرصد حقوق اإلنسان  العفو الدولية، و  
التعاون الدويل من أجـل  ومنظمة منظمة باكس رومانا، باسم  ( Bischöfliches Hilfswerk Misereorومنظمة 

، واملركز األورويب املعين بالعامل الثالث، وحركـة        )صندوق الصوميني الكاثوليك السويسري    و التنمية والتضامن 
  .)باسم جملس السالم العاملي(توباج أمارو اهلندية 

  .مالحظاته اخلتامية اخلاص املمثل قدم ،ويف اجللسة نفسها  - ٤٦

  . ختامياً، قدم ممثل النرويج بياناًويف اجللسة نفسها أيضاً  - ٤٧

   حبقوق اإلنسان والفقر املدقعة املعنياخلبرية املستقلة

 املقدم الرئيـسي  ا بصفتهفرنسا، أدىل ببيان ممثل     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥، املعقودة يف    السابعةيف اجللسة     - ٤٨
   . املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقعخلبري املستقلاللقرار املتعلق بوالية 

  . أمام اجمللس ببيانماريا ماجدلينا سيبولفيدا ة السيداخلبرية املستقلة ت أدل،ويف اجللسة نفسها  - ٤٩

  : وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت أثناء اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس كل من  - ٥٠

باسم االحتاد (، سلوفينيا )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان  :ضاء يف اجمللسممثلو الدول األع )أ(
  ؛ ، السنغال)األورويب

  ؛تركيا واجلزائر: مراقبون عن الدولتني التاليتني  )ب(
احلركة الدولية ملساعدة باسم  (منظمة الفرنسيسكان الدولية: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية    )ج(

 -باسم مركز أوروبا     ( حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب        ،) العامل الرابع  -ين عجزاً كلياً    العاجز
  ).والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية، مؤسسة دانييل ميتران": فرنسا احلريات"مؤسسة العامل الثالث، 

  .اهتا اخلتاميةمالحظ اخلبرية املستقلة قدمت ،ويف اجللسة نفسها  - ٥١

  . ختامياً، قدم ممثل فرنسا بياناًويف اجللسة نفسها أيضاً  - ٥٢
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  املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال

 ما بصفتهأملانيا والفلبنيممثل كل من  ني، أدىل ببيان٢٠٠٨يونيه / حزيران٦، املعقودة يف العاشرةيف اجللسة   - ٥٣
  . للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفالني الرئيسينياملقدم

  . أمام اجمللس ببيانيف املفوضية السامية حلقوق اإلنساندير شعبة اإلجراءات اخلاصة م  أدىل،ويف اجللسة نفسها  -٥٤

  : بيانات أمام اجمللس كل منوخالل املناقشات الالحقة اليت جرت أثناء اجللسة نفسها، أدىل ب  - ٥٥

  وسري النكا؛ ، )باسم االحتاد األورويب (سلوفينيا :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ(
  .أسبانيا، وبيالروس، وتركيا:  الدول التالية عنونراقبامل  )ب(

  . ختامياًويف اجللسة نفسها، قدم ممثل أملانيا بياناً  - ٥٦

   ليمباحلق يف التعقرر اخلاص املعين امل

 املقدم الرئيسي   ا بصفته الربتغال، أدىل ببيان ممثل     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦، املعقودة يف    العاشرةيف اجللسة     - ٥٧
  .باحلق يف التعليمقرر اخلاص املعين املللقرار املتعلق بوالية 

اخلاص املعـين   قرر  السيد توماس أوجيا كينتانا بتالوة بيان أمام اجمللس باسم امل          قام ،ويف اجللسة نفسها    - ٥٨
  . باحلق يف التعليم

  : وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت أثناء اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس كل من  - ٥٩

 ، سـلوفينيا  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (باكستان :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ؛ ، كوبا)ا الالتينية والبحر الكارييبباسم جمموعة أمريك( )٢(، شيلي)باسم االحتاد األورويب(

  ؛تركيا واملغرب:  الدولتني التاليتني عنانراقبم  )ب(
، منظمة التعليم والتنميةباسم  (منظمة باكس رومانا : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )ج(

املنظمـة  ، و لدويل للجامعيات االحتاد ا ، و ومعهد التركيب الكوكيب  واحتاد مجعيات محاية وتعزيز حقوق اإلنسان،       
، ومنظمة اإلنسانية اجلديدة، ومنظمة منظمة التطوع الدويل من أجل املرأة، والدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم

، واالحتاد العاملي جلمعيات األمم املتحدة، واالحتاد رابطة القديسة ترييزا، وSokka Gakaiسوكا غاكاي الدولية 
   ). املؤسسة النسائية ملؤمترات القمةالم العاملي، والنسائي الدويل للس

 .مالحظاته اخلتامية ممثل الربتغال قدم ،ويف اجللسة نفسها  - ٦٠

                                                      

 .دولة لديها صفة املراقب يف اجمللس وتتكلم باسم دول أعضاء ودول لديها صفة املراقب )٢(
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  اختيار وتعيني املكلفني بالواليات - حاء 

 ، عّين اجمللس املكلفني بالواليات، عمال٢٠٠٨ًيونيه / حزيران١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف   - ٦١
  ).انظر املرفق (٦/٣٦ و٥/١ي اجمللس بقرار

ويف اجللسة نفسها، أدىل الرئيس ببيان أوضح فيه أن على املكلفني بالواليات التقيد الصارم عند اجنـاز                   - ٦٢
وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت يف اجللسة نفسها،        . مسؤولياهتم بقرارات اجمللس ذات الصلة هبذه الواليات      

  :  لس كل منأدىل ببيانات أمام اجمل

باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية  (أوروغواي، االحتاد الروسي  :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ؛ غواتيماال ومجهورية كوريا، الربتغال، ،)والبحر الكارييب

  . منظمة العفو الدولية: مراقب عن منظمة غري حكومية هي  )ب(

   املعنية حبقوق الشعوب األصليةاختيار وتعيني أعضاء آلية اخلرباء - طاء 

 ٥/١ بقراريـه    ، عّين اجمللس، عمـالً    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ٦٣
وكانت أمـام اجمللـس     . ، مخسة خرباء آللية خرباء جملس حقوق اإلنسان املعنية حبقوق الشعوب األصلية           ٦/٣٦و

  . اء املرشحني للتعينيمذكرة مقدمة من رئيس اجمللس تشمل أمس

، وخوزيه مينـسيو مولينتـاس      )الكونغو(كاترين أودميبا كوميب    : وعني اجمللس األعضاء التالية أمساؤهم      - ٦٤
) النرويج(، وجون هنريكسون    )كوستاريكا(، وخوزيه كارلوس موراليس     )ماليزيا(، وجاين السيمبانغ    )الفلبني(
  ).انظر املرفق السادس(

ت الالحقة اليت جرت أثناء اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أمام اجمللس املراقبون عن املنظمات وخالل املناقشا  - ٦٥
، وحركة توباج أمارو اهلندية، واملنظمة الدولية لتنمية موارد         اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية   : غري احلكومية التالية  

  ). دية الوطنية األخوة اهلن- مجعية األمم األوىل باسم  جملس (الشعوب األصلية 

  حمفل قضايا األقليات - ياء 

، ٦/١٥ بقـراره    ، عّين اجمللس، عمالً   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ٦٦
  ). انظر املرفق السادس(رئيسة حملفل قضايا األقليات ) هنغاريا(فيكتوريا موهاسي 

  اعتماد التقرير الصادر عن الدورة - كاف 

، أدىل املقرر ونائب رئيس اجمللس ببيان      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ٦٧
  ). A/HRC/8/L.10(يتعلق مبشروع تقرير اجمللس 

  . بشرط االستشارةواعُتمد مشروع التقرير   - ٦٨
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  .وقرر اجمللس أن يعهد للمقرر بإكمال التقرير  - ٦٩

  . رئيس اجمللس باختتام الدورة الثامنةويف اجللسة نفسها، قام   - ٧٠

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ اإلجراءات بشأهنا - الم 

  تسهيالت املؤمتر والدعم املايل املقدم جمللس حقوق اإلنسان

، قدم رئيس املؤمتر مشروع القـرار       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف         - ٧١
A/HRC/8/L.3.   

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر اجلـزء األول،           (واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت        - ٧٢
  )٨/١الفصل األول، من القرار 

  فترة والية املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة

  . PRST/8/2يف اجللسة السابعة والعشرين، قدم رئيس اجمللس مشروع بيان الرئيس   - ٧٣

  لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر اجلـزء األول،           (ُتمد مشروع البيان بدون تصويت      واع  - ٧٤
  ). الفصل الثالث

  .  عاما بشأن اعتماد البيانويف اجللسة نفسها، قدم ممثل األردن تعليقاً  - ٧٥
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التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق          - ثانياً 
  ملفوضية واألمني العاماإلنسان وتقريرا ا

  حتديث املعلومات بواسطة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان - ألف 

 للمعلومات املتعلقة ، قدمت املفوضة السامية حتديثا٢٠٠٨ًيونيه / حزيران٢يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   - ٧٦
  . بأنشطتها وأنشطة املفوضية

، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢جللستني األوىل والثانية املعقودتني يف وخالل املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك يف ا  - ٧٧
  :أدىل ببيانات كل من

باسـم   (االحتاد الروسي، إندونيسيا، إيطاليا، باكـستان     : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس      )أ(
باسـم   ( سـلوفينيا ، الربازيل، بنغالديش، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سري النكا،)منظمة املؤمتر اإلسالمي 

اهلرسك، اجلبـل األسـود، مجهوريـة مقـدونيا         واالحتاد األورويب، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، آيسلندا، البوسنة        
، السنغال، سويسرا، الصني، فرنسا، الفلبني، كنـدا،        )سالفية السابقة، جورجيا، صربيا، كرواتيا، ملدوفا     واليوغ

، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         )فريقيةباسم جمموعة البلدان األ    (ماليزيا، مصر 
  نيجرييا، اهلند، هولندا، اليابان؛

 األرجنتني، إكوادور، أوزبكستان، آيرلندا، بوركينا فاسو، تايلنـد،     :املراقبون عن الدول التالية    )ب(
  دا؛تونس، اجلزائر، شيلي، املغرب، ملديف، النرويج، نيبال، نيوزيلن

  ؛ املنظمة الدولية للفرانكوفونية: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية )ج(
اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنميـة الذاتيـة         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )د(

املنظمة الكندية  باسم  (قوق اإلنسان   ، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، واخلدمة الدولية حل       للشعوب األصلية يف األنديز   
، ومنظمة العفو الدولية، واحملفل اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واملركز اآلسيوي           للعمل من أجل السكان والتنمية    

للموارد القانونية، ومجعية منع التعذيب، والطائفة البهائية الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، والشبكة              
، وجلنـة   مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء    ، و اإليدز/نقص املناعة املكتسب  انونية الكندية للمصابني بفريوس     الق

 جلنة األصـدقاء العامليـة للتـشاور       و املنظمة الدولية الفرنسيسكانية،  احلقوقيني الكوملبيني، وجتمع حقوق اإلنسان، و     
، واللجنة )احلقوق والدميقراطية( اإلنسان وتنمية الدميقراطية ، ومرصد حقوق اإلنسان، واملركز الدويل حلقوق)كويكرز(

، نة بلدان أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املـرأة        الدولية للحقوقيني، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، وجل       
باسم  احتاد احملامني    ( منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين      ، و )، وباكس رومانا  االحتاد اللوثري العاملي  و

  ). العرب، واالحتاد العام للمرأة العربية واحتاد احلقوقيني العرب
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  تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام - باء 

، قام مدير شعبة اجمللس واملعاهدات يف املفوضية        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        - ٧٨
انظر الفصل الثالث،    (٣ التقارير اليت أعدهتا املفوضة السامية واألمني العام واملفوضية مبوجب البند            السامية بعرض 

  ).١٠٦الفقرة 

، قدمت املفوضة الـسامية تقريرهـا       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ويف اجللسة الثالثة والعشرين املعقودة يف         - ٧٩
  ). ٣٠٧انظر الفصل السابع، الفقرة  (٧مبوجب البند 
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تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسيـة            -ثاً ثال
  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية واالقتصادية

  أحداث خاصة -  ألف

  احلدث اخلاص الذي ُنظّم مبناسبة بدء سريان اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - ١

 مبناسبة بدء سـريان      خاصاً ، نظم اجمللس حدثاً   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        - ٨٠
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقد شاركت فيه مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان؛        
 والربوفيسورة ترييزيا ديغنر؛ واملدير التنفيذي ملعهد البلدان األمريكية لشؤون اإلعاقة والتنمية الشاملة، السيد لويس

فريناندو أستورغا غاجتيرت؛ ومستشارة شؤون اإلعاقة يف البنك الدويل املعنية بشرق وجنوب آسيا ومنطقة احملـيط             
  .اهلادئ، السيدة شارلوت ماكلني؛ ورئيس حمفل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ليكس غرانديا

  .  أدىل هبا أعضاء أفرقة املناقشةوافُتتح احلدث اخلاص ببيان أدلت به املفوضة السامية، مث بيانات  - ٨١

  :ويف اجللسة نفسها، أدىل املمثلون واملراقبون عن الدول التالية ببيانات ووجهوا أسئلة إىل أعضاء أفرقة املناقشة  -٨٢

، )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، جنوب أفريقيا، سلوفينيا      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ملكسيك، اهلند؛الصني، مصر، ا

  ، )أدىل نائب رئيس إكوادور ببيـان عـن طريـق الفيـديو           (إكوادور  : الدول التالية  عن   وناملراقب )ب(
  إسبانيا، نيوزيلندا؛

املنظمة الدولية لإلدماج، وشبكة الناجني مـن األلغـام   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج(
  .األرضية يف السلفادور

  . سة نفسها، قدم أعضاء أفرقة املناقشة مالحظاهتم اخلتامية وأجابوا على األسئلةويف اجلل  - ٨٣

االسـتخدام املالئـم    شأن  مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ب     احلدث اخلاص املتعلق      - ٢
   البديلة لألطفال وشروط هذه الرعايةةللرعاي

مبـشروع   يتعلق  خاصاً، نظم اجمللس حدثا٢٠٠٨ًيونيه / حزيران ٦يف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف         - ٨٤
 ، وذلك عمالًاالستخدام املالئم للرعايا البديلة لألطفال وشروط هذه الرعايةشأن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ب

باتريشا الميغو، مديرة املشاريع يف مكتب األمانة اخلاصة حبقوق اإلنـسان           : ، وقد شارك فيه   ٧/٢٩بقرار اجمللس   
ة لديوان الرئاسة يف الربازيل، بصفتها منسقة جملموعة أصدقاء الرئيس؛ ومشرية خطاب، عضو جلنة حقـوق                التابع

الطفل؛ وألكساندرا يوستر، كبرية مستشاري الرعاية االجتماعية والعدالة يف قسم محاية األطفال التابع لـشعبة               
  . دين للمجتمع املالربامج يف منظمة اليونيسيف؛ وناجيل كانتويل، ممثالً
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وخالل احلوار التفاعلي املوجز الذي جرى يف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات املمثلون واملراقبون عن الدول                 - ٨٥
  :التالية ووجهوا أسئلة إىل أعضاء أفرقة املناقشة

 االحتاد الروسي، أذربيجان، أوروغواي، إيطاليا، الصني، الفلـبني،         :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ا، مصر، املكسيك، نيجرييا؛ ماليزي

  الربتغال، شيلي، املغرب، النمسا؛ : الدول التالية عن وناملراقب )ب(
االحتـاد الـدويل    باسـم   (اخلدمة االجتماعية الدولية    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج(

حتاد الدويل للجمعيات التعليمية، واملنظمـة       واال ،)كويكرز (جلنة األصدقاء العاملية للتشاور   و،  لألخصائيني االجتماعيني 
 العامل  - احلركة الدولية إلغاثة امللهوف     الدولية للرعاية البديلة، واالحتاد الدويل للعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية، و          

 قـاذ الطفولـة   منظمة القرى الدولية إلن   ، والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، واملشروع الدويل لكفالة األطفال، و         الرابع
باسم املنظمة الدولية للدفاع عن األطفال، واالحتاد الدويل للعاملني يف جمال الرعاية االجتماعيـة، واالحتـاد الـدويل          (

  ).املنظمة الدولية للرؤية العامليةللجمعيات التعليمية، واخلدمة االجتماعية الدولية، و

  .شة بالرد على األسئلة وتقدمي مالحظاهتم اخلتاميةويف اجللسة احلادية عشرة، قام أعضاء أفرقة املناق  - ٨٦

  متابعة اجللسة اخلاصة املتعلقة بأزمة الغذاء العاملية - باء 

التـأثري  ، تابع اجمللس اجللسة اخلاصة املتعلقـة ب       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        - ٨٧
، ٢٠٠٨مـايو  / أيار٢٢، املعقودة يف ق يف الغذاء للجميع   السليب لتفاقـم أزمـة الغـذاء العاملية على إعمال احل       

  . ٧/١-  لطلب اجمللس يف قراره دإوفقاً

 تنـاول فيـه     ويف اجللسة نفسها،  قدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفيه دو شوتر، عرضـاً                 - ٨٨
 الذي نظمته منظمة األغذية والزراعة امليؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي الع       مشاركته يف م  

  .  يف روما، وقدم استنتاجاته وتوصياته األولية٢٠٠٨يونيه / حزيران٣ و٢يومي 

  احلوار التفاعلي مع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة - جيم 

  ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

، قدم ممثل األمني العام املعـين حبقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ يف   يف اجللسة الثانية املعقودة     - ٨٩
  ). Add.1-4 وA/HRC/8/6(للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالني، تقاريره 

، أدىل ببيانات ممثلو أذربيجان     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ و ٢ويف اجللستني الثانية والثالثة املعقودتني يومي         - ٩٠
  .  معنيةلدميقراطية وسري النكا، بصفتها بلداناًومجهورية الكونغو ا

، قـام   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣وخالل احلوار التفاعلي الالحق الذي جرى يف اجللسة الثالثة املعقودة يف              - ٩١
  : املمثلون واملراقبون عن الدول التالية باإلدالء ببيانات وطرح أسئلة على ممثل األمني العام
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 االحتاد الروسي، أذربيجان، أوروغواي، إيطاليا، الصني، الفلـبني،         :يف اجمللس ممثلو الدول األعضاء     )أ(
  ماليزيا، مصر، املكسيك، نيجرييا؛ 

  الربتغال، شيلي، املغرب، النمسا؛ : الدول التالية عن وناملراقب )ب(
  ؛املنظمة الدولية للفرانكوفونية :التاليةالدولية  احلكومية ةمراقب عن املنظم )ج(
  ). باسم منظمة باكس رومانا(جلنة احلقوقيني الكوملبيني : ب عن املنظمة غري احلكومية التاليةمراق  )د(

  .، أدىل ممثل أذربيجان ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الرد٢٠٠٨يونيه / حزيران٣ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف   -٩٢

   موجزة أو تعسفاًاملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج       قام  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ املعقودة يف    الثانيةيف اجللسة     - ٩٣
  .)Add. 1-6 وA/HRC/8/3(، السيد فيليب ألتسون، بتقدمي تقاريره القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

  . معنيةبلداناً ، بصفتهاستان والربازيل وسري النكا والفلبني ببيانات ممثلو أفغان أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ٩٤

، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣وخالل املناقشات الالحقة اليت جرت يف اجللستني الثالثة والرابعة املعقودتني يف              - ٩٥
  :أدىل ببيانات أمام اجمللس وطرح أسئلة على املقرر اخلاص كل من

باسم منظمـة املـؤمتر     (حتاد الروسي، إندونيسيا، باكستان      اال :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
، الصني، الفلبني، قطر، كندا، كوبا، مصر، )باسم االحتاد األورويب( ، بنغالديش، سري النكا، سلوفينيا)اإلسالمي

  املكسيك، نيجرييا، اهلند، هولندا، اليابان؛ 
  ائر، سنغافورة، السودان، شيلي، كولومبيا، النرويج،األرجنتني، آيرلندا، اجلز: املراقبون عن الدول التالية  )ب(
  .جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني: منظمة وطنية حلقوق اإلنسانمراقب عن  )ج(
، وجلنة احلقوقيني   املركز اآلسيوي للموارد القانونية   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(

باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية،  (ة التابعة جمللس الكنائس العاملينة الكنائس للشؤون الدوليالكوملبيني، وجل
املنظمة الدوليـة   ، و مؤسسة دانييل ميتران  ": فرنسا احلريات "مؤسسة  ، و )واجلمعية الدولية للمحامني الدميقراطيني   

  . رومانا، ومنظمة باكسمنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرينو، املشتركة بني األديان

  .ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف اليوم نفسه، قام املقرر اخلاص بالرد على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  - ٩٦

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد ممثلو تايلند، سري النكا، العراق، كولومبيا  -٩٧

   واحملامنيباستقالل القضاةاملقرر اخلاص املعين 

باستقالل القضاة واحملامني، املقرر اخلاص املعين قام ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ املعقودة يف الثانيةيف اجللسة   - ٩٨
  .)Add. 1-2 وA/HRC/8/4(السيد لياندرو ديبوسي، بتقدمي تقاريره 
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  .عينامل بلد ال، بصفتها ببيان ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ٩٩

   / حزيـران  ٣وخالل احلوار التفاعلي الالحق الذي جرى يف اجللستني الثالثة والرابعـة املعقـودتني يف                 - ١٠٠
  :، أدىل ببيانات أمام اجمللس وطرح أسئلة على املقرر اخلاص كل من٢٠٠٨يونيه 

باسم (، سلوفينيا    االحتاد الروسي، أوروغواي، إيطاليا، الربازيل     :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ، الصني، كوبا، مصر، املكسيك، هولندا؛ )االحتاد األورويب

األرجنتني، إكوادور، بلجيكا، شيلي، العراق، ملديف، نيوزيلنـدا        : املراقبون عن الدول التالية    )ب(  
  ، هنغاريا؛ )باسم أستراليا(

ية، املركز اآلسـيوي للمـوارد      منظمة العفو الدول  : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج(
منظمة الشمال واجلنوب   و،  اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز          و ،القانونية

  .مجعية الشعوب املعرضة للخطرو، يف القرن احلادي والعشرين

   اخلاص بالرد على األسـئلة وقـدم        ، قام املقرر  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ١٠١
  .مالحظاته اخلتامية

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل العراق ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الرد  - ١٠٢

  باحلق يف التعليماملقرر اخلاص املعين 

يم، فرينور  باحلق يف التعل  املقرر اخلاص املعين    قام  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ املعقودة يف    الرابعةيف اجللسة     - ١٠٣
  .)Add. 1-4 وA/HRC/8/10(مونوز فياللوبوس، بتقدمي تقاريره 

  .ني معنيينبلد ام، بصفته ببيانني ممثال البوسنة واهلرسك واملغرب أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ١٠٤

  / حزيران٤ و٣وخالل احلوار التفاعلي الالحق الذي جرى يف اجللستني الرابعة واخلامسة املعقودتني يومي   - ١٠٥
  :  ، أدىل ببيانات أمام اجمللس وطرح أسئلة على املقرر اخلاص كل من٢٠٠٨يونيه 

باسـم االحتـاد    ( االحتاد الروسي، إيطاليا، الربازيل، سلوفينيا       :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(
  ، الصني، قطر، كوبا، ماليزيا، مصر؛)األورويب

 - مجهوريـة   (لند، سري النكـا، شـيلي، فرتويـال         الربتغال، تاي : املراقبون عن الدول التالية    )ب(
  ، كوستاريكا، لكسمربغ؛ )البولفارية
  اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب؛: مراقب عن منظمة وطنية حلقوق اإلنسان )ج(
ة احتاد العمل النسائي، املنظمة الدولية للرؤية العاملي      : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(

  ).باسم االحتاد الدويل إلنقاذ الطفولة(
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  ، قام املقرر اخلاص بالرد على األسـئلة وقـدم          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ١٠٦
  .مالحظاته اخلتامية

  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

قامت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان ، ٢٠٠٨يونيه /ران حزي٣ املعقودة يف الرابعةيف اجللسة   - ١٠٧
  .)A/HRC/7/15(ماريا ماجدلينا سيبولفيدا، بتقدمي تقرير سلفها املكلف هبذه الوالية  ةالسيدوالفقر املدقع، 

ـ               - ١٠٨  ٤ و ٣ومي  وخالل املناقشات التفاعلية الالحقة اليت جرت يف اجللستني الرابعة واخلامسة املعقـودتني ي
  :، أدىل ببيانات أمام اجمللس وطرح أسئلة على اخلبرية املستقلة كل من٢٠٠٨يونيه /حزيران

باسم منظمة املؤمتر   ( االحتاد الروسي، أذربيجان، إندونيسيا، باكستان       :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(  
  ، الصني، فرنسا، مصر، اهلند؛)سم االحتاد األورويببا(، الربازيل، بنغالديش، بريو، جنوب أفريقيا، سلوفينيا )اإلسالمي

  ، ) البولفاريـة  - مجهوريـة   (تايلند، اجلزائـر، شـيلي، فرتويـال        : املراقبون عن الدول التالية    )ب(
  كوستاريكا، لكسمربغ؛ 

  . العامل الرابع- احلركة الدولية إلغاثة امللهوف : مراقب عن منظمة غري حكومية )ج(

، قامت اخلبرية املستقلة بالرد علـى األسـئلة         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤سة املعقودة يف    ويف اجللسة اخلام    - ١٠٩
  .وقدمت مالحظاهتا اخلتامية

  املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق قام  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٣ املعقودة يف الرابعةيف اجللسة   - ١١٠
، الـسيد جـون روجـي، بتقـدمي تقـاريره           اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال       

)A/HRC/8/5و Add. 1-2 ،A/HRC/8/16 .(  

  / حزيران٤ و٣ومي وخالل احلوار التفاعلي الالحق الذي جرى يف اجللستني الرابعة واخلامسة املعقودتني ي  - ١١١
  :، أدىل ببيانات أمام اجمللس وطرح أسئلة على املمثل اخلاص كل من٢٠٠٨يونيه 

باسم منظمـة   ( االحتاد الروسي، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان       :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(  
، )باسم االحتاد األورويب(لوفينيا  ، الربازيل، بنغالديش، بريو، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، س        )املؤمتر اإلسالمي 

  الصني، فرنسا، كوبا، مصر، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلند؛
  ، النرويج؛ ) البولفارية- مجهورية (األرجنتني، فرتويال : املراقبون عن الدول التالية )ب(
 العامل الثالث   - منظمة العفو الدولية، ومركز أوربا      : ةاملراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالي      )ج(

، )والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلريـة    ،  حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب       باسم  (
 Bischöflichesباسـم منظمـة   (ن التعاون الدويل من أجل التنمية والتـضام وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة 
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Hilfswerk Misereorاحملفل الدويل للمنظمـات  ، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، و) ومنتدى السياسات العاملية
  .غري احلكومية املعنية بالتنمية اإلندونيسية

  ، قام املمثل اخلاص بالرد على األسـئلة وقـدم          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ١١٢
  .مالحظاته اخلتامية

ـ      الفريق    - ال د  ولـالعامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوك
اختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          

  واالجتماعية والثقافية

رئيسة السيدة كاتارينا دي ألبوكريكي، عرضت ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٤ املعقودة يف اخلامسةيف اجللسة   - ١١٣
اختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         عين بوضع بروتوكـول  الفريق العامل املفتوح العضوية امل    

  . )Corr.1 وA/HRC/8/7(، التقرير املتعلق بالدورة اخلامسة للفريق العامل واالجتماعية والثقافية

  : وخالل احلوار العام الالحق الذي جرى أثناء اجللسة نفسها، أدىل ببيانات كل من  - ١١٤

 االحتاد الروسي، إندونيسيا، إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل،          :عضاء يف اجمللس  ممثلو الدول األ   )أ(
باسـم  (، فرنسا، قطر    )باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      (بنغالديش، جنوب أفريقيا، شيلي     

 املتحـدة لربيطانيـا     ، املكسيك، اململكة  )باسم جمموعة البلدان األفريقية   (، كوبا، مصر    )جمموعة البلدان العربية  
  العظمى وآيرلندا الشمالية، اهلند؛

، الربتغال، بولندا، ) اإلسالمية- مجهورية (األرجنتني، إكوادور، إيران : ملراقبون عن الدول التاليةا  )ب(
  تركيا، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، فنلندا، كرواتيا، النمسا؛ 

  ؛الكرسي الرسويل: املراقب عن )ج(
باسـم  (جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني      : املراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التالية        )د(

املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان، واللجنة املكسيكية حلقوق اإلنسان، واللجنـة              
  ؛ )الوطنية االستشارية الفرنسية حلقوق اإلنسان

منظمة العفو الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبيني،      : ملنظمات غري احلكومية التالية   املراقبون عن ا    )ه(
والرابطة النسائية ، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوبباسم ( العامل الثالث - ومركز أوربا 

بكة الرصد النسائية ملنطقة آسيا باسم ش( املعلومات والعمل املعنية بأولوية الغذاء، وشبكة   )الدولية للسالم واحلرية  
، واالحتاد الدويل لرابطـات     مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء    ، والطائفة البهائية الدولية، و    واحمليط اهلادئ 
باسم اجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات يف األمريكتني، (، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية )حقوق اإلنسان

  .، واجمللس الدائم حلقوق اإلنسان)قوقيني العربواحتاد احل
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 من جدول األعمال واملناقـشة      ٣تقارير مقدمة مبوجب البند       - هاء 
  العامة املتصلة هبذا البند

  تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام

لـس حقـوق اإلنـسان      ، قدم مدير شـعبة جم     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ١١٥
 ٣واملعاهدات يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقارير املفوضية واألمـني العـام املقدمـة مبوجـب البنـد                   

)A/HRC/8/13 ،A/HRC/8/11 ،A/HRC/8/14و A/HRC/8/9 () أعاله٧٨انظر الفقرة .(   

   من جدول األعمال٣املناقشة العامة املتعلقة بالبند 

، نظم اجمللس مناقشة عامة بشأن التقارير املذكورة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٤سة املعقودة يف يف اجللسة الساد  - ١١٦
  : ، وأدىل ببيانات خالل املناقشة كل من٣أعاله وبشأن البند 

باسم منظمـة   (االحتاد الروسي، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك،         (يا  ، سلوفين )املؤمتر اإلسالمي 

، وسويـسرا   )سالفية السابقة، وجورجيا، وكرواتيا، وملدوفا    ووتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغ     
  يابان؛، وماليزيا، وال)ن، وهولنداباسم أملانيا، والدامنرك، والسويد، وليختنشتاي(

  عمان واملغرب؛: مراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  
اجلمعية األمريكية للحقوقيني، واحملفـل اآلسـيوي   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية     )ج(  

، واحتاد مجعيات الدفاع عن حقوق      منظمة دميقراطيي الوسط الدولية   ، و )احملفل اآلسيوي (حلقوق اإلنسان والتنمية    
 واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وحركة      ،مؤسسة دانييل ميتران  ": فرنسا احلريات "مؤسسة  نسان وتعزيزها، و  اإل

واجلمعية الدوليـة   ،  املنظمة الدولية املشتركة بني األديان    و،  منظمة التنمية التعليمية الدولية   توباج أمارو اهلندية، و   
اجلمعية باسم  (الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية       ، واحلركة   حلقوق اإلنسان لألقليات يف األمريكتني    

، واحملفل اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، ومرصـد            الدولية ملكافحة الرق  
ـ  و، )، وجمموعة حقوق األقليات، ومنظمة باكس رومانااالحتاد اللوثري العامليحقوق اإلنسان، و   دويل احملفـل ال

، واالحتاد الدويل للقلم، ومجعية أمبورورو للتنمية االجتماعية        للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية اإلندونيسية     
، ومجعية الشعوب املعرضة للخطر، واحتاد العمل       منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين      ووالثقافية،  

اد احملامني العرب، ومجعية الشعوب املعرضة للخطر، واجمللس اهلنـدي   باسم احت (النسوي، واحتاد احلقوقيني العرب     
ألمريكا اجلنوبية، واجلمعية الدولية للمحامني الدميقراطيني، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         

  ).شمال واجلنوبمنظمة املدن املتحدة من أجل حتقيق التعاون بني الالعنصري، واالحتاد العام للمرأة العربية، و

رد ممثلو كل من باكستان، زمبابوي، ـق يف الـة احلـار ممارسـويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إط  - ١١٧
  . سري النكا، الصني، اهلند
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  النظر يف مشاريع املقررات واإلجراءات املتخذة بشأهنا - واو 

  واالجتماعية والثقافيةالربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 

، قدم ممثل الربتغال مشروع القـرار       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف         - ١١٨
A/HRC/8/L.2/Rev.1 و Corr.1      سبانيا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيـا،      إ، املقدم من الربتغال مبشاركة

 ليشيت، اجلبل األسود، مجهوريـة مقـدونيا        - وسنة واهلرسك، بريو، تيمور     إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بنما، الب    
والحقـاً،  . سالفية السابقة، سلوفينيا، شيلي، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، املكسيك، هنـدوراس          واليوغ

لغاريـا،  انضمت إىل البلدان الراعية ملشروع القرار كل من إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيـا، أنغـوال، أوغنـدا، ب                
، كوبا، كولومبيا، مـايل،     ) البولفارية - مجهورية  (بوركينافاسو، بوليفيا، جيبويت، سلوفاكيا، السنغال، فرتويال       

  .مصر، املغرب، نيكاراغوا

ويف اجللسة نفسها، قدم تعليقات عامة على مشروع القرار ممثلو كل من االحتاد الروسي، أملانيا، رومانيا،   - ١١٩
، كندا، مصر،  )باسم الدول األعضاء يف جمموعة الدول العربية األعضاء يف اجمللس         (لبني، قطر   سويسرا، الصني، الف  

، )باسم شيلي والدول األعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب األعضاء يف اجمللـس              (املكسيك  
  .اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  . للتصويت قبل إجراء التصويتباكستان وجنوب أفريقيا ببيانني تعليالً وأدىل ممثال   - ١٢٠

  .واعتمد مشروع القرار من دون تصويت   - ١٢١

ويف اجللسة نفسها، قدم تعليقات بشأن اعتماد القرار املراقبون عن كل من أستراليا، آيرلندا، تركيـا،                   - ١٢٢
ويف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف اليـوم       . ان، املغرب اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، الدامنرك، السود     

لالطالع على النص الذي اعُتمد، انظر اجلزء (نفسه، أدىل ممثل اليابان ببيان لتعليل التصويت بعد إجراء التصويت   
  ). ٨/٢األول من الفصل األول من القرار 

   بإجراءات موجزة أو تعسفاًقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أواملوالية 

، قدم ممثل السويد مـشروع القـرار        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٢٣
A/HRC/8/L.4 و Rev.1       ،سبانيا، استونيا، إكوادور، ألبانيـا، أملانيـا،       إ، املقدم من السويد مبشاركة األرجنتني

 ليشيت،  - يا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بريو، تيمور          أوروغواي،  آيرلندا، آيسلندا، إيطال    
سالفية السابقة، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الـسويد،        واجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغ    

فيا، لتوانيـا، لكـسمربغ،     سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الت         
ليختنشتاين، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا،        

والحقاً، انضمت إىل البلدان الراعية للقرار كل من أرمينيا، إسـرائيل، أوكرانيـا، البوسـنة               . هولندا، اليونان 
  . ، كولومبيا، نيكاراغوا) البولفارية- مجهورية ( صربيا، فرتويال واهلرسك،
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  ).ب(٧ على مشروع القرار حبذف الفقرة ويف اجللسة نفسها، قام ممثل السويد بإجراء تعديل شفوي  - ١٢٤

تقدير ما يترتب على     من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت توجيه انتباه اجمللس إىل            ١٥٣ للمادة   ووفقاً  - ١٢٥
  ).انظر املرفق الثاين (من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية مشروع القرار

باسم الدول األعـضاء يف     (وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت ممثلو كال من باكستان              - ١٢٦
  ). عضاء يف اجمللسباسم الدول األعضاء يف اجملموعة األفريقية األ(، مصر )منظمة املؤمتر اإلسالمي األعضاء يف اجمللس

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد (واعُتمد مشروع القرار من دون تصويت، بصيغته املعدلة شفوياً   - ١٢٧
  ).٨/٣هبا، انظر اجلزء األول، الفصل األول من القرار 

  احلق يف التعليم

ثل الربتغال مـشروع القـرار      ، قدم مم  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٢٨
A/HRC/8/L.5  ،      ،سبانيا، استونيا، ألبانيا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليـا،       إاملقدم من الربتغال مبشاركة األرجنتني

ليشيت، اجلبل األسود، اجلمهورية     -  بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، تيمور         
سالفية السابقة، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويـسرا، شـيلي،          و مقدونيا اليوغ  التشيكية، مجهورية 

صربيا، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، التفيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، املكسيك، اململكـة             
والحقاً، انضم . غاريا، هولندا، اليوناناملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هندوراس، هن

إىل البلدان الراعية ملشروع القرار كل من االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا،               
 أندورا، أنغوال، أوكرانيا، آيسلندا، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، تايلند، تونس، مجهورية ترتانيا            

املتحدة، مجهورية كوريا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السلفادور، السنغال، الـسويد، غواتيمـاال، فرتويـال               
، فييت نام، الكامريون، كوبا، كوت ديفوار، ليتوانيا، ليسوتو، مالطا، مدغشقر، مصر،            ) البولفارية - مجهورية  (

  .اباناملغرب، موزامبيق، موناكو، نيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، الي

ويف اجللسة نفسها، قام ممثل الربتغال بإجراء تعديل شفوي على مشروع القرار بتعديل الفقرتني الفرعيتني   - ١٢٩
  . ٩من الفقرة ) د(و) أ(

إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٣٠
  . )انظر املرفق الثاين ( يف امليزانية الربناجميةارية وآثارإدآثار مشروع القرار من 

  ).٨/٤واعتمد مشروع القرار، بصيغته املعدلة، من دون تصويت، انظر اجلزء األول من الفصل األول من القرار   -١٣١

  نظام دويل دميقراطي وعادلإقامة تعزيز 

، قدم ممثل كوبـا مـشروع القـرار         ٢٠٠٨يه  يون/ حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٣٢
A/HRC/8/L.6  ،              ،املقدم من كوبا مبشاركة بوليفيا، اجلزائر، مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، نيجرييـا

، باكـستان،   ) اإلسالمية - مجهورية  (والحقاً، انضم إىل البلدان الراعية ملشروع القرار كل من إيران           . نيكاراغوا
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اجلمهورية العربية السورية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، زمبابوي، الـسودان،          بنغالديش، بيالروس،   
  .، الكونغو) البولفارية- مجهورية (الصني، فرتويال 

 ٢ رقم   ويف اجللسة نفسها، قام ممثل كوبا بإجراء تعديل شفوي على مشروع القرار بإضافة فقرة جديدة                - ١٣٣
  ).م(٣للديباجة وتعديل الفقرة 

   للتصويت قبل   ببيان تعليالً ) باسم الدول أعضاء االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس       (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٣٤
  . إجراء التصويت

، مت إجراء تـصويت     )باسم الدول أعضاء االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس       (وبطلب من ممثل سلوفينيا       - ١٣٥
 صوتاً،  ١٣ صوتاً مقابل    ٣٢، بأغلبية   لقرار، بصيغته املعدلة شفوياً   واعتمد مشروع ا  . مسجل على مشروع القرار   
  : وكان التصويت على النحو التايل. وامتناع دولتني عن التصويت

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،   :املؤيدون
ويت، زامبيا، سري النكـا، الـسنغال،       بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيب     

الصني، غابون، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغـشقر،           
  . مصر، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

نيا، سلوفينيا، سويـسرا،    أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، روما         :املعارضون
  .فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .  واملكسيك)٣(غانا  :املمتنعون عن التصويت

  . ٨/٥ولالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر اجلزء األول من الفصل األول من مشروع القرار   - ١٣٦

  قرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامنيوالية امل

، قدم ممثل هنغاريا مـشروع القـرار        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٣٧
A/HRC/8/L.7       ،سبانيا، استونيا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيـا، أوروغـواي،     إاملقدم من هنغاريا مبشاركة األرجنتني

ندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة واهلرسك، بريو، تركيـا، اجلبـل              آيرلندا، آيسل 
سالفية السابقة، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا،       واألسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغ     

ندا،كوستاريكا، التفيا، لتوانيا، لكـسمربغ،     السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنلندا، قربص،كرواتيا،ك      
ليختنشتاين، مالطا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا،            

والحقاً، انضم إىل البلدان الراعية ملشروع القرار كل مـن االحتـاد            . اهلند، هندوراس، هولندا، اليابان، اليونان    
  ).ةفاري البول- مجهورية (نيكية، فرتويال وسي، أرمينيا، أستراليا، أندورا، أوكرانيا، بولندا، اجلمهورية الدوميالر

                                                      

 .غانا الحقاً بأن وفد بالدها كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرارممثلة صرحت   )٣(
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إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٣٨
  .)انظر املرفق الثاين (ربناجمية يف امليزانية الإدارية وآثارآثار مشروع القرار من 

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، (واعتمد مشروع القرار من دون تصويت، انظر اجلزء األول،   - ١٣٩
  ).٨/٦انظر اجلزء األول من الفصل األول من مشروع القرار 

  الوطنية وغريها من مؤسسات األعمالاملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب والية 

، قدم ممثل اهلنـد مـشروع القـرار         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٤٠
A/HRC/8/L.8          والحقاً، انضم إىل   .  املقدم من النرويج مبشاركة االحتاد الروسي، األرجنتني، بنما، نيجرييا، اهلند

سبانيا، أستراليا، استونيا، أملانيا، أندورا، أنغوال، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، إلقرار كل من البلدان الراعية ملشروع ا
الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 

، فنلندا، قـربص، كنـدا، كوبـا،        )فارية البول - هورية  مج(، فرتويال   السويد، سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرنسا    
التفيا، لتوانيا، لكسمربغ، مالطا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،              كولومبيا،

  .النمسا، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا، اليونان

وع القرار فأدخل تعديالت على الفقـرتني       ويف اجللسة نفسها، قام ممثل اهلند بإجراء تعديل شفوي ملشر           - ١٤١
  . ٦، و)ز(، )ه(، )أ (٤ و٢ و١السادسة والسابعة من الديباجة، وعلى الفقرات 

إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٤٢
  .)انظر املرفق الثاين ( الربناجمية يف امليزانيةإدارية وآثارآثار مشروع القرار من 

  . بشأن اعتماد مشروع القرار عاماًويف اجللسة نفسها، قدم ممثل سلوفينيا، باسم االحتاد األورويب، تعليقاً  - ١٤٣

  . للتصويت قبل إجراء التصويت، أدىل ممثل جنوب أفريقيا ببيان تعليالًويف اجللسة نفسها أيضاً  - ١٤٤

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل اليابـان       .  من دون تصويت، بصيغته املعدلة شفوياً      واعتمد مشروع القرار    - ١٤٥
لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر اجلزء األول مـن            ( للتصويت بعد إجراء التصويت      ببيان تعليالً 

  ). ٨/٧الفصل األول من مشروع القرار 

  إنسانية أو املهينةالتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

، قدم ممثل الدامنرك مـشروع القـرار        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٤٦
A/HRC/8/L.9  ،    ،سبانيا، استونيا، ألبانيا، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، الربتغـال،         إاملقدم من األرجنتني

سالفية السابقة،  وواهلرسك، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغ      بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة     
الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيماال، فرنسا، فنلنـدا، قـربص،              

ململكة املتحدة لربيطانيا   كرواتيا، كندا، كوستاريكا، التفيا، لتوانيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، مالطا، املكسيك، ا         
والحقاً، انضم إىل البلدان الراعية . العظم وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
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ملشروع القرار كل من أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أوكرانيا، آيسلندا، الربازيل، بوليفيا، بريو، تركيا،              
، الكامريون، كوت ديفـوار،     ) البوليفارية - مجهورية  (شيت، اجلبل األسود، مجهورية كوريا، فرتويال        لي - تيمور  

  .مصر، املغرب، موناكو، اليابان

إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٤٧
  . )انظر املرفق الثاين (يف امليزانية الربناجمية إدارية وآثارآثار مشروع القرار من 

  . بشأن اعتماد مشروع القرار عاماًويف اجللسة نفسها، قدم ممثل األردن تعليقاً  - ١٤٨

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر اجلزء األول          (واعتمد مشروع القرار من دون تصويت         - ١٤٩
  ).٨/٨من الفصل األول من مشروع القرار 

  تعزيز حق الشعوب يف السلم

، قدم ممثل كوبـا مـشروع القـرار         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٥٠
A/HRC/8/L.13  ،             ،املقدم من كوبا مبشاركة أنغوال، أوروغواي، بنما، بوليفيا، بيالروس، اجلزائـر، الـسودان
والحقاً، انضم إىل البلدان الراعية . ، كينيا، نيجرييا، نيكاراغوا، هندوراس) البوليفارية- مجهورية (الصني، فرتويال 

، تونس، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية ) اإلسالمية- مجهورية (ملشروع القرار كل من أوغندا، إيران 
هورية الو الدميقراطية الـشعبية،     السورية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مج        

  .جيبويت، زمبابوي، غابون، فييت نام، قطر، الكامريون، هاييت

إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٥١
  .)ملرفق الثاينانظر ا ( يف امليزانية الربناجميةإدارية وآثارآثار مشروع القرار من 

   للتصويت قبل   ببيان تعليالً ) باسم الدول أعضاء االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس       (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٥٢
  .إجراء التصويت

، مت إجراء تـصويت     )باسم الدول أعضاء االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس       (وبطلب من ممثل سلوفينيا       - ١٥٣
 صوتاً، وامتناع دولـتني عـن       ١٣ صوتاً مقابل    ٣٢ واعتمد مشروع القرار بأغلبية      .مسجل على مشروع القرار   

  :وكان التصويت على النحو التايل. التصويت

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان، الربازيـل،             :املؤيدون
ا، سري النكا، الـسنغال، الـصني،       بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبي      

غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،            
  . اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا

يا، سويـسرا،   أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفين          :املعارضون
  .فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  . واهلند املكسيك  :املمتنعون عن التصويت
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  .٨/٩لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر اجلزء األول من الفصل األول من مشروع القرار   - ١٥٤

  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين: حقوق اإلنسان للمهاجرين

، قدم ممثل املكسيك مشروع القـرار       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٥٥
A/HRC/8/L.14  ،            ،املقدم من املكسيك مبشاركة األرجنتني، إكوادور، ألبانيا، إندونيسيا، الربازيل، بنما، بـنن

بريو، تركيا، اجلبل األسود، اجلزائر، شيلي، غواتيماال، الفلبني، كوبا، كوستاريكا، مصر، موزامبيـق،             بوليفيا،  
والحقاً، انضم إىل البلدان الراعية ملشروع القرار كل من أذربيجان،          . نيجرييا، نيكاراغوا، هندوراس، أوروغواي   

 - مجهوريـة   (دور، السنغال، صربيا، فرتويال     أرمينيا، بنغالديش، البوسنة واهلرسك، تونس، سري النكا، السلفا       
  .، كولومبيا، كينيا، مدغشقر، املغرب، نيكاراغوا)البولفارية

إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٥٦
  .)انظر املرفق الثاين ( يف امليزانية الربناجميةإدارية وآثارآثار مشروع القرار من 

ببيـان  ) باسم الدول أعضاء االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس       (ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل سلوفينيا         - ١٥٧
  .  للتصويت قبل إجراء التصويتتعليالً

ل لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر اجلزء األو         (واعتمد مشروع القرار من دون تصويت         - ١٥٨
  ).٨/١٠من الفصل األول من القرار 

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع

، قـدم ممثـل فرنـسا مـشروع القـرار           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٥٩
A/HRC/8/L.16     آيرلنـدا،  ، املقدم من فرنسا مبشاركة األرجنتني، إسبانيا، استونيا، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوروغواي ،

إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، تركيا، اجلبل 
األسود، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، صربيا، غواتيمـاال، فنلنـدا، قـربص،               

يكا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطا، املكسيك، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هـاييت،           كرواتيا، كوبا، كوستار  
والحقاً، انضم إىل البلدان الراعية ملشروع القرار كل من االحتاد الروسي، أرمينيا، استراليا، . هندوراس، هولندا، اليونان

ية كوريا، جيبويت، السلفادور، السنغال، سويسرا، غابون،        ليشيت، مجهور  - إسرائيل، أوكرانيا، آيسلندا، تايلند، تيمور      
، كندا، كولومبيا، كوت ديفوار، التفيا، مايل، مدغـشقر،         ) البوليفارية - مجهورية  (غينيا االستوائية، الفلبني، فرتويال     

  .املغرب، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، هنغاريا، اليابان

 اجللسة نفسها قام ممثل فرنسا بإجراء تعديل شفوي على مشروع القرار فعّدل الفقـرات اخلامـسة                 ويف  - ١٦٠
 والسابعة واحلادية عشرة من الديباجة؛ وحذف منها الفقرات السادسة والتاسعة والعاشرة وأضاف فقرة رابعـة،              

  ). ب(٢ة  وأضاف الفقرة الفرعية اجلديد)ي(، )د(، )أ(٢ و١وأجرى تعديالت على الفقرات 



A/HRC/8/52 
Page 96 

  

إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٦١
  .)انظر املرفق الثاين ( يف امليزانية الربناجميةإدارية وآثارآثار مشروع القرار من 

  .يت قبل إجراء التصويت للتصوويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل جنوب أفريقيا ببيان تعليالً  - ١٦٢

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد (، من دون تصويت واعتمد مشروع القرار، بصيغته املعدلة شفوياً  - ١٦٣
  ).٨/١١هبا، انظر اجلزء األول من الفصل األول من القرار 

  .  بشأن اعتماد مشروع القرار عاماًويف اجللسة نفسها، قدم ممثل السودان تعليقاً  - ١٦٤

  املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفالوالية 

، قدم ممثال أملانيا والفلبني مشروع القرار ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف   - ١٦٥
A/HRC/8/L.17  ،      اي، إيطاليا، الربتغـال،    سبانيا، ألبانيا، إندونيسيا، أوروغو   إاملقدم من أملانيا والفلبني مبشاركة

بلجيكا، بنما، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا             
سالفية السابقة، الدامنرك، سري النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، فييت نام،             واليوغ

والحقاً، انضم إىل البلدان الراعيـة      . ، التفيا، لتوانيا، لكسمربغ، هندوراس، هولندا     قربص، كرواتيا، كوستاريكا  
ملشروع القرار كل من أرمينيا، أستراليا، استونيا، إسرائيل، أندورا، أنغوال، أوكرانيا، آيرلندا، الربازيل، بلغاريا،              

، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا،  ليشيت- بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا، تايلند، تيمور 
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، رومانيا، السلفادور، السنغال، السويد، سويسرا، شـيلي، غـابون، فرتويـال               

، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، ليختنشتاين، ليسوتو، مصر،     ) البوليفارية - مجهورية  (
  .، موناكو، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، اليابان، اليوناناملغرب، ملديف

إىل تقدير ما يترتب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، مت لفت انتباه اجمللس           ١٥٣وعمالً باملادة     - ١٦٦
  .)انظر املرفق الثاين ( يف امليزانية الربناجميةإدارية وآثارآثار مشروع القرار من 

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر اجلزء األول          (مد مشروع القرار من دون تصويت       واعت  - ١٦٧
  ).٨/١٢من الفصل األول من القرار 

  التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأسرهمالقضاء على 

 مـشروع القـرار     ، قدم ممثل اليابان   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف       يف  - ١٦٨
A/HRC/8/L.18  ،     بانيا، أندورا، إندونيسيا، آيرلندا، الربازيل، بنغالديش، بوليفيا،       إساملقدم من اليابان مبشاركة

 - مجهوريـة   (اجلبل األسود، جيبويت، رومانيا، سري النكا، سلوفينيا، شيلي، غواتيمـاال، الفلـبني، فرتويـال               
والحقاً، انضم إىل البلدان الراعية ملشروع . موريشيوس، هولندا، اليونان، فنلندا، كوبا، مصر، ملديف، )البولفارية

القرار كل من األردن، أستراليا، استونيا، إسرائيل، أملانيا، أوغندا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، الربتغال، بلغاريا، 
هوريـة كوريـا، الـدامنرك،      ليشيت، اجلمهورية التشيكية، مج    - بوتان، البوسنة واهلرسك، تايلند، تركيا، تيمور       
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سلوفاكيا، السنغال، صربيا، الصني، قربص، الكامريون، كولومبيا، مايل، مدغشقر، اململكة العربية الـسعودية،             
  .اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، نيبال، نيجرييا، نيكاراغوا، هندوراس

ان بإجراء تعديل شفوي على مشروع القرار بتعديل الفقرة السادسة من           يف اجللسة نفسها، قام ممثل الياب       - ١٦٩
  . ١الديباجة والفقرة 

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد     (، من دون تصويت     اعتمد مشروع القرار، بصيغته املعدلة شفوياً       - ١٧٠
  ).٨/١٣هبا، انظر اجلزء األول من الفصل األول من القرار 

  .  للتصويت بعد إجراء التصويتبان ببيان تعليالًوأدىل ممثل اليا  - ١٧١
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   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا-  رابعاً
  تابعة الدورة االستثنائية اخلامسة للمجلس م- ألف 

، قدم املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦يف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         - ١٧٢
 املتعلق بتنفيذ ٧/٣١ بقرار اجمللس ، عمالً)A/HRC/8/12( ميامنار، السيد توماس أوجيا كينتانا، تقريره اإلنسان يف
  . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٣ و٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ املؤرخ ٥/١- القرارين دإ

  .عيناملبلد  ال، بصفتها ببيان ممثل ميامنار أدىل،ويف اجللسة نفسها  - ١٧٣

  :وخالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات كل من  - ١٧٤

باسم ( أملانيا، إندونيسيا، مجهورية كوريا، سري النكا، سلوفينيا :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ(  
ية السابقة، جورجيـا،    سالفواالحتاد األورويب، ألبانيا، البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغ         

 ، سويسرا، الصني، الفلبني، كندا، ماليزيا، اهلند، اليابان؛ )كرواتيا، ملدوفا

  األرجنتني، آيرلندا، تايلند، سنغافورة، السويد، نيوزيلندا؛: الدول التالية عن وناملراقب )ب(
فل اآلسـيوي حلقـوق     منظمة العفو الدولية، واحمل   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج(

، وحمفل آسيا واحمليط اهلـادئ للمـرأة        )آين أو ساليش كندرا   (مركز القانون والوساطة    باسم  (اإلنسان والتنمية   
، )، ومركز القانون والوساطةاحملفل الدويل للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية اإلندونيسيةووالقانون والتنمية، 

  .واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسانانونية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واملركز اآلسيوي للموارد الق

  .ويف اجللسة نفسها، قام املقرر اخلاص بالرد على األسئلة وتقدمي مالحظاته اخلتامية  - ١٧٥

   من جدول األعمال٤املناقشة العامة املتعلقة بالبند  - باء 

 من ٤، نظم اجمللس مناقشة عامة تتعلق بالبند ٢٠٠٨يونيه /يران حز٦ يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف   - ١٧٦
  : جدول األعمال، وأدىل ببيانات خالل اجللسة كل من

باسم االحتاد األورويب، ألبانيا، آيسلندا، ( أملانيا، بوليفيا، سلوفينيا :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ(
، سويـسرا،   )سالفية السابقة، كرواتيا، ليختنـشتاين    و اليوغ البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا     

  الصني، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان؛
  نيوزيلندا؛  أستراليا، آيرلندا، آيسلندا، السويد،:الدول التالية عن وناملراقب )ب(
 منظمة العفو الدولية، واحملفل اآلسـيوي حلقـوق         :مية التالية املراقبون عن املنظمات غري احلكو     )ج(

واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، ورابطة مواطين العامل، واللجنة الكولومبيـة للحقـوقيني،            اإلنسان والتنمية،   
نصرية حركة مناهضة الع العامل الثالث، و- باسم مركز أوروبا  (مؤسسة دانييل ميتران": فرنسا احلريات"مؤسسة و

، ومنظمة رصد حقوق اإلنـسان،      )والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية    ،  وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب    
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مركز حقـوق اإلسـكان وحـاالت       باسم  (، واللجنة الدولية للحقوقيني     املنظمة الدولية املشتركة بني األديان    و
طات حقوق اإلنسان، واجلمعية الدولية حلقوق اإلنـسان        ، واحتاد راب  منظمة التنمية التعليمية الدولية   و،  )اإلخالء

  .لألقليات يف األمريكتني، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، ومجعية الشعوب املعرضة للخطر

، ) اإلسـالمية  - مجهوريـة   (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد ممثلو إيران                - ١٧٧
  .هورية كوريا الشعبية الدميقراطية، زمبابوي، سري النكا، السودان، الصنيبنغالديش، مج

  النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات اليت اُتخذت بشأهنا - جيم 

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

ـ       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ة الثامنة والعشرين املعقودة يف       اجللس يف  - ١٧٨ اد ، قدم ممثل سلوفينيا، باسـم االحت
سبانيا، أستراليا، استونيا، ألبانيا، أملانيا، آيرلندا، آيسلندا، إاملقدم من ، A/HRC/8/L.12األورويب، مشروع القرار 

إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة واهلرسك، بولندا، تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية،             
قة، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، سالفية السابومجهورية مقدونيا اليوغ

قربص، كرواتيا، كندا، التفيا، لتوانيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، مالطا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا             
نضم إىل البلدان الراعية ملشروع القرار والحقاً، ا. الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان

  .كل من إسرائيل، أندورا، مجهورية كوريا، موناكو

يف اجللسة نفسها، قام ممثل سلوفينيا، باسم االحتاد األورويب، بإجراء تعديل شفوي ملشروع القرار بإدخال   - ١٧٩
ديباجة، وحذف الفقرة اخلامسة وتعديل تعديالت على الفقرات الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة من ال

  . الفقرات األوىل والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة

  .، ببيان بشأن مشروع القرارعيناملبلد  ال، بصفتها املراقب عن ميامناروأدىل  - ١٨٠

، ويف اجللسة نفسها، قدم تعليقات عامة بشأن اعتماد مشروع القرار ممثلو كل مـن االحتـاد الروسـي                - ١٨١
، سري النكـا، الـصني،      )باسم الدول أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي األعضاء يف اجمللس        (إندونيسيا، باكستان   
  . الفلبني، ماليزيا، اهلند

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد  (واعتمد مشروع القرار من دون تصويت، بصيغته املعدلة شفوياً   - ١٨٢
  ).٨/١٤ول، من القرار هبا، انظر اجلزء األول، الفصل األ

   . للتصويت بعد إجراء التصويتوأدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً  - ١٨٣

  . ويف اجللسة نفسها، قدم تعليقات عامة بشأن اعتماد مشروع القرار ممثال تايلند والسودان  - ١٨٤
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   هيئات وآليات حقوق اإلنسان- خامساً 
  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية

، عّين اجمللس مخسة أعضاء آللية اخلرباء ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف       يف - ١٨٥
  ). انظر الفصل األول(املعنية حبقوق الشعوب األصلية 

  املنتدى املعين بقضايا األقليات

 للمحفـل املعـين     رئيساً، عّين اجمللس    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         - ١٨٦
  ).انظر الفصل األول(بقضايا األقليات 
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   االستعراض الدوري الشامل- سادساً 
 وبيان الرئيس بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة ٥/١، وقرار اجمللس ٦٠/٢٥١عمالً بقرار اجلمعية العامة   - ١٨٧

ج االستعراضات اليت أُجريت يف الدورتني ، نظر اجمللس يف نتائ)A/HRC/PRST/8/1(باالستعراض الدوري الشامل 
وقد ُعقدت الـدورة األوىل للفريـق العامـل         . األوىل والثانية للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩ إىل ٥، والدورة الثانية يف الفترة من ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ٧الفترة من   يف

  ستعراض الدوري الشامل النظر يف نتائج اال- ألف 

 من بيان الرئيس، يتضمن الفرع التايل موجزاً لآلراء اليت أعربت عنها الدول موضوع              ٣- ٤وفقاً للفقرة     - ١٨٨
االستعراض والدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض، باإلضافة إىل التعليقات العامة اليت  

  . نيون اآلخرون قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامةأدىل هبا أصحاب املصلحة املع

  البحرين

، ٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة من قـرار اجمللـس   ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ استعراض البحرين يف    يأجر  -١٨٩
 ٥/١ مـن مرفـق قـرار اجمللـس       ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من البحرين وفقـاً للفقـرة          : واستند إىل الوثائق التالية   

)A/HRC/WG.6/1/BHR/1(              ١٥؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة)ب (
)A/HRC/WG.6/1/BHR/2(                 ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة)ج (
)A/HRC/WG.6/1/BHR/3.(  

، نظر جملس حقوق اإلنسان يف نتائج االسـتعراض         ٢٠٠٨يونيه  /ن حزيرا ٩ املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     - ١٩٠
  ).انظر الفرع جيم أدناه(املتعلق بالبحرين واعتمدها 

 نتائج االستعراض املتعلق بالبحرين تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل              وتتضمن  - ١٩١
)A/HRC/8/19و Corr.1(قبل اعتماد ما قدمته أو االستنتاجات، و/لتوصيات و، باإلضافة إىل آراء البحرين بشأن ا

ردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج مبا يكفي يف أثناء احلوار من التزامات طوعية والنتائج يف اجللسة العامة 
  . التفاعلي يف الفريق العامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ١
  الستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعيةأو ا/التوصيات و

شكرت البحرين أعضاء جملس حقوق اإلنسان لدعمهم الذي أسفر عن إعادة انتخاب البحرين بنجـاح                 - ١٩٢
وأشارت البحرين إىل أن خطـة      .  اجمللس، وأشارت إىل املسؤولية اليت يلقيها على عاتقها هذا االنتخاب          لعضوية

 تقد اعُتمد ) خطة العمل (التزاماهتا الطوعية ونتائج االستعراض الدوري الشامل       عملها املتعلقة بتنفيذ تعهداهتا و    
وأثنت البحرين على املفوضية السامية     .  حلقوق اإلنسان  لمفوضية السامية ل، حبضور ممثل    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦  يف

امل املعين باالستعراض   لتجميع املعلومات واملوجز اللذين قامت بإعدادمها، وشكرت اجملموعة الثالثية والفريق الع          
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وأعلمت االجتماع بأهنا كلفت فريقاً من وفدها للمراقبة واستخالص الدروس مـن            . الدوري الشامل ملسامهتهما  
الستعراض إىل جانب البحرين، واعترفت وشـجعت االعتـراف بـأن           اخلاضعة ل الدول اخلمس عشرة األخرى     

. تد كل منها أربعة أعوام    مي أطر زمنية متتالية     ري ضمن وجتاالستعراض الدوري الشامل هو عملية متعددة املراحل        
  . عملية االستعراض من مراحلوأشارت مع التقدير إىل عبء وامتياز تصدرها قائمة الدول يف كل مرحلة

وأشارت البحرين إىل أهنا يف أثناء فترة عضويتها للمجلس املمتدة ثالث سنوات، تلتزم من جديد بالـسعي           - ١٩٣
كما تلتزم من جديـد بالـسعي جلعـل         .  كآلية للحوار والتعاون الدوليني يف جمال حقوق اإلنسان        لتدعيم فعاليته 

االستعراض الدوري الشامل أداة فريدة للتعاون الدويل بشأن تدابري حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع عن 
ر الفريق العامل بشأن البحرين الذي اعتمده والبحرين ملتزمة أيضاً بالدعاية لتقري. طريق تطبيق نتائج هذا االستعراض

تشجيع نشره؛ وبدراسة التقرير بعناية ومواءمة خطة العمل معه؛ وبتشجيع أصحاب املصلحة واجملتمع املدين    باجمللس و 
  .ووسائط اإلعالم على املستوى الوطين على دراسة التقرير بعناية وتعزيز التوعية والدعوة دعماً لتقرير اجمللس

لَّطت البحرين الضوء على بعض جوانب خطة العمل، وذكرت أهنا متاحة أيضاً باملوقع الشبكي لوزارة               وس  - ١٩٤
وذكرت البحرين أن خطة العمل هي نتاج عملية وطنية شفافة وقائمة على املشاركة سـعت فيهـا إىل            . خارجيتها

  : اليت ينبغي الوفاء هبا أو تنفيذهاوذكرت أن خطة العمل تتناول اإلجراءات. إشراك مجيع أصحاب املصلحة الوطنيني

 وسـعياً إلعـادة     ٢٠٠٦ اجمللس يف عام     لعضويةالتعهدات اليت قدمتها البحرين سعياً النتخاهبا         •
  ؛٢٠٠٨انتخاهبا يف عام 

  االلتزامات الطوعية الواردة يف التقرير الوطين الذي قدمته البحرين إىل اجمللس؛  •
ليت أثريت يف احلوار التفاعلي الذي دار يف أثناء اسـتعراض           الردود على االقتراحات والقضايا ا      •

البحرين ويف مشروع التقرير املقدم من الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل، يف              
  .ضوء النتائج اليت اعُتمدت يف اجللسة العامة

  :ىل أربع فئات عامة هيوذكرت البحرين أن جماالت العمل احملددة املذكورة يف خطة العمل تنقسم إ  - ١٩٥

اإلجراءات املتصلة بتدعيم نظام البحرين الوطين حلماية وتعزيز حقوق اإلنـسان فيمـا خيـص                 )١(  
مؤسـسات  مؤسسات وطنية حمددة حلقوق اإلنسان مثل جلان حقوق اإلنسان وكذلك املؤسسات احلكومية مثل              

   حيوياً يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان؛التنفيذية والقضاء اليت تلعب دوراًسلطة  التشريعية والالسلطة
يف البحرين، ومنها على سبيل املثال      " املعرَّضة للخطر "إجراءات حتسني محاية الفئات الضعيفة و       )٢(  

  العمال املهاجرون والنساء واألطفال واملدافعون عن حقوق اإلنسان؛
ن مثل حرية الكلمة والتعـبري،      إجراءات تعزيز اإلعمال التدرجيي حلقوق إنسان حمددة يف البحري          )٣(  

  والتجمُّع وتكوين اجلمعيات، واملساواة وعدم التمييز؛
 والترتيبات احلكومية الدولية اإلقليمية     ،إجراءات تدعيم تعاون البحرين الدويل مع األمم املتحدة         )٤(  

  .والثنائية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، بدءاً باجمللس واالستعراض الدوري الشامل
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وذكرت البحرين أن كل جانب من جوانب خطة العمل، بدءاً بالتصميم والتنفيذ وانتهاًء بالرصد والتقييم   - ١٩٦
وتقدمي التقارير، سيسترشد بقيم ومبادئ املشاركة وإشراك مجيع أصحاب املصلحة الوطنيني املعنيني، احلكـوميني     

ات غري احلكومية واجلمعيات السياسية والقطـاع       وغري احلكوميني، مبا يف ذلك القضاء، وأعضاء الربملان، واملنظم        
اخلاص، حبسب االقتضاء؛ والشفافية؛ واملساءلة؛ والتعاون بني احلكومة وشعب البحرين، وكذلك بني البحـرين              

  .النتائجبواجمللس؛ وااللتزام 

 اسـتراتيجي   الشروع فوراً يف برنامج   ) ١: (وأخرياً، أضافت البحرين اخلطوتني التاليتني يف خطة عملها         - ١٩٧
قبل انعقاد الدورة الثالثة للفريق العامل يف       ) ٢(لتدعيم قدرات حقوق اإلنسان، احلكومية منها وغري احلكومية؛ و        

تدعيم عمليات االسـتعراض    "بشأن  ، تعتزم البحرين تنظيم اجتماع إقليمي مقارن        ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
". روس من االستعراضـات الـيت أُجريـت حـىت اآلن          استخالص الد : الدوري الشامل القائمة على املشاركة    

  . األوىل استعراضات الدول الست عشرةمنهذا االجتماع دراسة فريق البحرين باعتبارها   وسيتناول

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

ية القوية اليت جعلت البحرين تلتزم بتدعيم مجيع املؤسـسات املـسامهة            أشارت اجلزائر إىل اإلرادة السياس      - ١٩٨
كما أشارت إىل التزام البحرين بتنفيذ توصيات الفريق العامل ووضع خطة عمـل            . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     يف

راءات املتعلقة  ورحبت اجلزائر باإلجراءات اليت اُتخذت فعالً، وخباصة اإلج       . وطنية مبساعدة مؤسسات اجملتمع املدين    
بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف أعماهلا وحبرية الصحافة، باإلضافة إىل الدورات التدريبية اليت نظمت بالتعـاون                

  .األمم املتحدة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وضباط الشرطة وموظفي الوكاالت احلكومية األخرى املختصة  مع

والحظت مع التقدير أن البحرين قبلـت مجيـع   جلدية تعاملها مع االستعراض وهنأت سلوفينيا البحرين      - ١٩٩
وأشارت سلوفينيا إىل أهنا تتطلع إىل احلصول علـى املزيـد مـن املعلومـات               . التوصيات اليت قدمتها سلوفينيا   

بأي تقدم  طوعاً وحبسب االقتضاء ودعت البحرين إىل النظر يف إطالع اجمللس. متابعة تلك التوصيات وغريها  بشأن
 أربعة أعوام، وهو األمر     بعد قبل استعراضها املقبل الذي سيجري        حىت أو حتديات تواجهها يف هذا الشأن     /رز و حي

وأعربت سلوفينيا عن أسفها    . الذي سيوفر مثاالً ُيحتذى إلطالع اجمللس باستمرار على ما ُيستجد بشأن توصياته           
  . خلاص باالستنتاجات والتوصيات من تقرير الفريق العامللعدم إدراج قضية العامالت املهاجرات يف الفرع ا

 البحرين يف منظومة حقوق اإلنسان لألمـم املتحـدة والحظـت         املكانة اليت حتتلها  وأشارت تونس إىل      - ٢٠٠
 االستعراض  اتبع يف ورحبت باألسلوب اجلامع والقائم على املشاركة الذي        . اإلجنازات اليت حتققت يف هذا الشأن     

والحظـت تـونس التـصميم      . شامل وباملوقع الشبكي الذي أنشأته وزارة اخلارجية هلذا االستعراض        الدوري ال 
وبينمـا  . السياسي على تعزيز حقوق اإلنسان على أساس الشفافية واملسؤولية واالهتمام بتوصيات الفريق العامل          

ق يف حرية التعبري، شجعت رحبت تونس بالتعديالت اليت أُدخلت على قانون الصحافة وأكدت من جديد على احل
  . البحرين على تكثيف جهودها يف هذا الشأن
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ورحبت قطر، باسم جمموعة الدول العربية، باجلهود املبذولة إلرساء أسس سيادة القانون وضمان حقوق          - ٢٠١
. سـالمية وذكرت أن التقرير املقدم ُيظهر اجلهود اليت تبذهلا البحرين فيما يتعلق هبويتها العربيـة واإل               . اإلنسان

والحظت أيضاً اجلهود املبذولة . وّضح التزام البلدتوأشارت قطر إىل أن التدابري املُتخذة بالتشاور مع اجملتمع املدين 
لتدعيم حقوق املرأة والطفل واحلق يف حرية التعبري والصحافة، واخلطوات اليت اختذها جملس الوزراء، واعتماد خطة 

عاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للتوعية بضرورة تنفيذ التعهدات املقدمة عمل وطنية وتنظيم حلقة عمل بالت 
  .فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

وأعربت إندونيسيا عن ارتياحها للجهود املبذولة يف إطار متابعة دورة االستعراض الـدوري الـشامل                 - ٢٠٢
وأثنـت  . ذها بشكل كامل وإجيايب يف البلد     أبريل لضمان إدخال قواعد حقوق اإلنسان وتنفي      /املعقودة يف نيسان  

إندونيسيا على البحرين اللتزامها حبقوق اإلنسان وإجنازاهتا يف هذا الشأن، وهي جزء من عملية مستمرة، وشجعت 
وأثنت إندونيـسيا   . البحرين يف جهودها من أجل االستمرار يف تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان يف سياساهتا              

 الستجابتها الفورية لبعض التوصيات اليت قدمها الفريق العامل، مثل إدخال تعديل علـى              على حكومة البحرين  
وأعربت إندونيسيا . القانون املنظم للصحافة والنشر استجابة للتوصيات اليت تتناول نوع اجلنس وحرية الصحفيني      

ية وخطة العمل الوطنية الـيت      عن أملها يف أن يشكل التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس            
اسُتهلت حديثاً لتنفيذ التعهدات الطوعية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان عامالً إضافياً يسمح للبحرين ببلـوغ                

  .األهداف احملددة فيما يتعلق بالوفاء الفّعال بالتزاماهتا الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان

ليت أبرزها وفد البحرين، ومن أمهها بدء خطة العمل الوطنية اليت           واعترفت باكستان باخلطوات اإلجيابية ا      - ٢٠٣
تشمل قواعدها التوجيهية اإلشراك التام جلميع أصحاب املصلحة، والشفافية، واملساءلة، والتعاون وااللتزام بتحقيق 

وبتعاوهنا املتزايد مع   وترحب باكستان أيضاً باخلطوات احملددة اليت اختذهتا البحرين يف القضايا اجلنسانية،            . النتائج
  .وكاالت األمم املتحدة يف جمال التعاون التقين، وبقرارها اخلاص بتعديل القوانني املتعلقة حبرية الرأي والتعبري

وأثنت األردن على البحرين لنهجها اإلجيايب والبناء والتزامها والحظت أن هناك إدارة حلقوق اإلنسان قد   - ٢٠٤
والحظت التشريعات السارية على املواطنني البحـرينيني وغـري         .  الدوري الشامل  أنشئت فعالً قبل االستعراض   

البحرينيني لضمان احلقوق، مبا يف ذلك حقوق املرأة، واملساواة بني الرجل واملرأة، ومشاركة املـرأة يف عمليـة                  
الت دسـتورية عليـه     ورحبت األردن أيضاً بالتغيريات اليت تتجلى يف اعتماد ميثاق وطين واعتماد تعدي           . التنمية

وأعربت عن أملها يف أن تستمر البحرين يف هذا املسار وتؤكد من . والحظت الدور النشط الذي تشارك به املرأة
  .جديد اهتمامها بالتوصيات املقدمة يف هذا الشأن

تعلـق  وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل أن انتخاب البحرين لعضوية اجمللس يعكس أمهيتها فيما ي               - ٢٠٥
والحظت أن البحرين قبلت التوصيات . حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كما يعكس مصداقيتها على املستوى الدويل

وحثـت  . يف سياق احلوار التفاعلي وأهنا حققت مستوى مرتفعاً من التعاون مع آلية االستعراض الدوري الشامل            
سه والحظت أن البحرين قدمت منوذجاً حيتذى       سوريا البلدان األخرى على مضاعفة جهودها لبلوغ املستوى نف        

  .للبلدان األخرى
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. وأعربت اململكة العربية السعودية عن تقديرها لفعالية وسرعة استجابة البحرين لتوصيات الفريـق العامـل                - ٢٠٦
والحظـت  . ورأت أن اجلهود املبذولة لتقدمي التقرير وتوضيح اإلجنازات يف ميدان حقوق اإلنسان هي أمثلة حيتذى هبا               

. أيضاً السرعة والفعالية يف إحراز التقدم يف تنفيذ التوصيات ورحبت ببدء خطة العمل الوطنية اليت تتميـز بـشفافيتها                  
  .وأثنت اململكة العربية السعودية على البحرين جلميع اإلجراءات اليت اختذهتا لتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع القطاعات

   أصحاب املصلحة املعنيون اآلخروناأدىل هب التعليقات العامة اليت - ٣

ذكر االحتاد النسائي البحريين أن املرأة البحرينية اليت تتزوج من مواطن غري حبريين ُتحرم من حقها يف منح   - ٢٠٧
جنسيتها ألبنائها وهلذا السبب تكون فرصهم حمدودة يف احلصول على التعليم العايل، والرعاية الصحية، وملكيـة           

وانعدام املساواة هذا ال حيرم فقط املرأة من حقوقها األساسية كمواطنة           . ركة السياسية، والعمل  األراضي، واملشا 
مشروع قانون متعلق "وذكر أنه على الرغم من إشارة البحرين يف تقريرها إىل . بل حيرم أبناءها من حقوقهم كبشر

.  يسمح لألم البحرينية بنقل جنسيتها إىل أبنائها، فإن هذا املشروع ال يغري شيئاً مبا أنه ال    "باملواطنة جتري مناقشته  
وهناك تزايد يف أعداد أبناء األمهات البحرينيات الذين ال حيملـون     . وقد ُسحب هذا املشروع مؤخراً من الربملان      

وعدم وجود هذا القانون ُيعترب من أهم . ومثة انتهاك آخر حلقوق املرأة يتمثل يف عدم وجود قانون لألسرة. جنسية
ورأى االحتاد النسائي البحريين أنه كان بوسع احلكومة القيام . عقبات والتحديات اليت تواجهها املرأة يف البحرينال

مبجهود أكرب إلصدار قانون األسرة بالتعاون مع بعض الشخصيات الدينية اليت تساند هذا القانون وكان ميكنـها                 
وحث االحتاد النسائي البحريين حكومـة      . نظمات النسائية أيضاً التنسيق مع املنظمات غري احلكومية، وخباصة امل       

البحرين على اختاذ إجراءات جادة وفورية لتعديل قانون اجلنسية، وإقرار قانون األسرة وإلغاء مجيع التحفظات على 
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تجب لتوصية قدمتها جلنة القضاء علـى التمييـز         وأشارت منظمة اخلط األمامي إىل أن احلكومة مل تس          - ٢٠٨
 ملواصلة احلوار مع مجيع منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها تلك املنظمـات الـيت تنتقـد                 ٢٠٠٥العنصري يف عام    

وثانياً، تعرضت مجاعات حقوق اإلنسان واملدافعون عن حقوق اإلنسان، يف السنوات األربع املاضية،             . سياساهتا
وتعرض عدد كبري منهم    . شهري، واحلرمان من الوصول إىل وسائط اإلعالم، واملالحقة القانونية        للمضايقات، والت 

وأوصت املنظمة بأن تدعو البحرين املمثل اخلاص لألمني العـام املعـين حبالـة              . الستخدام العنف املفرط ضدهم   
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل زيارة البحرين يف أقرب وقت ممكن

اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن        اآلراء    - ٤
  النتائج واملالحظات اخلتامية

بعد اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض، باإلضافة                 - ٢٠٩
هنـا أدرجـت مجيـع    إىل التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون، ذكرت البحـرين أ           

املالحظات اليت قدمتها املنظمات غري احلكومية والدول األخرى بشأن حقوق اإلنسان، وأضافت أن العملية تتميز            
بالشفافية التامة وتقوم على املشاركة الكاملة للجمعيات العاملة يف البحرين مجيعها، مبا يف ذلك عن طريق خـط             

وأضـافت أن مجيـع     . شبكة هلذا الغرض، واالجتماعـات والـصحافة      االتصال املباشر والصفحة املنشأة على ال     
وقد ُعرض مشروع خطة العمل أيضاً . التعليقات، املباشرة منها وغري املباشرة، أُخذت بعني االعتبار يف خطة العمل
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رين وذكر وزير اخلارجية أنه عقب عودته إىل البحرين بعد استعراض البح     . يف حضور السفراء واملندوبني اآلخرين    
الذي أجراه الفريق العامل، شارك يف عدة مناقشات بشأن نتائج االستعراض الدوري الـشامل نقلـت بالبـث                  

وأشار إىل أن مجيع املشاركني أدلوا بتعليقات بشأن . التلفزيوين املباشر مع رئيس مجعية حقوق اإلنسان يف البحرين
لدعوة حلضور ممثل للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان شفافية العملية، وأنه مت بعد ذلك وضع خطة العمل وتوجيه ا

وأضافت البحرين أهنا طلبت من املنظمات غـري احلكوميـة          . الفتتاح اخلطة، إىل جانب املنظمات غري احلكومية      
 ٩ورداً على سؤال سلوفينيا، ذكرت البحرين أن الفقرة . ومجعيات حقوق اإلنسان املشاركة يف تنفيذ خطة العمل

  . من خطة العمل تعاجل حتسني محاية حقوق عمال املنازل، وخباصة النساء٦من الصفحة 

وذكر الوزير أنه يف نفس اليوم الذي تعقد فيه هذه املناقشة، تفتتح البحرين مؤمتراً وطنياً لتحديد املقـصود                - ٢١٠
ألمر الذي يعكس ، برعاية صاحب السمو امللك محد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وهو ا"نوع اجلنس"مبفهوم 

 ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٤وأضاف الوزير أن احلكومة أدخلت تعديالً هاماً يف         . األمهية اليت توليها احلكومة هلذه القضية     
ووجهت البحرين االنتباه بعـد  . على قانون الصحافة بإلغاء عقوبة السجن للصحفيني وإلغاء الرقابة على املطبوعات 

السامية حلقوق اإلنسان كمراقب يف حلقة العمل اليت عقدها فريـق عمـل          ذلك إىل دعوة وحضور ممثل للمفوضية       
 بشأن تطبيق هنج يـستند إىل حقـوق         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩االستعراض الدوري الشامل التابع لوزارة اخلارجية يف        

عراض وأبلغت البحرين اجمللس بأن حلقة العمل هذه هي اخلطوة األوىل اليت يقوم هبا فريق عمـل االسـت                 . اإلنسان
الدوري الشامل وأنه يعتزم عقد مزيد من حلقات العمل مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف البحرين وخرباء                 

وأكدت البحرين كذلك إنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر تضم أعضاء . من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
  .نظمات غري احلكومية املعنية مثل مجعية محاية العمال املهاجرينمن القطاع احلكومي ومجعيات حقوق اإلنسان وامل

مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      " وثيقة مشروع "وأخرياً، ذكرت البحرين أهنا تعمل على تنفيذ          - ٢١١
يت جرت وحضر ممثل للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان كمراقب املناقشات ال. وبالتشاور مع أعضاء اجملتمع املدين

ويهدف هذا املشروع املقترح إىل معاجلة احلاجة إىل دعم         . بني احلكومة واجملتمع املدين بشأن صياغة هذا املشروع       
خطة عمل البحرين ويوفر أداة ملواصلة تطويرها، استناداً إىل االحتياجات والتجارب الناشئة خالل دورة السنوات 

  :سعى املشروع املقترح ملعاجلة املسائل التاليةوي. األربع احلالية لالستعراض الدوري الشامل

  احلاجة إىل تدعيم قاعدة البيانات ونظم املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف البحرين؛  •
  احلاجة إىل زيادة فعالية تنفيذ التزامات البحرين مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان؛  •
  حقوق اإلنسان يف البحرين؛احلاجة إىل تدعيم مؤسسات محاية وتعزيز   •
احلاجة إىل تدعيم مؤسسات البحرين املعنية بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان               •

  وبإدراج املعاهدات اليت صدقت عليها البحرين يف التشريعات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
ل حقوق اإلنـسان،    احلاجة إىل تدعيم قدرات البحرين، احلكومية منها وغري احلكومية، يف جما            •

  وخباصة قدرات الرصد والتقييم؛
احلاجة، على وجه التحديد، إىل تدعيم قدرات البحرين على تطبيق هنـج يـستند إىل حقـوق            •

  .اإلنسان يف جمال التنمية
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وأكدت البحرين من جديد أهنا هتتم اهتماماً بالغاً حبقوق اإلنسان وباحلاجة إىل متكني أقوى ما متلكه من                   - ٢١٢
. نيني على حد سواءينيني وغري البحريرد أي مواردها البشرية، من النساء والرجال على حد سواء، ومن البحر      موا

حلقـوق  طريون، واألمم املتحدة واملفوضية الـسامية       عم اجلميع، مبن فيهم الشركاء الق     وذكرت أهنا حتتاج إىل د    
م من أن احلالة يف البحرين ال تبلغ حد الكمال          نه بالرغ أوذكر الوزير   . يف عملية محاية حقوق اإلنسان    اإلنسان،  

 . فإنه يعترب االستعراض الدوري الشامل فرصة لتطوير حالة حقوق اإلنسان يف البحرين

وأكدت أن .  يف البحرين، يف كلمتها، على تعليق االحتاد النسائي البحريين للمرأةردت نائبة اجمللس األعلىو  - ٢١٣
 هذا اجملال فيما يتعلق بقضية اجلنسية، وأعربت عن أملها يف أن ُيعتمد القانون لتكريس احلكومة تبدي تعاوناً دائماً يف

وذكرت أنه ال يوجد اعتراض على مسألة اجلنسية لكنها أوضحت أن هناك معوقـات              . وضمان اجلنسية لتلك الفئة   
  . هذه التحفظاتوإزالةلقانون، اجتماعية وأطلعت اجمللس على احلمالت اجلارية لتوعية اجملتمع بأمهية اعتماد هذا ا

 هذه وأنوذكرت البحرين أهنا قبلت مجيع التوصيات وأهنا أدرجتها يف خطة العمل اليت ستقوم بتنفيذها،                 - ٢١٤
  .٢٠٠٨مايو / آيار٢٦يف بدأت العملية 

  إكوادور

 يف قـرار     وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧ استعراض إكوادور يف     يأجر  - ٢١٥
من مرفق قرار اجمللس ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من إكوادور وفقاً للفقرة :  واستند إىل الوثائق التالية٥/١اجمللس 

٥/١ (A/HRC/WG.6/1/ECU/1)             ً؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـا
لذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         ؛ واملوجز ا  (A/HRC/WG.6/1/ECU/2))) ب(١٥  للفقرة
  . (A/HRC/WG.6/1/ECU/3)) ج(١٥  للفقرة

، نظر اجمللس يف نتائج االستعراض املتعلق بإكوادور        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     - ٢١٦
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

دور تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل          وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بإكوا      - ٢١٧
)A/HRC/8/20و Corr.1(أو االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد /، باإلضافة إىل آراء إكوادور بشأن التوصيات و

ثناء احلوار النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل مبا يكفي يف أ            
  . التفاعلي يف الفريق العامل

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

، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٩عند اعتماد النتائج النهائية لالستعراض املتعلق بإكوادور، يف اجللسة األوىل املعقودة يف               -٢١٨
فرصة خماطبة اجمللس   بيردو  ورحب وكيل الوزارة لشؤون العالقات املتعددة األطراف، بوزارة اخلارجية، السيد إميليو اسك           

وذكر أن إكوادور هي ثاين بلـد يـشارك         . مبناسبة اعتماد النتائج النهائية لالستعراض الدوري الشامل املتعلق بإكوادور        
ثل حتدياً وامتيازاً يف آن واحد وأهنا متكنت بذلك من اإلسهام بدور مـضاعف              االستعراض الدوري الشامل وهو ما مي      يف
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وأشارت إكوادور إىل أن احلكومة قـد       . تدعيم عملية االستعراض ويف إنشاء اآللية مث املشاركة الفعالة يف االستعراض           يف
اغة التقرير الوطين وانتهاًء باملشاورات التزمت سياسياً باملشاركة الصادقة واملسؤولة يف خمتلف مراحل االستعراض بدءاً بصي        

الواسعة على املستوى الوطين، مبا يشمل ليس فقط مؤسسات الدولة بل أيضاً العديد مـن منظمـات اجملتمـع املـدين،                     
واملشاركة يف احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع للمجلس، وهو احلوار الذي                 

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ى يف جر

وذكر أن األمهية اليت توليها إكوادور هلذه املمارسة تتجلى يف املشاركة النشطة واليت تعكس متثـيالً فعـاالً                     - ٢١٩
األعمال التحضريية ويف احلوار التفاعلي لكبار املسؤولني احلكوميني من خمتلف املؤسسات املعنية بتنفيذ الـسياسات                 يف

ت الرئيسية حلقوق اإلنسان، مثل وزارة اخلارجية والتجارة والتكامل، ووزارة العدل وحقوق اإلنسان،             العامة يف اجملاال  
وأمانة الشعب واحلركات االجتماعية ومشاركة املواطنني، ووزارة التنسيق والتنمية االجتماعيـة، ووزارة االقتـصاد              

  .سات اليت بذلت جمهوداً حلضور احلوار التفاعليواإلدماج االجتماعي، واألمانة الوطنية للهجرة وغريها من املؤس

وأعربت عن ارتياحها العتراف    . وأعربت إكوادور عن تقديرها ملشاركة الوفود مشاركة واسعة يف احلوار التفاعلي            -٢٢٠
عامة، عدة وفود جبهود إكوادور يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف جماالت الدعم املؤسسي، وتنفيذ السياسات ال                  

وأشـارت  . ونشر توصيات آليات اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، واملشاركة النشطة يف عدة حمافل دولية وغـري ذلـك                
  .إكوادور أيضاً إىل أهنا أحاطت علماً باهتمام بالغ بطلبات احلصول على مزيد من املعلومات بشأن حاالت حمددة

 تصرفت بقدر كبري من املسؤولية والتزمت بـشدة بالـسعي          وأشارت إكوادور إىل أهنا تود أن تسجل أهنا         - ٢٢١
لتحقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، ومن مث رحبت جبميع التوصيات اليت قدمتها الوفود والـيت حتظـى بـدعم                    

  .وأشارت إكوادور أيضاً إىل أهنا ستستمر يف متابعة هذه التوصيات وتبذل أقصى جهودها لتنفيذها عملياً. إكوادور

، ويف إطار التنسيق الذي تقوم به وزارة اخلارجية         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧منذ إجراء احلوار التفاعلي يف      و  - ٢٢٢
من أجـل    والتجارة والتكامل، ما برح عدٌد من مؤسسات الدولة، بالتشاور مع اجملتمع املدين، يتعاون يف العمل              

لتزامات تستلزم جهوداً ضخمة وحزماً مـن       وهي ا . وضع االلتزامات الطوعية املقدمة من إكوادور هبذه املناسبة       
وستقوم إكوادور بتعزيز ونشر حقوق اإلنسان داخلياً، ومواءمة تشريعاهتا الداخلية مـع            . جانب دولة إكوادور  

  :وتشمل بعض اجملاالت اليت حتظى باألمهية ما يلي. القانون الدويل، وبالعمل يف جماالت كثرية أخرى

لدويل حلقوق اإلنسان، التعاون املستمر مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أوالً، يف جمال القانون ا  )أ(  
للتحقيق يف الشكاوى املقدمة إىل اآلليات واإلجراءات اخلاصة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يدعى وقوعها يف 

 تقدمي أو دعم مـشاريع      البلد ونشر هذه الشكاوى واالستجابة هلا؛ والقيام حبسب االقتضاء بتقدمي أو املشاركة يف            
القرارات اليت تدين املمارسات اليت تشكل انتهاكات منهجية حلقوق اإلنسان يف أي جزء من العامل؛ ومواصلة توجيه    
دعوة مفتوحة ومستمرة للتعاون مع اإلجراءات واآلليات اخلاصة، التابعة ملنظومة األمم املتحدة والتابعـة ملنظومـة                

يث يتسىن هلا احلضور والوقوف مباشرة على حالة حقوق اإلنسان يف البلـد؛             حبسواء،  البلدان األمريكية على حد     
  ومساندة اعتماد صكوك جديدة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الدويل؛

تعزيز االستجابة لاللتزامات الدولية اليت     : وثانياً، يف جمال التطبيق والنشر وتعزيز حقوق اإلنسان         )ب(  
ادور ومتابعتها؛ وتنفيذ عملية تقييم خطة العمل الوطنية؛ وتعزيز عمل اللجنة الوطنية املعنية بتطبيـق               قدمتها إكو 
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القانون الدويل اإلنساين والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية 
  مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛

 القانون الداخلي مع القواعد الدولية حلقوق اإلنسان، وتعديل القانون اجلنـائي،            مواءمةوثالثاً،    )ج(  
واعتماد قانون مكافحة التمييز وتشجيع اعتماد قانون بشأن اجلرائم ضد اإلنسانية تدرج فيه أحكام نظام رومـا                 

  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛
  غة وتنفيذ نظام ملتابعة االلتزامات الدولية؛ورابعاً، االمتثال لاللتزامات الدولية، وصيا  )د(  
تصميم منوذج لإلدماج االجتماعي ومنوذج لبنية أساسية تتفق        : وخامساً، إصالح نظام السجون     )ه(  

  مع معايري حقوق اإلنسان؛ وبناء سبعة سجون جديدة استناداً إىل منوذج اإلدماج االجتماعي؛
جمال حقوق اإلنسان، توفري عمليات تـدريب مـستمرة         وسادساً، تدريب املوظفني املدنيني يف        )و(  

  للموظفني احلكوميني واملوظفني العاملني يف جمال القضاء؛
التنفيذ الفعال خلطة عمل وطنية ملكافحة جرمية : وسابعاً، منع ومكافحة جرمية االجتار باألشخاص  )ز(  

  االجتار باألشخاص؛
لـشعوب  ل لإلكوادوريني املنحدرين من أصول إفريقية و      وثامناً، االلتزام بتعزيز احلقوق اجلماعية      )ح(  

األصلية والقيام بعملية واسعة لنشر نتائج مؤمتر مكافحة التمييز العنصري الذي سيعقد يف العام القادم يف جنيف؛                 
ما واعتماد التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني في

  .إىل اخلدمات يف جمال إقامة العدلاجملاين والعادل الوصول بيتعلق 
 املـواطنني و حبقوق األطفال وصغار املـراهقني والبـالغني         املتعلقةوتاسعاً، االلتزامات الطوعية      )ط(  
 مؤسسية للقضاء على عمل األطفـال؛ ونـشر       شبكة، ووضع برنامج وسياسات متسقة حلمايتها؛ وإقامة        املسنني
توفري احلماية االجتماعيـة    لار القانوين الذي يعترب الشباب أصحاب حقوق، عن طريق وضع جدول أعمال             اإلط

حلقوقهم وتعزيزها، باعتبارها قضية مشتركة بني مجيع برامج الدولة؛ ونشر حقوق املواطنني املسنني اسـتناداً إىل                
  .  والقانون املتعلق باملسنني٢٠٠٢اتفاقية مدريد الدولية لعام 

: وعاشراً، يف جمال حقوق املرأة، وتعزيز اإلدارة الدميقراطية اليت تتيح تكافؤ الفرص للرجال والنساء  )ي(  
حياة خالية من العنف، واعتماد التدابري الرامية إىل منع ممارسة العنف ضد النساء واستئصاهلا وجترميها واملعاقبة                  توفري

لة لعدة قطاعات، وتعزيز التشريعات الرامية إىل القضاء على ممارسة          عليها، وتنفيذ السياسات العامة والربامج الشام     
العنف ضد املرأة والطفل؛ ووضع قوانني وسياسات عامة ملنع إيذاء املرأة والطفل والتحرش هبما واستغالهلما جنسياً                

 االجتماعيـة  والقضاء على هذه املمارسات؛ وتشجيع تطبيق منظور جنساين يف نظام التعليم ويف تنفيذ الـسياسات             
نظام التعليم النظامي وغري النظامي، والقضاء على األمية، وتدريب املوظفني احلكـوميني ومـوظفي القـضاء،                  يف
  .الدعاوى اجلنائية املقامة يف حاالت العنف املرتيل واجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد النساء واألطفال  ويف

ي املختلف، تطبيق نظام وطين لـضمان املـساواة         وحادي عشر، يف جمال األشخاص ذوي امليل اجلنس         )ك(  
  وعدم التمييز؛ 
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متابعة الربامج واخلطة الوطنية للتنمية البشرية للمهاجرين : وثاين عشر، يف جمال حقوق املهاجرين  )ل(  
  وتعزيز ومحاية حقوق املهاجرين وأسرهم؛

تفاقية حقوق األشخاص التنفيذ الكامل ال: وثالث عشر، يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )م(  
ذوي اإلعاقة، وتعزيز السياسات املناسبة والربامج اهلادفة إلتاحة املساواة يف احلصول على اخلدمات وتكافؤ الفرص 

  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
رابع عشر، تعزيز حقوق اإلنسان يف نطاق الشرطة الوطنية، وتعديل وثيقة سـجل الـشرطة               و  )ن(  
وق اإلنسان ومكافحة الفساد يف جهاز الشرطة الوطنية؛ وإصـالح الـدليل املتعلـق              ؛ وإنشاء وحدة حلق   ةاجلنائي

  بإجراءات التعامل مع األطفال؛
إنشاء برامج للتوعية حبقـوق     ووخامس عشر، تعزيز حقوق اإلنسان يف نطاق القوات املسلحة،            )س(  

ما؛ والتدريب يف جمال الوسـاطة      اإلنسان؛ وعقد حلقات عمل بشأن منع إساءة املعاملة والتعذيب والقضاء عليه          
  . القوات املسلحة الفساد ومكافحته يف داخل وزارة الدفاع ملنعفرعوالتحكيم؛ وإنشاء 

نهائية، تبدأ مرحلة جديدة ينبغي فيها متابعة التوصيات وتوفري الدعم النتائج الوتعتقد إكوادور أنه باعتماد   - ٢٢٣
 دراسةوذكرت أنه من املهم أيضاً      . دم يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان     الدويل لبلد مثل إكوادور ملتزم بإحراز التق      

  .مجيع الصعوبات والتجارب الناشئة عن االستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية جديدة

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

ر البّناء والقيِّم الذي قامت به إكوادور يف اجمللس وطوال عملية االسـتعراض             أشارت باكستان إىل الدو     - ٢٢٤
وأشارت إىل التقرير الشامل الذي قدمته إكوادور، وإىل استعدادها لتقبُّل التوصيات املقدمة يف             . الدوري الشامل 

 إىل أن النهج البّناء الذي      وأشارت أيضاً . أثناء االستعراض، وإىل القائمة املفصلة للتعهدات وااللتزامات الطوعية       
تتبعه إكوادور يف التعامل مع آليات حقوق اإلنسان ومع اجملتمع املدين سيمكِّنها من ضمان تعزيز حقوق اإلنسان                 

  . ومحايتها على أفضل حنو ممكن

هنا وأشارت إيطاليا إىل ما أبدته إكوادور طوال العملية من اهتمام والتزام، وإىل التحدي الناجم عن كو                 - ٢٢٥
ثاين بلد خيضع لالستعراض والتحديات اليت واجهها أعضاء اجملموعة الثالثية الذين كان عليهم العمل بدون سابقة              

وأكدت إيطاليا أن التوصيات العشر الواردة يف تقرير الفريق العامل حتظى بتأييد إكوادور وأشارت إىل               . راسخة
ة، قبل اعتماد التقرير النهائي، واستعدادها لتـوفري متابعـة          التزام إكوادور الذي جتلّى يف تقدميها تعهدات طوعي       

ونّوهت إيطاليا بروح التعاون وتوافق اآلراء اليت سادت بني مجيع األطراف املعنية وما أسفر عنه ذلك من . ملموسة
قبول على حد وشّددت إيطاليا على أمهية مجيع التوصيات، املقبول منها وغري امل. قبول مجيع التوصيات قبوالً هنائياً

وباإلضافة . سواء، وعلى فائدهتا يف حتقيق عملية مفتوحة وشفافة، حىت يف احلاالت اليت تعكس فيها مواقف متباينة
إىل ذلك، أتيحت للبلدان فرصة معاجلة قضايا حمددة مل ُتدرج يف الفرع املتعلق باالستنتاجات والتوصيات من تقرير 

وذكرت إيطاليا أن مجيع البلدان حددت حبرية ما تقبله من توصيات، مبا            . قريرالفريق العامل، يف أثناء اعتماد الت     
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وأشارت إىل أن استعراض إكوادور سيوفر      . فيها تلك التوصيات اليت ميكن أن تثري صعوبات بالنسبة لدول أخرى          
  .خريطة طريق لسياساهتا يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان

اء واملنفتح وامللتزم الذي اتبعته إكوادور طوال العملية وبالتقرير الوطين املقدم وأشادت الربازيل بالنهج الب  - ٢٢٦ ّن
واعترفت الربازيل بااللتزام الذي أبدته إكوادور      . يف اجتماع الفريق العامل وبنتائج عملية االستعراض اليت قام هبا         

ورحبت الربازيل بقـوة بـالتزام      . عراضيف اجللسة العامة بتسليطها الضوء على التزاماهتا الطوعية يف إطار االست          
 جماالً مواضيعياً، مبا يف ذلك مواءمة القانون الوطين مع القواعد    ١٥ قضية تندرج يف إطار      ٤٨إكوادور فيما خيص    

الدولية، وحقوق املرأة، وحقوق الطفل، واحلقوق اجلماعية لإلكوادوريني املنحدرين من أصول أفريقية والشعوب             
  .الربازيل على إكوادور ملا تتحلى به من إرادة سياسية ملواجهة حتديات حقوق اإلنسانكما أثنت . األصلية

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون- ٣

يف بيان مشترك مع املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، واحتاد تنظيم األسرة، ومرصد العمل   - ٢٢٧
جل حقوق املرأة، سلّطت جلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة الضوء على املوقف اإلجيـايب              الدويل من أ  

للغاية الذي تبّناه وفد إكوادور يف أثناء االستعراض وعلى انفتاحه وتعاونه مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك مشاركته        
 حالياً العتماد دستور جديد ومشاريع قـوانني جديـدة،          وفيما يتعلق بالعملية اجلارية   . يف اإلدارة الوطنية للمرأة   

ذكرت أنه ينبغي إلكوادور أن تأخذ يف اعتبارها حقوق املرأة، وخباصة التوصيات وااللتزامات الطوعية املقدمـة                
وأوصت بالتمسك يف الدستور حبماية املرأة، وخباصة املـرأة يف مكـان            . بشأن نوع اجلنس والقضاء على العنف     

ماح هلا باختاذ قرارات حرة ومسؤولة بشأن حياهتا اإلجنابية واجلنسية، واالعتراف بالعمل املرتيل بـال               العمل، للس 
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت إىل أن إجازة األبوة تشكل خطوة أخرى يف االجتاه الصحيح حنو تعزيز املساواة . أجر

جيع اللجان املعنية حبقوق املرأة واألسرة يف منطقة وأخرياً، أشارت اللجنة إىل أمهية تش   . بني اجلنسني داخل األسرة   
  .األمازون حيث تعاين املرأة واألسرة من احلرمان مقارنةً ببقية أحناء البلد

وذكرت اللجنة القانونية املعنية بتحقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنـديز أنـه توجـد يف إكـوادور        -٢٢٨
وأضافت . ، يف منطقيت األمازون واألنديز على حد سواء، وتنوُّع بيولوجي بالغ الثراء          مساحات شاسعة من األراضي البِكر    

أن الشباب والبالغني على حد سواء تربطهم عالقة خاصة بأرضهم اليت يشغلوهنا منذ زمن سحيق واليت تسمح هلم بالبقاء                   
جراءات غري القانونية اليت تتخذها شركات      وأشارت إىل أن اإل   . على قيد احلياة وإحياء هويتهم مبمارسة حقوقهم اجلماعية       
وذكرت أنه جيب أن تؤكد الدولة من جديد احلقوق الدستورية . النفط وغريها من الشركات تنتهك حقوق هذه الشعوب

للشعوب األصلية إذ يبدو أن احلالة الراهنة ال تسمح ببلوغ أعلى مستوى يف جمال إعمال حقوقهم وضمان مشاركتهم يف                   
وهلذا اقترحت إدراج توصية إضافية تعكس التزام إكوادور بتضمني دستورها حق الشعوب األصلية يف تقرير               . دنيةاحلياة امل 

  .مصريها حبرية، مبا يف ذلك إمكانية إطالعها مقدماً على املسائل اليت هلا تأثري مباشر على حياهتا

اه وفد إكوادور يف أثناء االستعراض من التـزام         ورحبت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية مبا أبد           -٢٢٩
ورحبـت يف   . قوي بعاملية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك دفاعه عن التزامه مبكافحة التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي                

 نـص   هذا الصدد بقرار اجلمعية الدستورية باإلبقاء على اإلشارات إىل منع التمييز القائم على أساس امليـل اجلنـسي يف                  
، (A/HRC/8/20 وهو قرار يتفق مع نص وروح التوصـية الـسابعة         -ري صياغته حالياً    ـد الذي جت  ـور اجلدي ـالدست
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إىل أسس التمييز املمنوعـة املنـصوص عليهـا يف          " اهلوية اجلنسانية "وشجعت إكوادور على إضافة عبارة      . )٦٠الفقرة  
ب والتوعية بشأن اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي لصاحل أفـراد          الدستور، وأوصت بأن تضع إكوادور وتنفِّذ برامج للتدري       

كما أوصت املنظمة بأن تقوم إكوادور خبطوات حمددة ملعاجلـة حالـة            . الشرطة واملنظومة التعليمية على مجيع املستويات     
  . جنسياًالتهميش االجتماعي واالقتصادي للمخنثني واحملّولني جنسياً والسحاقيات وثنائيي اجلنس واملثليني

، على الرغم مما حظيت بـه احلقـوق         ٨ و ٧ و ٦وذكر مركز الريادة العاملية النسائية أنه فيما يتعلق بالتوصيات            -٢٣٠
. اإلجنابية للمرأة من مكانة بارزة يف تقارير اجملتمع املدين، مل يتم تسليط الضوء عليها بشكل كاف يف أثناء االسـتعراض                   

دم التمييز الدستورية واحلق يف ممارسة االختيار الواعي يف مسائل الصحة اجلنسية            وشجعت إكوادور على تأكيد مبادئ ع     
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت إىل أن النساء ال        . واإلجنابية وتقدميها على مصلحة مجاعات معينة، مبا فيها اجلماعات الدينية         

وشجعت احلكومة على تـدعيم     . لدينيةيستخدمن موانع احلمل بسبب اجلهل، وضغط األزواج والشركاء، واملعتقدات ا         
عنصر التوعية يف خططها احلالية املتعلقة بالصحة اإلجنابية لتثقيف السكان بشأن استخدام موانع احلمل والقـضاء علـى                  

وذكرت أن إدراج إشارة حمددة إىل      . القوالب النمطية اجلنسانية واملعتقدات الضارة، مبا فيها املعتقدات ذات الطابع الديين          
  .ابع العلماين لدولة إكوادور يف الدستور اجلديد، مع االحترام الكامل للحرية الدينية، سُيسهم يف بلوغ هذه الغايةالط

  اآلراء اليت أعربت عنـها الدولـة موضـوع االسـتعراض        - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

راقبني وأصحاب املصلحة املعنيني بـشأن      بعد اآلراء اليت أعرب عنها ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس وامل            - ٢٣١
نتائج االستعراض، أعربت إكوادور عن تقديرها للتعليقات اإلضافية اليت قدمتها الوفود وعدة منظمـات غـري                

وأشارت إىل أن البيانات تعكس ما أظهرته إكوادور من شفافية ووضوح وحـسم عنـد خـضوعها                 . حكومية
 عدداً كبرياًَ من التوصيات املقدمة من املنظمات غـري احلكوميـة            وأشارت إىل أن  . لالستعراض الدوري الشامل  

  . تعهداً والتزاماً قدمتها إكوادور يف هذا االجتماع٤٨يعكسها فعالً التقرير الوطين كما يعكسها 

وأشارت إكوادور إىل أهنا شاركت يف العملية هبدف دعم اآلليات الدولية وأعربت عن ارتياحها إزاء العملية                  - ٢٣٢
آللية واعتربت أهنما صيغة فعالة لتعددية األطراف تسعى ألمسى هدف للتنمية البشرية، وهو ما تتطلع إليه بلدان مثل                  وا

وهذا األمر يعين أساساً بالنسبة إلكوادور التزاماً قوياً حبماية حقوق اإلنسان، وشفافية يف أعماهلا يف هذا . إكوادور أيضاً
ى حتقيق اإلصالح يف جهازها القضائي، وخباصة يف الدستور اجلديد الـذي جتـري              اجملال، وتصميماً وعزماً قويني عل    

وأشارت إىل أن عدداً    . وتعترب إكوادور ممارسة االستعراض الدوري الشامل عملية بالغة القيمة واألمهية         . صياغته حالياً 
  . وااللتزامات الطوعيةمن مؤسسات الدولة وممثلي اجملتمع املدين شاركوا بفعالية يف إعداد التقرير الوطين

. وترى إكوادور أن من املهم للغاية تقييم التجارب والدروس املستفادة من االسـتعراض تقييمـاً دقيقـاً                  - ٢٣٣
اختاذ التدابري لتخصيص فترة أطول إلعداد التقارير متهيداً لالستعراض املقبل وزيادة مشاركة اجملتمع املـدين                 وينبغي

لس واألمانة، يف جماالت مسؤولياهتما املعقّدة، اعتماد التدابري واستخدام املوارد علـى            وينبغي للمج . بقدر املستطاع 
وينبغي جلميع العناصر الفاعلة والدول واجملتمع املدين ومنظومة األمم         . النحو األمثل وزيادة فعالية املسامهة يف العملية      

وري الشامل ودفعها إىل األمام حبيث ال تفقد مربر املتحدة واجملتمع الدويل احلفاظ على أهداف عملية االستعراض الد
  .وجودها وتظل آلية بّناءة تنم عن االحترام وتقوم على املشاركة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان يف العامل
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  تونس

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨أُجرِي االستعراض املتعلق بتونس يف        - ٢٣٤
 ٥/١من قـرار اجمللـس   ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته تونس وفقاً للفقرة  : ، واستند إىل الوثائق التالية    ٥/١لس  اجمل
)A/HRC/WG.6/1/TUN/1(             ١٥؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة)ب (
)A/HRC/WG.6/1/TUN/2(١٥فقرة ؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً لل)ج) (A/HRC/WG.6/1/TUN/3.(  

، يف نتائج االستعراض املتعلق     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٩ املعقودتني يف    ١٤ و ١٣ونظر اجمللس، يف جلستيه       - ٢٣٥
  ).انظر الفرع جيم أدناه(بتونس واعتمدها 

ري الـشامل   وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بتونس من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدو              - ٢٣٦
)A/HRC/8/21 و Corr.1(      أو االستنتاجات، والتزاماهتا الطوعية، والردود     /، وآراء تونس فيما يتعلق بالتوصيات و

اليت قدمتها قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا بصورة كافية خـالل               
  .احلوار التفاعلي يف الفريق العامل

آلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية/التوصيات و

أكدت تونس من جديد التزامها الكامل بآلية االستعراض الدوري الشامل، اليت من شأهنا أن تساعد علـى             - ٢٣٧
ميمها على مواصلة اجلهود اليت بذلتها جبد وإيثار حىت وذكّرت بتص. تعزيز قضايا حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل

  .قبل إنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل، وهي آلية شاركت فيها منذ البداية بوصفها عضواً مؤسساً يف اجمللس

 زيـن  مع الـرئيس  Afrique Asieوخري مثال على التزام تونس ما مت التعبري عنه يف املقابلة اليت أجرهتا جملـة   - ٢٣٨
؛ وقد أكد الرئيس يف تلك املقابلـة أن تـونس تنـوي             ٢٠٠٨مايو  /العابدين بن علي واليت نشرت يف عدد أيار       

" من أجل العمل على تطوير حقـوق اإلنـسان  "االستفادة إىل أقصى احلدود من توصيات جملس حقوق اإلنسان        
  ".التعاون مع أجهزة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية"وتوثيق 

وبينت تونس يف تقريرها املقدم إىل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل والتابع للمجلـس                 - ٢٣٩
)A/HRC/26.6/1/TUN/1(              بعض التعهدات اليت أخذهتا على نفسها إلعطاء دفع جديد لدينامية محاية وتعزيـز ،

عزيز التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان يف احلياة وقد مت منذ تقدمي التقرير الوطين اختاذ تدابري جديدة لت. حقوق اإلنسان
  :اليومية، ومن هذه التدابري

توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهـاب                 )أ(  
  لزيارة تونس؛

عنية حبقـوق  اللجنة العليا امل(إصدار قانون بشأن املؤسسة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    )ب(  
، ومرفـق قـرار     "مبادئ باريس ("وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية       ) اإلنسان واحلريات األساسية  
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وهذا الصك التشريعي اجلديد يقوي االسـتقالل اإلداري واملـايل للجنـة ويوسـع         ). ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   
  .صالحياهتا ويعزز وسائل عملها

د من التدابري اليت اختذهتا لضمان مستوى أعلى ملكتسبات حقوق اإلنسان وزيادة            وأشارت تونس إىل عد     - ٢٤٠
  :فعالية إعماهلا الفعلي يف البلد، ومن هذه التدابري

اعتماد قانون بشأن انضمام تونس إىل االتفاقية املتعلقـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                  )أ(  
  والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛

ون بشأن انضمام تونس إىل الربتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال            اعتماد قان   )ب(  
  التمييز ضد املرأة؛

  اعتماد قانون يتعلق بسحب التحفظات املرفقة بقانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل؛  )ج(  
حتجـاز  اعتماد جملس الوزراء مشروع قانون يهدف إىل تعزيز الضمانات القضائية خـالل اال              )د(  

  السابق للمحاكمة وإىل تليني شروط إخالء السبيل التلقائي وإجراءات إعادة التأهيل؛
  تقدمي التقرير املرحلي عن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  )ه(  
  تقدمي التقرير املرحلي عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛  )و(  
 للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، مها املقرر اخلاص املعين حبالـة            قيام مقرَرين خاصني    )ز(  

 ٢٥املدافعني عن حقوق اإلنسان ألفريقيا واملقرر اخلاص املعين حبقوق املرأة يف أفريقيا، بزيارة تونس يف الفترة من         
  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠إىل 

 احلكومية بغية عقد اتفاق بشأن القيـام   غريHuman Rights Watchإجراء حمادثات مع منظمة   )ح(  
  بزيارات إىل السجون، على غرار االتفاق املعقود مع جلنة الصليب األمحر الدولية؛

  .إنشاء هيئة مرتبطة باملنسق العام حلقوق اإلنسان مسؤولة عن متابعة تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات  )ط(  

يع اجلهات املعنية يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، واليت وأشارت تونس إىل أن اجلهود اليت تبذهلا مج  - ٢٤١
ومن الواضـح أن    . تتسم بأمهية حيوية، لن تؤيت مثارها إال إذا كانت تستند إىل حوار بناء قائم على القيم العاملية                
  .هذه النتائج تتوقف على جهود السلطات العامة واملؤسسات الوطنية واجملتمع املدين جمتمعة

ونس ملتزمة التزاماً قوياً بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مستمدةً القوة من خياراهتا بوصفها جمتمعاً عصرياً وت  -٢٤٢
  .غري أن تونس تدرك أن املكتسبات اليت حتققها ال تزال حتتاج إىل تدعيم يف إطار دينامية مستمرة. ومن إجنازاهتا

طريق، ولكنها بطبيعة احلال غري راضية عن نفسها، ألنه ما وهكذا تتقدم تونس بصورة هادئة على ذلك ال  - ٢٤٣
ويف هذا الصدد، أشارت تونس إىل أن جهود الدولة ستظل هتدف إىل . من إجناز يتحقق بصورة هنائية يف هذا اجملال

قوق تعزيز فعالية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف احلياة اليومية، وال سيما تنمية ثقافة حقوق اإلنسان وتعليم ح                
  .اإلنسان والقيم اإلنسانية والعاملية القائمة عليها
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وذكّرت تونس كذلك بأن اجملتمع الدويل يواجه الكثري من التحديات احلقيقية املتصلة باألخطار الكبرية                - ٢٤٤
اليت يثريها تنامي العنصرية، وكره األجانب، وتشويه صورة األديان، والتطرف، والتعصب، واإلرهاب، وتفـاقم              

وشددت تونس على األمهية البالغة لتعزيز احلوار بني الثقافات واحلضارات كأداة للتفـاهم             . ر، وشبح اجملاعة  الفق
  .ويف هذا الصدد، فإن تونس، بلد االنفتاح واالعتدال، ال تألو جهداً يف تعزيز قيم احلوار والتسامح. والتقارب

 مببادرة من تونس، هو آلية ٥٧/٢٦٥امة يف قرارها إن صندوق التضامن العاملي، الذي أنشأته اجلمعية الع    - ٢٤٥
وتدعو تونس مرة أخرى اجملتمع الدويل، عن طريق جملس . ميكن أن تسهم بالفعل يف مكافحة الفقر واألزمة الغذائية

وقالت . حقوق اإلنسان، إىل جعل التضامن الدويل قيمة أساسية من أجل معاجلة تلك األزمة املتفاقمة بكل حجمها
وإن مسؤولية ذلك تقـع     . ن من امللح جماهبة هذه التحديات اليت تؤثر بصورة خطرية على حقوق اإلنسان            تونس إ 

  .على عاتق اجلميع وبالتايل، فقد حان الوقت للتعبري بصورة فاعلة عن تضامن اجملتمع الدويل

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول اليت تتمتـع            - ٢
  س بشأن نتائج االستعراضمبركز املراقب يف اجملل

رحبت اجلزائر بالتزام تونس بتنفيذ التوصيات اليت قدمت خالل االستعراض الدوري الشامل، وهو التزام                - ٢٤٦
. يعكس تصميمها على حتسني حالة حقوق اإلنسان ودعم اجلهود املبذولة من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان               

تونس اجليد مع منظومة حقوق اإلنسان بوجه عام، ومع اجمللس بوجه           وذكرت أيضاً أن هذا االلتزام يؤكد تعاون        
وذكرت اجلزائر أن التدابري اليت اختذهتا تونس لتنفيذ التوصيات تتطلب تفهم اجملتمع الدويل للسمات اخلاصة . خاص

  .للمنطقة ودعمه بغية متكني تونس من جماهبة التحديات اليت تواجهها

ري اليت اختذهتا تونس منذ إجراء االستعراض، وخباصة إصدار قوانني تتعلق بانضمام وأشار املغرب إىل التداب  - ٢٤٧
تونس إىل االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على               

لماً أيضاً بتقدميها تقاريرها وأحاط ع. مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وسحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل      
ورحب بإصدار قانون بشأن مؤسسة وطنية      . الدورية إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل         

حلقوق اإلنسان تتماشى مع مبادئ باريس، وهو أمر يتفق مع توصية قدمت أثناء االستعراض الدوري الـشامل                 
وأشار أيضاً إىل أن الدعوة املوجهة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيـز            . اتويربهن على التزام تونس بتنفيذ التوصي     

  .ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب تشكل أيضاً تعبرياً عن التزام تونس

وأثنت قطر، باسم جمموعة الدول العربية، على تونس ملا اختذته من تدابري يف ميدان حقـوق اإلنـسان                    - ٢٤٨
وأشارت إىل السلسلة الطويلة من التدابري الـيت مت         . سية، وأعربت عن تقديرها لتعاوهنا مع اجمللس      واحلريات األسا 

اختاذها بعد االستعراض، واليت تعكس تصميم تونس على الوفاء بالتعهدات اليت أخذهتا على نفسها وقرارها تنفيذ                
 وطنية حلقوق اإلنسان تتماشى مع مبادئ ورحبت باعتماد القانون املتعلق بإنشاء مؤسسة. توصيات الفريق العامل

. باريس وبتوجيه الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب                 
 Human rightsوالحظت كذلك االهتمام الكبري الذي تبديه تونس بالتعاون مع اجملتمع املدين، وخباصة مع منظمة 

Watch     والحظت أن تونس واصلت    . اتفاقاً بشأن القيام بزيارات منتظمة إىل السجون يف تونس         اليت أبرمت معها
األخذ بتدابري جديدة وانضمت إىل صكوك حلقوق اإلنسان مثل االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة               
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 جمدداً تقديرها للجهود وأكدت قطر. والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اليت بذلتها تونس وللتدابري اليت اختذهتا بغية الوفاء بالتزاماهتا، ودعت مجيع منتديات حقوق اإلنسان إىل مواصـلة                 

  .تقدمي املساعدة إىل تونس ليتسىن هلا ترمجة مجيع التزاماهتا إىل وقائع ملموسة

 قلقها إزاء حرية التعبري وحرية الصحافة وحالـة         وأشارت بلجيكا إىل أهنا أعربت خالل االستعراض عن         - ٢٤٩
والحظت أن االستنتاجات الواردة يف تقرير الفريق العامل واليت تـشجع           . املدافعني عن حقوق اإلنسان يف تونس     

وأعربت بلجيكا من جديد عن أملها بأن يتم . تونس على بذل جهود يف هذه اجملاالت قد صيغت بتعابري عامة جداً
ق بني قانون الصحافة وأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وخباصة فيما يتعلق              حتقيق االتسا 
ورحبت بإعالن تونس عن استقبال املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان والتابع للجنة . جبرمية التشهري

أن ترحب تـونس، يف املـستقبل القريـب،        األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب هذا الشهر وأعربت عن أملها ب         
  .باملكلف باإلجراء اخلاص للمجلس، املختص يف هذا اجملال

وأشادت . وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للعرض الذي قدمه الوزير مبناسبة اعتماد تقرير الفريق العامل              - ٢٥٠
اض، األمر الذي يعكس التزام تـونس  بتونس ملا قدمته من معلومات وما اختذته من تدابري يف إطار متابعة االستعر   

وأشارت أيضاً مع التقدير إىل خمتلف املبادرات اليت اختذهتا تـونس           . بتنفيذ التوصيات املقدمة خالل االستعراض    
ورحبت بتوجيه الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب                  

ن من أصحاب الوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة للجنة األفريقية حلقـوق اإلنـسان              وبالزيارتني اللتني يزمع اثنا   
ورحبت أيضاً بالتعهدات اليت أخذهتا تونس على نفسها مبواصلة تعزيز التـدابري            . والشعوب القيام هبما إىل تونس    

عيارياً بشأن اتفاقية حقوق وهنأت تونس أيضاً على اعتماد تشريعاً م. الرامية إىل النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها
الطفل واالتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال 

وأثنت إندونيسيا أيـضاً    . التمييز ضد املرأة، ورحبت بإنشاء هيئة مكلفة مبتابعة تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات           
ياً من تدابري وشجعتها على مواصلة تعزيز تطبيق معايري حقوق اإلنسان يف البلد استناداً              على تونس ملا تتخذه حال    

  .إىل االلتزامات اليت أخذهتا على نفسها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن االستعراض الذي جيريه الفريق العامل

كما نوَّهت  . ات املقدمة إليها  ونوَّهت باكستان باالستعراض الناجح املتعلق بتونس وبقبوهلا مجيع التوصي          - ٢٥١
مبوقف تونس التقليدي اإلجيايب املتمثل يف متابعة تنفيذ التزاماهتا وبتوجيهها دعوة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيـز                 
ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب واعتمادها قانوناً بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان               

 وأشارت أيضاً إىل أن تونس اعتمدت قوانني بشأن االنضمام إىل االتفاقية املتعلقـة حبقـوق         .وفقاً ملبادئ باريس  
األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وسـحبت      

مانات قضائية للمحتجزين ورحبت بقرار تونس اعتماد مشروع قانون يوفر ض. حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل
وأثنت على تونس ملشاركتها . وبتقدمي تقاريرها الدورية إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل

يف اهلياكل اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واختاذها غري ذلك من اخلطوات، ومتنت لتـونس النجـاح يف                  
  .ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيهاجهودها الرامية إىل ضمان تعزيز 

ورحبت أنغوال برغبة تونس يف تنفيذ عدة توصيات مقترحة يف سياق االستعراض وباستعدادها للمشاركة   - ٢٥٢
وأعربت عن تقديرها للجهود اليت بذلتها تونس من أجل حتسني . يف حوار منفتح وبّناء بشأن حالة حقوق اإلنسان
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، سواء احلقوق املدنية والسياسية أو احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            حالة حقوق اإلنسان بصورة ملموسة    
والحظـت أن   . والثقافية، آخذة يف االعتبار احلوار اإلجيايب الذي جرى خالل عملية االستعراض الدوري الشامل            

 صكوك دولية تونس ُتبدي قدراً كبرياً من االلتزام بتحسني حالة حقوق اإلنسان إذ إهنا آلت على نفسها تنفيذ عدة
ورحبت بسياسات تونس اهلادفة إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل اعتماد تـدابري              . تتعلق حبقوق اإلنسان  

. تشريعية لضمان تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذاً فعـاالً               
 لتعزيز الضمانات القضائية للحبس االحتياطي وتدابري لسحب حتفظاهتا         ورحبت أيضاً مبا اختذته تونس من تدابري      

وأحاطت علماً مع االرتياح بتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق . على اتفاقية حقوق الطفل
  . والشعوباإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب وباستعداد تونس للتعاون مع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 

ورحبت البحرين بالتدابري واإلجراءات اإلجيابية اليت اختذهتا تونس عمالً بالتوصيات اليت قدمها الفريـق                - ٢٥٣
وأشارت إىل أن اعتماد تلك التدابري يدل على أن تونس ملتزمة بإعطاء دفع جديد حلركة حقوق اإلنسان            . العامل

ورحبت باعتماد قانون بشأن إنشاء مؤسـسة       . واهليئات اإلقليمية ولتعزيزها، ولتوثيق التعاون مع األمم املتحدة       
. وطنية حلقوق اإلنسان تتمشى مع مبادئ باريس وبتعزيز االستقالل الذايت واإلداري لتلك اهليئة وأساليب عملها              
مع ورحبت أيضاً بإنشاء منسق حلقوق اإلنسان ملتابعة التوصيات اليت تقدمها هيئات املعاهدات، وبتعاون تونس               

  . آليات األمم املتحدة هبدف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وأشادت كوبا بتونس ملا تبذله من جهود وما حتققه من تقدم يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النتائج                     - ٢٥٤
بالتقدم ونوَّهت  . امللموسة اليت حتققت يف مضمار تعزيز ومحاية احلقوق األساسية، وخباصة يف جمايل التعليم والصحة             

  احملرز حنو حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، وإزالة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومحاية اجلماعـات الـضعيفة،                  
وأشارت إىل أن جتربة تونس يف جمال القضاء على الفقر، القائمة أساساً على تنفيذ الربنامج        . وال سيما حقوق الطفل   

وإن هذه املبادرة ينبغي أن تكون مثـاالً        . جتربة مفيدة جداً مبا حققته من نتائج      الوطين ملساعدة األسر احملتاجة، هي      
وقالت إن تونس هي بلد السالم والتضامن وإهنا سارت على طريق التنميـة االقتـصادية               . حتتذيه البلدان األخرى  

. وبة الـسياق الـدويل    واالجتماعية وإن اإلجنازات اليت حققتها يف هذه اجملاالت تثري اإلعجاب على الرغم من صع             
  .والحظت أن االستعراض قد وفَّر فرصة لتقدير اإلرادة السياسية احلقيقية لتونس والتزامها الواضح حبقوق اإلنسان

   التعليقات العامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة- ٣

ة لدراسات حقوق   رحب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومعهد القاهر            - ٢٥٥
اإلنسان، يف بيان مشترك، بتعهد تونس بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال               

ولكنها . التمييز ضد املرأة وبدعوة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب              
وأسفت أيضاً ألن التوصيات الواردة     . رر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    أسفت لعدم توجيه دعوة حىت اآلن إىل املق       

  يف االستعراض الدوري الشامل ال تراعي بصورة كافية ضرورة تعزيز محاية حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات،                 
 وكانت تفضِّل لو أن السلطات قدمت تعهدات فيما يتعلق بتوصيات املقرر          . وال سيما منظمات حقوق اإلنسان    

اخلاص اليت تتناول تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، وتوصيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالـة                  
وحث االحتاد الدويل   . املدافعني عن حقوق اإلنسان، والتوصيات اليت قدمتها مؤخراً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان           
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يضاً احلكومة على تنفيذ التوصيات اليت قُدمت خالل االستعراض  لرابطات حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية أ      
  .وتلك اليت قدمتها هيئات املعاهدات يف أسرع وقت ممكن

اليت حتدثت أيضاً باسم مجعية التضامن مع نساء أفريقيـا واجلمعيـة التونـسية              (أما منظمة األم املغربية       - ٢٥٦
ز ومحاية حقوق املرأة، مشرية إىل اهلدف الثالث من األهداف فقد ركزت بياهنا على املساواة وعلى تعزي) لألمهات

وقالت إن  . اإلمنائية لأللفية، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             
مرتبطـة  ورأت أن املساواة    . اإلجنازات يف جمال حقوق املرأة يف تونس أصبحت حقيقة اجتماعية وقيمة دستورية           

بكفاح املرأة من أجل زيادة حتسني احلق يف العمل والوضع داخل األسرة وكذلك املشاركة يف عمليـة التنميـة                   
ولذا، جيب أن تصاحب املساواة مناقشة متعمقة تشمل اجملتمع الدويل برمته بغية وضع خطـة               . البشرية املستدامة 

 موعداً هنائيـاً  ٢٠١٥ر قمة األلفية الذي حدد عام  عمل للقضاء على مجيع أشكال التمييز، كما اقترح ذلك مؤمت         
  . لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

اليت حتدثت أيضاً باسم معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان         (وقالت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب        - ٢٥٧
 إحراز تقدم، وخباصة علـى      إن تونس قادرة على   ) ومنظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية لفقهاء القانون       

وأسفت لوجود ثغرات كبرية يف القـانون التونـسي،        . صعيد التشريع، يف جمال حقوق الطفل وجمال مركز املرأة        
وأضافت أهنا كانت تتمىن أن يتطرق النقاش يف الفريق العامل إىل عـدد مـن               . وخاصة يف الطريقة اليت ُيطبَّق هبا     

 التقرير، قالت إنه ينبغي لتونس اختاذ تدابري ال لبس فيها لوضع حد ملمارسة  من٩وفيما يتعلق بالفقرة . التوصيات
، فإن عليها توضيح تعريف اإلرهاب املشار إليـه يف          ٥٩ و ٤٩أما بشأن الفقرتني    . التعذيب خالل االستجوابات  

الخـتالف   والذي ال ينبغي استخدامه للحد من حرية تشكيل اجلمعيات وحرية التعبري أو أشكال ا              ٢٠٠٣قانون  
، ينبغي أن تضمن استقالالً حقيقيـاً       ٣١ و ٦وفيما يتعلق بالفقرتني    . السياسي املُعبَّر عنها دون اللجوء إىل العنف      

للقضاة واملوظفني القضائيني حبيث يتسىن هلم تطبيق القانون باحترام أخالقيات املهنة وأن تضع حـداً ملـضايقة                 
تضمن فتح حتقيق فعلي يف مجيع االدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب أو ، فينبغي أن ٢٣وأما بشأن الفقرة . احملامني

املعاملة غري اإلنسانية أو القاسية أو املهينة، وأن تضع حداً للممارسة احلالية اليت تتبعها سلطات التحقيق واملتمثلة                 
، ٤٢تعلق بـالفقرة    وفيما ي . يف عدم السماح بتقدمي شكوى أو يف قضاء وقت طويل جداً يف النظر يف الشكوى              

ينبغي أن تضع حداً ملختلف أشكال املضايقة املادية أو اإلدارية أو القضائية أو اإلعالمية املماَرسة ضد احملامني عن             
، فينبغي أن ُتعّدل القانون القاضي بعدم إصدار أية عقوبـة ضـد   ١٩ و١٠وأما بشأن الفقرتني  . حقوق اإلنسان 

  . سنة إذا تزوج اجلاين الضحية٢٠نسية ضد شخص يقل عمره عن الشخص الذي ُيدان بارتكاب جرمية ج

) اليت حتدثت أيضاً باسم االحتاد الدويل للقلم والرابطة العاملية للصحف(والحظت رابطة الناشرين الدولية   - ٢٥٨
ري إىل   فرع تونس، أصدر تقريراً يش     - أن فريق الرصد التابع للشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري            

وقالت إهنا تعتقد . ١٩خروقات جسيمة للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف تونس، وال سيما املادة 
أن التوصية الوحيدة املتعلقة حبرية التعبري يف تقرير االستعراض املتعلق بتونس، اليت تتناول بصورة رئيسية تنقـيح                 

ري كافية على اإلطالق ملعاجلة املشكالت الكثرية القائمة يف تونس يف            من قانون الصحافة، هي توصية غ      ٥١املادة  
ورحبت بنبأ رفع الرقابة عن بعض الكتب اخلاضعة للرقابة وبإدخال بعض التغيريات اإلجيابيـة علـى           . هذا اجملال 

 وحثـت   .التشريع، وإن كانت هذه التغيريات ال تصل إىل مدى يكفي ملعاجلة الشواغل اليت أُثريت يف التقريـر                
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السلطات التونسية على تشجيع تنوع مضمون الصحافة وملكيتها، وعلى التوقف عن حجب املواقع اإللكترونية              
وأكدت أيضاً مـن    . لألنباء، ورفع الرقابة عن مجيع الكتب اخلاضعة للرقابة والسماح بإصدار منشورات جديدة           

حلكومية القانونية بالعمل وأن تسمح بإنشاء      جديد موقفها املتمثل يف وجوب أن تسمح احلكومة للمنظمات غري ا          
  .منظمات مستقلة من دون اشتراط احلصول على موافقة سياسية مسبقة

وأشار االحتاد الوطين للمرأة التونسية إىل أن تقرير تونس يكشف عدداً من املؤشرات املتعلقة بوضع املرأة          - ٢٥٩
وقال إن اإلجنازات املبيَّنة يف التقرير قد تأتت عن         . ييف خمتلف جماالت النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماع      

اعتماد تونس، بعد االستقالل مباشرة، قانون أحوال شخصية يكرِّس حترر املرأة، وخباصة من خالل منـع تعـدد    
وُتعترب مجيع اإلجنازات اليت حققتها املرأة يف       . الزوجات، واستئصال الزواج العريف، وإرساء مبدأ الزواج القضائي       

  وعلى الرغم من اجلهود املبذولة والتقدم احملـرز،        . تونس مثرة نقاش جاد وبّناء بني احلكومة واجلمعيات النسائية        
وأضاف أن احلقوق اليت تتمتع هبا . ال تزال توجد بعض الثغرات اليت تستدعي التفكري فيها بصورة متعمقة ومجاعية

ودعا إىل توحيد اجلهود ومضاعفة االتصاالت بني . المية والتطرفاملرأة يف تونس اليوم تشكِّل سداً منيعاً أمام الظ     
  .النساء ذوات الثقافات املختلفة من أجل زيادة تعزيز حقوق املرأة والتصدي جلميع أولئك الذين حياولون عرقلتها

شارت إىل ورحبت منظمة الفضاء األفريقي الدولية بالنهج الذي تتبعه تونس إزاء حقوق اإلنسان بوجه عام وأ              - ٢٦٠
وقد متكنت تونس من حتويل املـرأة إىل قطـب          . أن النهوض باملرأة يف تونس يستحق الدعم من جانب اجملتمع الدويل          

والحظت أن تونس قد ركزت جهودها، منذ هناية الثمانينات، علـى           . إبداع ويقظة لتحقيق تنمية اجتماعية متناسقة     
واختذت تونس، إىل جانب أحكام قانون األحوال       . افل صنع القرار  وصول املرأة يف اجملال العمومي إىل مستوى أهم حم        

وهناك قائمة طويلة من تدابري احلمايـة       . الشخصية اخلاص باملرأة، الكثري من املبادرات اهلادفة إىل تنفيذ هذه األحكام          
تـدابري لتعزيـز    واختذت  . وقد أعطت تونس على الدوام مكانة متميزة لتعليم وتدريب الفتيات         . الواردة يف الدستور  

  .اندماج املرأة يف خمتلف جماالت احلياة العامة يف الوقت الذي يتم فيه إعدادهن الختاذ القرارات

ورحبت اجلمعية التونسية حلقوق الطفل بسحب تونس حتفظاهتا على اتفاقية حقـوق الطفـل، عمـالً                  - ٢٦١
ة النظر يف سحب التحفظات على اتفاقية       بالتوصيات اليت قدمتها اللجنة، وأكدت من جديد طلبها القاضي بإعاد         

وذكرت أنه على الرغم من أن التشريع يتفق مع اتفاقيـة حقـوق             . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
الطفل، ال تزال هناك بعض الصعوبات القائمة، مثل ضرورة تدعيم آليات محاية حقوق الطفل، وخباصة عن طريق       

  . ت انتهاك حقوق الطفل تكون متاحة للجميع، مبا يف ذلك اجملتمع املدينإقامة قاعدة بيانات بشأن حاال

والحظت مؤسسة أطلس للتنمية الذاتية والتضامن أن التقرير املتعلق بتونس يشري إىل جهـود مكافحـة                  - ٢٦٢
ى بـذهلا  الفقر، ورحبت باجلهود اليت أتاحت إمكانية التوفيق بني الشؤون االقتصادية واالجتماعية واليت شجع عل    

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة واملواد الغذائية األساسية واآلثار السلبية          . التضامن النشيط بني اجلهات املعنية    
  .للعوملة، تساءلت عن مدى إعمال صندوق التضامن العاملي املنشأ ملكافحة الفقر

 أصبحت اآلن تتمتع باحلماية بفضل      ورحبت اجلمعية التونسية لالتصال بكون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          - ٢٦٣
، الذي ينسجم مع االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي اتفاقية صـدقت عليهـا             ٢٠٠٥تشريع عام   

وقالت إهنا على ثقة بأنه ميكن اختاذ تدابري أخرى لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة بصورة كاملة يف . تونس
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وحثـت  .  وخباصة يف ميدان استخدام التكنولوجيا الرقمية، الذي ال يزال باهظ الكلفة يف تـونس              احلياة االجتماعية، 
احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على بذل املزيد من اجلهود لوضع وتطبيق اآللية الالزمة إلتاحة اجملال للوصول                 

  .ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اتفاق٢١إىل املعلومات وتكنولوجيا املعلومات، وفقاً للمادة 

ورحبت منظمة العمل الدويل ألجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى بالنهج الـشمويل إزاء                 - ٢٦٤
حقوق اإلنسان الذي تنادي به تونس استناداً إىل القيم املبيَّنة يف برنامج عمل فيينا والصكوك ذات الـصلة الـيت       

رزت جهود تونس، وال سيما التصديق على الصكوك الدولية، واالتفاق على السماح وأب. وضعها االحتاد األفريقي
ملنظمة هيومان رايتس ووتش بزيارة السجون، وإنشاء هيئة مبثابة منسق عام بشأن حقوق اإلنسان مسؤول عـن                 

س متابعة تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات، واعتماد مشروع قانون يعزز الـضمانات القـضائية خـالل احلـب                
االحتياطي، وسحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء 
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والتصديق على ميثاق إنشاء حمكمة أفريقية بشأن حقوق اإلنسان والشعوب                

  .قوق الفقراءوعلى امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، وهو أمر مهم لتعزيز ح

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ٤
  النتائج واملالحظات اخلتامية

ويف اخلتام، شكر وزير العدل وحقوق اإلنسان، سعادة السيد بشري تكاري، مجيع املتحدثني، مبن فـيهم                  - ٢٦٥
وذكر أيضاً  . يذ توصيات جملس حقوق اإلنسان    وذكَّر بأن تونس ملتزمة التزاماً راسخاً بتنف      . أعضاء اجملتمع املدين  

أنه مت إنشاء هيئة لضمان متابعة التوصيات وذكَّر بأن تونس سبق أن أبلغت عن اإلجنازات األخرية اليت حتققت يف                
وأوضح كذلك أن الدعوة املوجهة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان              . إطار هذه التوصيات  

اسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ال متنع من توجيه دعوات إىل مقررين خاصني آخرين، وال سيما                واحلريات األس 
وأكد يف هذا   . املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              

ا القضاء، وأكد كذلك أنه ال توجـد        الصدد أنه ال يوجد تعذيب يف تونس، وإمنا هناك حاالت تعذيب يالحقه           
  .حصانة فيما يتعلق مبمارسات التعذيب

وفيما يتعلق بقضية الصحفي اليت أشري إليها أثناء املناقشات، ذكر أن الصحفي املذكور احتجز ألسباب ال   - ٢٦٦
مع ذلك،  و. وأكد يف هذا الصدد أنه ال يتم احتجاز أي شخص يف تونس بسبب آرائه             . عالقة هلا بكونه صحفياً   

وفيما يتعلق . فإن ممارسة هذه املهنة ال تشكل حصانة فيما يتعلق بأي جرم ميكن أن يرتكبه الشخص الذي ميارسها
بالنفاذ إىل مواقع اإلنترنت، ذكَّر بأنه مت توجيه اللوم للحكومة التونسية ألهنا حاكمت شباباً الستخدامهم مواقع                

  .حد األشخاص املعنيني وتويف فيما بعد يف حادث مرتبط بنشاط إرهايبوقد أُفرج عن أ. اإلنترنت لصنع املتفجرات

وذكَّر الوزير اجمللس بأنه ال يزال هناك الكثري من العقبات الواجب تذليلها، وال سـيما تلـك املتعلقـة            - ٢٦٧
ساعي تونس وأشار كذلك إىل أن اإلرهاب ميثل حتدياً كبرياً، ولكنه لن يكبح م. باستغالل الدين وبالتطرف الديين

وإذا كانت هناك أوجه قصور ال تزال قائمة يف القانون التونسي يف هذا اجملال، فإن . وسيحاَرب عن طريق القانون
  .احلكومة على استعداد ملعاجلتها



A/HRC/8/52 
Page 121 

 الذي - وأكد الوزير كذلك أن تونس ستواصل، على الصعيد الداخلي، تعاوهنا اإلجيايب مع اجملتمع املدين             - ٢٦٨
  . وستعزز ذلك التعاون-  بدور يف تعزيز حقوق اإلنسان جيب أن يضطلع

وأعرب الوزير يف اخلتام عن أمله يف أن يكون قد ساهم يف إجناح عملية االستعراض الدوري الشامل، اليت   - ٢٦٩
يرى أهنا مفيدة ولكن جيب أن يتبعها امتحان ذايت على املستوى الوطين، وهو امتحان بدأت تونس، اليت جعلـت   

  .اإلنسان خياراً استراتيجياً، تقوم به فعالًمن حقوق 

  املغرب

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الـواردة يف         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨أُجري االستعراض املتعلق باملغرب يف        - ٢٧٠
ر من مرفق قرا) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته املغرب وفقاً للفقرة : ، واستند إىل الوثائق التالية٥/١قرار اجمللس 

؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          )A/HRC/WG.6/1/MAR/1 (٥/١اجمللس  
ــرة    )A/HRC/WG.6/1/MAR/2) (ب(١٥ ــاً للفق ــية وفق ــه املفوض ــذي أعدت ــوجز ال ) ج(١٥؛ وامل

)A/HRC/WG.6/1/MAR/3و Corr.1.(  

 يف نتائج االستعراض املتعلق بـاملغرب       ٢٠٠٨نيه  يو/ حزيران ٩ املعقودة يف    ١٤ونظر اجمللس يف جلسته       - ٢٧١
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

وتتألف نتائج استعراض التقرير املتعلق باملغرب من تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري                 - ٢٧٢
وتعهداته الطوعيـة   أو االستنتاجات،   /، وآراء املغرب فيما يتعلق بالتوصيات و      )Corr.1 و A/HRC/8/22(الشامل  

والردود اليت قدمها قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا بصورة كافيـة     
  .خالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ١
  بشأن التزاماهتا الطوعيةأو االستنتاجات و/التوصيات و

صرح السفري حممد لوليشكي، املمثل الدائم للمغرب لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف، بأن الوفد املغريب                 - ٢٧٣
 ٨قبل، لدى اختتام االستعراض املتعلق باملغرب يف الفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل يف                   

وقد أحاط الفريق العامل علمـاً، يف    .  اليت قدمت إليه   ١٣ل وصيات ا  توصية من بني الت    ١١،  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
هذه التوصيات، بالتقدم الذي أحرزه املغرب يف ميدان حقوق اإلنسان وشجعه على مواصلة توسـيع وتعميـق                 
اإلصالحات اجلوهرية اليت قام هبا خالل السنوات األخرية بتوجيه من امللك حممد الـسادس ومبـشاركة فعالـة                  

وهذه التوصيات، اليت تندرج ضمن إطار اإلصالح اجلـاري يف          . ة من جانب مجيع شرائح اجملتمع املغريب      ومتواصل
املغرب، هي توصيات ذات طبيعة خمتلفة، مبعىن أن بعضها ميكن أن ينفذ يف األجل القصري، بينما يتطلب بعـضها                   

عما يترتب على تنفيذها من آثـار يف        اآلخر حداً أدىن من التنسيق والقرارات من جانب إدارات خمتلفة، ناهيك            
 الواردة يف تقرير الفريق العامـل       ١١ل ويف ضوء هذه االعتبارات، أكد املمثل قبول املغرب للتوصيات ا         . امليزانية

)A/HRC/8/22 (وأبلغ اجمللس بالتدابري التالية اليت اختذت لوضعها موضع التنفيذ.  
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وري املتعلق باملغرب حىت قام مركـز التوثيـق واإلعـالم           فما كاد ميضي أسبوعان على االستعراض الد        - ٢٧٤
 وهو املؤسسة الوطنية املغربية     - والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، التابع للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان           

 حول إطالق العملية التحضريية خلطة العمـل        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٦ و ٢٥ بتنظيم ندوة يف     - حلقوق اإلنسان   
ال الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت سيتيح إمتامها للمغرب االنضمام إىل جمموعة الدول اليت أنشأت              الوطنية يف جم  

  .هذا النوع من الصكوك على املستوى الدويل

واهلدف من هذه اخلطة هو مساعدة احلكومة واملنظمات وهيئات اجملتمع املدين يف جهودها الراميـة إىل                  - ٢٧٥
اإلنسان؛ وتعزيز املؤسسات الوطنية العاملة يف هذا اجملال؛ ومواصلة التصديق علـى            احترام وتعزيز ومحاية حقوق     

االتفاقيات الدولية؛ ونشر املعلومات عن معايري وآليات حقوق اإلنسان، وخباصة داخل اهليئات املكلفـة بإنفـاذ             
لفئات الضعيفة داخل البلد؛ القوانني وفيما بني العاملني االجتماعيني؛ ووضع برامج حمددة هتدف إىل حتسني حالة ا         

وعقب إطالق هذه اخلطة بصورة رمسية، يعتزم مركز التوثيق . والتركيز على دور حقوق اإلنسان يف التنمية الوطنية
 ٢٠٠٨يوليـه  /يونيه ومتوز/واإلعالم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان تنظيم أربعة لقاءات إقليمية خالل شهري حزيران   

  .زي عن النقاش والعمل جنباً إىل جانب مع األطراف الفاعلة احمللية املعنيةهبدف نزع الطابع املرك

ويف جمال مكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف األسري، متثلت املبادرة اليت اختـذهتا احلكومـة                    - ٢٧٦
 إنشاء مراكز جديـدة     املغربية مؤخراً واهلادفة إىل مكافحة هذا العنف يف جمموعة من التدابري اليت تتراوح ما بني              

. للمشورة وإليواء النساء اللوايت يتعرضن للضرب، وإجراء تنقيح لقانون العقوبات يهدف إىل جترمي العنف األسري
ولتوعية الرأي العام هبذه الظاهرة، سوف يربم اتفاق مع املفوضية العليا لشؤون اخلطة يف املغرب للتعريف كميـاً                  

ويف الوقت ذاته، سوف جيرى استقصاء وطين ملعرفة مدى انتشار العنف القائم            . اونوعياً هبذه الظاهرة وانعكاساهت   
ومن املقرر كذلك تعزيز هياكل املشورة املقدمة إىل النساء الضحايا ومراكز إيوائهن، مبشاركة             . على نوع اجلنس  

بالتعاون مـع    ٢٠٠٩ مركزاً جديداً خالل عام      ١٦من جانب خمتلف األطراف الفاعلة، وذلك عن طريق إنشاء          
وتتوخى االستراتيجية احلكومية للتنمية االجتماعية إنشاء مركز إعادة تأهيـل ملـرتكيب            . املنظمات غري احلكومية  

  وأخرياً، ُعرض رمسيـاً،    . العنف وإضفاء الصبغة املؤسسية على املرصد الوطين ملكافحة العنف املمارس ضد املرأة           
اعات ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، وهذا الربنامج هو مثرة ، برنامج متعدد القط٢٠٠٨مايو / أيار٣٠يف 

واهلدف منه هو تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، ومد         . شراكة مع مثاين مؤسسات متخصصة تابعة لألمم املتحدة       
  .املرأة بأسباب القوة، وخفض العنف املمارس ضد املرأة مبقدار النصف

قوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت وقعها املغرب، قامت احلكومة بصورة استباقية، وفيما يتعلق باتفاقية ح  - ٢٧٧
يف موازاة مواصلة إجراءات التصديق، بإعداد مشروع قانون بشأن تعزيز حقوق هذه الفئة من األشخاص يرتكز                

  .إىل حد كبري على تلك االتفاقية

 مفوضاً عاماً سـامياً     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩  وفيما يتعلق حبالة السجون، عيَّن امللك حممد السادس يف          - ٢٧٨
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، يتمثل دوره يف السهر على ضمان األمن داخل مؤسسات السجون، وحتديثها،               

وسيساعد املفوَض العام السامي يف ممارسته وظائفه . وعدم السماح بارتكاب أي عنف أو إخالل بالقوانني داخلها
لظروف املناسبة إلجراء تأهيل حقيقي للمحتجزين يتيح إعادة دجمهم مهنياً واجتماعياً بعـد             مدير مكلف بتهيئة ا   

وفيما يتعلق بالبىن التحتية، تواصل احلكومة املغربية برناجمها اخلاص بتجديد وتوسيع الـسجون             . إطالق سراحهم 
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ية التخفيف من اكتظـاظ     القائمة وتقوم ببناء سبعة سجون جديدة، سوف تضاف إليها ثالثة مشاريع أخرى بغ            
وتقوم احلكومة املغربية، يف إطار تنفيذ هذا اهلدف، باختاذ تدبريين آخرين مهـا             . السجون وحتسني األوضاع فيها   

  .إطالق سراح عدد معني من السجناء قبل انتهاء مدة احلكم الصادر حبقهم واعتماد تدابري بديلة للحبس االحتياطي

التالية حول اجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة الـيت           وقدم وفد املغرب اإلجابات       - ٢٧٩
  .كانت موضوع إحدى توصيات الفريق العامل

 مستفيداً، يضمون ضحايا انتهاكات خطرية      ١٣  ٤١٢فعلى صعيد جرب الضرر الذي حلق باألفراد، هناك           - ٢٨٠
لقوا تعويضاهتم، وبذلك تكون نسبة املـستفيدين       حلقوق اإلنسان ارتكبت يف املاضي أو ورثتهم الشرعيني، قد ت         

وفيما يتعلق بشمل ضحايا االنتهاكات اجلسيمة يف نظام الرعاية         .  يف املائة  ٩٥الذين تلقوا تعويضاهتم قد جتاوزت      
. الصحية األولية، أدى التعاون بني املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلكومة إىل توقيع اتفاقية يف هذا الـشأن                

  . هذه االتفاقية، تتحمل الدولة كافة املصاريف الطبية للضحايا وورثتهم الشرعينيومبوجب

 مركز تنسيق يف املناطق اليت عانت على النحو األكرب من ١١وفيما يتعلق باجلرب على صعيد اجملتمع، أنشئ   - ٢٨١
  .لك املناطقاالنتهاكات، بغية املشاركة يف تنفيذ املشاريع اإلمنائية اليت تعود بالفائدة على ت

ويف إطار اجلرب على صعيد األفراد واجملتمع أيضاً، وقعت وزارة العمل والتدريب املهين واجمللس االستشاري   - ٢٨٢
، على اتفاقية تعاون تتيح لتلك اهليئة اإلسهام يف تطبيق برامج اجلـرب  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣حلقوق اإلنسان، يف   

  .على صعيد األفراد واجملتمع

مايو، املؤمتر الوطين الثاين عشر حلقوق الطفل / أيار٢٩ و٢٨فترة قريبة جداً، نظم املغرب، يف يومي ومنذ   - ٢٨٣
وكان املؤمتر مناسبة لتقييم خطة العمل      ". أي دور لألطراف الفاعلة احمللية؟    : تعزيز حقوق الطفل  "حول موضوع   

ن دعا، يف مجلة أمور، إىل دعم روح املشاركة         واختتم املؤمتر ببيا  . الوطنية للطفولة، بعد مضي سنتني على تنفيذها      
اليت أبداها خمتلف القطاعات، وإشراك األطفال يف تقييم خطة العمل الوطنية للطفولة، وضرورة اعتماد املعـايري                
اجليدة ومبادئ تكافؤ الفرص ووسائل مكافحة خمتلف أشكال الضعف املدرسي، ومواصلة إصالح نظام الـصحة               

  .ية ومؤسسات الرعاية الصحية لألم والطفلعلى صعيد إدارة الرعا

وفيما يتعلق بالتعليم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وبغية تعزيز قدرات املسؤولني املكلفني بإنفـاذ                 - ٢٨٤
القوانني يف جمال حقوق اإلنسان، شرع اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف تطبيق اتفاقيات شراكة وتعـاون                

واهلدف من هذه االتفاقيات هو تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف          . ية الوطنية ووزارة الداخلية   وقعت مع وزارة الترب   
وأجريت دراسة  . املؤسسات التربوية ويف مناهج تدريب كوادر وموظفي وزارة الداخلية املكلفني بإنفاذ القوانني           

 القدرات ومعرفة ما إذا كان يلـزم        لتقييم برامج التعليم والتدريب القائمة بغية قياس احتياجاهتا من حيث تعزيز          
  . إدخال تعديالت عليها

وبشأن التوصيات املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية وتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصـة       - ٢٨٥
  .للمجلس، صرح املغرب بأنه أخذ علماً هبذه التوصيات وقدم اإليضاحات التالية
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ار مشاركته اإلجيابية يف آليات األمم املتحدة، على التعاون بصورة كاملة مـع             فقد دأب املغرب، يف إط      - ٢٨٦
املكلفني باإلجراءات اخلاصة وعلى دعم والياهتم، ناهيك عن أنه أنشأ بعضها، كما هو احلال بالنسبة لوالية املمثل 

وعلى األخص، استقبل . النرويجاخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، اليت أنشأها مع وفد 
 املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ ويف              ٢٠٠٠املغرب يف عام    

، املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف        ٢٠٠٦، املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين؛ ويف عام          ٢٠٠٣عام  
وقد شهد  . (A/HCR/8/10/Add.2)راسة تقرير بعثته يف بداية الدورة الثامنة للمجلس         التعليم، الذي مت عرض ود    

  .مجيع هؤالء املقررين على تعاون املغرب املطلق

وأكد املمثل من جديد أن التزام املغرب حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان هو التزام صادق ودائم وال رجعة                   - ٢٨٧
صميم مع انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية وقدم تعويضات إىل الضحايا     وبعد أن تعامل املغرب بشجاعة وبت     . فيه

أو ورثتهم الشرعيني، فإنه يعمل حالياً على تعزيز مكتسباته يف هذا اجملال وعلى توسيع جماالت احلريـة وهتيئـة                   
 اقتـصادية أم  الظروف اليت تتيح جلميع املغاربة دون متييز ممارسة جممل احلقوق، سواء أكانت مدنية أم سياسية أم  

  .وقال املمثل إنه لن يتواىن عن إطالع اجمللس باستمرار على تطور هذه اإلصالحات ونتائجها. اجتماعية أم ثقافية

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول اليت تتمتـع            - ٢
  مبركز املراقب يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

وأشارت مع التقـدير إىل أن      . ريقة الشفافة اليت تناول هبا االستعراض     أشادت هولندا بالوفد املغريب للط      - ٢٨٨
املغرب وافق على مجيع التوصيات اليت قدمت خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل تقريباً، مبا فيها التوصـية                  

 إذا كـان    وسألت هولندا كذلك عما   . الداعية إىل مواصلة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة          
ميكن للمغرب أن يبلغ اجمللس، ال بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املتفق عليها فحسب، بل أيضاً بإعادة النظر يف 
موقفه من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وبتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني بـاإلجراءات                 

  .اخلاصة املواضيعية على أساس طوعي

وقالت إن  . شكرت تونس املغرب على بيانه البارز وأثنت عليه اللتزامه بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            و  - ٢٨٩
التقدم احملرز يف هذا اجملال يدل على الرغبة اليت عربت عنها غالباً السلطات املغربية يف جعل حقوق اإلنسان حقيقة 

ملغرب يف تعزيز دسـتوره، ومواءمـة تـشريعاته،         وأشارت تونس إىل اإلجنازات اليت حققها ا      . يف احلياة اليومية  
والتصديق على مجيع الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تقريباً، وأثنت على املغرب للنتائج الـيت حققتـها             

. املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي خطة عمل لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف املغـرب               
  .س املغرب على مواصلة جهوده لتوفري الرفاه جلميع املغاربةوشجعت تون

. وحتدثت قطر نيابة عن اجملموعة العربية فهنأت املغرب على ما أحرز من تقدم يف جمال حقوق اإلنـسان        - ٢٩٠
وأثنت عليه لدوره يف إنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل وقالت إن املغرب أوىل توصيات الفريق العامل كل                 

هتمام وسّرع اخلطوات اهلادفة إىل إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان من خالل توفري التدريب والتثقيف، وخباصـة                اال
وأكدت اجملموعـة  . للمسؤولني عن إنفاذ القوانني، وصان محاية األقليات والنساء واألطفال واملعوقني واملهاجرين   

دان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مشرية إىل       العربية من جديد تقديرها لإلجنازات اليت حققها املغرب يف مي         
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وأشـارت قطـر    . نتائج هيئة اإلنصاف واملصاحلة، اليت ضمنت حدوث تقارب بني خمتلف شرائح اجملتمع املغريب            
وشددت على أن املغـرب سـرَّع   . كذلك إىل أن املغرب اعتمد تدابري خمتلفة إلعطاء دفع جديد حلقوق اإلنسان          

  .اليت قدمها اجمللس وواصل جهوده لضمان توافق قوانينه مع مجيع التزاماته الدوليةردوده على التوصيات 

وقالت باكستان إن استعراض املغرب كان واحداً من أكثر االستعراضات مشوالً، وشكرت وفد املغرب                - ٢٩١
حـدى هـاتني   وإ. على العرض املفصل الذي قدمه، مشرية إىل أن املغرب قبل مجيع التوصيات، باستثناء اثنـتني           

ورحبت باكستان بتعهد املغرب . التوصيتني تتعلق بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بإجراءات خاصة مواضيعية
ورحبت أيضاً بتعيني مفوض . بالنظر بصورة جادة وإجيابية يف أي طلب يقدمه أي من املكلفني باإلجراءات اخلاصة

  .لى حنو يتماشى مع توصيات الفريق العاملسامٍ جديد إلدارة السجون ذي مرتبة وزارية، ع

ورحبت البحرين بالبيان الذي أدىل به املغرب وأشادت باملغرب ملا حدث يف هذا البلد مـن تطـورات                    - ٢٩٢
كما أشادت باملغرب حلرصه على العمل مع مجيع اجلهات املعنية علـى            . إجيابية حنو تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

وقد برهن املغرب عن التزاماته جتاه أهداف االستعراض الدوري الـشامل،           .  والدويل املستوى الوطين واإلقليمي  
مشروع القانون لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعيني مفـوض سـامٍ            : مسلماً بأمهية عدد من القضايا    

 حقـوق  لتحسني أوضاع السجون والسجناء، وتنظيم مؤمتر وطين بشأن الطفولة من شأنه أن يساعد على إعمال             
  .الطفل، وكل هذه كانت من بني التوصيات املقدمة خالل االستعراض

وقالت إن املغرب . وهنأت اجلمهورية العربية السورية املغرب لتعاونه مع آلية االستعراض الدوري الشامل  - ٢٩٣
ـ   . بذل جهوداً حلماية حقوق اإلنسان واختذ تدابري إلذكاء الوعي حبقوق خمتلف الناس            سى اجمللـس   وينبغي أال ين

اجلهود اليت بذهلا املغرب يف إنشاء اجمللس، وهو يستحق الثناء لبذله هذه اجلهود واللتزامه املستمر بتعزيز ومحايـة                  
  .حقوق اإلنسان

اء وفعال يف العمـل يف جمـال                   - ٢٩٤ وأشادت اململكة العربية السعودية بسفري املغرب ملا يضطلع به من دور بّن
غرب بلد رائد فيما بني البلدان العربية يويل اهتماماً خاصاً إىل حقوق اإلنسان على وأكدت أن امل. حقوق اإلنسان

وأشارت كذلك إىل أن املغرب تعامل بإجيابية مع التوصيات اليت قـدمها الفريـق              . املستويني املؤسسي والقانوين  
ة أن هذا األمر يدل على تصميم       وتعتقد اململكة العربية السعودي   . العامل وقَبِلها، وإن كانت لبعضها تبعات مالية      

ورحبت باخلطة الوطنية بشأن الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت . املغرب على مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
وقالت إن تنفيذ التوصيات املقدمة خـالل  . وضعها املغرب وفقاً إلعالن فيينا واهلادفة إىل التوعية حبقوق اإلنسان     

فعل مع إنشاء منصب مفوض سامٍ لإلشراف على أوضاع السجون والسجناء، وفقاً للمعايري االستعراض قد بدأ بال
  .والحظت اململكة العربية السعودية أن املغرب نظم أيضاً املؤمتر الثاين للمؤسسات العربية حلقوق اإلنسان. الدولية

 خالل االستعراض يبني حرص ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤وأشار األردن إىل أن التقرير الوطين الذي نوقش يف   - ٢٩٥
وقال إن حالة حقوق اإلنسان يف املغرب ما انفكت تتحسن وأن احلكومة تعاونت             . املغرب على حقوق اإلنسان   

وال غرابة يف أن املغرب ضمن قيام حوار إجيايب وتفـاعلي           . مع مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع من أجل تعزيزها        
 ١ن إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة، إذ ارتفعت نسبة متثيلها يف الربملان من              وأشار األرد . طوال عملية االستعراض  
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 يف املائة، األمر الذي شجع على حتقيق املساواة يف املهن اليت كان حيتكرها     ٥٠ يف املائة ويف القضاء بنسبة       ١١إىل  
  .ري الشاملوأوصى األردن املغرب بأن يواصل تعاونه مع آلية االستعراض الدو. الرجال حىت اآلن

. وأعربت مصر عن تقديرها جلهود املغرب ولتقريره املناقَش يف إطار االسـتعراض الـدوري الـشامل                 - ٢٩٦
والحظت أن املغرب قد شرع يف تنفيذ التوصيات حىت قبل أن يصدرها الفريق العامل ونوَّهت بالعمل املضطلع به     

ن املغرب هو من بني البلدان القليلة اليت قبلت وشددت مصر على أ . بشأن السجون، وبشأن حقوق املرأة والطفل     
مجيع التوصيات، األمر الذي يدل على الدور الرائد الذي يضطلع به املغرب يف جمال حقوق اإلنسان دون أن يفرِّق 

  .بني خمتلف احلقوق

جهـود يف   وهنأت اإلمارات العربية املتحدة املغرب لقبوله توصيات الفريق العامل وشكرته ملا بذله من                - ٢٩٧
إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، وما أدخله من حتسينات على تشريعاته الوطنية، وما أوجده من ضمانات 
حلقوق اإلنسان من خالل هيئة اإلنصاف واملصاحلة، باإلضافة إىل تدريب مجيع العاملني ومجيع أولئك املكلفـني                

ن املغرب يشارك منذ السبعينات يف بناء مؤسسات حقـوق          وذكرت اإلمارات العربية املتحدة أ    . بإنفاذ القوانني 
اإلنسان اهلادفة أيضاً إىل وضع القواعد واملعايري املواِفقة للقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ألنه يدرك احلاجة 

وترى أنـه   . إىل حتقيق تطورات يف ميدان حقوق اإلنسان وتعزيز ومحاية هذه احلقوق بالتعاون مع اجملتمع الدويل              
وأشارت إىل أن املغرب يعمل من أجل       . ينبغي للمجلس مّد املغرب بكل ما حيتاج إليه من مساعدة يف هذا الشأن            

  . تطبيق املعايري الدولية املعترف هبا يف جمال حقوق اإلنسان

   التعليقات العامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة- ٣

سان يف املغرب بأنه، بوصفه مؤسسة وطنية، مسؤول عـن إعمـال            ذكَّر اجمللس االستشاري حلقوق اإلن      - ٢٩٨
. وقد جتلت هذه اجلهود يف توفري جرب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان          . حقوق اإلنسان بالتعاون مع احلكومة    

ق وفيما يتعل.  يف املائة من احلاالت اليت متت معاجلتها ٩٥وُنفِّذت أحكام قضائية شىت توفِّر تعويضات للضحايا يف         
وفيما يتعلق بـاحلقوق    . بالتأمني الصحي، أتاح التعاون بني احلكومة واجمللس توفري تغطية صحية لغالبية الضحايا           

وفيما يتعلق هبيئة احلقيقة واملصاحلة، أكد      . اجلماعية، مت اختاذ قرارات خمتلفة على املستوى احمللي قبل تنفيذ الربامج          
وذكر أيضاً أنه يعمل علـى      . جرى حتقيقات لتسوية القضايا الباقية    ، وأنه تُ  ٦٦ قضية من أصل     ٤٤أنه مت معاجلة    

مبا يف ذلك ما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ووضع استراتيجية وطنية          . تنفيذ التوصيات اليت اعتمدهتا جلنة اجلرب القانوين      
  . ملكافحة اإلفالت من العقاب

 الصبغة املؤسسية علـى التعـاون بـني         وذكر معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان أنه ينبغي إضفاء          - ٢٩٩
وال ريب . احلكومة واجملتمع املدين يف إعداد االستعراض الدوري الشامل كي يكون هذا االستعراض مثمراً ومنتجاً

وقد مت القيام بإصالحات تـشريعية هامـة        . يف أن املغرب أحرز تقدماً ملموساً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          
غري أن املعهد ومنظمات أخرى تـسجل بانتظـام   . تشريعات الداخلية واملعاهدات الدولية  لتحقيق االتساق بني ال   

  .حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان، ودعا املعهد احلكومة إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل
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 نفسها من تعهـدات     وأثنت املنظمة الدولية املشتركة بني الديانات على حكومة املغرب ملا أخذته على             - ٣٠٠
، ١٩٩٩بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وما اختذته من خطوات مشلت، يف مجلة أمور، تنقيح الدسـتور يف عـام                   

وإصدار تشريع بشأن احلريات العامة وقانون بشأن السجون، وتنقيح قانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون العمل،              
، واعتماد قـانون    ١٩٩٩القسري واالحتجاز التعسفي يف عام      وإنشاء اللجنة املستقلة لتعويض ضحايا االختفاء       

، وإنشاء هيئة معنية باحلقيقة والعدالة واملصاحلة، وإطالق خطة عمل وطنية بـشأن             ٢٠٠٤جديد لألسرة يف عام     
  .وأكدت أن املغرب اعتمد استراتيجيات تعترب اإلنسان حمور التنمية. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف الدار البيضاء احتجاز     ٢٠٠٣وذكرت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان أنه مت منذ وقوع هجمات عام              - ٣٠١
وقالت إن . آالف األشخاص بصورة تعسفية وتعذيبهم وسجنهم بعد حماكمات غري عادلة باسم مكافحة اإلرهاب

انتهاكات التفاقيات دولية صـدَّق     اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب اشتملت على بعض التدابري اليت تؤدي إىل            
وقالت إن التعذيب، الذي مال إىل االختفاء يف بداية األلفية الثانية، قد عاد لألسف من جديد وهو . عليها املغرب

  .مياَرس يف عدد معني من مراكز االحتجاز حتت ستار إنفاذ القانون

.  التوصيات املقدمة خالل االسـتعراض     وشجع احتاد العمل النسوي املغرب على مواصلة جهوده لتنفيذ          - ٣٠٢
وقال إنه يعتقد أنه ينبغي للحكومة أن تسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              

وحث املغرب على إنشاء جملس أعلى للمرأة بغية ضمان حقوقها، وقال إنه            . والربوتوكول االختياري امللحق هبا   
ب أن ينشئ جلنة استشارية جتمع كل أصحاب املصلحة على قدم املساواة وأن يضفي عليها            يعتقد أنه ينبغي للمغر   

  . وحث اجمللس على اعتماد نتائج االستعراض ملساعدة املغرب على تلبية تلك األهداف. الصبغة املؤسسية

الكثري من اجلهـود يف  وأشار االحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن احلرة إىل أن املغرب يبذل            - ٣٠٣
ورحب بقـانون األسـرة   . ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املرأة، وأنه ينبغي أن يقدَّم كمثال وكنموذج         

اجلديد وذكر أن بعض التجارب املغربية ينبغي أن ُيشار إليها بوصفها أفضل املمارسات، وخباصة يف ميدان املصاحلة                 
وقد صدَّق املغرب على اتفاقية   . طار تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني      وإصالح قانون األسرة، الذي يشكل إ     

حقوق الطفل من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفل واختذ تدابري يف جماالت منها التثقيف يف جمال احلقـوق املدنيـة                    
  .جهودهوقال إن الطريق ما زال طويالً وشجع املغرب على مواصلة . وحقوق اإلنسان ومشاركة الطفل

ورحبت منظمة العفو الدولية بالتوصيات اليت قدمتها عدة دول، مبا يف ذلك بشأن مواصلة تنفيذ توصيات   - ٣٠٤
هيئة اإلنصاف واملصاحلة، لضمان احترام حقوق املهاجرين وحتقيق االتساق بني القوانني الداخلية واملعايري الدولية، 

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أحد الـشواغل الرئيـسية          . نوالتصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسا     
املتعلقة حبقوق اإلنسان وهو عدم مساءلة قوات األمن عن التجاوزات اليت ُيزعم أهنا ترتكبها، مبا فيها التعـذيب                  
 واالستخدام املفرط للقوة يف حال االشتباه بارتكاب أحد األشخاص جرائم إرهابية، وحالة الصحراويني الـذين              

يناهضون حكم املغرب يف الصحراء الغربية، وعن عمليات قتل أو اعتقال أو احتجاز املهاجرين الذين حيـاولون                 
وإن عدم إلغاء عقوبة . كما أن هناك مشاعر قلق إزاء حرية الصحافة والصحفيني. الوصول إىل الشواطئ األوروبية

اآلن، كما أوصـت بـذلك هيئـة اإلنـصاف     اإلعدام حىت اآلن وعدم التصديق على نظام روما األساسي حىت        
وحثت منظمة العفـو الدوليـة      . واملصاحلة، جيعالن تصميم السلطات على تنفيذ هذه اإلصالحات موضع شك         

  .احلكومة على اختاذ إجراءات سريعة بشأن هذه القضايا



A/HRC/8/52 
Page 128 

  

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ٤
  النتائج واملالحظات اخلتامية

شكر املمثل الوفود ملا أبدته من تقدير لإلصالحات اليت قام هبا املغرب، وال سيما اجلهود املبذولة يف جمال   - ٣٠٥
وأشار إىل أن هذا التعزيز ال يتجلى يف أعمال على الصعيد الوطين فحسب، وإمنـا         . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

مر بسياسة غري صادرة مبرسوم ولكنها مثرة تعـاون مـع           ويتعلق األ . يتجلى أيضاً يف مبادرات على الصعيد احمللي      
وقال السفري حممد لوليشكي إنه امتنع عن التدخُّل عند إدالء بعض املنظمـات غـري احلكوميـة                 . اجملتمع املدين 

غري أنه حذَّر من خطر تشويه االستعراض . بتصرحيات ليست هلا، يف نظره، أية عالقة باالستعراض الدوري الشامل
وأكد من جديد عزم املغرب على إبالغ اجمللس جبميع املبادرات اليت ُتتخـذ             . الشامل وحتويله عن معناه   الدوري  

  .حلماية حقوق اإلنسان وأكد أن التزام املغرب بقضية حقوق اإلنسان عميق وال رجعة فيه

ية فأكد، بـشأن    وتناول السيد حممد عبد النبوي، مدير الشؤون اجلزائية، الكلمة إلبداء مالحظات ختام             - ٣٠٦
وذكر أن . موضوع مكافحة اإلرهاب، أن القانون املغريب مطابق حلقوق اإلنسان وللقانون املطبَّق يف معظم البلدان

وفيما يتعلق باالدعاءات القائلة مبمارسة التعذيب، صرَّح بأنه ال يعرف          . مجيع عمليات االعتقال تتم وفقاً للقانون     
وأكد أنه إذا كانت . ر إىل هذه الظاهرة وأنه مستعد لالجتماع به ملناقشة هذا األمرما أملح إليه املتدخِّل الذي أشا

وأكد أن اجملتمع املـدين سـاهم يف   . قد حدثت أعمال تعذيب يف املاضي فإن هذه الظاهرة مل تعد موجودة اليوم      
غـرب سـاهم يف جنـاح       وأخرياً، أشار إىل أن امل    . إعداد تقرير املغرب وأن احلكومة تنوي مواصلة هذا التعاون        

  .االستعراض الدوري الشامل

  فنلندا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩أجري االستعراض املتعلق بفنلندا يف        - ٣٠٧
لس من قرار اجمل) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته فنلندا وفقاً للفقرة :  واستنـد إىل الوثائق التالية٥/١قرار اجمللس 

٥/١) A/HRC/WG.6/1/FIN/1(           ١٥؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة)ب (
)A/HRC/WG.6/1/FIN/2( ١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً للفقرة)ج) (A/HRC/WG.6/1/FIN/3.(  

تائج االستعراض املتعلـق بفنلنـدا       يف ن  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املعقودة يف    ١٤ونظر اجمللس، يف جلسته       - ٣٠٨
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بفنلندا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل                 - ٣٠٩
)A/HRC/8/24( اليت قدمتها أو االستنتاجات، والتزاماهتا الطوعية والردود/، وآراء فنلندا فيما يتعلق بالتوصيات و 

قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا بصورة كافية خالل احلوار التفاعلي 
  ).A/HRC/8/24/Add.1انظر أيضاً (يف الفريق العامل 



A/HRC/8/52 
Page 129 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ١
  شأن التزاماهتا الطوعيةأو االستنتاجات وب/التوصيات و

ويـرد يف   . A/HRC/8/24قدم الوفد معلومات عن التدابري اخلاصة مبتابعة التوصيات الواردة يف الوثيقة              - ٣١٠
  . املزيد من املعلومات املتعلقة بأعمال املتابعةA/HRC/8/24/Add.1الوثيقة 

الوعي العام بالتنوع الثقايف يتزايد وأن      ، أوضح الوفد أنه على الرغم من أن         ١ففيما يتعلق بالتوصية رقم       - ٣١١
احلكومة تعمل باستمرار لدمج املهاجرين يف اجملتمع الفنلندي، ال تزال توجد يف فنلندا بعض املشكالت املتـصلة                 

وجتري حالياً مراجعة قانون منع التمييـز       . وقد اختذت تدابري خمتلفة ملعاجلة هذه املشكالت      . بالعنصرية والتعصب 
، يـشكل أمـن     ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٨ويف برنامج األمن الداخلي الذي وضع مؤخراً يف         . لضماناتبغية تعزيز ا  

  .املهاجرين واألقليات اإلثنية أحد القضايا الرئيسية اليت ستوىل اهتماماً خاصاً يف السنوات املقبلة

اً يف احلاجة إىل تعديل ، قدم الوفد معلومات تفيد بأن وزارة العدل تنظر حالي٢وفيما يتعلق بالتوصية رقم   - ٣١٢
التشريع إلجبار موفري اخلدمات اخلاصة مبواقع اإلنترنت على مراقبة وحمو املواد اليت حترض على الكراهية وعلى                

  .اجلرائم العنصرية

، ذكر الوفد أموراً منها أن توفر بيانات مستقاة من مصادرها األوىل أمر هام ٣وفيما يتعلق بالتوصية رقم   - ٣١٣
م السياق الذي حيدث فيه العنف داخل األسرة، مبا ميكن من توفري خدمات أفضل، واختاذ تدابري وقاية               لتحسني فه 

وشاركت فنلندا يف محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف ضد . ورصد، والقيام بالدعوة وبإذكاء الوعي يف هذا الشأن
  . س ضد األطفال وستنشر يف اخلريف دراسة شاملة عن العنف املمار٢٠٠٨املرأة يف عام 

 اليت تدعو إىل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        ٤وفيما يتعلق بالتوصية رقم       - ٣١٤
املهاجرين وأفراد أسرهم، أوضح وفد فنلندا أن حقوق املهاجرين مشمولة بالفعل يف التشريعات الوطنية وتـشريعات                

. وق اإلنسان، مبا فيها االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةاالحتاد األورويب وسائر صكوك حق
وال تتوخى فنلندا   . وحيمي الدستور الفنلندي حقوق وحريات أي إنسان يقيم يف فنلندا، مبا يف ذلك العمال املهاجرون              

  .  من االتفاقيةأن جترى يف املستقبل القريب مشاورات بني الوزارات إلعادة النظر يف موقفها

ويتمثل . ، ذكر الوفد أن فنلندا تسعى بنشاط إىل تعزيز حقوق شعب سامي           ٥وفيما يتعلق بالتوصية رقم       - ٣١٥
ومثة مسألة أخرى تتعلق    . هدف احلكومة احلالية يف إجياد حل ملسألة استخدام األراضي خالل فترة واليتها احلالية            

ات املتعلقة باستخدام األراضي الواقعة يف موطنه وذكـر الوفـد أن        حبق شعب سامي يف املشاركة يف اختاذ القرار       
 ١٦٩هدف احلكومة هو إجياد حل يتضمن الشروط األساسية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم                 

  .بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

 املتعلقة بوضـع الالجـئني      ١٩٥١تزمة بتطبيق اتفاقية    ، قالت فنلندا إهنا مل    ٦وفيما يتعلق بالتوصية رقم       - ٣١٦
تطبيقاً كامالً وشامالً وإن أمني املظامل املعين باألقليات يرى أن اإلجراء املعجل لطلب اللجوء، كقاعدة، يـضمن                 

عالوة على أن الدستور الفنلندي وقانون األجانب حيظـران         . احلماية القانونية ملقدم طلب اللجوء خالل العملية      
  .عاد األجانب إىل بلد ميكن أن يواجهوا فيه عقوبة اإلعدام أو التعذيب أو سوء املعاملةإب
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، أفادت فنلندا، يف مجلة أمور، بأهنا درست يف البداية مبادئ يوغياكارتـا             ٧وفيما يتعلق بالتوصية رقم       - ٣١٧
. يف جمال حقوق اإلنـسان    وسلَّمت بفائدهتا يف إضفاء درجة أكرب من الوضوح والتماسك على التزامات الدول             

وقالت إن فنلندا ملتزمة بزيادة حتسني حالة املثليني يف فنلندا وأهنا ستواصل دراسة الدور املمكن ملبادئ يوغياكارتا 
  .يف هذا الشأن

 الداعية إىل إدماج منظور جنساين إدماجاً كامالً يف عملية متابعة االستعراض ٨وفيما يتعلق بالتوصية رقم   - ٣١٨
 الشامل، أوضح الوفد أن احلكومة تعد خطة عمل بشأن املساواة بني اجلنسني تتمثل أهدافها الرئيسية يف                 الدوري

. إدماج املنظور اجلنساين وزيادة الوعي باملساواة بني اجلنسني يف املدارس واحلد من العنف املمارس ضـد املـرأة                 
ارات على مستوى القطاعات وستؤخذ يف االعتبار       وسُتعتمد خطة العمل النهائية قريباً وستنفذ من قبل مجيع الوز         

  . لدى القيام بأعمال املتابعة بشأن االستعراض

وفيما يتعلق مبسألة األساليب املستخدمة ملنع العنف ضد املرأة بوصفه انتهاكاً حلقوق اإلنسان، بيَّن الوفد                 - ٣١٩
إجيابية بشأهنا واختاذ ما يلزم من تدابري أخرى أن من واجب احلكومة توعية الرأي العام هبذه املشكلة وإجياد مواقف 

وذكر أيضاً أن وزارة العدل تبحث حالياً مسألة ممارسة العنف ضد املـرأة أو              . بغية منع ممارسة العنف ضد املرأة     
  .العنف بني الزوجني كسبب مشدد للعقاب

كلة ممارسة العنف ضد املرأة بدالً وبشأن مسألة التدابري األخرى اليت ميكن أن تعاجل األسباب األساسية ملش  - ٣٢٠
من عواقبها ودور وسائط اإلعالم يف هذا الشأن، ردت فنلندا بأن توفر البيانات واملعلومات شرط أساسي لوضع                 

وباإلضافة إىل مساءلة مرتكيب اجلرائم وتوفري برامج    . سياسات قائمة على أدلة، وأهنا تواصل عملها يف هذا امليدان         
اجلوهرية تعزيز النماذج اإلجيابية لدور الرجل، وإشراك الرجل يف جهود القضاء على العنـف           العالج، من األمور    

وذكر الوفد أنه ال ميكن وضع حد لإلفالت من العقاب والقضاء           . ضد املرأة يف جمايل الوقاية والدعوة على السواء       
  . على انتهاك حقوق اإلنسان هذا إال من خالل اتباع هنج مشويل حقاً

داً على األسئلة اليت أثريت بشأن نظام أمني املظامل، ذكر الوفد أن وزارة العدل أنـشأت يف كـانون                   ور  - ٣٢١
ويف هـذا   .  جلنة معنية باملساواة إلعداد إصالح عام للتشريع املتعلق باملساواة وعدم التمييـز            ٢٠٠٧يناير  /الثاين

  . بغية حتسني سري عمل آلية اإلشرافالصدد، سيتم إعادة النظر يف مركز أمني املظامل وواجباته وسلطاته

 وأن مهامـه    ٢٠٠١وقدمت فنلندا معلومات تفيد بأن أمني املظامل املعين باألقليات بدأ عمله يف عـام                 - ٣٢٢
 فيما يتصل بسن القانون     ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١سرى مفعوله يف    ) ٢٢/٢٠٠٤(ازدادت بصدور تعديل تشريعي     

ة على إصدار التوجيهات واملشورة والتوصيات، يشرف أمني املظامل علـى           وباإلضاف. اجلديد اخلاص بعدم التمييز   
ويـساعد أمـَني   . االمتثال لقانون عدم التمييز خارج عالقات العمل وعالقات اخلدمة اليت حيكمها القانون العام           

جل اجمللس، مع ويعا. ٢٠٠٨- ٢٠٠٥املظامل املعين باألقليات اجمللُس االستشاري لقضايا األقليات الذي أنشئ للفترة 
كما أنه يعزز التعاون بني خمتلـف       . أمني املظامل، القضايا املتعلقة مبنع ورصد التمييز اإلثين، ومراقبة عدم التمييز          

 عضواً ميثلون سلطات الدولة والنقابات ١٤وأمني املظامل املعين باألقليات هو رئيس اجمللس، املؤلف من . السلطات
، عاجل أمني املظـامل  ٢٠٠٧ويف عام . غري احلكومية اليت تعىن بقضايا حقوق اإلنسان    واألقليات اإلثنية واملنظمات    
وأحيلـت  .  قضية وحقق فيها وأحاهلا، حسب االقتضاء إىل السلطات املختصة         ٧٣٧املعين باألقليات ما جمموعه     
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ز أو إىل املدعي العـام      بعض القضايا إلجراء مزيد من التحقيق لدى الشرطة أو إىل احملكمة الوطنية املعنية بالتميي             
  .الختاذ قرار املالحقة القضائية أو إىل اجلهة املختصة لطلب معونة قانونية

وفيما يتعلق باملشكالت الرئيسية اليت تواجهها احلكومة يف تقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار باألشخاص                - ٣٢٣
وقال إن فنلندا هي . بالبشر تبدأ بتحديد هويتهمومحاية الضحايا احملتملني، أوضح الوفد أن مساعدة ضحايا االجتار 

بلد عبور لضحايا االجتار وكثرياً ما جيهل الضحايا، أثناء عملية العبور، أهنم سيصبحون ضحايا لالجتار ويسافرون      
ووزارة الداخلية مسؤولة عن مساعدة     . وبالتايل، فإنه يصعب على السلطات حتديد هويتهم      . بوثائق سفر قانونية  

وقد نظمت خدمات وتدابري دعم متنوعة لصاحل الضحايا، وتقوم مراكز استقبال طـاليب             . الجتار بالبشر ضحايا ا 
وباإلضافة إىل توفري أماكن اإليواء ووسائل الدعم، قد . اللجوء يف جوتسينو أو أولو بتنسيق هذه اخلدمات والتدابري

وتوفر لضحايا االجتار . ة قانونية وترمجة فوريةتشمل هذه التدابري أيضاً توفري معونة طارئة وخدمات صحية ومشور
ويوىل االهتمام، يف تنظيم اخلدمات، إىل االحتياجات الفردية للضحايا         . بالبشر أيضاً توجيهات يف املسائل العملية     

والـسلطات  . وألسباب تتعلق بالسالمة، حيافظ على سرية املعلومات املتعلقة بضحايا االجتار بالبشر          . وسالمتهم
  .ولة عن مساعدة الضحايا، شأهنا شأن سائر األطراف املعنية، ملزمة باحملافظة على السرية املهنيةاملسؤ

ورداً على السؤال املتعلق بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة ملقاضاة مرتكيب اجلرائم ذات الدوافع العنـصرية،                 - ٣٢٤
 هو التوعية ملعرفة ما إذا كانـت اجلرميـة   ٢٠٠٨أوضح الوفد أن أحد أهداف دائرة املالحقات القضائية يف عام      

النيابات ) ٢٠٠٨/١األمر رقم   (وأمر مكتب املدعي العام     . موضع املالحقة القضائية قد ارتكبت بدوافع عنصرية      
  .بإبالغ املكتب جبميع اجلرائم اليت قد تكون هلا دوافع عنصرية

املشكالت القائمة يف جمال حقـوق اإلنـسان،        وسئلت فنلندا عما إذا كانت تنظر يف إدراج قضايا مثل حل              - ٣٢٥
ورداً على هذا السؤال ذكر الوفـد أن القـيم   . كالعنصرية وعدم التسامح، يف الربامج التثقيفية اخلاصة حبقوق اإلنسان   

األساسية اليت تدخل يف صميم املناهج الوطنية للتعليم السابق للمدرسة والتعليم االبتدائي والثانوي هي حقوق اإلنسان                
كما أن التثقيف يف جمال مناهضة العنصرية يشكل جزءاً من القيم األساسية يف مجيع املنـاهج                . واملساواة والدميقراطية 

كمـا أن حقـوق اإلنـسان والتـسامح         . ويشجع التعليم األساسي على التسامح والتفاهم بني الثقافات       . الدراسية
  .الغني، على مستويي التعليم األساسي والثانوي على السواءوالدميقراطية قد أدرجت يف املناهج األساسية لتعليم الب

ولوحظت يف مناهج التعليم األساسي الرئيسية اجلديدة بعض السمات اخلاصة يف تعليم خمتلف اجملموعات                - ٣٢٦
وينبغي أن تراعى يف التعليم اللغات الوطنية لشعب سامي بوصـفه شـعباً أصـلياً               . اللغوية واجملموعات الثقافية  

وتؤكد املناهج الدراسية أيضاً على التنوع الذي يضفيه الطالب املهاجرون من بلدان متنوعة             . قليات الوطنية ولأل
  .على الثقافة الفنلندية

وقد أعدت وزارة التربية، مع وزارة اخلارجية واجمللس الوطين للتعليم ومنظمات اجملتمع املدين، برناجماً وطنيـاً                  - ٣٢٧
. قيف يف جمال حقوق اإلنسان والتسامح والتعدد الثقايف واألقليات جزءاً من هذا الربنـامج             ويشكل التث . بشأن التدويل 

  .ويتمثل أحد األهداف يف مواصلة تعزيز التدويل العملي يف املدارس وتقييم احلاجة إىل تطوير املواد الدراسية
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ـ         ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٢٨ ن أجـل تعزيـز املـساواة يف         ُعدِّل قانون املساواة ليشمل التدابري الواجب اختاذها م
ووفقاً للتعـديل،   . ويف التعليم العام، تتناول هذه التدابري املرحلة العليا من الدراسة الثانوية          . املؤسسات التعليمية 

. ُيطلب من املدارس وضع خطة مساواة مرة واحدة يف السنة، بالتعاون مع اهليئات املمثلة للمـوظفني والطـالب     
وجيب إيالء عملية انتقـاء  .  املساواة يف املؤسسة التعليمية وتعزيز املساواة يف املدارسوجيب أن تشمل اخلطة حالة    

  .الطالب اهتماماً خاصاً

وقُدمت أيضاً معلومات عن الطريقة اليت ميكن هبا للفنلنديني وغريهم متابعة الزيارات الـيت يقـوم هبـا                    - ٣٢٩
 ٨٦املعاهدات، وهي معلومات ترد أيضاً يف الفقرتني        املكلفون بإجراءات خاصة والتوصيات اليت تقدمها هيئات        

وأوضح أيضاً أنه تتم ترمجة املالحظات اخلتامية إىل اللغتني         . (A/HRC/WG.6/1/FIN/1) من التقرير الوطين     ٨٧و
الوطنيتني، الفنلندية والسويدية، وإن أمكن، إىل لغات األقليات املستخدمة يف فنلندا، مثل لغة السامي الشمالية،               

ويتم رصد التنفيـذ عـن طريـق    . (http://formin.finland.fi)نشرها على املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية  و
وكانت احللقات الدراسـية    . ويعد رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مشروعاً منوذجياً       . احللقات الدراسية كذلك  

املالحظات اخلتامية للجنة حقـوق الطفـل       السنوية مفيدة، مبا يف ذلك كمنتديات نقاش تفاعلي تسهم يف تنفيذ            
وباإلضافة إىل ذلـك، أسـهمت هـذه    . ورصد التنفيذ على الصعيد الوطين يف مجيع مراحل دورة تقدمي التقارير     

احللقات الدراسية يف إعداد التقرير املرحلي للحكومة ويف إذكاء الوعي باالتفاقية وبعمليات الرصد والتنفيذ املتصلة 
  .لسلة متصلة لولبيةهبا، اليت شكلت س

وبشأن مسألة الطريقة اليت تضمن هبا فنلندا حق شعب سامي يف أن يستشار بشأن امللكية اجلماعية املتعلقـة                    - ٣٣٠
ويوفر التشريع  . باألراضي، ذكر الوفد، يف رده، أن املشاريع البيئية قد تؤثر على أسباب العيش التقليدية لشعب سامي               

دام األراضي ضمانات قانونية ألولئك الذين متس تلك املشاريع حقوقهم أو مصاحلهم، مبن             اخلاص املتعلق بالبيئة واستخ   
فعلى سبيل املثال، أدرجت يف قانون محاية البيئة، وقانون استخدام األراضي والبناء، وقانون صون              . فيهم شعب سامي  

وذكرت احلكومة الفنلندية أهنا    . االستئنافالطبيعة، وقانون تقييم أثر البيئة أحكام بشأن احلق يف إصدار رأي واحلق يف              
تسعى بنشاط إىل تعزيز حقوق شعب سامي وأن هدف احلكومة احلالية هو حل قضية استخدام األراضي خالل فتـرة                   

وذكر الوفد كذلك أن مشروع قانون احلكومة قيد اإلعداد وأنه جتري مفاوضات نشيطة بـني وزارة                . واليتها احلالية 
ونقطة االنطالق هي ضمان    . عة واحلراجة وبرملان سامي، الذي يعد شريكاً ضرورياً يف املفاوضات         العدل ووزارة الزرا  

ومثة مسألة أخرى . ثقافة شعب سامي وحق هذا الشعب يف استخدام األراضي اليت ميلكها أو يعيش فيها بصورة تقليدية
وإن هـدف  . م األراضي يف موطن هذا الشعب   تتعلق حبق شعب سامي يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باستخدا          

وهنـاك  . ١٦٩احلكومة هو إجياد حل يشتمل على الشروط األساسية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                
مشروع آخر جارٍ يف فنلندا يتعلق حبقوق شعب سامي وهو إنشاء مركز ثقايف جديد لشعب سامي، سوف يـشيد يف                    

والغرض الرئيسي  .  مليون يورو هلذا املشروع    ١٢وقد خصصت احلكومة بالفعل قرابة      . يالبالند يف موطن شعب سام    
للمركز هو تعزيز قدرة شعب سامي على احملافظة بصورة مستقلة على ثقافته ولغته وحياته االجتماعيـة وتطويرهـا،                  

برملاناً لشعب سامي ومكانـاً     وسيكون املركز   . وإدارة وتعزيز استقالله الثقايف واللغوي، ودعم تطوير أحوال معيشته        
تعقد فيه االجتماعات وتعزف فيه املوسيقى وسيحتوي على قاعة سينما وعلى مسرح وعلى مكتبة تزخر مبوارد الثقافة                 

  .٢٠١٢وسيصبح املركز جاهزاً يف عام . والتعليم واملهارات
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اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول اليت تتمتـع            - ٢
  يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضمبركز املراقب 

  .مل تعرب الدول األعضاء والدول اليت تتمتع مبركز املراقب يف اجمللس عن أية آراء  - ٣٣١

   التعليقات العامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة- ٣

ريقة اجلادة ، يف بيان مشترك، بالط)كويكرز(رحبت منظمة العفو الدولية وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور   - ٣٣٢
وأشارتا إىل أن فنلندا هي من بني الدول األوائل . والصرحية اليت شاركت هبا فنلندا يف االستعراض الدوري الشامل

" توصيات"وبالتايل، فإن املسائل املثارة والتعليقات املدىل هبا مل ُيعرب عنها مجيعها بعبارة . اليت خضعت لالستعراض
وعلى سبيل املثال، أثارتا قضية الطول املفرط للخدمـة         .  يف تقرير الفريق العامل    ولذا فإهنا ال تظهر بوصفها هذا     

 من تقرير الفريق العامل، وأملتا بـأن        ٣٦املدنية البديلة باملقارنة باخلدمة العسكرية، وهو أمر مت تناوله يف الفقرة            
  تنفذ فنلندا تلك التوصية

  إندونيسيا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩أجري االستعراض املتعلق بإندونيسيا يف       - ٣٣٣
من قرار ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته إندونيسيا وفقاً للفقرة : ، واستند إىل الوثائق التالية٥/١يف قرار اجمللس 

 للفقـرة   ؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً        (A/HRC/WG.6/1/IDN/1) ٥/١اجمللس  
ــرة     (A/HRC/WG.6/1/IDN/2)) ب(١٥ ــاً للفق ــية وفق ــه املفوض ــذي أعدت ــوجز ال ) ج(١٥؛ وامل

(A/HRC/WG.6/1/IDN/3).  

، يف نتائج االسـتعراض     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ و ٩ املعقودتني يف    ١٥ و ١٤ونظر اجمللس، يف جلستيه       - ٣٣٤
  ).انظر الفرع جيم أدناه(املتعلق بإندونيسيا واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بإندونيسيا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل               - ٣٣٥
(A/HRC/8/23)         أو االسـتنتاجات، والتزاماهتـا     /، واآلراء اليت أعربت عنها إندونيسيا فيما يتعلق بالتوصيات و

امة على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا بصورة الطوعية والردود اليت قدمتها قبل اعتماد النتائج يف اجللسة الع
  .كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل

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

خم وشكل أرخبيلي، يتميز بتراث إثين وديين وثقايف أبلغت إندونيسيا اجمللس بأهنا بلد ذو حجم جغرايف ض  - ٣٣٦
وتواجه إندونيسيا، يف جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على نطاق األمة، حتـديات               . بالغ التنوع 

هائلة من حيث اختالف مستويات قدرة املوارد البشرية والتنمية املؤسسية يف خمتلف املناطق يف نظام احلكم احلايل           
  .المركزي إىل حد كبري، مع وجود إقليمني يتمتعان مبركز خاص من االستقالل الذايت مها آشيه وبابواال
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 ٤٣٦  وقالت إن خطة العمل الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، بلجاهنا احمللية املكلفة بتنفيذها والبالغ عددها  - ٣٣٧
.  مبا يف ذلك يف أوساط املسؤولني احلكـوميني        جلنة، قد أسهمت إسهاماً ذا شأن يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان،          

ومن . وتشارك احلكومات احمللية يف حتمل عبء ومسؤولية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لكل فرد خيضع لواليتها              
وتضطلع احلكومة املركزية حالياً بربامج لبناء القدرات، مبا . األمهية مبكان تعزيز قدرة سلطات األقاليم واملقاطعات

  . إنشاء آليات لتقدمي الشكاوى على مستوى املقاطعاتيف ذلك 

وفيما يتعلق بالتوصيات اليت قدمها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واليت حتظى بتأييد                 - ٣٣٨
ـ                 ة إندونيسيا، قالت إندونيسيا إهنا تعترب هذه التوصيات متماشية مع الربامج ذات األولوية اهلادفة إىل تعزيز ومحاي

وإهنا تنفذ، بالتايل، من خالل برامج متنوعة مثل التدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان؛               . حقوق اإلنسان 
وحتقيق االتساق بني التشريعات الوطنية والقواعد واملعايري الدولية اليت انضمت إليها احلكومة؛ والتعاون اإلقليمي              

  . والدويل يف جمال بناء القدرات

 بالتوصيات الداعية إىل التصديق على املزيد من صكوك حقوق اإلنسان واالنضمام إليهـا،              وفيما يتعلق   - ٣٣٩
 املكلفة بتنفيذ خطط العمل الوطنية، وبالتعاون مـع         ٤٣٦ل قالت إندونيسيا إن احلكومة تقوم، مع جلاهنا احمللية ا        

. األسس الالزمة هلذه املشاريع   أعضاء اجملتمع املدين، مبضاعفة اجلهود جلمع كافة أصحاب املصلحة من أجل وضع             
ويشمل ذلك اجلهود املبذولة لتقييم استعداد أصحاب املصلحة على مستويي األقاليم واملقاطعات لتنفيذ صـكوك               

  . معينة خاصة حبقوق اإلنسان

ساسية وباإلضافة إىل والية اللجان احمللية املتمثلة يف ضمان توافق األنظمة احمللية مع املعاهدات الدولية األ                - ٣٤٠
حلقوق اإلنسان اليت مت التصديق عليها، ذكرت إندونيسيا أن وزارة القانون وحقوق اإلنسان تعمل بالتعاون الوثيق 

وقد أصدرت كلتا الوزارتني تعميماً ومبادئ توجيهية بشأن حتقيق االتـساق بـني             . مع وزارة الشؤون الداخلية   
لك، تبذل اآلن جهود بصورة مستمرة ومنتظمة جلعل التشريعات ونتيجة لذ. القوانني احمللية ومعايري حقوق اإلنسان

  .واألنظمة احمللية مطابقة متاماً للقواعد واملعايري العاملية حلقوق اإلنسان

وبشأن مسألة  . أبريل املاضي /وتناولت إندونيسيا التوصيات اليت أحاطت علماً هبا خالل احلوار يف نيسان            - ٣٤١
. ن حرية الدين والشعائر املرتبطة باملعتقدات الفردية مكفولة مبوجب الدسـتور          الطائفة األمحدية، شددت على أ    

 من الدستور تنصان على أنه ال ميكن احلد من ممارسة حرية الـدين إال مبوجـب      ٢٩و) ياء(و) هاء(٢٨فاملادتان  
اإلنسان، على املتعلق حبقوق ) ١٩٩٩(٣٩وعالوة على ذلك، نصت قوانني خمتلفة، وخباصة القانون رقم        . القانون

وذكرت إندونيسيا، من جهة، أن بعض الطوائف . ضمانات قانونية فيما يتعلق حبرية الدين وممارسة الشعائر الدينية
ومن جهة أخرى، فإن أعمال العنـف       . دأبت على وصم اجلانب العقائدي هلذه احلركة الدينية اخلاصة باالحنراف         

ذه اجملموعة عكرت صفو األمن واقترنت بأفعال تنم عن التعـصب  املتفرقة اليت ارتكبها بعض الرعاع ضد أفراد ه  
  .وجبرائم يعاقب عليها القانون

وفيما يتعلق باجلانب العقائدي هلذه احلركة، أشارت إندونيسيا إىل أن هذه الظاهرة سببت يف السنوات                 - ٣٤٢
ومة إىل إجياد حل له عن طريق احلوار، األخرية توتراً اجتماعياً لدى العديد من الطوائف يف البلد، توتراً تسعى احلك

وقالت إندونيسيا إهنا   . كإجرائها سلسلة من احلوارات مع زعماء الطائفة األمحدية بشأن قضايا مثل محاية أتباعها            
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تواصل أيضاً تشجيع احلوار بني الطائفة األمحدية وخمتلف اجلماعات ذات الصلة من أجل تعزيز التفاهم واالحترام                
يتعلق اجلانب الثاين بتطبيق القانون على بعض أعمال العنف والتعصب اليت ُترتكب ضد أتباع الطائفة               و. املتبادلني
ويف هذا الصدد، سارعت السلطات يف مجيع املناسبات اليت تعرَّض فيها أفراد الطائفة للخطر إىل محايتهم . األمحدية

وذكرت إندونيسيا  . لذي يرتكبه غريهم من املواطنني    مثلما هي ُملَزمة بضمان محاية املواطنني العاديني من العنف ا         
وتراعي احلكومة  . أنه مت عقب اهلجمات اعتقال مرتكيب أعمال العنف الستجواهبم وأُحيل عدد منهم إىل القضاء             

أيضاً، لدى إنفاذ القانون، ضرورة معاجلة التوتر االجتماعي الناشئ عن ذلك وتشجيع قيام املزيد من احلوار بني                 
  . ت ذات الصلةاجلماعا

ويف هذا الصدد، أبلغت إندونيسيا االجتماع بأهنا وضعت للتو سياسة حمددة بشأن هذه املسألة تأخذ يف                  - ٣٤٣
وتتضمن هذه السياسة، الـيت  . احلسبان مبدأ حرية الدين واالمتثال للقوانني واألنظمة ذات الصلة القائمة يف البلد    

فهي ال حتظر املعتقد ولكنها تـأمر     : اصر التالية من بني عناصر أخرى     تتخذ شكل مرسوم واليت سُتعلن اليوم، العن      
أتباعه بوقف أنشطتهم الدعوية وباحترام القواعد واألنظمة القائمة احتراماً كامالً؛ وتدعو أتباع الطائقة األمحدية              

ن ارتكاب أعمال عنف    إىل العودة إىل العقيدة اإلسالمية السائدة، ويف الوقت ذاته، تدعو اآلخرين إىل االمتناع ع             
وال يعين إصدار هذا املرسوم، على اإلطالق، تدّخل الدولة يف احلرية الدينية للشعب وإمنا هو جمهود تبذله . ضدهم

وبعبارة . احلكومة لفرض القانون واحملافظة على النظام العام ومحاية أتباع الطائفة األمحدية من اهلجمات اإلجرامية    
فهي ال تتـدخل يف     . ورها على احملافظة على القانون والنظام وعلى محاية املواطنني        أخرى، فإن احلكومة تقصر د    

  .العقائد الدينية أو حتد من احلرية الدينية

وفيما يتعلق بالتوصية الداعية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، أكدت إندونيسيا أن هذه القضية مرتبطة بالنظام                 - ٣٤٤
وتبقـى عقوبـة    .  ضمن نطاق الوالية السيادية لكل من الدول األعضاء        القانوين الوطين، الذي يدخل بال جدال     

وقد مت األخذ باحلكم املتعلـق      . اإلعدام جزءاً من القانون الوضعي إلندونيسيا، أي قانون العقوبات اإلندونيسي         
أيـضاً  وخضعت هذه املسألة    . بعقوبة اإلعدام مبوجب قرارات اُتخذت بصورة دميقراطية من خالل عملية برملانية          

لنقاشات عامة متنوعة ومل ُتحل إىل احملكمة الدستورية ملراجعتها إال يف العام املاضي، وقد قررت احملكمة أن تطبيق 
  .عقوبة اإلعدام يتفق متاماً مع الدستور

وقالت إندونيسيا، مع ذلك، إهنا تعتقد أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن تطبَّق على حنو انتقائي وحمدود جـداً      - ٣٤٥
وينبغي تطبيق أكمل التدابري االحترازية بصورة كاملة ومراعاة أكثـر          . ال تطبَّق إال على اجلرائم اجلسيمة جداً      وأ

وذكرت إندونيسيا أهنا تدعم    . املعايري صرامة طوال العملية القضائية اليت تفضي إىل احتمال تطبيق عقوبة اإلعدام           
  . ون إساءة تطبيق أحكام العدالةكل اجلهود الرامية إىل تعزيز الضمانات اليت حتول د

وذكرت إندونيسيا أهنا تعقد بالغ األمهية على إقامة تعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيهـا          - ٣٤٦
وأعربـت  . اإلجراءات اخلاصة، وهو تعاون ميكن أن يتخذ أشكاالً خمتلفة، أحدها توجيه دعوات لزيارة البلـد              

زيارة البلد هي أداة هامة متكّن املكلفني باإلجراءات اخلاصة من أداء مهامهم بفعالية  إندونيسيا عن رأي مفاده أن      
ويف هذا الصدد، فإن    . وميكن أن تليب حاجة بعض الدول األعضاء إىل طلب مشورة اخلرباء ملساعدهتا يف جهودها             

 وبشأن نوع هذه اإلجراءات قرار الدولة بشأن الوقت الذي ينبغي فيه دعوة املكلف بإجراءات خاصة لزيارة البلد      
  . ستمليه االحتياجات واألولويات اخلاصة هبذه الدولة
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 من خمتلف أصحاب الواليات املكلفـني       ١١،  ١٩٩١وأبلغت إندونيسيا اجمللس بأهنا استقبلت، منذ عام          - ٣٤٧
لألمم املتحدة،  بإجراءات خاصة ألغراض زيارة البلد، فضالً عن عدد من اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان التابعة               

واستقبلت . وزيارات أجراها املفوض السامي حلقوق اإلنسان، وذلك على غرار البلدان اليت وجَّهت دعوات دائمة
، ٢٠٠٧نوفمرب  / وتشرين الثاين  ٢٠٠٦ديسمرب  /على التوايل، خالل األشهر األحد عشر املمتدة بني كانون األول         

 املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واملمثل اخلاص لألمني العام         ثالثة مكلفني بإجراءات خاصة، هم املقرر اخلاص      
وعليـه  . املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملمثل اخلاص املعين مبسألة التعذيب، الذي أجرى زيارة ثانية              

وجيه دعـوات  فإن إندونيسيا ترى أن تعاون البلدان مع آليات اإلجراءات اخلاصة ال ينبغي أن يكون قائماً على ت     
دائمة أو أن ُيقاس فقط بتوجيه مثل هذه الدعوات، بل ينبغي أن يقوم على تقييم القيمة املضافة اليت تتأتى من مثل 

  . هذه الزيارة لتلبية احتياجات البلد املعين وأولوياته

مسة هامة من مسات وأضافت إندونيسيا أن التعهدات وااللتزامات الطوعية اليت يقدمها بلد من البلدان ُتعد   - ٣٤٨
ويف هـذا   . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ألهنا ُتقدَّم استناداً إىل القدرات واملوارد املتناسبة املتوفرة يف ذلك البلد              
وهي تلتزم  . السياق، ذكرت إندونيسيا أهنا تعترب االستعراض الدوري الشامل ذا قيمة عالية كآلية لتحقيق اختراق             

 عن االستعراض الدوري الشامل يف إندونيسيا عن طريق إشراك اجملتمـع املـدين              بشكل طوعي بنشر املعلومات   
  . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

فقالت إهنـا   . أبريل املاضي /وتناولت إندونيسيا بعض القضايا اليت أُثريت خالل اجتماع الفريق العامل يف نيسان             -٣٤٩
يف جمال حقوق اإلنسان للعسكريني واملوظفني املسؤولني عن إنفـاذ          متفقة على أن هناك حاجة إىل توفري تدريب إضايف          

ويف هذا الصدد، أعربت إندونيسيا عن شكرها للمجتمع الـدويل ملـا      . القوانني، مبن فيهم أفراد الشرطة والقضاة احملليون      
واملتعددة األطراف، يتعاون وباإلضافة إىل خمتلف برامج املساعدة املقدمة من املنظمات اإلقليمية    . يقدمه من مساعدة سخية   

وأقامت إندونيسيا حىت اآلن حواراً من هـذا        . مزيد من البلدان مع إندونيسيا يف شكل حوار ثنائي بشأن حقوق اإلنسان           
ومتخض . القبيل مع كندا والنرويج والسويد واليابان، وذكرت أهنا تنظر يف توسيع احلوار الثنائي ليشمل حكومات أخرى               

ن إنشاء برامج تدريبية وتثقيفية خمتلفة للموظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني اإلندونيسية، مبن فـيهم               معظم هذا احلوار ع   
وأنشأت إندونيسيا، على حنو يتماشى مع ركيزة خطة عملها الوطنية بشأن التثقيف ونشر املعلومـات يف                . ضباط األمن 

سان لضمان هنج ُمعزز وشامل لرباجمها املتعلقة بالتثقيف        جمال حقوق اإلنسان، شعبة خاصة يف وزارة القانون وحقوق اإلن         
  .ونشر املعلومات يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء البلد

، ذكرت إندونيسيا   ٢٠٠٧ لعام   ٢١وفيما يتعلق مبسألة مكافحة االجتار باألشخاص، عمالً بالقانون رقم            - ٣٥٠
 ضبط األمن على الصعيد اجملتمعي، وتنظيم محالت عامة، :أن الشرطة ضاعفت جهودها الختاذ تدابري وقائية تشمل

ومراقبة احلدود، وتوفري محاية قانونية من خالل التحقيقات املشتركة واملساعدة القانونية للضحايا، وتدابري إلعادة           
ل التأهيل وإعادة الدمج ُتتاح عن طريق مركز خدمات متكاملة وإجراءات منسقة، وتدابري لبناء القدرات من خال           

ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق مـع املنظمـات الدوليـة           . توفري تدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     
وتتركز اجلهود حالياً بشكل أكرب، على التدابري الوقائية والتدابري اليت ُتتخـذ لـصاحل              . واإلقليمية والبلدان املاحنة  

 األشخاص اليت ُتحال إىل احملاكم هو دليل على تزايد خطوات جترمي الضحية؛ بيد أن ارتفاع عدد حاالت االجتار يف
  .هذا العمل الشنيع ومعاقبة مرتكبيه
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 لعـام   ٢وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية، ذكرت إندونيسيا أنه عقب اعتماد القانون رقم                 - ٣٥١
تنفيذ هذا القانون على حنـو فعـال، قبـل           بشأن األحزاب السياسية، جيري اختاذ تدابري متنوعة لضمان          ٢٠٠٨

وتشمل هذه التدابري تنظيم حلقات عمل بشأن وضع خطـة          . ٢٠٠٩االنتخابات العامة املتوقع أن جتري يف عام        
استراتيجية لألقاليم؛ وتدريب املرأة يف جمال التوعية بالتربية الوطنية على مستوى األقاليم؛ والتثقيـف والتوجيـه          

؛ وإجراء حوار علين أو تفاعلي مع الزعمـاء         ٢٠٠٩تمالت يف االنتخابات العامة لعام      السياسي للمرشحات احمل  
التقليديني والدينيني على مستوى اجملتمع احمللي، ومع األحزاب السياسية واجملتمعات املدنية بغية هتيئة بيئة مناسـبة    

  .تويات عملية اختاذ القرارات يف املائة املقررة لتمثيل املرأة على مجيع مس٣٠ل متكّن من بلوغ نسبة ا

وُيعد اعتماد  . ومتثل معاجلة التجاوزات يف جمال حقوق اإلنسان قضية ُملحة أخرى ذات أولوية للحكومة              - ٣٥٢
 ٢٠٠٤ لعـام    ٢٣ بشأن محاية الطفل، والقانون رقم       ٢٠٠٢ لعام   ٢٢التشريعات ذات الصلة مثل القانون رقم       

 بشأن مكافحة االجتار يف األشخاص، أمثلة على اجلهـود          ٢٠٠٧ام   لع ٢١بشأن العنف األسري، والقانون رقم      
الكبرية اليت تبذهلا إندونيسيا ملعاجلة التجاوزات اليت حتدث يف جمال حقوق اإلنسان، مع ما ُيتوقع أن ينطوي عليه                  

اء عمليـة   ويف هذا السياق، تسلِّم إندونيسيا بضرورة إجر      . تنفيذ هذه القوانني بصورة فعالة من صعوبات إضافية       
  . إصالح مستمرة للقضاء، مبا يف ذلك تعزيز قدرة موارده البشرية

وشددت إندونيسيا على أن اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان تنهض بدور هـام ونـشط يف                  - ٣٥٣
 فتضطلع اللجنة، كجزء من واليتها، مبهمة إجراء حتقيقات يف االنتـهاكات     . التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان   

 وتعززت بتشريع الحق يكفل ١٩٩٣وقد أنشئت مبرسوم رئاسي يف عام ". طلباً للعدالة"اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
ولديها مكاتب إقليمية يف خمتلف أحناء إندونيسيا وُتعد، مبوجب القانون، إحدى أقوى اللجان يف              . أيضاً استقالهلا 

  .تلف البلدان وتتلقى مساعدة من الكثري من اجلهات املاحنةوباإلضافة إىل ذلك، تقيم اللجنة تعاوناً مع خم. العامل

 بشأن جلنة احلقيقـة واملـصاحلة،       ٢٠٠٤ لعام   ٢٧وُتجري إندونيسيا اآلن مراجعة قضائية للقانون رقم          - ٣٥٤
وبالنظر إىل أمهيـة    . وتعمل يف هذا الشأن بصورة وثيقة مع اللجنة الدستورية ومع منظمات غري حكومية متنوعة             

وأبلغت إندونيسيا أيـضاً    . ج شامل وتشاركي متاماً، جتري حالياً عملية تشاور مكثفة بشأن هذه العملية           اتباع هن 
 ٢٠٠٠ لعـام    ٢٦ املتعلق حبقوق اإلنسان والقانون رقم       ١٩٩٩ لعام   ٣٩االجتماع باجلهود املبذولة لتنقيح القانون رقم       

  .ئية لدى معاجلة انتهاكات حقوق اإلنساناملتعلق مبحكمة حقوق اإلنسان، بغية تعزيز اإلجراءات القضا

 من قانون العقوبات املتعلقة بإساءة املعاملة،       ٣٥١وذكرت إندونيسيا أن احلكومة تنظر حالياً يف تعديل املادة            - ٣٥٥
وبوجه خاص، سيتيح هذا التعديل تضمني . وإن كانت تدرك أن التنقيح الشامل للقانون املذكور سيستغرق وقتاً طويالً      

  .ون جرمية التعذيب كما هي معّرفة يف اتفاقية مناهضة التعذيب، اليت أصبحت إندونيسيا طرفاً فيهاالقان

. وذكرت إندونيسيا أن معظم النقاط اليت أثارهتا اجلهات األخرى قد مت تناوهلا بصورة كافية يف البيـان                  - ٣٥٦
وكما ذُكر آنفاً، فإن . إلنسان إىل احلكومةوردت إندونيسيا على االنتقاد الذي وجهته اللجنة اإلندونيسية حلقوق ا

وعلى الرغم من أهنا متوَّل من ميزانية الدولة، فإهنا مل . األساس القانوين هلذه اللجنة جيعلها واحدة من أقوى اللجان
  .ُتمنع قط من انتقاد احلكومة يف أي حمفل من احملافل، مبا يف ذلك يف هذا اجمللس
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ملوجه للطريقة اليت تعاجل هبا احلكومة قضية الطائفة األمحدية، أكدت إندونيـسيا            وفيما يتعلق باالنتقاد ا     - ٣٥٧
وقالت إن قـضية الطائفـة      . جمدداً أهنا مل تتدخل قط يف تفسري العقيدة الدينية ومل حتد من احلرية الدينية يف البلد               

 شديدة احلساسية وتنطوي على فيلزم توخي بالغ احلذر ألن هذه القضية. األمحدية ليست قضية حرية دينية ال غري    
ومن ناحية أخرى،   . فمن ناحية، تعترب احلكومة مسؤولة عن تأمني االنسجام فيما بني الديانات وأتباعها           . جانبني

  .فإن احلكومة مكلفة باحملافظة على القانون والنظام، وملتزمة بالقضاء على التطرف والراديكالية

اء والدول اليت تتمتـع     اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعض       - ٢
  مبركز املراقب يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

أشادت اجلزائر بإندونيسيا لتعاوهنا والتزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومعاجلة املشكالت املعقدة اليت   - ٣٥٨
 على التزامها وشكرت إندونيسيا لشفافية مشاركتها وصدق حوارها، وقالت إن هذا يدل. تواجهها يف هذا الشأن

وتقع على عاتق اجملتمع الدويل مسؤولية توفري بيئة مواتية . بتحقيق تقدم يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان
وإن تصميم إندونيسيا على قبول توصيات االستعراض الدوري الشامل القائمـة           . لدعم احلكومة يف مسعاها هذا    

فني باإلجراءات اخلاصة واجملتمع املدين اليت يعزز بعضها بعضاً، يـسهم يف            على توصيات هيئات املعاهدات واملكل    
ونوهت اجلزائر باعتراف إندونيسيا باحلاجة إىل مواصلة التدريب والتثقيف يف . فعالية االستعراض الدوري الشامل 

ملستمرة حلماية املـرأة    جمال حقوق اإلنسان ملوظفي األمن واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، فضالً عن اجلهود ا            
وأثنت على إندونيسيا لتصميمها على العمل من أجل االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة               . والطفل

حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وإجياد جمتمع مدين نابض باحلياة، وإشراك املؤسسات 
تشاور اجلارية وإشراك اجملتمع املدين يف هذه العملية حىت موعد االسـتعراض            الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملية ال     

  .الدوري الشامل القادم، وكل ذلك على حنو يتماشى مع خطة العمل الوطنية

وهنأت تونس إندونيسيا على ما أبدته من تصميم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وما اختذته من تدابري                   - ٣٥٩
.  العامل، ولقيامها بتحديد املشكالت القائمة يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان              ملتابعة توصيات الفريق  

  .وشجعت إندونيسيا على متابعة جهودها يف هذا املضمار

. ونوهت قطر بالتعاون القائم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وبالتدابري اليت اختذت يف هذا الشأن                 - ٣٦٠
ة، تقدر قطر بالغ التقدير تعهد إندونيسيا مبواصلة جهودها يف ميـدان حقـوق             ويف خضم عملية اإلصالح اجلاري    

ومتشياً مع أهداف االستعراض الدوري الشامل وقـرار اجلمعيـة العامـة            . اإلنسان ومبجاهبة التحديات املعقدة   
وصيات الفريـق   وإن ت . ، مثة مسؤولية مجاعية بشأن دعم اجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا للوفاء بالتزاماهتا           ٦٠/٢٥١

وشجعت قطر إندونيسيا على مواصلة البحث عن الوسائل . العامل تكمِّل التوصيات اليت قدمتها هيئات املعاهدات
املناسبة لتنفيذ التوصيات والتركيز على التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة للموظفني املسؤولني              

ودعت قطر اجلميع إىل توفري املساعدة املناسبة . ة حقوق املرأة والطفلعن إنفاذ القوانني، فضالً عن جهودها حلماي
  .إلندونيسيا لتنفيذ توصيات الفريق العامل

وأشارت باكستان إىل أن عملية اإلصالح أحدثت الكثري من التغيريات اهلامة واجلديرة بالثناء يف هيكـل         - ٣٦١
وتتوخى آلية  . يا على تذليلها أمر جدير باملالحظة     حقوق اإلنسان، وأن املشكالت معقدة ولكن تصميم إندونيس       
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االستعراض الدوري الشامل هنجاً شامالً وتعاونياً ملعاجلة احلاالت الفردية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وينبغي تشجيع              
راءات إندونيسيا على تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة توصيات هيئات املعاهدات واملكلفني بإج      

وأشارت باكستان إىل أمهية توفري تدريب يف جمال قانون حقوق اإلنسان وتنفيذ معايري حقوق اإلنـسان                . خاصة
وتقدِّر باكستان  . ملوظفي األمن واملوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني، وخباصة فيما يتعلق حبماية املرأة والطفل            

  .وستواصل حتقيق عرى تعاوهنا الثنائي مع إندونيسيا. ب عليهااعتراف إندونيسيا باملشكالت وتصميمها على التغل

وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها إلندونيسيا اللتزامها بإحراز املزيد من التقدم يف جهودها                - ٣٦٢
ها القوي  وأثنت أيضاً على إندونيسيا اللتزام    . الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومعاجلة املشكالت املعقدة        

باالستعراض الدوري الشامل ولنهجها اإلجيايب إزاءه، وأشارت إىل املسؤولية املشتركة يف جمال إجياد بيئة مواتيـة                
وقالت إن مثة حاجة إىل التركيز . لدعم مساعي احلكومة ملواصلة التقدم حنو تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان

يب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لعدة جهات، من بينها موظفو األمن            على بذل جهود متواصلة لتوفري التدر     
  .واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، فضالً عن التركيز على اجلهود اجلارية حلماية املرأة والطفل

س ورحبت البحرين باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا إندونيسيا يف إطار عملية اإلصالح، وهي خطوات تعك  - ٣٦٣
وقالت إن االستعراض الدوري الشامل جيب أن يكون . جهودها اليت ال تكل من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

. تعاونياً وأن يهدف إىل متكني الدولة موضوع االستعراض من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنـو أفـضل                 
 إىل حتقيق التقدم وإىل أن التوصيات تتضمن        وأشارت البحرين إىل املسؤولية املشتركة عن إجياد بيئة متكني هتدف         

ضرورة توفري تدريب وتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وأثنت على إندونيسيا ملا تبذله من جهود بـشأن املـرأة             
  .وأعربت أيضاً عن تقديرها للطريقة الشفافة والصرحية اليت تعرب هبا إندونيسيا عن التحديات املستمرة. والطفل

 أن عملية االستعراض الدوري الشامل مكنت كوبا من التعلم مباشرة من جتربة إندونيسيا              وذكرت كوبا   - ٣٦٤
وبغية إجراء تقييم صحيح . وما تواجهه من حتديات، وأهنا تقدر املعلومات اإلضافية اليت قدمت يف االجتماع احلايل

سيا بلد نامٍ عليه أن يعاجل مشكالت من فإندوني. ملا مت حتقيقه من نتائج، من الضروري مراعاة احلالة اخلاصة بالبلد   
وقد نفذت إندونيسيا خطة عملـها      . ولذا فإن اجلهود اليت تبذهلا يف هذا السياق أكثر مدعاة للثناء          . حيث املوارد 

والحظت كوبا التقـدم    . الوطنية وأبرزت األولوية املعطاة للقضاء على الفقر وتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل           
 فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، وخباصة ما يتعلق بتعزيز الدميقراطيـة وكـذلك احلقـوق       اجلوهري احملرز 

ويدل أداء إندونيسيا على أمهية محاية حقوق اإلنسان . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما التعليم والعمالة
  .صميم سياسيوقد برهنت إندونيسيا عن ت. لشعبها، وهذا أمر تنبغي اإلشادة به

واستمعت اجلمهورية العربية السورية باهتمام ملا مت اختاذه من خطوات فيما يتعلق بالتوصيات املقدمة بـشأن                  - ٣٦٥
وقالت إنه مت اختاذ خطوات هامـة يف جمـال          . النهوض حبقوق اإلنسان وتعزيزها يف إطار االستعراض الدوري الشامل        

احملافظة، يف الوقت ذاته، على خصوصيات التنوع الثقايف وعلى التسامح          النهوض جبميع حقوق اإلنسان وتعزيزها، مع       
  .الديين، وأثنت اجلمهورية العربية السورية على إندونيسيا لقيامها هبذه اخلطوات اليت ال ينبغي إغفاهلا

ة والحظت أذربيجان أن عملية اإلصالح ال تزال جارية، وأعربت عن تقديرها لتعهد إندونيسيا مبواصـل             - ٣٦٦
كما أحاطت علماً على النحو . إحراز تقدم يف اجلهود اهلادفة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومعاجلة املشكالت
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الواجب باملشاورات اليت ُتجرى مع ممثلي اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية، ورأت أن من األمور املشجعة بـذل   
والتقرير الوطين بشكل علين مع ممثلي اجملتمع املدين على جهود مستمرة لنشر ومناقشة االستعراض الدوري الشامل 

وتؤيد أذربيجان ضرورة التركيز على إدراج جرمية التعذيب يف مشروع القانون اجلنائي . املستوى احمللي يف األقاليم
اجلديد، وتوفري تدريب وتثقيف مستمرين يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي األمن واملـوظفني املكلفـني بإنفـاذ                 

  .القوانني، فضالً عن اختاذ تدابري هتدف إىل محاية املرأة والطفل

  التعليقات العامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة - ٣

رحبت اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان باستنتاجات وتوصيات الفريق العامل بشأن ضرورة تعزيز               - ٣٦٧
جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز العنصري أشارتا إىل عدم           والحظت أن   . املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   

وأوصت . كفاية حياد واستقالل اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان، مثلما ذُكر أيضاً خالل عملية االستعراض             
عديد من القضايا   اللجنة بوجوب أن يشمل ذلك بذل جمهود لضمان حيادها واستقالهلا، وأعربت عن تقديرها لطرح ال              

وترى اللجنة أنـه  . األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان خالل عملية االستعراض، مبا يف ذلك قضية محاية األقليات الدينية          
ورحبت اللجنة باالستنتاج أو التوصية بشأن إعـادة        . ينبغي إزالة أو تعديل مجيع األنظمة اليت ال تتماشى مع الدستور          

وقالـت إن   . مبكافحة اإلفالت من العقاب وتشجيعها على مواصلة جهودها يف هذا املـضمار           تأكيد التزام إندونيسيا    
  . مكافحة اإلفالت من العقاب ينبغي، يف نظرها، أن تصبح أحد االلتزامات الطوعية إلندونيسيا

ينيكانيني وقالت منظمة الفرنسيسكان الدولية، اليت حتدثت أيضاً باسم باكس رومانا ومجعية الرهبان الدوم  - ٣٦٨
، إهنا تود أن تشكر خمتلف الدول لطرحها مسائل تتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف              )رهبنة الوعاظ (للعدالة والسلم   

غرب بابوا، مشرية مع ذلك إىل أنه مل تتم اإلجابة عن هذه األسئلة حىت اآلن وإىل أن التوصيات جتنبت أية إشارة                     
متابعة التوصية املتعلقة بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع        : نيسيا على وشجعت هذه املنظمات إندو   . حمددة لغرب بابوا  

املكلفني بإجراءات خاصة، مبا يف ذلك لزيارة غرب بابوا؛ وعلى التصديق بصورة عاجلـة علـى الربوتوكـول                  
ة االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ وعلى القيام دون إبطاء مبقاضاة أولئك املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيم             

ورحبـت  .  ليشيت، وال سيما أولئك الذين يعملون حالياً يف آشي ويف غرب بـابوا             - حلقوق اإلنسان يف تيمور     
وذكرت . بتجديد إندونيسيا التزامها باعتماد تعريف للتعذيب يف القانون اجلنائي طبقاً التفاقية مناهضة التعذيب            

ريقة اليت ميكن هبا االمتثال بصورة كاملـة ملعـايري   كذلك أن االستعراض الدوري الشامل قد بيَّن إلندونيسيا الط        
ورأت أن على إندونيسيا الشروع يف حوار صريح ومنفتح هبدف معاجلة الشواغل اليت             . معاهدات حقوق اإلنسان  

  .ال تزال قائمة يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة يف غرب بابوا

بالتنمية اإلندونيسية ومنظمة باكس رومانا، يف بيان وأعرب املنتدى الدويل للمنظمات غري احلكومية املعين   - ٣٦٩
مشترك، عن تقديرمها لعملية االستعراض الدوري الشامل، والحظا أنه مت طرح عدة قضايا هامة خالل احلوار، يف      

وفيما يتعلق بااللتزامات الطوعيـة الـيت       . حني أن هناك قضايا أخرى مل يعاجلها الوفد اإلندونيسي معاجلة كافية          
ا إندونيسيا، أسفت املنظمتان ألن إندونيسيا مل تقدم سوى التزام واحد مبواصلة نشر وتعميم االسـتعراض                قدمته

ورحبتا أيضاً بالتوصيات   . الدوري الشامل بالتعاون مع اجملتمع املدين واللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان          
وأعربتا عن تقديرمها . دة تعزيز حقوق اإلنسان يف البلداليت قُدمت خالل االستعراض واليت ستنفذها إندونيسيا لزيا

لوزارة اخلارجية لقبوهلا طلب تيسري قيام حوار بني ائتالف املنظمات غري احلكومية اإلندونيسية حلقوق اإلنـسان                
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 ٢٦ وخمتلف أجهزة الدولة بشأن تقرير االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإندونيسيا، وهو حوار أجري يف جاكرتا يف
 يف  إدراج تعريـف للتعـذيب    :  وأفضى إىل اتفاق بشأن تقدمي االلتزامني الطوعيني اإلضافيني التاليني         ٢٠٠٨مايو  /أيار

القانون اجلنائي اإلندونيسي وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب؛ ومكافحة اإلفالت من العقاب بتحسني اإلطار القانوين 
حقوق اإلنسان وجلنة احلقيقة واملصاحلة وإحقاق العدالـة لـضحايا     واملؤسسي بغية إضفاء املصداقية على حمكمة       

  .وقبلتا بأن ُيعتمد هذان االلتزامان الطوعيان اإلضافيان خالل اجللسة العامة. انتهاكات حقوق اإلنسان

 ورحب املركز اآلسيوي للموارد القانونية باالعتراف بالعديد من الشواغل اجلدية املتعلقة حبقوق اإلنسان              - ٣٧٠
غري أنه أسف لعدم وجود أي اتفاق واضح لدى احلكومة على           . يف إندونيسيا، مبا يف ذلك ضرورة جترمي التعذيب       

اختاذ إجراءات حامسة ومناسبة التوقيت فيما يتعلق هبذه القضية، كما أسف لعدم تعهد احلكومة مبعاجلة مشكالت                
ورحب املركز بعرض . لية االستعراض الدوري الشاملاإلفالت من العقاب واالنتهاكات اجلارية يف بابوا نتيجة لعم

إندونيسيا إدراج وحدات حتقيق جنائي تابعة للشرطة الوطنية يف الوفود املقبلة إىل اجمللـس وإىل دورات هيئـات                  
وأعرب أيضاً عن القلق إزاء الشكاوى الواردة يف تقرير الفريق العامل والقائلة بأن اللجنـة الوطنيـة      . املعاهدات

وبشأن النتائج املتعلقة ببابوا زعمت احلكومة أنه حدث حتسن         . ونيسية حلقوق اإلنسان هي هيئة غري مستقلة      اإلند
يف حالة الشعب األصلي هلذا اإلقليم، ولكن املنظمة أشارت إىل أن تقارير اجملتمع املدين الواردة من بابوا تتناقض                  

الغ القلق إزاء أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظمـات  وقال املركز إنه ال يزال يشعر بب      . متاماً مع هذا الرأي   
وأن دور مكتب املـدعي     . اجملتمع املدين يف املنطقة وذكر أن حقوق اإلنسان ال تزال من احملرمات يف بابوا وبوزو              

العام يف ضمان عدم اإلفالت من العقاب ال يزال يشكل عقبة رئيسية يف البلد، وأسف ألن االستعراض الـدوري          
  .امل مل حيدد املشكلة ومل يقدم توصيات يف هذا الشأنالش

أوالً، يف بيان مشترك، أن تقريـر       " منظمة حقوق اإلنسان  "والحظت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب و       - ٣٧١
وقد . الفريق العامل يركز على اخلطط واملؤسسات، ولكنه ال يتناول بصورة كاملة تأثري هذه اخلطط واملؤسسات              

لة والردود والتوصيات عن مالحظة أنه مت احلد على حنو كبري من فعالية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان سهت األسئ
وأوصت املنظمتان بأن تتخذ . يف السنوات األخرية، ألسباب ترجع جزئياً إىل املأزق القائم مع العسكريني والربملان

تتخذ تدابري تشريعية وتنفيذية إلزالة مأزق اللجنة    إندونيسيا تدابري ملموسة لوضع حد لإلفالت من العقاب، كأن          
 ليـشيت؛ وأن    - الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وأن تنشئ مسؤولية فردية عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف تيمور               

تصلح نظام حمكمة حقوق اإلنسان لضمان مقاضاة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية واحلاضرة؛ وأن تنقِّح 
  .  اجلنائي لتضمينه تعريفاً واضحاً للتعذيب وللعقوبات املناسبةالقانون

ورحبت منظمة العفو الدولية بالنداء الذي وجه إىل احلكومة خالل االستعراض لدعم ومحاية املدافعني عن   - ٣٧٢
مـن  وأشارت إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إقليم بابوا يعملون يف جـو       . حقوق اإلنسان يف إندونيسيا   

ودعت احلكومة إىل ضمان احلق يف حرية التعبري        . اخلوف وإىل أن الوجود املكثف ألفراد األمن حيد من أنشطتهم         
والتجمع يف إقليمي بابوا ومالوكو، وضمان أن يعي أفراد الشرطة والعسكريون الدور املشروع للمدافعني عـن                

لعفو الدولية بااللتزام الذي أعادت إندونيـسيا       ورحبت منظمة ا  . حقوق اإلنسان ومسؤوليتهم املتعلقة حبمايتهم    
تأكيده خالل االستعراض واملتمثل يف مكافحة اإلفالت من العقاب، إال أهنا أشارت إىل أنه على الرغم من إنشاء                  

 ملعاجلة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، فـإن احلكومـة مل تقـدم             ٢٠٠٠حمكمة حلقوق اإلنسان يف عام      
  . االنتهاكات إىل العدالةاملسؤولني عن تلك
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وائتالف املنظمـات غـري احلكوميـة       ) منتدى آسيا (وأعرب املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية         - ٣٧٣
اإلندونيسي، اللذان قدما تقارير وسامها يف عملية االستعراض الدوري الشامل، عن تقديرمها جلميـع األعـضاء                

. تعليقات نقدية تعكس أكثر قضايا حقوق اإلنسان إحلاحاً يف إندونيـسيا          املراقبني يف الفريق العامل الذين أدلوا ب      
وفيما يتعلق مبكافحة الفقر املدقع، الحظ منتدى آسيا أن عدد اإلندونيسيني الذين يعيشون يف حالة مـن الفقـر                 

 وفيمـا يتعلـق     .املدقع قد ازداد زيادة كبرية يف السنوات القليلة املاضية على الرغم من تنفيذ السياسات األخرية              
حبماية األقليات، ذكر منتدى آسيا أن هيئة التنسيق ملراقبة املعتقدات داخل اجملتمع أصبحت تشكِّل هتديداً خطرياً                
حلماية حقوق األقليات الدينية، مبا فيها الطائفة األمحدية، ورافقتها موجة من أعمال العنف الـيت قامـت هبـا                   

وجهة ضد األقليات الدينية وأتباع التعددية الدينية على مدى األشـهر           جمموعات دينية متطرفة زادت هجماهتا امل     
وذكر منتدى آسيا كذلك أنه يأسف بشدة للقرار الذي اختذته احلكومة اإلندونيسية مؤخراً حبظر      . الثمانية املاضية 

 مبهامجة أتباع الطائفة    أنشطة الطائفة األمحدية جزئياً ألن هذا القرار قد يصبح تربيراً لقيام جمموعات دينية متطرفة             
ويف اخلتام، شجع منتدى آسيا اجمللس وأعضاءه على مراقبة التقدم احملـرز يف           . األمحدية واجملموعة املؤيدة للتعددية   

  . تنفيذ التوصيات عن كثب، ووضع آلية متابعة عملية وقابلة للقياس لعملية االستعراض

ض اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعرا        - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

. ذكرت إندونيسيا أن معظم النقاط اليت أثارهتا اجلهات األخرى قد مت تناوهلا بصورة كافيـة يف بياهنـا                   - ٣٧٤
وكما ذُكـر   . وردت إندونيسيا على النقد الذي وجهته إىل احلكومة اللجنةُ الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان            

وعلى الرغم من أهنا متوَّل من ميزانية الدولـة،  . انوين للجنة جيعلها واحدة من أقوى اللجان      آنفاً، فإن األساس الق   
  .فإهنا مل ُتمنع قط من انتقاد احلكومة يف أي حمفل من احملافل، مبا يف ذلك يف هذا اجمللس

ندونيسيا جمدداً أهنا   وفيما يتعلق بانتقاد الطريقة اليت عاجلت هبا احلكومة قضية الطائفة األمحدية، أكدت إ              - ٣٧٥
وقالت إن قضية الطائفة األمحدية ليست . مل تتدخل قط يف تفسري العقيدة الدينية ومل حتد من احلرية الدينية يف البلد

فمـن  . قضية حرية دين ال غري، ويلزم توخي بالغ احلذر ألهنا قضية بالغة احلساسية وتنطوي على جانبني اثـنني                 
ومن ناحية أخرى، فإن احلكومة     .  عن حتقيق االنسجام فيما بني الديانات وأتباعها       ناحية، تعترب احلكومة مسؤولة   

  . مكلفة باحملافظة على القانون والنظام وملتزمة بالقضاء على التطرف والراديكالية

وأعربت إندونيسيا يف اخلتام عن امتناهنا للدول األعضاء والدول اليت تتمتع مبركز املراقـب يف اجمللـس                   - ٣٧٦
ائر اجلهات املشارِكة، ملشاركتها النشطة اليت أفضت إىل اعتماد تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري               ولس

.  بـه  وأكدت إندونيسيا جمدداً دعمها الكامل آللية االستعراض الدوري الشامل ولعملية املتابعة اخلاصـة            . الشامل
ودة، ومنها حتسني احلالة على أرض الواقع وضمان دعم أهداف          فالقصد من العملية هو حتقيق األهداف النهائية املنش       
والحظت أيضاً أن آلية االستعراض الدوري الشامل قد جنحت         . العاملية والترابط وعدم القابلية للتجزئة دعماً كامالً      

وقد . املساواةحىت اآلن يف استعراض التزامات مجيع البلدان دون استثناء، وتعهداهتا وأدائها، واضعة إياها على قدم                
. أتاحت العملية فرصة مثينة إلندونيسيا لتقييم وضعها الراهن يف ميادين حقوق اإلنسان والختبار كفاءة هذه اآلليـة     

  . ويف هذا الصدد، أعربت إندونيسيا عن أملها يف أن يستمر حبسن نية احلوار احلقيقي الذي جرى حىت اآلن
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إليضاحات اليت قدمتها فهم املشكالت املعقدة اليت تواجهها يف مـا     وقالت إندونيسيا إهنا تأمل أن تعزز ا        - ٣٧٧
ويف هذا الصدد، أعربت عـن تقـديرها اخلـالص للتعليقـات            . تبذله من مساعٍ لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      

ن، واملالحظات واالنتقادات اليت أبدهتا وفود الدول األعضاء املوقرة واملراقبون واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسا            
وقالت إن إندونيسيا جتلّ هذه اإلسهامات ألهنا تعتربها تعبرياً عن املـسؤولية            . فضالً عن املنظمات غري احلكومية    

  .املشتركة وعن ضرورة مشاهدة املزيد من التقدم احملرز يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف إندونيسيا

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٨ أبريـل / نيسان ١٠أجري االستعراض املتعلق باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف             - ٣٧٨
التقرير الوطين الـذي    : ، واستند إىل الوثائق التالية    ٥/١وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس          

؛ والتجميع الـذي    (A/HRC/WG.6/1/GBR/1) ٥/١ار اجمللس   من قر ) أ(١٥قدمته اململكة املتحدة وفقاً للفقرة      
؛ واملوجز الذي أعدته (A/HRC/WG.6/1/GBR/2)؛ )ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة 

  .(A/HRC/WG.6/1/GBR/3)) ج(١٥املفوضية وفقاً للفقرة 

، يف نتائج االستعراض املتعلق باململكة ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠ املعقودة يف ١٥ونظر اجمللس، يف جلسته     - ٣٧٩
  ).انظر الفرع جيم أدناه(املتحدة واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق باململكة املتحدة من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري                - ٣٨٠
أو االستنتاجات والتزاماهتا   /ت و  واآلراء اليت أعربت عنها اململكة املتحدة بشأن التوصيا        (A/HRC/8/25)الشامل  

الطوعية والردود اليت قدمتها قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا بصورة 
 ).A/HRC/8/25/Add.1انظر أيضاً (كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

ع االستعراض بـشأن    اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضو       - ١
 أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية/التوصيات و

أحال ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية االجتماع إىل الوثيقة اليت تتضمن رده على    - ٣٨١
 ٢٠٠٨أبريل  /يسان ن ١٠التوصيات اليت قُدمت إىل اململكة املتحدة خالل استعراض تقريرها الدوري الشامل يف             

 .A/HRC/8/25/Add.1وقال إهنا متاحة أيضاً على املوقع اإللكتروين للمجلس حتت الرمز 

وذكرت اململكة املتحدة أهنا تنظر بصورة جادة يف كل توصية من التوصيات وترى ما إذا كان قبوهلا قد                    - ٣٨٢
  .  ما وراء البحارحيّسن حالة حقوق اإلنسان وإعماهلا يف اململكة املتحدة ويف مقاطعات

وقالت اململكة املتحدة إهنا تقبل الغالبية العظمى من التوصيات، سواء كلياً أو جزئياً، وبينت أسباب عدم   - ٣٨٣
وعلى الرغم من أهنا تسلم بأن تطوير حالة حقوق اإلنسان نـادراً  . قبول بعض التوصيات، اليت تشكل أقلية بينها  

  .امل للحكومات، فإهنا تعتقد أن هذا املسعى هو اختبار حيوي للحكم الرشيديكون خياراً سهالً أو واضح املع  ما
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وبعد أن أعربت عن رأيها بأن االستعراض الدوري الشامل يتيح للدول فرصة حقيقة إللقاء نظرة نقـد                   - ٣٨٤
لـدول  ذايت جادة إىل حالة حقوق اإلنسان لديها، أعربت عن تقديرها للرد اإلجيايب والداعم الذي تلقته مـن ا                 
  .األخرى وشكرت رئيس اجمللس وأعضاء اجملموعة الثالثية واجملتمع املدين واجلهات املعنية يف األمم املتحدة

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول الـيت           - ٢
 تتمتع مبركز املراقب يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

 مسألة املعدل املرتفع إليداع األطفال يف الـسجون وشـجعت          شكرت اجلزائر اململكة املتحدة لقبوهلا معاجلة       - ٣٨٥
اململكة املتحدة على إعادة النظر بشكل أدق يف األساليب املؤملة املطبقة على األطفال وجعلها تتسق مع التزاماهتا املتعلقة 

 ينبغي أن يكون منسجماً     وشكرت اململكة املتحدة العترافها بأن التشريع املتعلق حبرية التعبري والرأي         . حبقوق اإلنسان 
مع االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان وملوافقتها على أن مدة االحتجاز السابق للمحاكمة ال ينبغي أبـداً أن تكـون                   

وأشارت إىل أنه يصعب التوفيق بني مشروع القانون اخلاص مبكافحة اإلرهاب الذي يسمح باحتجاز الشخص              . مفرطة
 يوماً يف اململكة املتحدة، واللوم الشديد الذي وجهته اللجنة املعنيـة حبقـوق              ٤٠ على   دون توجيه هتمة له ملدة تزيد     

وأسفت لعـدم اختـاذ     .  يوماً ١٢ أيام إىل    ٩اإلنسان مؤخراً للجزائر ألهنا زادت مدة االحتجاز السابق للمحاكمة من           
 وأفراد أسرهم، ولعدم املوافقة على زيارة       إجراءات لالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين         

وأثنت على اململكة املتحدة لقبوهلا الوفاء بصورة كاملة بالتزاماهتا مبقتضى العهد           . جلنة الصليب األمحر الدولية للسجون    
حـدة  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وأكدت يف الوقت ذاته على أن اململكة املت               

  . ملزمة بتطبيق هذين الصكني على مجيع أقاليم ما وراء البحار اخلاضعة لسلطة اململكة املتحدة

وهنأت نيجرييا اململكة املتحدة على الروح البناءة اليت تنظر هبا إىل االستعراض الدوري الشامل واليت ترى   - ٣٨٦
تعترف بأن احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       ورحبت أيضاً بكون اململكة املتحدة      . أهنا جديرة بأن يقتدى هبا    

  . والثقافية مساوية من حيث األمهية للحقوق املدنية والسياسية وأهنا حقوق مترابطة وغري قابلة للتجزئة

وأحاطت باكستان علماً بقرار اململكة املتحدة عدم الرد خالل االستعراض على أي من التوصيات املقدمة   - ٣٨٧
وأشارت إىل البيان الذي أدلت به اململكة املتحدة فيمـا يتعلـق            . ة على هذه التوصيات   ورحبت بالردود الشامل  

ويف هذا الصدد، قالت إن اسـتعداد  . بعملية االستعراض، اليت ينبغي أن تعترب أداة للتحليل الذايت والنقدي والبناء         
ي ينطوي عليه تنفيذ االستنتاجات اململكة املتحدة لقبول معظم التوصيات يدل على أهنا متأهبة لقبول التحدي الذ 

وأشارت إىل أن سبب عدم . والتوصيات ذات الصلة، اليت تتمشى مع أولوياهتا الوطنية ومع جمموعة املعايري املقبولة
قبول عدد من التوصيات قد وجد بعض التفسري، األمر الذي يعكس اختالفاً يف اآلراء ميكن فهمه بشأن قـضايا                   

عربت باكستان عن األمل يف أن تواصل اململكة املتحدة تكثيف جهودهـا لتحقيـق              وأ. تعترب، مع ذلك، مهمة   
  .االتساق بني بعض القوانني اليت سنتها مؤخراً واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وتنفيذ هذه القوانني

دة وأن هذه األخـرية  وأشار االحتاد الروسي بارتياح إىل أن مجيع التوصيات اليت قدمها قد قبلتها اململكة املتح   - ٣٨٨
وقال إن األسلوب الذي مت به االستعراض املتعلق باململكـة          . قدمت ردوداً مفصلة جداً على بعض املسائل املوضوعية       

املتحدة والردود اخلطية الواردة يؤكدان بوضوح، مرة أخرى، حقيقة أنه ال توجد بلدان مثالية من حيث التقيد حبقوق                  
ملتحدة هي واحدة من أعرق الدميقراطيات وأهنا تواجه اليوم سلسلة كاملة من التحديات             وأضاف أن اململكة ا   . اإلنسان
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اجلديدة، ومنها على سبيل املثال مكافحة خطر اإلرهاب، وأن من غري املمكن دائماً التمكن من مراعاة أعلى معـايري                   
 خطوات إلزالتها يعدان واحداً مـن       وأشار إىل أن القدرة على االعتراف باملشكالت القائمة واعتماد        . حقوق اإلنسان 

  .الشروط األساسية للنهوض باألهداف املشتركة املتمثلة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على نطاق عاملي وشامل

  التعليقات العامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة- ٣

سسية مناسبة لتعزيز ومحايـة حقـوق       دعا التحالف الدويل إلنقاذ األطفال اململكة املتحدة إىل إنشاء أطر مؤ            - ٣٨٩
وذكر أن على اململكة املتحدة أن تسحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل إذ إن من الواضح أن حتفظها العام . الطفل

ورحب باملراجعة اليت جتريها احلكومة حالياً وحثها على        . املتعلق باهلجرة واملواطنة يتناىف مع موضوع االتفاقية وغرضها       
وذكر أن على اململكة املتحدة أن تضع على سبيل االسـتعجال تـشريعاً             . تحفظ العام يف أقرب وقت ممكن     سحب ال 

وذكر التحالف أيضاً أن على احلكومة أن توفر محاية كاملـة           . واضحاً ال لبس فيه حيظر كلياً العقاب البدين يف املرتل         
ون إىل وصي كي يتسىن هلم تلقـي الـدعم الـذي            لألطفال الذين يلتمسون اللجوء وأن تفصل األطفال الذين حيتاج        

وقال إنه يستمر احتجاز األطفال مع أسرهم يف مراكز اهلجرة، مضيفاً أن نظم القضاء اخلاصة باألطفال                . حيتاجون إليه 
ما زالت تنتهك معايري اتفاقية حقوق الطفل وأن سن املسؤولية اجلنائية منخفضة جداً، وأنه ال ُيلجـأ إىل االحتجـاز                    

ذ أخري، وأن التشريع اخلاص بالسلوك الالاجتماعي يتيح ذكر اسم األطفال وحتقريهم علناً على الرغم من أن جلنة                  كمال
ويف . حقوق الطفل قد حثت احلكومة على ضمان احترام احلياة اخلاصة لألطفال الذين يعانون مشكالت مع القـانون                

قدمت أثناء االستعراض وعلى االلتزام بتنفيـذها بـصورة         اخلتام، حث احلكومة بقوة على قبول مجيع التوصيات اليت          
وقال إنه ينبغي للمملكة املتحدة أيضاً أن تنظم اجتماعات متابعة منتظمة بني املنظمات غري احلكومية ومجيـع                 . عاجلة

  .الدوائر احلكومية ذات الصلة وأن تقدم إىل اجمللس تقريراً سنوياً عما حترزه من تقدم

لعفو الدولية بالكثري من التوصيات اليت قدمتها الدول للمملكة املتحدة، مبا فيها الدعوة             ورحبت منظمة ا    - ٣٩٠
إىل مراجعة مجيع القوانني املتعلقة مبكافحة اإلرهاب لضمان تقيدها بأعلى معايري حقوق اإلنسان، وإىل خفض املدة 

 احملاكمة بدالً من أن تزيدها أكثـر،        القصوى الحتجاز املشتبه يف ممارستهم اإلرهاب بدون توجيه هتم إليهم قبل          
واالعتراف بأنه ينبغي أن يكون جلميع األشخاص الذين تعتقلهم أو حتتجزهم القوات املسلحة للمملكة املتحدة،               
حيثما وأينما كان ذلك، احلق يف التمتع باحلماية الكاملة لصكوك حقوق اإلنسان اليت أصبحت اململكة املتحـدة                

 ما تتسم به مكافحة اإلرهاب من أمهية بالغة يف احلوار التفاعلي، الحظت منظمـة العفـو            ونظراً إىل . طرفاً فيها 
التأكيدات "الدولية باستغراب أن التوصيات ال تشري بشكل أكثر حتديداً إىل اعتماد اململكة املتحدة على ما يسمى 

مة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك       لتسهيل عودة األفراد إىل دول قد يتعرضون فيها النتهاكات جسي         " الدبلوماسية
دام مثل هذه التأكيدات يقـوض      ـوأعربت املنظمة عن اعتقادها بأن استخ     . التعذيب أو غريه من إساءة املعاملة     

. دم التعويل على تأكيدات من هذا القبيـل ـحظر التعذيب حظراً مطلقاً، وحثت اململكة املتحدة وغريها على ع    
  ة ومستقلة وحمايـدة يف احلـوادث الـيت         ـة املتحدة إىل إجراء حتقيقات فعال     ودعت منظمة العفو الدولية اململك    

رمبا أدت فيها اإلجراءات اليت اختذها أفراد الشرطة وغريهم من موظفي الدولة إىل انتهاكات للحق يف احليـاة أو                   
أن تلغـي قـانون     وحثت اململكة املتحدة على التعهد ب     . احلق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من إساءة املعاملة        

 وأن تنشئ مكانه آلية مستقلة حقاً للتحريات القضائية يف اإلدعـاءات اجلـادة املتعلقـة                ٢٠٠٥التحريات لعام   
 .بانتهاكات حقوق اإلنسان
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وهنأت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان اجمللس ملا تقدم به من استنتاجات وتوصيات تعكس الكثري من                 - ٣٩١
أعربت عن بالغ قلقها إزاء احتجاز الشخص قبل احملاكمة بدون توجيه هتم إليـه ملـدة      و. الشواغل اليت تساورها  

وقالت إهنا تشعر بالقلق بوجه خاص ألن . متزايدة باستمرار، إذ زيدت هذه املدة عدة مرات بالتشاور مع احلكومة
 يوماً سيحال ٤٢ إىل ٢٨مشروع القانون الذي ستتم مبوجبه زيادة فترة احتجاز الشخص دون توجيه هتم إليه من 

وأضافت أنه مل يتم مطلقاً تبيان احلاجة إىل ذلك، وأن الفترة القصوى لالحتجاز بدون      . إىل الربملان يف اليوم التايل    
وحثت احلكومة على االمتناع عن هذه الـسياسة       . توجيه هتم يف بريطانيا هي أطول فترة يف أي دميقراطية ليربالية          

ت كذلك بإعادة النظر يف قانون مكافحة اإلرهاب باالسترشاد بأعلى معايري حقوق            الضارة غري الضرورية وأوص   
وأعربت عن القلق إزاء تنفيذ قوانني مكافحة اإلرهاب، الذي أدى إىل نشوء عنصرية وإىل حتديد املالمح . اإلنسان

إلحـصائيات  الدينية لألشخاص وقالت إن من الواضح أن عمليات توقيف وتفتيش األشخاص، كما تظهـر يف ا               
 .املتعلقة هبذا الشأن، غري متناسبة يف هذا اجملال

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض        - ٤
 بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

ويف اخلتام، ذكر ممثل اململكة املتحدة أن الوفد سينقل التعليقات اليت أبديت خالل االجتماع إىل الزمالء                  - ٣٩٢
وفيما يتعلق مبسألة االحتجاز السابق للمحاكمة، أحيل اجمللس إىل الوثيقة املعممة اليت تقدم إجابات              . يف العاصمة 

مفصلة بشأن الشواغل، وأكد املمثل جمدداً أن االقتراح املتعلق باالحتجاز السابق للمحاكمة يشكل موضوع نقاش 
 يومـاً يتعلـق     ٤٢حتجاز السابق للمحاكمة إىل     وقال إن االقتراح الداعي إىل متديد فترة اال       . علين وبرملاين كبري  

وهذه السلطة مؤقتة، كما أن االحتجاز خيضع . بسلطة احتياطية ال تستخدم إال يف ظروف حمددة مبينة يف التشريع
وسيتيح االقتراح الوارد يف . لضمانات قضائية صارمة، تشمل احلصول على موافقة قاضٍ، كل سبعة أيام على األقل

ن املتعلق باإلرهاب متديد الفترة الزمنية إذا كانت هناك حاجة عمالنية واضحة إىل ذلك بـسبب                مشروع القانو 
وشكر املمثل نيجرييا لتنويهها مبوقف اململكة املتحدة الـيت  . وجود هتديد إرهايب استثنائي خطري للمملكة املتحدة     

ية للحقوق املدنية والسياسية، وأن مجيع      ترى أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مساوية من حيث األمه         
 من تقرير الفريق العامل، قال إنـه ميكـن          ٢٣ورداً على إشارة باكستان إىل الفقرة       . احلقوق مترابطة ومتشابكة  

وفيما يتعلق مبداخلة االحتاد الروسي، قـال إن الـوزير          .  من نفس التقرير   ٢٥االطالع على رد الوزير يف الفقرة       
راض أن من الضروري محاية السالمة العامة واألمن الوطين، مع التأكيد على احلاجة إىل ضمان أوضح خالل االستع

ويف اخلتام، شكر ممثل اململكة املتحدة ممثلي اجملتمع املدين الذين حتدثوا خـالل             . االحترام الكامل حلقوق اإلنسان   
 .ة املتابعةاالجتماع، وأكد من جديد التزام بلده بإشراك اجملتمع املدين يف عملي

  اهلند

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠أجري االستعراض املتعلق باهلند يف        - ٣٩٣
من قرار اجمللس   ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته اهلند وفقاً للمرفق        :  واستند إىل الوثائق التالية    ٥/١قرار اجمللس   

٥/١) A/HRC/WG.6/1/IND/1 و Corr.1(    ؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة
ــرة     )A/HRC/WG.6/1/IND/2) (ب(١٥ ــاً للفق ــية وفق ــه املفوض ــذي أعدت ــوجز ال ) ج(١٥؛ وامل

)A/HRC/WG.6/1/IND/3.(  
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 باهلنـد   ، يف نتائج االستعراض املتعلق    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ املعقودة يف    ١٥ونظر اجمللس، يف جلسته       - ٣٩٤
  ). انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق باهلند من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل                 - ٣٩٥
)A/HRC/8/26(         أو االستنتاجات، وبالتزاماهتا الطوعية    /، واآلراء اليت أعربت عنها اهلند فيما يتعلق بالتوصيات و

 قدمتها قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا بصورة كافية                  والردود اليت 
  ).A/HRC/8/26/Add.1انظر أيضاً (خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ١
  تزاماهتا الطوعيةأو االستنتاجات وبشأن ال/التوصيات و

صرح رئيس الوفد، ممثل اهلند الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، بأن املداوالت احلاليـة سـتختتم                    - ٣٩٦
وأوضح أنه خالل   . املرحلة األوىل من عملية مثمرة جداً شرعت فيها اهلند بإعداد تقريرها الوطين منذ ستة أشهر تقريباً               

 كانت اهلنـد   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠ االستعراض الدوري الشامل املتعلق باهلند يف        احلوار التفاعلي الذي جرى بشأن    
ممثلة بوفد روعيت يف تشكيله أمهية املناسبة واجملموعة الواسعة من القضايا اليت حيتمل أن تثار بالنظر إىل تنوع اهلند وإىل             

وذكر أن احلوار التفاعلي .  والدوائر املختصةوقد ضم الوفد الوكيل العام للهند وممثلني عن عدد من الوزارات    . حجمها
وقـد  . كان ثرياً ومثمراً للغاية وشارك فيه عدد كبري من الدول األعضاء والدول اليت تتمتع مبركز املراقب يف اجمللـس                  
لتـها يف   استفادت اهلند استفادة عظيمة من تلك العملية إذ رأت الكيفية اليت ينظر هبا اجملتمع الدويل إىل اجلهود اليت بذ                  

ومما يبعث على االرتياح الكبري أن هناك اعترافاً واضحاً . سبيل إعمال حقوق اإلنسان لشعبها واليت يقّيم هبا هذه اجلهود
  .وإجيابياً جبهود اهلند وأن الكثري من املبادرات اليت أطلقتها تعترب مثاالً على أفضل املمارسات

. لي عدداً من التوصيات اليت سجلت يف تقرير الفريق العامل         وذكر أن الوفود قدمت خالل احلوار التفاع        - ٣٩٧
كما أهنا درستها بعقل منفتح     . وقد نظرت اهلند بعناية يف هذه التوصيات، بالتشاور مع الوزارات والدوائر املعنية           

ن حقوق كي تقّيم على حنو بناء كيف ميكن أن يساهم قبوهلا وتنفيذها مسامهة إجيابية يف جهودها اهلادفة إىل ضما
والـيت تـبني    ) A/HRC//8/26/Add.1(وأشار رئيس الوفد إىل الردود اخلطية اليت قدمتها اهلند          . اإلنسان لشعبها 

  .موقف اهلند من هذه التوصيات اليت قبلت أغلبها

وذكر رئيس الوفد أن االستعراض الدوري الشامل، وإن كان يف املقام األول عملية حكومية دولية، قد                  - ٣٩٨
وأضاف أن هذه املنظمات    . ري مشاركة املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية مشاركة فعالة فيه         صمم لتيس 

واملؤسسات قد شاركت حىت اآلن بصورة غري مباشرة يف االستعراض الدوري الشامل املتعلق باهلند وأنه يتطلع إىل 
  . من جانب اهلنداالستماع إىل آرائها بشأن النتائج، وهي آراء ستلقى االهتمام الواجب

وقال إن اهلند تنظر إىل االستعراض الدوري الشامل على أنه عملية مستمرة وليس عملية جتري ملرة واحدة   - ٣٩٩
وإن املداوالت احلالية تشكل خامتة املرحلة األوىل من عملها وبدء املرحلة الثانية اليت ستسعى اهلند خالهلا إىل . فقط

فالـسياسة  . وذكر رئيس الوفد أن التزام اهلند ال يقتصر على هذه التوصـيات           . اتنفيذ التوصيات اليت قبلتها هن    
الدميقراطية النابضة باحلياة اليت تنتهجها اهلند تقتضي منها أن تسعى باستمرار إىل تطبيق قواعد ومعايري أعلـى يف           
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وقت إجـراء االسـتعراض    وإن الوفد على يقني بأن اهلند سُتبلغ،        . جمال حقوق اإلنسان وكذلك يف جمال التنمية      
  . القادم املتعلق هبا، عن إحراز تقدم ذي شأن يف مساعيها الرامية إىل إعمال حقوق اإلنسان

وأعرب أيضاً عن تقدير الوفد ألعضاء اجملموعة الثالثية، ممثلي غانا وإندونيسيا وهولندا، للنهج البناء الذي   - ٤٠٠
باالستعراض املتعلق باهلند وشكر املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان         اعتمدوه يف إعداد تقرير الفريق العامل املعين        

  . لتنظيم ودعم هذه العملية بشكل ممتاز

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول اليت تتمتع    - ٢
  مبركز املراقب يف اجمللس بشأن النتائج

دول اليت خضعت لالسـتعراض الـدوري       هنأت نيجرييا اهلند لكوهنا واحدة من اجملموعة الرائدة من ال           - ٤٠١
وأكدت نيجرييا أن . الشامل، وأشادت جبهودها وبالتطورات اإلجيابية اليت شهدهتا منذ إجراء االستعراض املتعلق هبا

اهلند، بوصفها أكرب دميقراطية يف العامل ويتميز سكاهنا بتعدد الثقافات واإلثنيات واللغات، جديرة بالثناء ملا بذلته                
وأشادت باحلكومة  . ترمي إىل حتقيق جناح ملموس يف ضمان حقوق اإلنسان واحلريات املدنية ملواطنيها           من جهود   

اهلندية النتهاجها سياسة متعمدة تتمثل يف إقامة توازن حتتاج إليه جداً بني جدول أعمال حقوق اإلنسان وقضايا                 
هند فرصة إجراء مراجعة دوريـة لتنفيـذ        التنمية، وأعربت عن األمل يف أن يتيح االستعراض الدوري الشامل لل          

  .التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان لصاحل مجيع مواطنيها

وأشارت هولندا إىل دورها كعضو يف اجملموعة الثالثية خالل االستعراض املتعلق باهلند، وهنأت اهلند على   - ٤٠٢
دود اليت قدمتها اهلند خالل الدورة واقترحت أن وأعربت عن امتناهنا للر. الطريقة املهنية اليت أدارت هبا االستعراض

تبلغ اهلند اجمللس بصورة طوعية، قبل االستعراض القادم الذي سيجري بعد أربع سنوات، مبا أحرزته من تقـدم                  
بشأن التوصيات اليت وافقت عليها خالل اجتماع الفريق العامل وأن تبلغه كذلك، عند االقتضاء، بـالتطورات                

ات اليت ال توافق عليها، أو اليت ال ميكنها حىت اآلن املوافقة عليها، كما هو احلال بالنسبة للتوصيتني املتعلقة بالتوصي
 ١٨٢ املتعلقة بالسن الدنيا للقبول يف العمـل و ١٣٨ وللتوقيع على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      ٩ و ٧رقم  

 ٣٢ة إلزالتها، وكذلك بشأن التحفظ على املادة        املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فوري        
  . من اتفاقية حقوق الطفل

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة باعتماد حكومة اهلند لالستنتاجات والتوصيات اليت أبـديت خـالل                - ٤٠٣
ه وأثنت على اهلند لسماحها ملؤسسات اجملتمع املدين الوطنية باملـشاركة يف متابعـة تنفيـذ هـذ                . االستعراض

كما أثنت على   . االستنتاجات والتوصيات، األمر الذي يدل على روح الدميقراطية والشفافية اليت تتحلى هبا اهلند            
اهلند لقرارها التصديق على عدد من معاهدات حقوق اإلنسان وملا تبديه من انفتاح جتاه عملية الرصد الدوليـة                  

وأشـارت  . ن، وخاصة فيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل      والتوصيات اليت تقدمها املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسا      
اإلمارات العربية املتحدة أيضاً إىل أن اهلند بلُد شاسع ومتعدد الثقافات، األمر الذي قد يشكل عقبة أمام تعزيـز                   

ذور، ودعت اجمللس إىل تقدير مجيع اجلهود اليت تبذهلا اهلند للمحافظة على دميقراطيتها العميقة اجل. حقوق اإلنسان
وأعربت اإلمارات . واستئصال الفقر، وحتسني الظروف االقتصادية واالجتماعية ومواصلة النهوض بالتعليم والتنمية

  . العربية املتحدة عن أملها بأن يقدم اجمللس إىل اهلند كل ما يلزم من دعم ومساعدة لتنفيذ مجيع التوصيات
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س وملا اختذته من خطوات لتعزيز كافة حقوق اإلنـسان          وأعربت قطر عن تقديرها لتعاون اهلند مع اجملل         - ٤٠٤
وذكرت أن اهلند، بعد أن وافقـت علـى معظـم           . وتنفيذ التوصيات، على الرغم من التحديات اليت تواجهها       

. التوصيات اليت قدمها الفريق العامل، اختذت تدابري هتدف إىل توقيع بعض الصكوك الدولية والتـصديق عليهـا                
.  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا١٦وقبلت تنفيذ املادة 

واهلند هي واحدة من أول البلدان اليت وقعت اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وهي مصممة                 
خاصة فيما يتعلق حبقوق    وهي تعمل على وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان، و          . على التصديق عليها  

. ١٨٢ و ١٣٨املرأة والطفل، وبشأن التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم              
وأكـدت قطـر جمـدداً تقـديرها     . وتدل هذه السلسلة من اإلصالحات على التزام اهلند جبميع حقوق اإلنسان  

  . عملية اإلصالح لصاحل مجيع مواطنيهالإلجنازات اليت حتققت ودعت اهلند إىل مواصلة

وشكرت الصني الوفد اهلندي جلدية ردوده على نتائج االستعراض، اليت تربهن أكمل برهان على األمهية                 - ٤٠٥
وهنأت اهلند على التقدم االقتصادي السريع الذي حتقق خالل         . اليت تعقدها على آلية االستعراض الدوري الشامل      

ومل تقتصر اهلند على إنشاء نظام وطين شامل حلماية حقوق . حسَّن أسباب العيش لشعبهاالسنوات األخرية والذي 
وتقدر الصني  . اإلنسان وإمنا تعدت ذلك إىل اعتماد تدابري فعالة لتعزيز حقوق اإلنسان وجماهبة خمتلف التحديات             

د بأن اهلند ستأخذ يف االعتبـار       وهي تعتق . التدابري اخلاصة اليت اعتمدت حلماية األقليات ومجيع الفئات الضعيفة        
وهي على يقني بأن    . بصورة منفتحة وبناءة، يف ضوء ظروفها الوطنية، التوصيات املقدمة ومتابعة هذه التوصيات           
  . اهلند ستكون قد أحرزت بعد فترة أربع سنوات املزيد من التقدم يف ميدان حقوق اإلنسان

موذجية اليت أخضعت هبا اهلند نفسها لالستعراض الدوري        وأعربت سري النكا عن تقديرها للطريقة الن        - ٤٠٦
الشامل وأثنت عليها العتمادها هنجاً منفتحاً وصرحياً وبناًء وعملياً يف الرد على التوصيات اليت قُدمت خالل دورة 

نـد يف   وأشارت إىل أن الكثري من الوفود سلمت باجلهود واملبادرات العديدة اليت اضطلعت هبا اهل             . الفريق العامل 
وأعربت عن تقديرها لردود اهلند على التوصيتني رقم . ميدان حقوق اإلنسان بوصفها أمثلة على أفضل املمارسات

وتشاطر سري النكا .  اللتني قدمتهما موريشيوس واجلزائر وقالت إهنا تتطلع إىل تعلم املزيد من جتربة اهلند١٠ و٨
 وعدم كفاية القدرة الوطنية يف البلدان النامية يعيقان قدرة الدولة على            اهلند رأيها بأن االفتقار إىل املوارد املناسبة      

وعلى الرغم من التحديات واملعوقات القائمة، فإن التزام اهلند         . ضمان التمتع الكامل باحلقوق املدنية والسياسية     
  . ُيقتدى بهبتنشئة جمتمع متنوع متعدد الثقافات واالجناز الذي حققته يف هذا املضمار يعّدان منوذجاً

وشكر املغرب الوفد لتقدميه عرضاً واضحاً للتدابري اليت مت اختاذها لتنفيذ توصيات الفريق العامل، األمـر                  - ٤٠٧
وقال إن اهلند ال تزال تشكل منوذجاً       . الذي يربهن على التزام اهلند حبقوق اإلنسان وبتعزيز اجمللس وآليته اجلديدة          

وإن العمل املنجز يف ميدان التنمية االقتصادية واالجتماعية وحقوق اإلنسان هو . ةلدميقراطية حية ودينامية ومتساحم
ويقدِّر املغرب بشكل خاص اعتماد اهلند خطـة        . عمل الفت للنظر على الرغم من الصعوبات املوضوعية القائمة        

  . وآلياتهعمل وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ويشجعها على مواصلة تفاعلها الدؤوب مع اجمللس

وأشارت، بوصفها عضواً يف . وأثنت غانا على اهلند ملا أبدته من تعاون وانفتاح خالل عملية االستعراض        - ٤٠٨
اجملموعة الثالثية املعنية بتقرير اهلند، إىل اجلدية اليت اضطلعت هبا اهلند هبذه العملية، األمر الذي يعكس التزام اهلند                  
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لتقرير اخلتامي والتوصيات املختلفة اليت مت قبوهلا سيسهمان أكثر يف تعزيز محاية            وتعتقد غانا أن ا   . حبقوق اإلنسان 
  .حقوق اإلنسان والنهوض هبا على الصعيد العملي

   التعليقات العامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة- ٣

شاركة املؤسسات  أبرزت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند الدور الذي تضطلع به يف الدفاع عن م                - ٤٠٩
وشددت . ٥/١الوطنية حلقوق اإلنسان مشاركة فعالة يف أعمال اجمللس، وهو أمر أفضى إىل اعتماد قرار اجمللس                

اللجنة على أهنا تقيم حواراً مستمراً مع احلكومة بشأن هذه املسألة وأوضحت دورها كآلية مستقلة تقوم برصد ما 
وأشارت . ز والطريقة اليت تعاجل هبا الوفيات اليت حتدث أثناء االحتجازيبلغ عنه من حاالت التعذيب أثناء االحتجا  

وحول اإلعمال التدرجيي حلقوق الطفل والقـضاء علـى عمـل    . أيضاً إىل دورها يف الدفاع عن احلق يف التعليم     
هلنـد مل  األطفال، أكدت أن الوزارة احلكومية املعنية تعهدت بإعمال هذه احلقوق تدرجيياً، على الرغم مـن أن ا    

وأشارت أيضاً إىل إسهامها يف مكافحة التمييز ضد        . ١٨٢ و ١٣٨تصدق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        
  .الفئات املهمشة اجتماعياً وغريها من قطاعات اجملتمع الضعيفة، كالنساء واملعوقني

د اللوثري العـاملي، وبـاكس      وأشارت احلركة الدولية ملناهضة التمييز ومجيع أشكال العنصرية، واالحتا          - ٤١٠
رومانا، وجلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي، يف بيان مشترك، إىل التوصيات اليت قدمها                
عدد من الدول يف التقرير املتعلق بالنتائج، واليت تتناول قضية التمييز الطبقي، وقالت إن هذه التوصيات توجـه                  

 مليـون   ١٦٧بشأن القلق الدويل إزاء استمرار هذا الشكل من التمييز الذي ميس أكثر من              رسالة قوية إىل اهلند     
ورحبت بقبول اهلند أخذ التوصيات املقدمة يف إطار هيئات املعاهدات واإلجراءات . شخص من الطبقة الدنيا يومياً

تتطلع إىل تضمني هذه اخلطة وقالت إهنا . اخلاصة يف احلسبان لدى وضع خطة عملها الوطنية بشأن حقوق اإلنسان
تدابري ملكافحة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق أفراد الطبقة الدنيا يف اجملتمع ولتوسيع وحتسني اإلحصاءات احلاليـة               

وُوجِّه نداء إىل احلكومة اهلندية بأن تستفيد بشكل فعال من االستعراض الدوري الشامل . املتعلقة بالطبقات املنبوذة
خلاصة به لتعزيز املبادرات املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وخاصة ملعاجلـة التمييـز               وأعمال املتابعة ا  

  .اجلنساين واالستجابة لشواغل اجمللس املتعلقة بالتمييز الطبقي

الالتينية وأعربت املنظمة الكندية للعمل ألجل السكان والتنمية، واحتاد املرأة وتنظيم األسرة، وجلنة أمريكا   - ٤١١
 من تقريـر    ٨٤للدفاع عن حقوق املرأة، يف بيان مشترك، عن تقديرها لبيان احلكومة اهلندية، كما يظهر يف الفقرة                 

. الفريق العامل املتعلق بالنتائج، ورحبت بتفهم أن معاداة املثلية اجلنسية، وليس املثلية اجلنسية هي مـستورد غـريب             
هذه املسألة، مبا يف ذلك عن طريق سن تشريع بشأن احلقوق املدنية            وحثت احلكومة اهلندية على القيام باملزيد بشأن        

  . اهلندي من القانون اجلنائي٣٧٧حيظر التمييز القائم على أساس االجتاه اجلنسي واهلوية اجلنسية ويبطل املادة 

توصية الداعية وأشارت الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية إىل التوصيات املقدمة، ومنها ال  - ٤١٢
إىل أن تصدق اهلند على االتفاقية الدولية بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وذكرت أن هنـاك                  

. أشخاصاً قد اختفوا يف أراضٍ خاضعة لسيطرة اهلند وأنه اكتشفت مؤخراً مقابر مجاعيـة يف جـامو وكـشمري              
تقبل على الفور املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وذكرت         وأشارت إىل أمهية التوصية اليت تدعو اهلند إىل أن تس         

وأُبرزت أيضاً أمهية مسألة . أنه مت حبس أشخاص ينتمون إىل جمموعة أقلية بتهم غري موثقة باألدلة تتعلق باإلرهاب
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داء ، وكذلك الن٢٠٠٢اإلفالت من العقاب، وخاصة فيما يتعلق بعمليات قتل مسلمني يف جمزرة غوجارات يف عام 
املوجه بشأن توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بإجراءات خاصة يف سياق احلالة يف جامو وكشمري ومشال شرق 

  .البالد، وفيما يتعلق باملسلمني وأفراد الطبقة الدنيا من اجملتمع

قوق اإلنسان وشككت منظمة العفو الدولية يف التصريح الذي أدلت به اهلند ومفاده أن اللجنة الوطنية حل  - ٤١٣
تتمتع بنفس الدرجة من القوة واالستقالل اليت تتمتع هبا احملكمة العليا يف اهلند، وأعربت عن قلقها إزاء استقالل                  

 على قانون محايـة حقـوق       ٢٠٠٦ وعقب التعديالت اليت أدخلت عام       ١٩٩٣وسلطة اللجنة منذ إنشائها يف عام       
وذكرت منظمة العفو الدولية، . أكرب ووالية أوسع وموارد مناسبةاإلنسان، ودعت احلكومة إىل إعطاء اللجنة سلطة        

يف مجلة أمور، أن قانون السلطات اخلاصة للقوات املسلحة ال يزال ميكِّن أفراد القوات املسلحة، يف الواقـع، مـن                    
هاكات ودعت احلكومة إىل االلتزام بوضع حد إلفالت قوات الشرطة واألمن اليت ترتكب انت            . اإلفالت من العقاب  

  . االنتهاكاتحلقوق اإلنسان من العقاب وبإلغاء مجيع األحكام التشريعية اليت قد حتول دون مساءلة مرتكيب مثل هذه

وأشار االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية إىل ما ورد يف التوصيات املقدمة بشأن اهلنـد مـن                   - ٤١٤
وشدد على ضرورة التصديق على     . جزة وحقوق األقليات  شواغل بشأن التعذيب وعمليات اإلعدام بإجراءات مو      

اتفاقية مناهضة التعذيب وإتاحة اجملال للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب للذهاب إىل اهلند للتحقيق يف الشكاوى 
كما شدد على مسألة اإلفالت من العقاب، وخاصة فيما يتعلق بعمليات القتل اليت تعرض              . اليت مل يتم البت فيها    

  .٢٠٠٢ واملذحبة اليت وقعت للمسلمني يف عام ١٩٨٤هلا السيخ يف عام 

وذكرت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان أن التعذيب مسألة شائعة يف اهلند وأداة تستخدم يف كثري مـن                    - ٤١٥
لى اهلند أن تصدق وقالت إن ع. األحيان ضد األقليات والطبقات الدنيا من أجل استخالص االعترافات املنشودة بالقوة      

على اتفاقية مناهضة التعذيب وأن تتيح للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إمكانية الذهاب دون عوائـق إىل اهلنـد                   
وسلطت الضوء أيضاً على مسألتني . للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بالتعذيب، وخاصة يف مشال شرق اهلند ويف البنجاب

 التمييز املمارس ضد الطبقات الدنيا وضرورة اعتبار التمييز الطبقي شكالً مـن أشـكال               ينبغي أن تعاجلهما اهلند ومها    
وأشارت إىل عمل اللجنة اليت عينتها احلكومة للتحقيق يف مسألة اإلفالت من العقاب مبوجب قانون القوات                . العنصرية

رت أن مسألة اإلفالت مـن العقـاب        وذك. املسلحة، واليت أوصت بإبطال القانون وإىل أن هذه التوصية مل تنفذ بعد           
   واملذحبة اليت تعـرض هلـا املـسلمون يف غوجـارات يف       ١٩٨٤مرتبطة بعمليات القتل اليت تعرض هلا السيخ يف عام          

  .وأوصت بأن يويل مجيع املكلفني بإجراءات خاصة املزيد من االهتمام هلذه املسائل. ٢٠٠٢عام 

السـتعراض  اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع ا        - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

فقد شكر رئيس الوفد اجلميـع علـى        . أدلت اهلند باملالحظات اخلتامية التالية بشأن نتائج االستعراض         - ٤١٦
حضورهم ومشاركتهم وتوجيههم العبارات احلارة اليت تنم عن الصداقة وحسن النية جتاه اهلند، مضيفاً أن اهلنـد   

  .عرتشاطرهم هذه املشا
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وقال إن الوفد استمع بعناية إىل مجيع البيانات اليت أُديل هبا، مبا فيها البيانات اليت أدلت هبا املنظمات غري                  - ٤١٧
ومن األمور املشجعة للهند مشاركة هذه اجلهات بصورة نـشطة يف           . احلكومية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    

كومية املوجودة يف اهلند من قطع كل هذه املسافة واجمليء إىل جنيف النقاش، وإن متكُّن الكثري من املنظمات غري احل
وقد أثري عدد مـن القـضايا يف تلـك          . للمشاركة يف هذا االجتماع إمنا يدل على حيوية اجملتمع املدين يف اهلند           

 إىل تقرير الفريق وحيثما تناولت اهلند بالفعل هذه القضايا يف احلوار التفاعلي دعا املشاركني إىل الرجوع. البيانات
وانتقل بعد ذلك إىل إبداء عدد من املالحظات . العامل وإىل رد اهلند على التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي

  .ذات الطابع العام بشأن بعض القضايا

زعم فقال إن اهلند تدرك التحديات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان، وإنه ما من بلد يف العامل ميكن أن ي                    - ٤١٨
وإن إعمـال حقـوق     . أن سجل حقوق اإلنسان لديه يتسم بالكمال، وإن اهلند ال تزعم أن لديها سجالً كهذا              

اإلنسان يف بلد شاسع ومأهول بالسكان ومتنوع كاهلند مهمة تنطوي دائماً على صعوبات، وتوجد دائماً بعض                
 املهم هو أن يكون لدى البلـد إطـار          وقال إن األمر  . الظروف اليت تؤدي إىل وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان       

وإن السياسة الدميقراطية اليت تنتهجها اهلنـد، وقـضاءها املـستقل           . مؤسسي فعال ملعاجلة مثل هذه االنتهاكات     
واحملايد، وصحافتها احلرة واملستقلة، وجمتمعها املدين النابض باحلياة، وجلنتها الوطنية القوية واملستقلة املعنية حبقوق 

وقد مت اختاذ جمموعة منوعة من التدابري التـشريعية         . توفر اإلطار املطلوب لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      اإلنسان،  
وثابرت اهلند على هذا العمل بكّد وستواصل القيام به؛ وهو . واإلدارية الرامية إىل حتسني مجيع جوانب حياة اإلنسان

ويف هذا الصدد، أحاط الوفد علماً، بعناية،       . رحات واملشورة وتبقى اهلند منفتحة على املقت    . عمل يتقدم شيئاً فشيئاً   
بيد أنه  . باملالحظات واملقترحات اليت أبداها املشاركون خالل املناقشة اليوم وسيوليها االعتبار الواجب بعقل منفتح            

  . يف العامليةسيتعني القيام بذلك يف إطار الثوابت احملددة يف الدستور اهلندي الذي يعد من أكثر الدساتري تقدم

واهلند . وأوضح رئيس الوفد أن الكثري من التحديات اليت تواجهها اهلند تعود جذورها إىل الفقر والتخلف  - ٤١٩
وتسعى . ملتزمة بإعمال احلق يف التنمية لصاحل شعبها وتدرك ما يترتب على ذلك من التزامات على عاتق الدولة                

د على حتقيق منو شامل وسريع وتقدم اجتماعي يف إطـار دميقراطيـة             اهلند إىل إعمال هذا احلق بتوفري بيئة تساع       
وتسعى احلكومة، من خالل تدابري جتمع بني تقدمي املعونات وضمان مد اجلهات املعنية بأسباب              . علمانية وليربالية 

 جديـد   وقامت اهلند، بغية إعطـاء دفـع      . القوة ورفع معدل االستثمار العام، إىل جعل عملية النمو أكثر مشوالً          
جلهودها اهلادفة إىل إعمال احلق يف التنمية لصاحل شعبها، بإطالق عدة مبادرات جديدة وطموحة يف جماالت العمالة 

ولضمان استفادة الشعب من فوائد هذه املخططات، اختذت خطوة رئيسية ملد الشعب بأسباب    . والتعليم والصحة 
. د أداة قوية جداً متاحة للشعب لضمان مساءلة احلكومة        القوة من خالل سن قانون احلق يف املعلومات، الذي يع         

  .وأدى هذا القانون إىل شفافية ومساءلة وانفتاح يف العملية احلكومية

وباإلشارة إىل بعض القضايا احملددة، ذكر أن الكثري من الوفود أشارت إىل مسألة التمييز ضد أعـضاء                   - ٤٢٠
وقال إن اهلند تدرك كل اإلدراك ضرورة مد الطبقات املنبوذة والقبائل . ةالطبقات املنبوذة واجملتمعات القبلية املنبوذ

. املنبوذة بأسباب القوة، وإهنا ملتزمة كل االلتزام مبعاجلة أي متييز ميارس ضدها على أي مستوى من املـستويات                 
تمع اهلندي احملرومة تقليدياً وذكر أنه مت اختاذ جمموعة مذهلة من التدابري املؤسسية والقانونية واإلدارية ملد شرائح اجمل

  .بأسباب القوة
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وحتدث رئيس الوفد عن ضرورة توضيح فكرة خاطئة كثرياً ما تالحظ لدى املـشاركني يف املنتـديات                   - ٤٢١
فاهلنـد  . وهذا غري صحيح. فهم ُيلمحون غالباً إىل أن اهلند تنكر وجود ظاهرة التمييز الطبقي          . املتعددة األطراف 

  وأكـد أنـه    .  إدراكاً عميقاً ويتضمن دستورها أحكاماً صرحية ومفصلة ملعاجلة هذه املسالة          تدرك هذه الظاهرة  
ال يوجد متييز على مستوى الدولة بل على العكس، مت الشروع يف برنامج عمل إجيايب واسع لتوفري أسباب القوة                   

دما يتعلق األمر باجملتمع ككل، فإن إال أنه عن. للطبقات املنبوذة، وليس هلذا الربنامج نظري من حيث حجمه وأبعاده
واهلند مصممة على . من املعروف أن تغيري العقليات الراسخة منذ القدم يتطلب جمهوداً مستمراً وعمالً طويل األناة

وسلَّم بأن العمل على مستوى احلكومة وحدها ال يكفي، ولـذا          . املواظبة على جهودها لتحقيق املساواة للجميع     
اء مع مجيع اجلهات املعنية     جيري التعاون بشكل   وأوضح أيضاً أن النظام الطبقي، الذي تنفرد به اهلند، لـيس           .  بّن

وهذا هو . نظاماً عرقياً يف منشئه، وبالتايل، فإن التمييز الطبقي ال ميكن أن يعترب شكالً من أشكال التمييز العنصري
  . موقف اهلند الراسخ وهو غري قابل للمراجعة

وضع األقليات، ذكر أن العلمانية مسة من السمات األساسية للدستور اهلنـدي ال ميكـن               وفيما يتعلق ب    - ٤٢٢
ويكفل الدستور أيضاً احلرية ألولئك الذين يقولون أنه ال دين هلم وحيظر على الدولة التمييز ألسـباب                 . تغيريها
باً ويتميز بالتعددية والتسامح على   واهلند جمتمع متنوع يشكل موطناً جلميع الديانات الرئيسية يف العامل تقري          . دينية

وقد مت اختاذ طائفة من التدابري التشريعية والتنفيذية        . حنو رمبا ال مثيل له، وهذا الواقع هو مصدر افتخار عظيم هلا           
وتشمل هذه التدابري إنشاء    . من أجل تطبيق الضمانات اليت يوفرها الدستور حلماية مصاحل األقليات تطبيقاً فعلياً           

امية يف شكل جلنة وطنية، وإنشاء وزارة جديدة لشؤون األقليات، والشروع يف تنفيذ الربنـامج اجلديـد    هيئة نظ 
  .  املتعلق برفاه األقليات١٥ل لرئيس الوزراء ذي النقاط ا

ويف اخلتام، شكر رئيس الوفد اجلميع على مشاركتهم وعلى إسهامهم يف االستعراض الدوري الـشامل                 - ٤٢٣
قال إن اهلند استفادت عظيم االستفادة من هذه املشاركة البناءة مع اجمللس وإهنا تعتربها جتربـة                املتعلق باهلند، و  

وإن التزامها ال يقتصر على هذه      . واهلند ملتزمة مبتابعة التوصيات املنبثقة عن هذه العملية على حنوٍ مشويل          . إجيابية
ي منها أن تسعى باستمرار العتماد قواعد ومعـايري         التوصيات، إذ إن سياستها الدميقراطية النابضة باحلياة تقتض       

وقال إن اهلند تتطلع إىل العودة إىل اجمللس يف الدورة القادمة لتقدمي تقرير عن التقدم الـذي أحرزتـه يف                    . أعلى
  . مسعاها اهلادف إىل إعمال حقوق اإلنسان

  الربازيل

 وفقاً جلميع األحكـام ذات الـصلة        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١أجري االستعراض املتعلـق بالربازيل يف        - ٤٢٤
من ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته الربازيل وفقاً للفقرة : ، واستند إىل الوثائق التالية٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً          )A/HRC/WG.6/1/BRA/1 (٥/١قرار اجمللس   
) ج(١٥؛ واملـوجز الـذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة              )A/HRC/WG.6/1/BRA/2) (ب(١٥للفقرة  

)A/HRC/WG.6/1/BRA/3.(  

، يف نتائج االستعراض املتعلق بالربازيل ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠ املعقودة يف ١٥ونظر اجمللس، يف جلسته   - ٤٢٥
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 
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علق بالربازيل من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل           وتتألف نتائج االستعراض املت     - ٤٢٦
)A/HRC/8/27(أو االستنتاجات والتزاماهتا الطوعية والردود اليت قدمتها /، وآراء الربازيل فيما يتعلق بالتوصيات و

صورة كافية خالل احلوار التفاعلي قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا ب
  .يف الفريق العامل

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

وقالت إهنا لفرصة عظيمة أن     . أعربت الربازيل عن امتناهنا للمجلس وللمفوضية السامية حلقوق اإلنسان          - ٤٢٧
ىن هلا عرض حالة حقوق اإلنسان يف الربازيل واجلهود اليت بذلتها احلكومة لتعزيز ومحاية وضمان تلك احلقوق يتس

  .يف جو من احلوار البناء والصريح

وأكدت الربازيل أنه لشرف عظيم أن تنخرط يف كامل العملية املفضية إىل اعتماد التقارير اخلتامية األوىل          - ٤٢٨
عملية بناء القدرات، وإعداد التقرير الوطين، وعرض التقريـر         : باالستعراض الدوري الشامل  للفريق العامل املعين    

  . وتقييم النتائج

وقالت الربازيل إنه يسرها أن تشهد اخلامتة الناجحة لبدء الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل                 - ٤٢٩
بطة ارتباطاً عميقاً بتكلل إصالح نظـام حقـوق         وإهنا على يقني بأن تطبيق آلية االستعراض الدوري الشامل مرت         

وتؤمن الربازيل إمياناً قوياً بـأن آليـة   . اإلنسان بالنجاح، وهو إصالح يرمي إىل االبتعاد عن التسييس واالنتقائية   
االستعراض الدوري الشامل تشكل إطاراً ابتكارياً لتناول موضوع النهوض حبقوق اإلنـسان يف نظـام متعـدد                 

ومع اختتام بدء الدورة    . ن اعتبارها مثاالً جيداً يستحسن أن تتقيد به هيئات أخرى لألمم املتحدة           وميك. األطراف
األوىل من االستعراض الدوري الشامل، أصبح من الواضح أن الالانتقائية والشفافية مها أجنع سبيلني إلقامة حوار                

  . حقيقي وتعاون حقيقي بني البلدان

ي الذي قدم إىل جنيف لعرض تقريره الوطين واالشتراك يف احلوار التفاعلي هـو              وقالت إن الوفد الربازيل     - ٤٣٠
وتتوفر لدى معظم أعضائه خربة سابقة يف أنشطة اجملتمع املدين ويرأس الوفَد مساعد             . وفد كبري وذو صفة متثيلية    

خلاصة للـسياسات   أمني سر األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان، ويضم الوفد شخصيات رفيعة املستوى من األمانة ا             
املعنية باملرأة، واألمانة اخلاصة لتعزيز املساواة العنصرية، ووزارة العدل، ووزارة التنميـة االجتماعيـة، ووزارة               

  . الشؤون اخلارجية، واملعهد الوطين لإلعمار واإلصالح الزراعي

ا، تعليقات على التقرير     دولة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس مجيعه      ٤٧وخالل احلوار التفاعلي، أبدت       - ٤٣١
وشددت الربازيل على أن هذه املشاركة النشطة من جانب مجيع الدول . الوطين وطرحت أسئلة وقدمت توصيات

يف عملية االستعراض الدوري الشامل تسوِّغ هلا التنويه إىل أن حقوق اإلنسان تعترب، بالرغم من مجيع االختالفات، 
وأكـدت  . ازيل إىل عملية االستعراض على أهنا فرصة مثينة للتعاون الـدويل          وتنظر الرب . شاغالً مشتركاً للجميع  

الربازيل جمدداً التزامها بإيالء االعتبار الواجب للتوصيات املقدمة يف تقرير الفريق العامل، وهي توصيات تقبلـها                
  . كلها وتنوه هبا
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اطية يف الربازيل، ما زالت هنـاك       وسلمت بأنه على الرغم من كل ما أحرز من تقدم منذ إقامة الدميقر              - ٤٣٢
حاجة جلية إىل إجراء حتسني يف الكثري من اجملاالت، وما زال يتعني معاجلة الكثري من القضايا قبل التمكن من إعمال      

وتعترف الربازيل بأهنا تواجه حتديات هائلة فيما يتعلق بأمور منها احلد من الفقـر،              . حقوق اإلنسان بصورة كاملة   
السجون، وتوفري أسباب القوة للمرأة، ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، والقضاء على التمييـز        وحتسني أوضاع   

  . التعذيبالعنصري، واحترام حقوق الشعوب األصلية، والوصول إىل العدالة، وحتسني األمن العام، والقضاء على

عاماً مهماً لتعزيـز حقـوق       سيكون   ٢٠٠٨وأعربت الربازيل عن اعتقادها القوي، مع ذلك، بأن عام            - ٤٣٣
اإلنسان، عاماً يتم فيه التفكري ال يف التحديات القائمة والسياسات العامة الواجب إعادة صياغتها فحسب، وإمنا                

  .أيضاً يف السياسات اليت جنحت حىت اآلن

كـانون  وأشارت الربازيل إىل أن املؤمتر الوطين احلادي عشر املعين حبقوق اإلنسان، الـذي سـيعقد يف        - ٤٣٤
، سيشكل خطوة هامة حنو إجراء تقييم شامل للتحديات اليت تواجهها الربازيـل يف جمـال   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

وسيهدف املؤمتر إىل مراجعة اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تضع املبادئ التوجيهية األساسـية              . حقوق اإلنسان 
وقد انبثقت  . تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الداخلي     الختاذ إجراءات وانتهاج سياسات عامة هتدف إىل محاية و        

  .١٩٩٦عام فذت وثيقته اخلتامية، يف البداية، يف الربازيل  الذي ُن،اخلطة عن توصية قدمت يف مؤمتر فيينا العاملي

ويف سياق االحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أفادت الربازيـل بـأن                 - ٤٣٥
كومة تنظم بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين أحداثاً هامة، ال على املستوى الوطين فحسب، بـل علـى                  احل

  .املستوى الدويل أيضاً

. يونيه/ حزيران١٩ إىل ١٧وسيعقد املؤمتر التحضريي اإلقليمي ملؤمتر ديربان االستعراضي يف برازيليا، من   - ٤٣٦
ية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب وممثلني عن اجملتمع املدين ملناقشة ما           وسيجمع املؤمتر وفوداً من أمريكا اجلنوب     

  .تتوقعه املنطقة من مؤمتر ديربان االستعراضي والكيفية اليت ميكن هبا هلذا املؤمتر أن يسهم يف عملية االستعراض

 ٢٥ ، الذي سيعقد يف الفترة منوقالت إن املؤمتر العاملي الثالث ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني  - ٤٣٧
 شخص يف ريو دي جانريو للنظر يف التحـديات الـيت            ٣ ٠٠٠نوفمرب، سيجمع أكثر من     / تشرين الثاين  ٢٨إىل  

ودعت . يطرحها تطبيق هنج مشترك بني القطاعات يف الكفاح العاملي ضد االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني             
املدين لديها إىل حضور املؤمتر الثالث ليتسىن توحيد اجلهود من أجل مكافحة            الربازيل مجيع الدول وممثلي اجملتمع      

  . تلك اجلرمية

وفيما يتعلق باجمللس، قالت إن الربازيل ملتزمة بإطالق جمموعة من األهداف الطوعية املتعلقـة حبقـوق                  - ٤٣٨
 يف رعاية املبادرة تعّول على      وما زالت الربازيل واجلهات املشتركة    . ٢٠٠٨ديسمرب  /اإلنسان حبلول كانون األول   

  . تعاون مجيع الدول يف وضع هذه األهداف احتفاًء بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وعالوة على ذلك، تتوقع الربازيل، عشية الذكرى السنوية العشرين التفاقية حقوق الطفل، أن يعتمد قرار   - ٤٣٩
وينبغي للمجلس أن يعتمد مشروع املبادئ التوجيهية بشأن توفري رعايـة           .  القادمة بتوافق اآلراء يف دورة اجمللس    
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واملبادئ التوجيهية هي تكملة هامة لنظام . بديلة لألطفال احملرومني من رعاية األبوين وأن حييله إىل اجلمعية العامة
  . محاية الطفل الذي أنشأته االتفاقية

ملؤمتر الوطين األول للمثليني جنسياً والسحاقيات وثنائيي اجلنس وحاملي وأشارت الربازيل أيضاً إىل عقد ا  - ٤٤٠
صفات اجلنسني، واملهرجان السينمائي الثالث حلقوق اإلنسان والسينما يف أمريكا اجلنوبية، بني العديد من األنشطة 

عداد تقارير سنوية   وذكرت الربازيل أن التزامها الطوعي بإنشاء نظام وطين ملؤشرات حقوق اإلنسان وإ           . األخرى
عن حالة حقوق اإلنسان، مع مراعاة عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل، سيمثالن أداتني رئيسيتني لرصد               

  . حقوق اإلنسان على الصعيد الداخلي

وذكرت الربازيل أيضاً إىل أن جلنة حقوق اإلنسان واألقليات التابعة جمللس النواب قامت، يف األسـبوع                  - ٤٤١
مايو، بعقد جلسة استماع عامة ثانية كمتابعة للجلسة اليت عقدهتا قبل اختتام التقريـر الـوطين                / من أيار  األخري
وأتيح ملنظمات اجملتمع املدين، يف تلك املناسبة، التعبري عن آرائها بشأن عملية االسـتعراض الـدوري                . للربازيل

  . دولية حلقوق اإلنسانالشامل وإبداء تعليقات حول مشاركة الربازيل يف املنتديات ال

وأشارت الربازيل إىل أن االلتزامات اليت قدمتها أمام اجمللس تتجسد يف أعمال ملموسة يف الربازيل، وإىل                  - ٤٤٢
أن احلكومة منفتحة إلجراء حوار شفاف وموضوعي مع اجملتمع املدين ألنه ال ميكن أن تكون السياسة العامة فعالة 

 كانت املنظمات غري احلكومية يف الربازيل شريكات احلكومة يف حتسني معـايري             وقد. بدون مشاركة هذا اجملتمع   
  .حقوق اإلنسان

وشكرت الربازيل مجيع البلدان اليت شاركت يف استعراض التقرير املتعلق بالربازيل، وأعربت عن امتناهنا                - ٤٤٣
  . لعضوية اجمللسألعضاء اجملموعة الثالثية وللدول اليت أيدت مؤخراً إعادة انتخاب الربازيل

وقالت إهنا تتوقع بشكل كبري أن يتم تدعيم آلية االستعراض الدوري الشامل يف الدورات املقبلة وأعربت   - ٤٤٤
. وانتهزت هذه الفرصة لتؤكد من جديد التزاماهتا الطوعيـة        . عن أملها يف أن تتمكن من اإلسهام يف تلك املهمة         
اجمللس وتعزيز التعاون مع اآلليات الدولية لرصد محاية حقـوق          وشددت على أن هدفها هو مواصلة التعاون مع         

اإلنسان، والنظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت ليست الربازيل طرفاً فيها، ودعم أنشطة املفوضية 
  . السامية حلقوق اإلنسان، وتدعيم النظم اإلقليمية اخلاصة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 أعربت عنها الدول األعضاء والـدول الـيت    اآلراء اليت   - ٢
  تتمتع مبركز املراقب يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

شكرت الصني الوفد الربازيلي وأعربت عن تقديرها ملوقف احلكومة اجلاد يف الرد على خمتلف األسـئلة                  - ٤٤٥
تصادي عالياً، حمققـة تنميـة   والحظت الصني أن الربازيل سجلت يف السنوات األخرية معدل منو اق . والتوصيات

اجتماعية سريعة وإجنازات كبرية يف جماالت مثل القضاء على الفقر، وإعمال احلق يف التعليم واحلـق يف الغـذاء                   
وتقدِّر الصني اشتراك الربازيل النشط يف األنشطة الدولية املتعلقة حبقوق . والصحة، والقضاء على التمييز العنصري

ىل إدراج املنظور اجلنساين يف قضايا حقوق اإلنسان، ومناداهتا بالتعاون واحلوار بـشأن             اإلنسان وسعيها النشط إ   
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وأشارت الصني أيضاً إىل النهج املنفتح والصريح الذي تتبعه احلكومة الربازيلية           . حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل    
  .يف مواجهة التحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان ومعاجلتها

 الربازيل للطريقة اجلادة اليت شاركت هبا يف االستعراض، مشرية إىل أن الربازيـل تـسمح                وهنأت كندا   - ٤٤٦
ونوهت بالتقدم الذي أحرزته الربازيل يف جمال االحترام        . ألعضاء اجملتمع املدين باملشاركة يف عملية إعداد التقرير       

وأيَّدت كندا . ا زال يتعني عليها تذليلهاالكامل حلقوق اإلنسان، مشرية إىل أن الربازيل اعترفت بالصعوبات اليت م
قرار الربازيل اعتماد أدوات تقييم داخلي بشأن حقوق اإلنسان، وشجعت البلد على أن ينفذ بصورة ملموسـة                 

  . سياسات عامة فعالة نابعة من التوصيات املقدمة خالل عملية االستعراض

. أبداها لدى اعتماد نتائج االستعراض املتعلق بالربازيلوهنأت نيجرييا الوفد الربازيلي على التعليقات اليت   - ٤٤٧
وأشارت إىل جهود الربازيل الرامية إىل إنشاء آليات لتنفيذ التوصيات املقدمة خالل االستعراض وأعربت عن األمل 

زيـل عـن   وبتعبري الربا. بأن تعزز هذه املبادرات وتعمِّق متتع مجيع الربازيليني حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
التزامات من هذا القبيل، تتوقع نيجرييا أن تبدأ أهداف االستعراض الدوري الشامل بالتحقق حىت قبـل اختتـام               

ولذا، تدعو نيجرييا مجيع األطراف املعنية إىل مساعدة الربازيل بالشكل الذي تراه            . الدورة األوىل من االستعراض   
  . كاملة لصاحل مواطنيهامناسباً كي تنفذ توصيات ونتائج االستعراض بصورة

وشكرت باكستان وفد الربازيل لعرضه املفصَّل، مشرية إىل أن الربازيل استثمرت برأمسال بشري ومادي                - ٤٤٨
وحثت الربازيل على مواصلة تنفيذ إصالحاهتا املتعلقـة بالـشعوب          . كبري لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد      
جلنائي، والعنف وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاية املدافعني         األصلية، وحالة السجناء، ونظام القضاء ا     

وطلبت باكستان أن تتعاون الربازيل تعاوناً وثيقاً . عن حقوق اإلنسان، وأوجه الالمساواة االقتصادية واالجتماعية
 إجياد حل هلذه    مع املؤسسات املتعددة األطراف ذات الصلة وأن تتقاسم معها أفضل املمارسات املمكن اتباعها يف             

وأعربت باكستان أيضاً عن أملها يف أن تضع الربازيل يف االعتبار، لدى وضع استراتيجية لتعزيز احلقوق، . املسائل
  .الشواغل املتعلقة بتغري املناخ واحلق يف الغذاء

 وغابون، بأهنا وصرَّحت سويسرا، بوصفها عضواً يف اجملموعة الثالثية إىل جانب اململكة العربية السعودية         - ٤٤٩
وأشـارت إىل أن    . يف وضع يسمح هلا مبالحظة جدية املوقف وااللتزام اللذين أبدهتما الربازيل خالل االستعراض            

 اليت قُدمت إليها، األمر الذي يدل على طموحاهتا الكبرية يف جمال حتسني حالـة               ١٥ل الربازيل قبِلت التوصيات ا   
ى قضيتني مت تناوهلما خالل احلوار التفاعلي وتظهران يف عدد مـن    وشددت سويسرا عل  . حقوق اإلنسان يف البلد   

أوالً، ملا كان األطفال يشكلون جمموعة ضعيفة بوجه خاص يف الربازيل، فإن سويسرا ترحب بالتزام               . التوصيات
امج وخطط العمل وتتناول القضية الثانية تقييم تنفيذ الرب. الربازيل باإلسراع يف تنفيذ الربنامج املتعلق حبالة األطفال

الوطنية اليت بدأهتا الربازيل، وقد قدمت الربازيل التزاماً طوعياً بإنشاء أدوات جديدة لرصد حقوق اإلنسان على                
ويشكل إعداد تقارير وطنية سنوية، مبا يف ذلك تقارير بشأن          . املستوى الوطين واألخذ مبؤشرات حلقوق اإلنسان     

وستتابع سويسرا باهتمام كبري الطريقة اليت . زاماً آخر من التزاماهتا الطوعيةمتابعة االستعراض الدوري الشامل، الت
وتبقى سويسرا على يقـني بـأن     . ستحّول هبا الربازيل هذه األهداف إىل إجراءات على خمتلف مستويات االحتاد          

  .اجملتمع املدين سيواصل تقدمي مسامهة قيِّمة إىل هذه العملية
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بية السورية عن تقديرها لشفافية الربازيل وتعاوهنا مع خمتلف آليـات حقـوق             وأعربت اجلمهورية العر    - ٤٥٠
وقالت إن قبول الربازيل ملختلف التوصيات الصعبة اليت قُدمت إليها وتأييدها هلا مهـا              . اإلنسان، مبا فيها اجمللس   

لى الـرغم مـن     برهان واضح على تصميمها على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبختلف مظاهرها وتفسرياهتا، ع            
ويشمل ذلك، يف مجلة أمور، مواصلة وتكثيف اجلهود من أجل          . العبء الذي شكلته التنمية يف العقدين املاضيني      

احلد من الفقر والالمساواة االجتماعية، وحتسني أوضاع السجون، وتعزيز إمكانية الوصول إىل العدالة، واعتماد              
  .ات العامةالقانون املتعلق حبصول املواطنني على املعلوم

ورحبت أنغوال باجلهود اليت تبذهلا الربازيل لتحسني حالة حقوق اإلنسان بصورة ملموسة مـن خـالل                  - ٤٥١
وأشـارت إىل أن    . تعاوهنا مع منظومة األمم املتحدة واستعدادها لقبول عدة توصيات قُدمت خالل االستعراض           

 بتقدمي التزام طوعي بإنشاء أدوات جديـدة لرصـد          الربازيل ُتحرز تقدماً كبرياً يف حتسني حالة حقوق اإلنسان،        
. حقوق اإلنسان، تشتمل على نظام وطين ملؤشرات حقوق اإلنسان وتقارير سنوية بشأن حالة حقوق اإلنـسان               

ورحبت أنغوال بالسياسات الرامية إىل حتسني حياة السكان املنحدرين من أصل أفريقي واألقليات، وتعزيز املساواة 
. ذه االستراتيجيات ستساعد الربازيل على مواجهة التحديات اليت ال تزال قائمة يف هذه اجملاالت             وه. بني اجلنسني 

وأحاطت أنغوال علماً مع االرتياح بأن الربازيل تعترب احلق يف التعليم أداة أساسية ملكافحـة الفقـر واإلقـصاء                   
 التعليم والتنمية ميكن أن تكون املدخل إىل االجتماعي، وقالت إهنا تشاطر الربازيل موقفها القائل إن استراتيجيات

وأعربـت  . إزالة الالمساواة على الصعيد االقتصادي والصعيد اإلقليمي وحلّ القضايا العرقية واإلثنية واجلنسانية           
  .أنغوال عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الربازيل من أجل احلد من الفقر وأوجه الالمساواة االجتماعية

  لعامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة التعليقات ا- ٣

وقالت .  إىل اشتراكها يف عملية االستعراض اخلاصة بالربازيلConectas Human Rightsأشارت منظمة   - ٤٥٢
إنه على الرغم من تقديرها للتصحيحات اليت أُجريت للتقرير الذي سيعتمده اجمللس، فإنه مل ُتدرج فيـه بعـض                   

ال يعكس الردود اليت قدمتها الربازيل بشأن التدابري اهلادفة إىل حتسني حالة املدافعني عن املالحظات اهلامة كما أنه 
وتساءلت املنظمة عن الكيفية اليت ستنفذ هبا الربازيل       . ٢٠١٠حقوق اإلنسان وبشأن التحديات وااللتزامات لعام       

. وصية قدمتها هيئات املعاهدات ت٣ ٠٠٠ اليت قُدمت خالل االستعراض الدوري الشامل وزهاء    ١٥ل التوصيات ا 
كما تساءلت عن الكيفية اليت ستحوَّل هبا هذه التوصيات إىل سياسات عامة وعن كيفية مشاركة اجملتمع املدين يف 

ينبغي أال حيـلّ    : وذكرت املنظمة أيضاً أن جناح االستعراض الدوري الشامل يتوقف على مخسة شروط           . تنفيذها
اصة وآليات هيئات املعاهدات أو أن ُيضعفها؛ وينبغي أن تكون الوفود أكثر حتديداً االستعراض حملّ اإلجراءات اخل

يف أسئلتها وتوصياهتا وأن تتناول الدولة موضوع االستعراض مجيع هذه األسئلة والتوصيات؛ وينبغي أن يكـون                
وسة؛ وينبغي لكل دولة    التقرير اخلتامي انعكاساً صحيحاً لالستعراض؛ وينبغي حتويل التوصيات إىل إجراءات ملم          

  . ختضع لالستعراض أن ُتشرِك اجملتمع املدين يف مجيع مراحل االستعراض

والحظت منظمة العفو الدولية أن العرض الذي قدمته الربازيل خالل دورة الفريق العامل قد ركز على                  - ٤٥٣
تدابري اهلادفة إىل معاجلة انتهاكات تقدمي وصف للربامج والسياسات احلكومية القائمة أكثر منه على حتليل فعالية ال

وأشارت إىل أن عدداً من الدول أثار قضايا رئيسية تتعلق حبقوق اإلنسان وتشمل اإلفالت مـن    . حقوق اإلنسان 
العقاب خبصوص جرائم ارُتكبت يف عهد الديكتاتورية، والعنف وعمليات القتل خارج إطار القضاء اليت ترتكبها               
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. ن إساءة املعاملة، والعنف املماَرس ضد املرأة، واألوضـاع القاسـية يف الـسجون             الشرطة، والتعذيب وغريه م   
والحظت منظمة العفو الدولية أن التقرير األخري الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج إطـار                  

كل أكرب على نطاق    القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي يف أعقاب زيارته للبلد قد سلَّط الضوء بش              
وأشارت املنظمة إىل أن الدول أوصت الربازيل بتقييم مبادراهتا وأنـشطتها الـيت تـستهدف معاجلـة                 . املشكلة

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنف وأعمال القتل اليت ترتكبها الشرطة، والتعذيب، والعنف               
ورحبت املنظمـة   . لرامية إىل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان      ضد املرأة، وأوضاع السجون، وتكثيف اجلهود ا      

هبذه التوصيات وبالبيان الذي أدلت به الربازيل والذي قالت فيه إهنا تؤيد مجيع التوصيات اليت قُـدمت خـالل                   
  .االستعراض ودعت الربازيل إىل تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً يف وقت قريب

 باحلقوق اخلاصة بالسكن وبعمليات اإلخالء إنه فيما يرحب بالرأي الذي أعربت عنه             وقال املركز املعين    - ٤٥٤
الربازيل والقائل بأن على الواليات والبلديات التقيُّد باآلليات اهلادفة إىل إعمال حقوق اإلنسان يف البلد، تشري إىل 

إنشاء آليات لرصد تنفيذ التوصيات اليت      أن احلكومة االحتادية هي اجلهة الرئيسية اليت تتحّمل العبء وحتثها على            
وحث املركز أيضاً على إنشاء مؤسـسة       . قدمتها األمم املتحدة وهيئات الرصد اإلقليمية على املستوى االحتادي        

وأعرب املركز عن القلق بوجه خاص إزاء التمييز العنصري املماَرس          . وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس     
 من أصل أفريقي، وال سيما مجاعات كيلومبو، وأشار إىل أن املنازعات املتعلقة بأراضـي               ضد السكان املنحدرين  

وأشارت بقلق إىل أن    . األسالف تتزايد عدداً وعنفاً ألسباب تعود بصورة رئيسية إىل اخلطة اخلاصة بتسريع النمو            
ر إليه خالل االستعراض الدوري عدم توفر ضمان حيازة امللكية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وللنساء مل ُيش

والحظ أنه على الرغم من معاجلة التمييز ضد املرأة، مل ترد إشارة إىل العالقة بني               . الشامل على أنه أحد الشواغل    
وأشاد املركز بإنشاء ثالث    . احلياة يف األحياء الفقرية والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف األسري واالغتصاب            

جلة قضايا حقوق اإلنسان، لكنه أشار إىل افتقار هذه الوزارات إىل االختصاص واملوارد ملنع              وزارات جديدة ملعا  
وأشار إىل أن أمني املظامل للشؤون الزراعية هو اآللية الوحيدة املوجـودة ملنـع    . نشوب املنازعات وإجياد حل هلا    

ى الفور السياسة الوطنية اخلاصة     نشوب منازعات بشأن األراضي وللتوسط فيها، وحث الربازيل على أن تنفذ عل           
  .مبنع املنازعات املتعلقة باألراضي احلضرية والتوسط فيها

   اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية- ٤

 بتحـسني  شكرت الربازيل خمتلف الوفود ملا أبدته من تعليقات بشأن مشاركتها وبشأن التزام الربازيـل             - ٤٥٥
وفيما يتعلق بالتعليقات اليت أبداها ممثلو اجملتمع املدين، أشارت الربازيل إىل أن       . السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان   

بياهنا كان واضحاً يف التعبري عن انفتاح الربازيل على العمل جنباً إىل جنب مع منظمات اجملتمع املدين يف العملية                   
سات العامة املُدرجة يف التقرير الوطين للربازيل وتقرير الفريـق العامـل تعكـس              وأشارت إىل أن السيا   . اجلارية

وأشـارت  . اخلطوات األخرى اليت يتعني على الربازيل اختاذها ملعاجلة املشاكل الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنـسان             
ميكن أن تساعد على    الربازيل أيضاً إىل أن أحد أهدافها الرئيسية هو وضع جمموعة من مؤشرات حقوق اإلنسان               

وأكدت الربازيل أن الربنامج الوطين الذي مت األخذ به يف . حتسني وتكييف سياسات حقوق اإلنسان القائمة حالياً
البلد ألجل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان مل يظهر يف التقرير اخلتامي للفريق العامل وأن هذا الربنامج يهدف                

وق اإلنسان وسالمتهم اجلسدية والنفسية ومنع توجيه التهديدات هلم وتعريضهم          إىل ضمان حياة املدافعني عن حق     
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وأشارت إىل أنه جيري يف بعض الواليات االحتادية تنفيـذ مـشاريع        . حلالة من الضعف، وتنفيذ سياسات نشيطة     
 ميكن هبا حتـسني     منوذجية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وإىل أن هذا األمر ُيعترب مؤشراً على الطريقة اليت              

 ٢٠٠٧وأشارت الربازيل أيضاً إىل أن الرئيس أطلق السياسة الوطنية املتعلقة هبذه املسألة يف عام               . العملية الوطنية 
وأفادت بأن إحدى أولويات البلد كانت إنشاء نظام محاية وطـين           . وإىل أنه مت وضع إطار قانوين يف هذا الشأن        

رية يف خمتلف اجملاالت، مثل برامج محاية الضحايا والشهود، واملـدافعني عـن             لترشيد مجيع الربامج القطاعية اجلا    
  .حقوق اإلنسان، واألطفال واملراهقني

  الفلبني

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١أُجري االستعراض املتعلق بالفلبني يف        - ٤٥٦
من مرفـق   ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته الفلبني وفقاً للفقرة        : ة واستند إىل الوثائق التالي    ٥/١يف قرار اجمللس    

؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        Corr.1) و (A/HRC/WG.6/1/PHL/1 ٥/١قرار اجمللس   
) ج(١٥؛ واملوجز الذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة            (A/HRC/WG.6/1/PHL/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة   

(A/HRC/WG.6/1/PHL/3).  

، يف نتائج االستعراض املتعلق بالفلبني      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ املعقودة يف    ١٦ونظر اجمللس، يف جلسته       - ٤٥٧
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بالفلبني من تقرير الفريـق العامـل املعـين باالسـتعراض الـشامل                   - ٤٥٨
(A/HRC/8/28) أو االستنتاجات والتزاماهتا الطوعية والردود اليت قدمتها       /آراء الفلبني فيما يتعلق بالتوصيات و     ، و

قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة على املسائل أو القضايا اليت مل يتم تناوهلا بصورة كافية خالل احلوار التفاعلي 
  ).A/HRC/8/28/Add.1انظر أيضاً (يف الفريق العامل 

أو /راء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصـيات و           اآل - ١
  االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية

أكد املمثل الدائم للفلبني لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف من جديد أن الفلبني دأبت على إيالء مسألة                   - ٤٥٩
، فقد رحبت بالفرصة اليت يتيحهـا االسـتعراض   وبالتايل. محاية وتعزيز حقوق اإلنسان أعلى درجة من األولوية      

الدوري الشامل لعرض تقييم موضوعي حلالة حقوق اإلنسان يف البلد ولتعزيز االستعراض الدوري الشامل بوصفه       
  .أداة رئيسية للمجلس للنهوض حبقوق اإلنسان على النطاق العاملي

حتـسيناً  ا وممارساهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان      وقال إن الفلبني سعت كذلك إىل حتسني قوانينها وسياساهت          - ٤٦٠
ويشمل هذا اجملهود املستمر جمموعة أدوات احلكم برمتها، بدءاً من سن القوانني الوطنية وانتـهاء بإنفـاذ                 . تدرجيياً

ط وعالوة على ذلك، فإن اجملتمع املدين الفلبيين شريك ديناميكي ونـشي          . القوانني وإقامة العدل على املستوى احمللي     
  . العاملورقيب على عمل احلكومة، ووسائط اإلعالم هي واحدة من أكثر وسائط اإلعالم حرية وصراحة يف
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ومن هـذه   . وأضاف قائالً إن الفلبني قدمت التزامات طوعية رئيسية لدى اختتام االستعراض املتعلق هبا              - ٤٦١
ملرأة؛ وزيادة تطوير التشريعات الداخلية االلتزامات وضع هنج يراعي اجلنسني، وخاصة بشأن محاية حقوق الطفل وا

لتحسني محاية حقوق الطفل؛ ومواصلة معاجلة مسألة عمليات القتل اليت تتم خارج نطـاق القـضاء؛ وتلبيـة                  
  .االحتياجات األساسية للفقراء

 الدول وباإلضافة إىل تلك االلتزامات األحادية، درست الفلبني بدقة وعناية التوصيات اليت قدمتها خمتلف       - ٤٦٢
وأعربت احلكومة،  .  من تقرير الفريق العامل    ٥٨خالل االستعراض املتعلق هبا، وهي التوصيات الواردة يف الفقرة          

 ١ بروح االنفتاح والتعاون اليت مّيزت مشاركتها الكاملة يف االستعراض الدوري الشامل، عن دعمها للتوصيتني رقم 
؛ ٦وصيات اليت قدمها الكرسي الرسويل وسويسرا حتت الـرقم          ؛ والت ٤؛ واجلزء األول من التوصية رقم       ٢ورقم  

  .١٣ و١٢ و١٠ و٩ و٥والتوصيات رقم 

وفيما يتعلق باملرأة والطفل، سوق تواصل الفلبني تطوير هنج يراعي اجلنسني بشأن القضايا املتعلقة بالعنف ضد                  - ٤٦٣
خذة يف االعتبار االحتياجات اخلاصة بإعادة تأهيـل        املرأة وهتيئة بيئة داعمة للمرأة والطفل يف إطار النظام القضائي، آ          

ولدى الفلبني خربة طويلة يف هـذا       . النساء واألطفال وتوفري الرعاية هلم يف احلاالت احملفوفة باخلطر ويف مناطق الرتاع           
الـشؤون  اجملال وقد وضعت سياسة هتدف إىل إشراك املرأة ومّدها بأسباب القوة يف مجيع جماالت احلياة، مبا يف ذلك                   

وحتتل الفلبني مرتبة عالية فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية، كما اعترف بذلك برنامج األمم             . احلكومية واخلدمات العامة  
وقـد  . املتحدة يف تقرير التنمية البشرية، واحملفل االقتصادي العاملي يف الفهرس املتعلق بالفجوة القائمة بني اجلنـسني                

 املعنية باالستجابة الحتياجات اجلنسني يف القضاء، كما أصدرت، دعماً لقانون مكافحـة             أنشأت احملكمة العليا اللجنة   
العنف املماَرس ضد النساء وأطفاهلن، القاعدة املتعلقة بالعنف املماَرس ضد النساء وأطفاهلن، اليت متكِّن احملـاكم مـن                  

ئي، أعّد اجمللس املشترك بني الوكاالت املعـين        وفيما يتعلق بالتدخُّل غري القضا    . حتسني إدارة ورصد مثل هذه احلاالت     
مبكافحة العنف املماَرس ضد املرأة والطفل خطة استراتيجية مدهتا مخس سنوات تتناول املعلومـات العامـة والعمـل                  
الدعوي، وبناء القدرات وتوفري اخلدمات، والبحوث اخلاصة بتطوير السياسات، والروابط والشراكات املـستدامة يف              

واختريت الفلبني أيضاً كأحد البلدان النموذجية املشارِكة يف برنامج األمم املتحدة املشترك املعين             . وارد وتعبئتها توليد امل 
وقد أولت األولوية لعمليات التدخل اهلادفة إىل معاجلة مسائل االغتـصاب والتحـرش اجلنـسي               . بالعنف ضد املرأة  

يما يتعلق بإعادة تأهيل النساء واألطفال ورعايتهم بعد املنازعات، توفِّر وف. واالتِّجار بالنساء واألطفال والعنف اُألسري   
" عودة إىل املدرسة  "وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية على الصعيد اجملتمعي عمليات تدخُّل نفساين، مبا يف ذلك برامج               

وتقوم وزارة الـصحة    . أوى األساسي لألطفال الذين انقطعوا عن الدراسة، وتقدِّم مساعدة يف تأمني أسباب العيش وامل           
أيضاً، عن طريق وحداهتا املعنية حبماية املرأة والطفل يف املستشفيات احلكومية، بتوفري رعاية صحية شاملة للنساء اللوايت 

يـادة  واقُترِح على السلطة التشريعية يف الفلبني اختاذ تدابري تشريعية لز         . بقني على قيد احلياة، تراعي احتياجاهتن اخلاصة      
  .تعزيز القوانني املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والطفل

حتافظ  وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، أشري إىل أن الفلبني سوف تواصل مكافحته على املستوى الوطين وسوف  - ٤٦٤
الكـبري،    ذلك املسعى  وترحب الفلبني بتعاون مجيع األمم يف     . على دورها الرائد يف هذا الشأن على املستوى الدويل        

وسيكون االجتار بالبشر من بني القضايا اليت سيتناوهلا احملفل العاملي للهجرة والتنمية الذي سيستضيفه البلد يف مانيال                 
ودعت أيضاً إىل متديد والية املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر واقترحت أن تدرج يف مهام هذه                . سبتمرب/يف أيلول 
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 للمهـاجرين   وأّيدت متاماً متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان        .  اليت تراعي حاجة اجلنسني    الوالية النُهج 
  .ودعت إىل انضمام املزيد من البلدان إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم

لفلبني على تدريب أفراد قوات األمـن علـى         وفيما يتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، تسهر ا          - ٤٦٥
وقد مت بالفعل إضفاء الصبغة . مراعاة حقوق اإلنسان وتوعيتهم مبسؤوليتهم عن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

ومن بني الوظائف   . املؤسسية على مكاتب حقوق اإلنسان يف القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية           
ا هذه املكاتب تلقّي التقارير أو الشكاوى املقدمة ضد املوظفني العسكريني أو موظفي الشرطة واختاذ               اليت تقوم هب  

. وهي تتوىل أيضاً التثقيف والتدريب وبناء القدرات والعمل الدعوي يف جمال حقوق اإلنسان            . اإلجراءات بشأهنا 
 نطاق القضاء أو تـشجِّع علـى ذلـك،    وال متارس الفلبني التعذيب أو تقوم بأي نوع من عمليات القتل خارج       

وستواصل اختاذ خطوات حازمة وملموسة ملعاجلة االدعاءات املتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء وستتخذ         
والتعذيب حمظور مبوجب الدستور وُيعترب     . هذه التدابري ضمن إطار القانون وستراعي اإلجراءات القانونية الواجبة        

  .عليه مبوجب قانون العقوبات املنقّحعمالً إجرامياً يعاقب 

 وسـتجتهد   ٢٠٠٨يناير  /وقد قدمت الفلبني تقريرها األخري إىل جلنة مناهضة التعذيب يف كانون الثاين             - ٤٦٦
ووقّعت الفلبني أيضاً الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة . لتقدمي تقاريرها بانتظام إىل خمتلف هيئات املعاهدات

  .جراءات التصديق عليهالتعذيب وتقوم بإ

وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، يسر الفلبني أن تتقاسم خربهتا مع البلدان األخرى يف جمال         - ٤٦٧
ويوفر قـانون   . إمكانية االحتجاج باحلقوق االقتصادية واالجتماعية أمام احملاكم، وخباصة يف جمال حقوق العمل           

عاجلة الشواغل املتعلقة مبعايري العمل وعالقات العمل، مبا يف ذلك حـق العمـال يف               العمل الفلبيين آلية قانونية مل    
االنضمام إىل اجلمعيات أو االحتادات، واحلق يف اإلضراب ويف التفاوض اجلماعي، واملنازعات بني النقابات وداخل 

وميكن الطعن يف القرارات . ليةالنقابات، على حنو يتماشى يف كل هذه األمور مع أحكام الدستور ومع املعايري الدو
كما ميكن تقدمي التماس إىل احملكمة العليا لنقض قرار وزير العمل إذا أساء . املتعلقة بقضايا العمل أمام وزير العمل

وينص قانون العمل أيضاً على     . على حنو جسيم استخدام سلطته االستنسابية إىل حد يرقى إىل انعدام االختصاص           
وتقوم الفلبني بتلبية االحتياجات األساسية للفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة وهـي            . وسطآليات للتوفيق والت  

ومت منذ فترة قصرية جداً حتديث خطة التنمية الفلبينية . ٢٠١٥ملتزمة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 
ة الفقـر واجلـوع وحتـسني اخلـدمات     القصرية األجل، اليت تؤكد جمدداً على اهلدف الشامل املتمثل يف مكافح       

وباإلضافة إىل االستثمار يف البىن التحتيـة واإلنتاجيـة         . االجتماعية األساسية، مبا فيها خدمات الصحة والتعليم      
خـدمات  : وبدأ أيضاً تنفيذ املبـادرات التاليـة  . الزراعية، تقوم الفلبني بوضع خطة معّجلة للتخفيف من اجلوع 

، ومـشروع   "وسائل العيش التدرجيية  "لعيش، وبرنامج املنطقة احلرة للفقر، وبرنامج       القروض الصغرية ووسائل ا   
Ahon-Pamilyang Pinoy )كذلك تنص خطة العمل الفلبينية بشأن التغذيـة  ). انتشال األسرة الفلبينية من الفقر

تمعي لتحسني وقد أُنشئ نظام الرصد اجمل    .  على التدخل للتخفيف من اجلوع وسوء التغذية       ٢٠١٠- ٢٠٠٥للفترة  
وهو نظام لرصد الفقر يستخدم عملية جتهيز حموسبة تولِّد مؤشرات حملية أساسية            . حتديد الفئات الفقرية وخدمتها   

وتواجه الفلبني، شأهنا شأن احلال يف الكثري من البلدان، صعوبات ناشئة           . عن الفقر على مستوى األسرة املعيشية     
  .اقة وعن اخلطر املدمِّر املتمثل يف تغري املناخعن ارتفاع أسعار املواد الغذائية والط
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وُتشرك احلكومة الفلبينية اجملتمع املدين يف عملية إعداد تقريرها الوطين، وسُتشركه بـصورة كاملـة يف                  - ٤٦٨
وهي تتطلع إىل مواصلة اشتراكه يف صياغة خطة العمل الفلبينية الثانية بشأن حقوق اإلنسان،              . متابعة االستعراض 

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩رع فيها يف اليت ُش

، ١٧ و ١٦ و ٧ وبالتوصيات رقـم     ٤وقد أخذ علماً على النحو الواجب باجلزء الثاين من التوصية رقم              - ٤٦٩
وسُتخضع احلكومة هذه التوصيات للمزيد من الدراسة، نظراً إىل أهنا قد تتطلب إجراءات تشريعية أو تنطوي على 

، ترى احلكومة أن هذه التوصية مشمولة بالفعل يف التزاماهتا الطوعية ٨توصية رقم وفيما يتعلق بال. تفسري للقوانني
وستضع الفلبني يف اعتبارها مجيع التوصيات األخـرى، إذ إهنـا           .  من تقرير الفريق العامل    ٦٠الواردة يف الفقرة    

نسان يف البلد، وستعمل ستواصل تعزيز االستجابات املؤسسية والسياساتية من أجل زيادة محاية وتعزيز حقوق اإل      
اء مع اجمللس وغريه من اآلليات الدولية والشركاء الثنائيني واإلقليميني بشأن قضايا حقوق اإلنسان   .بشكل بّن

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول اليت تتمتع          - ٢
  مبركز املراقب يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

. ألمهية الكبرية اليت توليها حكومة الفلبني لالستعراض الـدوري الـشامل          أعربت الصني عن تقديرها ل      - ٤٧٠
والحظت أن الفلبني شاركت بنشاط يف احلوار التفاعلي وقدمت عرضاً شامالً جلهودها الرامية إىل محاية حقوق                

بـأن  وأخذت الصني علماً مع التقدير      . اإلنسان، وبذلت جهوداً مستمرة وحازمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان        
الفلبني قامت، يف ضوء االحتياجات احلقيقية للفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء والسكان األصليني، بتعزيـز               
احلماية من خالل وضع خطط عمل إنسانية تشمل تنفيذ اخلطة اإلطارية االستراتيجية الوطنية بشأن مناء الطفـل،     

. شاء آليات خمتلفة حلماية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين سنة، وصياغة ميثاق حقوق املرأة، وإن٢٥البالغة مدهتا 
وقالت إهنا على يقني بأن الفلبني سوف . ورحبت الصني بأحدث املعلومات اليت قدمتها الفلبني وبالتزاماهتا الطوعية

  .تتغلب على الصعوبات وسوف تفي بالتزاماهتا وتعزز وحتمي حقوق اإلنسان بصورة فعالة

وقالت إن . ئر بالفلبني لنهجها البناء وملشاركة اجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانوأشادت اجلزا  - ٤٧١
وأثنت على الفلبني . االلتزامات الطوعية للحكومة وتعاوهنا من شأهنما أن يوفرا املساعدة واإلغاثة للفئات الضعيفة

جيعها إقامة حوار حقيقي يهدف إىل معاجلة لسماحها مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة حبرية يف هذه العملية ولتش
وأعربت عن أملها يف أن تقدم للفلبني مساعدة دولية متكنها من حتويل التوصيات . املشكالت املعقدة اليت تواجهها

ومثة حاجة إىل تقدمي دعم مستمر من أجل وضع هنج جنساين . اليت قبلتها إىل حقيقة من خالل تعزيز بناء القدرات
ضايا املتصلة باملرأة والطفل، مبا يف ذلك لتحسني النظام القضائي والقضاء على العنف ضد املرأة والطفل، وإىل ملقاربة الق

ورحبت اجلزائر بكون الفلبني تعمل على      . تدابري متواصلة ملعاجلة االحتياجات األساسية للفقراء وسائر الفئات الضعيفة        
  . اإلعداما الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبقبوهلا إلغاء عقوبةحتقيق االتساق بني قوانينها الوطنية والتزاماهت

وقالت كندا إنه قد سرها أن تشارك الفلبني مشاركة بناءة يف االستعراض الدوري الشامل، وأثنت عليها           - ٤٧٢
ق بوجه خاص ملا بذلته من جهود فيما يتعلق بعمليات القتل خارج إطار القضاء وبتوفري تدريب يف جمال حقـو                  

وشكرت الفلبني للرد الذي قدمته بشأن التقرير املتعلق بالنتائج وشجعتها على تنفيذ توصيات . اإلنسان لقوات األمن
وعلى وجه التحديد، حثت الفلبني على مضاعفة اجلهود للتحقيق يف عمليات القتل خـارج إطـار                 .الفريق العامل 
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وشجعت الفلبني كـذلك    . دي لثقافة اإلفالت من العقاب    القضاء ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبة املسؤولني عنها ولتص      
على تعزيز برناجمها اخلاص حبماية الشهود وعلى توفري املزيد من التدريب بشأن حقوق اإلنسان لقوات األمن لديها                 

 وترحب كندا بأن تطلـع      .وبشأن مسؤولية هذه القوات عن محاية حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان           
  .جمللس، قبل االستعراض القادم، على التدابري املستجدة اليت اختذهتا ملتابعة التوصياتالفلبني ا

وأعربت قطر عن تقديرها للخطوات اليت اختذهتا الفلبني لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لصاحل الـشعب،                 - ٤٧٣
 هذا األمر غري مستغرب من بلد واللتزاماهتا ومساعيها الرامية إىل زيادة تعزيز محاية حقوق اإلنسان، مشرية إىل أن

. ساهم مسامهة حيوية يف عملية بناء القدرات اليت اضطلع هبا اجمللس ويف إعداد آلية االستعراض الدوري الشامل                
وعلى الرغم من التحديات، استجابت الفلبني لتوصيات الفريق العامل بشأن أمور منها زيادة تعزيز ومحاية حقوق 

طفل، ووضع خطط عمل تراعي اجلنسني، مبا يف ذلك ضمن القضاء، وقضية العنف ضد     اإلنسان وحقوق املرأة وال   
وأشـارت  . املرأة والطفل، فضالً عن تدابري حلماية وسائط اإلعالم وإجياد سبل لتلبية االحتياجات احليوية للفقراء             

  . تعاون وبناء القدراتقطر إىل أن هناك مسؤولية مجاعية بشأن توفري الدعم جلهود الفلبني من خالل احلوار وال

وانضمت إندونيسيا إىل الوفود األخرى يف هتنئة الفلبني على تقريرها الصريح والشامل إىل حد ملفـت                  - ٤٧٤
 ٢١ل للنظر، الذي يوثق سجالً رائعاً من اإلجنازات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على مدى الـسنوات ا                 

باالستعراض الدوري الشامل يدل على أهنا ال تتواىن عن أن تضع دائمـاً             وقالت إن التزام الفلبني القوي      . املاضية
وقد كان إنشاء جلنة مستقلة معنية حبقوق اإلنسان يف وقت مبكر         . نصب عينيها اهلدف املتمثل يف احلكم املسؤول      

. حلكومـة اخلطوة األوىل يف سلسلة من اخلطوات لتبّني قضية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على مجيع مستويات ا               
وهذا مثال على أفضل املمارسات، وخباصة يف جماالت التنمية، والتعليم، ومحاية العمال املهـاجرين، واالجتـار                

وفيما يتعلق بتوصيات الفريق العامل، تعهدت الفلبني عن طيب خاطر مبعاجلة بعض الثغرات القائمـة يف                . بالبشر
حيث وضعهما أمام القانون ويف حاالت االحتجـاز، أو         جمال محاية حقوق اإلنسان للمرأة والطفل، وخاصة من         

واحلكومة ملتزمة أيضاً مبواصلة عملها اهلادف إىل مكافحة اغتيال الناشطني يف جمال حقوق . بوصفهما هدفاً للعنف
  . اإلنسان والعاملني يف وسائط اإلعالم ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال

يح واجلاد والشامل الذي اتبعته طوال االسـتعراض اخلـاص          وأشادت سري النكا بالفلبني للنهج الصر       - ٤٧٥
وقالت إن عدد التوصيات اليت أيدهتا الفلبني والتزاماهتا الطوعية مها دليل على التزامها يف ميدان حقوق                . بالفلبني

ا اهلادفة وأثنت على الفلبني اللتزامها ومبادراهتا وجهوده    . اإلنسان على الرغم من املشكالت املعقدة اليت تواجهها       
إىل مكافحة االجتار بالبشر على املستوى الوطين وللدور الرائد الذي تضطلع به على املستوى الدويل بشأن هـذه          

وأشارت إىل أن الفلبني حددت خارطة طريق وتوقعات للتعاون الدويل وأن هناك مسؤولية مشتركة عن               . املسألة
وعالوة على ذلك، هناك مسؤولية مشتركة للمجلس تتمثل .  الطلبإجياد بيئة مواتية وتعاونية لتلبية احتياجاهتا عند

يف هتيئة بيئة تعاونية ملساعدة البلد على تلبية أهدافه وتنفيذ خارطة الطريق اليت وضعها وحتقيق توقعاتـه وسـد                   
  .احتياجاته، وذلك من خالل التعاون الدويل اهلادف إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان

فلبني على الردود اإلضافية اليت قدمتها إىل اجمللس بشأن التوصيات وقالت إهنـا تؤيـد               وهنأت تايلند ال    - ٤٧٦
املالحظات اليت أبدهتا عدة دول بشأن اخلطوات اإلجيابية اليت تتخذها الفلبني يف النظر يف تنفيذ تلك التوصيات من 

اء مع اجمللس واالستعراض وهذا دليل على التزام الفلبني بالتعاون ع. أجل النهوض بقضية حقوق اإلنسان لى حنو بّن
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وينبغي للمجتمع الدويل واجلهات املهتمة باألمر دعم وتشجيع احلكومة ملساعدهتا على النهوض            . الدوري الشامل 
ورحبت بإعالن الفلبني عن التزاماهتا الطوعية وتعهداهتا جتاه        . بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع أفراد الشعب      

 وقالت إهنا على يقني بأن الفلبني ستواصل العمل مع اجمللس واجلهات املعنية هبدف إقامـة                .قضية حقوق اإلنسان  
املزيد من احلوار والتعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية ومع اجملتمع املدين لضمان العمل على متتع اجلميع متتعـاً                  

  .فلبنيكامالً حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها واحترامها يف ال

   التعليقات العامة اليت أدلت هبا جهات أخرى ذات صلة- ٣

رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف الفلبني بالتزام احلكومة بإيالء مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   - ٤٧٧
ـ           . أعلى درجة من األولوية    ية الـيت  ورجت من احلكومة تعزيز استقالل اللجنة باختاذ إجراء بشأن الرسالة الرئاس

تعترض على املخصصات السنوية وحتد من استخدام وفوراهتا، وتعيني ثالثة أعضاء شغرت وظائفهم يف اللجنـة،                
وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن توفر الدعم ملراكز برانغاي . والتصديق على النظام األساسي املقترح للجنة

نة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان وأن ُيعاد متثيل اجملتمع املدين للعمل بشأن حقوق اإلنسان وملشروع مشترك مع اللج     
وقالت إهنا تتطلع إىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية         . يف جلنة رئاسية معّززة ُتعىن بشؤون اإلنسان      

. دوليـة مناهضة التعذيب، وعلى ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ال              
وشجعت احلكومة على توقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وعلـى املـشاركة                

وأضافت . بنشاط يف اعتماد بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
النظر يف توجيه دعوات دائمة إىل املكلفني باإلجراءات إهنا ستعمل بنشاط مع هيئات املعاهدات وطلبت من الفلبني 

ومضت قائلة إهنا ستستتبع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها عمليات القتل اليت تتم خارج إطار . اخلاصة
وستتعاون مع مؤسسات الدولة لتؤكد جمدداً ضرورة وضع خطة         . القضاء وحاالت االختفاء القسري، والتعذيب    

قوم على حقوق اإلنسان، وسترصد القرارات القضائية اليت متّس حقوق اإلنسان، وستقدم املشورة بشأن تشريعية ت
وذكرت يف اخلتام أهنا مستعدة للعمـل مـع         . اإلجراءات التنفيذية الواجب اختاذها ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان       

  . متابعة االستعراض الدوري الشاملاحلكومة واجملتمع املدين يف وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان ويف

أما منظمة رصد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، واملنظمة الكنديـة                   - ٤٧٨
للعمل من أجل السكان والتنمية، وجلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، ومركز احلقوق اإلجنابية، واحتاد 

 من تقرير   ٥٨سرة، فقد دعت احلكومة إىل رفض التوصية اليت قدمها الكرسي الرسويل يف الفقرة              املرأة وتنظيم األ  
فهذه التوصية خماِلفة للمالحظات اخلتامية للجنة مناهـضة        . الفريق العامل، واليت تقضي حبماية الطفل يف الرحم       

املفروضة على املرأة اليت تقـوم بعمليـة        التمييز ضد املرأة، اليت حثت فيها احلكومة على إزالة األحكام العقابية            
 بشأن املرأة والصحة ٢٤إجهاض، وعلى خفض معدالت وفيات األمومة مبا يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 

والتوصية ختالف استنتاجات هيئات رصد املعاهدات القائلة بأن حق املـرأة يف اإلجهـاض      . ومنهاج عمل بيجني  
نطاق حقها يف احلياة والصحة وعدم التمييز والكرامة استناداً إىل تفسريات قواعـد             اآلمن والقانوين يدخل ضمن     

حقوق اإلنسان وااللتزامات الواردة يف الوثائق العاملية املعتمدة بتوافق اآلراء واألدلة املتعلقة بتأثري اإلجهاض غري               
احلكومية من حكومة الفلبني توجيه     ، طلبت املنظمات غري     ١٥وكما يرد يف التوصية رقم      . اآلمن على صحة املرأة   

  .دعوة دائمة إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة يف إطار التزامها باحترام وإعمال احلقوق اإلجنابية للمرأة
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ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش، يف بيان مشترك مع منظمة العفو الدولية، بالتوصيات اهلامة الـيت                  - ٤٧٩
املتعلق بالفلبني والداعية إىل وضع حد لعمليات القتل خارج نطاق القـضاء            قدمتها عدة دول خالل االستعراض      

وحاالت االختفاء القسري، والتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة، وإىل إجراء حتقيقات يف هذه االنتهاكات               
كرِّر توصيات  وشجعت الفلبني على اختاذ إجراءات فورية بشأن تلك التوصيات، اليت ت          . ومعاقبة املسؤولني عنها  

ورحبـت  . املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعـسفي              
املنظمتان بالتزام احلكومة املعلَن باحلد من عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء وحـاالت االختفـاء القـسري        

مور منها زيادة التنسيق بني دوائرها املعنيـة باملالحقـات          وبإحالة مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة، عن طريق أ        
وأشارت املنظمتان إىل أن التحدي القائم أمام الفلبني ما زال يتمثل يف تنفيذ مبادراهتا . القضائية واألجهزة األخرى

سؤولون وبراجمها على حنو فعال، مبا يف ذلك إصالح برنامج محاية الشهود ومقاضاة األشخاص الذين يثبت أهنم م           
عن االغتياالت السياسية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وال سيما من يعمل منـهم يف جمـال                  

وشجعت املنظمتان الفلبني على تنفيذ إصالحاهتا املؤسسية الالزمة ملنع عودة          . األمن، ومعاقبتهم العقاب املناسب   
االت اليت تتم خارج نطاق القضاء أو حـاالت االختفـاء           االغتياالت السياسية بالتحقيق بشكل حازم يف االغتي      

القسري ومبقاضاة العسكريني املتورطني فيها وبإنشاء وحدة خاصة يف برنامج محاية الشهود لتوفري دعم اجتماعي               
ورحبـت  . ومايل للشهود وُألسر ضحايا االغتياالت السياسية واالختفاء القسري طاملا بقيوا معرضني للخطـر            

يضاً بتوقيع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب بعد فترة قصرية من إجراء االسـتعراض              املنظمتان أ 
أبريل وشجعتا على التصديق عليه يف وقت مبكر والتصديق كذلك على االتفاقية الدولية /املتعلق بالفلبني يف نيسان

  .ةحلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، كما تعهدت بذلك احلكوم

ورحب املركز املعين باحلقوق اخلاصة بالسكن وبعمليات اإلخالء باالهتمام الذي أويل يف التقرير الوطين                - ٤٨٠
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما احلقوق اخلاصة بالسكن؛ كما رحب بوجه خاص بااللتزام              

ونظراً إىل خطـورة    . ة للفقراء والفئات الضعيفة األخرى    الطوعي مبواصلة إجياد تدابري لتلبية االحتياجات األساسي      
املشكالت املتعلقة باحلقوق اخلاصة بالسكن يف الفلبني، فإن املركز يشعر خبيبة أمل لعدم إيالء اهتمام كبري إىل ذلك 

 تدعو إىل ولفت االنتباه إىل بعض التطورات اليت حدثت مؤخراً واليت. يف احلوار التفاعلي ويف تقرير الفريق العامل
وأشارت بقلق أيضاً إىل إلغاء اللجنة الرئاسية املعنية بفقـراء          . القلق حقاً، ومنها تفشي عمليات اإلخالء القسري      

املدن يف وقت سابق من هذا العام، وهو إلغاء أزال أداة رقابة رئيسية ضد إساءة استخدام السلطة العامة يف ضمان 
ودعا احلكومة إىل وقف تآكل القانون والسياسة يف جمال .  حاالت اإلخالءاالمتثال من جانب احلكومات احمللية يف

  .٢٠٠٨ لعام ١٠٨٧احلقوق اخلاصة بالسكن وإىل عدم املضي يف إصدار مشروع قانون السكن 

، باالشتراك مع التحالف الفلبيين للمدافعني عن       )منتدى آسيا (وأثىن املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية         - ٤٨١
ق اإلنسان وفرقة العمل املعنية باحملتجزين يف الفلبني، على الدول ملوضوعية املسائل والتوصيات اليت طرحتها خالل                حقو

وأعرب عن تقديره للبيان الذي أدلت به الفلبني بشأن مواصلة تعاوهنا مع            . احلوار التفاعلي للفريق العامل بشأن الفلبني     
عراض الدوري الشامل، واحملافظة على زخم اإلجراءات اهلادفة إىل معاجلة مسألة           اجملتمع املدين طوال عملية متابعة االست     

االغتياالت وحاالت االختفاء، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وتنفيذ التدابري اهلادفة             
ن يتعزز الدعم احمللي للتوقيع والتصديق على       وذكر أنه يتوقع أ   . إىل تلبية احتياجات الفقراء والشرائح الضعيفة يف اجملتمع       

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وحث احلكومة على إعادة النظر يف موقفها من النظام                 
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وذكر أيضاً أنه يتوقع صدور إدانات يف قضايا اإلعدامات خارج نطاق القـضاء             . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
ت االختفاء والتعذيب، وأن ُتجرى معاجلة موضوعية ملواطن الضعف والقيود القائمة يف جماالت مثل العاملني يف                وحاال

فهناك عدد من القضايا والتوصيات الرئيسية الـيت        . احملاكم، ومحاية الشهود، وأسر الضحايا، والتحقيق الطيب الشرعي       
الرد عليها، وخاصة فيما يتعلق بالرتاع يف إقليم منـدناو اجلنـويب            أثارهتا بعض الدول واليت اختار الوفد الفلبيين عدم         

وقال إن االستعراض الدوري الشامل ميكن أن يكون آلية إجيابية          . وبتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة      
  .ءلةوفعالة للتدقيق ولقيام حوار بّناء ما دامت الدولة تتقيد مببادئ االنفتاح والشفافية واملسا

وأشارت جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي والرابطـة الدوليـة للمحـامني                 - ٤٨٢
الدميقراطيني إىل أن استمرار شعور اجملتمع الدويل بالقلق إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان أمر يبعث على الطمأنينة،               

. فهناك الكثري من املآخذ على عملية إعداد التقرير. قريرها الوطينألنه يزيل الصورة الرباقة اليت قدمتها الفلبني يف ت
وفيما يتعلق بالنتائج، أشارت املنظمتان إىل أن الوفد مل يذكر أنه اعتمد أياً من توصيات املقرر اخلـاص املعـين                    

ت يف برنامج حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي، وخاصة بشأن التغيريا
مكافحة التمرد الذي تطبقه الدولة حالياً، وأشارتا إىل أن رفع قضايا وإدانة أربعة أشخاص ال ينفيان حقيقة أنـه           

وذكرتا أن اخنفاض عدد الـضحايا      . تتم حىت اآلن إدانة أي شخص عسكري بارتكاب مثل هذه االنتهاكات            مل
  .  مستمريرجع إىل االحتجاج العلين، ولكن اإلفالت من العقاب

وشكر جملس اهلنود ألمريكا اجلنوبية واإلئتالف الوطين للشعوب األصلية احلكومة على تقريرها اخلتامي               - ٤٨٣
املقدم إىل اجمللس والستعدادها للتعاون والعمل على حنو بناء مع اجملتمع املدين يف معاجلة املشكالت املتعلقة حبقوق                 

وشكرا أيضاً الفلبني لقبوهلا باالعتراف باحلالة الصعبة اليت . اق القضاءاإلنسان، وال سيما عمليات القتل خارج نط
وأوصيا بأن تشرك الفلـبني     . يواجهها الناشطون يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيون ومبسؤوليتها عن معاجلتها         

شاء جلنة رقابية اجملتمع املدين بصورة مباشرة بدرجة أكرب على املستويات العليا للحكومة، مبا يف ذلك من خالل إن 
من اجملتمع املدين اللتماس سبل ووسائل البحث عن الضحايا املفقودين والوقوف على األسباب احلقيقية حلدوث               

وأوصيا أيضاً بأن تعاجل السلطات األسباب األصلية لتلك االغتياالت وبـأن تبحـث عـن               . عمليات القتل تلك  
  .غريه من املكلفني بإجراءات خاصة بشأن هذه املسألةاألشخاص املختفني وأن تنفذ توصيات املقرر اخلاص و

ورحب املركز اآلسيوي للموارد القانونية باألمهية اليت أعطيت يف تقرير الفريق العامل لضرورة أن توفر                 - ٤٨٤
احلكومة أدلة على حتقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بوعودها مبعاجلة عمليات القتل خارج نطاق القضاء وحاالت                

والحظ املركز أن رئيس مكتب حقوق اإلنسان اعترف بأنه مل يذهب هو أو موظفوه أبداً إىل                . اء القسري االختف
وأعرب املركز عن أمله يف أن توفر احلكومة معلومات عن          . امليدان للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بعمليات القتل      

وأعـرب عـن    . مليات القتل خارج نطاق القضاء    تنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة ميلو واملقرر اخلاص املعين بع         
تقديره للتوصية الداعية إىل إصالح القضاء والقوات املسلحة، مشرياً إىل أن التحقيقات املستقلة واحملاكمات العادلة 
هي األسلوب الوحيد للمحافظة على الزخم احلقيقي يف عملية التصدي لعمليات القتل تلك وغريها من التجاوزات 

ورحب أيضاً بالطلبات املتكررة املتعلقة بوجوب التصديق على اتفاقية محاية مجيـع األشـخاص مـن                . اجلسيمة
االختفاء القسري وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، كنقطة انطالق ينبغي أن تفـضي إىل               

  . عملية تنفيذ ميكن التحقق منها وإىل تقدمي تقارير حكومية بصورة منتظمة
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اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االسـتعراض         - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

قالت املمثلة الدائمة للفلبني، يف مالحظاهتا اخلتامية، إنه يشرفها أن تكون الفلبني أحد أول البلدان الـيت                  - ٤٨٥
وسُتستخدم . علمت منها الكثريوقد كان هذا االستعراض جتربة هامة ت. ختضع لعملية االستعراض الدوري الشامل    

التوصيات لتعزيز املؤسسات والسياسات الوطنية الفلبينية اهلادفة إىل توفري محاية أفضل وأكمل حلقوق اإلنـسان               
وقد استمعت الفلبني إىل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة وستأخذ مقترحاهتا يف االعتبـار لـدى              . جلميع الفلبينيني 

ووجهت الشكر إىل أعضاء اجملموعة الثالثية وأعضاء األمانة ملـا          . إلنسان يف البلد  معاجلة وتعزيز قضايا حقوق ا    
قدموه من دعم وما حتلوا به من صرب طوال العملية، وكذلك إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومجيع املنظمات 

  .غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين ملا أبدته من تعليقات ومقترحات

وقالت إن اجلو اإلجيايب    . املمثلة الدائمة اجمللس على إدارته الناجحة لالستعراض الدوري الشامل        وهنأت    - ٤٨٦
الذي اتسم به االستعراض والنتائج اليت توصل إليها يدالن على أن من املمكن مناقشة وحتليل أوضـاع البلـدان                   

ري الشامل، أن مجيع البلدان، بصرف      واألهم من ذلك أنه تبيَّن، من خالل االستعراض الدو        . بشكل بناء وتعاوين  
النظر عن مستوى تنميتها أو عدد سكاهنا أو وضعها اجلغرايف، تواجه حتديات متشاهبة يف تنفيذ التزاماهتا املتعلقـة        

  .حبقوق اإلنسان تنفيذاً فعاالً

 تعزيز ومحاية   وقالت إن مجيع البلدان حتتاج إىل بيئـة دولية تدعمها وتوفر هلا وسائل القوة وتفضي إىل                - ٤٨٧
وأضافت قائلة إن حقوق اإلنسان مسؤولية عاملية وتـراث         . مجيع حقوق اإلنسان لكافة الشعوب بشكل مسؤول      

  .بالنسبة للفلبني

وقبل ستني سنة خلت، آلت الدول األعضاء على نفسها أن تعمل، بالتعاون مع األمم املتحدة، على تعزيز   - ٤٨٨
سية وإعماهلا على الصعيد العاملي، وسلَّمت بأن الفهم املشترك هلذه احلقوق احترام حقوق اإلنسان واحلريات األسا

وتعتقد الفلبني أن االستعراض الدوري الشامل يساعد       . واحلريات ذو أمهية بالغة للوفاء بصورة كاملة هبذا التعهد        
ان والتحدي الذي   على جعل اجملتمع الدويل أكثر قرباً من ذلك الفهم املشترك لسبب وجوب إعمال حقوق اإلنس              

وتسهم عملية االستعراض يف حتقيق مشاركة دولية بناءة وتعاونية على حنو أكرب بشأن . يواجه إعماهلا، على السواء
 ويف جمموعة تدابري بناء املؤسسات اليت عمل        ٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان، كما يتجسد ذلك يف قرار اجلمعية العامة          

ورمبا جتعل العامل أيضاً أكثر قرباً مـن رؤيـة   . العام املاضي يف جنيفمجيع الوفود بكد واجتهاد على وضعها يف        
أولئك الذين صاغوا اإلعالن العاملي يف األصل، ومفادها أن حقوق اإلنسان ستثري انقسامات يف عامل يعاين أصالً                 

تأصـلة  من درجة كبرية من االنقسام واملنازعات، وستقّرب بعضها من بعض لغرض مشترك هو صون الكرامة امل               
  .لكل فرد من األفراد وحقوقه املتساوية وغري القابلة للتصرف

وأعربت املمثلة الدائمة يف اخلتام عن دعم الفلبني املستمر لالستعراض الدوري الشامل وقالت إهنا علـى                  - ٤٨٩
األهم، يقني بأنه ميكن أن يسهم أكثر يف تطبيق معايري حقوق اإلنسان بصورة فعلية على أرض الواقع، وهذا هو                   

  .ألن مجيع البلدان تسعى إىل أن تضمن لشعوهبا درجة أكرب من التمتع حبقوق اإلنسان
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  اجلزائر

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٤جرى االستعراض املتعلق باجلزائر يوم        - ٤٩٠
من مرفق ) أ(١٥مته اجلزائر وفقاً ألحكام الفقرة      التقرير الذي قدَّ  :  واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١يف قرار اجمللس    

؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية وفقاً ألحكـام الفقـرة           (A/HRC/WG.6/1/DZA/1) ٥/١قرار اجمللس   
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقـاً ألحكـام         (A/HRC/WG.6/1/DZA/2)من مرفق القرار املذكور     ) ب(١٥

  .(A/HRC/WG.6/1/DZA/3) املذكور من املرفق) ج(١٥الفقرة 

، نظر اجمللس يف حصيلة االستعراض املتعلق باجلزائر ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠ املعقودة يف ١٦ويف اجللسة   - ٤٩١
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

لـشامل  وحصيلة االستعراض املتعلق باجلزائر قوامها تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري ا              - ٤٩٢
(A/HRC/8/29) إىل جانب آراء اجلزائر بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عن التزاماهتا الطوعية ،

 ُمعاجلة كافية أثناء وما قدمته، قبل اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجلَ
  .ريق العاملاحلوار التفاعلي الذي جرى يف الف

ــشأن التوصــيات    - ١ ــتعراض ب ــة موضــع االس آراء الدول
  وبشأن التزاماهتا الطوعية االستنتاجات  أو/و

أشاد وفد اجلزائر باجملموعة الثالثية املكّونة من السنغال والفلبني وأوروغواي، وشكر كل مـن أبـدوا                  - ٤٩٣
  .اهتماماً بتقرير اجلزائر

، الذي توىل شخصياً رئاسة الوفد أثناء عرض تقرير اجلزائر، فإن اجلزائر وعلى حنو ما أكده وزير اخلارجية  - ٤٩٤
وهي تسعى جاهدة إىل حتقيـق    . ُتدرك أنه ما زال أمامها شوط تقطعه ويلزمها حتسني أدائها يف عدد من اجملاالت             

 العامل، حيث   وقد ازدادت تصميماً على القيام بذلك يف ضوء املناقشات البناءة اليت جرت يف إطار الفريق              . ذلك
أبدى مجيع املشاركني رغبة حقيقية يف التعاون يف سبيل مساعدة الدول كافةً، من الشمال ومن اجلنـوب علـى                   

واجمللس، بتجنبه توجيه االهتامات أو إصدار املواعظ، على        . السواء، على حتسني أدائها يف ميدان حقوق اإلنسان       
  .ياناً، قد أعطى دفعة جديدة لتعزيز حقوق اإلنسانحنو ما درجت عليه جلنة حقوق اإلنسان السابقة أح

وإن التزام اجلزائر بعملية االستعراض الدوري الشامل يتجلى يف قبوهلا الفوري للتوصيات املقّدمة مجيعها                - ٤٩٥
والتوصيات اليت حظيت بالقبول تندرج يف إطار اجلهود الوطنية الراميـة إىل            . ٢٠ توصية من بني     ١٧تقريباً، أي   

  . حقوق اإلنسان ومحايتها، واليت تعمل على النهوض بتنمية املواطنني كافةً وعلى تعزيز رفاههمترسيخ

وما أن اكتملت عملية االستعراض الدوري الشامل، عجلت اجلزائر ُخطى تنفيذ خطتها الوطنية يف جمال                 - ٤٩٦
ريع يقضي بتجرمي العنف وأعدت مشروع تش. حقوق اإلنسان، ووضعت مدونة لقواعد السلوك املهنية للصحفيني     

املرتيل واالجتار بالبشر وهتريبهم، كما أعدت مشروع قانون إطاري بشأن األطفال، قوامه أربعة أركان رئيسية هي 
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 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٩ و٢٨وإضافة إىل ذلك، تعتزم اجلزائر أن تعقد يومي . الصحة والتعليم واملساواة واحلماية
  .ت العائلية، سيتناول مجلة مواضيع، من بينها العنف ضد األطفالاجتماعاً وطنياً بشأن العالقا

وقد اختذت احلكومة اجلزائرية اخلطوات األوىل صوب التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي                 - ٤٩٧
اإلعاقة وعلى الربوتوكول االختياري امللحق هبا، وهي تعتزم إشعار اهليئة التعاهدية ذات الصلة بسحبها حتفظهـا                

ولقد بات التحفظ املـذكور     .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ٩ من املادة    ٢الفقرة  على  
  .الغياً وباطالً يف اجلزائر

وفيما يتعلق بالزيارات اليت تقوم هبا اجلهات التابعة جمللس حقوق اإلنسان املسند إليها واليات مبوجـب                  - ٤٩٨
اإلجراءات اخلاصة، فإن رأي اجلزائر بشأن التزاماهتا إزاء اجمللس هو ذاته رأيها بشأن التزاماهتا مبوجـب أحكـام             

  .اق العريب حلقوق اإلنسانامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وأحكام امليث

وإن اجلزائر، مثلما وافقت على زيارة كل من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص                   - ٤٩٩
املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، فهي قد وافقت أيضاً على زياريت املفوض اخلـاص للمفوضـية                  

وب املعين حبقوق املرأة يف أفريقيا واملقرر اخلاص للمفوضية ذاهتا املعين باملدافعني عن األفريقية حلقوق اإلنسان والشع
  .حقوق اإلنسان يف أفريقيا

واجلزائر مستعدة كذلك الستقبال املقرر اخلاص للمجلس املعين بتعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري يف أي   - ٥٠٠
ت جديـدة إىل غريه مـن املكلفـني بالواليـات املتعلقـة            وهي تنظـر حالياً يف إمكانية توجيه دعـوا      . وقت

  .باإلجراءات اخلاصة

وفيما يتعلق بالتوصيات الثالث اليت مل يتسن للجزائر قبوهلا لتعارضها مع أحكام الدستور وأحكام ميثاق                 - ٥٠١
زائر رمبـا مل يكـن      السلم واملصاحلة الوطنية ومع مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالعبادة، ذكر الوفد أن تقرير اجل              

بيد أهنا ما زالت منفتحة للنقاش، وستردُّ على ما قد          . واضحاً مبا يكفي لتبديد ما ُيحتمل أن حيدث من سوء فهم          
  .ترغب الدول األعضاء أو املنظمات غري احلكومية يف توجيهه إليها من أسئلة

قوق اإلنسان مبقياس عاملي ُيعاِمل والغرض من االستعراض الدوري الشامل هو قياس مدى التزام الدول حب  - ٥٠٢
 أن تكـون جهـداً      -  ويف ذلك مكمن قوته      - واملطلوب من عملية االستعراض     . الدول كافةً على قدم املساواة    

تعاونياً قوامه حوار يشارك فيه البلد موضع االستعراض مشاركة كاملة وُتراعى فيه احتياجات البلد يف جمال بناء                 
راض الدوري الشامل إمكانية حتليل احلالة يف بلد ما حتليالً موضوعياً، مع احلـرص يف     كما يتيح االستع  . القدرات

وينبغي أن يؤدي االستعراض إىل . الوقت ذاته على عدم التأثر بأية عوامل سياسية لدى مجع املعلومات واستعراضها
  .اختاذ إجراءات حمدَّدة

ل تقييماً ميكن تطبيقه على الدول كافةً بال متييز، كما وآللية االستعراض الدوري الشامل ميزة يف أنه يشك  - ٥٠٣
وينبغي ترك العملية تأخذ جمراها الذايت، وال ينبغي إثقاهلا، . أن له أثراً فعاالً يف حقوق اإلنسان كافةً يف سياق يومي

  .ما حياول أن يفعله بعض َمن أيدوا االستعراض وكانوا يف الواقع أول من دعوا إليه
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فهي أوالً وقبل كل شـيء تتـيح   .  عن البيان أن عملية االستعراض تعود باملنفعة على اجلميع         ومن الغين   - ٥٠٤
وقد أيدت اجلزائر ما َخلُص إليه الفريق العامل من نتائج، وقـد            . إمكانية إبراز أوجه اخللل وحتديد سبل تقوميها      

. ذ بدعم املـواطنني والتـزامهم     شرعت بالفعل يف وضع التوصيات اليت أسفرت عليها تلك النتائج موضع التنفي           
واجلزائر، كوهنا من بني واضعي النص التأسيسي، ما برحت تنهض بتلك املهمة بروح من االنفتـاح والتواضـع                  

  .واملسؤولية، وبثقة تامة باملهمة اإلجيابية اليت يضطلع هبا اجمللس

 آراء الدول األعضاء يف اجمللـس والـدول ذات صـفة     - ٢
  الستعراضمراقب فيه بشأن حصيلة ا

نوهَّت الصني أن اجلزائر ما فتئت ملتزمة بالوحدة الوطنية والتنمية االجتماعية، وأهنا أرست نظاماً قضائياً   - ٥٠٥
متطوراً ومؤسسات معنية حبقوق اإلنسان، ووقَّعت وصدَّقت على كثري من الصكوك الدولية واإلقليمية، وأهنا تعمل 

ية، مدلِّلة بذلك على تصميمها على بذل جهود إجيابية يف سبيل إحقاق حقوق ناشطةً على الوفاء بالتزاماهتا القانون
ورحَّب املتحدث مبا استجد من تدابري والتزامات يف هذا الشأن، على حنو ما عرضـه وفـد                 . اإلنسان ومحايتها 

حقوق اإلنسان  اجلزائر، بغية حتقيق منجزات جديدة يف جمايل املصاحلة الوطنية والوحدة الوطنية، ومن أجل محاية               
  .يف مجيع اجملاالت

ونوهت تونس مبا أُحرز من تقدم يف ميدان حقوق اإلنسان، وهنأت اجلزائر على ما حتشده من جهود يف                    - ٥٠٦
كما . سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد على الرغم مما تواجهه من ظروف صعبة، من بينها اإلرهاب                

ة الوطنية ودعم اإلصالحات اهليكلية، وهي إصالحات ذات شأن ومشلت عدة           نوهت خبيار اجلزائر حتقيق املصاحل    
وما فتئت اجلزائر تكفَل وضع أحكام معاهدات حقوق  . جماالت، من بينها التعليم والصحة وشؤون املرأة واألسرة       

اجلزائـر يف  وتشجع تونس . وقد أعادت تأكيد التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان      . اإلنسان الدولية موضع التطبيق   
  .مساعيها، وتؤيد ما تتخذه من مبادرات جديدة يف سياق االستعراض الدوري الشامل

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة مبا توليه اجلزائر من أمهية حلقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان ودور        - ٥٠٧
ت، ال سيما يف جمال حقوق الطفل       حقوق اإلنسان يف سياسات البلد الوطنية، ونوهت مبا مت القيام به من إصالحا            

واملرأة، والتدابري الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سبيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية 
، ورحبت باستعداد احلكومة مواصلة املضي على درب املصاحلة الوطنية ضـماناً للتماسـك              ٢٠١٥حبلول عام   

وفيما يتعلق . ت مببادرهتا إىل تنظيم مؤمتر دويل ملناقشة الروابط بني األمن واحلريات األساسيةاالجتماعي، كما رحب
  .حبصيلة الفريق العامل، أبدت تفاؤهلا بأن اجلزائر ستتصدى ملا تواجهه من حتديات

إلجيايب أثناء  ورحبت البحرين بالتزام اجلزائر اهلام باالستعراض الدوري الشامل، رحبت مبوقفها املنفتح وا             - ٥٠٨
وأبرزت أن اجلزائر قد صدقت على الكثري من معاهدات حقوق اإلنسان والربوتوكوالت امللحقة هبا، . االستعراض

وأهنا مستعدة للتعاون التام يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، على الرغم من كل ما يواجهه البلد مـن     
  .أييدها لالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأةوأعربت البحرين على وجه اخلصوص عن ت. حتديات
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ونوهت قطر نيابة عن اجملموعة العربية بأن اجلزائر دولة قائمة على سيادة القانون واحلريات األساسـية،                  - ٥٠٩
 وأشارت إىل املبادرة الرامية إىل تعديل نظام العدالة، ورحبت بأن اجلزائر قد قبلت سبَع عشرةَ توصيةً مـن بـني   

توصيات الفريق العامل العشرين، أبرزت التزامها باعتماد املعاهدات الدولية، مبا فيها اتفاقية محاية مجيع األشخاص 
من االختفاء القسري، وبإجراء حوار مع األقليات الدينية، ورحبت مبا تتخذه من تدابري يف سبيل النهوض حبقوق                 

  .املرأة والطفل وضمان حقوق السجناء

وبا اجلزائر على التزامها بعملية االستعراض الدوري الشامل وبالنهج املتفتح والبناء اليت اتبعته يف وهنأت ك  - ٥١٠
ونوهت كوبا بأن تأييد اجلزائر لبعض ما قدمه الفريق العامل من توصيات يدلِّل على التزامها بتعزيز . مجيع مراحلها

ة من اإلجراءات والربامج واإلصالحات التشريعية      وقد اضطلعت اجلزائر مبجموعة واسع    . حقوق اإلنسان ومحايتها  
  .الرامية إىل ضمان املساواة االجتماعية ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف اجملالني السياسي واالجتماعي

ونوهت نيجرييا بأن اجلزائر قد بدأت بالفعل يف اختاذ اخلطوات الالزمة صوب تنفيذ كثري من التوصيات                  - ٥١١
ورحبت مبا مت وضعه من آليات خمتلفة ضماناً حلمايـة حريـات املـواطنني              . أثناء االستعراض اليت وافقت عليها    

األساسية وحقوقهم، من قبيل احلق يف حماكمة عادلة، وحرية الصحافة، وإضفاء طابع إنـساين علـى أوضـاع                  
  .االحتجاز، واحلق يف التعليم، وغريها من احلقوق االقتصادية واالجتماعية

ونيسيا بأن اجلزائر طـرف يف عشر معاهدات وأربعة صكوك إقليمية متعلقة حبقوق اإلنسان، ونوهت إند  - ٥١٢
وأبدت اجلزائر قبوهلا لعدد هام من توصيات       . ما يدلِّل على التزام البلد بالنهوض بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         

ها الصحية، واحلق يف التعليم، وهـي       الفريق العامل، وبصفة أساسية يف جمال محاية املرأة الطفل، والنهوض مبرافق          
تتخذ ما يلزم من خطوات من خالل السياسات والتشريعات من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة                  

وفيما يتعلق . وشجعت إندونيسيا اجلزائر على أن توفر متابعة لتوصيات الفريق العامل. القاسية والالإنسانية واملهينة
ات إىل اجلزائر، نوهت إندونيسيا بضرورة أن تكون مضامني هذه الزيارات قائمةً علـى              بزيارات املكلفني بوالي  

وقائع فعلّية وأال تكون مستندةً إىل أقاويل، وبضرورة أن متليها احتياجات البلد ذاته وأولوياته يف جمـال تعزيـز                   
  .حقوق اإلنسان ومحايتها

التدهور يف حالة حرية الدين والرأي يف اجلزائـر،         وكررت بلجيكا اإلعراب عّما يساورها من قلق إزاء           - ٥١٣
وأشارت إىل األحداث اليت . والحظت مع األسف أن اجلزائر مل تؤيد ما قدمته بلجيكا من توصيات يف هذا الشأن

وقعت مؤخراً يف تياريت بشأن إدانة أربعة شبان جزائريني إلقامتهم شعائر عبادة يف مكان غري مرخص به، حيث                  
 يرسي قواعد إقامة شعائر دينية غري شعائر الديانـة          ٢٠٠٦م استناداً إىل مرسوم صادر يف عام        صدر حبقهم حك  

وكررت بلجيكا طلبها للجزائر أن تكفل احترام مبدأ حرية الدين والرأي بقيامها بإعادة النظر يف نص        . اإلسالمية
  .املرسوم املذكور، وأن تقوم يف غضون ذلك بتعليق العمل بأحكامه

رت باكستان اجلزائر على استعراضها الشامل التفصيلي بشأن ما اختذته اجلزائر من خطوات صوب              وشك  - ٥١٤
وتواجه اجلزائر حالة داخلية معقدة     . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ووضع توصيات الفريق العامل موضع التنفيذ         

حقوق اإلنسان ملواطنيها مـن     ومليئة بالتحديات، وقد حافظت على توازن دقيق بني ضرورة ضمان تعزيز محاية             
وأعربـت  . جهة وضرورة ضمان السلم واالستقرار داخل اجملتمع عن طريق مكافحة اإلرهاب من اجلهة األخرى             
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. باكستان عن تقديرها للنهج املنفتح والشفاف الذي اتبعته اجلزائر أثناء عملية االسـتعراض الـدوري الـشامل            
ن حتديات، فإن النموذج اجلزائري املتمثل يف انتهاج سياسات متعددة          وذكرت أنه، على الرغم مما يواجهه البلد م       

كما رحبـت باملبـادرة الراميـة إىل وضـع          . األبعاد تعزيزاً للتنمية املستدامة هو منوذج يلزمه الدعم والتشجيع        
  .استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة موضع التنفيذ

   صلةوب مصلحة آخرون ذو التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحا- ٣

أشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل ما أدىل به عدد من الدول، من بينـها الربازيـل وبلجيكـا                     - ٥١٥
والكرسي الرسويل، فضالً عن منظمات غري حكومية، من مالحظات بشأن احلالة املنذرة باخلطر املتعلقة باحلريـة            

غري أنه . على اإلبقاء على حوار مع مجيع مواطنيها من ذوي األقليات الدينيةالدينية، فأحاط علماً بتصميم اجلزائر 
 املقدمة من بلجيكا، اليت نوهت فيهـا إىل         ٥٥أعرب عن أسفه لرفض اجلزائر أن تضع يف اعتبارها التوصية رقم            

املرسوم املذكور  فقد أفضى   . ٢٠٠٦تدهور احلرية الدينية، طالبةً إىل اجلزائر أن تعلق العمل بأحكام مرسوم عام             
إىل حظر وإغالق ما يزيد عن ثلثي الكنائس الربوتستانتية يف البلد، فضالً عن إدانة عدد متزايد مـن اجلزائـريني                   

وأكد املركز احلاجة امللحة إىل إقامة حوار مع األقليات الدينية واحترام مبـدأ احلريـة               . املسيحيني ألسباب دينية  
ورحب املركز باستعداد اجلزائر تيسري زيارة املقـررين        . جلزائري احتراماً تاماً  الدينية الذي يؤكد عليه الدستور ا     

اخلاصني، وأعرب عن أمله أن توجـه اجلزائر دعوة إىل املقـرر اخلاص املعين حبريـة الدين أو املعتقد لزيارة البلد 
  .يف املستقبل القريب

هد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان احلكومةَ      وهنأ كل من االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومع          - ٥١٦
بيد أهنما نّوها أن احلكومة قد رفضت التوصية اليت تطلـب           . اجلزائرية على قبوهلا معظم توصيات الفريق العامل      

إعادة النظر يف نطاق السلم واملصاحلة الوطنية حبيث يتسىن حماكمة ومقاضاة مرتكيب انتهاكات جسيمة حلقـوق                
ونوهت املنظمتان أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد .  االختفاء القسري، وفقاً للمعايري الدوليةاإلنسان، من قبيل

. ٢٠٠٨مـايو   /، وكذلك جلنة مناهضة التعذيب يف أيـار       ٢٠٠٧نوفمرب  /قدمت توصيات مماثلة يف تشرين الثاين     
 ٢٠٠٦عليق ومراجعة مرسوم عـام      وأعربت املنظمتان عن أسفهما لعدم قبول اجلزائر التوصية اليت تدعوها إىل ت           

الذي حيدد قواعد وشروط ممارسة ديانات غري الديانة اإلسالمية، علماً بأن تقييد ممارستها يتعارض مع احتـرام                 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        ٢وهنأتا اجلزائر على سحب حتفظها على املادة        . حرية الديانة والوجدان  

  . منها املتصلة بالزواج١٦ أسفتا لعدم رفعها حتفظها على املادة التمييز ضد املرأة، إال أهنما

واللجنة العربية حلقوق اإلنسان، متحدثة أيضاً نيابة عن منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان، أعربـت عـن                  - ٥١٧
 العربية  وأكدت اللجنة . أسفها ألن معظم التوصيات اهلامة للفريق العامل واهليئات التعاهدية مل حتظ بتأييد اجلزائر            

حلقوق اإلنسان أن حاالت االختفاء القسري والتعذيب واإلعدام بال حماكمة واإلعدام خارج نطاق القضاء ال هي 
حاالت سردية وال هي حاالت حتدث مصادفة، بل هي جرائم ضد اإلنسانية حبكم اتـساع نطاقهـا وطابعهـا                   

اية لإلفالت من العقاب على النحو املنصوص       واقترحت املصادقة على نظام روما األساسي بغية وضع هن        . املنهجي
كما أثارت خماوف بشأن حالة الطوارئ والصالحيات املمنوحة إلدارة         . عليه يف مرسوم صادر عن اهليئة التنفيذية      

  . آخرين١٠ ٠٠٠ شخص واختفاء ما يزيد عن ٢٠٠ ٠٠٠املعلومات واألمن، مما أفضى إىل مقتل 
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ستجابة اجلزائر لتوصيات الفريق العامل الداعية إىل محاية احملتجزين مـن           ورحبت منظمة العفو الدولية با      - ٥١٨
التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة؛ وإىل تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املرأة؛ وإىل ضمان حقوق                 

املنظمة كذلك قلقـاً    وأبدت  . احملتجزين ، مبا فيها احلق يف االستعانة مبحام؛ وإىل التعاون مع اإلجراءات اخلاصة            
بشأن وجود منط مستمر من االحتجاز والتعذيب السّريني لدى إدارة املعلومات واألمن، وبشأن جود متييز ضـد                 

  .ملرأة يف قانون األسرة، وبشأن استمرار ورود تقارير عن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك يف كنف األسرة

  ملالحظات اخلتامية آراء الدولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة وا-٤

رداً على األسئلة اليت طُرحت أثناء االجتماع، قال وفد اجلزائر إن اإلفالت من العقاب، الذي أفاد بعض                   - ٥١٩
املتحدثني أنه ُمتضمَّن يف ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، ال وجود له يف النص، الذي قبله الـشعب اجلزائـري                   

فهذا اخليار السيادي الذي اختذه املاليني من اجلزائريني هـو  . ٢٠٠٥رب سبتم/ أيلول٢٩بواسطة استفتاء جرى يف  
وتساءل وفد اجلزائر عن نوع الشرعية اليت ميكن للمنظمات غري احلكومية . وحده الذي أضفى على امليثاق شرعيته

 مـع القواعـد     فهذا، يف رأي الوفد، يتناقض تناقضاً جلياً      . اليت تسعى إىل التشكيك يف هذا اخليار أن تطالب هبا         
وأكـد  . األساسية وغري امللموسة للدميقراطية، وهي قواعد تستمد قوهتا من القرارات اليت تتخذها غالبية اجملتمع             

الوفد أن ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية هو استجابة وطنية هدفها وضع هناية للقتال، تعيد إىل املسار الصحيح من 
اجلذرية وتسلِّط األضواء على من صادروا الدين ألغراضهم الذاتية وعلى املتعصبني ل دعاة احللول احنرفوا عنه وَتعزٍِِ

  .الذين قاموا، من خالل تفسريهم املغلوط، مبخالفة أحكام القرآن الكرمي وانتهاك حق عشرات اآلالف من األبرياء

ملقاضاة على إراقة الدماء واملنظمات غري احلكومية ال ميكنها، باسم اآلداب أو األخالق، أن تساعد على ا            - ٥٢٠
ويعترب بعض اخلرباء القانونيني ميثاق السلم واملـصاحلة        . بتشكيكها يف أي جهد يرمي إىل حتقيق السلم واملصاحلة        

الوطنية، شكالً من أشكال العدالة االنقائية اليت متثل االنتقال من حالة معقدة من حاالت التأزم إىل حالـة مـن                    
وهبذه الروح، أيـدت اجلزائـر   . صدي لنتائج املأساة الوطنية اليت يفرزها اإلرهاب    حاالت اخلالص، حيث يتم الت    

  .توصيات الفريق العامل الداعية إىل إيالء األولوية للتسامح واملصاحلة

فليس مثة من أسرة ليست متأثرة هبذه الظاهرة أو ليست . ومسألة املختفني مسألة مؤملة للمجتمع اجلزائري  - ٥٢١
 وهي أفظع عواقب املأساة الوطنية اليت تواجه اجلزائر واليت يسعى البلد إىل معاجلتها بسبل إنسانية                .على دراية هبا  

ويف حاالت أخرى خططت فيها الدول ونظمت ونفذت سياسات رامية إىل التصفية املنهجية . وقانونية واجتماعية
ضات روعيت فيها تلك املعامل، كما روعي       لقوى املعارضة السياسية والنقابية واإلعالنية، جاء الرد يف شكل تعوي         
غري أنه يف اجلزائر، حيث واجهت الدولة       . فيها السياق السياسي واالجتماعي الذي حدثت فيه حاالت االختفاء        

هجمة إرهابية من اهلول حبيث مل تكن قوى األمن مستعدة استعداداً وافياً للتصدي هلا وحيث لقـي الكـثريون                   
لذلك يتوجب . هدد باخلطر، فإن اجلهد املطلوب لتخطي األزمة هو، بالضرورة، خمتلفحتفهم دفاعاً عن وطنهم امل

تنظيم فريق دراسي يف إطار اجمللس للنظر يف خمتلف الطرق الالزمة لتجاوز األزمات يف ضوء الظروف احملددة لكل      
ا متييز، خياطر يف أن يسبب      وإال، فإن اجمللس، يف سعيه إىل استخدام السبيل ذاته لعالج حاالت خمتلفة دومن            . حالة

  . أحداثاً يعجز بعد ذلك عن السيطرة عليها
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والقيود اليت يتضمنها معترف هبا يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           . ودستور اجلزائر يكفل حرية التعبري      - ٥٢٢
 واملصاحلة الوطنية    من ميثاق السلم   ٤٥املدنية والسياسية، وهي تتجلى يف التشريعات يف مجيع أحناء العامل، واملادة            

جيب فهمها على أهنا تقر حق الشعب اجلزائري يف أن حتظى رغبته يف جناح اجلهود الراميـة إىل حتقيـق الـسلم                      
 ١٩ وهو فعالً حق يتمتع بـه        - فهذا احلق   . واملصاحلة باالحترام، وهي رغبة أكدهتا الغالبية الساحقة من الشعب        

 ٤٥ومن ينتهك هذا احلق يتعرض للمالحقة القضائية، واملادة         . حترامه يتوجب ا  - مليون من املواطنني اجلزائريني     
هذه القاعدة تسري على املواطنني كافة؛ واملواطنون كافة ملزمون سواسيةً باالمتثال هلا، كمـا              . تنص على ذلك  

قتضى أحكـام   علماً بأنه مل تتم قط مقاضاة أحد مب       . أهنم ملزمون باالمتثال لسائر القواعد الناظمة لشؤون اجملتمع       
  . من امليثاق٤٥املادة 

 منه، اليت تـنص     ٣٧والدستور اجلزائري يكفل صراحةً حرمةَ حرية التفكري والوجدان والديانة يف املادة              - ٥٢٣
وعالوة على ذلك، ال جيوز حبال مـن األحـوال          ". ال مساس حبرمة حرية املعتقد، وحرمة حرية الرأي       "على أنه   

  .مييز مبقتضى القانوناستخدام هذه احلرية سبباً للت

وال ميكن . كل املواطنني سواسية أمام القانون" من الدستور تنص على أن ٢٩ويف هذا الصدد، فإن املادة   - ٥٢٤
أن ُيتذرَّع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرٍط أو ظرٍف آخر، شخصياً كان                      

، الذي  ١٩٦٣يوليه  / متوز ٢٨ املؤرخ   ٢٧٨- ٦٣الفاً عما زعم، فإن القانون رقم       ويف اجلزائر، وخ  ". أم اجتماعياً 
يتضمن قائمة بالعطل الرمسية، يعترف بالعطل الرمسية املسيحية واليهودية باإلضافة إىل أيـام العطـل اإلسـالمية          

إذا كـان هـذا   وتساءل الوفد اجلزائري عما    . بوصفها أيام عطل مدفوعة األجر لكل من يدينون بتلك الديانات         
وعالوة على ذلـك،    . التسامح موجوداً يف البلدان اليت تتخذها املنظمات الدولية الرئيسية غري احلكومية مقارَّ هلا            

  .فمنذ االستقالل، تذاع على اهلواء مباشرة يف اإلذاعة الوطنية دون متييز شعائر االحتفال هبذه العطل

، املتعلق بالشروط والقواعد الناظمـة ملمارسـة        ٢٠٠٦ فرباير/ شباط ٢٨ املؤرخ   ٠٣- ٠٦واألمر رقم     - ٥٢٥
تـضمن  " منه تنص صراحةً على أنه       ٢فاملادة  . الشعائر الدينية غري اإلسالمية، ما برح موضع عدد من التعليقات         

ح الدولة اجلزائرية حرية ممارسة الشعائر الدينية يف إطار احترام أحكام الدستور وأحكام هذا األمر والقوانني واللوائ
كما تضمن الدولة التسامح واالحترام بـني       . السارية املفعول واحترام النظام العام واحلريات األساسية لآلخرين       

واألحكام املتعلقة بديانات غري اإلسالم هي ذاهتا األحكام السارية على الديانة اإلسالمية، ومن           ". خمتلف الديانات 
  :بينها ما يلي

   واملتعلق بالتربعات اخلريية؛١٩٧٧فرباير /ط شبا١٣ املؤرخ ٠٣- ٧٧األمر رقم   •
   واملتعلق باملساجد؛١٩٩٩١مارس / آذار٢٣ املؤرخ ٩١- ٩١املرسوم التنفيذي رقم   •
  .٢٠٠١يونيه / حزيران٢٦ املؤرخ ٠٩- ٠١ مكرراً من القانون رقم ٨٧املادة   •

فهو يشكل استجابة   . نونية يسعى إىل تصويب هفوة قا     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٨وعليه، فإن األمر املؤرخ       - ٥٢٦
لعدة طلبات من املواطنني، الذين يعتقدون أن املشاكل االجتماعية الراهنة يتم استغالهلا بشكل سافرٍ من التبـشري    

. الذي جيري باسم حرية العبادة ويعمل على بث الشقاق بني أفراد األسر واجملتمعات الواحدة وعلى التفريق بينهم 
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عة لالستقرار هم أشخاص غري مؤهلني وغري مـرخص هلـم       قوم هبذه األفعال املزعزٍِِ   وعالوة على ذلك، فإن من ي     
وخمتصر القول، فإن ما يسري على اإلسالم، وهو الديانة الرئيسية يف اجلزائر، بات ينطبق كذلك على                . بالقيام هبا 

عبد القادر، منقذ املـسيحيني     فاهتام اجلزائر، اليت تعتز بكوهنا موطن األمري        . الديانات األخرى باسم عدم التمييز    
فإن النشاط التبشريي اإلجنيلي الذي يعمل على      . ويف الوقت ذاته  . املضطهدين، بالتعصب هو أمر متناقض مع ذاته      

زعزعة استقرار حالة التعايش فيما بني األديان يؤثر أيضاً يف البلدان األفريقية، سواًء منها ذات األكثريات املسيحية 
  .فيها الديانة اإلسالمية هي املهيمنةأو تلك اليت تكون 

ففي الواقع  . وما برح الرأي العام يف اجلزائر معارضاً لبعض بعثات اإلجراءات اخلاصة واملكلفني بواليات              - ٥٢٧
أن اجلزائريني يبحثون عن عبارات تضامنية أقوى يف خضم ما واجهوه من حمن، وخباصة عبارات من آليات حقوق 

وتـسلك اجلزائـر حاليـاً درب    . نت احلال سابقاً، جمرد حماوالت لتربير أفعال اجملرمني اإلنسان، وليس، كما كا   
مـن  . وقد تغريت احلالة متاماً، وانتصرت احلياة واآلمال على اإلرهاب. املصاحلة وتسكني القلوب وهتدئة اخلواطر  

وا يف طلباهتم ملاذا يرغبـون يف       هذا املنطلق، ينبغي للمكلفني بواليات الذين مل يتسن هلم زيارة اجلزائر أن يشرح            
وليس للجزائر خالف معيَّن مع اآلليات اليت رمبا تشكل         . زيارة البلد، وسيتم بالتايل إيالء طلباهتم العناية الواجبة       

  .مصدراً من مصادر القلق، حيث إن مناشداهتا وبالغاهتا العاجلة حتظى بدراسة متأنية

  بولندا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤دا يوم جرى االستعراض املتعلق ببولن  - ٥٢٨
مـن  ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته بولندا وفقاً ألحكام الفقرة         :  واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١قرار اجمللس   

 وفقاً ألحكام الفقرة ؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية)A/HRC/WG.6/1/POL/1 (٥/١مرفق قرار اجمللس 
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقـاً ألحكـام         )A/HRC/WG.6/1/POL/2(من مرفق القرار املذكور     ) ب(١٥

  ).A/HRC/WG.6/1/POL/3(من املرفق املذكور ) ج(١٥الفقرة 

 ببولندا  ، نظر اجمللس يف حصيلة االستعراض املتعلق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ املعقودة يف    ١٦ويف اجللسة     - ٥٢٩
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

وحصيلة االستعراض املتعلق ببولندا قوامها تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل            - ٥٣٠
)A/HRC/8/30( إىل جانب آراء بولندا بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عن التزاماهتا الطوعية ،

 اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافيـة                  وما قدمته، قبل  
  ).A/HRC/8/30/Add.1انظر أيضاً (أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل 

ــشأن التوصــيات    - ١ ــتعراض ب ــة موضــع االس آراء الدول
  ةوبشأن التزاماهتا الطوعي االستنتاجات  أو/و

كررت بولندا تأكيد أن االستعراض الدوري الشامل هو من بني املهام اليت أنشئ من أجلها جملس حقوق          - ٥٣١
وتعتقد بولندا أنه، مع    . ومن مث، فإن مصداقية اجمللس تتوقف إىل حد كبري على جناح عملية االستعراض            . اإلنسان
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وري الشامل أن ُيحِدث أثراً على أرض الواقع عن االلتزام القوي من أصحاب املصلحة كافة، ميكن لالستعراض الد
  .طريق حتسني حالة حقوق اإلنسان يف الدول موضع االستعراض، بل وسُيحِدث هذا األثر فعالً

ويف هذا الشأن، تقيِّم بولندا حالياً مجيع التعليقات واألسئلة والتوصيات املطروحة يف معـرض عمليـة                  - ٥٣٢
وتلزم . التحديات الرئيسية اليت تواجهها يف ميدان حقوق اإلنسان حتديداً أفضل         االستعراض، ما سيتيح هلا حتديد      

بولندا نفسها بتحسني النظام الوطين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان ومبواصلة ترسيخ هذا النظام استناداً إىل حصيلة 
ممارساهتا وجتارهبا فيمـا    ويف هذا السياق، فإن بولندا مستعدة أيضاً ألن تشاطر بلدان أخرى أفضل             . االستعراض

  :وهي تشاطرها أيضاً االلتزامات والتعهدات التالية. يتعلق حبقوق اإلنسان

ستصدق بولندا على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية              )أ(  
  والسياسية والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛

. ملية وضع توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان موضـع التنفيـذ          سيتم العمل على تبسيط ع      )ب(  
وسيتم توسيع نطاق الوالية املسندة إىل اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية باملسائل املتصلة باحملكمة األوروبية               

  حلقوق اإلنسان، حبيث تشمل مقررات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛
ستبعاد االجتماعي،  ال مبواصلة اإلجراءات الرامية إىل التقليل من الفقر ومن ا         بولندا ملتزمة أيضاً    )ج(  

وبينت بولندا أنه جيري حالياً إعداد برنامج . وهي إجراءات ستظل حتظى باألولوية يف سياستنا االجتماعية الوطنية   
سـيزيد املـساعدة    ، وأن هذا الربنامج     ٢٠١٠- ٢٠٠٨وطين جديد بشأن الضمان واإلدماج االجتماعيني للفترة        

وهتدف هـذه اإلجـراءات إىل   . ستبعاد االجتماعي لألطفالالاملقدمة إىل األسر بغرض التصدي للفقر ومكافحة ا 
إتاحة فرص متكافئة لألسر واألطفال، وذلك عن طريق إزالة حاالت العجز يف جمال التعليم وحتـسني إمكانيـة                  

بني أنشطتهم املهنية من جهة وتربية أطفاهلم مـن اجلهـة           احلصول على اخلدمات اليت ستمكن اآلباء من التوفيق         
وإضافة إىل ذلك، سيضع الربنامج الوطين أهدافاً حمددة، من بينها على وجه اخلصوص، ختفيض مؤشـر                . األخرى

  :الفقر ومؤشر احتمال اإلصابة بالفقر بني األطفال، ما سيمكن بولندا من اختاذ اإلجراءات التالية
  سرحتسني مداخيل اُأل  •  
  ية لألطفالرتطوير نظام خدمات الرعاية النها  •  
  إتاحة فرص تعليمية متكافئة لألطفال يف سن املدرسة لذوي األسر الفقرية  •  
  تعزيز نظام املساعدة املقدمة لألسر ونظام إسداء املشورة هلا؛ حتسني دعم الدخل  •  

افحة الفقر والتهميش االجتماعي    تنمية التعاون مع املنظمات غري احلكومية ستسهم أيضاً يف مك           •
  مكافحة فعالة

ونظراً حملدودية فعالية النظام الراهن إلعادة التأهيـل  . تتعهد بولندا مبواصلة حتسني حالة املعوقني       )د(  
  املهين واالجتماعي وتوظيف املعوقني، سيعاد النظر يف هذا النظام، وخباصة فيما يتعلق بالتفعيل املهين؛

وبيَّنت أنه يلزم تعديل احللول الراهنة      . التدابري الرامية إىل التقليل من العنف املرتيل      ستعزز بولندا     )ه(
يف ضوء عدم كفاية الوعي االجتماعي مبا يشكله العنف املرتيل من خطر على األفراد واألسر واجملتمـع ككـل،                   
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نفيذ الربنـامج الـوطين     وسيجري تقييم سنوي لت   . وكذلك يف ضوء عدم كفاية املساعدة املقدمة لضحايا العنف        
، وسيشكل هذا التقييم األساس لتكييف هذا الربنامج حبيث يلـيب           ٢٠١٦- ٢٠٠٦للتصدي للعنف املرتيل للفترة     

واستئصال العنف من البيئة األسرية ميكن حتقيقه يف املقام األول من خالل تنفيذ برامج تشجع . االحتياجات الفعلية
ألطفال والشراكة يف األسرة، وبعض هذه الربامج جيري االضطالع به بالتعاون على األخذ بأساليب إجيابية لتربية ا 
 تعديل قانون مناهضة العنف املرتيل والربنامج الوطين ٢٠٠٨وسيجري يف عام . مع االحتاد األورويب وجملس أوروبا

  :للتصدي للعنف املرتيل، ما سيتمخض عما يلي
 لتنفيذ مشاريع مكافحة العنف املرتيل على صـعيد         حظر تام للعقوبة اجلسدية، وتقدمي دعم مايل        •

  البلديات يف إطار الربنامج الوطين للتصدي للعنف املرتيل
  إصدار أمر يلزم اجلاين مبغادرة املرتل فوراً إثر إفادة الضحية عن تعرضه أو تعرضها حلادثة عنف  •  
  شرعي جماناًالطب الإجراء فحوص   •  
وسيتم إعداد برنامج   . امية إىل معاملة املرأة والرجل معاملة متساوية      ستعزز بولندا اإلجراءات الر     )و(  

؛ واملسودة، اليت ستعقد بشأهنا مـشاورات مـع الـشركاء           ٢٠١٣- ٢٠٠٩وطين للمساواة بني اجلنسني للفترة      
  :االجتماعيني وممثلي املنظمات غري احلكومية، ستتناول جماالت العمل التالية

  فئ بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك تكافؤ الفرص يف سوق العملاالستقالل االقتصادي املتكا  •
  التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة الوظيفية  •
  املشاركة يف احلياة السياسية ويف اختاذ القرارات  •
  املساواة يف جمال الرعاية الصحية  •
  استئصال مجيع أشكال العنف بني اجلنسني  •
  سانية، مبا يف ذلك يف الكتب واملناهج املدرسيةاستئصال القوالب النمطية اجلن  •
  تعزيز املساواة بني اجلنسني يف العالقات اخلارجية والسياسة اإلمنائية  •

وخطة العمل للمساواة بني اجلنسني ستعمل على ترسيخ منجزات منهاج عمل بيجني واالتفاقيات الدولية ذات                  
، ستضطلع وزارة العمـل     ٢٠١٣-٢٠٠٨ويف الفترة   . لتمييز ضد املرأة  الصلة، من قبيل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا        

فاملشروع األول سيكرس للتوفيق بني الـدورين       . والسياسة االجتماعية مبشروعني ينطويان على حبوث وتدريب وترويج       
عياً على الـصعيدين    أما املشروع الثاين فسيتناول تفعيل املرأة اقتصادياً واجتما       . الوظيفي واألسري لكل من املرأة والرجل     

ووفقاً ألحكام مشروع القانون بشأن املساواة يف املعاملة، سيقوم الوزير املسؤول عن شـؤون األسـرة            . احمللي واإلقليمي 
واملساواة يف املعاملة، مستعيناً ببيانات وحتليالت مستمدة من حبوث مستقلة وباالشتراك مع هيئات أخـرى ذات صـلة،                  

  :وسيحدد الربنامج تدابري وافية من أجل القيام مبا يلي. ضة التمييزبإعداد برنامج وطين ملناه

  التوعية االجتماعية باألسباب اجلذرية للتمييز وبآثاره  •
  التصدي النتهاكات مبدإ املساواة يف املعاملة  •
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إقامة تعاون مع الشركاء االجتماعيني ذوي الصلة املنخرطني يف وضع مبدإ املساواة يف املعاملـة                 •
  ع التنفيذموض

ستواصل بولندا مكافحة العنصرية وكراهية األجانب ومعاداة السامية وجرائم الكراهية وستواصـل              )ز(  
وعلى الرغم من أن هذه الظواهر ليست شائعة يف بولندا، فإن احلكومة مصممة مع ذلك علـى                 . تصديها هلذه الظواهر  

وستواصل بولندا تنفيذ . ايت والقانوين والتربوي موضع التنفيذوضع طائفة واسعة من التدابري الوقائية ذات الطابع املؤسس
وتقييم برناجمها اخلاص بطائفة الغجر، وبرناجمها الوطين ملناهضة التمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل هبما من                

 بإنفـاذ   ، وبرناجمها املتعلق مبكافحة جرائم الكراهية واملخصص للمـوظفني املكلفـني          ٢٠٠٩- ٢٠٠٤تعصب للفترة   
وعالوة على ذلك، فإن شبكة مستشاري حقوق اإلنسان القائمة حالياً واملرتبطة بالقائد األعلـى للـشرطة                . القوانني

وبقادة الشرطة يف املقاطعات ستقوم برصد مستمر للحوادث واالجتاهات واجلرائم املتصلة بالتمييز وإساءة السلوك من               
ليالت وستقدِّم مقترحات بشأن حتسني جودة وأساليب عمـل اهليئـات           كما سُتجري حت  . قبل سلطات إنفاذ القوانني   

  ومن املعتزم أيضاً إنشاء مؤسسة مستشاري حقوق اإلنسان اليت ستكون تابعة حلرس احلدود؛. املكلفة بإنفاذ القوانني
رحلته ستواصل بولندا املشاركة يف الربنامج العاملي للتربية يف جمال حقوق اإلنسان، الذي مت يف م           )ه(  

. األوىل تضمني املناهج األساسية يف نظام التعليم العام للمدارس االبتدائية واملتوسطة تربيةً يف جمال حقوق اإلنسان   
وعالوة على ذلك، فإن وزارة التعليم الوطين قد شرعت يف تطبيق عدد من التدابري األخرى الرامية إىل تـشجيع                   

 وقد مت االضطالع يف اجملتمعات احمللية بالعديـد مـن املـشاريع             .التربية يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل      
  التدريبية إعداداً ألنشطة ترمي إىل النهوض حبقوق اإلنسان ومكافحة التمييز؛

ولن تدخر بولندا جهـداً يف      . سيتم األخذ بتدابري إضافية لتحقيق تكافؤ الفرص يف جمال التعليم           )ط(  
 من التمتع حبقوقهم، وذلك بطرق من بينها إجياد فرص مؤاتيـة لتطـوير              سبيل متكني أطفال ما قبل سن املدرسة      

واالستراتيجية املخطط وضعها مـن أجـل       . أشكال شىت من التعليم ما قبل املدرسي، ال سيما يف املناطق الريفية           
تعليم يف   ستكون متناسقة مع برنامج احلكومة لتطوير ال       ٢٠١٣- ٢٠٠٧تطوير التعليم يف املناطق الريفية يف الفترة        

واهلدف االستراتيجي للربنامج هو النهوض بنوعية التعليم وسويته يف . ٢٠١٣- ٢٠٠٨املناطق الريفية يف السنوات 
وإن وضع التدابري الرامية إىل تيسري إمكانية حصول أطفال املناطق الريفية والبلدات الصغرية على              . املناطق الريفية 

  .٢٠١٣تعليم جيد موضع التنفيذ سيستمر حىت عام 

   آراء الدول األعضاء يف اجمللس والدول ذات- ٢
  بشأن حصيلة االستعراض مراقب فيه  صفة 

  .مل تعرب الدول األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة فيه عن أية آراء  - ٥٣٣

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذوو صلة- ٣

متحدثاً أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان         (سرة  ذكر االحتاد من أجل املرأة وتنظيم األ        - ٥٣٤
والتنمية، وجلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، وفرع آسيا واحمليط اهلادئ ملنظمة رصد العمل الدويل من 

 من تقرير الفريق    ٣٤ و ٢٩الفقرتان  (أنه، باإلشارة إىل الربنامج الوطين ملناهضة العنف املرتيل         ) أجل حقوق املرأة  
ونوه أن إمكانية عزل ضحايا العنف عن       . ، يفتقر اإلطار القانوين حلماية ضحايا العنف املرتيل إىل الفعالية         )العامل
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كما نوه أنه ال توجد مرافق فعالة من مالجئ . مرتكبيه ال ُتستخَدم إالّ نادراً، وفقط بعد انتهاء اإلجراءات اجلنائية
ونوه كذلك أن عدداً أكرب مما ينبغي من الناس ما زالوا يعتقدون أن . يا واجلناة على السواءومراكز ملساعدة الضحا

وباإلشارة إىل األحكام اجلديدة اليت تتيح تقدمي طلب بالطعن         . العنف املرتيل مسألة تندرج يف نطاق اخلصوصيات      
، ونوَّّه أن إمكانية احلصول على      )ل من التقرير الفريق العام    ٥١الفقرة  (عندما يرفض طبيب إجراء عملية إجهاض       

عملية إجهاض يف بولندا تقتصر على ثالث حاالت حمددة يف القانون، وأن قانون بولندا ال ينص على تدابري فعالة                   
وبيَّن أن من الضروري من أجل التصدي هلذه املشكالت . إلعادة النظر يف قرارات رفض إجراء عمليات اإلجهاض

  .من جهة وزيادة الوعي االجتماعي من اجلهة األخرىإجراء إصالحات تشريعية 

 من التقرير، وكذلك إىل أن ٣٠ وإىل الفقرة ٢٠واسترعت جلنة احلقوقيني الدولية االنتباه إىل التوصية رقم   - ٥٣٥
احلوار مل ميكِّن من إيالء مسأليت عمليات االحتجاز السرية وتسليم األشخاص املشتبه مبمارستهم أنشطة إرهابيـة              

وبيَّنت اللجنة أن مثة أدلة قوية على أن ما ال يقل عن مركز واحد من مراكز االحتجاز السرية اليت . مل االعتباركا
تديرها وكالة االستخبارات املركزية ما برح قائماً يف بولندا، حيث متارس بصفة منهجية انتهاكات جسيمة حلقوق 

جمال حقوق اإلنسان، بأن تتيح اجملال إلجراء حتقيق مـستفيض  وهذا يفرض التزاماً دولياً على بولندا يف   . اإلنسان
والتحقيق الوحيد الذي جرى حىت اآلن على الصعيد الوطين قد جرى سرياً، حيـث مل               . وشفاف ومستقل ونزيه  

ينشر إثره أي تقرير، األمر الذي ال يفي بواجب بولندا يف أن حتقق يف ما ُيدَّعى حدوثه من انتـهاكات حلقـوق          
 واقترحت جلنة احلقوقيني الدولية على بولندا أن جتري حتقيقاً شفافاً ومستقالً لتحري ادعاءات ضـلوع                .اإلنسان

  .موظفني رمسيني بولنديني يف عمليات احتجاز سرية ويف تسليم مشتبه هبم، وأن تنشر نتائج تلك التحقيقات

. ف والتمييز القائمني علـى اهلويـة      ورحبت منظمة العفو الدولية بتركيز تقرير الفريق العامل على العن           - ٥٣٦
وذكرت أهنا تشاطر الدول ما أعربت عنه أثناء االستعراض من قلق بالغ إزاء مناخ اخلوف الذي يهـدد بـشكل       

وأبدت رغبتها . متزايد حقوق اإلنسان األساسية للمثليني من اجلنسني ومشتهي اجلنسني واحملوَّلني جنسياً يف بولندا
وصيات املقدمة يف التقرير املتعلق حبصيلة االستعراض وأن تتخذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز؛ يف أن تأخذ بولندا بالت

وأن متتنع عن نشر تصرحيات قد تفّسر بأهنا تشجع على التمييز؛ وأن تكفل إجراء حتقيقات مستفيضة ونزيهة؛ وأن 
البولندية يف الربنامج السري الذي تديره      وفيما يتعلق مبا ادُّعي عن ضلوع السلطات        . حيال املسؤولون إىل القضاء   

الواليات املتحدة والذي يتم فيه اعتقال مشتبه هبم وتسليمهم، وهي مسألة أُثريت أثناء احلوار التفاعلي، أعربـت   
  .منظمة العفو الدولية عن أسفها لعدم تضمني التقرير املتعلق حبصيلة االستعراض توصيات حمددة يف هذا الشأن

ؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان عن ارتياحها لقبول احلكومة البولندية معظم التوصيات املقدمة وأعربت م  - ٥٣٧
ونوهت أنه على . أثناء االستعراض، وخباصة ما يتعلق منها باالحتجاز قبل احملاكمة واكتظاظ السجون ومنع التمييز

 أن أراضي بولنـدا تـستخدم سـراً    الرغم من نفي احلكومة البولندية، أكد مسؤولني أمنيون كبار جمللس أوروبا    
ومع أن احلكومة البولندية قد وعدت بنشر       . سبتمرب/ أيلول ١١الحتجاز بعض أهم معتقلي الواليات املتحدة بعد        

النتائج اليت خلص إليها عضو جملس الشيوخ السيد ماريت يف تقريره، فإن هذه املواد مل تنشر البته، عدا يف مـؤمتر               
ويرى السناتور ماريت أن ذلك غري . ود أية معلومات تتعلق باستخدام مرافق احتجازصحفي نفت فيه احلكومة وج

. كايف من حيث االلتزام اإلجيايب يف إجراء حتقيق موثوق يف ادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنـسان              
  . ويف ضوء ذلك، أبدت مؤسسة هلسنكي أملها يف أن تنخرط بولندا يف حوار بشأن هذه القضية
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وأعربت الرابطة الدولية للسحاقيات واللوطيني عن بالغ ارتياحها لقبول بولنـدا معظـم التوصـيات،                 - ٥٣٨
 ٦وفيما يتعلق بالتوصية رقـم      . وملعاجلتها ما يتعلق منها باملثليني من اجلنسني ومشتهي اجلنسني واحملوَّلني جنسياً          

قترح بولندا ال يتناول امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية إال    املتعلقة باعتماد قانون ملناهضة التمييز، أكدت الرابطة أن م        
يف جمال التوظيف، وأعادت إىل األذهان أن معايري حقوق اإلنسان يف أوروبا فيما يتعلق هبذه املسألة تشمل امليـل       

لة  اليت تشجع بولندا على سن جمموعة شام  ٢٧ورحبت بالتوصية رقم    . اجلنسي واهلوية اجلنسية يف مجيع السياقات     
كما أبدت الرابطة أملها يف   . من التشريعات املناهضة للتمييز واليت تدعو بولندا إىل أن تنشئ هيئة ملكافحة التمييز            

. أن تتم موافاة املفوض املعين باملساواة يف املركز مبا يكفي من املوارد كيما يتسىن له أداء مهامه على حنوٍ فعـال                    
ق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، أَملت الرابطة أن يوضـع مقـرر    بشأن احل  ١٧وباإلشارة إىل التوصية رقم     

كما بينت أنه . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف هذا الشأن موضع التطبيق، وأن ُتكفل حرية االجتماع للجميع
قة مبناهضة اخلطاب سيكون من املناسب إدراج مسأليت امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية يف أحكام القانون اجلنائي املتعل

 اليت تشجع بولندا على مـضاعفة       ٢٣ويف اخلتام، أشارت الرابطة إىل التوصية رقم        . الذي حيرِّض على الكراهية   
" كومبـاس "جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية الكرامة واملساواة، فنوهت إىل موقف بولندا أن مسألة الكُتيـب                

  .  حقوق اإلنسان قد سويتالصادر عن جملس أوروبا والذي يتناول تعزيز

   آراء الدولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة واملالحظات اخلتامية- ٤

يف اخلتام، كرر الوفد تأكيد أن بولندا ملتزمة متاماً بإجناح عملية االستعراض الدوري الشامل وأهنا ستعمل   - ٥٣٩
ٍد لديه سجل يف جمال حقوق اإلنسان وذكر أن ليس من بل. على حتسني حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين

وتدرك بولندا ما يعتريها من أوجه قصور يف هذا امليدان، وقد . يتصف بالكمال، وأن بولندا ال ُتستثىن من ذلك
وما يلزمنا هو أن نكون مستعدين على الدوام . أوضحت ذلك متاماً يف تقريرها الوطين وأثناء عملية االستعراض

ومن هذا املنطلق، فإن بولندا مقتنعة بأن . ديات يف جمايل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاملواجهة ما يستجد من حت
قيمة عملية االستعراض الدوري الشامل ال تكمن فقط يف عرض ما حتقق من منجزات يف جمال حقوق اإلنسان، بل 

وترى هولندا أن ما قدم . أيضاً وعلى وجه اخلصوص يف حتديد التحديات الرئيسية اليت ما زال يتعني التصدي هلا
من توصيات أثناء عملية االستعراض ميثل قيمة مضافة ضخمة من أجل مواصلة حتسني حالة حقوق اإلنسان على 

  . وكثري من التوصيات ينم عما سبق لبولندا أن حددته من حتديات هي بصدد معاجلتها. األرض

 به من تعليقات بشأن تفحص حالة حقوق اإلنسان يف وشكر وفد بولندا ممثلي اجملتمع املدين على ما أدلوا  - ٥٤٠
وأكد أن مبدأي االنفتاح واإلدماج يتصفان ببالغ األمهية يف عملية االستعراض، حيث يشريان على وجه . البلد

ويف هذا السياق، حيدو الوفَد األملُ يف أن العرب املستخلصة من هذه التجربة . اخلصوص إىل إشراك اجملتمع املدين
ونوه أن ما أثارته املنظمات غري . لبولندا حتسني التواصل والتعاون مع املنظمات غري احلكومية مستقبالًستتيح 

احلكومية أثناء املناقشة من قضايا، من قبيل مشكلة االكتظاظ يف السجون، وإمكانية إجراء عمليات إجهاض، 
ة الرحالت اجلوية السرية ومراكز االعتقال السرية، واملساواة يف املعاملة، وحاالت التمييز بسبب امليل اجلنسي، ومسأل

. أبريل/ نيسان١٤واالحتجاز قبل احملاكمة، والعنف املرتيل، قد سبق أن حبثت أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يوم 
طالع وبعض تلك املسائل تتناوهلا التوصيات اليت قدمها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل؛ وميكن اال

  ).A/HRC/8/30/Add.1(صيات على التعليقات عليها يف الردود املكتوبة اليت قدمتها احلكومة على تلك التو
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  هولندا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥جرى االستعراض املتعلق هبولندا يوم   - ٥٤١
من ) أ(١٥لتقرير الوطين الذي قدمته هولندا وفقاً ألحكام الفقرة         ا:  واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١قرار اجمللس   

؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية وفقاً ألحكام الفقرة )A/HRC/WG.6/1/NLD/1 (٥/١مرفق قرار اجمللس 
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقـاً ألحكـام         )A/HRC/WG.6/1/NLD/2(من مرفق القرار املذكور     ) ب(١٥
  ).A/HRC/WG.6/1/NLD/3(من املرفق املذكور ) ج(١٥قرة الف

، نظر اجمللس يف حصيلة االستعراض املتعلق هبولندا        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ املعقودة يف    ١٧ويف اجللسة     - ٥٤٢
  ). انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

باالسـتعراض الـدوري الـشامل    وحصيلة االستعراض املتعلق هبولندا ِقوامها تقرير الفريق العامل املعين         - ٥٤٣
)A/HRC/8/31( إىل جانب آراء هولندا بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عن التزاماهتا الطوعية ،

وما قدمته، قبل اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافيـة                    
  ).A/HRC/8/31/Add.1انظر أيضاً ( الذي جرى يف الفريق العامل أثناء احلوار التفاعلي

  آراء الدولة موضع االسـتعراض بـشأن التوصـيات           - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية /و

ورأت أن . ذكرت هولندا أهنا قد تشرفت يف املشاركة يف الدورة األوىل لالستعراض الـدوري الـشامل     - ٥٤٤
 ألن يصبح منصةً ملناقشة مجيع حتديات الدول األعضاء وقيودها ومنجزاهتا وأفضل ممارساهتا يف لالستعراض إمكانية
  .جمال حقوق اإلنسان

أبريل، وذلك من خالل احلوار التفاعلي الذي توخته        / نيسان ١٥وقد جرى االستعراض املتعلق هبولندا يف         - ٥٤٥
 بلـداً مـداخالت أثنـاء       ٣٧وقدم ما جمموعـه     . ٢٠٠٦ عام   ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة عندما اعتمدت قرارها      

وبينت هولندا . االستعراض، وأثريت مسائل بشأن قضايا كثرية، من بينها قضايا هي حالياً موضع نقاش يف هولندا
 توصية، ستساعد البلد على التصدي ملا يواجهه من حتديات وعلى استنباط أفكار ٣١ سؤاالً و٥٠أهنا تلقت قرابة 

  . ستقبلجديدة من أجل امل

وحاولت هولندا يف ). A/HRC/8/31/Add.1 (٣١ل وقدمت هولندا إىل املفوضية ردودها على التوصيات ا  - ٥٤٦
الوثيقة املذكورة أن تكون على الدرجة ذاهتا من االنفتاح والشفافية اليت اتصفت هبا أثناء االستعراض، وقبل ذلك                 

وكثري من التوصيات يتعلق    .  معينة أو إلمكانية عدم تأييدها     يف تقريرها الوطين، بتعليلها إلمكانية تأييد توصيات      
وذكرت هولندا أهنا تؤيـد  . وهي قضايا جتري حالياً مناقشتها علناً يف هولندا     . بقضايا االندماج والتمييز واهلجرة   

  . معظم التوصيات، اليت تنسجم عموماً مع سياسات احلكومة، على حنو ما شرحته يف تقريرها الوطين

أحدمها . أبريل مل جتب عليهما بعد/نوهت هولندا كذلك أن مثة سؤالني من األسئلة اليت تلقتها يف نيسانو  - ٥٤٧
من سلوفينيا، اليت أعربت عما يساورها من قلق إزاء عدم كفاية خدمات الصحة العقلية املقدمـة لألحـداث،                  
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. اض املنقولة بواسطة االتصال اجلنسيوانتشار تعاطي املخدرات والكحول، وحاالت احلمل بني املراهقات، واألمر
كما طلبت سلوفينيا مزيداً من املعلومات عن الربامج والتدابري الرامية إىل احليلولة دون تعاطي املخدرات والكحول 

  . أو التقليل منهما

يعاين فبإمكان من . وأكدت هولندا أن لديها جمموعة متنوعة من برامج التوعية والوقاية املخصصة للشبيبة  - ٥٤٨
مشاكل فيما يتعلق بتعاطي املسكرات أو املخدرات أو كليهما من الشبيبة أن يتوجهوا إىل العيادات املخصـصة                 

وعدد . للمرضى املقيمني أو تلك املخصصة للمرضى غري املقيمني طالبني املساعدة على التغلب على تلك املشاكل              
رتفاع، أما عدد املصابني بأمراض منقولة عـن طريـق   الوالدات بني املراهقات منخفض نسبياً وليس آخذاً يف اال     

كما أهنا أحاطت اجمللس علماً بأنه، فيما يتعلـق بالرعايـة           . االتصال اجلنسي فقد استقر خالل السنتني املاضيتني      
املقدمة يف جمال الصحة العقلية، بات يتاح قدٌر أكرب من املوارد، حبيث أصبح بإمكان الشبيبة الذين يعانون مشاكل 

  . سلوكية جسيمة أن يتلقوا الرعاية بشكل أسرع

أما السؤال الثاين فكان موجهاً من سويسرا، اليت استفسرت عن خطة العمل بـشأن التوعيـة حبقـوق                    - ٥٤٩
فأشارت هولندا أن خطة العمل املذكورة هي حالياً موضع مناقشة يف إطار عملية إرساء أرضية للتثقيف . اإلنسان

 اليت جيري فيها استكشاف السبل الكفيلة مبساعدة املدارس على تضمني براجمها الدراسية  يف جمال حقوق اإلنسان،   
وعالوة على ذلك، ذكرت هولندا أن مثة حتدياً رئيسياً يطرحه القصور اليت أشارت             . احلالية مادة حقوق اإلنسان   

وذكرت هولندا  . ناهجها التعليمية إليه يف تقريرها الوطين، وهو أنه ال ميكن أمر املدارس بإدراج مواد حمددة يف م              
  . أهنا ستحيط اجمللس علماً مبا حيرز من تقدم يف حينه

وعـالوة على ذلك، اغتنمـت هولنـدا الفرصة لإلدالء ببعض املالحظات عن عمليـة االسـتعراض                - ٥٥٠
الشأن، سلطت فعلى الرغم من أنه ما زال يتعني إجناز كثري من العمـل يف هذا . الدوري الشامـل حىت تارخيـه  

  هولندا يف اجللستني األوليني من االستعراض األضواء على بعض االجتاهات اآلخذة يف الظهـور والـيت تعتربهـا                  
  . واعدة مستقبالً

فأوالً، نوهت أن القضايا الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان لكل دولة من الدول موضع االستعراض قـد                  - ٥٥١
 ما تتوخاه اجلمعية العامة من أن يكون االستعراض الدوري الشامل آلية تعاونية طرحت بطريقة بناءة، ما ُيظهِر أن

وثانياً، ُيسرُّ هولندا أن ترى هذا العدد الكبري من الدول          . قائمة على احلوار التفاعلي هو أمر ميكن بالفعل تطبيقه        
ويف . ية متزايدين على مر الدوراتوثالثاً، تشهد هولندا انفتاحاً وشفاف. األعضاء يشارك مشاركة نشطة يف العملية

من شأنه يف هناية املطاف أن يسهم يف حتسني حالـة           " عملٍ جارٍ "الوقت الراهن، تعترب هولندا االستعراض مبثابة       
  . حقوق اإلنسان يف البلدان كافة

 إضافية  وبينت هولندا أنه ينبغي، مع ذلك، أن يوضع يف االعتبار أن االستعراض الدوري الشامل هو أداة                 - ٥٥٢
وعالوة . من أدوات رصد حقوق اإلنسان، يتوخى تكميل عمل اهليئات التعاهدية واإلجراءات اخلاصة ال تكريرها    

على ذلك، ينبغي أال ينتقص االستعراض من املهمة املسندة إىل اجمللس واملتمثلة يف التصدي لالنتهاكات اجلسيمة                
  .حلقوق اإلنسان يف بلدان حمددة
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أيضاً أن من األمهية احلامسة إقامة حوار مفتوح يف اجمللس على الصعيد الداخلي؛ وحـوار               ورأت هولندا     - ٥٥٣
وأفادت أهنا قامت، يف أعماهلـا التحـضريية        . مفتوح فيما بني الدول، بل وأيضاً بني احلكومات واجملتمع املدين         

ملنظمات اهلولنديـة غـري      من ا  ٢٤لالستعراض الدوري الشامل، بعقد ثالثة اجتماعات استشارية مع ما جمموعه           
وعقد آخر هذه االجتماعات ملناقشة ردها على . احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان ومع ممثلني آخرين للمجتمع املدين

كما ذكرت هولندا أنه، فور الفروغ من االستعراض، شارك         . التوصيات املقدمة، وعددها واحد وثالثون توصية     
 البَريك، وهو أمني الدولة لشؤون القضاء، يف تظاهرة جانبية مفيـدة للغايـة              رئيس الوفد اهلولندي السيد َنباَهت    

ورأت هولندا أن ما يوَضع من سياسات مـن         . خمصصة للمنظمات غري احلكومية بشأن حصيلة استعراض هولندا       
  .خالل احلوار يكون أكثر فعالية وقابلية للتطبيق مما يوضع منها يف مكاتب احلكومة وحدها

هولندا أن بلداناً عديدة قد اتبعت إجراًء مماثالً، إال أهنا شجعت البلدان األخرى تشجيعاً قويـاً                ونوهت    - ٥٥٤
على إيثار اخنراط اجملتمع املدين اخنراطاً أنشط يف األعمال التحضريية لالستعراض ويف االستعراض نفسه ويف اجللسة 

ا املنظمات غري احلكومية، وأن َتُحضَّ على هذا االخنراط         اخلتامية املتعلقة باحلصيلة ويف أعمال املتابعة اليت تقوم هب        
  . وتشارك يف تظاهرات جانبية قطرية يف مقر مكتب األمم املتحدة جبنيف

وذكرت هولندا أن من اجلوهري من أجل حصيلة منتجة لالستعراض الدوري الشامل أن يويل اجمللـس                  - ٥٥٥
  . اهتماماً كافياً لصوت اجملتمع املدين

ــدول   آراء   - ٢ ــس وال ــضاء يف اجملل ــدول األع   ال
  ذات صفة مراقب فيه بشأن حصيلة االستعراض

  .مل تعرب الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس عن أية آراء  - ٥٥٦

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذو صلة- ٣

راض الدوري الشامل واسترعت االنتباه إىل      رحبت جلنة احلقوقيني الدولية بتواصل الوفد مع آلية االستع          - ٥٥٧
وأوصت جبملة أمور، منها التصديق .  من موجز املناقشة٢٦ وإىل الفقرة ٢٩ و٢٣ و٩ و١التوصيات ذات األرقام 

على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وإعادة النظر يف التشريعات يف سبيل محاية احلقوق               
ونوهت اللجنة أن التصديق علـى الربوتوكـول     .  كافة، بصرف النظر عن كوهنم مهاجرين      األساسية لألشخاص 

االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب ووضع أحكامه موضع التنفيذ من شأهنما أن يساعدا علـى حتـسني                 
 مكافحة اإلرهاب، وفيما يتعلق بتدابري. أوضاع االحتجاز يف البلد، وخباصة مراكز االحتجاز املخصصة للمهاجرين

ذكرت أن القانون الذي يقضي بتوسيع نطاق سلطات التحقيق يف األفعال اإلرهابية واملقاضاة بشأهنا قد دخل حيز 
 وأن على هولندا أن حتترم االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنـسان لـدى             ٢٠٠٧فرباير  /التنفيذ يف هولندا يف شباط    

 على مواءمة مجيع تشريعات مكافحة اإلرهاب مع معـايري حقـوق            تنفيذها تدابري مكافحة اإلرهاب وأن تعمل     
وبينت اللجنة أن هولندا متأخرة يف تقدمي تقاريرها إىل اهليئات التعاهدية، وأهنا قد درجت على عـدم                 . اإلنسان

 التمييز  تقدمي تقارير إال فيما يتعلق باجلزء األورويب من الدولة؛ وأعادت اللجنة إىل األذهان أن جلنة القضاء على                
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ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد حثت مجيعها هولندا على أن تقدم تقارير عن       
  .حالة حقوق اإلنسان يف جزيرة أروبا ويف جزر األنتيل اهلولندية

هلولندي وكررت منظمة وضع حقوق اإلنسان نصب األعني اإلعراب عن اهلواجس اليت ذكر االئتالف ا               - ٥٥٨
.  منظمة غري حكومية منخرطة يف عملية االستعراض الدوري الشامل أهنا هواجس ذات أولويـة              ١٧املكون من   

وبينت املنظمة املذكورة أن االئتالف املذكور قد أكد أمهية مشاركة املنظمات غري احلكومية يف املناظرات املتعلقة                
فتوحاً مع املنظمات غري احلكومية، وهو أمر حيظى ببالغ         ونوهت أن احلكومة قد أجرت حواراً م      . حبقوق اإلنسان 

وأكدت املنظمة وجوب أن ُتَعجِّل هولندا خطـى        . التقدير، إال أنه ما زال مثة هواجس بشأن اجلوهر واملضمون         
وذكرت . التصديق على الصكوك اهلامة املتعلقة حبقوق اإلنسان وأن تأخذ بالتوصيات اليت قدمتها اهليئات التعاهدية

. ٢٠٠٨ن االئتالف اهلولندي يوصي بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس قبل انقضاء عام                أ
كما ذكرت أنه ينبغي هلولندا أن تضع وتتبع هنجاً مشولياً ملنع انتشار التعصب والتمييز على أساس الدين وامليـل                   

  .  املدارس كافةاجلنسي واألصل العرقي، وأن تعزز التوعية حبقوق اإلنسان يف

. وأشارت الرابطة الدولية للمحاميني الدميقراطيني إىل ما أفيد عن اضطهاد منفيني سياسيني فيلبيني معيَّنني            - ٥٥٩
ووجهت األنظار إىل ما جرى يف أواخر العام املنصرم من مدامهات ملكاتب ومساكن الفريق التفاوضي إلحـدى                 

ويف ضوء بيان أدىل بـه أمـني العـدل أثنـاء     .  الدميقراطية الوطنية  حركات التحرير الوطين تدعى جبهة الفلبني     
االستعراض، استفسرت الرابطة أيضاً عن كيفية التوفيق بني التزام احلكومة باحترام حقوق اإلنسان مـن جهـة                 
وعمليات إلقاء القبض على طاليب اللجوء ووصمهم بال سبب من اجلهة األخرى؛ كما استفسرت عما إذا كـان                  

  . احلكومة أن تتعهد طوعاً بضمان أال تتأثر العمليات القانونية باملصاحل السياسيةبإمكان

  آراء الدولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة واملالحظات اخلتامية- ٤

ورأت هولندا أن االستعراض . أبريل/اختتمت هولندا بياهنا بتكرار ما قاله أمني الدولة لشؤون القضاء يف نيسان  - ٥٦٠
لشامل ليس جمرد حملة عامة عن فترة معينة من الزمن، بل هو عملية جارية من شأهنا أن تفضي إىل تركيز دائم                     الدوري ا 

وعليه، ذكرت هولندا أهنا لن تنتظر فترة أربع سنوات لتحرير تقريـر            . على تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين      
 إلحاطة الدول وغريها من اجلهات علماً حبالة تنفيـذ          جديد من أجل االستعراض القادم، بل ستقدم استعراضات عامة        

التوصيات ومبا حيدث من تطورات أخرى ذات صلة حبقوق اإلنسان يف هولندا، مبا يف ذلك ما قدمته من تعهدات لدى                    
ن، وذكرت أهنا ستواصل احلوار الذي بدأته اآلن، مبا يف ذلك احلوار مع اجملتمع املدين، وأهنا سُتَضمِّ               . ترشحها للمجلس 

إما استعراَضها العام املرحلي األول أو يف اتصاالت ثنائية، ردوَدها على ما يطرح من أسئلة أثناء اعتماد احلصيلة، وذلك 
  . فيما يتعلق مبسائل مل يكن قد سبق تناوهلا يف تقريرها الوطين أو يف استجابتها للتوصيات

أعضاء اجملموعة الثالثية الذين ساعدوا على إعداد تقرير        ويف اخلتام، شكرت هولندا باكستان وبريو ونيجرييا،          - ٥٦١
  . الفريق العامل املتعلق هبولندا، كما شكرت أمانة اجمللس وموظفي املفوضية
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  جنوب أفريقيا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الـصلة  ٢٠٠٨أبريل / نيسان ١٥جرى االستعراض املتعلق جبنوب أفريقيا يوم         - ٥٦٢
عرض التقرير الوطين الذي قدمته جنوب أفريقيا وفقاً ألحكام الفقـرة       :  واستناداً إىل  ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     

من مرفق ) ب(١٥؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية وفقاً ألحكام الفقرة ٥/١من مرفق قرار اجمللس ) أ(١٥
من املرفق ) ج(١٥حكام الفقرة ؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً أل)A/HRC/WG.6/1/ZAF/2(القرار املذكور 

  ).A/HRC/WG.6/1/ZAF/3(املذكور 

، نظر اجمللس يف حصيلة االستعراض املتعلق جبنوب        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ املعقودة يف    ١٧ويف اجللسة     - ٥٦٣
  ).انظر الفرع جيم أدناه(أفريقيا واعتمدها 

فريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل وحصيلة االستعراض املتعلق جبنوب أفريقيا قوامها تقرير ال  - ٥٦٤
)A/HRC/8/32(                إىل جانب آراء جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالتوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عـن ،

التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج 
  .اجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العاملمع

آراء الدولة موضع االستعراض بـشأن التوصـيات          - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية/و

 ١٥شكرت جنوب أفريقيا أعضاء اجمللس واملشاركني اآلخرين على احلوار النشط والتفاعلي الذي جرى يف   - ٥٦٥
 جلنـوب   ، حيث انكب الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل على التقرير الوطين           ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
وأكدت أهنا ما زالت مدينة جلميع البلدان اليت أبدت اهتماماً خاصاً بشؤون جنوب أفريقيا، ال سيما يف                 . أفريقيا

.  أفريقيا، وهي دميقراطيـة يافعـة      وذكرت أن مثة حتديات كثرية تواجه جنوب      . هذه املرحلة احلرجة من تنميتها    
وتتصدى جنوب أفريقيا للتحدي الذي يواجهها والذي يتعني فيه على البلد أن يعمل حتديداً على عكس اآلثـار                  

 سنة، يف ظل األنظمـة      ٣٠٠السلبية لألشكال املترسخة من التمييز العنصري واحلرمان، واليت دامت ما يزيد عن             
  .  والفصل العنصرياالستعمارية اجلائرة املتعاقبة

ونضال جنوب أفريقيا طيلة هذه الفترة املظلمة كان يف املقام األول نضاالً من أجل الكرامة اإلنـسانية                   - ٥٦٦
وتفخر جنوب  . واملساواة، ومن أجل الدميقراطية وسيادة القانون، ومن أجل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           

وقد شرع البلد، كـسياسة حكوميـة       .  من دميقراطيتها الفتية   ١٤ل أفريقيا مبا سجلته من جناحات يف السنوات ا       
متعمَّدة، يف برنامج وطين، نفذ من خالل الربملان، إللغاء كل ما لديه من تشريعات متييزية وَسن جمموعة واسعة من 

ة، اليت كما شددت احلكومة بوجه خاص على حقوق فئات البلد املستضعف. التشريعات اليت تعزز املساواة والكرامة
  .عانت أثناء نظام الفصل العنصري أشكاالً متعددة من التمييز

وقـد مت   . ومعظم التوصيات املقترحة فيما يتعلق جبنوب أفريقيا تقتضي عمالً جاداً على حتديد سـياقها               - ٥٦٧
أن ويلزم اإلشارة إىل    . بالفعل تنفيذ معظم التوصيات من خالل برامج وطنية لسن التشريعات ووضع السياسات           

مسألة العقوبة اجلسدية يف املرتل جتري معاجلتها عن طريق سن جمموعة أوسع نطاقاً من التشريعات تتناول مسألة                 
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وقد أنشأت احلكومة مراكز متعددة . العنف املرتيل، من بينها، على سبيل املثال، قانون العنف املرتيل جلنوب أفريقيا
من اعتداءات جنسية التبليغ عن اجلرائم واالتصال مبحققني ومدعني ميكن فيها للناجني ) مراكز ثوتوزيال(اخلدمات 

وتتوىل إدارة التنمية االجتماعية تنفيذ برامج التنمية االجتماعية،        . خمتصني واحلصول على الرعاية واملشورة الطبية     
ألخـرى،  اليت تقدم خدمات شىت، من بينها شبكات األمان والضمان االجتماعي وغريها من اخلدمات اهلامـة ا               

  . كتقدمي منح اجتماعية حلاملي فريوس نقس املناعة البشري واملصابني باإليدز وغري ذلك من األمراض املوِهنة

بيد أهنا تقر بوجود حاالت منعزلة مـن عـدم          . وقد حظرت احلكومة يف تشريعاهتا العقوبة اجلسدية يف املدارس          -٥٦٨
ويركز . بري تصحيحية وفقاً ألحكام قانون العقوبات املعمول به يف البلد         االمتثال ألحكام التشريعات تتخذ بشأهنا عادة تدا      

وتشجع جنوب أفريقيا على اتباع هنج . قانون جنوب أفريقيا املتعلق باملدارس على املصلحة الفضلى للطفل واحترام كرامته       
ج الوطنية، الذي يعزز مصاحل الطفـل       قوامه حقوق اإلنسان يف مجيع سياساهتا التعليمية، ويتجلى ذلك متاماً يف بيان املناه            

وقد شرعت وزارة التربية يف تنفيذ برنامج منح املعلمـني شـهادة            . ويعلم على احترام قيم الكرامة والتنوع وعدم التمييز       
الدراسات العليا يف تدريس حقوق اإلنسان وقيمها، وهي شهادة متنحها اجلامعات ومتكـن املعلمـني مـن أن يعملـوا                    

  .ومثة برامج شىت تسهم كذلك يف احترام هذه احلقوق.  اإلنسان يف املدارسكمناصرين حلقوق

وقـد  . وعالوة على ذلك، اختذت وزارة التربية خطوات لضمان احلق يف التعليم وضمان تعليم احلقوق               - ٥٦٩
جية وتوجد استراتي. أجرت جلنة حقوق اإلنسان استعراضات دورية لضمان أن هذه السياسات تطبق تطبيقاً فعاالً            

لالندماج العرقي، وسياسة شاملة للجميع وال متييزية وال دينية يف جمال التعليم، وجمموعة من املبادئ التوجيهيـة                 
والغرض من هذه املداخالت هو ضمان عدم التمييز متييزاً غُري منصٍف           . بشأن معاجلة التحرش اجلنسي يف املدارس     

ورية؛ وقد عملت مؤخراً وزارة التربية مع زعماء دينيني         وإن شرعة احلقوق هي حتمية دست     . ضد أي طالب للعلم   
  . على إصدار شرعة مسؤوليات من أجل املدارس، تكميالً لثقافة احلقوق اليت جيري إرساؤها يف البلد

ومعدالت احلضور يف املدارس يف جنوب أفريقيا جيدة نسبياً، حيث مبدأ توفري التعليم االبتدائي للجميع                 - ٥٧٠
وخلصت دراسة أُجريت مؤخراً إىل أن معدالت التسجيل يف املدارس هي حالياً كاملة تقريبـاً               . ماًمبدأ راسخ متا  

غري أن ما ال يقل     . حىت مرحلة الفصل الدراسي التاسع على األقل، اليت تبدأ بعدها معدالت التسرب يف االرتفاع             
فيد أن هذا التسرب يعزى إىل أمور من        وقد أ .  يف املائة من التالميذ يكملون الفصل الدراسي الثاين عشر         ٦٠عن  

  :بينها القيود املالية، إال أنه قد مت التقليل منه باختاذ التدابري التالية

 يف املائة من املدارس هي مدارس جمانية، حيث ال يطلب إىل اآلباء أن يـسهموا يف         ٤٠أُعلن أن     •
  . ٢٠٠٩ة يف عام  يف املائ٦٠وسترفع هذه النسبة إىل . حتمل أي من تكاليف التعليم

ميكن التنويه أيضاً أن متويل املدارس العامة مييل بشدة حنو تفضيل الفقراء، حيث يتوقف متويـل                  •
  . مدرسة ما على ترتيب تلك املدرسة من حيث الفقر

يف املدارس حيث تدفع رسوم دراسية، مثة نظام إعفاء يستند إىل دخل األسرة، مبا يكفل عـدم                   •
والقاعدة املتبعة هـي أن     . ذه املدارس لعدم قدرة أسرهم على دفع الرسوم       استبعاد تالميذ من ه   

  .األسرة اليت يقل دخلها عن عشرة أضعاف الرسم الدراسي تعفى متاماً من دفعه
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إضافة إىل ذلك، تتاح قروض ومنح دراسية ال يستهان هبا ملن يستحقوهنا من طلبة مـن أجـل                    •
. يب، أو يف إحدى اجلامعات، أو يف دور إعداد املعلمـني          الدراسة يف كلية التعليم العايل والتدر     

  .وقد مكن ذلك أعداداً كبرية من الطلبة الفقراء من دخول هذه املؤسسات

ومن األحداث املقلقة متاماً واليت صدمت ضمري األغلبية العظمى من أبناء جنوب أفريقيا احلادثة العنصرية           - ٥٧١
وقد تصرفت احلكومة بسرعة إزاء تلك احلادثة، حيث        . قاطعة بلومفُنَتني اليت وقعت مؤخراً جبامعة فري سَتيت مب      

قررت، بناء على توصية من وزارة التعليم وجهات أخرى ذات مصلحة، أن تغلق بشكل دائم بيت الطلبة باجلامعة 
  .املذكورة، حيث إن احلادثة قد وقعت فيه

وال جيـوز  . فادة من أحكامه على قدم املـساواة ولكل فرد يف جنوب أفريقيا احلق يف محاية القانون واإل      - ٥٧٢
ويوسع الدستور نطاق هذه احلماية لتشمل مجيع الفئات، مبا يف ذلـك ذوو             . التمييز ضد أحد ألي من األسباب     

وقد فصلت حمكمة جنوب أفريقيا الدستورية بنجاح يف قضايا أمكن فيها           . األمناط املعيشية وامليول اجلنسية البديلة    
  .ييز قائم على بعض هذه األسبابإثبات حدوث مت

ومن . وتعكف احلكومة على إعداد تشريع يهدف إىل جترمي مجيع األفعال الكريهة واحلاطة بالكرامة يف اجملتمع                - ٥٧٣
بني األفعال املندرجة يف هذه الفئة األفعال العنصرية والتعذيب وضروب املعاملة أو املعاقبة القاسـية أو الالإنـسانية أو             

. وبعض مشروعات القوانني املتصلة بذلك بات يف مرحلة التشاور العلين بـشأهنا           .  فضالً عن االختفاء القسري    املهينة،
ويف األسبوع املاضي   . وسياسات جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتسليم اجملرمني تستند إىل مبدأ عدم جواز الترحيل القسري             

جنة مكافحة اإلرهاب يف إطار ما يقوم به جملس األمن من تقييم            بالذات، استقبلت احلكومة أعضاء املديرية التنفيذية لل      
  .ملدى احترام جنوب أفريقيا حقوق اإلنسان واحلريات السياسية لدى تصديها لإلرهاب

وقد أعلنت حكومة جنوب أفريقيا استياءها إزاء ما حدث مؤخراً من أفعال عنف ضد أجانب يف البلد علـى          - ٥٧٤
وإن التدخل السريع واحلاسم من جانب      . ني إىل ذلك على ما يبدو بكراهية حنو األجانب        أيدي أفراد ومجاعات، مدفوع   

احلكومة ضد األفراد واجلماعات املسؤولني عن أفعال العنف والكراهية هذه يثبت بوضوح أن ما جرى ال ميكن وصفه                  
ا، عرفاناً منهم باستضافة كثري من      وإن أبناء جنوب أفريقي   . بأنه أفعال كراهية مدفوعة من الدولة وموجهة حنو األجانب        

البلدان األفريقية الكثري من أبناء جنوب أفريقيا وترحيبها هبم كالجئني فيها أثناء عهد الفصل العنصري املظلم، ما برحوا 
وعليه، فإن قانون جنوب أفريقيا الناظم للهجرة يقوم على . يعيشون بسالم مع مهاجرين من مجيع األنواع طيلة سنوات        

  .وحتتفل احلكومة سنوياً بيوم أفريقيا كمناسبة للتشجيع على احترام التنوع وتعدد الثقافات.  مشول اجلميعمبدأ

والكثري من اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس اليت سبق هلا أن زارت البلد توصي احلكومة حبقٍ أن تنظـر يف                   - ٥٧٥
وإن جنوب أفريقيا تقدر هذه التوصـية       . جتماعية والثقافية التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال       

للتنسيق بني احلقوق   " عاملٍ تنفيذي "وتنظر احلكومة حالياً يف اهليكل املناسب الذي ميكن استخدامه مبثابة           . وترحب هبا 
 والـسياسية ال    وموقف احلكومة بالغ الوضوح وهو أن التمتع باحلقوق املدنيـة         . املختلفة املندرجة يف هذا الصك اهلام     

وإن احملاكم . يكون له معىن ما مل تكن هذه احلقوق مرتبطة ارتباطاً ال ينفصم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
فيما يتـصل بـاحلقوق     " أهلية املقاضاة "الدستورية، من خالل ما فصلت فيه من قضايا، قد أعطت زمخاً دولياً لفكرة              

ويقود الوفد حالياً مبادرة يف إطار اجمللس هدفها تصحيح املركز القانوين للجنة املعنية             . ثقافيةاالقتصادية واالجتماعية وال  
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كما أنه واحد من املناصرين القالئل لوضع بروتوكول اختياري قوي للغاية           . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
قتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك وضع أقصى مـا  من شأنه أن يكفل املعىن احلقيقي للتمتع عملياً باحلقوق اال         

  .ميكن من سبل االنتصاف للضحايا الذين انتهكت حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .وستحيط جنوب أفريقيا اجمللس علماً بآخر املستجدات عمالً مبا تعهدت به طوعاً من التزامات  - ٥٧٦

لـس والـدول ذات صـفة       آراء الدول األعضاء يف اجمل      - ٢
  مراقب فيه بشأن حصيلة االستعراض

أشادت نيجرييا جبنوب أفريقيا على اختاذها ما يلزم من تدابري يف سبيل وضع ما وافقت عليه من توصيات   - ٥٧٧
وأعربت نيجرييا عن رأيها املتفائل بأنه، هبذا املستوى من االلتزام، فإن اهلـدف             . أثناء االستعراض موضع التنفيذ   

ساسي لالستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية غرضها تقييم وحتديد مدى التمتع العملي جبميع حقوق اإلنسان األ
ورحبت مبا أجنزته احلكومة عرب السنوات من تقدم حممود         . واحلريات السياسية لكل بلد من البلدان سيتحقق متاماً       

للمواطنني كافة للتمتع حبقوقهم وتوفري خـدمات       يف سبيل تغيري شكل الدولة وحشد املوارد بغية إتاحة الفرصة           
  .ومتنت جلنوب أفريقيا النجاح يف هذا املسعى. للجميع على قدم املساواة

وبينت كندا أهنا قامت أثناء االستعراض بتسليط األضواء على ما أفيد عنه من إساءة معاملة للمهاجرين                  - ٥٧٨
وبينت أن ما حدث بعد ذلـك مـن   . إلنسان للمهاجرين يف جنوب أفريقيا، وأوصتها بأن تكفل احترام حقوق ا        

أعمال عنف يف جوهانسربغ وعدد من املناطق احلضرية األخرى جبنوب أفريقيا يبني أن معاجلة القضايا املتـصلة                 
وما يزيد من حجم هـذا التحـدي        . بكراهية األجانب وإساءة معاملة الرعايا األجانب لن تكون باألمر اليسري         

 ألعداد كبرية من الزمبابويني الساعني إىل اهلروب من احلالة السياسية واإلنسانية اآلخـذة يف               التحركات اجلارية 
  وتستمد كندا التشجيع مما أعربت عنه جنوب أفريقيا من إدانة قويـة هلـذه االعتـداءات،                . التدهور يف بلدهم  

كافحة التحامل وضمان سـالمة     وما زالت حتدوها الثقة من أن احلكومة ستبذل ما يف وسعها لتعزيز التسامح وم             
  .كما أبدت دعمها جلنوب أفريقيا على ما تبذله من جهود. املهاجرين

. وأعربت تونس عن امتناهنا جلنوب أفريقيا على ما أبدته من التزام أثناء عملية االستعراض الدوري الـشامل                  - ٥٧٩
ونوهت مع االهتمام مبا َتَضمَّنه تقريرهـا  وأشادت هبا على عرضها وعلى ما تبذله من جهود يف جمال حقوق اإلنسان،           

كما . الوطين من معلومات ومبا اعتمدته يف جماالت شىت من أحكام جديدة متابعة للتوصيات املتمخضة عن االستعراض               
أشادت بريادة جنوب أفريقيا يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن                

  .ذلك أن جتربة جنوب أفريقيا يف هذا اجملال ما زالت مصدر إهلام وافتخار للجميعونوهت ك. تعصب

ونوهت الصني أن جنوب أفريقيا مل تقم فقط بإجناز عملية االنتقال السلمي من نظام الفصل العنـصري إىل                    - ٥٨٠
 واختذت تدابري إجيابية    جمتمع دميقراطـي بنجاح، بل أرست أيضاً نظاماً وطنياً شامالً من أجل ضمان حقوق اإلنسان             

ونوهت أن جنوب أفريقيا قد استضافت مؤمتر مناهضة العنصرية، . من أجل محاية حقوق اإلنسان بتقدم مثري لإلعجاب  
  .الذي كان مؤمتراً تارخيياً، وأهنا تقيم تعاوناً ممتازاً مع هيئات شىت تابعة لألمم املتحدة ومعنية حبقوق اإلنسان
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.  جنوب أفريقيا على عرضه املفصل بشأن حصيلة االستعراض الـدوري الـشامل            وشكرت باكستان وفد    - ٥٨١
. ونوهت أن جنوب أفريقيا تواجه حالة داخلية تتصف بالتعقيد والصعوبة يف أعقاب سنوات من التمييز العنـصري                

 مواصـلة   وقد استثمرت موارد بشرية ومادية كبرية يف سبيل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وهي حتثها على                
تنفيذ سياساهتا اإلصالحية الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والنهوض بالدميقراطية وسيادة             
القانون، وتنفيذ الربنامج الوطين ملناهضة السياسات التمييزية وتعزيز حقوق الفئات املستضعفة والنهوض بـالتعليم              

وتدرك باكستان ضخامة مـا تواجهـه       . لسياسات املناهضة لكراهية األجانب   وتنفيذ سياسات االندماج العرقي وا    
  . جنوب أفريقيا من حتديات؛ ولكن مع ما أظهرته حكومتها من التزام، فإهنا ستتمكن قريباً من ختطي هذه التحديات

ـ               - ٥٨٢ ل، وإن  وقالت بوتسوانا إهنا تستمد التشجيع من استعداد جنوب أفريقيا لقبول توصيات الفريق العام
ونوهت مع التقدير باملوقف الذي اختذته جنوب أفريقيا مؤخراً ضد          . معظم تلك التوصيات جيري تنفيذها بالفعل     

االعتداءات على املغتربني، اليت تنطوي على كراهية لألجانب، ما ُيدلل على التزام احلكومة بصون حقوق اإلنسان، 
  . املتواجدين داخل حدودهاسواًء ألبناء جنوب أفريقيا أو لغريهم من الرعايا

  وأشادت اجلزائر جبنوب أفريقيا على قيامها، يف أعقاب االنتخابات الدميقراطيـة األوىل الـيت جـرت                  - ٥٨٣
، باعتماد هنجٍ ترميمي هدفه األساسي معاجلة اإلرث التارخيي املتمثل يف عدم املساواة واستحداث نظام ١٩٩٤عام 

ونوهت أن احلكومة ُتظهر التزاماً . حتسني نوعية احلياة ألبناء جنوب أفريقيا كافةلتقدمي اخلدمات املتكاملة يف سبيل 
قوياً مبواصلة الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان والتصدي على أنسب وجه ملا ُيتخذ إزاء املهاجرين مـن                  

لى اتباعها هنجاً مترابطاً    وأثنت على جنوب أفريقيا ع    . البلدان اجملاورة من مواقف تنطوي على كراهية لألجانب       
وهيكلياً يف معاجلة الفقر والتخلف بتضمينها السياسات واالستراتيجيات القطاعية تـدابَري مناسـبةً وبرصـدها               

اإليدز، أكدت اجلزائر أن    /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية     . اعتمادات مناسبة يف امليزانية يف سبيل ذلك      
، قد جعلت األدوية يف متنـاول       ٢٠٠٤ الالئحة الناظمة لتسعري األدوية يف عام        حكومة جنوب أفريقيا، بوضعها   

وأعربت اجلزائر عن تقديرها جلنوب أفريقيا ملواجهتها هذا التحدي مع التركيز بوجه خاص على برامج               . اجلميع
ريقيا ملواجهتـها   وفيما يتعلق مبسائل اإلسكان، أعربت اجلزائر عن إعجاهبا جبنوب أف         . وقائية تستهدف املراهقني  

وفيما يتعدى الزيادة   ". احلرمان من مسكن واحلرمان من أرض     "التحدي املتصل بذلك، ال سيما بتصديها لظاهرة        
امللفتة يف املساكن املتاحة واعتماد تشريع ملعاجلة مسألة اإلصالح املتعلق باألراضي، أقرت اجلزائر مبا ُيتخذ مـن                 

للحيلولة دون علميات اإلخالء غري القانونية وتوفري سبل االنتصاف القضائي تدابري محاية دستورية وتشريعية قوية      
  .وذكرت أن جنوب أفريقيا ستظل مصدر إهلام يف ميدان حقوق اإلنسان. لضحايا هذه العمليات

ونوهت ماليزيا مع التقدير باخنراط حكومة جنوب أفريقيا اإلجيايب يف عملية االستعراض الدوري الشامل،   - ٥٨٤
ونوهت بتحول جنوب   . يف ذلك بردودها املرتقبة أثناء احلوار التفاعلي الذي سيجري يف دورة الفريق العامل            مبا  

أفريقيا احملمود إىل أمة دميقراطية نابضة باحلياة حتتضن مبادئ سيادة القانون وتنتهج من أجل سـكاهنا سياسـة                  
. ة من ذلك أثناء استعراض التقرير الوطين جلنوب أفريقياوقد مت اإلقرار باملنافع املتأتي.  اجتماعية سليمة- اقتصادية 

وهنأت ماليزيا احلكومة على ما تبذله من جهود يف سبيل مواصلة النهوض بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف                  
وأعادت تأكيد دعمها للحكومة فيما تنهض به من . البلد، على الرغم من التحديات القائمة اليت ما زالت تواجهها

  . رائد يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري عاملياًدور 
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وهنأت مصر جنوب أفريقيا على ما بذلته من جهود يف الفترة الوجيزة منذ استقالهلا، وعلى ختلصها من                   - ٥٨٥
ونوهت مبا أحرزته من تقدم يف جماالت شىت، من         . نظام االستعمار والفصل العنصري والتمييز العنصري البغيض      

ونوهت مصر أن هذه املنجزات تشكل      . ة دستور وتشريع حديثني، فضالً عن إنشاء مؤسسات فاعلة        بينها صياغ 
أساساً جيداً، وإن كان العمل بشأهنا ما زال جارياً، وأبدت رضاها بشأن الروح البناءة واملنفتحة اليت تتـصدى                  

  .احلكومة هبا ملا تبقى وما قد يستجد من حتديات

 جنوب أفريقيا االخنراط يف حوار منفتح وبّناء فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان،             ورحبت أنغوال باستعداد    - ٥٨٦
وأعربت عن تقديرها للحكومة على ما تبذله من جهود يف سبيل حتسني . وبتعاوهنا مع االستعراض الدوري الشامل

 بـصدد وضـع   ونوهت أن جنوب أفريقيا هي. حالة حقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت على الرغم من التحديات        
استراتيجيات لتحسني احلقوق املدنية والسياسية، فضالً عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأهنا ُتظهر             
التزاماً كبرياً بتحسني حقوق اإلنسان بتصديقها على عدد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبقبوهلـا                

ورحبت بالتزام جنوب أفريقيا بالتغلب على ما تواجهه . ض حبقوق اإلنسانالعديد من التوصيات الداعية إىل النهو
من حتديات اجتماعية، ورحبت مبا تنتهجه احلكومة من سياسات لتعزيز املساواة بني اجلنسني، وخباصة يف جمـال                 

القـيم  وأعربت عن تقديرها جلنوب أفريقيا على شرعة حقوقها، اليت ُتكرس حقوق الناس كافة وتؤكد               . التعليم
كما رحبت مبا تبذله جنوب أفريقيا من جهود يف سبيل . الدميقراطية املتمثلة يف الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية

وتسلِّط أنغوال الضوء يف هذا الشأن على قـانون         . ٢٠١٥بلوغ هدف توفري التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام         
وتعتقد أنغوال أنه ال ميكن ألمة ما أن تطمح إىل حتقيق منو            . ١٩٩٦  لعام ٨٤جنوب أفريقيا املتعلق باملدارس رقم      
  . وتنمية مستدامني إال من خالل التعليم

ونوهت اجلمهورية العربية السورية أن قبول جنوب أفريقيا التوصيات املختلفة وتأييدها إياها هو دليـل                 - ٥٨٧
لثقيلة اليت ورثتها من نظام الفـصل العنـصري       على تصميمها يف ميدان حقوق اإلنسان، على الرغم من التركة ا          

ومن بني تلك التوصيات االلتزام بتحسني الطريقة اليت تعاجل هبا الشرطة حاالت االغتصاب والعمل              . الشائن البائد 
على احلد من معدالت العنف، وخباصة العنف ضد النساء والفتيات، والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

االجتماعية والثقافية، وضمان احترام حقوق املهاجرين، وخباصة من ِقبل املوظفني املكلفني بإنفـاذ             االقتصادية و 
القوانني، ومعاجلة حاالت التفاوت يف فرص احلصول على العالج والدعم بشأن اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة          

لذي ورثته جنوب أفريقيا هو عبء ضخم، ونوهت أن العبء اإلمنائي ا. اإليدز، ال سيما يف املناطق الريفية/البشرية
لكن منجزاهتا يف جماالت اإلسكان واخلدمات األساسية والتعليم والرعاية الطبية يف صاحل اجلماهري احملرومة تارخيياً               

  . هي حقاً منجزات ال مثيل هلا يف البلدان النامية، وتستحق التشجيع والدعم التامني

فريقيا، اليت، بعد سنوات من حرمان شعبها، الذي عاىن الكثري، من           ورحبت جيبويت باستعراض جنوب أ      - ٥٨٨
حقوق اإلنسان، وبعد إزالة نظام الفصل العنصري، متكنت من إجياد مناخ مفضٍ إىل إرساء دميقراطيـة متعـددة                 

. ونوهت أن جنوب أفريقيا قد متكنت من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والكرامة لـشعبها             . الثقافات واألعراق 
  . جعتها على مواصلة املضي قدماً يف ذلكوش
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   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذوو صلة- ٣

رحبت منظمة رصد حقوق اإلنسان بالتوصيات اهلامة الداعية إىل معاجلة مشاكل العنف اجلنسي، وتكافؤ   - ٥٨٩
ت فريوسات النسخ العكسي، وحتسني سبل فرص العالج من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بواسطة مضادا        

ونوهت املنظمة أن معاجلة املهاجرين وطاليب اللجوء قد باتت أمراً هاماً بوجه خاص نظراً . محاية ضحايا االضطهاد
ونوهت أن للفقر ُبعداً ريفياً قويـاً، وأن        . للزيادة الكبرية يف حوادث االعتداء اليت حتدث بدافع كراهية لألجانب         

واقترحت علـى   . وق جلنوب أفريقيا تنص على أن للجميع حقوقاً ُملزِمةً وقابلةً للعرض على القضاء            ُشرعة احلق 
جنوب أفريقيا أن تصدِّق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تكفل جلميـع   

ية بواسطة مـضادات فريوسـات النـسخ        شرائح اجملتمع إمكانية احلصول، على قدم املساواة، على املعاجلة الطب         
وأيَّدت التوصية الداعية إىل إتاحة سـبل       . وأعربت عن أسفها لعدم تقدمي توصية مبنع عمليات اإلخالء        . العكسي

انتصاف أسرع وأيسر لضحايا التمييز بسبب ميلهم اجلنسي، واقترحت توسيع نطاق مشروع قـانون اجلـرائم                
بل احلماية للضحايا األطفال يف احملاكم وضمان سّن مـشروع القـانون   اجلنسية حبيث يشمل طائفة شاملة من س    

وأعربت عن اعتقادها بأن االستعراض سـيتعزز مبـشاركة واسـعة وجوهريـة        . املذكور دون مزيد من التأخري    
  .ومشاورات مع اجملتمع املدين ومجيع أجهزة احلكومة

ت اإلخالء، فرحب مبا توليه جنوب أفريقيا من        وحتدث ممثل املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليا         - ٥٩٠
كما أعرب عن قلقه    . اهتمام مبسائل حقوق اإلسكان، إال أنه أبدى قلقه لعدم تقدمي توصيات بشأن هذه املسائل             

بشأن التعديالت املقترح إدخاهلا على قانون منع اإلخالء غري القانوين من األراضي ومنع احتالل األراضي بشكل                
 ناتال إلزالة األحياء - ن دواعي القلق اإلضافية تشريع مقاطعايت ُسّن مؤخراً، هو قانون كوازولو وم. غري مشروع

الفقرية ومنع ظهورها جمدداً، ومن املقلق أن مثة مقاطعات أخرى تسعى إىل اعتماد تشريع مماثل، ال سيما نظـراً                   
احلكم التارخيي الذي صدر مؤخراً بـشأن       ورحب املركز ب  . لالعتراض القانوين احلايل على دستورية هذا القانون      

، والذي يقضي جبملة أمور، منها زيادة الكمية الدنيا من مياه الشرب اليت مازيبوكو ضد مدينة جوهانسربغقضية 
يتوجب على املدينة أن توفرها للسكان متدين الدخل يف بلدة فريي يف سويتو، ونوهت أن عملية حتديث أحيـاء                   

واقترحت أن  . يلها إىل أحياء راقية تفضي إىل إخالء مئات اآلالف من أشد سكاهنا فقراً            جوهانسربغ املهملة وحتو  
  .يسجل اجمللس هذه اهلواجس وأن تبادر احلكومة إىل معاجلتها

ونوه أنه، . وحتدث ممثل منظمة العفو الدولية، فرحب بالتوصيات املتعلقة حبقوق طاليب اللجوء واملهاجرين  - ٥٩١
ه جنوب أفريقيا من ضمانات، فإن موجة أعمال العنف األخرية املعادية لألجانب اليت وقعت يف على الرغم مما قدمت

 وكانت موجهة ضد ضحايا استهدفهم اجلناة بسبب أصوهلم العرقية أو وضعهم كأجانـب أو               ٢٠٠٨مايو  /أيار
يا أن تكفل أن    واقترحت املنظمة على جنوب أفريق    . طاليب جلوء قد أثبتت ضرورة وضع سياسات حكومية أفضل        

ُتتاح ملن يتعرضون هلذا النوع من العنف والتشريد سبل محاية فعالة وإمكانية االستفادة من سبل االنتصاف القـانوين                  
ونوهت إىل وجوب إجراء حتقيق قضائي كامل ومستقل ونزيه يف أعمال العنف، مبا فيها تلك اليت            . واملساعدة اإلنسانية 

ونوهت املنظمة أن إزالة احلواجز التمييزية اليت حتول دون إمكانيـة حـصول   . القانونقام هبا موظفون مكلفون بإنفاذ  
واقترحـت  . اإليدز على اخلدمات الصحية ما زالت من بني التحديات الرئيسية         /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

كانية احلصول على سبل الوقاية     ما ينشأ عن الفقر والعنف ضد اإلناث من مظاهر تفاوت يف إم           تعاجل  على احلكومة أن    
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مع إيالء اهتمام    اإليدز أو للمصابني به،   /والعالج والرعاية والدعم ملن هم ُعرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية          
  .كما الحظت مع خيبة األمل املشاركة احملدودة ملمثلني من العاصمة يف االستعراض. خاص للمرأة يف املناطق الريفية

  دولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة واملالحظات اخلتامية آراء ال- ٤

يف ختام استعراض احلصيلة، رحب وفد جنوب أفريقيا بفرصة استعراض دولته بوصفها إحدى الـدول                 - ٥٩٢
، ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥الست عشرة األوىل املندرجة يف آلية االستعراض الدوري الشامل الذي أجراه اجمللس يف 

وب أفريقيا أن تعرض على اجمللس ما تواجهه من حتديات وما حققته من منجزات وما تتبعه من                 حيث أُتيحت جلن  
كما رحب الوفد باملشاركة النشطة والروح      . أفضل املمارسات، وأن تستفيد من جتارب الدول األعضاء األخرى        

ونوه . اليت تنم عن متعن وتبّصرالتعاونية اليت جرى فيهما استعراض جنوب أفريقيا، مبا يف ذلك التعليقات واألسئلة 
الوفد مع التقدير مبا أُديل به من بيانات إجيابية وبّناءة للغاية دعماً ملا تبذله جنوب أفريقيا من جهود هتدف يف املقام 
األول إىل إحقاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، منوهاً خاصة ببيانات الدول اليت واجهت حتـديات               

وعالوة على ذلك، فال شك من أن التقارير والعروض الشاملة اليت قدمتها مجيع الدول موضـع  . املاضيمماثلة يف  
االستعراض واليت عرضت فيها منجزاهتا وأفضل ممارساهتا تشكل موارد قّيمة من أجل البلدان اليت تبحث عن حلول 

  . ممكنة ملا تواجهه تلك البلدان ذاهتا من حتديات

  اجلمهورية التشيكية

 وفقاً جلميع األحكـام ذات  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦جرى االستعراض املتعلق باجلمهورية التشيكية يوم    - ٥٩٣
التقرير الوطين الذي قدمته اجلمهورية التـشيكية      : ، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      

؛ وجتميع اخلدمات الـذي     )A/HRC/WG.6/1/CZE/1( ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥وفقاً ألحكام الفقرة    
؛ واملـوجز   )A/HRC/WG.6/1/CZE/2(من مرفق القرار املذكور     ) ب(١٥أعدته املفوضية وفقاً ألحكام الفقرة      

  ). A/HRC/WG.6/1/CZE/3(من املرفق املذكور ) ج(١٥الذي أعدته املفوضية وفقاً ألحكام الفقرة 

، يف حـصيلة االسـتعراض املتعلـق    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١عقودة يف    امل ١٧ونظر اجمللس، يف جلسته       - ٥٩٤
  ).انظر الفرع جيم أدناه(باجلمهورية التشيكية واعتمدها 

وحصيلة االستعراض املتعلق باجلمهورية التشيكية قوامه تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري              - ٥٩٥
 التشيكية بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً ، إىل جانب آراء اجلمهورية)A/HRC/8/33(الشامل 

عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل                   
  ).A/HRC/8/33/Add.1انظر أيضاً (ُتعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل 

  آراء الدولة موضع االسـتعراض بـشأن التوصـيات           - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية/و

أعرب املمثل الدائم للجمهورية التشيكية لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف، يف مالحظاته االستهاللية، عن   - ٥٩٦
اهلامة، ورحب بالتقرير، وكذلك بكامل العمليـة،    تشرفه بتمثيل اجلمهورية التشيكية أمام اجمللس يف هذه العملية          
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، وانتهاًء باعتمـاد    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٦بدءاً بإعداد التقرير الوطين، ومروراً باحلوار التفاعلي الذي جرى يف           
وأكد استعداد اجلمهورية التشيكية ملواصلة أعمال املتابعة لالستعراض، بالتعاون مع اجملتمع املدين            . وثيقة احلصيلة 

  .ومبنظور يراعي املساواة بني اجلنسني

ومنذ احلوار التفاعلي بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكية، نظرت احلكومة بتمعن يف كل                 - ٥٩٧
  . ما طُرح من توصيات أثناء املناقشة، وقدمت رداً مكتوباً مفصالً بشأهنا إىل اجمللس

اصة أقلية الغجر، بيَّنت احلكومة أهنا تدرك ضـرورة مواصـلة           وفيما يتعلق حبقوق األقليات العرقية، وخب       - ٥٩٨
جهودها من خالل عدد من املبادرات الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز أو االستبعاد جتـاه أفـراد أو                    

لة بني  وينَصّب االهتمام على مسائل التقليل من البطا      . مجاعات حمددة بعرِقها أو لون بشرهتا أو قوميتها أو لغتها         
  . مجاعات الغجر وحتسني حالة اإلسكان والصحة لديهم واحليلولة دون استبعادهم اجتماعياً

وبيَّن أن التوصيات املتصلة مبكافحة النازية والتطرف ترِد وُتنفَّذ يف إطار السياسة املناهضة للتطرف اليت                 - ٥٩٩
جل وطويلة األجل، ذات طابعني وقائي وقمعي،       وتتضمن هذه السياسة أيضاً أحكاماً متوسطة األ      . تنتهجها احلكومة 

وأكد أن مجيع األنشطة اليت تفضي      . ملناهضة التطرف والنازية اجلديدة والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية األجانب        
إىل أعمال عنف ضد مجاعات أو أفراد، وكذلك أي حتريض على كراهية أمم أو فئات عرقية أو أعراق أو معتقدات، 

  . التشيكيركات ُيفضي إىل كبت حقوق الناس وحرياهتم، مجيعها جرائم مبقتضى القانونوأي دعم حل

وقال إن اجلمهورية التشيكية تقدر بالغ التقدير ما يقدمه املدافعون عن حقوق اإلنسان من مـسامهة يف                   - ٦٠٠
سني محايتـهم والنـهوض     محاية حقوق اإلنسان، وإهنا تؤيد تأييداً قوياً ما ُيتخذ من إجراءات فعالة يف سبيل حت              

وما زالت احلكومة ملتزمة كذلك باإلبقاء على بيئة مؤاتية لعمل املـدافعني عـن   . بأنشطتهم يف مجيع أحناء العامل    
حقوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكية، ما ميكّن األفراد واجلماعات واجلمعيات من االضطالع حبريـٍة بأنـشطٍة     

وبيَّن أن جملس حقوق اإلنسان التابع للحكومة، حيث جيري حـوار           . وض هبا تعزيزاً حلماية حقوق اإلنسان والنه    
  .منفتح بني احلكومة وممثلي اجملتمع املدين، هو أحد األمثلة على هذه البيئة

وفيما يتعلق حباالت تعقيم النساء دون احلصول مسبقاً وحسب األصول على موافقتهن املستنرية، حـدد                 - ٦٠١
ومت يف بعضها تقدمي شكاوى إىل حمكمة، ويف إحدى احلـاالت، قـررت             .  هذه القبيل   حالة من  ٥٠أمني املظامل   

ويف حالة أخرى، قدمت املستشفى     .  يورو، مع وجوب تقدمي اعتذار     ٢٠٠ ٠٠٠احملكمة منح تعويض مايل مببلغ      
 القائمة حاليـاً    واستجابة هلذه االستنتاجات، اُتخذت تدابري إضافية لتحسني فعالية الضمانات القانونية         . اعتذاراً

ومثة قواعد مفصَّلة بشأن التعقيم ستشكل جزءاً من القانون         . للحيلولة دون إجراء عمليات تعقيم من هذا القبيل       
وعالوة على . ٢٠٠٩اجلديد الناظم خلدمات طبية حمددة والذي جيري إعداده حالياً وُيتوقع أن يصبح نافذاً يف عام 

 قدمه اجمللس والداعي إىل إنشاء جلنة عاملة مشتركة بني اإلدارات للنظر يف ذلك، ستنظر احلكومة يف املقترح الذي
  .١٩٦٦يوليه / متوز١ممارسات التعقيم السابقة، املتبعة منذ 

وفيما يتعلق مبسألة وجود األِسرَّة القفصية يف مرافق الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية، فمـا بـرح                  - ٦٠٢
واستخدام . ٢٠٠٧يناير من عام /ة، أو األِسرة الشبكية، منذ مطلع شهر كانون الثاينالقانون حيظر األِسرَّة القفصي
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ويف . وسائل تقييدية يف مرافق الرعاية الصحية ُينظَّم حالياً مببادئ توجيهية داخلية، ولـيس بأحكـام قانونيـة                
ئحة تنظيمية قانونيـة    مارس من هذا العام، وافقت احلكومة على طلب إىل وزارة الصحة أن تقوم بإعداد ال              /آذار

جديدة تأخذ بتوصية اجمللس وتتضمن جمموعة من القواعد والضمانات املفصَّلة فيما يتعلق باستخدام أية وسـائل                
  .تقييدية يف مرافق الرعاية الصحية

وحتظـى  . وما برحت احلكومة تنفذ منذ سنوات عديدة تصميمها القوي على مكافحة االجتار بالبـشر               - ٦٠٣
قدمة يف هذا اجملال بدعمها التام، وجيري وضعها موضع التنفيذ عمالً باالستراتيجية الوطنية ملكافحة              التوصيات امل 

ومثة عدد من التدابري ما زالت ُتتخذ       .  ويتم حتديثها كل سنتني    ٢٠٠٣االجتار بالبشر، اليت جيري تنفيذها منذ عام        
اه، وفقاً ألحكام بروتوكول بـاِلرمو وغـريه مـن          فيما يتعلق بقمع االجتار بالبشر ومنعه وتقدمي الرعاية لضحاي        

  .االتفاقات والتوصيات الدولية ذات الصلة

ويف جمال محاية حقوق الطفل وتقدمي الدعم لألسرة، فإن ما تقوم به احلكومة حالياً من أنشطة وما تضعه             - ٦٠٤
احلكومة وزارة العمـل    ، كلَّفت   ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار . من خطط يف هذا الشأن يتمشى مع التوصيات املقدمة        

والشؤون االجتماعية بإعداد مقترح بشأن ما يلزم اختاذه من تدابري من أجل تغيري نظام محاية الطفل، يقـدَّم إىل                   
واهلدف الطويل األجل هلذا اإلصالح هو تعزيز تـدابري الوقايـة واملـساعدة             . ٢٠٠٨احلكومة حبلول هناية عام     

. ضة للمخاطر وحتسني أوضاع حضانة األطفال للحيلولة دون إيداعهم مؤسساتاالجتماعية املقدمة إىل األسر املعرَّ
ينـاير  /وقد بدأ يف كانون الثـاين     . وتدرك احلكومة ضرورة متكني اآلباء من التوفيق بني عملهم وحياهتم األسرية          

ارات لتحصيل  تطبيق نظام جديد من ثالث مراحل لسحب إعانة األبوة، يتيح لآلباء االختيار بني ثالثة خي٢٠٠٨
هذه اإلعانة وفقاً لالستراتيجية اليت اعتمدوها يف جمال التوفيق بني العمل واحلياة األسرية، ما ميكّن األسر من أن                  

  .ختتار حبرية مدة الفترة اليت تتكفل فيها برعاية األطفال وأن تتقاسم املسؤوليات هبذا اخلصوص داخل األسرة

، جيري حالياً إنشاء جلنة ُتعىن باملسائل املتصلة باألقليات اجلنسية وتكون           وفيما يتعلق مببادئ يوغياكارتا     - ٦٠٥
وستعمل اللجنة على تنفيذ التوصيات املتمخضة عن التحليل الذي أُِعد          . تابعة للمجلس احلكومي حلقوق اإلنسان    

نسياً، ومعظم تلك التوصيات    مؤخراً فيما يتعلق حبالة أقلية املثليني واملثليات جنسياً ومشتهي اجلنسني واحملوَّلني ج           
  .متوافقة أصالً مع مبادئ يوغياكارتا وناشئة عنها

وفيما يتعلق باإلطار السياسي والقانوين الدويل حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، ما زالت احلكومة ملتزمة   - ٦٠٦
. اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان   بالتعاون التام والتحاور املنفتح والبّناء مع مجيع هيئات الرصد التعاهدية واآلليات            

. وينظر الربملان حالياً يف مقترح احلكومة الداعي إىل التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية               
وستجري هذا العام اجتماعات استشارية فيما بني اإلدارات بغية إعداد مقترح يدعو إىل التوقيع على االتفاقيـة                 

 األشخاص من االختفاء القسري، وستعرض وزارة العمل والشؤون االجتماعية على احلكومة            الدولية حلماية مجيع  
وترى احلكومة . مقترحاً بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا  

ري حاليـاً وااللتزامـات     أن حقوق العمال املهاجرين وأسرهم حتظى حبماية شاملة مبقتضى التشريع الوطين السا           
الدولية القائمة، وهي بالتايل ال تنظر حالياً يف التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين                 

  .وأفراد أسرهم
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  وفيما يتعلق بالتوصية املتصلة بتدريب أعضاء اهليئة القضائية يف جمال قانون حقوق اإلنـسان الـدويل،                  - ٦٠٧
مهورية التشيكية تعمل على تعزيز هذا اجلانب احلاسم األمهية من التوعية املقدمة لذوي املهن القانونية، ما زالت اجل

كما ُيفتح باب حضور بعض هذه الدورات التدريبية ملتدرِّبني         . حيث حيضر هذه الدورات قضاة ومدعون عامون      
سية ملواصلة التوعية والتثقيف خمصصة للقـضاة       آخرين يعملون يف اجملال القانوين ويف احملاكم، وُتعقد حلقات درا         
  .واملدعني العامني الذين ال تتجاوز فترات خربهتم الثالث سنوات

واحلكومة على استعداد ألن تقدم إىل اجمللس، يف األشهر والسنوات القادمة، معلومات عن كل ما سيتحقق                  - ٦٠٨
اناً منها على التزامها باهلدف النهائي لالستعراض الدوري من تطورات حمددة يف اجملاالت اليت تتناوهلا التوصيات، بره

  .الشامل، املتمثل يف حتقيق حتسينات ملموسة يف حالة حقوق اإلنسان يف البلدان موضع االستعراض

  آراء الدول األعضاء يف اجمللس والدول ذات صفة  - ٢
  مراقب فيه بشأن حصيلة االستعراض

  .لس والدول املراِقبة فيه عن أية آراءمل تعرب الدول األعضاء يف اجمل  - ٦٠٩

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذوو صلة- ٣

أصدر املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء بياناً مشتركاً مع الشبكة القانونية الكندية                - ٦١٠
اض الدوري الشامل وحبصيلته، ومبـا أويل أثنـاء         اإليدز، رحب فيه بعملية االستعر    /لفريوس نقص املناعة البشرية   

احلوار التفاعلي ويف تقرير الفريق العامل من اهتمام لالستبعاد الشديد ألقلية الغجـر يف اجلمهوريـة التـشيكية                  
وطلب املركز تسجيل اهلواجس احملددة، ومن بينـها عـدم          . ولضرورة التصدي للتمييز القائم على امليل اجلنسي      

ظاهرة التعقيم القسري لعدة مئات من نساء الغجر أثناء الفترة املمتدة من أواخر السبعينات إىل               تصدي احلكومة ل  
ومل تقدم احلكومة أي توضيح للطريقة اليت تعتزم أن تعاجل هبا ما يتعرض له احلق يف سكن الئق من                   . ٢٠٠٤عام  

 الفصل بني الطوائف يف املدارس وكيف وال ُيعرف أيضاً كيف ستقوم احلكومة بإلغاء. إضمحالل يف القانون احمللي
 ٢٤ ستتصرف بشأن ما قام به رئيس اجلمهورية من نقض ملشروع قانون ملناهضة التمييز اعتمده الربملان التشيكي يف  

وحث املركز اجلمهورية التشيكية على أن تضع هذه األمور يف اعتبارها يف أعمال متابعتها              . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
  .لشاملاالستعراض الدوري ا

ورحبت منظمة العفو الدولية بتركيز االستعراض على مسألة التمييز ضد األقليات العرقيـة ومجاعـات                 - ٦١١
وتؤيد املنظمة االقتراحات الداعية إىل ضمان عدم التمييز ضد الغجر يف جماالت التوظيف والرعاية . مهمشة أخرى

وما زال الغجر يعانون متييزاً،     . حب هبذه االقتراحات  الصحية والتعليم واإلسكان واالحتكام إىل القضاء، وهي تر       
وكثرياً ما يتعذر عليهم احلصول على مسكن، حىت وإن . سواء من قبل املوظفني العموميني أو من قبل أفراد عاديني

وإن الفصل بني الطلبة حسب طوائفهم يف النظام املدرسي ظاهرة واسعة االنتشار، وكثرياً             . قدموا ضمانات مالية  
كما أُبدي قلق إزاء ما أُخضعت لـه  .  يوضع أطفال الغجر يف مدارس خمصصة لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية       ما

فينبغي للحكومة أن تتخذ كل ما يلزم من تدابري  . نساء الغجر من إجراءات تعقيم دون موافقتهن التامة واملستنرية        
  .للكف عن هذه املمارسات
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احلـصيلة   آراء الدولة موضع االستعراض بـشأن       - ٤
  اميةتواملالحظات اخل

كمـا  . شكر املمثل الدائم للجمهورية التشيكية يف مالحظاته اخلتامية مجيع املمثلني الذين أخذوا الكلمة              - ٦١٢
قدم شكره لكل من كرسوا وقتهم لدراسة حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكية وقدموا توصيات حمـددة      

 ووفده وزمالءه يف الوزارات يرون أن االستعراض الدوري الشامل قد بات فرصة             وقال إنه . أثناء احلوار التفاعلي  
  .فريدة لرؤية حقوق اإلنسان يف البلد بأعني غريهم مجيعاً، وإهنم وسيواصلون العمل على متابعتها

  األرجنتني

الصلة الواردة  وفقاً جلميع األحكام ذات ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦جرى االستعراض املتعلق باألرجنتني يف   - ٦١٣
) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته األرجنتني وفقاً ألحكام الفقرة : ، واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١يف قرار اجمللس 

؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية وفقاً ألحكام        (A/HRC/WG.6/1/ARG/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس     
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضـية وفقـاً        (A/HRC/WG.6/1/ARG/2)ور  من مرفق القرار املذك   ) ب(١٥الفقرة  

  .(A/HRC/WG.6/1/ARG/3)من املرفق املذكور ) ج(١٥ألحكام الفقرة 

، نظر اجمللس يف حـصيلة االسـتعراض املتعلـق          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة     - ٦١٤
  ).انظر الفرع جيم أدناه(باألرجنتني واعتمدها 

وحصيلة االستعراض املتعلق باألرجنتني قوامها تقرير الفريق العام املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           - ٦١٥
A/HRC/8/34) و (Corr.1              إىل جانب آراء األرجنتني بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عـن ،

ة، من ردود على األسئلة أو املسائل مل تعـالَج          التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد احلصيلة يف اجللسة العام         
  .معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

  اض بـشأن التوصـيات   سـتعر آراء الدولة موضع اال    - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية/و

يف جنيف التزام األرجنتني باملنظومة العاملية      أكد جمدداً املمثل الدائم لألرجنتني لدى مكتب األمم املتحدة            - ٦١٦
  .لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة اجمللس وآليته

وترى األرجنتني أن منظومة اهليئات املنشأة عمالً بأحكام معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة               - ٦١٧
حقوق اإلنسان ومحايتها علـى الـصعيد       للمجلس هي من بني املنجزات الرئيسية لألمم املتحدة يف ميدان تعزيز            

العاملي، وتشكل واحدة من األدوات الرئيسية املوجودة لدى املنظمة من أجل وفاء الدول ملا تعهدت بـه مـن                    
  .التزامات دولية يف جمال حقوق اإلنسان

ساء ونوهت األرجنتني أنه، يف إطار إصالح األمم املتحدة الذي جرى منذ حنو ثالث سنوات، يشكل إر                 - ٦١٨
وآلية االستعراض متكن اجمللس من تقييم حالـة حقـوق          . االستعراض الدوري الشامل أحد االبتكارات الرئيسية     
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اإلنسان يف بلد ما يف إطار من الشمولية والالانتقائية، مع ضمان معاملة الدول كافة معاملة متساوية وفقاً ألحكام 
  . ه الذي أنشئ اجمللس مبوجب٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة 

ونوهت األرجنتني أنه، بانعقاد الدورتني األوليني للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، أُرسيت   - ٦١٩
املنظومة املذكورة وطيلة الدورتني املذكورتني، جرى حوار دويل حقيقي وبناء وتعاون ممتاز فيما بني الدول، ومـن                 

وعلى الرغم من ذلك، فقد نوهت . زامات حقوق اإلنسان والوفاء هبااملؤكد أن ذلك سيسهم يف حتسني االمتثال اللت     
وعلى وجه اخلصوص، من الضروري العمل علـى        . األرجنتني إىل أمهية زيادة حتسني اآلليات يف إطار الفريق العامل         

اجملموعـة  اإلسهام يف توحيد جوانب رئيسية معينة من اآللية، من قبيل إعداد تقارير الفريق العامل، بالتنسيق مـع                  
  .املتعلق بالتوصياتشاكلة اليت ستستخدم يف الفرع الثالثية ومع األمانة، وكذلك فيما يتعلق بال

. وتندرج األرجنتني يف الفئة األوىل من البلدان املقرر استعراضها يف سياق االستعراض الدوري الـشامل                - ٦٢٠
  .وقبلت حكومة األرجنتني تلك التوصيات مجيعها.  توصية يف إطار االستعراض املتعلق باألرجنتني٢١وقد قُدِّمت 

 هي ذات أمهية خاصة، -  أي اعتماد اجمللس احلصيلةَ - وترى األرجنتني أن هذه املرحلة األخرية من اآللية   - ٦٢١
وقد أيدت األرجنتني مشاركة . حيث إهنا تتيح إشراك اجملتمع املدين يف العملية، على حنو نشط وقائم على املشاركة

وأبرزت أمهية ما قدمته املنظمات غري احلكومية من . ع املدين منذ بدء املفاوضات بشأن عملية بناء املؤسساتاجملتم
  .مسامهات يف املناقشة

كما تود األرجنتني أن تشدد على مسألة متابعة التوصيات وااللتزامات املقدمة يف إطار االستعراض الـدوري                  - ٦٢٢
ويف هذا الشأن، شرعت األرجنتني يف اختاذ تدابري        . جناز هذا العمل على أنسب حنو     وسيناط باجمللس مستقبالً إ   . الشامل

وهي ستقدم يف الوقت احملدد . حملية للعمل بالتوصيات املقدمة أثناء االستعراض والوفاء مبا تعهدت به طوعاً من التزامات
بالفعل إعالن قرارها االعتراف باختـصاص      وبينت األرجنتني أهنا قد قررت      . تقريراً عن متابعة التوصيات وااللتزامات    

اللجنة املنشأة مبقتضى أحكام االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واملتمثل يف دراسة شكاوى          
  .األفراد واملراسالت فيما بني الدول، وذلك برسالة وجهتها إىل مكتب األمم املتحدة ذي الصلة يف نيويورك

مايو التشريع الذي خيول    / أيار ٢١ار ذلك، أعلنت األرجنتني أن هيئتها التشريعية قد أقرت يف           وعلى غر   - ٦٢٣
السلطة التنفيذية أن تصادق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحـق هبـا،                

ة اإلعدام، والربوتوكول االختيـاري     والربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق بإلغاء عقوب        
  .الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

 املتعلقة حبماية الشهود،    ٤كما تعكف حكومة األرجنتني على صياغة مبادرات جديدة لألخذ بالتوصية             - ٦٢٤
وبينت األرجنتني كذلك أهنا    . حماكمات متصلة بانتهاكات حلقوق اإلنسان    وخباصة منهم من يدلون بشهاداهتم يف       

ملتزمة بإبقاء اجمللس على علم مبا حيدث من تطورات وفاًء اللتزاماهتا وعلى سبيل املتابعة للتوصيات، وكـررت                 
  .بالنهوض بدور نشط يف أعمال اجمللستأكيد التزامها 

  .ل املراقبة فيه بأية آراءمل تدل الدول األعضاء يف اجمللس والدو  - ٦٢٥
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   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذوو صلة- ٣

أصدرت جلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، مع املنظمة الكندية للعمل مـن أجـل الـسكان                    - ٦٢٦
رة، ومنظمة رصد العمل الدويل من      والتنمية، ومؤسسة الدراسات والبحوث املعنية للمرأة، واحتاد املرأة وتنظيم األس         

 فرع آسيا واحمليط اهلادئ، بياناً مشتركاً شددت فيه على أن من قبيـل أفـضل املمارسـات                  - أجل حقوق املرأة    
االجتماعات اليت عقدها الوفد األرجنتيين مع منظمات شىت من البلد كانت حاضرة يف جنيف قبل اعتمـاد تقريـر                 

مت التعهد   كما رحبت اللجنة مبا. ناقشة املضمون وإبداء هواجس بشأن احلالة يف البلدالفريق العامل، ما أتاح فرصة مل
 من التقرير املتعلقتني ٢١ و١٦وباإلشارة إىل الفقرتني . احلكومية وتعزيزه  به طوعاً من اإلبقاء على دور املنظمات غري

ملنظمة املذكورة بإقرار حـد أدىن مـن         بشأن التربية اجلنسية، رحبت ا     ١٥٠- ٢٦بالتنفيذ الفعال ألحكام القانون     
اهلويـات،    اإلساءات اجلنسية، وحتديد النسل، واحتـرام   مضمونه، يشمل أشكاالً خمتلفة من التنظيم اُألَسري، ومنع   

تعهدت به األرجنتني طوعاً من التزام بوضـع اخلطـة            ، ومبا ١٧ و ٢ و ١واملساواة بني اجلنسني، عمالً بالتوصيات      
  .مييز موضع التنفيذالوطنية ملكافحة الت

وذكرت اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان أن كثرياً من التحديات اليت تواجهها األرجنتني يف ميدان حقوق   - ٦٢٧
وحثت اجلمعية حكومة األرجنتني على أن تعمل علـى         . اإلنسان ليست مدرجة يف توصيات تقرير الفريق العامل       

جون، وأن حتقق بسرعة ونزاهة فيما يرتكب يف السجون من          منع تكرار حدوث وفيات جراء أعمال عنف يف الس        
وأبدت قلقها إزاء عدم الشفافية يف شعبة الشؤون الداخلية وإزاء إتاحة الفرصة للـشرطة ألن تقاضـي                 . جرائم

وطالبت األرجنتني بإصالح القانون األساسي املتعلق بإنشاء الـشرطة االحتاديـة والقـانون             . عناصرها بنفسها 
ونوهت أخرياً أن ما جرى مؤخراً من إدراج أمانة األمن يف نطاق اختصاص وزارة العدل . ٩٦٥- ٦٩٥- ٢١  رقم

  .وحقوق اإلنسان، اليت تندرج يف إطارها أيضاً أمانة حقوق اإلنسان، هو أمر يدعو إىل مزيد من القلق

 إشـارهتا إىل    ونوهت اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقـة اآلنـِدس األوائـل، يف معـرض                - ٦٢٨
 الواردتني يف تقرير الفريق العامل واملتعلقتني حبماية الشعوب األصلية، أنه ينبغي وضع هاتني              ١٦ و ١٥  التوصيتني

التوصيتني يف االعتبار من أجل تسوية ما قد ينشأ من منازعات متصلة مبا ُتحِدثه عمليات الصناعات التعدينية من                  
  .ةأثر اجتماعي يف أراضي الشعوب األصلي

ورحب املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء مبا أويل يف االستعراض الدوري الـشامل            - ٦٢٩
لألرجنتني من اهتمام بقضايا السكان األصلني، وخباصة حقوقهم يف األرض، ومبا أويل فيه كذلك مـن اهتمـام                  

ونوه املركز  . ملعرضة للمخاطر واألزمات  بقضايا وحقوق النساء واألطفال وغريهم من أعضاء الفئات الضعيفة وا         
يتطرق إىل مسألة استيفاء معايري معينة حمددة يف مجلة صكوك، من بينها العهـد                إن التقرير الوطين األرجنتيين ال    

وإن عدم ضـمان    . سيما احلق يف مستوى معيشي الئق للجميع        الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية والثقافية، ال     
توجد   وال. لزيادة املستمرة يف عمليات اإلخالء القسري مسألتان مل يتم معاجلتهما معاجلة وافيةاحليازة والتملك وا

. تكفل محاية وافية ملن خيـسرون مـساكنهم         لدى األرجنتني سياسة ملنع عمليات اإلخالء القسري، كما أهنا ال         
طق الريفيـة إىل منـاطق حـضرية يف         يقلق املركز أيضاً أن برامج تسوية الوضع القانوين وبرامج حتويل املنا            وما

املستوطنات غري الرمسية جيري االضطالع هبا بشكل استنسايب وبنتائج غري مؤكدة، دون إمكانية اللجوء إىل سبل                
وينبغي لألرجنتني أن تدرج يف نظامها القانوين احمللي معايري األمم املتحـدة املتعلقـة              . انتصاف قضائية أو إدارية   



A/HRC/8/52 
Page 200 

  

 للجنـة املعنيـة بـاحلقوق    ٧ و٤ت اإلخالء القسري والواردة يف التعليقني العامني رقمي حبقوق السكن وبعمليا  
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 من تقرير الفريق العامل، ٢٥ و١٦وأشارت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية إىل الفقرتني   - ٦٣٠
. واحلقوق اجلنسية واإلجنابية لدى املرأة مل تسفر عن أية توصيات         فأبدت أسفها ألن املناقشة بشأن مسألة الصحة        

 موضع التنفيذ ١٦وبينت املنظمة أن وضع القانون الوطين املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية الوارد ذكره يف الفقرة 
 توزيع وسائل منـع     يتفاوت تفاوتاً كبرياً عرب البلد، نظراً إىل انعدام اإلرادة السياسية لدى بعض السلطات وإىل             

ونوهت املنظمة أن عمليات اإلجهاض غري املأمونة هي السبب . احلمل توزيعاً غري متكافئ على املستشفيات العامة
الرئيسي للوفيات النفاسية، وهي بالتايل مشكلة من مشاكل العدالة االجتماعية، نظراً ألهنا تصيب النساء الفقريات 

ظمة أمهية أن تعمل احلكومة على محاية أرواح النساء والفتيات باختاذها مجلة    وأكدت املن . بنسبة أعلى من سواهن   
إجراءات، من بينها ضمان توفري وسائل منع احلمل بكميات وافية هبدف وضع هناية لعمليات اإلجهاض، ووضع                

للنساء والفتيـات   لوائح ناظمة لعمليات اإلجهاض العالجي اليت جييزها القانون حالياً، وتقدمي عناية طبية مناسبة              
  .اللوايت أجريت هلن عمليات إجهاض غري مأمونة

وذكر مركز القيادة العاملية النسائية أنه، على الرغم من بعض مظاهر التقدم يف اجملال التشريعي، ما زالت        - ٦٣١
 ١٨و ١٧ و ٣ و ٢ و ١وبغية تنفيذ التوصـيات     . األرجنتني تفتقر إىل منهاج عمل واضح فيما يتعلق حبقوق املرأة         

: الواردة يف التقرير املتعلق باستعراض األرجنتني تنفيذاًَ وافياً، ينبغي معاجلة عدد مـن املـسائل اهلامـة، وهـي                  
وجود بيانات رمسية عن كل من اجلنسني عن العنف ضد املرأة؛ مدى قابلية تعرض املرأة لإلصابة بفـريوس                    عدم

؛ عدم تنفيـذ   للمجلس الوطين لشؤون املرأة   مليزانية املخصصة   نقص املناعة البشرية؛ التناقص املطَّرد يف اعتمادات ا       
 الذي تقوم النساء - الدولة التوصية املقدمة من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة والداعية إىل إدراج العمل املرتيل 

 األمر الـذي   يف احلسابات الوطنية؛ تفضيل خطط اإلسكان العام لألسر ذات الوالدين،       -  يف املائة منه     ٩٠بنسبة  
  .يوجد فيها من األبوين سوى األم  ينطوي على متييز ضد األسر اليت ال

  اخلتامية آراء الدولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة واملالحظات  - ٤

شكرت األرجنتني الفعاليات املختلفة اليت أتاحت هلذه اآللية اجلديدة أن تنشأ على ما أجنزته من عمل وما   - ٦٣٢
 وخباصة رئيسة اجمللس وأمانته والوفود اليت عملت على إعداد املبادئ التوجيهية للعملية وطرائقه              بذلته من جهود،  

كما أعربت األرجنتني عن تقديرها ألعضاء      .وأساليب انتخاب الدول املقرر استعراضها، وأعضاء اجملموعة الثالثية       
 على ما أجنزوه من عمل وما بذلوه        - وكوبا   وفود أوكرانيا والكامريون     - اجملموعة الثالثية املخصصة لألرجنتني     

  .من جهود أثناء االستعراض، وعلى روحهم البناءة واحلوار الذي أجروه بشأن املسائل موضع النظر

فاملفوضية، مبا قدمتـه مـن      . وشكرت األرجنتني مفوضية حقوق اإلنسان على تعاوهنا ودعمها احلامسني          - ٦٣٣
يستهان به يف اآللية، وخباصة فيما يتعلق بتوحيد   ، قد أسهمت إسهاماً المسامهات جوهرية ولوجيستية على السواء

املمارسة املتبعة يف إعداد التقارير، اليت تتضمن اآلراء واملسامهات اليت قدمتها هيئات رصد املعاهـدات وآليـات                 
 تعمل على تعزيز وأكدت أن مسامهات أصحاب املصلحة وغريها من الفعاليات. اإلجراءات اخلاصة واجملتمع املدين

  .اآللية وينبغي مواصلة دعمها وترسيخها يف املستقبل القريب
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ونوهت األرجنتني أهنا قد وضعت أيضاً يف اعتبارها على النحو الواجب ما أديل به أثناء اعتماد احلصيلة                   - ٦٣٤
اض الـدوري   وكررت تأكيد دعمها الثابـت لالسـتعر      . النهائية لالستعراض من بيانات وما قُدم من اقتراحات       

  .الشامل، فضالً عن التزامها مبواصلة العمل بطريقة بناءة يف إطار آلية االستعراض يف املستقبل القريب

  غابون

، وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار ٢٠٠٨مايو / أيار٥جرى االستعراض املتعلق بغابون يف   - ٦٣٥
من مرفق  ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته غابون وفقاً ألحكام الفقرة         : ، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١اجمللس  

؛ وجتميع املعلومات الـذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً ألحكـام             (A/HRC/WG.6/2/GAB/1) ٥/١قرار اجمللس   
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضـية وفقـاً        (A/HRC/WG.6/2/GAB/2)من مرفق القرار املذكور     ) ب(١٥  الفقرة

  .(A/HRC/WG.6/2/GAB/3)من املرفق املذكور ) ج(١٥قرة ألحكام الف

، نظر اجمللس يف حصيلة االستعراض املتعلق بغابون        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة     - ٦٣٦
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

ـ            - ٦٣٧ تعراض الـدوري الـشامل     وحصيلة االستعراض املتعلق بغابون قوامه تقرير الفريق العامل املعين باالس
(A/HRC/8/35) إىل جانب آراء غابون بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عن التزاماهتا الطوعية ،

وما قدمته، قبل اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافيـة                    
  .جرى يف الفريق العاملأثناء احلوار التفاعلي الذي 

آراء الدولة موضع االستعراض بشأن التوصـيات         - ١
  بشأن التزاماهتا الطوعية واالستنتاجات  أو/و

، ووقعت ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٠صدقت غابون على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف   - ٦٣٨
ويعكف الربملان على النظر يف . ٢٠٠٧القسري يف عام على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء 

وهبذه الروح ذاهتا، قررت احلكومة، يف أعقاب التوصيات املقدمة من الفريق           . االتفاقية هبدف املصادقة عليها قريباً    
العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، أن تعجل خبطى املصادقة على عـدد مـن الـصكوك، مـن بينـها           

ن االختياريان امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية حلمايـة             الربوتوكوال
وقد ُعرض على الربملان مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة اإلعدام، . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  .من أجل اعتماده يف املستقبل القريب

 القاصرين، جيري القيام بعدد من اإلصالحات يف جمال القضاء اجلنائي، واعتمد كل من وفيما يتعلق حبماية  - ٦٣٩
اجمللس املشترك بني الوزارات وجملس الدولة مشروع قانون بشأن املعاقبة على العنف اجلنسي، تراعى فيه احلالـة                 

  .ق منها باالغتصاباخلاصة لألطفال ضحايا هذا العنف، ويقضي بتشديد العقوبات احلالية، خباصة ما يتعل

وقد ُعرض على الربملان مشروع قانون بإنشاء نظام حملاكم األحداث، أُِعدَّ مبساعدة من منظمـة األمـم              - ٦٤٠
، بينما سيعرض قريباً على كل من اجمللس املشترك بني الوزارات وجملـس الدولـة               )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
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وحاملا يعتمد هذا النص، سُتِصدر احلكومة نداًء من أجل توفري      . نمشروع مرسوم بإقامة مرافق تعليمية يف السجو      
  ".أجنحة األحداث"ب وحيتجز القاصرون حالياً يف أماكن تعرف . متويل ملراكز احتجاز األحداث وإعادة تأهيلهم

 PR/MTEFP/0031 من قانون العمل، اعتمـدت غـابون املرسـوم رقـم             ١٧٧وعمالً بأحكام املادة      - ٦٤١
، بشأن منع ومكافحة االجتار باألطفال، بغية جعل أحكام التشريع ٩/٢٠٠٤ األطفال، والقانون رقم تشغيل  بشأن

  .الوطين متوائمة مع املبادئ احملددة يف اتفاقية حقوق الطفل

أنشئ مرصد حلقوق املرأة ومساواهتا؛ استحدثت      : ويف جمال حقوق املرأة، مت االضطالع باألنشطة التالية         - ٦٤٢
 هنارية من أجل تقدمي املساعدة لألمهات الطفالت العامالت؛ منح جائزة خاصة مكافأة على النهوض مراكز رعاية

باألنشطة النسائية يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي؛ كما ُشجعت الدولة على استحداث هيئة تتوىل التنسيق فيما 
وقد اسُتحِدثت وزارة لشؤون املرأة، أصبحت . نوللمرأة احلقوق ذاهتا اليت للرجل يف غابو. بني املنظمات النسائية

  .فيما بعد وزارة النهوض باملرأة، ملعاجلة مجيع املسائل املتصلة باملرأة حتديداً

. واختذت أعلى سلطات البلد عدداً من املبادرات الرامية إىل جعل الصحافة الغابونيـة حـرة ومتنوعـة                 - ٦٤٣
 والقاضي بإنـشاء جملـس      ١٩٩٢مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٤/٩١وإحدى هذه املبادرات إصدار القانون رقم       

كمـا  . االتصاالت الوطين، وهو هيئة ناظمة لوسائط اإلعالم، من إذاعة مسموعة ومرئية وصحافة، يف غـابون              
  .صدرت مدونة ناظمة ملهنة الصحافة شارك يف إعدادها عاملون يف جمال اإلعالم، مبا يف ذلك نقابات الصحفيني

ومثة نظام تسجيل بسيط يتم مبوجبه تنظيم الصحافة، بينمـا          .  حرية الصحافة مكفولة قانوناً    وعليه، فإن   - ٦٤٤
ختضع وسائط اإلعالم اإلذاعية والتلفزيونية للترخيص، نظراً ألن غابون دولة فتية متعددة األعـراق ذات دعـائم     

 الضروري أحياناً ضمان عـدم      وبالنظر ملا لوسائط اإلعالم من تأثري يف السكان، من        . زالت هشة إىل حد ما      ما
  .اختالل التوازن، األمر الذي يتطلب عمالً متواصالً

وفيما يتعلق بفئة السكان من األقزام، استرعى وفد غابون االنتباه إىل كل ما شرحه الفريق العامل من تـدابري            - ٦٤٥
ها محاية هؤالء السكان ومحاية     وقد قامت احلكومة، بدعم من اجملتمع الدويل، بوضع خطة عمل هدف          . أثناء االستعراض 

  .يتعلق باألقزام  وإضافة إىل ذلك، وضع بالتعاون مع اليونيسيف مشروع إمنائي متكامل فيما. حقوقهم بفعالية أكرب

 ١٩٦٢ لعـام    ٣٥/٦٢واجملتمع املدين آخذ يف التحول إىل جمتمع منظم بدعم من الدولة، عمالً بالقانون رقم                 - ٦٤٦
فاحلق يف اإلضراب حق معترف     . وتكفل القوانني واللوائح التنظيمية ممارسة احلرية النقابية      . ياتالناظم للرابطات واجلمع  

  .ومل يعتقل حىت تارخيه أي نقايب أو نقابية بسبب آرائه أو آرائها النقابية. به، شريطة مراعاة اللوائح التنظيمية املعمول هبا

 PR/MDHCCLEI/000102غابون، مبقتضى املرسوم رقـم      واستيفاًء ملتطلبات اهليئات التعاهدية، قامت        - ٦٤٧
ولدى إنشاء اهليئة   . ، باستحداث جلنة وطنية لصياغة تقارير حقوق اإلنسان       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٥املؤرخ  

. املذكورة، أُحيطت اإلدارات املختلفة املؤسِّسة هلا علماً باآلجال واجلداول الزمنيـة احملـددة لتقـدمي التقـارير               
يتعلق بطلب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم زيارة غابون، وجه الوفد دعوة إليه ليقدم طلبـه جمـدداً                     وفيما
  .خالل بعثة غابون الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف  من
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ذات صـفة     آراء الدول األعضاء يف اجمللس والدول      - ٢
  مراقب فيه بشأن حصيلة االستعراض

ابون على تعاوهنا وعلى التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الرغم مما تواجهـه              هنأت اجلزائر غ    - ٦٤٨
غابون   وأعربت اجلزائر عن تقديرها لروح احلوار والتعاون اليت تنهض هبا. االحتياجات اإلمنائية يف غابون من حتّديات

ونّوهت اجلزائر بنجاح آلية اجمللس اجلديـدة       . هبذه العملية، ولرغبتها يف الوفاء بالتزاماهتا يف مضمار حقوق اإلنسان         
ورحبت . القائمة على التعاون والتفاعل، مبا يتيح للدول حتسني حالة حقوق اإلنسان مبا يتمشى مع أولوياهتا الوطنية               

. بقرار احلكومة العمل على زيادة معدالت حضور املدارس وعلى إتاحة فرص التعليم للبنني والبنات على حد سواء                
كما رحبت بإنشاء هيئة    .  بالتزام غابون مبواصلة جهودها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ونوهت

ونّوهت أن غابون يلزمها مساعدة تقنية ومالية من أجل تنفيـذ           . الختصار الوقت الالزم للمصادقة على املعاهدات     
وأشارت اجلزائر إىل مسألة قيام املفوضية بأعمـال   . اعدةالتزاماهتا، وجّددت نداءها للمجتمع الدويل ليوفر هذه املس       

املتابعة يف جمال املساعدة التقنية واملالية يف سبيل وضع التوصيات موضع التنفيذ، األمـر الذي ينطبق على غـابون                  
  .وغريها من البلدان، وطلبت مزيداً من املعلومات عما جيري اختاذه من تدابري تنفيذاً لذلك

غرب غابون على عرضها املستفيض، ونّوهت مبا تنهض به غابون من دور نشط يف سـبيل                وهنأت امل   - ٦٤٩
كما نّوهت بإنشاء جلان صياغة معنية . إقرار السلم يف اإلقليم، وبسياساهتا الرامية إىل إرساء سيادة القانون يف البلد
الوعي حبقوق اإلنسان، ووضع خطـة      باهليئات التعاهدية وبوضع املعايري وبأنشطة بناء املؤسسات يف سبيل زيادة           

ملكافحة استغالل األطفال، وإنشاء مرصد لشؤون املرأة واملساواة بني اجلنسني، وبتعيني وزيرات يـشغلن ثلـث                
كما نّوهت بقيام غابون بترمجة معاهدات حقوق اإلنسان إىل اللغات الوطنية وبنشر نصوصها             . احلقائب الوزارية 

الشرطة، وبتدريبها عناصر الشرطة وموظفي السجون يف جمال حقـوق اإلنـسان،            يف اللوحات اإلعالنية ملخافر     
كما نّوهت املغرب بإقرار غابون مبا تعانيه من قصور يف مواردهـا           . األمور اليت تدلّل على التزامها يف هذا الشأن       

رب ثقتها بأن املفوضية    وأبدت املغ . البشرية واملؤسساتية، ما يعّوق اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان كافة          
  .والشركاء اإلمنائيني لغابون سيسمعون هذه املناشدة للنهوض بقدراهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

وّنوهت الصني مبا قامت به غابون من إعداد نشٍط للتقرير الوطين، وبالنهج الصادق والبّناء الذي اتبعته   - ٦٥٠
ت أثناء االستعراض ما حققته من منجزات يف تعزيز ومحايـة           كما نّوهت أن غابون عرض    . أثناء احلوار التفاعلي  

حقوق اإلنسان، من قبيل التصديق على االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وإنشاء جلان معنية حبقـوق                
ونوهت أن غابون أشارت أيضاً إىل      . اإلنسان، ووضع برامج عمل للتقليل من الفقر ومحاية حقوق املرأة والطفل          

ونوهت بتصميم غابون على تعزيز ومحاية      . ات وحتديات من قبيل ارتفاع معدل الفقر وضغط الديون األجنبية         ثغر
  .حقوق اإلنسان، وبّينت أن غابون ستواصل بذل جهود إجيابية يف ميدان حقوق اإلنسان

. دويل الـشامل  وهّنأت مصر غابون على الطريقة البّناءة واإلجيابية اليت شاركت هبا يف االستعراض ال              - ٦٥١
ونّوهت مع التقدير مبا أحرزته غابون من تقدم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومن أجل تعزيـز املمارسـات                   

وبّينت أهنا تدرك أنه يلزم غابون مزيداً من الوقت من أجل وضع ما قدمه الفريق العامل من                 . الدميقراطية يف البلد  
وشكرت مـصر غـابون علـى    . جراء مزيد من التحليل مستقبالً    توصيات موضع التنفيذ، ونوهت أنه رمبا يتم إ       
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عرضها، وأكدت اقتناعها بأن السلطات املعنية يف غابون مل تّدخر جهداً يف سبيل وضع التوصيات املقدمة موضع                 
  .التطبيق ومواصلة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد

 حقوق اإلنسان يف غابون، وأعربت عن دعمهـا         ونّوهت جيبويت مبا أحرز من تقدم يف تعزيز ومحاية          - ٦٥٢
وأشارت إىل جودة التقرير الـوطين      . لألنشطة املقرر االضطالع هبا مستقبالً تنفيذاً للتوصيات املوجهة إىل غابون         

وهنأت جيبويت غابون على االنفتاح والصراحة واجلّدية اليت اتصفت هبا إجابات . والعرض املقدم أثناء االستعراض   
وأعربت جيبويت عن اقتناعها بأن روح اجلّدية هـذه ذاهتـا           .  األسئلة املطروحة أثناء احلوار التفاعلي     غابون على 

  .ستسود يف تنفيذ التوصيات

وأشادت نيجرييا بغابون على عرضها وعلى إعدادها تقاريَرها إعداداً وافياً، وأشارت إىل التوصـيات                - ٦٥٣
كما أشارت إىل ما تواجهه غابون من حتّديات، وأهنا قامت بعدد من . اليت بّينت غابون أهنا ستنفذها تنفيذاً كامالً

اإلجراءات يف سبيل تنفيذ التوصيات املشار إليها، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالتعليم، وهي إجراءات شاملة بدرجة 
أيضاً أن هذه التحّديات ونّوهت . بأس هبا، وكذلك ما يتعلق منها بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وحبقوق املرأة  ال

  .ستتطلب دعماً دولياً بغية وضع توصيات الفريق العامل موضع التنفيذ الكامل

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذوو صلة- ٣

  .مل يدل أي أصحاب مصلحة آخرين ذوي صلة بأية تعليقات  - ٦٥٤

  الحظات اخلتامية آراء الدولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة وامل- ٤

شكر وفد غابون اجملموعة الثالثية، املكونة من أذربيجان والصني ونيجرييا، على كفاءة صياغتها تقرير الفريق                 -٦٥٥
  . الفريق العامل ومجيع الوفود اليت حضرت اجتماع اجمللسالعامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، كما شكر أعضاَء

  غانا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٥تعلق بغانا يوم    جرى االستعراض امل    - ٦٥٦
من مرفق قرار   ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته غانا وفقاً ألحكام الفقرة         : ، واستناداً إىل الوثائق التالية    ٥/١اجمللس  
) ب(١٥  وضية وفقاً ألحكام الفقـرة    ؛ وجتميد املعلومات الذي أعدته املف     (A/HRC/WG.6/2/GHA/1) ٥/١اجمللس  

) ج(١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً ألحكام الفقرة         (A/HRC/WG.6/2/GHA/2)مرفق القرار املذكور      من
  .(A/HRC/WG.6/2/GHA/3)من املرفق املذكور 

تعلق بغانا  ، نظر اجمللس يف حصيلة االستعراض امل      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة     - ٦٥٧
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها 

وحصيلة االستعراض املتعلّق بغانا قوامها تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل        - ٦٥٨
(A/HRC/8/36)               إىل جانب آراء غانا بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عن التزاماهتا الطوعية ،
اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعاجلَ معاجلة كافية أثناء وما قدمته، قبل 

  .احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل
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آراء الدولة موضع االستعراض بـشأن التوصـيات         - ١
  بشأن التزاماهتا الطوعيةواالستنتاجات،   أو/و

دى مكتب األمم املتحدة جبنيف، يف مالحظاته االفتتاحية، عن ترحيبه بتقرير           أعرب ممثل غانا الدائم ل      - ٦٥٩
وبّين أن التقرير يتناول مجلة . ٢٠٠٨مايو / أيار٧الفريق العامل املعين باالستعراض الدويل الشامل، الذي نوقش يف 

وأكّد .  خلصت إليها الوفودأمور، من بينها احلوار التفاعلي الذي جرى أثناء االستعراض والنتائج والتوصيات اليت
ووفقاً ملا تعهد به الوفد     .  توصية ٢٢ من التقرير، وعددها     ٦٨أن حكومة غانا تقبل التوصيات املدرجة يف الفقرة         

 من التقرير دراسة متأنية، وهي      ٦٩أثناء االستعراض، فقد درست احلكومة التوصيات األخرى املدرجة يف الفقرة           
َوّد أن ترد على النحو الت   .ايلَت

فيما يتعلق بإلغاء القانون الناظم لتطبيق العقوبة اجلسدية يف مجيع احلاالت، فإن العقوبة جبميع أشكاهلا                 - ٦٦٠
جيوز ملدير مدرسة ما أن       فال. وقد ألغيت العقوبة اجلسدية مبفهومها الكالسيكي     . يف غانا جيب أن تكون معقولة     

 مبادئ توجيهية حمّددة، وأي إخالل هبذه املبادئ التوجيهيـة  يضرب تلميذاً بالعصا إالّ يف ظروف حمّددة ومبوجب   
يف غانا، مبا فيها القانون  كما أن العقوبة غري املعقولة يف املرتل حمظورة مبقتضى القوانني السارية. يعاقَب عليه قانوناً

  .املتعلق بالعنف املرتيل، والقانون املتعلق باألطفال، والقانون اجلنائي

ق بالتوصية باألخذ بوقف قانوين لعقوبة اإلعدام واملصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق وفيما يتعل  - ٦٦١
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، أشار املمثل إىل الرد الذي سبق 

، وكّرر ما ذُكر فيها من أن ٢٠٠٨مايو /أيارلغانا أن قدمته يف جلسة االستعراض الدوري الشامل اليت عقدت يف 
وريثما يتم ذلك، . ميكن تعديله إالّ بواسطة استفتاء  هذه العقوبة يرد فيها حكم راسخ من أحكام الدستور، وأنه ال

  .ستظل احلكومة تأخذ بوقف فعلي لتطبيق عقوبة اإلعدام

إن غانا تشاطر من أوصوا باعتمـاد هـذا         وفيما يتعلق بسّن مشروع القانون املتعلق حبرية اإلعالم، ف          - ٦٦٢
ومن هذا املنطلق، فإن مشروع القانون املتعلق       . القانون رأَيهم بأنه قانون هام وأن الغرض منه ترسيخ الدميقراطية         

  .باحلق يف االستعالم جيري إعداده يف إطار املشاورات اجلارية مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

صلة بتنفيذ تدابري رامية إىل إلغاء تعدد الزوجات يف غانا، وفقاً ألحكام اتفاقية وفيما يتعلق بالتوصية املت    - ٦٦٣
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أحاطت غانا اجمللَس علماً بأن مثة أشكاالً ثالثة من الزواج يف البلد،                   

يف، والزواج مبوجب أحكـام     الزواج مبوجب أحكام القانون الوضعي، والزواج مبوجب أحكام القانون العر         : هي
وفيما عدا زواج القانون الوضعي، فإن شكلَي الزواج اآلخَرين يتمشيان مع أعـراف غانـا               . الشريعة اإلسالمية 

. وفيما يتعلق حباالت الزواج القائمة على الدين، فإن الفصل اخلامس من الدستور يكفل حرية الدين              . وتقاليدها
  .ارسة، حيث إن ذلك سيشكل إخالالً حبق الفرد يف ممارسة شعائر دينهلذلك فثمة مشكلة يف إلغاء هذه املم

ورأى ممثل غانا أن التوصية الداعية إىل مكافحة التمييز ضد فئات األقليات واملهـاجرين واألطفـال ذوي                   - ٦٦٤
مكافحتها غـري   يسع غانا أن تقبلها، نظراً إىل أن احلالة املطلوب إىل احلكومة              اإلعاقات هي توصية غريبة، ولذلك ال     

ودستور غانا يكفل محاية حقوق كل من يقيم يف أراضيها من أفراد ومجاعات، ومن مث، فإن مجيع األفعال                 . قائمة أصالً 
اليت تنطوي على حرمان أي من هؤالء األفراد أو اجلماعات من حقوقهم غري القابلة للتصرف هي أفعال ميكن املعاقبـة     
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 كبرياً من املهاجرين، من بينهم مهاجرون فّروا من بلداهنم نتيجـة اضـطرابات              وما زالت غانا تستضيف عدداً    . عليها
وحقوق هؤالء . اجتماعية أو حرمان اقتصادي أو لغري ذلك من األسباب، وغدوا، على مر السنني، َيعتربون غانا وطنهم

. نيهم وللرعايا األجانب على الـسواء     مكفولة طاملا تقّيدوا بالقواعد واألنظمة اليت تسهم يف جعل البلد مالذا آمناً ملواط            
  .وبّين أن القانون املتعلق باإلعاقة والقانون املتعلق باألطفال قد مت سّنهما من أجل محاية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

 آراء الدول األعضاء يف اجمللس والدول ذات صفة مراقب فيه           - ٢
  بشأن حصيلة االستعراض

اهتا وردودها على ما طرح من توصيات أثناء دورة الفريق العامل، وهي            هنأت اجلزائر غانا على تعليق      - ٦٦٥
تستمد التشجيع من رغبة غانا يف أن تضع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان موضع التنفيذ على الرغم مما يواجهه                   

د دورة الفريق العامل وكررت اجلزائر املناشدة اليت أصدرهتا أثناء انعقا . البلد من حتّديات، وخباصة يف جمال التنمية      
وأعربت اجلزائر عن . واليت دعت فيها إىل تقدمي املساعدة لغانا كيما يتسىن هلا مواصلة حتسني حقوق اإلنسان فيها

تقديرها لغانا على قبوهلا توصية اجلزائر املتعلقة حبقوق املرأة، كما أعربت عن تقديرها هلا على استعدادها لتحسني 
وزيادة معّدل التسجيل يف املدارس، وسّد الفجوة القائمة بني البنني والبنات يف ميـدان              جودة نظامها التعليمي،    

وشجعت اجلزائر غانا على أن تواصل عملها، كمـا         . يستهان هبا   التعليم، على الرغم مما تواجهه من حتّديات ال       
  .شجعت اجمللس على أن يعتمد حصيلة هذا االستعراض

وار والتعاون اليت أبدهتا غانا حتظى باالستحسان، شأهنا يف ذلـك شـأن   وبّينت لكسمبورغ أن روح احل   - ٦٦٦
وشجعت غانا على . تعهدت به من التزامات فيما يتعلق بالتوصيات، وخباصة التوصيات املتصلة باحلق يف الغذاء  ما

قوبة اإلعدام، وإلغاء   أن تعمل فعلياً على َتقَبل التوصيات اليت مل حتظ بقبوهلا بعد، وخباصة ما يتعلق منها بإلغاء ع                
  .جترمي العالقات اجلنسية بني البالغني برضاهم، وإلغاء تعدد الزوجات

وقالت السنغال إن تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يشهد على التزام غانا التزاماً                 - ٦٦٧
وشّجعت السنغال غانـا علـى أن       . صياتكما نّوهت بقبول غانا غالبية التو     . تاماً بالنهوض مبواطنيها ومحايتهم   

. تواصل ما تبذله من جهود وما قد تقوم به من أعمال متابعة يف سبيل حتسني حالة حقوق اإلنـسان يف البلـد                     
وأعربت السنغال عن هتانيها لغانا على انتخاهبا جمدداً لعضوية اجمللس وعلى ما أظهرته مـن جّديـة يف عمليـة                    

  .االستعراض الدويل الشامل

وهنأت نيجرييا غانا على عرضها، وأشادت هبا على الطريقة املنفتحة والشفافة والبّناءة اليت اخنرطت هبا                 - ٦٦٨
ورّحبت مبا اختذته غانا حىت اآلن من خطوات يف سبيل وضع التوصيات املقدمة أثناء . مع مجيع األطراف يف العملية

. صدي ملا تواجهه من حتّديات يف جمال حقوق اإلنسان        االستعراض موضع التنفيذ التام، كما رحبت بالتزامها بالت       
وبّينت أن ما وضعته احلكومة عرب السنوات من آليات خمتلفة يف سبيل استئصال الفقر وإجياد بيئة تفضي إىل متكني     

م ونّوهت نيجرييا أن غانا تتمتع بسمعة ممتازة يف اإلقلـي         . الشبيبة وتعزيز دورهم يف اجملتمع هو أمر جدير بالثناء        
الفرعي على جودة التعليم لديها وعلى مراعاهتا املنظور اجلنساين يف أوجه النشاط الرئيسية، وشجعتها على مواصلة 

  . واالجتماعية والسياسية اليت تسعى إىل النهوض حبقوق اإلنسان وحرياته- املضي قدماً يف إصالحاهتا االقتصادية 

مستفيضة، ما يدل على ما لدى غانا من إرادة سياسية          وشكرت مصر وفد غانا على ما قدمه من أجوبة            - ٦٦٩
حقيقة من أجل إجياد بيئة وطنية تتيح إحداث تغري حقيقي وجذري يف البلد، األمر الذي يكفل بدرجة أكرب تعزيز      
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وهذه عملية مستمرة وتتطلب تبادل اخلربات؛ وحيدو مصر األمل يف أن تسلك غانا هذا . حقوق اإلنسان ومحايتها 
وأعربت . أن تواصل تعاوهنا مع اجملتمع املدين يف سبيل النهوض حبقوق اإلنسان وحتقيق طموحات شعبها             املسار و 

  .عن تفهمها لعدم متكّن غانا من قبول بعض التوصيات

وهنأت ماليزيا غانا على عرضها الذي ركّز على ما تعهدت به احلكومة من التزامات يف ضوء ما قُّدم من   - ٦٧٠
وأثنت ماليزيا على غانا على ما تبذله من جهود حثيثة يف سبيل تعزيز حقـوق           . لفريق العامل توصيات يف تقرير ا   

وبّينت أن حكومة غانا    . اإلنسان ومحايتها يف غانا، وعلى اخنراطها اإلجيايب يف عملية االستعراض الدوري الشامل           
التعليم والـصحة ومنـع االجتـار    قد نفّذت استراتيجيات شىت يف مضمار حقوق اإلنسان، وحتديداً فيما يتعلق ب          

وعالوة على ذلك، أقّرت ماليزيا . ويقضي دستور غانا بتوفري التعليم لكل طفل باجملان. باألشخاص والعنف املرتيل
  .مبا تبذله غانا من جهود يف سبيل التصدي ملسألة تشغيل األطفال

 اإلنسان وعلى التزامها بالتصدي ملـا       وهنأت أوغندا غانا على حتسينها املطَّرد لسجلّها يف جمال حقوق           - ٦٧١
سيما للتصدي ملشاكل الفساد والعنف املرتيل واالجتـار          تواجهه من حتّديات بسّنها تشريعات يف جماالت شىت، ال        

وأثنت أوغندا على غانا ملا تبذله من جهود يف سبيل زيادة مـشاركة املـرأة يف إدارة                 . بالبشر وتشغيل األطفال  
ت أن توفري التعليم االبتدائي والثانوي للجميع هو السبيل قُُدماً، وخباصة فيما يتعلق بأشـد  الشؤون العامة، ونّوه 

  .فئات السكان فقراً يف مناطق البلد النائية

ونّوهـت أن   . وهنأت اهلند غانا على ما حتلّت به من انفتاح وصراحة أثناء االستعراض الدوري الشامل               - ٦٧٢
وأعربت اهلند عن أملـها يف أن توضـع         . توصيات، وأثنت عليها لنهجها البّناء    غانا قد قبلت غالبية ما قّدم من        

  .التوصيات موضع التنفيذ من أجل مستقبل أكثر إشراقاً يف غانا

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذوو صلة- ٣

اإلعدام، من بينها التوصيات الداعية رّحبت منظمة العفو الدولية مبا قّدم من توصيات بشأن استخدام عقوبة   - ٦٧٣
إالّ أهنا أعربـت عـن     . إىل وقف تنفيذ ما صدر من أحكام يف هذا الشأن وشطب عقوبة اإلعدام من القانون احمللي               

وأبدت املنظمة استحساهنا لعدم تنفيذ أية أحكام باإلعـدام         . أسفها لعدم متكّن غانا من تأييد التوصية املتعلقة بذلك        
وشّجعت غانا على إكمال عملية إصالح     . ت، لكنها ما زالت قلقة ملواصلة إصدار أحكام باإلعدام         سنة خل  ١٥منذ  

. النظام القضائي وعلى أن تبادر إىل معاجلة مسألة األوضاع يف السجون، مبا يف ذلك مشكلة االكتظاظ الشديد فيها                 
دم قيام الشرطة بإحضار املشتبه هبم أمام وعالوة على ذلك، أعربت املنظمة عما يساورها من قلق إزاء ما أفيد عن ع     

وشّجعت احلكومة على أن تكفل .  ساعة من إلقاء القبض عليهم، على حنو ما يكفله دستور غانا٤٨قاضٍ يف غضون 
أن كل من حيتجز يتم إما توجيه هتمة إليه بارتكاب جرم معترف به قانوناً أو يتم إخالء سبيله؛ وأن تكفل أن يـتم                       

  .ض حاالت من هم بانتظار حماكمتهم ضماناً حلقهم يف حماكمة عادلةبانتظام استعرا

وأعرب املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء عن استحسانه ملا أبدته غانا من تأييـد                  - ٦٧٤
ـ                 ٢٣للتوصية   وراً  الواردة يف تقرير الفريق العامل والداعية إىل تضمني املسائل املتصلة باحلق يف سكنٍ الئـق منظ

ونّوه أن فقراء غانا يعانون من املسائل املتصلة باملرافق الصحية واهلياكـل            . جنسانياً وهنجاً قوامه حقوق اإلنسان    
وأثىن املركز على   . كما أعرب عن قلقه إزاء قانون اإلجيارات الراهن       . األساسية والكوارث الطبيعية والفيضانات   
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 غانا لشروعها يف عملية استشارية لتمكني اجلهات ذات املصلحة من           وزارة املوارد املائية واإلشغال واإلسكان يف     
كما هنأ حكومات عديدة على ما أدلت به من تعليقات بشـأن حقوق            . اإلسهام يف سياسة وطنية لتوفري املأوى     

سكان وأعرب عن قلقه ألنه، عدا مسألة اإلرث، مل ُتطَرح سوى أسئلة قليلة عن حقوق املرأة يف اإل. املرأة يف غانا 
ونّوه املركز أنه، على الرغم من مصادقة غانا على عدد من املعاهدات الدولية، فإهنا مل تصادق                . واألرض وامللكية 

  .بعد على الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا

 الغذاء عن شكرها لوفد غانا على ما أبداه من انفتاح أثناء وأعربت شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية  - ٦٧٥
عملية االستعراض الدوري الشامل، إالّ أهنا نّوهت أن التقرير مل يورد بشكل صحيح بياناً صادراً عن وزير العدل                  

ة معينة، فقد جاء يف التقرير أن الوزير قال إن أفرقة مشتركة بني اجليش والشرطة كانت، يف مرحل        . واملّدعي العام 
. تقّدم محاية لشركات التعدين اليت تقوم بإبعاد عمال املناجم غري القانونيني، إالّ أن ذلك كان تدبرياً قصري األجل                 

وقد أظهر . وكانت تلك هي املرة األوىل اليت أعلنت احلكومة فيها وقف الدعم العسكري املقدم لشركات التعدين
واإلعالنات الصادرة عن غانا جديرة بالثناء، ولكـن إن  .  أداة قّيمةذلك اإلعالن أن عملية االستعراض قد تكون   

  .وأعربت الشبكة عن اقتناعها بأن بإمكان اجمللس أن ينهض بدور يف هذا الشأن. نفّذت فقط

   آراء الدولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة واملالحظات اخلتامية- ٤

ن بلده ممنت لكل من شارك يف عملية االستعراض من دول أعضاء ذكر ممثل غانا الدائم يف مالحظاته اخلتامية أ  -٦٧٦
وأصحاب مصلحة على مسامهاهتم البالغة األمهية والبّناءة للغاية، املقدمة يف شكل تعليقات أو مالحظات أو انتقادات 

ن تقدير صادق وأعرب عما تكّنه غانا م. فمسامهاهتم تلك قد أثرت االستعراض، وغانا ممتّنة هلم على ذلك. توصيات أو
 على تفهمهم والتزامهم وتعاوهنم، وهي أمور حيوية من أجل - سري النكا وبوليفيا وهولندا -ألعضاء اجملموعة الثالثية 

. وكذلك شكر األمانة على دورها املفيد للغاية يف تيسري عملية جتميع التقرير.  املعروض عليهمنير املتوازراخلروج بالتق
إعادة تأكيد ما تعلقه غانا من أمهية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وعلى عملية االستعراض كما أبدى رغبة وفده يف 

وأكد أن غانا ستواصل النهوض مبسؤولياهتا  . حتسني حالة حقوق اإلنسان على األرضإىلالدوري الشامل، اليت تسعى 
  .سليم يسوده احترام حقوق اإلنسان أن يتمتع مواطنوها كافة بكامل املقّومات الالزمة جملتمع آمن وابضماهن

  غواتيماال

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف ٢٠٠٨مايو / أيار٦جرى االستعراض املتعلق بغواتيماال يوم   - ٦٧٧
من ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته غواتيماال وفقاً ألحكام الفقرة : ، واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١قرار اجمللس 

؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية وفقاً ألحكام (A/HRC/WG.6/2/GTM/1) ٥/١رفق قرار اجمللس م
؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً (A/HRC/WG.6/2/GTM/2)من مرفق القرار املذكور ) ب(١٥  الفقرة

  .(A/HRC/WG.6/2/GTM/3)من املرفق املذكور ) ج(١٥ألحكام الفقرة 

، نظر اجمللس يف حصيلة االستعراض املتعلق ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١ املعقودة يف ١٨لسة ويف اجل  - ٦٧٨
  ).انظر الفرع جيم أدناه(بغواتيماال واعتمدها 
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وحصيلة االستعراض املتعلق بغواتيماال قوامه تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   - ٦٧٩
(A/HRC/8/38)اال بشأن التوصيات أو االستنتاجات أو كليهما، فضالً عن التزاماهتا ، إىل جانب آراء غواتيم

الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد احلصيلة يف اجللسة العامة، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة 
  .كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

ض بـشأن التوصـيات      آراء الدولة موضع االسـتعرا     - ١
  االستنتاجات، وبشأن التزاماهتا الطوعية  أو/و

ذكر سفري غواتيماال وممثلها الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت تتخذ جنيف مقراً                 - ٦٨٠
. ري الشاملهلا أن من دواعي تشرفه أن يتلقى باسم حكومة غواتيماال تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدو

وتتفـق  . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦وقال إن غواتيماال ترّحب بشىت التوصيات النامجة عن االستعراض الذي جرى يوم             
وكّرر تأكيد ما لـدى حكومـة       . غواتيماال متاماً مع ما أثري من هواجس بشأن مسائل حمددة تتناوهلا التوصيات           

  .ة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وما توليه إياها من أمهيةغواتيماال احلالية من إرادة سياسية وما تعلقه من أمهي

وسلّطت غواتيماال األضواء على ما ستواجهه من حتّديات ذات شأن يف وضع التوصيات املتعلقة مبسائل                 - ٦٨١
  :شىت موضع التنفيذ العملي، منوِّهة أنه سيلزمها تعزيز إجراءاهتا يف اجملاالت التالية

  كوك الدولية؛التصديق على الص  )أ(  
  حتسني اإلطار الدستوري والتشريعي؛  )ب(  
  وضع هياكل أساسية مؤسساتية ويف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز هذه اهلياكل؛  )ج(  
  زيادة التعاون املتني القائم أصالً مع آليات حقوق اإلنسان؛  )د(  
يق املساواة بينها وبـني     اختاذ تدابري إضافية يف سبيل مكافحة التمييز ضد الشعوب األصلية وحتق            )ه(  

  غريها من فئات السكان؛
  ضمان احلق يف احلياة واحلرية واألمن؛  )و(  
  تعزيز إقامة العدل وسيادة القانون؛  )ز(  
  ضمان حرية التعبري والرأي واملشاركة يف احلياة السياسية للبلد؛  )ح(  
  .ضمان التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )ط(  

وجيري بالفعل اختاذ عدد من التدابري من أجل متابعة التوصيات متابعة وافية والتشجيع على العمل على                  - ٦٨٢
ومن بني هذه التدابري دعوة مؤسسات حكومية ورمسية إىل إشراك اللجنة الرفيعة املستوى             . وضعها موضع التنفيذ  

 وزارة اخلارجية، هبدف نشر التوصيات والعمل معاً على املعنية حبقوق اإلنسان يف هذه العملية، اليت تتوىل تنسيقها
  .صياغة استراتيجية من أجل املتابعة والتنفيذ
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وأكدت غواتيماال ضرورة الربط بني توصيات االستعراض الدوري الشامل والتوصيات املتعلقة باملسائل              - ٦٨٣
ن ُيعىن مبواضيع حمددة من مقررين خاصني       ذاهتا واملقّدمة ممن زار البلد من هيئات رصد للمعاهدات وَمن زاروه مم           

وذكرت غواتيماال أنه سيكون لديها خطة عمل وطنية شاملة ملتابعة التوصيات املقدمة من خمتلف              . وأفرقة عاملة 
هيئات األمم املتحدة املعنية برصد حقوق اإلنسان، مبا فيها التوصيات احملددة املقدمة من مكتـب املفوضـية يف                  

 كذلك أن مسؤولية املتابعة ستتوالها اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، بدعم من اللجنة رفيعـة        وبّينت. غواتيماال
وبّينت أن اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان تعكف حاليـاً،      . املستوى وغريها من املؤسسات احلكومية ذات الصلة      

. املؤسـسات ذات الـصلة    بدعم من مكتب املفوضية يف غواتيماال، على وضع منهجية ستجري مناقشتها مـع              
  .يتم التوصل إىل اتفاق يف هذا الشأن، ستمضي اللجنة الرئاسية قدماً بوضع تلك املنهجية موضع التنفيذ  وحاملا

وعليه، ستـسعى   . وجيري بالفعل االضطالع بإجراءات يف كثري من اجملاالت اليت تركز عليها التوصيات             - ٦٨٤
وعالوة علـى  . ختاذ إجراءات إضافية ضماناً لتحقيق نتائج أكثر فعالية غواتيماال إىل تعزيز جهودها، بطرق منها ا      

وبّينت غواتيماال أهنا تأمل أن يتسىن هلا عرض        . ذلك، فقد مت حتديد بعض املمارسات اجلّيدة أثناء احلوار التفاعلي         
  .ممارسات جّيدة إضافية يف احلوار القادم بشأن االستعراض الدوري الشامل

ماال الدول اليت خضعت لعملية االستعراض، وخباصة بلدان اإلقليم، أن تقوم يف املستقبل             وناشدت غواتي   - ٦٨٥
القريب بتبادل املمارسات اجلّيدة فيما يتعلق باآلليات الوطنية اليت جيري وضعها مـن أجـل رصـد توصـيات                   

بـها يف غواتيمـاال،     وكّررت غواتيماال طلبها إىل املفوضية، وخباصة مكت      . االستعراض الدوري الشامل وتنفيذها   
كما ناشدت البلدان الصديقة أن تواصل تعاوهنا      . ترافقها وتدعمها فيما تبذله وطنياً من جهود يف هذه العملية           أن

  .ودعمها ومساعدهتا التقنية، يف سبيل االمتثال للتوصيات

 على دعمهم، وكذلك الدول     وشكرت غواتيماال البلدان األعضاء يف اجملموعة الثالثية والفريق العامل واألمانة           - ٦٨٦
  .اليت شاركت يف احلوار التفاعلي، منّوهة أن مشاركتها تنم عن حرصها على شعب غواتيماال وعن تضامنها معه

   آراء الدول األعضاء يف اجمللس والـدول ذات صـفة           - ٢
  املراقب فيه بشأن حصيلة االستعراض

 واملثمر الذي جرى أثناء االستعراض، ورحبت مبا قدمته وأشادت اهلند بغواتيماال على تبادل اآلراء املنفتح  - ٦٨٧
ونّوهت اهلند باإلرادة السياسية . من ردود مفصلة على التوصيات، مبا ُيظهِر اجلّدية اليت ُبحثت هبا تلك التوصيات

يتجلـى  اليت أبدهتا غواتيماال وبالتزامها الكامل بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وذكرت أن هذا النهج اإلجيايب               
ومتّنت اهلند لغواتيماال كامل النجاح يف مواصلة . أيضاً يف اخنراط غواتيماال أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل

  .حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد

وأعربت سلوفينيا عن تقديرها ملا أبدته غواتيماال من التزام طيلة االستعراض الدوري الشامل، وأثنت عليها                 - ٦٨٨
وأبدت سلوفينيا استحساهنا بوجه خاص لقبـول       . وهلا مجيع التوصيات املقّدمة إليها والروح اليت جرى فيها ذلك         لقب

وطلبت إىل غواتيماال أن تنظر يف إحاطة اجمللس علماً على          . غواتيماال التوصيات اليت قدمها وفدها أثناء االستعراض      
  . موعد االستعراض القادم املقرر إجراؤه بعد أربع سنواتأساس طوعي مبا حترزه من تقدم يف تنفيذ التوصيات قبل
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   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب مصلحة آخرون ذوو صلة- ٣

أبرزت هيئة الفرنسيسكان الدولية ما أظهره الوفد الوطين من انفتاح على احلوار أثناء االستعراض الذي                 - ٦٨٩
ونّوهت مع االرتياح إىل اعتزام احلكومة تنفيـذ        . يف غواتيماال جرى بشأن مسألة العنف ضد األطفال واملراهقني        

سياسة وطنية ملكافحة عنف األحداث، األمر الذي من شأنه عملياً أن حيول دون هذا العنف ويشجع على توعية                  
ونّوهت أن املنع والتوعيـة مهـا عنـصران         . الفتيان والفتيات ضحايا العنف، أو املنخرطني يف عصابات الشبيبة        

سيان من أجل كسر دائرة العنف، وطلبت إىل غواتيماال أن ختصص موارد وافية من أجل وضع هذه السياسة                  أسا
كما طلبت إليها أن تبادر إىل التنفيذ العملـي للتوصـيات الناشـئة عـن               . الوطنية موضع التنفيذ التام والفّعال    

 هؤالء السكان يشكلون إحدى أشّد      االستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق حبقوق السكان األصليني، حيث إن         
  .شرائح اجملتمع الغواتيمايل تعرضاً للمخاطر واألزمات

وأعرب املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء عن ارتياحه ملا تبذله غواتيماال من جهود                 - ٦٩٠
اجلة مسألة حقـوق الـسكان      مطَّرده يف سبيل وضع اهلياكل األساسية اإلسكانية موضع التنفيذ، إال أنه طلب مع            

وأعرب عن تقديره ملا تبذله غواتيماال من جهود يف سبيل اسـتحداث مؤسـسات           . األصليني يف األرض وامللكية   
جديدة تعىن حبقوق اإلنسان من أجل التصدي لإلفالت من العقاب وإتاحة إمكانية االحتكام إىل القضاء للجميع،                

 الرتاع، من قبيل اإلبادة اجلماعية والتعذيب وعمليات االختفاء القسري، مل يتم غري أنه نّوه أن اجلرائم املرتكبة أثناء
وبّين أن إعادة توطني من مت هتجريهم يف أعقاب الرتاع املسلح وغري ذلك من املسائل املتـصلة         . التحقيق فيها بعد  

ويـضات كاملـة لـضحايا      وحث غواتيماال على أن تقدم تع     . جيري تنفيذها أو تسويتها إالّ جزئياً       باألراضي ال 
كما أبدى قلقه بـشأن     . انتهاكات حقوق اإلنسان يف قضية ريو نِغرو وأن حتيل مجيع املسؤولني عنها إىل القضاء             

يتهدد أكثر من ثالثني من اجملتمعات احمللية للسكان األصليني من إخالٍء قسريٍ نتيجة ختطيط أو تنفيذ مشاريع                   ما
ام به من تشاور يف هذا الشأن مع اجملتمعات احملليـة املتـضررة أو إشـراكها                إمنائية، دون إجراء ما يتوجب القي     

وأيد املركز التوصية املقّدمة إىل غواتيماال والداعية إّياها إىل متابعة ما قدمته جلنة القضاء على التمييز             . إعالمها  أو
 األصلية علـى قـدم      العنصري وغريها من هيئات حقوق اإلنسان من توصيات يف سبيل تعزيز حقوق الشعوب            

وأسف املركز لعدم إقرار غواتيماال تشريعاً ناظماً حلقوق السكان األصليني،          . املساواة مع غريها من فئات اجملتمع     
ونّوه أن عدم وجود قانون زراعي قد أسفر عن عدم االعتراف مبا للسكان األصليني من حقوق جمتمعية وثقافية يف 

ذ من تدابري لضمان التحقيق يف أعمال العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، أراضيهم، وأبدى قلقه إزاء ما ُيتخ
  .واقترح زيادة التنسيق بني الشرطة ومكتب املدعي العام

   آراء الدولة موضع االستعراض بشأن احلصيلة واملالحظات اخلتامية- ٤

 وملا أسفرت عنه تلك ٢٠٠٨مايو / أيار٦كررت غواتيمال اإلعراب عن تقديرها ملا أديل به من بيانات يف   - ٦٩١
كما كّررت التزامهـا بتعزيـز      . اجللسة من توصيات، وعن تقديرها كذلك ملا أثري من مسائل يف اجللسة الراهنة            

وبّينت أنه، حسبما أشَري إليه يف وقت سابق، فإن بعض التوصيات قد ُتُوخَِّي األخذ هبا               . حقوق اإلنسان ومحايتها  
العامة وكجزء من عملية تنفيذ ما تقدمت به اهليئات التعاهدية واإلجراءات اخلاصـة             بالفعل يف إطار السياسات     

  .الزائرة من توصيات، ونتيجة لالتصاالت مع منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
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آراء الدول األعضاء يف اجمللـس والـدول ذات صـفة             - ٢
  مراقب فيه بشأن حصيلة االستعراض

  بريو

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦عراض املتعلق ببريو يف     أُجرَِي االست   - ٦٩٢
من مرفق قرار  ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من بريو وفقاً للفقرة        : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١اجمللس  
) املفوضـية ( السامية حلقوق اإلنسان     ؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية    )A/HRC/WG.6/2/PER/1 (٥/١اجمللس  

) ج(١٥؛ واملوجز الذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة            )A/HRC/WG.6/2/PER/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة   
)A/HRC/WG.6/2/PER/3.(  

، يف نتائج االستعراض املتعلق ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ونظر اجمللس، يف جلسته التاسعة عشرة املعقودة يف   - ٦٩٣
  ).انظر الفرع جيم أدناه(دها ببريو واعتم

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق ببريو من تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل                  - ٦٩٤
)A/HRC/8/37(           أو االستنتاجات، وكـذلك    /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها بريو فيما يتعلق بالتوصيات و

تناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه التزاماهتا الطوعية وردودها على األس ئلة أو املسائل اليت مل ُت
  .الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

 اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات          - ١
  الطوعيةبشأن التزاماهتا أو االستنتاجات، و/و

د خوسيه إيدواردو بونسي فيفانكو، سفري بريو وممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحـدة يف               كرر السي   - ٦٩٥
جنيف، تأكيد التزام بريو بالنظام العاملي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما االلتزامات اليت أخذهتا علـى           

س وأيدت إنشاء آليـة االسـتعراض       فقد شاركت بريو بنشاط يف عملية بناء مؤسسات اجملل        . عاتقها إزاء اجمللس  
الدوري الشامل بوصفها آلية ضرورية لضمان املعاملة املتساوية جلميع الدول األعضاء بصرف النظر عن مستوى               

  .التنمية الذي بلغته كل دولة عضو

فضل وقد متخضت الدورتان األوليان للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عن نتائج إجيابية ب  - ٦٩٦
 بلداً، من التزام حقيقي مبنظومة االستعراض الـدوري         ٣٢ما أبدته البلدان اليت جرى استعراضها، والبالغ عددها         

وأعربت بريو عن أملها يف أن تكون املسائل اإلجرائية اليت أثريت خالل الدورتني األوليني قد حـسمت                 . الشامل
. املتبعة لصياغة وتقدمي األسئلة والتعليقات والتوصيات     ومع ذلك، أشارت إىل أمهية حتسني الطريقة        . بشكل كامل 

ذلك أن بريو ترى أن من الضروري جتنب تسييس العملية وكذلك عبارات املدح والثناء املبالغ فيها، وتوصـي                   
وأشارت إىل ضرورة أن يركز     . بتفادي البيانات املتكررة اليت تتجاهل حقيقة الوضع يف كل بلد جيري استعراضه           

ى اإلجراءات والوقائع اليت ميكن، من الناحية املوضوعية، أن تساهم يف تناول قضايا حقوق اإلنسان يف                احلوار عل 
وتقع هذه املسؤولية على عاتق مجيع الدول اليت ترغب يف أن يكون االسـتعراض              . البلدان اليت جيري استعراضها   

  .دان موضوع االستعراضالدوري الشامل أداة فعالة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البل
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وخالل عملية االستعراض، مل يغرب عن بال بريو أن اهلدف األساسي للعملية هو املسامهة يف تعزيز التمتع   - ٦٩٧
لذلك، أقرت بريو مبا تواجهه من أوجه قصور وحتديات وأعربت من جديد عن تقديرها        . حبقوق اإلنسان يف البلد   

  .ي أجري معها واليت وأسهمت يف ذلك احلوار بتوصياهتا القيِّمةجلميع الدول اليت شاركت يف احلوار الذ

 ١٧ يف جزئها الثاين وكذلك التوصيتني رقم        ٤وأشارت بريو، لدى نظرها يف التوصيات، إىل أن التوصية رقم             - ٦٩٨
  تتصل بااللتزامات اليت قطعتها احلكومة على نفسها خالل دورة الفريق العامل، ولذلك فهي تقبلها بكـل                ٢٠و

وفيما خيص التوصيات األخرى، اليت ال تتصل مباشرة بااللتزامات الطوعية الثالثة اليت أخذهتا بريو              . صدر رحب 
على نفسها، أشارت إىل أن بريو ستتوىل، بروح بناءة ويف إطار تشريعاهتا الوطنية، دراسة كـل واحـدة مـن                    

غري أهنا أشارت إىل عدم إمكانية . قوق اإلنسانالتوصيات، مؤكدة أهنا ستسترشد هبا لدى وضع برناجمها املتعلق حب
 لتعارضها مع أحكامها الدستورية والقانونية، مؤكّدة أن البلد مل يشهد حالة إعدام واحدة              ٣تنفيذ التوصية رقم    
وكررت بريو أيضاً تأكيد التزامها الثابت مبواصلة مشاركتها كطـرف يف منظومـة     .  عاماً ٣٠منذ ما يزيد على     

  .ريكيةالبلدان األم

وقدمت بريو عرضاً موجزاً عن االلتزامات الطوعية اليت أخذهتا على نفسها يف سياق االستعراض األول،                 - ٦٩٩
 إىل مجيع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم املتحـدة           ٢٠٠٢مؤكدة أن الدعوة املفتوحة اليت وجهتها يف عام         

  .لزيارة البلد ال تزال صاحلة

التقارير إىل هيئات رصد املعاهدات، أشارت بريو إىل أهنا ستقدم التقـارير            وفيما يتعلق بتقدمي      )أ(  
  :الدورية املتأخرة حسب اجلدول الزمين التايل

  ؛٢٠٠٨ديسمرب /تقرير بريو إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري، كانون األول  •  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب /افية، كانون األولتقرير بريو إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق  •
  ؛٢٠٠٩يونيه /تقرير بريو إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، حزيران  •  
وفيما يتعلق بالتزامات بريو مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من              )ب(  

ريو من جديد عزمها الكامل علـى الوفـاء         ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أكدت ب          
 مـن الربوتوكـول   ١٧ و٣ووفقاً للمادتني . بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها عند التصديق على الربوتوكول       

ويف إطار سياسة احلوار الراهنـة،      . االختياري، ستقوم بريو بتعيني آلية، أو جمموعة آليات، وقائية وطنية مستقلة          
  إىل حتديد اآللية األنسب يف أسرع وقت ممكن؛ستسعى وزارة العدل 

وفيما خيص اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان، أشارت بريو إىل أن احلوار سيمثل األداة األكثر فعالية   )ج(  
وستعمل بريو على تعزيز اجمللس الوطين      . لتحقيق األهداف الواردة يف اخلطة ولوضع برنامج وطين حلقوق اإلنسان         

  .طريق عقد اجتماعات مائدة مستديرة تفضي إىل إقامة حوار دائم يتسم بطابع مؤسسيحلقوق اإلنسان عن 

وأبلغت بريو كذلك أن وزيرة العدل قامت، عقب عودهتا إىل بريو بعد اختتام االستعراض املتعلق ببريو يف   - ٧٠٠
ة واجملتمع املدين لتقييم التقدم الدورة الثانية للفريق العامل، بإنشاء فريق عامل يتكون من ممثلني عن املؤسسات العام

وأعلنت بريو استعدادها الختاذ ما يلزم من إجراءات تكفل متابعة مالئمـة            . احملرز وتقدمي املزيد من االقتراحات    
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للتوصيات وااللتزامات من قبل املؤسسات الوطنية املختصة، كوزارة العدل واجمللس الـوطين حلقـوق اإلنـسان      
وأشارت بريو كذلك إىل أهنا .  بالتنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين يف البلدواهليئات احلكومية األخرى،

مقتنعة أن عملية االستعراض الدوري الشامل ال تنتهي مبجرد اختتام احلوار داخل الفريق العامل واملناقشات العامة 
املفيد لألفكار وتعتزم إحاطة اجمللس     بل إن بريو ترغب يف مواصلة هذا التبادل         . اإلضافية اليت جترى داخل اجمللس    

  .بصورة تدرجيية ومنتظمة مبا حترزه من تقدم

اآلراء اليت أبدهتا الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس خبصوص            - ٢
  نتائج االستعراض

  .مل تبد الدول األعضاء أو الدول املراقبة يف اجمللس أية آراء بشأن نتائج االستعراض  - ٧٠١

  ت العامة اليت أبداها أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون التعليقا- ٣

رحبت جلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، وهي تتصرف أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل مـن                   - ٧٠٢
ـ                    يا أجل السكان والتنمية واحتاد املرأة وتنظيم األسرة ومنظمة رصد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة يف منطقة آس
. واحمليط اهلادئ، مبا أبدته بريو من انفتاح واستعداد للحوار مع اجملتمع املدين خالل االسـتعراض الـدوري الـشامل                  

 الواردة يف التقرير بشأن العنف ضد املرأة، وأعلنت         ٥ من تقرير الفريق العامل وإىل التوصية رقم         ٨وأشارت إىل الفقرة    
فالعقبة األوىل تتمثل يف كون النظام القـضائي ال يـوفر           . تنفيذ هذه التوصية  أنه ينبغي لبريو التصدي لعقبتني من أجل        

محاية كافية لألسرة فيما يتصل حبقوق النساء الالئي يبلغن عن تعرضهن لسوء املعاملة رغم ما يتضمنه القانون املتعلـق                  
ل عن طريق توفري التدريب     لذلك، ينبغي تصحيح هذا الوضع على سبيل االستعجا       . بالعنف األسري من تدابري مالئمة    

أما العقبة الثانية، فتتعلق مبحدودية موارد امليزانية والربامج املتاحة للمؤسسات املكلفة بتنفيـذ             . ملوظفي النظام القضائي  
وأشارت جلنة أمريكا الالتينية للـدفاع عـن        . ٨الربامج واخلطط، مثلما أشار إىل ذلك تقرير الفريق العامل يف فقرته            

. ة إىل دراسة أجرهتا اللجنة تفيد أن العنف ضد املرأة يشكل إحدى القضايا اخلطرية املطروحـة يف بـريو                  حقوق املرأ 
  .وخلصت إىل أنه جيب على بريو أن تنفذ تلك التوصيات لضمان احترام حق املرأة يف احلياة

ديز إىل التوصـية األوىل     وأشارت اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األن             - ٧٠٣
للفريق العامل بأن تعمل بريو على النهوض حبالة الشعوب األصلية، وأكدت على وجوب التعجيل بإضفاء طابع                 

وفيما يتعلق جبهود املتابعة، أشارت إىل أنه ينبغي اختاذ التدابري املنصوص           . دستوري على حقوق الشعوب األصلية    
ثار الضارة الناجتة عن صناعات استخالص النفط واملعادن واملياه اليت تؤثر            للتصدي لآل  ١٥عليها يف التوصية رقم     

وحثت بريو على الرد علـى    . سلباً يف التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية         
 الذي حيرم ١٠/١٥ريعي ، وعلى إلغاء املرسوم التش١٧البالغات املقدمة إىل هيئات املعاهدات، وفقاً للتوصية رقم 

وينبغي لبريو كذلك أن تضع حـداً لألعمـال         . الشعوب األصلية من حقها يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية        
الفوضوية اليت تتمثل يف هنب املوارد املائية السطحية والباطنية يف تاكنا الواقعة يف منطقة األنديز مبا يكفل لشعب                  

وأخرياً، ينبغي لبريو أن تضع دعوهتا املفتوحة إىل كل من املقرر اخلاص            . أنشطة الرعي أمياره استغالل األراضي يف     
املعين حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً موضع التنفيذ 

  .وفقاً ملبدأي الشفافية وعاملية حقوق اإلنسان
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نها الدولة موضوع االستعراض بشأن النتـائج       اآلراء اليت أعربت ع     - ٤
  واملالحظات اخلتامية

شكرت بريو مجيع األطراف اليت شاركت يف الدورة على تعليقاهتا البناءة، مشرية إىل أن بريو ستـضع تلـك               - ٧٠٤
اإلنـسانية  وفيما خيص املالحظات اليت أبديت بشأن احلقوق        . التعليقات يف االعتبار يف إطار عملية متابعة االستعراض       

للمرأة، أشارت بريو إىل أن القضايا اليت أثريت يف هذا السياق تستوجب عناية بالغة وأكدت أهنا ستويل املسألة االهتمام 
وفيما خيص حالة الشعوب األصلية، أشارت بريو إىل أهنا كانت قد شاركت مشاركة حامسة يف صياغة                . الذي تستحق 

وخبصوص أنشطة التعدين واستخالص املوارد الوطنية، أشـارت        . ب األصلية إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعو     
بريو إىل املشاورات اجلارية مع اجملتمعات احمللية يف سياق مشاريع التنمية وأكدت أن هذه املـشاورات ستتواصـل يف                   

استغالل املوارد الطبيعية   وأكدت أيضاً أهنا تعي، شأهنا شأن شركات التعدين، وعياً تاماً أن أنشطة التعدين و             . املستقبل
وأشارت كذلك إىل أن الشركات املسؤولة من       . عموماً جيب االضطالع هبا باالشتراك مع أفراد اجملتمعات احمللية املعنية         

  . الناحية االجتماعية ميكن أن تساعد بالفعل الفئات الفقرية من سكان البلد

 شاركت يف الدورة، والرئيس، واجملموعة الثالثية       ويف اخلتام، شكرت بريو من جديد مجيع األطراف اليت          - ٧٠٥
وكررت بريو مـن    .  وكذلك األمانة على خدماهتا وتعاوهنا     -  وهي كوبا ومايل واهلند      - املعنية باستعراض بريو    

جديد التزامها مبواصلة نشر املعلومات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل ونتائجه، وبتعزيز احلوار مـع               
وبدعم مـن   .  الوطنية املختصة واجلهات الفاعلة الرئيسية اليت تنشط يف جمال حقوق اإلنسان يف البلد             املؤسسات

  . اجلميع، تأمل بريو يف أن تكفل متابعة إجيابية هلذا االستعراض

  بنن

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧أجري االستعراض املتعلق بنن يف        - ٧٠٦
من مرفق قرار   ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من بنن وفقاً للفقرة        : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١جمللس  ا

؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة     (A/HRC/WG.6/2/BEN/1) ٥/١اجمللس  
) ج(١٥وضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة ؛ واملوجز الذي أعدته املف(A/HRC/WG.6/2/BEN/2)) ب(١٥

(A/HRC/WG.6/2/BEN/3).  

، يف نتائج االستعراض املتعلق ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ونظر اجمللس، يف جلسته التاسعة عشرة املعقودة يف   - ٧٠٧
  ).انظر الفرع جيم أدناه(ببنن واعتمدها 

 الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل          وتتألف نتائج االستعراض املتعلق ببنن من تقرير        - ٧٠٨
(A/HRC/8/39)          أو االسـتنتاجات، وكـذلك   /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها بنن فيما يتعلق بالتوصيات و

تناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه  التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل ُت
  .فريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامةال
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اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات           - ١
  أو االستنتاجات وكذلك بشأن التزاماهتا الطوعية/و

لبناء الـذي   تعرب مجهورية بنن عن تقديرها للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل للحوار ا              - ٧٠٩
، وهو حوار ساعد ٢٠٠٨مايو / أيار٧أجراه الفريق خالل االستعراض املتعلق ببنن يف جلسته اخلامسة املعقودة يف 

وتعرب أيضاً عن تقديرها ألعضاء اجملموعة الثالثية املتكونة من أملانيا          . يف تنشيط مسامهة الوفود وتقدمي توصياهتا     
  .ومدغشقر ونيكاراغوا

ورية بنن إىل أهنا قد اختذت تدابري معينة يف جمال احترام االلتزامات الدولية منـذ اعتمـاد                 وأشارت مجه   - ٧١٠
 ٢٦ إىل ١٨فقد تلقت بنن، يف الفترة من . ٢٠٠٨مايو / أيار٩مشروع تقرير الفريق العامل يف دورته التاسعة، يف 

عاملـة أو العقوبـة القاسـية       ، زيارة اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب وغريه من ضـروب امل          ٢٠٠٨مايو  /أيار
اليت قامت بزيارة أماكن احتجاز األشخاص احملرومني من        ) اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   (الالإنسانية أو املهينة      أو

ورغم بعض الصعوبات اليت واجهتها اللجنة الفرعية بسبب نقص املعلومات الواردة من جهـات فاعلـة                . احلرية
  . يف التعاون مع اللجنة الفرعية وبذلت العناية الواجبة لتيسري إجناز مهمتهامعينة، فإن بنن مل تدخر جهداً

ويف أعقاب هذه الزيارة، قدمت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب استنتاجاهتا األولية السرية إىل املسؤولني عن          - ٧١١
غريه من ضروب املعاملـة أو      اهلياكل احلكومية املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب و         

  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

. وشاركت بنن أيضاً يف امللتقى اإلقليمي ملديري ومسؤويل إدارات السجون الذي ُنظِّم يف جنوب أفريقيا                - ٧١٢
 ٣٣اح واهتمام   وتقبلت بنن بارتي  . وخالل هذا امللتقى، وقَّع وزير العدل والتشريع وحقوق اإلنسان اتفاق تعاون          

توصية من أصل التوصيات املقدمة يف أعقاب االستعراض الذي أجراه الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري                
وتشكر بنن الوفود اليت سامهت يف احلوار التفاعلي وتعلن التزامها باختاذ مجيع .  توصية٣٤الشامل، والبالغ عددها 

  .وضع التنفيذالتدابري املالئمة لوضع تلك التوصيات م

ويف إطار تعزيز التعاون مع أصحاب الواليات املكلفني باإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، تعلن بـنن                 - ٧١٣
موافقتها املبدئية على قيام مقررين خاصني بزيارة إىل البلد وتوجه إليهم دعوات رمسية وتتعهد بالرد على البالغات 

  .والنداءات العاجلة

 املتعلقة بشطب العالقات اجلنسية املثلية اليت تتم بالتراضي بني الراشدين مـن             ٦ رقم   وخبصوص التوصية   - ٧١٤
قائمة اجلرائم، أشار الوفد خالل احلوار التفاعلي إىل أن هذه الظاهرة ال تعدو أن تكون ظاهرة مهمشة يف بـنن،                    

غري أن  . ئات القضائية يف بنن   مؤكداً أن هذه العالقات مل تكن موضع أي قرار باملالحقة أو القمع من جانب اهلي              
الوفد الحظ أنه بالنظر إىل القانون الوضعي يف بنن وإىل بعض العوامل الداخلية، فإنه من الصعب توخي شـطب                   

  .تلك األفعال من قائمة اجلرائم يف املستقبل املنظور

 اإلطار القانوين يكفل    وفيما خيص احترام االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل أن              - ٧١٥
لذلك أيدت بـنن    .  عاماً ١٦و على   ـا إىل ما يرب   ـدام يعود تارخيه  ـر حاالت اإلع  ـاة وأن آخ  ـاحلق يف احلي  
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 ١٨ املتعلق بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، وذلك خالل عملية التصويت اليت أجريت يف نيويورك يف ٦٢/١٤٩القرار 
صل املناقشة بشأن هذه املسألة إىل أن يتحول اإللغاء حبكم الواقع ومع ذلك، ستتوا  . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

ويف هذا الصدد، ترحب بنن . وستتخذ تدابري للتعجيل بإنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب. إىل إلغاء مبوجب القانون
  . أجل إنشاء هذه اآلليةبالتعاون الثنائي مع اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وسائر الشركاء من

ففـي  . وقد ُشرع أيضاً يف اختاذ التدابري الالزمة إلدراج املعايري الدولية ذات الصلة يف النظام القانوين الداخلي                 - ٧١٦
، طلب اجمللس، لدى اعتماده التوصيات املقدمة من جلنة         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣اجللسة اليت عقدها جملس الوزراء يف       

  : دورهتا التاسعة والثالثني، بإحلاح إىل وزير العدل والتشريع وحقوق اإلنسان القيام مبا يليمناهضة التعذيب يف

أن يشرع دون تأخري، وبالتنسيق مع اهلياكل املعنية، يف وضع مشروع قانون يهدف إىل تضمني                 )أ(  
  :النظام القانوين الداخلي يف بنن ما يلي

ملادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن         تعريف التعذيب وفقاً للمفهوم الوارد يف ا        •
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  املخالفات اليت تنطبق عليها صفة التعذيب والعقوبات املناسبة  •  
   من االتفاقية؛٨ و٦قواعد االختصاص العاملي املنصوص عليها يف املادتني   •  
لتنسيق مع اهلياكل املعنية، التدابري العاجلة الواجب اختاذها بغية مواءمة ظروف العـيش             أن يقترح، با    )ب(  

داخل السجون ومراكز االحتجاز مع جمموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة 
  : املوارد املادية والبشرية الالزمة للقيام مبا يلياألول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، وال سيما فيما يتعلق بتوفري

  احلد من االكتظاظ داخل السجون وختفيض عدد احملتجزين رهن احملاكمة  •  
  اختاذ التدابري املالئمة لوضع حد بصورة هنائية لالدعاءات املتعلقة بالفساد وابتزاز املال داخل السجون  •
  .ية اليت تقدم إىل احملتجزين من حيث الكمية والنوعيةحتسني الرعاية الصحية والوجبات الغذائ  •  

وطلب اجمللس كذلك إىل وزير االقتصاد واملالية أن يتيح لوزير العدل والتشريع وحقوق اإلنسان األموال                 - ٧١٧
  .الالزمة لتحسني وجبات الطعام والرعاية الصحية املقدمة إىل احملتجزين

 عن منظمة العفو الدولية، والذي تدين       ٢٠٠٨مايو من عام    /هر أيار وباإلشارة إىل التقرير الصادر يف ش       - ٧١٨
فيه املنظمة الظروف السيئة بأماكن االحتجاز يف بنن، أكد الوفد أن تنفيذ التدابري الوجيهة املذكورة أعاله سيثبت 

ك، هنـاك   ومع ذل . حسن نية بنن وعزمها على الوفاء بااللتزامات الدولية اليت أخذهتا على نفسها بشكل طوعي             
لذلك، ستضاعف بنن جهودها الرامية إىل تعزيز مكافحة الفقر واملمارسات التقليدية املسيئة       . حتديات جيب رفعها  

  .للنساء واألطفال وإىل ضمان احلق يف التعليم للجميع

لذلك، ترحب بنن ببدء نفاذ     . وأشار الوفد إىل أن دستور بنن يكفل حقوق األشخاص املعوقني وحيميها            - ٧١٩
تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وتعلن استعدادها إليالء العناية الواجبة ا
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وترحب بنن أيضاً بكل أشـكال التعـاون الرامـي إىل وضـع     . من أجل التصديق على هذين الصكني الدوليني 
  .ل املعين باالستعراض الدوري الشامل موضع التنفيذالتوصيات املقدمة إليها مبناسبة تقدمي تقريرها إىل الفريق العام

اآلراء اليت أبدهتا الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللـس            -٢
  خبصوص نتائج االستعراض

هنأت اجلزائر حكومة بنن على تعاوهنا والتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الرغم من مواردها                 - ٧٢٠
وذكَّرت بأن بنن كانت قد أشارت إىل أن االستعراض الدوري الشامل أتاح            . ن قيود احملدودة وما يتصل بذلك م    

ودعـت  . هلا فرصة لتوجيه نداء إىل اجملتمع الدويل كي يساعدها يف سد الثغرات املتعلقة بتنفيذ التزاماهتا الدولية               
وعالوة على ذلك، رحبت .  النداءاجملتمع الدويل، وعلى رأسه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل االستجابة هلذا

اجلزائر بكون التعليم االبتدائي يقدَّم جماناً وبعزم بنن على النظر يف توصية اجلزائر جبعل التعليم الثـانوي جمانيـاً،                 
وأكدت . ورحبت بوضع خطة عمل للحد من الفقر، تتناول أيضاً مسألة األمية. وذلك مبساعدة من اجملتمع الدويل

يل مسؤول عن تقدمي الدعم إىل بنن، وال سيما عن طريق توفري املساعدة التقنية واملاليـة املالئمـة   أن اجملتمع الدو 
  .والدائمة مبا ميكِّن البلد من حتسني أدائه يف جمال حقوق اإلنسان

 توصية من أصل التوصيات املقدمة من الفريـق         ٣٣وأعرب املغرب عن ارتياحه لكون بنن وافقت على           - ٧٢١
وأشار إىل أن بنن قد أثبتت، منذ ما قبل اعتماد نتائج الفريق العامل، التزامها           .  توصية ٣٤بالغ عددها   العامل، وال 

فقد بدأت بنن تنفذ بعض توصياته، وإن       . الثابت فيما يتصل بتنفيذ التوصية املقدمة من املغرب خالل االستعراض         
تابعة لألمم املتحدة تدخل يف نطاق تعزيز التعاون بني         الزيارة اليت قامت هبا مؤخراً اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ال         

وأشار املغرب كذلك إىل وضع مشروع قانون يهدف إىل إصالح القانون اجلنائي            . البلد وآليات حقوق اإلنسان   
ومواءمة تعريف التعذيب الوارد يف هذا القانون مع التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وإىل القرار باختاذ 

وأعرب أيضاً عن ضرورة أن يدعم اجمللس اإلصالحات املضطلع هبا من           . دابري فورية لتحسني ظروف االحتجاز    ت
  .أجل إرساء دميقراطية عصرية واستعادة سيادة القانون

وذكرت السنغال بأهنا كانت قد أكدت، خالل قيام الفريق العامل باالستعراض املتعلق ببنن، على التقدم                 - ٧٢٢
بنن يف جمال تعزيز حقوق املعوقني، وإعمال احلق يف التعليم وإتاحة فرص احلصول على مياه الشرب            الذي أحرزته   

وأكدت . وأبرزت السنغال أيضاً حاجة بنن إىل احلصول على املساعدة التقنية املناسبة من اجملتمع الدويل             . النظيفة
لتغلب على مجيع التحديات والعمـل علـى   من جديد أهنا تتمسك هبذه اآلراء وتعرب عن تقديرها اللتزام بنن با           
  . حتسني حالة حقوق اإلنسان عن طريق تنفيذ التوصيات اليت قبلتها

وأشارت نيجرييا إىل أن بنن قد أثبتت فعالً التزامها احلقيقي والقوي بالتعاون البناء مع املنظومة الدولية،                  - ٧٢٣
تفاقية حقوق الطفل، والربوتوكول االختياري التفاقية مثلما يؤكد ذلك تصديقها على الربوتوكولني االختياريني ال

مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والنظام األساسي 
ملنبثقة ورحبت نيجرييا باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة من أجل التنفيذ التام للتوصيات ا. للمحكمة اجلنائية الدولية

  .عن االستعراض وضمان متتع مواطنيها بطائفة واسعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وهنأت جيبويت بنن على تقريرها الصريح والشامل وأشارت إىل أن التقرير يبني النتائج املتحققة يف جمال                  - ٧٢٤
 من وضوح وصدق بتشديدها علـى املعوقـات         وهنأت بنن أيضاً على ما أبدته     . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

ونادت بتقدمي املساعدة الدولية    . الواجب معاجلتها والصعوبات اليت تعترضها يف سعيها إىل رفع التحديات املتبقية          
  . الالزمة إىل البلد ملساعدته يف وضع التوصيات املنبثقة عن االستعراض موضع التنفيذ

  اب املصلحة املعنيون اآلخرون  التعليقات العامة اليت أبداها أصح- ٣

أقرت منظمة الفرنسيسكان الدولية بروح التعاون اليت أبدهتا بنن وباحلوار الصريح الذي ميز مشاركتها يف   - ٧٢٥
وأشارت إىل أن بنن اعترفت بوجود واستمرار ظاهرة قتل الرضع يف مشـال             . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وشجعت بنن أيضاً على مواصلة تنفيذ التوصيات اليت قدمتها         . مارسات التقليدية البالد، وهي ظاهرة تعزى إىل امل     
وشـجعت  . جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           

يشمل مشال البالد، وأن السلطات على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني البىن األساسية الصحية كماً ونوعاً، مبا 
  . تذكي وعي النساء يف املناطق الريفية باملخاطر الصحية املتصلة بالوضع يف البيت

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           -٤
  النتائج واملالحظات اخلتامية

.  والتدابري اليت وافقت عليها شكر وفد بنن حبرارة مجيع املتكلمني وكرر التزام بنن بتنفيذ مجيع التوصيات             - ٧٢٦
وباإلشارة إىل تدخل منظمة الفرنسيسكان الدولية، أكد الوفد أن بنن ستواصل مضاعفة جهودهـا الراميـة إىل                 

وأشار أيضاً إىل ما . القضاء على ظاهرة املشعوذين األطفال ومجيع املمارسات السلبية اليت تؤثر يف النساء واألطفال
لشامل املتعلق ببنن من تبادل بناء ومناقشة مثمرة ورحب مببادرة اجمللس ومالحظاتـه             ختلل االستعراض الدوري ا   

وأخرياً، أكد الوفد من جديد التزام بنن بأن تسعى، قدر املستطاع، إىل تنفيذ تلك التوصيات، مشرياً                . وتوصياته
  .إىل أن بنن ترحب بأي دعم حتصل عليه يف هذا الصدد

  سويسرا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الـواردة يف  ٢٠٠٨مايو / أيار٨ملتعلق بسويسرا يف    أجري االستعراض ا    - ٧٢٧
مـن  ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من سويسرا وفقاً للفقرة  : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١قرار اجمللس   

فوضية السامية حلقـوق  ؛ والتجميع الذي أعدته امل    )Corr.1 و A/HRC/WG.6/2/CHE/1 (٥/١مرفق قرار اجمللس    
) ج(١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً للفقرة        )A/HRC/WG.6/2/CHE/2) (ب(١٥اإلنسان وفقاً للفقرة    

)A/HRC/WG.6/2/CHE/3.(  

، يف نتائج االستعراض املتعلق ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ونظر اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة، املعقودة يف   - ٧٢٨
  ).انظر الفرع جيم أدناه (بسويسرا واعتمدها

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بسويسرا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل                - ٧٢٩
)A/HRC/8/41( أو االستنتاجات، وكذلك /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها سويسرا فيما يتعلق بالتوصيات و
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ئلة أو املسائل اليت مل تتناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه             التزاماهتا الطوعية وردوها على األس    
  ).A/HRC/8/41/Add.1انظر أيضاً الوثيقة (الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           -١
  بشأن التزاماهتا الطوعيةأو االستنتاجات، و/التوصيات و

شكر الوفد السويسري، يف مستهل رده، الوفود األخرى على ما أبدته من اهتمـام باالسـتعراض املتعلـق                    - ٧٣٠
.  توصـية  ٣١وهبذه املناسبة، وجهت إىل سويسرا      . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨بسويسرا وعلى جودة احلوار الذي أجري يف        

والـذي  ) A/HRC/8/41(هو املوقف الذي يتضمنه تقرير الفريق العامل  توصيات، و٨وقد تبنت سويسرا موقفاً بشأن  
 توصية، فقـد    ٢٣البالغ عددها   أما التوصيات املتبقية،    .  توصيات ورفضت توصيتني   ٦يفيد أن سويسرا وافقت على      

 ٦توصية باملوافقة، ورفـضت      ١٤وقد حظيت   : كانت موضوع مشاورات الحقة بني خمتلف دوائر اإلدارة االحتادية        
وبالتايل، تكون سويسرا قد وافقت على أغلبية التوصـيات         .  توصيات إىل التزامات طوعية    ٣توصيات يف حني حتولت     

  .، فقد رفضت لألسباب التالية٢٠ و١٨ و١٥ و١١ و٧ و٤املوجهة إليها، أما التوصيات 

راعاة حقوق اإلنسان مـن     اعتماد تدابري تشريعية أو غريها من التدابري اليت تكفل م          "٤إن تنفيذ التوصية      - ٧٣١
جانب السلطة القضائية يف املقام األول، وال سيما خالل صياغة املبادرات الشعبية لضمان امتثاهلـا لاللتزامـات                 

من شأنه أن يدخل تغيرياً هاماً على اإلجراءات احلالية وذلك مبنح احملكمة االحتادية اختصاصات ال تتمتع                " الدولية
لذلك، ال توجـد يف الوقـت       .  مدى امتثال املبادرات الشعبية للدستور والقانون الدويل       هبا حالياً يف جمال مراقبة    

فاحلكومة والربملان يف سويسرا يتحققان . الراهن أسباب تدعو إىل اختاذ تدابري إضافية لوضع التوصية موضع التنفيذ
وإذا تبني أن مبادرة شـعبية      . ويسرامسبقاً من مدى امتثال املبادرات الشعبية ألحكام القانون الدويل اليت تلزم س           

مث، يف حال املوافقـة     . ختالف أحكام القانون الدويل امللزم، يتخذ الربملان قراراً بإلغاء تلك املبادرة كلياً أو جزئياً             
  . على مبادرة شعبية، فإن تنفيذها يتم وفقاً لاللتزامات الدولية لسويسرا

  ر التحريض على العنصرية والكراهية الدينية، عمـالً بأحكـام          اعتماد قانون حمدد حيظ    "٧أما التوصية     - ٧٣٢
 مكرر من ٢٦١، فهي مشمولة باملادة " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠ من املادة ٢الفقرة 

 ١اذ يف   بشأن التمييز العنصري، اليت دخلت حيز النف      ) من قانون العقوبات العسكري   ) ج(١٧١املادة  (قانون العقوبات   
وتنص هذه املادة على أن القانون يعاقب من حيرض علناً على الكراهيـة أو التمييـز إزاء                 . ١٩٩٥يناير  /كانون الثاين 

أشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو اإلثين أو الديين، ومن ينتهك الكرامة اإلنسانية أو يرفض تقدمي خدمة موجهة لعامة                  
 مكرر من قانون العقوبات حيز النفاذ، ٢٦١ومنذ أن دخلت املادة . يا عنصريةالناس، إضافة إىل كل من ينشر أيديولوج

فالتوصية مشمولة هبـذه    .  قضية بإصدار أحكام أو قرارات بشأهنا      ٤٥٠بتت اهليئات القضائية مبختلف درجاهتا يف حنو        
   .املادة من قانون العقوبات، وبالتايل ال ترى سويسرا أي داعٍ العتماد قانون إضايف حمدد

توظيف أفراد من األقليات يف قوات الشرطة وإنشاء هيئة  "١١وال ميكن لسويسرا أن توافق على التوصية   - ٧٣٣
، بسبب الطابع االحتادي    "تسند إليها مهمة إجراء التحقيق يف حاالت ميارس فيها أفراد الشرطة ممارسات وحشية            

. البلديات، اليت حتـدد سياسـات التوظيـف       فقوات الشرطة ختضع لسلطة الكانتونات، أو       : للنظام السويسري 
جلميع املواطنني السويسريني، رهنا باستيفاء معايري األهلية، املشاركة يف االمتحانات التنافسية اليت تـنظم                وجيوز
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وعالوة على ذلك، تقبل كانتونات معينة إدماج رعايـا         . للغرض، وذلك بصرف النظر عن أصلهم ومقر إقامتهم       
وتوجد أيضاً سبل تظلم ميكن أن ميارسها . ترخيص إقامة يف صفوف قوات الشرطة التابعة هلاأجانب من احلاملني ل

  . ضحايا املمارسات الوحشية اليت يقوم هبا أفراد الشرطة

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         ٤سحب التحفظ على املادة      "١٥وترفض سويسرا التوصية      - ٧٣٤
 من االتفاقية املذكورة، اعتمدت املـادة       ٤سك سويسرا بتحفظها على املادة      فرغم مت ". أشكال التمييز العنصري  

وحتتفظ . بشأن التمييز العنصري) من قانون العقوبات العسكري) ج(١٧١املادة ( مكرر من قانون العقوبات ٢٦١
ية الرأي وحرية تكوين  مع إيالء االعتبار الواجب حلر٤سويسرا حبق اختاذ التدابري التشريعية الضرورية لتنفيذ املادة 

  .اجلمعيات بصفتهما من احلريات اليت يكرسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

تعديل التشريع االحتادي لكي ينص على احلماية من مجيع أشكال           "١٨وال يطرح احملتوى العام للتوصية        - ٧٣٥
ت أساسية بالنسبة إىل سويـسرا الـيت        أية مشكال " التمييز، مبا يف ذلك التمييز بسبب امليل اجلنسي ونوع اجلنس         

وال ميكن لسويسرا أن تقبل هذه التوصية ألهنـا         . جعلت من مكافحة خمتلف أشكال التمييز واحدة من أولوياهتا        
وبالتايل، ترفض سويسرا هذه التوصية حرصاً منها على . تقتصر على ذكر امليل اجلنسي يف حتديدها ألشكال التمييز

  .٢٠ على التوصية االتساق مع الرد املقدم

اختاذ خطوات إضافية لضمان عدم التمييز ضـد األزواج املثلـيني            "٢٠وترفض سويسرا أيضاً التوصية       - ٧٣٦
، ينص على   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١فالقانون االحتادي املتعلق بالشراكة، الذي دخل حيز النفاذ يف          ". جنسياًً

. نس باحلصول على االعتراف بعالقتهم على املستوى القـانوين        تسجيل الشراكة، مما يسمح للقرناء من نفس اجل       
بيد أنه ال يسمح لألشخاص املرتبطني بشراكة مسجلة بتبين أطفـال أو            . ويعترب القرناء املسجلون قرناء متزوجني    

  .اللجوء إىل اإلجناب مبساعدة طبية

ال ميكن لسويسرا أن توافق عليهـا،       مث أشار الوفد السويسري إىل التوصيات املقدمة خالل احلوار واليت             - ٧٣٧
  .ولكنها اختارت أن حتوهلا إىل التزامات طوعية

: إىل االلتزام الطوعي التايل" إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      "١تتحول التوصية     - ٧٣٨
تعكس هذه الصيغة ". يستنظر سويسرا يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تكون مطابقة ملبادئ بار"

، كلف اجمللس االحتادي فريق عمل ٢٠٠٧يناير /ففي كانون الثاين. بشكل أدق حالة املناقشات اجلارية يف سويسرا
.  للنظر يف املسألة، ويتوقع أن يقدم تقريره إىل احلكومة يف املستقبل املنظور      - الكانتونات  / ميثل السلطة االحتادية   - 

  .ة أن تؤثر يف القرار النهائي بقبول التوصية أو رفضهاوال تود السلطات االحتادي

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            "٣وحتول التوصية     - ٧٣٩
 إن سويسرا مستعدة للنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري        : "إىل االلتزام الطوعي التايل   " املدنية والسياسية 

فسويسرا تقر بأمهية منح األفراد إمكانية اللجوء       ". األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
وهي تبقى مستعدة للنظر يف االنضمام إىل . إىل آليات تقدمي البالغات والشكاوى يف حالة انتهاك احلقوق األساسية

  .هذا الصك
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ت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             سحب التحفظا  "٢١وتطرح التوصية     - ٧٤٠
وبالتايل، تطلـب   . مشكلة، ذلك أهنا تتعلق بنقطتني منفصلتني     " والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق هبا     

ياً داخل  فاللوائح التنظيمية املتعلقة باللقب العائلي، واجلارية مناقشتها حال       . سويسرا جتزئة هذه التوصية إىل جزأين     
الربملان االحتادي، لن تشهد، على ما يبدو، أي تعديل قبل اجلولة القادمة من االستعراض الدوري الشامل يف عام                  

من ) ح(١ والفقرة   ١٥ من املادة    ٢وتنطبق هذه املالحظة أيضاً على التحفظات اليت أُبديت على الفقرة           . ٢٠١٢
اذ عدد من التدابري املؤقتة فيما يتعلق بنظام الزوجية تتجاوز فترة ذلك أن هذه األحكام تنطبق رهناً باخت. ١٦املادة 

ويف املقابل،  . صالحيتها يف بعض احلاالت الفترة اليت ستعقد فيها اجلولة القادمة من االستعراض الدوري الشامل             
 على مجيـع    الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء   "تقطع سويسرا على نفسها االلتزام الطوعي بالتصديق على         

  ".أشكال التمييز ضد املرأة

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

أعربت بلجيكا عن تقديرها لرد سويسرا على األسئلة املتعلقة بسياستها يف جمال اهلجرة، وأشارت إىل أهنا   - ٧٤١
ورحبـت  .  تفهم أنه ال ميكن تعديل التشريعات ذات الصلة بشكل متـسرع           متعودة على هذه املسائل، وبالتايل    

بلجيكا بوجه خاص باإلعالن املتعلق باالنطباق املباشر للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وبإعالن سويـسرا أن               
تعلق مبراعاة وأشارت بلجيكا إىل رد سويسرا امل. املهاجرين ميكنهم التظلم أمام احملاكم باالستناد إىل هذه الصكوك

حقوق اإلنسان قبل القيام بأية مبادرات شعبية، وأعربت عن ارتياحها لكون املبادرات الشعبية ال ميكن إقرارهـا              
ورحبت باستمرار احلوار القائم بني سويسرا واجمللس واجملتمع . إذا كانت متمشية مع التزامات سويسرا الدولية  إال

  .به ردود سويسرا من وضوح ودقةالدويل، وأعربت عن تقديرها ملا اتسمت 

فسويسرا تتعاون مع مجيع اآلليـات      . وهنأت قطر سويسرا على التزاماهتا يف جمال إعمال حقوق اإلنسان           - ٧٤٢
املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان، مثلما يشهد على ذلك الدور الذي اضطلعت به يف املناقشات اليت أفضت إىل إنشاء   

ى حنو إجيايب لعدد من التوصيات، ومن نتائج هذا احلوار أن قررت سويـسرا              وقد استجابت سويسرا عل   . اجمللس
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وهو قرار من شأنه أن يسمح مبالحقة املسؤولني               

ديق على اتفاقية   ونوهت قطر بالتزام سويسرا مبكافحة التمييز العنصري والتص       . عن مثل هذه اجلرائم أمام العدالة     
وأعربت قطر كذلك عن ارتياحها لإلجراءات املتخذة من السلطات االحتاديـة           . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

وأخرياً، نوه ممثل قطر باملبادرة اليت      . السويسرية بغية مواءمة التشريعات احمللية مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان         
وق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، ومبوافقتها على بعض التوصيات، ومن          اختذهتا سويسرا بإنشاء مؤسسة وطنية حلق     

  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢بينها حتديداً التوصيات املتعلقة باملادة 

وأشارت أذربيجان إىل أن سويسرا أحرزت تقدماً ملحوظاً يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإقامة   - ٧٤٣
وأعربـت عـن    . لذلك، يعترب منوذج التنمية يف هذا البلد مثاالً يقتدى به         . تمع يليب احتياجات مجيع املواطنني    جم

تقديرها للجهود الرامية إىل ضمان احلريات األساسية وملا حتقق من إجنازات يف هذا اجملال، وكذلك للسياسة املتبعة 
جعت أذربيجان سويسرا على اختاذ تدابري فعالة لتحسني الوضع وش. يف جمال تعزيز احترام القانون اإلنساين الدويل

وأعربت عن تقديرها للقرار الذي اختذته سويسرا بأن تنظر يف التصديق علـى  . العام فيما يتعلق باهلجرة واللجوء   
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، وأخرياً. االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            
  .أعربت أذربيجان عن أملها يف أن تنظر سويسرا يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

وهنأت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية سويسرا على النهج البناء والرشيد الذي اتبعته   - ٧٤٤
خالله أن االستعراض يتيح لكل بلد الفرصة للقيـام         إزاء عملية االستعراض الدوري الشامل، والذي أكدت من         

ونوهت اململكة املتحدة . بتقييم نزيه ومفصل يقوم على أساس النقد الذايت لسجله اخلاص يف جمال حقوق اإلنسان  
وشكرت . بتقييم سويسرا الصريح ملا أحرزته من تقدم حىت اآلن وللمجاالت اليت تتطلب حتقيق املزيد من التقدم               

ا على ردوده املفصلة على التوصيات املقدمة خالل االستعراض والحظت بارتياح أن سويسرا وافقت              وفد سويسر 
وأقرت باألمهية اليت أولتها سويـسرا      . على التوصية بالنظر يف إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس          

  .الرامية إىل متابعة االستعراضإلشراك اجملتمع املدين يف عملية االستعراض وشجعتها على مواصلة جهودها 

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون- ٣

اهلندية، يف بيان مشترك مع جملس السالم العاملي، عن بالغ القلق من أن " توباج أمارو"أعرب ممثل حركة   - ٧٤٥
ستؤثر تأثرياً سلبياً على احترام هذا احلق على موقف سويسرا إزاء حقوق السكن واحلقوق املتعلقة مبلكية األراضي 

صعيد العامل وأعرب عن أسفه لقرار سويسرا عدم املوافقة على التوصية اليت حظيت بتأييد واسع النطاق باالعتراف 
 ٢٠٠٧وأشـار إىل أن سـنة       . بأهلية الرجوع إىل القضاء فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

 دون سابق إنذار أو أمر قضائي "Rhino" شخصاً، من األطفال والكبار، من مباٍن ُتعرف باسم ٨٠ء سجلت إخال
أو تدابري هتدف إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان األساسية، ومن دون توفري مسكن بديل لألشخاص املعنـيني،                 

وقال إنه ال ميكن    . كاً حلقوق السكن  وهي عمليات إخالء اعترب املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق أهنا متثل انتها           
التذرع بالنظام االحتادي لسويسرا كحجة لعدم احترام التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وأشار إىل أن مجاعـة                 

) وهي مجاعة من األفراد املستقطنني يف مبىن يقع حبي حيمل االسـم املـذكور  (، "Tulipiers"أخرى تعرف باسم    
ورحب مبوقف سويسرا املتمثل يف السماح للمنظمات غري احلكومية باإلدالء          . إلخالءمهددة يف الوقت الراهن با    

ببيانات عامة خالل االستعراض الدوري الشامل، إال أنه الحظ أن التواصل مع اجملتمع املدين، وال سـيما مـع                   
  . سنوات٤ دقيقة كل ٢٠ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، جيب أال يقتصر على 

وشـكرت  .  منظمة غري حكومية   ٣٢ة العفو الدولية ببيان مشترك باسم حتالف يتكون من          وأدلت منظم   - ٧٤٦
 توصية من   ٢٠الوفد السويسري على إجراء استشارة مفتوحة وأعربت عن ارتياحها لكون سويسرا وافقت على              

ـ  .  توصية وأخذت على نفسها التزامات طوعية بشأن توصيتني      ٣١أصل   ة وأشارت إىل أن إنشاء مؤسـسة وطني
وأعربت . حلقوق اإلنسان من شأنه أن يساعد سويسرا تدرجيياً يف تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات على حنو ثابت

عن قلقها من رفض سويسرا بعض التوصيات األساسية، وال سيما التوصـية املتعلقـة بـاحلقوق االجتماعيـة                  
لتشريعية ينبغي هلا أن تسترشد حبقـوق       وباإلشارة إىل ما ورد يف عرض سويسرا من أن السلطات ا          . واالقتصادية

اإلنسان كمبدأ من املبادئ التوجيهية فيما تضطلع به من أنشطة، أكدت أن حقوق اإلنسان الواردة يف اإلعـالن                  
العاملي حلقوق اإلنسان ليست مبادئ توجيهية وأن موقف سويسرا قد يفضي إىل األخذ بنهج متباين إزاء احلقوق                 

عربت عن استيائها من عدم استعداد سويسرا ملناقشة إمكانية التوقيع على االتفاقية الدولية وأ. اليت يكفلها اإلعالن
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وأشارت إىل أن سويسرا برفضها توخي وضع تـشريعات                
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ز بـسبب العـرق أو الـدين        احتادية ملناهضة التمييز تفرط يف الفرصة املتاحة هلا لوضع نظام مركزي ملنع التميي            
  . وملكافحة التمييز املتواصل ضد املرأة أو التمييز اجلنسي

وأعرب مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء عن انشغاله العميق إزاء اآلراء اليت أبدهتا احلكومة بشأن   - ٧٤٧
ت سويسرا مبوجب العهد الدويل     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، معترباً أن هذه اآلراء ال تتفق والتزاما          

والحظ أن ضحايا عمليات اإلخالء القسري اليت استهدفت يف    . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 مل حيصلوا على جرب للضرر وأن السلطات مل توفر سبل االنتصاف الواجبة من القرار "Rhino" مجاعة ٢٠٠٧عام  

وأعرب املركز أيضاً عن قلقه من التهديدات .  ومصادرة أصوهلا تعسفاً "Rhino"القاضي بوضع حد لنشاط مجيعة      
 يف جنيف، وحث السلطات السويسرية على "Tulipiers"املوجهة من املدعي العام ضد األشخاص املقيمني يف مبىن 

وفيما خيص رفض . احترام األصول املرعية، مشرياً إىل أن عمليات اإلخالء القسري ال تؤثر يف املستقطنني وحدهم      
 املتعلقة بالتمييز بسبب امليل اجلنسي، حبجة أن املثليني جنسياً ال حيق هلم التبين، أبـرز                ١٨سويسرا التوصية رقم    

املركز أن التمييز بسبب امليل اجلنسي مل يعد مباحاً يف الدول األعضاء مبجلس أوروبا منذ احلكم الصادر يف الفترة         
  . حلقوق اإلنساناألخرية عن احملكمة األوروبية

وأشادت الرابطة الدولية لزمالة السجون بسويسرا، ونوهت بوجه خاص مبا تضطلع به الوكالة السويسرية   - ٧٤٨
للمعونة اإلمنائية من عمل يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان جملموعات متنوعة من السكان، وال سيما لـصاحل    

وعلـى  .  ماليني شخص  ١٠تجاز أو احلبس، والبالغ عددهم      األشخاص الذين خيضعون ألشكال متعددة من االح      
صعيد املمارسة حتديداً، تعمل سويسرا على ردم اهلوة بني املناقشات املستنرية اجلارية يف جنيف وما جيري فعالً على 

يـة  فخالل السنوات الثماين األخرية، وبالتعاون مع الرابطة الدول       . أرض الواقع يف السجون يف شىت أصقاع العامل       
 بلداً يف أوروبا الشرقية وآسيا      ٣٠لزمالة السجون، سعت سويسرا إىل تلبية احتجازات السجناء يف ما يربو على             

فقد وفرت سويسرا برامج مساعدة عديدة، مبا يشمل برامج تدريب على حقـوق اإلنـسان               . الوسطى وأفريقيا 
اليات املتحدة األمريكية وكندا واململكة ملوظفي السجون، ومولت مشاريع أخرى إىل جانب ماحنني آخرين من الو

وأثنت على وفد سويسرا ملا أبداه من روح انفتاح وصدق خالل احلوار التفاعلي، وأعربت عن               . املتحدة وهولندا 
  .أملها يف أن تواصل سويسرا تقدمي املساعدة اإلمنائية دفاعاً عن حقوق اإلنسان بروح من التضامن العاملي

اإليدز بقبول سويسرا إنشاء مؤسـسة      /قانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البشرية      ورحبت الشبكة ال    - ٧٤٩
وأعربت . وطنية وفقاً ملبادئ باريس، وهي مؤسسة من شأهنا أن تساعد بدرجة كبرية يف الوفاء بالتزامها مبكافحة التمييز

دية ملناهضة التمييز، مبا يف ذلـك التمييـز    املتعلقة بوضع تشريعات احتا    ١٨عن قلقها إزاء رفض سويسرا التصوية رقم        
وأشارت إىل أن األسباب اليت عرضتها سويسرا تعليالً ملوقفها، وال سيما رغبتها            . بسبب اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي    

عن فرز سبب حمدد من أسباب التمييز كاهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي، هي أسباب غري مقنعة وأبرزت عـدداً مـن                    
مث، إن التوصية ال تنص على أن . صيات اليت قبلت سويسرا مبوجبها تناول بعض االحتياجات اخلاصة بشكل منفصلالتو

أسباب التمييز اليت ينبغي أن تشملها التشريعات االحتادية املذكورة تقتصر على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، بل تنص       
وشجعت الشبكة سويسرا علـى أن      . اليت يقوم عليها التمييز   فحسب على ضرورة إدراج هذين السببني ضمن األسس         

  .تتأمل يف ردها على التوصية وتضع تشريعات تشمل كافة أسباب التمييز
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اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           -٤
  النتائج واملالحظات اخلتامية

اجملتمع املدين قبل أن يقـدم مالحظاتـه        أعرب الوفد السويسري أيضاً عن متسك سويسرا مببدأ إشراك            - ٧٥٠
وحرصاً من الوفد على تفادي أي سوء فهم، . وشكر الدول واملنظمات غري احلكومية اليت تناولت الكلمة. اخلتامية

وهي ال متيز بني احلقوق . أكد أن سويسرا تعترب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزامات مبوجب القانون
بل إن األمر يتعلق . واالجتماعية والثقافية، من جهة أوىل، واحلقوق املدنية والسياسية، من جهة أخرى         االقتصادية  

فهل تعين هذه احلقوق املشرع وهل هي واضحة : باألشخاص املعنيني هبذه احلقوق يف إطار النظام القانوين الداخلي
وترى سويسرا أن . يز الذي أقامته احملكمة االحتاديةبالقدر الكايف لالحتجاج هبا يف إطار هذا النظام؟ هذا هو التمي   

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعين املشرع يف املقام األول وينبغي وضعها موضع التنفيذ عن طريق اختاذ 
وذكّر الوفد أيضاً أن النظام القائم يف سويسرا هو نظام وحدوي يسمح باالحتجـاج              . تدابري تشريعية وسياسية  

وفيما خيص مسألة التمييز، . انتهاك هذه احلقوق اليت يضمنها الدستور أيضاً أمام احملاكم السويسرية بشكل مباشرب
مث عرض  . وال سيما التمييز القائم على امليل اجلنسي، شدد الوفد على أن سويسرا اختارت أن تأخذ بنهج شامل                

  .ألشهر األخرية قبل أن يتطرق إىل املراحل القادمةالوفد بعض الدروس األولية اليت استخلصتها سويسرا خالل ا

فالدرس األول يتمثل يف االهتمام الكبري الذي أبدته وفود الدول األعضاء أو الدول املراقبة لالسـتعراض               - ٧٥١
  .وأعرب الوفد السويسري عن انبهاره جبودة التدخالت وباحلوار البناء الذي أعقبها. املتعلق بسويسرا

فقـد مسحـت عمليـة      .  الثاين، فيتعلق باالتصاالت اليت أقامتها سويسرا مع اجملتمع املـدين          أما الدرس   - ٧٥٢
ومن . االستعراض الدوري الشامل بإزالة احلواجز اليت كانت تعوق إىل حد ما احلوار بني السلطات واجملتمع املدين  

  . د للمناقشات القطاعيةمث، أقيم حوار يشمل الطائفة الكاملة من احلقوق ويتجاوز نطاق اإلطار املعتا

أما الدرس الثالث، فيتصل بالفرصة اليت أتيحت لسويسرا كي تقف على بعض النقاط الرئيسية واجلوانب           - ٧٥٣
  . اهلامة اليت ينبغي حتسينها يف إطار عمليات التشاور الداخلية

 بغيـة ضـمان اسـتمرار    وعدد الوفد السويسري التدابري املتوخى تنفيذها خالل األشهر القريبة القادمة    - ٧٥٤
ومن ". خاص مبدنية جنيف  "االستعراض الدوري الشامل، معترباً أن هذه العملية ينبغي أال تقتصر على جمرد مترين              

 ٣٠اآلثار اهلامة األوىل اليت متخض عنها االستعراض الدوري الشامل يف سويسرا، إنشاء حتالف يتكون من زهاء                 
فهذا من شأنه أن يساهم يف مواصلة احلوار        . ك ممثل منظمة العفو الدولية    منظمة غري حكومية، مثلما أشار إىل ذل      

مث، ويف إطار عملية املتابعة، أقـر الوفـد         . العام الذي بدأ خالل إعداد التقرير الوطين لسويسرا مع اجملتمع املدين          
ذ التوصيات اليت   السويسري بضرورة إحاطة جملس حقوق اإلنسان بشكل تلقائي مبا ُيحرز من تقدم يف جمال تنفي              

  .٢٠١٢توافق عليها سويسرا، وهو ما يشكل استعراضاً مرحلياً طوعياً قبل تقدمي التقرير الوطين املقبل يف عام 

وتعتزم سويسرا االستفادة من عملية االستعراض الدوري الشامل اليت ترمي إىل حتقيق حتسن ملموس يف                 - ٧٥٥
ت عن عزمها بذل قصاراها لتجعل من هذه األداة وسيلة تسهم يف جمال إعمال حقوق اإلنسان داخل إقليمها وأعرب

  . حتقيق اهلدف املذكور
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ويف اخلتام، شكر الوفد السويسري األمانة على تفانيها يف العمل الذي من دونه كان سيستحيل إجـراء                   - ٧٥٦
  .هذا االستعراض يف غضون املهلة القصرية احملددة

  مجهورية كوريا

 وفقاً جلميع األحكـام ذات الـصلة        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧ملتعلق جبمهورية كوريا يف     أجري االستعراض ا    - ٧٥٧
التقرير الوطين املقدم من مجهورية كوريا وفقـاً  : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     

دته املفوضية السامية   ؛ والتجميع الذي أع   (A/HRC/WG.6/2/KOR/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥للفقرة  
) ج(١٥؛ واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً للفقرة (A/HRC/WG.6/2/KOR/2)) ب(١٥حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة 

(A/HRC/WG.6/2/KOR/3).  

، يف نتائج االستعراض املتعلق ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ونظر اجمللس، يف جلسته التاسعة عشرة املعقودة يف   - ٧٥٨
  ).انظر الفرع جيم أدناه(وريا واعتمدها جبمهورية ك

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق جبمهورية كوريا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري                - ٧٥٩
أو /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها مجهورية كوريا فيمـا يتعلـق بالتوصـيات و               (A/HRC/8/40)الشامل  

تناول بالقدر الكايف خـالل              االستنتاجات، وكذلك التزاما   هتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل ُت
انظـر أيـضاً الوثيقـة      (احلوار التفاعلي الذي أجراه الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة              

(A/HRC/8/40/Add.1).  

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

أكدت حكومة مجهورية كوريا من جديد دعمها الكامل آللية االسـتعراض مبناسـبة اعتمـاد نتـائج                   - ٧٦٠
وأشارت إىل أن االستعراض يتيح أيضاً فرصة لتكرر تأكيد التزامها الثابـت بتعزيـز      . االستعراض املتعلق بكوريا  

  .ومحايتها كإحدى األولويات املدرجة يف جدول أعماهلا الوطينحقوق اإلنسان 

وأعربت مجهورية كوريا عن بالغ تقديرها ملا أسهمت به الدول ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين   - ٧٦١
من مسامهة قيمة يف االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية كوريا وأشارت إىل أن هذه املسامهة تشكل يف                 

د ذاهتا جهداً تعاونياً وأن صالت التعاون اليت أقيمت مبناسبة االستعراض متثل جانباً آخر من اجلوانب اإلجيابية                 ح
وأعربت من جديد عن شكرها ألعضاء اجملموعة الثالثية على أعماهلم اليت ال تثمن وعلى ما اتصفوا                . هلذه العملية 

  .  العملية اهلامةبه من حنكة فائقة يف توجيهها خالل كافة مراحل هذه

وترى مجهورية كوريا أن اجملتمع الدويل قد شرع، من خالل هاتني الدورتني، يف تناول مجيع حـاالت                   - ٧٦٢
وتعترب مجهورية كوريا أن هذه املهمة تكتسي أمهية . حقوق اإلنسان مبختلف الدول على حنو أكثر عدالً ومشاركةً

دوري الشامل يشكل مرحلة حامسة وأنه ينبغي بذل كل اجلهود وأشارت إىل أن بدء عملية االستعراض ال   . قصوى
فالدول األعضاء وهيئات رصد املعاهدات واملفوضية السامية تعمل مجيعاً جنباً إىل    . اجلادة الالزمة لضمان فعاليتها   
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 أن  وأكدت مجهورية كوريا، باإلشارة إىل االستعراض املتعلق هبـا، إىل         . جنب من أجل ضمان فعالية هذه اآللية      
عملية االستعراض كانت بناءة حيث إهنا مسحت بإعادة تأكيد قضايا حقوق اإلنسان وأتاحت فرصة قيمة لشحذ                

  . عزائمها من أجل حتقيق التحسينات الالزمة يف اجملاالت املعنية

مايو أنعمت مجهورية كوريـا النظـر يف مجيـع          /وعقب االستعراض الذي أجراه الفريق العامل يف أيار         - ٧٦٣
وتعترب أن التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري       . صيات املقدمة من الدول   التو

 توصية، تشمل تقريباً مجيع القضايا الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها القضايا             ٣٣الشامل، والبالغ عددها    
  . نسبياًاملطروحة منذ فترة طويلة وتلك اليت تعد حديثة العهد 

ويف إطار اجلهود املبذولة من أجل احلصول على صورة عامة أوضح حملتوى التوصيات، عقدت مجهورية                 - ٧٦٤
وقامت خمتلف الوزارات املعنية بعملية االستعراض بدراسة . مايو/ أيار٣٠كوريا اجتماعاً مشتركاً بني الوزارات يف 

وتشري مجهورية كوريا بإجياز إىل ردود احلكومـة        . تعراضمتعمقة لقضايا حقوق اإلنسان املطروحة يف إطار االس       
  . من التقرير٦٤على التوصيات الواردة يف الفقرة 

وتـرد يف الوثيقـة     . وأعلنت مجهورية كوريا بارتياح أهنا تقبل معظم التوصـيات، كليـاً أو جزئيـاً               - ٧٦٥
(A/HRC/8/KOR/Add.1)ت معلومات مفصلة إضافية عن ردودها على مجيع التوصيا.  

وما فتئت تتبـع  . أوالً، وافقت مجهورية كوريا على اجملموعة الكاملة من التوصيات املتعلقة حبقوق املرأة        - ٧٦٦
وإن الوزارة املعنية باملساواة بني اجلنسني ملتزمة التزاماً عميقاً بـإدراج           . سياسة هتدف إىل النهوض بتلك احلقوق     
 الغرض، تعمل باستمرار على وضع مبادرات ملموسة وتؤدي دوراً وهلذا. املنظور اجلنساين يف السياسات احلكومية

  . ريادياً يف معاجلة القضايا ذات الصلة يف اجتماعات مشتركة بني الوزارات

ثانياً، أعلنت مجهورية كوريا أن احلكومة ستضاعف جهودها الرامية إىل محاية حقوق العمال األجانـب      - ٧٦٧
. وانني ذات الصلة، مبا يشمل القانون املتعلق بتوظيف العمال األجانـب          بشكل فعال، وذلك عن طريق تعزيز الق      

وأكدت أيضاً أهنا ستواصل جهودها مع التركيز على خمتلف التدابري الرامية إىل إدماجهم يف اجملتمع إدماجاً كامالً                 
  .وإىل إجياد سبل انتصاف فعالة لتعزيز محاية حقوق العمال األجانب ومصاحلهم

وهلذا الغرض، . أشارت مجهورية كوريا إىل أهنا ما فتئت تبذل جهوداً صادقة حلماية حقوق املعوقنيثالثاً،   - ٧٦٨
  . شرعت يف اختاذ اإلجراءات احمللية الالزمة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ضع مالحظات هيئات   رابعاً، رحبت مجهورية كوريا أيضاً بالتوصيات اهلامة األخرى املتصلة مبسائل كو            - ٧٦٩
املعاهدات موضع التنفيذ، وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع، وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني علـى               
حقوق اإلنسان، والنظام املتعلق بتسجيل اإلقامة، واالغتصاب يف إطار الزواج، وإيذاء األطفال والعنف املـرتيل،               

وأكدت أهنا ستواصل حبث السبل الكفيلـة بتعزيـز         .  مبنح مركز الالجئ   واجلرمية اجلنسية، واإلجراءات املتعلقة   
  .وحتسني القوانني احمللية ذات الصلة واملؤسسات واإلجراءات ذات العالقة هبذه اجملاالت



A/HRC/8/52 
Page 228 

  

 من التقرير موضوع حبث إضايف، ذلك أن وضعها موضع ٦٤وسيكون بعض التوصيات الواردة يف الفقرة   - ٧٧٠
  . اذ إجراءات تشريعية أو قد ينطوي على تفسري للقوانني احملليةالتنفيذ قد يتطلب اخت

أوالً، وفيما يتعلق بالتوصيات اليت تدعو إىل التصديق على معاهدات أخرى من معاهدات حقوق اإلنسان   - ٧٧١
يـة  واالنضمام إليها، فإن احلكومة ستنظر بعناية يف االنضمام إىل عدة معاهدات، كالربوتوكول االختياري التفاق             

وجيب أيضاً بذل جهود إضافية ملواءمة التشريعات والنظم القانونية احمللية مواءمةً تامةً مع قواعد . مناهضة التعذيب
  . ومعايري حقوق اإلنسان

ثانياً، ومثلما ذكرت مجهورية كوريا خالل احلوار التفاعلي الذي جرى مبناسبة االستعراض املتعلق هبا، فإن                 - ٧٧٢
 اخلدمة العسكرية تتطلب مزيـداً مـن        األمن القومي واالستنكاف الضمريي عن    إلعدام وقانون   قضايا مثل عقوبة ا   

البحث والتوصل إىل توافق واسع يف اآلراء على الصعيد الوطين؛ لذلك مثة حاجة إىل أن تواصل احلكومة جهودها يف        
  .هذا االجتاه

 والقانون املتعلق بالرقابة بدافع األمن أيـضاً        ثالثاً، تتطلب قضايا مثل تعريف التعذيب والعقوبة اجلسدية         - ٧٧٣
تعديل أحكام هامة من القوانني احمللية، ولذلك ينبغي للحكومة أن تنظر بعناية يف السبل الكفيلة بالتغلب علـى                  

  . الصعوبات اليت تنطوي عليها عملية من هذا القبيل

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٢ رابعاً، أشارت مجهورية كوريا إىل أن سحب حتفظها على املادة           - ٧٧٤
وأشارت بوجه خـاص إىل     . املدنية والسياسية، هو مسألة أخرى تتطلب مزيداً من البحث واملشاورات املتعمقة          

النداء الذي توجهت به من أجل إجراء املزيد من املشاورات الثالثية واملشتركة بني الوزارات الستعراض مـسألة                 
  .  النقابية للموظفني العامنيالتعددية النقابية واحلقوق

وأخرياً، أبرزت مجهورية كوريا أن التوصية املتعلقة بانضمامها إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع                - ٧٧٥
. العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، هي التوصية الوحيدة اليت ال ميكن حلكومتها املوافقة عليها يف هـذه املرحلـة                 

إال أهنـا   . صية وروحها، اليت تتمثل يف محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم           ورحبت مبقاصد هذه التو   
ويف انتظار حسم املسألة، سـتبذل      . اعتربت أن بعض أحكام االتفاقية تتعارض مع بعض قوانينها احمللية الرئيسية          

قوانينها الوطنية القائمة   مجهورية كوريا ما يف وسعها من جهد حلماية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين يف إطار               
  .اليت تشمل حقوق اإلنسان لألجانب ورفاههم

وأشارت مجهورية كوريا كذلك إىل ضرورة اختاذ تدابري فعالة يف جمال املتابعة حىت تكون آلية االستعراض آليـة                    -٧٧٦
 املتابعة إنشاء آليـات     وينبغي أن تشمل تدابري   . ذات مصداقية ميكن أن تفضي إىل حتسينات فعلية يف جمال حقوق اإلنسان           

لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين عن طريق استحداث قاعدة حلوار وطين بشأن حقوق اإلنسان بني خمتلـف أصـحاب                   
  .ومن األمهية مبكان أيضاً إتاحة الفرصة للجمهور العام كي يراقب عن كثب السياسات احلكومية. املصلحة

 أيضاً يف إجراء مناقشات بشأن إنشاء آلية للتنفيـذ املنـهجي            ويف هذا الصدد، شرعت مجهورية كوريا       - ٧٧٧
ومن االقتراحات املقدمة، إدراج التوصيات يف خطة العمـل الوطنيـة   . للتوصيات خالل السنوات األربع القادمة 
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ويتعلق مقترح آخر بإنشاء آليـة ُتعـىن        .  املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     ٢٠١١- ٢٠٠٧اجلارية للفترة   
  .ياً مبتابعة القضايا اليت تثار خالل عملية االستعراضحصر

وأكدت مجهورية كوريا أن خمتلف املقترحات ينبغي أال تستثين تلك التوصيات اليت تعترب يف الظاهر صعبة   - ٧٧٨
غـري  ويف هذا الصدد، شدَّدت على أهنا ستويل العناية الواجبة لكل التوصيات مبا فيها تلك اليت تعترب أهنا                . التنفيذ

   .قادرة على املوافقة عليها يف هذه املرحلة وتعرضها، إذا اقتضى األمر، للمناقشة مع مجيع أصحاب املصلحة

وأكدت مجهورية كوريا أن احلكومة ستواصل نظرها يف مجيع التوصيات يف إطـار سـعيها إىل تعزيـز                    - ٧٧٩
ن التقدم على درب محاية حقوق اإلنسان       استجابتها على الصعيدين املؤسسي والسياسايت من أجل حتقيق املزيد م         

وتتطلع مجهورية كوريا إىل االسترشاد هبذه التوصيات القيِّمة يف إطار اجلهود اليت ستبذهلا خالل . وتعزيزها يف البلد
الشهور والسنوات القادمة، مشريةً إىل متسكها مبشاركتها البناءة مع اجمللس واآلليات الدولية األخرى والشركاء              

  .يني واإلقليميني فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسانالثنائ

  . وأكدت مجهورية كوريا من جديد األمهية الكربى اليت توليها لالستعراض الدوري الشامل  - ٧٨٠

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

رية كوريا لبياهنا االفتتاحي ولردها على السؤال الذي كانت قد طرحته أعربت ماليزيا عن تقديرها جلمهو  - ٧٨١
ورحبت أيضاً باملشاركة اإلجيابية جلمهورية كوريا مـع  . خالل احلوار التفاعلي الذي أُجري يف إطار االستعراض    

ت ماليزيا إىل أن وأشار. اجمللس يف إطار االستعراض الدوري الشامل وبالردود اإلضافية املقدمة قبل اعتماد النتائج
واختـذت يف  . مجهورية كوريا اختذت تدابري تشريعية وسياساتية إجيابية ملزيد حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد 

وشددت أيضاً على مـا حققتـه       . الوقت نفسه خطوات هتدف إىل التغلب على التحديات اليت ال تزال تعترضها           
  .تمكني املرأة وحقوق األطفال وحقوق املعوقنيمجهورية كوريا من حتسينات ملحوظة يف جماالت ك

وأشارت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل التوصيات العديدة اليت كانت قد قدمتها خالل احلوار                - ٧٨٢
التفاعلي والواردة يف تقرير الفريق العامل، وطلبت احلصول على املزيد من التفاصيل خبصوص التدابري العملية اليت                

وتبعاً للردود اليت قدمتها مجهورية كوريا، ويف ضوء الوضع         . مجهورية كوريا فيما يتعلق بتلك التوصيات     اختذهتا  
القائم على امليدان، كررت طلبها اختاذ املزيد من التدابري امللموسة والشاملة بشأن التوصيات اليت قدمتها، وال سيما 

  . التوصية املتعلقة بإلغاء قانون األمن القومي

  عليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون الت- ٣

أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا إىل مشاركتها النشطة يف عملية االسـتعراض                 - ٧٨٣
الدوري الشامل من خالل املشاورات اليت أجرهتا مع احلكومة ومنظمات غري حكومية، وتقدمي تقرير يف املوضوع                

 ٣٣ورحبت بالتوصيات اخلتامية املقدمة إىل مجهورية كوريا، البالغ عددها          . فتها واحداً من أصحاب املصلحة    بص
وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام وقانون األمن القومي . توصية، واليت تدخل مجيعاً يف نطاق الوالية األساسية املنوطة هبا
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إىل وفيما خيص الدعاوى اليت تشري . تطلب فيها إبطاهلمابوجه خاص، أفادت اللجنة أهنا كانت قد قدمت توصيات 
 منه ٨انتهاكات مزعومة للحق يف حرية التجمع، أوصت بتعديل القانون املتعلق بالتجمع وتنظيم املسريات ألن املادة    

ة  بإعاد ورحبت. وحثت احلكومة على اعتماد تدابري عملية لوضع التوصيات موضع التنفيذ         . تفسَّر على حنو تعسفي   
انتخاب مجهورية كوريا عضواً يف جملس حقوق اإلنسان، وأعربت عن أملها يف أن تنفذ احلكومة بصورة كاملـة      
ونشطة التعهدات الطوعية اليت أخذهتا على نفسها عقب انتخاهبا للمرة األوىل عضواً يف اجمللس فضالً عن التعهدات 

وسيع نطاق الدور الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق وقالت إهنا تتطلع إىل ت. اليت أكدهتا يف الفترة األخرية
  .اإلنسان يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل ومتابعة نتائجه

ورحب املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية القائمة               - ٧٨٤
كوريا يف عملية االستعراض، إال أهنما أعربا عن خيبة أمـل           على املشاركة، يف بيان مشترك، مبشاركة مجهورية        

وأشارا يف هذا الصدد إىل الشواغل اليت       . شديدة ألن الردود املقدمة من مجهورية كوريا مل تكن كافية وال دقيقة           
كما أشارا إىل حاالت موثقة وأدلة عديـدة تكـشف          . أبديت خبصوص التهديدات اليت تستهدف حرية التجمع      

وأكـدا  . لقوة املفرطة من جانب أفراد الشرطة وقوات األمن فضالً عن االحتجاز التعسفي للمتظاهريناستخدام ا 
تأييدمها للتوصية بتنفيذ برامج إلزامية لتدريب وتثقيف مجيع أفراد قوات األمن واملكلفني بإنفاذ القـوانني علـى                 

وأشارا إىل حـاالت  . ظيم املسريات وتعديلهحقوق اإلنسان، وحثا بقوة على مراجعة القانون املتعلق بالتجمع وتن       
وناشدا احلكومة اختاذ جمموعة    . توقيف عمال أجانب وإبعاد زعماء نقابيني دون مراعاة األصول القانونية الواجبة          

تدابري، من بينها تدابري ملموسة لوضع حد جلميع أعمال التمييز ضد العمال املهاجرين والتصديق على االتفاقيـة                 
وحثا أيضاً احلكومة على تقليص التفاوت يف األجور بني         . ية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     الدولية حلما 

األفراد العاملني يف القطاع غري النظامي واألفراد العاملني يف القطاع النظامي، وعلى إدراج منظور جنساين لتلبية                
  .االحتياجات اخلاصة للنساء العامالت يف القطاع غري النظامي

 منظمـة   ٨٦اإليدز ببيان باسـم     /وأدلت الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البشرية          - ٧٨٥
 مـن  ٢٣جمتمعية تنشط يف جمايل حقوق اإلنسان واحلقوق الثقافية يف مجهورية كوريا، وأشارت إىل التوصية رقم           

راج التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي يف تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل اليت تطلب إد
. وأشارت أيضاً إىل استثناء ست فئات أخرى من مـشروع القـانون           . مشروع القانون املتعلق مبناهضة التمييز    

وأفادت أن هذا االستثناء ميثل إقراراً صرحياً بالتمييز الذي يستهدف فئات حتتاج إىل احلماية وأعربت عن بـالغ                  
وأشارت إىل اإلجنازات الكـبرية الـيت       . ا االستثناء قد يفسح اجملال للعنف اهليكلي وبني األفراد        قلقها من أن هذ   

حققتها مجهورية كوريا والدور الريادي الذي تؤديه على الصعيد الدويل يف جمال الدفاع عن القانون الدويل الذي       
شاركته يف اجلهود الوطنية من أجـل حتقيـق         وأفادت أن اجملتمع املدين يفتخر مب     . يوفر احلماية لألقليات واحترامه   

املساواة واإلنصاف، وأعربت عن جزعها وخيبة أملها ألن اهلوة اليت تفصل بني اجملتمع املدين واإلدارة القائمة حالياً 
وأشارت إىل أن اإلقرار الكامل باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جيـب أن            . فيما يتعلق بالتواصل ما فتئت تتسع     

امالً وصرحياً، وحثت احلكومة على التعجيل بإعادة إدراج الفئات الست اليت جرى إسقاطها، ال سـيما             يكون ش 
  .اهلوية اجلنسانية، يف القانون االحتادي املتعلق مبناهضة التمييز
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ورحبت منظمة العفو الدولية بالدعوة املوجهة إىل احلكومة العتماد مشروع القانون اخلاص املتعلـق بإلغـاء                  - ٧٨٦
ورحبت أيضاً بالتوصيات املتعلقة بإلغاء قانون األمن القومي أو بتعديله على حنو جيعله متفقاً واملعـايري                . عقوبة اإلعدام 

الدولية، وللتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء              
وأكـدت أن   .  إىل توفري املزيد من احلماية حلقوق العمـال املهـاجرين          وركزت توصيات عدة على احلاجة    . القسري

، سلسلة من محالت التمشيط أدت إىل توقيف عمال مهاجرين غـري  ٢٠٠٣نوفمرب /احلكومة نفذت، منذ تشرين الثاين 
ـ              . نظاميني واحتجازهم وإبعادهم   ال وأعربت أيضاً عن أسفها العميق إلبعاد كل من رئيس ونائب رئيس نقابـة العم

وشجعت احلكومة بقوة على تنفيذ التوصيات باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين              . املهاجرين
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وحبماية العامالت          ٢٢وأفراد أسرهم، وسحب حتفظها على املادة       
وطلبـت أيـضاً إىل   . ن وصول مجيع العمال املهاجرين إىل سبل التقاضـي املهاجرات من املمارسات التمييزية، وضما  

احلكومة أن تفي بااللتزام الذي أخذته على عاتقها مبناسبة انتخاهبا عضواً يف اجمللس واملتعلق بالتصديق على االتفاقيات                 
  .النقايب وإلغاء السخرةاألساسية األربع ملنظمة العمل الدولية املتصلة باحلق يف تكوين اجلمعيات وحق التنظيم 

أن تقرير الفريق العامل يشري إىل أن قانون األمن " حمامو مينبيون من أجل جمتمع دميقراطي"وأكدت منظمة   - ٧٨٧
القومي حيد بشكل تعسفي من حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات يف مجهورية كوريا وأوصى بإلغائـه مـراراً       

ثلة اليت تدحض رد احلكومة الذي مفاده أن هذا القانون ال ينفَّذ بـشكل              وذكرت املنظمة عدداً من األم    . عديدة
وحثت احلكومة بقوة وضع توصية     . فالشرطة منعت مواقع معينة على شبكة الويب دون أمر من القضاء          . تعسفي

  .الفريق العامل موضع التنفيذ بإلغاء قانون األمن القومي يف أسرع وقت ممكن

 الدولة موضوع االستعراض بـشأن النتـائج        اآلراء اليت أعربت عنها     -٤
  واملالحظات اخلتامية

عقب تدّخل وفود الدول وممثلي اجملتمع املدين، شكرت مجهورية كوريا الوفود واملمثلني على تعليقـاهتم                 - ٧٨٨
د مبا البّناءة مشرية إىل أن حكومة البلد ستراعي الشواغل واملسائل العديدة اليت أُثريت خالل االستعراض وستسترش

. تلقته من نصائح قيِّمة من أجل الوفاء بالتزامها بتحقيق معايري عليا يف اجملاالت ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان
  .وشكرت أيضاً أعضاء اجملموعة الثالثية وأمانة اجمللس

ـ                - ٧٨٩ يت أدىل هبـا    وأشارت مجهورية كوريا إىل أن تقرير الفريق العامل يتناول فعالً العديد من التعليقات ال
املتحدثون، مبا يشمل مسألة العمال املهاجرين وقانون األمن القومي، وأهنا قد ردَّت على تلك التعليقات سواًء يف                 

  .ردودها اخلطية أو يف بياهنا االفتتاحي

وأكدت مجهورية كوريا من جديد أهنا ال تسمح بإساءة استخدام قانون األمن القومي أو بتفسريه بشكل       - ٧٩٠
ي، وأن احملكمة الدستورية قد وضعت معايري صارمة فيما يتعلق بتفسري القانون هبدف منع إساءة استخدامه                تعسف

مث أشارت إىل أن وزارة العدل ومكتب املدعي العام يبذالن جهوداً لتطبيق القانون             . والتحقق من دستورية تطبيقه   
  .ةعلى حنو يراعي مبدأ احليطة ووفقاً الجتهاد احملكمة الدستوري
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وأخرياً أشارت مجهورية كوريا إىل أن االستعراض ميثل فرصة للوقوف على حالة حقوق اإلنسان يف بلد                  - ٧٩١
حمدد وأن العملية التشاورية الواسعة اليت متهد إلعداد التقرير الوطين تساهم يف حتديد اإلجراءات اليت ينبغي للدولة  

وأشارت كذلك إىل أن التفاعل بـني مجيـع         . إلنسانموضوع االستعراض أن تتخذها من أجل النهوض حبقوق ا        
وأشارت إىل أن هذه التجربة تدعو . أصحاب املصلحة ذوي الصلة أمر حاسم وال مناص منه إلجراء عملية املتابعة

  .إىل التفاؤل وأن االستعراض سيساعد يف النهوض حبقوق اإلنسان يف املدى الطويل

لياً يف البلد واليت أشارت إليها إحدى منظمات اجملتمع املدين، أكدت           وفيما يتعلق باملظاهرات اجلارية حا      - ٧٩٢
مجهورية كوريا أهنا ما فتئت تعمل على ضمان حرية تنظيم املظاهرات واملشاركة فيها، شرط أن تكـون تلـك                   

 وحفـظ   املظاهرات قانونية وسلمية، وأفادت أن ال خيار أمام احلكومة إالّ اختاذ التدابري الالزمة لصون القـانون               
  .النظام ومحاية األمن العام عندما ينتهك املتظاهرون القوانني باللجوء إىل وسائل غري قانونية

  باكستان

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨أُجري االستعراض املتعلق بباكستان يف        - ٧٩٣
من ) أ(١٥لتقرير الوطين املقدَّم من باكستان وفقاً للفقرة        ا: ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١قرار اجمللس   

؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً )A/HRC/WG.6/2/PAK/1 (٥/١مرفق قرار اجمللس 
) ج(١٥؛ واملـوجز الـذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة              )A/HRC/WG.6/2/PAK/2) (ب(١٥للفقرة  

)A/HRC/WG.6/2/PAK/3.(  

، يف نتائج االستعراض املتعلـق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ونظر اجمللس، يف جلسته العشرين املعقودة يف          - ٧٩٤
  ).انظر الفرع جيم أدناه(بباكستان واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بباكستان من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل           - ٧٩٥
)A/HRC/8/42( ،أو االستنتاجات، وكذلك /إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها باكستان فيما يتعلق بالتوصيات و

تناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه  التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل ُت
  ).A/AHRC/8/42/Add.1انظر أيضاً الوثيقة (الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة 

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

يف سياق النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بباكستان، قدم املمثل الدائم لباكستان لدى                 - ٧٩٦
  ). A/HRC/8/42/Add.1الوثيقة ( املتحدة جبنيف معلومات مكتب األمم

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِقبة يف اجمللـس             - ٢
  بشأن نتائج االستعراض

أعربت الصني عن تقديرها ملا اتصفت به باكستان من انفتاح وصراحة يف إطار مشاركتها يف آلية االستعراض                  - ٧٩٧
وكذلك للحوار الصريح والشامل الذي أجرته باكستان مع أطراف متعددة خالل عملية االستعراض             الدوري الشامل،   
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وأعربت أيضاً عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا باكستان حلماية حقوق اإلنسان والنهوض بقـيم الدميقراطيـة                . برمتها
بتوقيع صكوك دولية حلقوق اإلنـسان      ورحبت الصني   . وإعالء سيادة القانون ومكافحة اإلرهاب باستئصال جذوره      

ورحبت باألمهية الكربى . والتصديق عليها وبالتزام باكستان مبواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
اليت توليها باكستان للتنفيذ الفعال لاللتزامات الدولية، ومبا تبذله من جهود إجيابية من أجل تعزيـز ومحايـة حقـوق      

وقالت .  للمرأة واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واجلماعات اليت تنتمي إىل أقليات إثنية وغريهم من السكاناإلنسان
الصني إهنا تؤمن بأن باكستان قادرة متاماً على تعزيز محاية حقوق اإلنسان لشعبها، وإحراز تقدم متواصل يف اجملاالت                  

  .يب وبّناء من أجل تنمية عمل اجمللس بشكل سليماالقتصادية والسياسية واالجتماعية وأداء دور إجيا

وأشارت البحرين إىل أن باكستان عضو يف عديد الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان وأهنا ملتزمة التزامـاً                  - ٧٩٨
وأشارت البحرين أيضاً إىل ما حققته باكستان من إجنازات . تاماً بالوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن عضويتها يف اجمللس

ورحبت البحرين مبا تبذله . جمال حقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية رغم ما تواجهه من حتديات مثبطة للعزائميف  
باكستان من جهود يف جماالت التعليم والصحة وحقوق املرأة واستئصال الفقر ومتكني املرأة، وأعربت عن تقديرها 

  .عاجلةملا تبديه باكستان من إصرار على التصدي جلميع املسائل ال

وأعربت كندا عن تقديرها لرد باكستان على تقرير الفريق العامل بشأن االستعراض املتعلـق بباكـستان                  - ٧٩٩
وأعربت كندا  . وقالت إهنا تتطلع إىل احلصول على رد باكستان النهائي بشأن التوصيات املقدمة من الفريق العامل              

. ني اليت ميكن أن ُتفضي إىل التمييز ضد األقليات الدينيـة          عن تقديرها بوجه خاص اللتزام باكستان مبراجعة القوان       
.  من تقرير الفريق العامل ال تعكس بدقة إحدى التوصيات اليت كانت قـد قدمتـها               ١٠٦وأشارت إىل أن الفقرة     

ـ . فالتوصية، بالصيغة اليت قُدمت هبا، تشري إشارة خاصة إىل الطوائف الدينية القاديانية والالهورية واألمحدية              رد وت
لذلك، طلبت كندا إىل األمانة تصويب هذا اخلطأ قبل اعتمـاد           .  من التقرير  ٢٣التوصية بصيغتها الدقيقة يف الفقرة      

وقد وافقت كندا على اعتماد هذا التقرير       . تقرير الفريق العامل يف غضون املوعد النهائي احملدد إلدخال التصويبات         
وأشارت إىل أن   . حنو يعكس بدقة التوصيات بالصيغة اليت قُدمت هبا       يف اجللسة العامة على أساس أنه سُيصوَّب على         

التعديل الثاين لدستور باكستان ُيجرِّم اعتناق الديانة األمحدية وأن قانون العقوبات ُيجيز حبس أفـراد الطوائـف                 
أملـها ألن   وأعربت كندا عن خيبـة      . القاديانية والالهورية واألمحدية بسبب اضطالعهم بأنشطة الدعوة والتبشري       

 اليت ُتجرم العالقة اجلنسية اليت ُتقـام  "احلدود"ب باكستان رفضت توصياهتا املتعلقة بإبطال األحكام القانونية املتعلقة      
فاحلق يف احلرية ومبـدأ حظـر   . بالتراضي بني طرفني خارج نطاق الزوجية وال تعترف باالغتصاب يف إطار الزواج 

من احلريات واملبادئ املُعترف هبا عاملياً واليت يكرسها اإلعالن العـاملي حلقـوق             التدّخل التعسفي يف احلياة اخلاصة      
وأعربت كندا أيضاً عن خيبة أملها ألن باكستان رفضت توصياهتا املتعلقة بشطب القـذف مـن قائمـة        . اإلنسان
رسها اإلعالن العاملي حلقـوق     فاحلق يف حرية الرأي والتعبري هو حق من احلقوق املُعترف هبا عاملياً واليت ُيك             . اجلرائم
وأشارت إىل القوانني املتعلقة بالتجديف اليت تفتقر إىل تعريف دقيق وواضح، وُتجّرم اإلساءة السم الرسول . اإلنسان

ويف الكثري من األحيان، يتعرض احملامون الذين ينوبون أفراداً         . حممد وتقضي بتوقيع عقوبة اإلعدام يف بعض احلاالت       
وهذه القيود املفروضة على حرية الرأي والتعـبري ال ميكـن           . ف للتهديد باملوت واالعتداء بالعنف    متهمني بالتجدي 

وشجعت كندا باكستان على إحاطة اجمللس بـشكل        . تربيرها وال تدخل يف نطاق القيود اليت جييزها القانون الدويل         
  .منتظم مبا تتخذه من تدابري يف إطار متابعة تنفيذ هذه التوصيات
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هنأ املغرب باكستان على ما اتصف به من صدق وصراحة خالل االستعراض وعلى جهوده الرامية إىل                و  - ٨٠٠
وأشار املغرب إىل   . إرساء دولة تقوم على أساس سيادة القانون واحلقوق األساسية رغم ما يواجهه من صعوبات             

هـاب والتـدفقات الكـبرية      أن باكستان واجهت حتديات عديدة تسببت يف إبطاء مسرية البلد، ومن بينها اإلر            
وتعكس الشفافية اليت اتسمت هبا االنتخابات اليت ُنظمت يف الفترة األخرية تلك اجلهود املبذولة من               . للمهاجرين
وأعرب املغرب عن ارتياحه للجهود الرامية إىل محاية النساء واألطفال وإىل إعمال احلـق يف التعلـيم                 . باكستان

والحظ املغرب بارتياح أيضاً . ن من جهود وتنفذه من إصالحات يف هذا الصددوالصحة، ورحب مبا تبذله باكستا
أن باكستان تعترب استقالل اجلهاز القضائي وحرية التعبري من أولويات جدول أعماهلا الوطين، ورحب باستعداد               

صيات الفريق العامل، وأخرياً، رحب املغرب بالتزام باكستان بتنفيذ تو. باكستان لتقاسم جتاربه املفيدة مع اآلخرين
وذكَّر بأن تنفيذ مجيع التوصيات ال ميكن أن يتم يف الفور وأن التنفيذ الكامل للتوصيات وإعمال احلقوق املشار                   

  .إليها فيها قد يتطلب جهداً يف املدى املتوسط أو حىت الطويل

وأكدت . الدوري الشاملوأقرت الكويت مبا بذلته باكستان من جهود كبرية يف إطار عملية االستعراض   - ٨٠١
أن هذه اجلهود تبيِّن حرص باكستان الكبري على التعامل مع مجيع املنظمات اليت تنشط يف جمال حقوق اإلنـسان                   

وأشـارت الكويـت إىل عمليـة إرسـاء         . وتؤكد تقاليد باكستان الراسخة يف جمال التعاون مع تلك املنظمات         
ظري بوتو وتضحياهتا اجلسيمة من أجل إرساء الدميقراطيـة وتكـريس           الدميقراطية واجلهود اليت بذلتها الفقيدة بنا     

والحظت الكويت أن مجيع التدابري املتخذة من باكستان تعكس إرادهتا السياسية على صون             . احلريات األساسية 
  .مجيع احلقوق وتعزيز دور اجملتمع املدين

تقدمية بالنظر إىل التحديات اليت يواجهها البلد، وال        ووصفت اجلزائر التعليقات اليت أبدهتا باكستان باملهمة وال         - ٨٠٢
وأشارت اجلزائـر إىل أن اسـتنتاجات      . سيما يف سياق حربه ضد اإلرهاب اليت متتد انعكاساهتا إىل شىت أصقاع العامل            

لذلك، من الضروري أن حتـصل    . الفريق العامل وتوصياته تؤكد جهود باكستان املتواصلة من أجل مكافحة اإلرهاب          
وأشادت اجلزائر مبا تبذله    . كستان على الدعم الكايف من اجملتمع الدويل وحتظى بتفهم كامل ملا يواجهه البلد من قيود              با

باكستان من جهود من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ونوَّهت جبهودها املتواصلة من أجل دفع عجلة التقدم حنو      
رأة يف جمايل التعليم والتوظيف وبالتطورات اليت شهدها البلد يف جمـال            حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض بوضع امل      

  .النهوض حبقوق األطفال والتقدم املستمر الذي أحرزه البلد يف سياق مكافحة الفقر

والحظت إندونيسيا مع التقدير أن باكستان قد راعت بالفعل العديد من التوصيات اليت ُوجهت إليهـا                  - ٨٠٣
ورحبت إندونيسيا مبا قطعتـه  . وري الشامل واختذت تدابري من أجل وضعها موضع التنفيذ        خالل االستعراض الد  

ونوهت مبا تبذله باكستان من جهود جدية لوضع        . باكستان من أشواط من أجل االنتقال إىل الدميقراطية الكاملة        
ن تنفيذ القوانني املعتمدة اهلياكل القانونية الالزمة للقضاء على العنف ضد املرأة، وشجعت باكستان على أن تضم   

وأشارت أيضاً إىل ما سجل من تغري إجيايب فيما يتعلق بوضـع املـرأة،              . ملكافحة العنف ضد املرأة تنفيذاً صارماً     
مؤكدة أن هذا التغري سيترجم إىل مسامهة إجيابية من جانب املسؤولني يف إقامة حوار نشط يتنـاول الـسياسات           

واعتربت إندونيسيا أن باكستان تسري يف الطريق السوي حبرصها على ضمان           . طفالوالقضايا اليت هتم النساء واأل    
استقالل اجلهاز القضائي يف إطار برملان باكستان املنتخب، مشرية إىل أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً طـويالً،                  

  .ولذلك وجب أن حتصل باكستان على الدعم الكايف يف هذا الصدد
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تقرير الوطين املقدم من باكستان إىل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل والحظت اهلند أن ال  - ٨٠٤
وأشارت اهلند للتذكري إىل أن اإلقليم املشار إليـه         ). ٨١ والفقرة   ٧٢الفقرة  (يشري إىل إقليم آزاد جامو وكشمري       

  .رعيةيشكل جزءاً من والية جامو وكشمري اهلندية اليت حتتلها باكستان بصورة غري ش

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون- ٣

رحب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان واللجنة الباكستانية حلقوق اإلنسان بتصديق باكستان علـى                - ٨٠٥
اخلاص بـاحلقوق املدنيـة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبتوقيعها على العهد الدويل     

وأعربا أيضاً عن ارتياحهما للجهود الرامية إىل إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان . والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب
 من تقرير الفريـق  ١٠٨غري أهنما أعربا عن بالغ القلق إزاء التعليق الذي أبدته باكستان يف الفقرة          . وفقاً ملبادئ باريس  

لذي يفيد حتديداً أن عدداً من التوصيات ال تدخل يف نطاق حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً وال تتفق مـع                    العامل، وا 
 من تقرير الفريـق العامـل، حثـت         ٤٣وفيما خيص الفقرة    . التعهدات وااللتزامات اليت أخذهتا باكستان على نفسها      

. ٦٢/١٤٩ذ عقوبة اإلعدام وفقاً لقرار اجلمعية العامة        املنظمتان باكستان على النظر يف اعتماد قرار يقضي بوقف تنفي         
، أشارت املنظمتان إىل ما تواجهه املرأة من اهتامات بالزنا حىت إذا كانت مرتبطـة بعقـد زواج              ٤٣وخبصوص الفقرة   

ة توقيـع   وأكدت املنظمتان أنه ال ُيعتد بشهادة غري املسلمني والنساء يف حال          . قانوين، ولكن بدون موافقة أفراد أسرهتا     
وفيمـا خيـص   . عقوبة احلد رغم أن هذه العقوبة تنطبق أيضاً يف حالة ارتكاب جرمية االغتصاب اليت تستهدف النساء  

 اليت تشري إىل جترمي القذف، أعربت املنظمتان عن استيائهما من رفض باكستان مراجعة القيود املنـصوص                 ٢٣الفقرة  
وطلبتا إىل باكستان أن تتعاون تعاوناً كـامالً   . مبادئ احلق يف حرية التعبري    عليها يف القوانني القائمة واليت ال تتماشى و       

مع هيئات معاهدات األمم املتحدة وإجراءاهتا اخلاصة، وال سيما املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملمثل                
 املنظمتان باكستان على املوافقة على مجيع       وأخرياً، حثت . اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان        

  .التوصيات املقدمة من الفريق العامل ووضعها موضع التنفيذ خالل السنوات األربع القادمة

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن االستعراض الدوري الشامل جاء يف وقت مناسب تزامن مع   - ٨٠٦
ورحبت بإبطال القوانني   . دد من اإلصالحات يف جمال حقوق اإلنسان      شروع احلكومة املنتخبة اجلديدة يف تنفيذ ع      

اليت حتد من حرية الصحافة وباستعادة احلقوق اليت تتمتع هبا املنظمات العمالية، وحثت باكستان علـى تنفيـذ                  
س فقد منح الرئي  . التوصيات الرامية إىل استعادة مجيع احلريات اليت كانت قد ُعلقت خالل فرض حالة الطوارئ             

فرباير الـيت آلـت إىل      / شباط ١٨ورغم هذه التوصية وانتخابات     . مشرف نفسه السلطة املطلقة لتعليق الدستور     
وأعربت عن أسفها ألن باكستان مل تعلن بوضـوح         . تنصيب حكومة جديدة، فإن سيادة الدستور مل ُتستعد بعد        

جلهاز القضائي إىل وظائفهم وأوصت باكستان بأن       اختاذ قرار بتنفيذ التوصية املتعلقة بإعادة األفراد املعزولني من ا         
حترص يف املستقبل على إشراك اجملتمع املدين بشكل تام يف املشاورات اليت ُتجرى يف إطار عمليـة االسـتعراض                   

وأشارت أيضاً إىل أن اللجنة الباكستانية حلقوق اإلنسان كانت قد أعربت عن اسـتيائها مـن     . الدوري الشامل 
ه احلكومة خالل االستعراض والذي مفاده أن توصيات معينة ال تدخل يف نطاق احلقوق املعترف      املوقف الذي تبنت  

وقالت إهنا تؤيد ما ورد يف التوصيات من أن الضمانات والقيود املتصلة . هبا عاملياً وال تتفق مع االلتزامات الوطنية
هبا عاملياً، مشرية إىل أن احلكومـة تغـالط         بتنفيذ عقوبة اإلعدام تشكل مبدأً من مبادئ حقوق اإلنسان املعترف           

وأخرياً، أعربت . نفسها عندما تنكر أن عدم توفر سبل احلماية الكافية للمرأة املتهمة بالزنا يشكل انتهاكاً حلقوقها
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عن أسفها لعدم تضمني التقرير توصيات تتعلق حباالت االختفاء وأشارت إىل السرية اليت حتيط بالعمليات اليت تنفذ 
ورحبت بالتوصية اليت وجهتها املكسيك إىل باكستان بامتثال القانون الدويل حلقوق           .  إطار مكافحة اإلرهاب   يف

  .اإلنسان والقانون اإلنساين والقوانني الدولية املتعلقة بالالجئني يف إطار مكافحتها لإلرهاب

 .١٦ و ١٥ و ١٤ و ٥ و ٤شمل التوصـيات    وطلبت جلنة احلقوقيني الدولية التعجيل بتنفيذ مجيع التوصيات، مبا ي           -٨٠٧
وأشارت إىل أنه جيب على باكستان أن تعاجل النتائج اليت آلت إليها أزمة سيادة القانون اليت بلغت ذروهتا يف عـام                     

وأشارت إىل أن الربملان اجلديد مل حيدد بعد الطريقة اليت ميكن له هبا أن يلغي بشكل                .  بإعالن حالة الطوارئ   ٢٠٠٧
ت الدستورية اليت أقرهتا حكومة مشرف وكذلك قوانني الطوارئ الـيت صـدرت مبوجـب تلـك                 واضح التعديال 

وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية أن احلكومة االئتالفية مل تتوصل حىت اآلن إىل إعادة مجيـع القـضاة إىل        . التعديالت
وأكدت . إنشاء نظام قضائي مستقل   وظائفهم بعد إقالتهم يف أثناء حالة الطوارئ رغم توصية الفريق العامل بإعادة             

على ضرورة امتثال اإلجراءات املتخذة من أجل مكافحة اإلرهاب ملبادئ سيادة القانون واملعايري الدوليـة حلقـوق                 
وذكّرت أيضاً باكستان بالطبيعة التبعية واجلوهرية حلق الفرد يف املساواة أمام القانون واملساواة يف محايـة                . اإلنسان

  . من تقرير الفريق العامل بشأن استعراض باكستان١٠٨رحت أن يغض اجمللس النظر عن حمتوى الفقرة القانون، واقت

ورحبت منظمة العفو الدولية بالتبادل املوضوعي الذي أجري يف سياق االستعراض املتعلـق بباكـستان             - ٨٠٨
جهودها الرامية إىل إلغاء عقوبة     وشجعتها على مواصلة    . وبااللتزامات اإلجيابية اليت أخذهتا احلكومة على نفسها      

ورحبت بإعالن باكستان نيتها االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء               . اإلعدام
القسري بالتزام احلكومة باحترام مبدأ سيادة القانون وتعهدها بالتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومـة حلقـوق                

وحثت باكـستان علـى     . ر حرهبا ضد اإلرهاب وتعويض ضحايا تلك االنتهاكات       اإلنسان اليت ترتكب يف إطا    
التعجيل بوضع حد جلميع أعمال االختفاء القسري؛ وضمان اإلفراج الفوري عن مجيع األشخاص احملتجـزين يف                

. السر أو نقلهم إىل أماكن احتجاز رمسية ختضع للرصد املستقل؛ ومقاضاة املوظفني الذين تثبـت مـسؤوليتهم                
وشجعت احلكومة على التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب،              

وشددت على ضرورة إعادة القضاة الذين عزلوا مبوجب قـانون          . وعلى تنفيذ أحكامهما يف إطار القوانني احمللية      
م مبا يكفل للقضاة أداء وظـائفهم يف مـأمن          الطوارئ إىل وظائفهم ووضع إجراءات شفافة لتعيني القضاة وعزهل        

وأشارت إىل أن باكستان رفضت بعض التوصـيات        . وبعيداً عن تضارب املصاحل والتدخل غري املربر والتخويف       
حبجة أهنا ال تشري إىل حقوق إنسانية تدخل يف نطاق احلقوق املعترف هبا عاملياً يف حني أن العديـد مـن هـذه                       

. ا مشمولة بصكوك حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة اليت صدقت عليها باكستان           التوصيات يتطرق إىل قضاي   
 من تقرير الفريق العامل والرد على ١٠٨وشجعت باكستان على إعادة النظر يف التوصيات املشار إليها يف الفقرة  

  .جوهرها بدالً من االكتفاء بتناول اجلوانب الشكلية منها

، يف بيان مشترك مع احلركة الدولية )املنتدى اآلسيوي(ي حلقوق اإلنسان والتنمية وأعرب املنتدى اآلسيو  - ٨٠٩
ملناهضة التمييز والعنصرية وحركة باكس رومانا، عن قلقه الشديد وخيبة أمله ألن باكـستان أصـرت خـالل            

 مبا قامت به وقال إنه ينبغي للحكومة اجلديدة أن تعترف  . االستعراض على إنكار سجلها يف جمال حقوق اإلنسان       
  احلكومة اخلاضعة لسلطة اجليش يف املاضي القريب من أعمال قمع يف بعض احلاالت ومبا اتصف به موقفها مـن                   

وأكد أنه على الرغم من إنكار باكستان، يف أثناء دورة الفريق العامل، قيام أي شكل . ال مباالة يف حاالت أخرى
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يف البلد، فـإن البحـوث   ) الداليت(لطبقي ووجود أفراد منبوذين   من أشكال التمييز القائم على أساس االنتماء ا       
اجلديدة تشري إىل أن التمييز القائم على أساس االنتماء الطبقي ميثل واقعاً ملموساً بالنسبة إىل زهاء مليوين شخص        

تراف هبـذا   يف باكستان، فضالً عن أغلبية العاملني املسترقني يف القطاع الزراعي، وحث باكستان بقوة على االع              
الشكل من التمييز؛ وعلى مكافحة استغالل العمال الكادحني املسترقني؛ واختاذ تدابري فعالة، على غرار البلـدان                

  . املتأثرة األخرى، بغية القضاء على هذا الشكل من التمييز

دين وحقوق األقليات   والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة بارتياح أن املسألة اهلامة املتعلقة حبرية ال             - ٨١٠
والحظ، مثلما أشار إىل ذلك عدد من الدول، أن القضايا الرئيـسية الـثالث              . قد ُبحثت خالل احلوار التفاعلي    

املتصلة حبرية الدين يف باكستان هي حظر اجلماعات الدينية وقيام قوانني تتعلق بالتجديف، وتكرر حاالت االعتداء 
 الحـظ أن    ،وإذ أشار إىل املواد ذات الصلة من القانون اجلنائي الباكـستاين          . بالعنف ضد أفراد األقليات الدينية    

القانون اجلنائي ينص على توفري احلماية القانونية جلميع األديان، ورغم ذلك فإن اإلسالم يظل الدين الذي حيظى                 
داة بني يدي السلطة الدينية     وأفاد املركز أن القانون املتعلق بالتجديف ميثل يف واقع األمر أ          . بأكرب قدر من احلماية   

وأعرب املركز، يف ختام كلمته، عن أمله يف أن ُتجرى مراجعة           . للدولة لقمع األقليات السياسية والدينية األخرى     
  . شاملة لألحكام اليت صدرت حبق األشخاص احملبوسني يف الوقت الراهن بتهمة التجديف

اف باكستان بأمهية الدور الذي أدته حركـة احملـامني          ورحب املركز اآلسيوي للموارد القانونية باعتر       - ٨١١
وأشار إىل النداءات املتكررة .  يف الكفاح من أجل إرساء نظام قضائي مستقل٢٠٠٧مارس /واجملتمع املدين يف آذار

الواردة يف تقرير الفريق العامل من أجل إرجاع القضاة املعزولني إىل مناصبهم، وإىل كون عدم وجود نظام قضائي 
وحدد املركز يف الفتـرة     . تقل يعين تعليق احلقوق األساسية يف البلد النعدام مجيع سبل اجلرب القانونية الفعالة            مس

 مركزاً من مراكز االحتجاز غري القانونية يف باكستان، حيث يتعرض احملتجزون للحبس االنفـرادي               ٥٢األخرية  
توصيات املتكررة بالتصديق على االتفاقية الدولية      ورحب بال . والتعذيب واالختفاء أو لإلعدام بإجراءات موجزة     

وأعرب عن بالغ القلق إزاء إنكار باكستان وجود متييز يقوم على           . حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
ومع ذلك، رحب املركز بالنداء املوجه إىل باكستان يف تقرير الفريق العامل من أجل اختاذ . أساس االنتماء الطبقي

وأعرب عن خيبة أمله ألن احلكومة حتاول تقويض عملية .  عملية وفعالة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسانتدابري
االستعراض برمتها، مبا يف ذلك االستعراض املتعلق بباكستان، وذلك بغضها النظر عن توصيات وجيهة، وال سيما 

وأعرب عن أمله   . املتعلقة بالتجديف وعقوبة اإلعدام   التوصيات املتعلقة بقوانني تطبيق احلدود الشرعية، والقوانني        
  . يف أن حتجم باكستان عن مثل تلك اإلجراءات وتلتزم مبعاجلة مجيع القضايا املثارة

وأفادت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان أن بيانات عدة أديل هبا خالل االستعراض املتعلق بباكـستان                  - ٨١٢
ة على حرية الدين أو املعتقد، وتعديل التشريعات اليت متيز ضد األشخاص املنتمني إىل              دعت إىل رفع القيود املفروض    

ديانات األقليات، ومحاية حرية الدين، وحرية املعتقد بوجه عام، وحثت باكستان على أن تأخذ هـذه التوصـيات        
نسني ومكافحـة العنـف     وأشارت إىل ما قدم من توصيات عدة تتعلق حبقوق املرأة واملساواة بني اجل            . مأخذ اجلد 

وأشارت أيضاً إىل املالحظـات     . والتمييز ضد املرأة، ودعت باكستان إىل أن تسعى جبدية إىل تنفيذ تلك التوصيات            
. اليت قدمت خالل االستعراض بشأن ضرورة الفصل بني السلطتني القضائية والتنفيذية وضمان اسـتقالل القـضاء               



A/HRC/8/52 
Page 238 

  

ديان على ضرورة إيالء هذه املسائل أولوية عالية وبذل جهود جدية من أجل وأكدت املنظمة الدولية املشتركة بني األ
  .االستجابة لتطلعات الشعب الباكستاين فيما يتعلق باحلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ادئ عن بالغ القلق من رفض      وأعربت منظمة رصد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهل               -٨١٣
وبينمـا أشـارت إىل رفـض    . باكستان التوصيات اليت اعتربت أهنا ال تدخل يف نطاق حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً    

املتعلقتني بعدم االعتراف باالغتصاب يف إطار الزواج، فإهنا رحبت بالبيان الذي أدلت بـه              ) د(٣٠و) ب(٢٣التوصيتني  
أهنا ستعاجل هذه املسألة يف إطار نظامها للقضاء اجلنائي، مبا يشمل القانون املقترح املتعلق بـالعنف                باكستان والذي مفاده    

ت باكستان على ضمان معاقبة األفراد الذين يرتكبون جرمية االغتصاب يف إطار الزواج عن طريق التنفيـذ              ـوحث. املرتيل
) ب(٢٣ي أدلت به باكستان مبوافقتـها علـى التوصـيتني           ون وأعربت عن أملها يف أن يقترن البيان الذ        ـالفعال للقان 

 من اللجنـة املعنيـة      ٢٠٠٧رغم التوصية املقدمة يف عام      )    ه(٦٢وأشارت أيضاً إىل رفض باكستان التوصية       ). د(٣٠و
بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بضمان عدم تطبيق قانون القصاص والديَّة يف حاالت العنف ضـد املـرأة،                    

ـ   ـال القان ـن امتث ـحثت باكستان على أن تضم    و ـ  ـون احمللي لتوصي ) ب(٢٣وخبـصوص التوصـيتني     . ةـة اللجن
، أشارت إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كانت قد اعتربت أن جترمي العالقات اجلنسية القائمة على أساس                  )ب(٦٢و

قوق اإلنسان، والحظت أن هذه املمارسة تـشكل        التراضي خارج نطاق الزواج وكذلك الزنا يشكل انتهاكاً لقانون ح         
  . وطلبت إىل باكستان أن توافق على التوصيتني. متييزاً ضد املرأة واألقليات اجلنسية

وأعربت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان عن انشغاهلا من أن املرأة ال تتمتع، على ما يبدو، حبقوقها الصحية                   - ٨١٤
قلق إزاء النتائج اليت متخض عنها مشروع القانون املتعلق بإنشاء جلنة وطنية حلقـوق              وأعربت عن بالغ ال   . يف باكستان 

وذكَّرت بأن عدداً من األحكام الواردة يف       . ٢٠٠٥فرباير  /اإلنسان، ألن هذا املشروع يظل حرباً على ورق منذ شباط         
ن أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق     مشروع القانون أثارت انتقادات، ومن بني تلك األحكام الشرط الذي يقضي بأن يكو            

وتشمل اجلوانب األخرى   . اإلنسان من املوظفني احلكوميني السابقني، وهو ما من شأنه أن يؤثر يف استقاللية املؤسسة             
وأخرياً، أكـدت   . اليت أثارت االنتقاد، طرائق تعيني املفوضني، وحتديد أجورهم ومتويل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            

ام باكستان يف الفترة األخرية بالتصديق والتوقيع على ثالثة صكوك رئيسية من صكوك حقوق اإلنـسان                املنظمة أن قي  
  .ميثل خطوة هامة حنو وفاء باكستان بتعهداهتا والتزاماهتا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض    - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

ويف ختام االستعراض، شكرت باكستان الدول األعضاء على كلماهتا اللطيفة وهتنئتها باكـستان علـى          - ٨١٥
وشكرت باكستان بوجه اخلصوص اجلزائر على ما ورد يف بياهنا من           . التزامها القوي حبقوق اإلنسان والدميقراطية    

  . أن باكستان حتتاج إىل دعم من اجملتمع الدويل ملكافحة اإلرهاب

ورداً على تدخل كندا، قالت باكستان إن كندا مل حتترم املوعد النهائي احملدد لتقدمي االقتراحات املتعلقة                  - ٨١٦
بإدخال تصويبات على تقرير الفريق العامل، وأشارت إىل إسقاط يف التقرير، مؤكدةً أن اإلسقاط من األمور اليت                 

وأكدت باكستان أن قوانينـها ال ميكـن أن تبـيح    . حتدث من حني إىل آخر واليت ميكن حلها عن طريق احلوار       
فقانون باكستان يستند إىل القواعد     . العالقات اجلنسية القائمة على أساس التراضي خارج نطاق الرابطة الزوجية         
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وأكدت باكستان أهنا . املرعية، وباكستان تعترب أن هذه العالقات ال متثل حقاً من حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً
. ى إىل إصالح القانون الوطين املتعلق بالقذف، مشرية إىل ضرورة التصدي للرتعة حنو إساءة استخدام القانون تسع

واستجابة للنداءات املوجهة من بعض مكونات اجملتمع املدين بإبطال القانون، تسعى احلكومة إىل مجع آراء مجيع                
 الذي يطلب   ٧/٣٦ستان، يف هذا الصدد، بقرار اجمللس       وذكَّرت باك . أفراد اجملتمع مث تتخذ قرارها يف هذا الشأن       

فيه اجمللس إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري أن يبلِّغ عن احلاالت اليت تشكِّل فيها 
ا املبدأ ميثل   وأشارت إىل أن هذ   . إساءة استخدام احلق يف حرية التعبري عمالً من أعمال التمييز العنصري أو الديين            

  .جزءاً من القانون الدويل جيب احترامه

وأحاطت باكستان علماً باملقترحات البناءة املقدمة من بعض املنظمات غري احلكومية اليت تناولت الكلمة،   - ٨١٧
إال أهنا أفادت أن بعض اخلطابات قد عفا        . وقالت إهنا ستنقلها إىل السلطات املختصة يف باكستان للتعليق عليها         

 ٨عنها الزمن معتربة أهنا مل تراع البيان الذي أدلت به باكستان خالل االستعراض وال بياهنا الذي أدلت بـه يف                     
  . ٢٠٠٨مـارس   /فبعض هذه البيانات مل يراع التطورات اليت شهدهتا باكـستان منـذ آذار            . ٢٠٠٨مايو  /أيار

اكستان إهنا ترفض بعض التوصيات املقدمة من وفيما يتعلق بتدخل االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، قالت ب
وأشارت باكستان إىل أن احلكومة اجلديـدة قـد   . االحتاد ألهنا غري مطابقة لإلجراءات املتفق عليها داخل اجمللس     

وأكدت أن االهتامات اجملردة ال حتل املشكالت وأن احلوار هـو           . كلفت باستعراض مسألة تطبيق عقوبة اإلعدام     
لغت باكستان بأهنا قد شرعت يف إصالح قانون الزنا، وتسعى إىل تشخيص الثغرات القائمة يف               وأب. أفضل وسيلة 

  .إجراءات التسجيل؛ وأهنا تويل عناية خاصة لضحايا االغتصاب وتسعى إىل جرب ما يلحقهم من ضرر

مري متثـل  وباإلشارة إىل تدخل اهلند، دحضت باكستان ما دفعت به اهلند من أن منطقة أزاد جامو وكش     - ٨١٨
ودفعت بأن والية جامو وكشمري برمتها منطقة متنازع عليها، مبا يشمل املنطقة الواقعة . جزءاً من األراضي اهلندية

  . حتت االحتالل اهلندي، وذلك وفقاً لقرارات جملس األمن ذات الصلة وإىل أن ُيتوصل إىل تسوية هنائية للمسألة

وأكدت أهنا ستحيل إىل إسالم أباد      . لس واألمانة واجملتمع املدين   ويف اخلتام، شكرت باكستان رئيس اجمل       - ٨١٩
مجيع املسائل اليت أثريت خالل االستعراض، وأعربت عن تقديرها ملا اتصفت به االنتقادات من صدق ونزاهـة،                 

  . مشرية إىل أن ذلك من شأنه أن يساعدها يف تصحيح مسارها يف حالة احنرافها عن الطريق السوي

  زامبيا

   وفقاً جلميع األحكام ذات الـصلة الـواردة يف          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩أجري االستعراض املتعلق بزاميبا يف        - ٨٢٠
من مرفق ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من زامبيا وفقاً للفقرة : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية٥/١قرار اجمللس 
ذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً        ؛ والتجميع ال  (A/HRC/WG.6/2/ZMB/1) ٥/١قرار اجمللس   

) ج(١٥واملـوجز الـذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة             ؛  (A/HRC/WG.6/2/ZMB/2)) ب(١٥للفقرة  
(A/HRC/WG.6/2/ZMB/3).  

، يف نتائج االستعراض املتعلـق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ونظر اجمللس، يف جلسته العشرين املعقودة يف          - ٨٢١
  ).انظر الفرع جيم أدناه(عتمدها بزامبيا وا



A/HRC/8/52 
Page 240 

  

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بزامبيا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل                 - ٨٢٢
(A/HRC/8/43)           أو االستنتاجات، وكـذلك  /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها زامبيا فيما يتعلق بالتوصيات و

تناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه التزاماهتا الطوعية وردودها ع لى األسئلة أو املسائل اليت مل ُت
  ).A/HRC/8/43/Add.1انظر أيضاً الوثيقة (الفريق العامل املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ١
  اجات وبشأن التزاماهتا الطوعيةأو االستنت/التوصيات و

رحبت زامبيا بآلية االستعراض الدوري الشامل وباملشاركة النشطة للدول اليت ميَّزت االستعراض املتعلق               - ٨٢٣
وُدعي اجمللس إىل أن يالحظ التغريات اإلجيابية اليت شهدهتا زامبيا يف جمال حقوق اإلنسان رغم ما تواجهه من              . هبا

  .ة فيما يتعلق بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها داخل إقليمهاحتديات متنوعة عديد

وتشهد على هذه التغريات العملية التشاورية اليت أجريت إلعداد التقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض   - ٨٢٤
حبقوق اإلنسان؛  الدوري الشامل؛ واخلطط اليت تضعها زامبيا يف إطار اخلطة اإلمنائية الوطنية اخلامسة فيما يتعلق               

واألمهية اليت توليها لعملية تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات اإلقليمية والدولية اليت تكون زامبيا طرفاً فيهـا؛                 
وااللتزام الطوعي الذي أخذته زامبيا على نفسها بتوجيه دعوة دائمة إىل أصحاب الواليات اخلاصة املعنيني بقضايا 

  .يل املثال ال احلصرحقوق اإلنسان، وذلك على سب

 توصية  ١١بالنظر يف   ) A/HRC/8/43( من تقرير الفريق العامل      ٥٩وقد تعهدت زامبيا، يف إطار الفقرة         - ٨٢٥
  ).A/HRC/8/43/Add.1(وترد هذه الردود يف الوثيقة . وبتقدمي ردودها عليها يف أثناء الدورة احلالية للمجلس

قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قالت زامبيا إنه يـسرها أن           وفيما خيص التوصية بالتصديق على اتفا       - ٨٢٦
  .٢٠٠٨مايو /حتيط اجمللس بأهنا قد وقعت االتفاقية يف أيار

. ويف اخلتام، أكدت زامبيا من جديد التزامها بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتـها       - ٨٢٧
مية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف أراضـيها ورحبـت    ويف هذا الصدد، تعهدت زامبيا مبواصلة جهودها الرا       

  .بالفرصة اليت أتاحها هلا االستعراض للمسامهة يف أعمال اجمللس

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

وأشارت إىل أن زامبيا    . الل االستعراض رحبت الصني باملوقف الرتيه واجلدي الذي اتصفت به زامبيا خ           - ٨٢٨
أحرزت تقدماً إجيابياً حنو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ليس فقط يف بناء نظام شامل ملعايري حقوق اإلنـسان                  

وأشارت الصني أيضاً إىل التقدم احملرز يف . ومحايتها وإمنا أيضاً يف وضع وتنفيذ تدابري عديدة تتعلق حبقوق اإلنسان
وأخـرياً، الحظـت    . ة النظام القضائي وتكريس احلق يف التعليم واحلق يف السكن واحلق يف الصحة            ضمان عدال 

بارتياح ما اتصفت به زامبيا من صراحة وانفتاح يف تعاملها مع الصعوبات والتحديات العديدة اليت تواجهها يف                  
  .جمال حقوق اإلنسان
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زامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وبالتعاون مع آلية        وهنأت اجلزائر زامبيا على تقريرها ونوَّهت بالت        - ٨٢٩
ومما شجع اجلزائر موافقة زامبيا على تعزيز جهودها فيما يتعلق بالقضايا اجلنـسانية  . االستعراض الدوري الشامل 

ت والتصدي للفقر املدقع وآثاره على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يشمل حقوق الفئـا              
وشجعت زامبيا كذلك على مواصلة جهودها . اإليدز/املستضعفة كالفتيات واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية

  .الرامية إىل حتسني نظام التعليم وظروف عيش احملتجزين والتماس املساعدة الدولية من أجل بلوغ أهدافها

ت واسعة النطاق مع اجملتمع املدين إلعداد التقرير وأعربت آيرلندا عن سرورها ملا أجرته زامبيا من مشاورا  - ٨٣٠
ورحبت مبوافقة زامبيا . الوطين وشجعتها على تعميق هذه املشاركة يف إطار معاجلتها للقضايا املثارة خالل العملية

ورحبت أيضاً بالدعوة الدائمة اليت وجهتها زامبيا إىل      .  توصية أخرى  ١١ توصية وبإعالن نيتها النظر يف       ١٩على  
وأحاطت علماً مبا ُيبذل من جهد لتحسني ظروف العيش يف السجن وأوصت مبواصـلة  . مجيع اإلجراءات اخلاصة 

ورحبت أيضاً بالتقدم الذي أحرزته زامبيا فيما يتعلق بإدراج أحكام اتفاقية القضاء . هذا اجلهد على سبيل األولوية
والحظت بارتياح . ثتها على تنفيذ هذا الصك تنفيذاً تاماًعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قوانينها احمللية وح

وأعربت أيضاً عن أملها . أن زامبيا أقرت باحلاجة إىل إجراء إصالحات فيما يتعلق بالقوانني اليت تنظم حرية التعبري
ن اآلليات وأخرياً، طلبت آيرلندا احلصول على معلومات، يف الوقت املناسب، ع. يف أن تلغي زامبيا عقوبة اإلعدام

اليت يزمع إنشاؤها لضمان متابعة تنفيذ التوصيات ودعت زامبيا إىل إحاطة اجمللس بكل ما ُيستجد من تطورات وما 
  .ُيحرز من تقدم، ولو كان ذلك قبل االستعراض القادم

دف ونوهت نيجرييا مبا اتصفت به زامبيا من شفافية خالل عملية االستعراض ومبا اختذته من مبادرات هت                 - ٨٣١
وأقرت نيجرييا أيضاً مبا تواجهـه      . إىل ضمان وضع خمتلف التوصيات املقدمة يف أثناء االستعراض موضع التنفيذ          

زامبيا، بوصفها بلداً نامياً، من حتديات يف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ملواطنيها ومحايتها، ودعت                
  . زامبيا يف هذا الصدداجملتمع الدويل إىل أن يكمِّل اجلهود اليت تبذهلا

والحظت سويسرا مع التقدير الروح البناءة والتعاونية اليت اتصفت هبا زامبيا خالل عملية االسـتعراض                 - ٨٣٢
 توصـية،   ١٩ورحبت بكون توصيات عدة، من بني التوصيات اليت وافقت عليها زامبيا والبالغ عددها              . برمتها

ما خيص وضع النساء، رحبت برغبة زامبيـا يف إدراج منظـور            وفي. هتدف إىل النهوض بوضع النساء واألطفال     
وإذ تعي سويسرا التحديات اليت تواجهها زامبيا، فقد أشارت، مـع           . جنساين يف إطار عملية متابعة االستعراض     

وأشارت . ذلك، إىل ضرورة ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ الربامج الوطنية اخلاصة باألطفال على سبيل األولوية             
 خاص إىل حالة األطفال املنتمني إىل الفئات املستضعفة فيما يتعلق بأمور منها حصوهلم على خدمات الصحة بوجه

وشجعتها على تنفيذ التوصيات اليت     . وترى سويسرا أنه ينبغي لزامبيا أن تويل عناية خاصة لوضع الفتاة          . والتعليم
  .غرضوافقت عليها وعلى مواصلة العمل مع اجملتمع املدين هلذا ال

وهنأت أوغندا زامبيا على ما اختذته من خطوات ترمي إىل إزالة العقبات اليت تعطل سري نظام القـضاء                    - ٨٣٣
وعلى ما اختذته من تدابري هتدف إىل سن تشريعات تراعي املسائل اجلنسانية، وال سيما للتصدي للعنف القائم على 

تشريعية واالستراتيجيات اليت تعاجل قضايا الصحة اإلجنابية       وأشارت أوغندا أيضاً إىل التدابري ال     . أساس نوع اجلنس  
من أجل ختفيض معدل الوفيات يف صفوف األمهات واألطفال، وأشارت إىل أن هذه التدابري واالسـتراتيجيات                
ستساهم بدرجة كبرية يف حتسني وتنمية اخلدمات الصحية وتقدمي الرعاية الصحية إىل أضعف الفئات، وال سيما                
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اإليدز قد زاد من حدة مشكلة عمل األطفال، ليس يف          /وأفادت أن فريوس نقص املناعة البشرية     . األطفالالنساء و 
زامبيا فقط وإمنا أيضاً يف القارة األفريقية برمتها، ذلك أن األسر اليت يعيلها أطفال ال ميكنها أن تتخلى عن مصدر 

بزامبيا ألخذها بنهج شامل يف معاجلتها جلميع تلك        وأشادت  . رزقها وهي بالتايل حترم الطفل من حقه يف التعليم        
  .القضايا، وأعربت عن تقديرها اللتزام زامبيا بوضع التوصيات املقدمة خالل االستعراض موضع التنفيذ

ورحبت بوتسوانا باملعلومات اإلضافية املقدمة رداً على بعض القضايا اليت أثريت خالل االستعراض، واليت                - ٨٣٤
وإن قبول زامبيا لبعض التوصيات يقيم الـدليل علـى          . مبيا اإلجيايب والبناء بعملية االستعراض برمتها     تبني التزام زا  

وأعربت عن أملها يف أن حتصل زامبيا من اجملتمع الدويل          . التزامها بإيالء أولوية عليا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
لتصرف واختاذ ما يلزم من إجراءات للوفـاء بالتزاماهتـا          على الدعم والتفهم الكاملني ويف أن يتاح هلا حيز كاٍف ل          

  .ونوهت أيضاً بتصميم زامبيا على إشراك اجملتمع املدين يف إطار عملية االستعراض. الدولية يف سياق حقوق اإلنسان

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون- ٣

لية، استرشاداً بالتوصيات املقدمة فعالً، أن تواصل حكومـة زامبيـا           اقترحت منظمة الفرنسيسكان الدو     - ٨٣٥
واقترحت أيضاً أن تدعم احلكومة منظمات      . وتعزز جهودها الرامية إىل ضمان التعليم األساسي اجملاين واإللزامي        

ظمة عن بالغ وأعربت املن. اجملتمع املدين اليت تقدم خدمات التعليم األساسي وتشركها يف إطار حوار دائم ومفتوح
قلقها إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع املعرضني للتهريب واالعتداء البدين واجلنسي والعمل القسري واملمارسات 

وناشدت زامبيا أن تتابع تنفيذ التوصيات املقدمة خالل االستعراض الدوري الـشامل            . الوحشية ألفراد الشرطة  
. ملساعدة والوقاية إىل أطفال الشوارع بغية محاية حقوقهم وكفالتهابوضع وتنفيذ استراتيجية فعالة لتقدمي خدمات ا

وإذ أشارت املنظمة إىل االنشغال الذي أعربت . وينبغي أن تويل زامبيا أولوية قصوى لتوصيات جلنة حقوق الطفل
ـ                  ساعدة عنه جلنة حقوق الطفل، فإهنا طلبت إىل احلكومة أن تعجل بوضع وتنفيذ برنامج حمدد لتقدمي خدمات امل

وأخرياً رحبت املنظمة بالتزام زامبيا مبواصلة التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة يف إطار متابعة . واحلماية إىل األيتام
  .عملية االستعراض الدوري الشامل

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض         - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

إمبوايي، األمينة الدائمة لدى وزارة . ك. تعلق بزامبيا، شكرت السيدة جريترود مويف ختام االستعراض امل  - ٨٣٦
العدل، مجيع البلدان اليت سامهت خالل عملية االستعراض الدوري الشامل يف إجناح االستعراض املتعلق بزامبيـا،             

. ات وأدلت به من بيانات    وقالت إن زامبيا تعرب عن تقديرها ملا قدمته الدول ومنظمات اجملتمع املدين من توصي             
. وأضافت بالقول إن زامبيا تعترب احلوار وسيلة فعالة ملعاجلة خمتلف القضايا، مبا فيها القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان

وأشارت إىل أن زامبيا تقدِّر الدور الذي ستؤديه هذه العملية يف تعزيز حقوق اإلنسان، ويف هذا الصدد ناشدت                  
ورحبت أيضاً بإعـادة  . ؤدي دوراً إجيابياً يف حتقيق أهداف عملية االستعراض الدوري الشامل       اجملتمع الدويل أن ي   

انتخاب زامبيا عضواً يف اجمللس واغتنمت الفرصة لتشكر اجملتمع الدويل على ثقته بقدرة زامبيا على املـسامهة يف                  
  .جدول األعمال املخصص حلقوق اإلنسان
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  اليابان

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار ٢٠٠٨مايو / أيار٩لق باليابان يف أجري االستعراض املتع  - ٨٣٧
من مرفـق   ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من اليابان وفقاً للفقرة        : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١اجمللس  

امية حلقوق اإلنـسان وفقـاً      ؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية الس     (A/HRC/WG.6/2/JPN/1) ٥/١قرار اجمللس   
) ج(١٥؛ واملــوجز الــذي أعدتــه املفوضــية وفقــاً للفقــرة (A/HRC/WG.6/2/JPN/2)) ب(١٥للفقــرة 

(A/HRC/WG.6/2/JPN/3).  

، يف نتائج االستعراض املتعلـق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ونظر اجمللس، يف جلسته العشرين املعقودة يف          - ٨٣٨
  ). يم أدناهانظر الفرع ج(باليابان واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق باليابان من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل          - ٨٣٩
(A/HRC/8/44)           أو االستنتاجات وكـذلك    /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها اليابان فيما يتعلق بالتوصيات و

ائل اليت مل تتناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املس
  .A/HRC/8/44/Add.1)انظر أيضاً الوثيقة (الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة 

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بـشأن           - ١
  هتا الطوعية أو االستنتاجات وبشأن التزاما/التوصيات و

أشار نائب ممثل اليابان لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف، يف الدورة العـشرين                  - ٨٤٠
، ويف أثناء اعتماد النتائج النهائية لالستعراض الدوري الـشامل          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢للمجلس املعقودة يف    

. لسرور أن يكون بلده قد مشلته عملية االستعراض منذ شهر تقريباً          املتعلق باليابان، إىل أنه ملن دواعي السعادة وا       
ومضى قائالً إن اليابان قد شعرت باالغتباط ألن وفوداً عديدة يف اجمللس أعربت عن اهتمامها مبسألة تعزيز حقوق 

 وفداً ٤٠على ومن دواعي السرور أيضاً أن يكون بلده قد استمع ملالحظات ما يزيد . اإلنسان ومحايتها يف اليابان
أثارت عدداً من املسائل وطلبت احلصول على إيضاحات وقدمت جمموعة من املقترحات، اعترب وفد اليابان أهنـا            

  . مفيدة جداً لعمله املستقبلي

وأكد من جديد أن وفوداً عدة قد أعربت أيضاً بكل لطف عن تقديرها جلهود اليابان الرامية إىل التثقيف   - ٨٤١
نسان والقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وتقدمي املساعدة، مبا يشمل املساعدة يف جمال حقوق اإل

وقال إن اليابان مصممة    . وأكدت الوفود أيضاً على أهنا تتوقع أن يواصل اليابان جهوده يف تلك اجملاالت            . التقنية
بان، بوصفها بلداً أعيد تعيينه عضواً يف       وأشارت اليا . على مواصلة جهودها لتلبية تلك التوقعات ومستعدة لذلك       

  .اجمللس لفترة السنوات الثالث القادمة، إىل أهنا مستعدة لبذل قصاراها من أجل الوفاء بتعهداهتا والتزاماهتا الطوعية

 توصية، أفادت اليابان    ٢٦وباإلشارة إىل التوصيات اليت تلقاها الوفد من الفريق العامل، والبالغ عددها              - ٨٤٢
، وهو ما يعكس اجلهود الـيت       (A/HRC/8/44/Add.1) قدمت تعليقاهتا على كل توصية من تلك التوصيات          أهنا

  .تبذهلا اليابان من أجل التعامل بشكل إجيايب مع توصيات عديدة
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وأشارت وفود عدة، كقطر واجلزائر وكندا واملكسيك، إىل أنه ينبغي لليابان بذل اجلهود الالزمـة إلنـشاء                   - ٨٤٣
 بغية إنشاء جلنة ٢٠٠٢مارس /وأوضح الوفد أن مشروع قانون قدم إىل الربملان يف آذار. نية حلقوق اإلنسانمؤسسة وط

ومل . جديدة حلقوق اإلنسان يتوقع أن تعمل كلجنة إدارية مستقلة وُتنشئ نظاماً جديداً للجرب يف جمال حقوق اإلنسان                
ورغـم أن  . ٢٠٠٣أكتوبر /لس النواب يف تشرين األولختتتم بعد املداوالت بشأن مشروع القانون هذا بسبب حل جم      

  .الربملان مل يعتمد حىت اآلن مشروع القانون هذا، فإن وزارة العدل ما فتئت تبذل جهوداً من أجل استعراضه

وأوصت وفوداً عديدة، ومن بينها ألبانيا واململكة املتحدة واملكسيك والربازيل وكندا والربتغال، بأن تنظـر                 - ٨٤٤
ان يف التصديق على عديد املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الربوتوكوالن االختياريان األول والثـاين                الياب

امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية 
تفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية الهاي بشأن          الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخ     

وأوضح الوفد، يف رده على التوصية، أن اليابان قد صـدقت           . اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل      
ويف . تلـك الـصكوك   فعالً على معظم الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان وحترص على الوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن              

، قدمت اليابان تقريرها الدوري الثالث املتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتقريريها الـدوريني              ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
املتعلقني بتنفيذ الربوتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة                 

نفس االتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،            والربوتوكول االختياري الثاين ل   
  . وكذلك تقريرها الدوري السادس املتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

يع األشخاص مـن االختفـاء      وأشارت اليابان أيضاً إىل أهنا وقعت فعالً على االتفاقية الدولية حلماية مج             - ٨٤٥
. القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأهنا ستبدأ النظر يف التصديق عليهما يف أسرع وقت ممكـن                

وأفادت اليابان أهنا ستنظر يف االنضمام إىل املعاهدات املتبقية اليت أوصت هبا الوفود، عدا الربوتوكول االختياري                
  .خلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالثاين امللحق بالعهد الدويل ا

وفيما خيص التوصية بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، فإن اليابان ستنظر يف تلك                  - ٨٤٦
وعلى أي حال، أوضحت اليابـان  . التوصية، على أن حتدد تواريخ الزيارات ومدهتا باالتفاق مع السلطات املختصة        

تعدة للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة، وأفادت أهنا على أمت االستعداد لالطالع على اهتمامات أهنا كانت وال تزال مس
  .خمتلف اإلجراءات اخلاصة املعنية والختاذ الترتيبات الالزمة للقيام بزيارة إىل اليابان كلما كان ذلك ممكناً

ة اليابانية تدابري للقضاء على التمييز      وأشارت اليابان إىل التوصية املقدمة من وفد كندا بأن تتخذ احلكوم            - ٨٤٧
وأفادت اليابان، يف ردها، أن الدوائر املعنية حبقوق اإلنسان يف          . القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية      

وزارة العدل تضطلع بأنشطة يف جمال التوعية حبقوق اإلنسان وتسدي املشورة فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان                
حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وتبت فيها، وذلك من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز، مبا يشمل        وحتقق يف   

  .التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

وأشارت اليابان إىل التوصية املقدمة من وفد إيطاليا بأن تتخذ اليابان اإلجراءات الالزمة حلظـر مجيـع                   - ٨٤٨
بة اجلسدية ضد األطفال حظراً صرحياً، وتشجع على األخذ بأساليب تأديبية إجيابية وخاليـة مـن                أشكال العقو 

والحظت بارتياح أن بعض    . وقد وافقت اليابان على متابعة التوصية حبظر العقوبة اجلسدية ضد األطفال          . العنف
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ون التعليم املدرسي يف اليابان تنص       من قان  ١١مث أوضحت اليابان أن املادة      . اخلطوات املوصى هبا قد اختذت فعالً     
وشرعت حكومة اليابان أيضاً يف تنظيم محالت لتوعية الطالب يف . صراحة على حظر العقوبة اجلسدية يف املدارس

  .املدارس بأحكام هذا القانون وتعتزم مواصلة هذه اجلهود

ية إىل البلدان اليت تسعى إىل حتقيـق        وأوصى وفد بنغالديش املوقر بأن تواصل اليابان تقدمي املساعدة املال           - ٨٤٩
تنميتها االجتماعية واالقتصادية، وأن تزيد من دعمها للجهد املبذول على الصعيد العاملي من أجل إعمال احلق يف         

وأعلنت حكومة اليابان موافقتها على متابعة .  من األهداف اإلمنائية لأللفية٨التنمية على حنو ما ينص عليه اهلدف 
  .التوصيةتنفيذ هذه 

وأوصت وفود عدة بأن توائم اليابان تشريعاهتا الوطنية مع مبدئي املساواة وعدم التمييز، أو تعتمد قانوناً وطنيـاً                    -٨٥٠
 من  ١٤ من املادة    ١وأشارت اليابان، يف ردها على هذه التوصية، إىل أن الفقرة           . حيظر العنصرية والتمييز وكره األجانب    

وأكدت أيضاً، باإلشارة إىل دستورها والقوانني احمللية       . أن مجيع الناس سواسية مبوجب القانون     الدستور الياباين تنص على     
. ذات الصلة، أن اليابان ما فتئت تبذل قصاراها من أجل إنشاء جمتمع خيلو من مجيع أشكال التمييز العرقـي أو اإلثـين                     

وأشارت . ١٩٩٥يع أشكال التمييز العنصري يف عام       وذكرت بأن اليابان قد انضمت إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مج          
، طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           ١٩٧٩أيضاً إىل أن اليابان أصبحت، منذ عام        

اس االنتماء  وكذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذين ينصان أيضاً على حظر التمييز القائم على أس               
ويف سبيل مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان بدافع التمييز العنصري، ما فتئت حكومة اليابان تـسهر               . العرقي أو اإلثين  

  .على التنفيذ الصارم للقوانني احمللية ذات الصلة وعلى تشجيع األنشطة الرامية إىل توعية اجلمهور هبذه املسائل

 وجيهة ومستشرفة وموجهة حنو املستقبل، وهي حتديداً توصية تتعلـق بانتـهاك             وقدم وفد بولندا املوقر توصية      -٨٥١
وأفادت اليابان، يف ردها على التوصية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف أوساط . حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت

الوثيق من أجـل التـصدي لألعمـال    جمتمع اإلنترنت، أن الدوائر املعنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل تعمل بالتعاون             
الكيدية، كالتدخل يف احلياة اخلاصة أو القذف، وذلك عن طريق توجيه إنذار إىل القائم مبثل تلـك األعمـال يف حـال                   
التعرف على هويته، أو عن طريق توجيه طلب إىل مقدم اخلدمة من أجل إزالة احملتويات املؤذية إذا تعذر التعرف على هوية 

 القانون املتعلق بتحديد مسؤولية مقدمي خدمات اإلنترنت الذي ينظم مـسألة            ٢٠٠١وقد صدر يف عام     . لالقائم بالفع 
وللمساعدة على تطبيق هذا القانون واحترامـه، أصـدرت         . املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يشمل القذف       

  .القتصادية من القذف وصون بياناهتا اخلاصةمنظمات وسائط االتصال املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية املؤسسات ا

ورداً على السؤال الذي طرحته سري النكا خالل االستعراض، أشارت اليابان إىل أن احلكومة اليابانيـة قـد                    -٨٥٢
 لتحديد التوجهـات املـستقبلية للمبـادئ        ٢٠٠٣ديسمرب  /وضعت السياسة الوطنية للنهوض بالشباب يف كانون األول       

وتشجع احلكومة اختاذ تـدابري     .  من احلكومة والتدابري املتوسطة والطويلة املدى املتعلقة بالنهوض بالشباب         األساسية املتبعة 
هتدف إىل النهوض حبالة الشباب وذلك بالتنسيق مع الوزارات والوكاالت املختصة، وتويل االهتمام الواجـب حلمايـة                 

قد مضت أربع سنوات منذ اعتماد هذه السياسة، وحرصاً         و. حقوق الشباب، على حنو ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل         
من احلكومة على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز التزاماهتا إزاء األطفال، ستضع حكومة اليابان سياستها اجلديدة يف هذا 

  .نظر فيهااجملال يف تاريخ تالٍ من هذه السنة، وستعرض على الوزارات والوكاالت املختصة حمتوى تلك السياسة لل
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وأعربت وفود عديدة عن االنشغال إزاء األساليب املتبعة الستجواب احملتجزين يف خمافر الشرطة وأوصت             - ٨٥٣
وأوصت كذلك بأن تراجع احلكومة اليابانية اإلجراءات اليت تنظم هذه . بفرض رقابة على االستجوابات وتسجيلها

ل جهوداً لضمان املعاملة املالئمة يف إطار نظـام االحتجـاز    وأشارت اليابان إىل أهنا ما فتئت تبذ      . االستجوابات
وبينما تويل اليابان االعتبار الواجب للتوصية املتعلقة بإدراج التسجيل الصويت أو التسجيل بالفيديو جلميع      . البديل

  .االستجوابات، فإّنها تواصل جهودها الرامية إىل ضمان القيام بتلك االستجوابات على النحو الواجب

وخبصوص عقوبة اإلعدام، قدمت وفود عدة، مبا فيها اململكة املتحدة ولكـسمربغ والربتغـال واملكـسيك                  - ٨٥٤
وسويسرا وإيطاليا وهولندا وتركيا، خالل دورة الفريق العامل توصيات بأن تقوم اليابان علـى سـبيل االسـتعجال                  

وأكدت اليابان من جديد أهنا قد      .  العقوبة مث إبطاهلا   باستعراض مسألة تطبيق عقوبة اإلعدام بغية اختاذ قرار بوقف تنفيذ         
وأضافت . أعربت عن موقفها خبصوص هذه املسألة خالل احلوار التفاعلي وأن هذا املوقف يرد يف تقرير الفريق العامل                

  .هلابالقول إن اليابان غري قادرة يف الوقت الراهن على النظر يف اختاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام أو إبطا

وأشارت اليابان، يف هذا    . وأوصى الوفد املوقر لسلوفاكيا بإنشاء هيئة مستقلة الستعراض طلبات اللجوء           - ٨٥٥
الصدد، إىل أنه من دواعي السرور أن تتاح هلا الفرصة لبيان التطورات األخرية املسجلة يف هذا اجملال، مبا يف ذلك             

خرباء متخصصني يف جمموعة واسعة من اجملـاالت يعملـون          تعيني مستشارين ينظرون يف طلبات اللجوء من بني         
  .كمؤسسة مستقلة وحمايدة تعىن بالنظر يف طلبات اللجوء على أساس ثانوي

. ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٦وخبصوص شعب أينو، اعتمد الربملان الياباين باإلمجاع قراراً يتعلق هبذا الشعب يف               - ٨٥٦
ان ألمني مكتب جملس الوزراء بإصدار بيان يف املوضوع وستحدد سياسـاهتا            واستجابة هلذا القرار، أذنت حكومة الياب     

  .وفقاً ملا ورد يف البيان

وقدم وفد غواتيماال املوقر توصية بإلغاء النظام الذي ُيسأل يف إطاره املواطنون عن تقدمي معلومات بشأن               - ٨٥٧
 وأفادت اليابان أهنا ال ترغب يف التحريض على .املهاجرين الذين يشتبه يف أهنم يقيمون يف البلد بصورة غري شرعية

وقالت . التمييز العرقي أو اإلثين وأهنا تويل العناية الواجبة لضمان عدم استغالل هذا النظام للتحريض على التمييز               
اليابان إهنا تعترب هذا النظام ضرورياً من أجل إنفاذ القوانني بشكل صارم والتصّدي للهجرة غري القانونيـة وأن                  

  .املعلومات اليت يقدمها األفراد تساعد كثرياً مكتب اهلجرة يف االضطالع مبهامه

، أفادت اليابان أهنا ال زالت تسعى إىل حتقيق فهم أفضل "نساء املتعة"وخبصوص التوصيات املتعلقة مبسألة   - ٨٥٨
  احلوار متواصـل مـع     يف صفوف اجملتمع الدويل لتعاطف الشعب الياباين من خالل صندوق املرأة اآلسيوي وأن              

  .هيئات املعاهدات

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

هنأت إندونيسيا احلكومة على ما اتصف به تقريرها من صراحة وعمق يف التحليل، حيـث إن التقريـر        - ٨٥٩
بان للمالحظات والشواغل والتوصيات اليت أبـدهتا الـدول خـالل           يعكس بدقة العناية الكبرية اليت توليها اليا      

والحظت أيضاً مع التقدير أن التقرير يعكس بوضوح التزام اليابان بالتثقيف . مايو/االستعراض الذي جرى يف أيار
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ذا الصدد يف جمال حقوق اإلنسان وحتسني نظامها وإجراءاهتا اخلاصة بالقضاء اجلنائي ونوهت باملنهجية املتبعة يف ه
وأشادت بتوقيع اليابان يف الفترة األخرية على اتفاقية حقوق األشـخاص           . واليت تقوم على أساس البحث املتعمق     

وأشارت إىل أن اليابان أصبحت، يف . ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وهو ما يقيم الدليل على اهتمام ، طرفاً يف النظام األ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

ويتبني من خالل النظر يف التقرير أيضاً أن اليابان واعية باجملاالت اليت            . اليابان املشروع والتزامها بسيادة القانون    
اً من عملية متواصلة    ميكن فيها حتقيق حتسينات، واعتربت إندونيسيا أن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد تشكل جزء             

ومما شجع إندونيسيا، املوقف اإلجيايب لليابان اليت استجابت آلليـات  . حنو التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف البلد      
وقالت إندونيسيا إهنا واثقة من أن اجلهود اليت . األمم املتحدة، فضالً عن التزامها بتحسني املعايري والقواعد القائمة

أجل التنفيذ التام هلذه املعايري سيعزز االلتزامات اليت قطعتها اليابان على نفسها واإلجنازات اليت              تبذهلا اليابان من    
  .حققتها يف الفترة األخرية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

تها ونوهت بالردود املوضوعية اليت قدم    . وأعربت ماليزيا عن تقديرها للبيان االفتتاحي املقدم من اليابان          - ٨٦٠
 ٩اليابان فيما خيص التعليقات اليت أبدهتا ماليزيا خالل احلوار التفاعلي الذي أُجري داخل الفريـق العامـل يف                   

وأشارت . ورحبت بالصراحة اليت اتصفت هبا اليابان يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل. ٢٠٠٨مايو /أيار
مما جعلها حتظى باعتراف واسع النطاق بوصفها بلداً من البلدان إىل أن اليابان أحرزت تقدماً كبرياً يف ميادين عدة 

الرائدة يف جمال النهوض باملساعدة املقدمة إىل البلدان النامية يف جماالت عديدة، مبا يشمل احلقـوق االجتماعيـة            
ومما شجع .  أخرىواالقتصادية والثقافية، مثلما تدل على ذلك برامج التعاون العديدة اليت أقامتها اليابان مع بلدان

وقالت إهنا تظل واثقة من أن اليابان ستواصل مشاركتها البنـاءة إىل            . ماليزيا أن اليابان مستمرة يف هذا التعاون      
  .جانب اجملتمع الدويل يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على صعيد العامل

إضافية خبصوص عدد من التوصـيات      وشكرت تايلند الوفد الياباين على ما قدمه من معلومات وردود             - ٨٦١
ونوهت مبا اتصفت به احلكومة اليابانية من صدق والتزام يف جهودها الرامية إىل . املعلقة اليت قدمها الفريق العامل  

فقد وافقت اليابان على تنفيذ العديد من التوصيات اهلامة اليت تعترب ضرورية            . النهوض حبقوق اإلنسان يف اليابان    
ومن التدابري احملددة اجلديرة بالذكر، متابعـة إنـشاء         . حبالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع     وحامسة للنهوض   

مؤسسات حقوق اإلنسان والقضاء على مجيع أشكال التمييز مبا يشمل التمييز القائم على أساس امليل اجلنـسي                 
عاهدات حقـوق اإلنـسان ذات      واهلوية اجلنسانية، وكذلك رغبة اليابان يف النظر يف التوقيع أو التصديق على م            

وأعرب وفد تايلند عن إعجابه بتصميم احلكومة اليابانية . وأشادت باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة اليابانية. الصلة
وقال إن على اجملتمع الدويل أن يدعم هـذا التـصميم           . على معاجلة قضايا وحتديات صعبة أخرى بشكل جدي       

  .بذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص يف اجملتمع الياباينويشجعه بغية زيادة تدعيم اجلهود امل

وشكرت الفلبني الوفد الياباين وهنأته على عرضه وعلى النهج التعاوين الذي أخذ بـه خـالل عمليـة                    - ٨٦٢
 مثلمـا  االستعراض الدوري الشامل، وهو ما يعكس األمهية اليت توليها احلكومة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         

وأقرت الفلبني بإرادة احلكومة الواضحة على حتسني       . تدل على ذلك التوصيات العديدة اليت وافقت عليها اليابان        
وشجعت احلكومة على أن تعمـل مـع الـشركاء          . وتعزيز إطارها التشريعي واملؤسسي املتعلق حبقوق اإلنسان      

وأعربت عن تقديرها ملوافقة اليابان علـى       . ددوأصحاب املصلحة املعنيني من أجل مواصلة جهودها يف هذا الص         
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التوصيات املتعلقة بتعزيز التدابري الرامية إىل التصدي للتمييز ضد النساء واألقليات ومكافحة االجتار باألشخاص،              
وشجعت اليابان على أن تستمر يف إيالء االعتبار الواجب للفئات    . مع التركيز بوجه خاص على النساء واألطفال      

ونوهت أيضاً باملسامهة الكبرية لليابان يف مكافحة الفقر يف         . ات الضعيفة يف اجملتمع، مبا يشمل املهاجرين      والقطاع
وقالت إهنا واثقة من أن احلكومة ستحرز، بفضل التزامها القوي الذي أعربت عنه اليابان أمام . شىت أصقاع العامل

  .نسان جلميع السكاناجمللس، تقدماً مطرداً حنو زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإل

وأشارت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل التوصيات الثالث اليت كانت قد قدمتها خالل احلـوار             - ٨٦٣
التفاعلي، وهي توصيات تتعلق حتديداً بتسوية قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف املاضي يف كوريا                

وخبـصوص الـردود    . الكوريني يف اليابان، والكف عن تشويه التاريخ      وبلدان أخرى، والقضاء على التمييز ضد       
املقدمة من اليابان، أعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن أسفها ملا تضمّنته الردود من دفوع مـضلِّلة،                 

ـ                  ذ تلـك   ولعدم تقدمي اليابان أية معلومات عّما ستتخذه من تدابري أو ستقطعه من التزامات فيما يتعلـق بتنفي
فالدفوع اليت قدمتها اليابان يف ردها خبصوص االسترقاق اجلنسي يف صفوف اجليش الياباين، على سبيل . التوصيات

فضحايا هذه املمارسة، الذين بلغوا العقد الثامن والتاسع        . املثال، من شأهنا أن حتول دون إجياد حل هلذه املشكلة         
وقد حظيت هذه املسألة مبتابعة من جانب العديد مـن       .  اليابان من العمر، ما انفكوا يرفعون دعاوى قضائية ضد       

وقالت . الربملانات وهيئات املعاهدات اليت حثت احلكومة على حل مشكلة االسترقاق اجلنسي دون شرط أو تأخري
إن توصياهتا يف هذا الصدد ال تستند إىل رغبة وتطلُّعات ومصاحل الشعب الكوري فحسب، بل تستند أيـضاً إىل                   

. وشجعت اليابان على تنفيذ تلك التوصيات. بة وتطلُّعات ومصاحل شعوب عديدة أخرى يف شىت أصقاع العاملرغ
كما دعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اليابان من جديد إىل اختاذ تدابري عملية وصادقة هتدف إىل تنفيـذ              

  .مجيع تلك التوصيات أو االلتزام بالقيام بذلك

  لعامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون التعليقات ا- ٣

رحبت احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية مبوافقة اليابان على عدد من التوصيات، إال   - ٨٦٤
أهنا أعربت عن األسف ملوقف اليابان الثابت خبصوص قضايا كتلك اليت تتعلق بنساء املتعة وعقوبة اإلعدام وعدم                 

وأعربت عـن أسـفها ألن      . وجود تشريعات حملية حتظر التمييز، فضالً عن مسألة حقوق اإلنسان لشعب األينو           
اليابان قررت عدم املوافقة على عدد كبري من التوصيات، مبا يف ذلك سن قانون وطـين حيظـر التمييـز رغـم                    

ات املتعلقة بتنفيذ إعالن األمم املتحدة ورحبت بالتوصي. االلتزامات اليت قطعتها اليابان على نفسها يف هذا الصدد        
بشأن حقوق الشعوب األصلية، وأعربت عن االرتياح للقرار الذي اختذه الربملان الوطين الياباين يف الفترة األخرية                

ورحبـت  . والذي أعقبه اإلعالن الرمسي الصادر عن احلكومة خبصوص االعتراف جبماعة األينو كشعب أصـلي             
اك اجملتمع املدين مشاركة كاملة يف عملية املتابعة، وأعربت عن األسف ألن اليابان مل ُتجـر                بالتزام اليابان بإشر  

  .مشاورات واسعة النطاق أو هادفة مع اجملتمع املدين إلعداد تقريرها الوطين

فيـه   اليابان ببيان مشترك رّحبا      - وأدلت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ومركز موارد املرأة يف آسيا             - ٨٦٥
بالدراسة الشاملة اليت أجراها اجمللس عن حالة حقوق اإلنسان يف اليابان، مبا يف ذلك العنف القائم على أساس نوع 

 من تصميم علـى     ،ورّحبا أيضاً مبا أبدته اليابان، كبلد أعيد انتخابه عضواً يف اجمللس          . اجلنس والتمييز ضد املرأة   
حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات        " ومعاجلة   تنفيذ التزاماهتا مبوجب صكوك حقوق اإلنسان     
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وأفادا أهنما يتوقعان من    . يف شىت أصقاع العامل حسب ما ورد يف تعهداهتا والتزاماهتا الطوعية          " اجلسيمة واملنهجية 
ُتعد اليابان مسؤولة   حلقوق اإلنسان للمرأة اليت     " االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية  "اليابان أن تؤكد التزامها مبعاجلة      

وقد اعتـربت جلنـة     . عنها، وال سيما االسترقاق اجلنسي يف صفوف اجليش الياباين خالل احلرب العاملية الثانية            
مناهضة التعذيب أن ممارسات العنف اجلنسي واالسترقاق اجلنسي يف ذلك السياق قد شكّلت ضرباً من ضروب                

إنكار اجلهات "اليت تنتج عن " عتداءات املتواصلة والصدمات اجلديدةلال"التعذيب وطلبت إىل اليابان أن تضع حداً 
الرمسية للوقائع، وإخفاء وقائع أخرى أو التستُّر عنها، وعدم مقاضاة املسؤولني جنائياً عن أفعال التعذيب، وعدم                

ذ ما يلزم من إجراءات     وطلبا إىل اليابان أن ُتعجِّل باختا     ". توفري خدمات إعادة التأهيل الكافية للضحايا والناجني      
بشأن مجيع التوصيات، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة باالسترقاق اجلنسي يف صفوف اجليش دون أي حتفُّظ، وأن                 
تضع جمموعة من املمارسات الفضلى لضمان سبل االنتصاف الالزمة لضحايا أعمال العنف األشد خطورة املرتكبة 

اختاذ مثل هذه اإلجراءات من شأنه أن يثري شكوكاً حول مدى قـدرة             وأفادا أن عدم    . حبق نساء يف نزاع مسلح    
  .اليابان على التصرف كعضو مسؤول يف اجمللس

وأدلت الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية واملنظمة الدولية املشتركة              - ٨٦٦
ل للتوصية بأن ُتعجِّل اليابان مبراجعة تطبيق عقوبة اإلعدام،       بني األديان ببيان مشترك أعربت فيه عن دعمها الكام        

وتساءلت املنظمات عن عدد اليابانيني الذين اطّلعوا فعالً علـى          . وبأن تتخذ قراراً بوقف تنفيذ العقوبة مث إلغائها       
قرار املعتمد مـن    حمتوى الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وال           

واقترحت أن تتعاون األمم املتحدة مع احلكومة اليابانية وتقـدم          . اجلمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام      
إليها املشورة مبا يكفل اطِّالع الشعب الياباين على التوجه الدويل حنو خلق جمتمع خيلو من عقوبة اإلعدام، وطلبت 

  .إىل اليابان إلغاء العقوبة

وأعرب االحتاد الياباين لنقابات احملامني عن تقديره للنهج اإلجيايب الذي أخذت به حكومة اليابان خالل                 - ٨٦٧
اء            وأشار االحتـاد إىل    . دورة الفريق العامل بإشراكها مسؤولني من الوزارات املختصة والتزامها بإجراء حوار بّن

يت تشمل قضايا عديدة تتعلق حبقوق اإلنسان، مبا فيها          توصية، وال  ٢٦التوصيات املقدمة من الدول، البالغ عددها       
القضايا اليت ال تزال دون حل رغم التوصيات املتكررة املقدمة من هيئات املعاهدات، وال سيما فيما يتعلق بعقوبة            

والحظ بارتياح أن .  البديل للسجون، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان"Daiyo-Kangoku"اإلعدام، ونظام 
ومة قد وافقت على بعض التوصيات، مبا فيها تلك املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ احلك

ومما شجع االحتاد أيضاً ما أبدته احلكومة من تصميم على إشراك اجملتمع املدين يف متابعة عملية االستعراض . باريس
اإلنسان، مبا يف ذلك الربوتوكـول االختيـاري األول         الدوري الشامل والنظر يف االنضمام إىل معاهدات حقوق         

والحظ مع التقدير أن احلكومة تعتزم إيالء العناية الواجبة . امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
يبـة  وأعرب االحتاد عن خ. للتوصية املتعلقة بالتسجيل الصويت أو التسجيل بالفيديو اإللزامي جلميع االستجوابات 

أمله ألن احلكومة ال تزال راغبة عن املوافقة على عدد من التوصيات، وحثها على مراجعة موقفهـا والنظـر يف                    
  ."Daiyo-Kangoku"املوافقة على التوصيات، وال سيما تلك املتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ومراجعة نظام 
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اآلراء اليت أعربت عنـها الدولـة موضـوع           - ٤
   النتائج واملالحظات اخلتاميةاالستعراض بشأن

شكرت اليابان مجيع الوفود على مشاركتها يف املناقشات اليت تناولت احلالة يف البلد، وعلى مقترحاهتـا                  - ٨٦٨
وقالت اليابان إهنا تـشاطر     . وتشجيعاهتا وتوصياهتا وعلى خمتلف التعليقات اليت أدلت هبا املنظمات غري احلكومية          

ستعراض ينبغي أن يتخذ شكل آلية تعاونية وفعالة وأعربت عـن أملـها يف أن يعمـل                 الرأي الذي مفاده أن اال    
  .االستعراض الدوري الشامل كآلية ميكن أن تساهم يف تعزيز حقوق اإلنسان يف شىت أصقاع العامل

ـ                 - ٨٦٩ ل وأعلنت اليابان نّيتها املسامهة بشكل إجيايب يف تعزيز حقوق اإلنسان، مع مراعاة الظروف اخلاصة بك
بلد، كتارخيه وتقاليده وخمتلف مقوِّماته األخرى، مؤكِّدة بوجه خاص على النهج الذي تتبعه اليابان يف هذا الصدد 

  .والذي يقوم على أساس احلوار والتعاون

وأشارت اليابان إىل نشأة حتديات ومشكالت جديدة يف جمال حقوق اإلنسان جيب على احلكومـات يف             - ٨٧٠
وقالت اليابان كذلك إهنا ستواصل مسامهتها يف حتقيق .  هلا واختاذ ما يلزم من تدابري بشأهناخمتلف البلدان التصدي

نتائج أفضل يف جمال حقوق اإلنسان على صعيد العامل، وذلك بالتعاون الوثيق مع األمم املتحـدة واجلماعـات                  
  .اإلقليمية واحلكومات الوطنية األخرى واجملتمع املدين

ان أن اجمللس أنشأ عملية االستعراض الدوري الشامل وأن اليابان شاركت يف هذه املـساعي               وأفاد وفد الياب    - ٨٧١
وترى اليابان أن اجمللس ما فتئ يكتسب خـربات جديـدة           . اجلديدة كواحدة من الدول األوىل اليت مشلها االستعراض       

 يف عملية االستعراض وسـتعزِّز      وأكدت أهنا ستواصل املشاركة بنشاط    . ويضع املمارسات املناسبة لعملية االستعراض    
  .مسامهتها على حنو يكفل هلذه اآللية أن تعمل كأداة فعالة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف شىت أصقاع العامل

وأعربت اليابان عن أملها الصادق يف أن يتمخض احلوار التفاعلي عن تبادل مثمر وبّناء لآلراء بشأن حالة   - ٨٧٢
  .وأخرياً شكرت اليابان مجيع الوفود، وخباصة رئيس اجمللس واألمانة. ابانحقوق اإلنسان يف الي

  أوكرانيا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣أجري االستعراض املتعلق بأوكرانيا يف        - ٨٧٣
من ) أ(١٥أوكرانيا وفقاً للفقرة    التقرير الوطين املقدم من     : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١قرار اجمللس   

؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان         (A/HRC/WG.6/2/UKR/1) ٥/١مرفق قرار اجمللس    
) ج(١٥؛ واملوجز الذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة            (A/HRC/WG.6/2/UKR/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة   

(A/HRC/WG.6/2/UKR/3).  

، يف نتائج االستعراض املتعلـق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢جلسته العشرين املعقودة يف     ونظر اجمللس، يف      - ٨٧٤
  ).انظر الفرع جيم أدناه(بأوكرانيا واعتمدها 
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وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بأوكرانيا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل                - ٨٧٥
(A/HRC/8/45)     أو االستنتاجات، وكذلك   /بت عنها أوكرانيا فيما يتعلق بالتوصيات و      إىل جانب اآلراء اليت أعر

تناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه  التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل ُت
  .الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

نها الدولة موضوع االستعراض بـشأن      اآلراء اليت أعربت ع     - ١
  تاجات، وبشأن التزاماهتا الطوعيةأو االستن/التوصيات و

 مـن  ٥٨أفاد وفد أوكرانيا أن احلكومة األوكرانية نظرت بعناية يف التوصيات اخلمس الواردة يف الفقرة               - ٨٧٦
ا يتعلق بالتوقيع والتصديق على      املقدمة من الربتغال فيم    ٢التقرير، وقررت عقب ذلك املوافقة على التوصية رقم         

 املقدمة مـن    ٤اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وكذلك التوصية رقم             
إيطاليا بشأن ضمان سالمة مجيع األشخاص احملتجزين من قبل الشرطة ومعاملتهم على النحو الواجب والنظر يف                

  .اوى املرفوعة ضد أفراد الشرطةإنشاء آلية مستقلة تنظر يف الشك

 ١وفيما يتصل بالتوصية رقم . ٥ ورقم ٣وأضاف وفد أوكرانيا بالقول إن أوكرانيا ال توافق على التوصيتني رقم       -٨٧٧
املقدمة من املكسيك خبصوص تعزيز اجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                  

 بشأن خفض ١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام ١٩٥٤ أسرهم، واتفاقية عام املهاجرين وأفراد
غري أهنـا أكـدت أن   . حاالت انعدام اجلنسية، أفادت أوكرانيا أنه ال ميكنها يف هذه املرحلة املوافقة على هذه التوصية 

 املهاجرين والعمال املهاجرين واألشـخاص      أوكرانيا تبذل ما يف وسعها من جهد على املستوى الوطين حلماية حقوق           
عالوة على ذلك، شرعت احلكومة يف جتسيد مفهوم سياسة الدولة يف جمال اهلجرة، وذلك باالسترشاد               . عدميي اجلنسية 

ويف هذا الصدد، يزمع إدخال عدد من التعديالت علـى  . بالتجارب الدولية واألوروبية يف حل القضايا املتعلقة باهلجرة 
ت الوطنية، وال سيما القانون املتعلق بالوضع القانوين لألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية، وقانون اهلجـرة،               التشريعا

  . والقانون اجلديد املتعلق بالالجئني واألشخاص الذين حيتاجون إىل محاية مؤقتة إضافية يف أوكرانيا

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والـدول          - ٢
  لس بشأن نتائج االستعراضاملراقبة يف اجمل

الحظ االحتاد الروسي بارتياح أن أوكرانيا اعتمدت معظم التوصيات املقدمة خالل االستعراض ونوَّهت               - ٨٧٨
حبرصها على مواءمة تشريعاهتا الوطنية وممارساهتا املتعلقة بتطبيق القانون بشكل تام وفعال مع االلتزامات الناشئة               

القانونية الدولية، مبا يشمل املعاهدات املتعلقة حبماية األقليات القومية، مثلما يرد يف هلا عن انضمامها إىل الصكوك 
وأعرب االحتاد الروسي عن خيبة أمله ألن أوكرانيا رفضت النظر          . إحدى التوصيات املقدمة من االحتاد الروسي     

واقتـرح االحتـاد    . فراد األقليات يف توصيات أخرى، وخباصة تلك املتعلقة بإتاحة فرص نيل التعليم باللغة األم أل            
الروسي أن تستخدم اللغة الروسية كلغة رمسية ثانية يف أوكرانيا، ذلك أن اللغة الروسية متثل تارخيياً اللغة األم لنحو 

واعترب االحتاد الروسي أن موقف السلطات األوكرانية إزاء مصاحل مواطنيها وحقوقهم يتعارض . نصف سكان البلد
  . ، ومع التزاماته مبوجب الصكوك القانونية اإلقليمية والدولية املتعلقة حبماية األقلياتمع واقع البلد
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وأشادت أذربيجان بالتقرير الوطين املقدم من أوكرانيا وباجلهود املبذولة والتقدم احملرز منذ حل االحتـاد              - ٨٧٩
قراطي، وكفالة سيادة القـانون ومحايـة       السوفيايت يف بداية التسعينات من القرن املاضي حنو بناء جمتمع حر ودمي           

ورحبت أذربيجان جبهود احلكومة األوكرانية الرامية إىل إصـالح         . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزها    
نظام العدالة اجلنائية والتصدي للعنف ضد النساء واألطفال وحتسني ظروف العيش يف الـسجون واملؤسـسات                

يا على مواصلة مسريهتا حنو األمام والحظت أن حكومة أوكرانيا قد وافقت          وشجعت حكومة أوكران  . اإلصالحية
  .على عدد من التوصيات مؤكدة بذلك إرادهتا والتزامها احلقيقي بتعزيز حقوق اإلنسان

وأشادت غواتيماال بالدور البنَّاء واإلجيايب الذي أبدته أوكرانيا يف إطار عمليـة االسـتعراض الـدوري             - ٨٨٠
ت غواتيماال، بوصفها عضواً يف اجملموعة الثالثية، مبا اتصف به أعضاء الوفد األوكراين، الذي ضم               ورحب. الشامل

ممثلني حكوميني بارزين من قطاعات خمتلفة، من انفتاح وتعاون، وهو ما يؤكد األمهية اليت توليها حكومة أوكرانيا 
واتيماال إهنا مقتنعة بأن أوكرانيـا سـتبذل        وقالت غ . لعملية االستعراض وكذلك التزامها حبماية حقوق اإلنسان      

  . جهوداً إضافية من أجل تنفيذ ومتابعة عدد كبري من التوصيات اليت قدمها الفريق العامل وقبلتها أوكرانيا

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون- ٣

ا للمناقشات اليت جرت يف إطار االستعراض الدوري        أعربت الرابطة الدولية لزمالة السجون عن ارتياحه        - ٨٨١
الشامل املتعلق بأوكرانيا وأشارت إىل العناية اليت توليها أوكرانيا للحالة العامة يف السجون ونظام القضاء، باختاذها 
تدابري من بينها اعتماد قانون جديد لإلجراءات اجلنائية، وإجياد حلول بديلة للسجن، ووضع برنـامج حكـومي          

ومن بني اخلطوات الواعدة حنو حتقيق تغيُّر تدرجيي يف نظام السجون، أشارت            . تحسني الظروف داخل السجون   ل
الرابطة إىل تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين، واإلمكانية املتاحة لرجال الدين واملتطوعني املنتمني إىل منظمات دينية                

 للمساعدة اإلنسانية من أجل تعزيز التدريب املهين لـصاحل          للقيام بزيارات إىل السجون، واالستخدام االبتكاري     
واقترحت الرابطـة تبـسيط   . السجناء األحداث، وإقامة مراكز الستقبال املُفرج عنهم بعد قضاء مدة يف السجن 

  .اإلجراءات املتعلقة باحلصول على املساعدة اإلنسانية

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض   - ٤
  النتائج واملالحظات اخلتاميةبشأن 

أعرب وفد أوكرانيا عن امتنانه جلميع أفراد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ونوَّه مبـا                  - ٨٨٢
وأعرب الوفد . اتصف به النهج الذي اتبعه الفريق العامل لدى نظره يف التقرير الوطين األوكراين من وجاهة واتزان

جلميع األطراف اليت شاركت يف احلوار التفاعلي الذي أُجري خالل استعراض التقريـر             عن امتنانه بوجه خاص     
وأكد الوفد أن أوكرانيا تويل أمهية كربى للتوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل، كما أكد              . الوطين ألوكرانيا 

  . اقتناعه الشديد بأن مجيع التدابري الالزمة سُتتخذ لضمان تنفيذ تلك التوصيات

  سري النكا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة ٢٠٠٨مايو / أيار١٣أُجري االستعراض املتعلق بسري النكا يف   - ٨٨٣
مـن  ) أ(١٥التقرير املقدم من سري النكا وفقاً للفقرة        : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١يف قرار اجمللس    
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، والتقرير الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً (A/HRC/WG.6/2/LKA/1) ٥/١مرفق قرار اجمللس 
) ج(١٥؛ واملـوجز الـذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة              (A/HRC/WG.6/2/LKA/2)) ب(١٥للفقرة  

(A/HRC/WG.6/2/LKA/3).  

عراض ، يف نتائج االسـت ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ونظر اجمللس، يف جلسته احلادية والعشرين املعقودة يف           - ٨٨٤
  ).٢٥٩- ٢٥٧، الفصل السادس، الفقرات A/HRC/8/52انظر الوثيقة (املتعلق بسري النكا 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بسري النكا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   - ٨٨٥
(A/HRC/8/46)           أو االسـتنتاجات،   /صـيات و  ، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها سري النكا فيما يتعلق بالتو

تناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفـاعلي                  وكذلك التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل ُت
  .A/HRC/8/46/Add.1)الوثيقة (الذي أجراه الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة 

دولة موضـوع االسـتعراض بـشأن       اآلراء اليت أعربت عنها ال      - ١
  أو االستنتاجات وبشأن التزاماهتا الطوعية/التوصيات و

اء يف مناقشة القضايا احلامسة املتعلقة حبالة   - ٨٨٦ أكدت سري النكا من جديد عزمها الثابت على األخذ بنهج بّن
 مع أعضاء الفريق العامل     حقوق اإلنسان، مثلما يتبني ذلك من خالل عرضها الرتيه واحلوار الصريح الذي أجرته            

  .، مث مع اجملموعة الثالثية للمقررين واألمانة٢٠٠٨مايو / أيار١٣يف 

وأعربت سري النكا عن انشغاهلا إزاء مسألة تدوين احلوار التفاعلي يف تقرير الفريق العامل وطرحـت                  - ٨٨٧
 توصية  ٤٥ادت أهنا وافقت على     وأف. للنقاش توصيتها بأن ُتعطى تدخالت خمتلف البلدان نفس الوزن يف التقرير          

 توصية أخرى، مشرية إىل أنه ال ميكنها تأييد بقية التوصيات ١١من جمموع التوصيات املقدمة وتعهدت بالنظر يف    
 توصيات فقط ألن البقية     ١٠ب ن األمر يتعلق    إوقالت، فيما يتعلق بالتوصيات األخرية،      .  توصية ٢٦البالغ عددها   

  .ىتشكل تكراراً لتوصيات أخر

 توصية، ١١وقدمت سري النكا وثيقة ترد فيها ردودها على التوصيات اليت نظرت فيها، والبالغ عددها        - ٨٨٨
وأشارت إىل أهنا توافق على معظم هذه التوصيات اليت تتناول مسائل كمكافحة التعذيب واإلجراءات الرامية إىل                

وفيمـا يتـصل    . ملمارسات وتعترب أنه ينبغي وقفها    منع استخدام اجلنود األطفال، مؤكدةً أهنا تستنكر مثل هذه ا         
بالتوصيات األخرى، قامت سري النكا باستعراض متعمق للشروط الواردة يف عدة صكوك وستسعى إىل اختـاذ                

وبوصفها طرفاً يف الصكوك الدولية الرئيـسية       . قرار بشأهنا بعد حبث التبعات اليت قد تترتب على االنضمام إليها          
قوق اإلنسان ويف عدة بروتوكوالت، وبالنظر إىل أهنا قد شرعت يف اختاذ إجراءات تشريعية من               السبعة املتعلقة حب  

أجل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن سري النكا مطالبة بتركيز عنايتها علـى إدراج                 
نشاء اجمللس الدستوري، فقد أعلنت وفيما خيص القضايا احمللية، كإعادة إ. أحكام تلك الصكوك يف تشريعاهتا احمللية

سري النكا موقفها بوضوح، وهي تنتظر نتائج أعمال اهليئة الربملانية اليت ُعهد إليها مبهمة اقتراح التدابري الالزمة                 
  .لتصحيح أوجه القصور يف التعديل السابع عشر للدستور
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   توصـية؛   ٢٦لداً، البـالغ عـددها       ب ١٧وقد أولت سري النكا اهتماماً وثيقاً للتوصيات املقدمة من            - ٨٨٩
وقد أوضحت سري النكا أهنا ال توافـق        .  توصية بتعزيز الوجود امليداين ملكتب حملي تابع للمفوضية        ١٢وتتعلق  

وفيما خيص توصية أخرى تكررت كثرياً، وتتعلق بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة        . على هذه التوصيات  
 ذكرت بأن سري النكا قد أثبتت إرادهتا على التعاون مع املقررين اخلاصني مـن               للقيام بزيارة إىل سري النكا،    

خالل البعثات الناجحة العديدة اليت أُجريت يف العام املاضي وأشارت بوجه خاص إىل الزيارات املثمرة اليت قام هبا 
ن داخلياً، وتتوقع أن يفضي هـذا       املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باملشردي          

التعاون إىل نتائج مثمرة من خالل أنشطة كاألعمال اجلارية مع ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً ومفوضية 
  .األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من أجل عقد حلقة عمل تبحث سبل إجياد حلول دائمة للمشردين داخلياً

  وبالتـايل، فـإن رفـض      . التوصيات اليت رفضتها سري النكا مببادرات قد اختذت فعـالً         ويتعلق بعض     - ٨٩٠
سري النكا لتلك التوصيات هو رد على اللغة املستخدمة اليت ُيستشف منها أن سري النكا مل تتخذ اإلجراءات                  

ا تقوم علـى    ويف حاالت أخرى، رفضت سري النكا التوصية ألهن       . الكافية أو مل تتخذ أي إجراء على اإلطالق       
وفيما خيص توصية أخرى، أشارت سري النكا إىل أهنا حتتاج إىل مزيد            . أسس غري سليمة أو ال تستند إىل الواقع       

  .من الوقت للنظر فيها

وحتتل مسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها مكانـة        .  تعهداً طوعياً  ٢٦وقطعت سري النكا على نفسها        - ٨٩١
إىل حتقيق رفاه شعبها رغم أهنا تواجه تزايد األعمال الوحشية والفظيعـة الـيت              الصدارة، حيث تسعى سري النكا      

وقد تعرضت سري النكا يف الفترة األخـرية إىل         . ترتكبها واحدة من أشد القوات اإلرهابية فتكاً يف العامل املعاصر         
ويعرب هذا األسلوب عن . ن البلدوابل من القنابل استهدفت املدنيني، وذلك يف حماولة لزعزعة استقرار اجلزء اجلنويب م

إال أن  . يأس حركة منور حترير تاميل إيالم أمام اهلجمات املضادة اليت تشنها ضدها القوات العسكرية يف الـشمال                
سري النكا قد أكدت للمجلس إرادهتا على هزم قوات اإلرهاب واستعادة السالم وإنشاء دميقراطية تعددية وحتقيق                

  .ومن املشروع أن تتوقع سري النكا تفهم ودعم أصدقائها وشركائها يف اجملتمع الدويل. التنمية جلميع سكاهنا

وقد شرعت الوزارة املعنية بإدارة الكوارث وحقوق اإلنسان يف وضع خطة عمل وطنية، بالتشاور مـع                  - ٨٩٢
 وضعت جلنة حقوق وقد. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومستشار حقوق اإلنسان لدى فريق األمم املتحدة القطري

واقترحت سري النكا على اللجنة     . اإلنسان يف سري النكا أيضاً خطة خاصة هبا ستشكل جزءاً من هذه العملية            
الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً لتقرير اجلرد الذي أعّده بيتر هوسكينغ بتكليف من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        

 احلكومة واللجنة مذكرة تفاهم تساعد يف إنشاء إطار مؤسـسي           ، أن تضع  ٢٠٠٧أبريل  /والذي صدر يف نيسان   
وأعربت سري النكا عن أسفها الشديد ألن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي مل             . للدعم التقين واآلليات الضرورية   

اً جديداً  يتابع نتائج التقرير لفترة تفوق السنة، وأعربت عن سعادهتا ألن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أوفد فريق               
  .إىل سري النكا شرع فعالً يف العمل على بعض االقتراحات الواردة يف التقرير املذكور

. وبذلت سري النكا جهوداً كربى لتدريب موظفيها املكلفني بإنفاذ القوانني والنهوض مبستوى كفاءاهتم         - ٨٩٣
وتؤمن .  الرئيسية لربامج التدريب   فقد أنشأت إدارة الشرطة يف سري النكا فرقة عمل ُعهد إليها ببحث اجلوانب            

سري النكا بأن إجناز البعض من التغيريات الضرورية مير عرب توفري التدريب اجليد ألفراد الشرطة وإشراهبم القيم                 
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وقد شرعت احلكومة يف تنفيذ برنامج هادف يتعلق بتوظيف         . الالزمة لالضطالع مبهامهم، كاالنضباط واملشاركة    
  .فوف الشرطة، وتعتزم سري النكا تطوير هذه املبادراتأفراد من التاميل يف ص

وأحاطت سري النكا اجمللس بتغري هام شهده النظام القانوين يتمثل يف وضع جمموعة شاملة من التشريعات   - ٨٩٤
وتتفق األحكام الـواردة يف مـشروع       . اخلاصة حبماية الضحايا والشهود قدمتها احلكومة إىل الربملان للنظر فيها         

  .ن هذا وإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةالقانو

ويف اخلتام، أعربت سري النكا عن تقديرها جلميع األطراف اليت سامهت مسامهة قيمة ومثمـرة يف عمليـة                    - ٨٩٥
 العملية بشكل بناء، وأعربـت      االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا، وشكرت الدول األعضاء اليت شاركت يف هذه           

  .وتلت هذا العرض تعليقات وفود الدول وممثلي املنظمات غري احلكومية. عن تقديرها ملسامهة املقررين الثالثة واألمانة

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

 توصـية أخـرى،     ٢٦ توصية ورفـضت     ٤٥ سري النكا وافقت على      أشارت الدامنرك إىل أن حكومة      - ٨٩٦
والحظـت أن الفريـق الـدويل املـستقل         . واعتربت أن التقرير ال يتضمن عدداً كافياً من التوصيات الوجيهة         

للشخصيات البارزة املكلف مبراقبة عمل جلنة التحقيق قرر يف الفترة األخرية إهناء مهمته ألن أغلبية الشخـصيات     
وقالت الدامنرك  . خلصت إىل عدم توفر اإلرادة السياسية الكافية لدعم املساعي الرامية إىل كشف احلقيقة            البارزة  

واعتربت . إهنا كانت تود أن تقدم توصية صارمة بأن تتمتع اللجنة باستقاللية تامة وحتصل على األموال الضرورية
ل مقاضاة املسؤولني عن االنتهاكات وإنشاء بعثـة        الدامنرك أن التقرير يفتقر إىل توصيات صارمة تتعلق بأمور مث         

وأضافت بالقول إنه كان على سري النكا أن توافق علـى إنـشاء مكتـب              . دولية لرصد حالة حقوق اإلنسان    
. للمفوض السامي حلقوق اإلنسان وشددت على ضرورة وقف أعمال التخويف والقتل اليت تستهدف الصحفيني             

 تدبرياً، أشارت الدامنرك ٢٥ا املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، والبالغ عددها وفيما خيص التدابري اليت أوصى هب
تدابري تفتقر إىل طابع ملزم وال تقترن جبدول زمين حمدد ال ميكن أن تفضي إىل أي نتائج، ال سيما يف       الإىل أن كل    

  .غياب مراقبني دوليني وأية إجراءات متابعة من جانب اجمللس

ويد مبوافقة سري النكا على عدد كبري من التوصيات، مبا يف ذلك توصية الوفد الـسويدي                ورحبت الس   - ٨٩٧
باختاذ تدابري للتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، كحاالت االختفاء القـسري وجتنيـد األطفـال،                

لالزمة لتنفيذ ومتابعة مجيع    وأعربت السويد عن أملها يف أن ُتتخذ التدابري ا        . ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم   
هذه التوصيات، مبا يكفل لسري النكا إحراز تقدم يف خمتلف اجملاالت املشمولة بالتوصيات ميكن اإلبـالغ عنـه          

غري أن السويد أعربت عـن أسـفها ألن         . خالل الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل، أو حىت قبل ذلك         
نها وفد السويد، مل حتظ بتأييد كاف، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقـة       توصيات عديدة قدمتها وفود عدة، ومن بي      

وقالت السويد  . بالرصد الدويل املستقل وبإنشاء مكتب قطري للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف سري النكا            
 ويف  إهنا تظل مقتنعة بأن تعزيز الرصد الدويل واملستقل سيساهم مسامهة كبرية يف حتسني حالة حقوق اإلنـسان                

  . التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب اليت ال تزال تشكِّل مصدر قلق كبري
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وأعربت اجلزائر عن تقديرها ملا أبدته سري النكا من تصميم على معاجلة التوصيات املقدمة من الفريق                  - ٨٩٨
وكـذلك احلقـوق    العامل، ومما شجَّع اجلزائر االلتزام الطوعي لسري النكا بضمان احلقوق املدنية والـسياسية              

االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق صياغة ميثاق دستوري يتعلق بوضع إطار حلماية حقوق اإلنسان بغية               
ورحبـت  . مواءمة الضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف دستور سري النكا مع التزاماهتا الدولية             

ة الكوارث وحقوق اإلنسان لتنظيم حلقة دراسية إقليمية للربملانيني وتنظيم باجلهود املبذولة من الوزارة املعنية بإدار
ومما شجع اجلزائر أيضاً اخلطوات املتخذة لضمان حقوق األطفال والنـساء           . محلة وطنية للتوعية حبقوق اإلنسان    

رحبت اجلزائر أيـضاً    و. والنهوض هبا، واجلهود الرامية إىل معاجلة حالة اجلنود األطفال السابقني وإعادة تأهيلهم           
  . بالتزام سري النكا بإعادة الدميقراطية وإرساء أسس اإلدارة الرشيدة يف املناطق اليت مت حتريرها يف الفترة األخرية

وكررت كندا تأكيدها القوي على توصيتها بأن تسمح سري النكا بإجراء حتقيق كامل يف كل االدعاءات                  - ٨٩٩
وأشارت كندا . اق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ومقاضاة املسؤولني عنهااملتعلقة حباالت اإلعدام خارج نط
 التحقيق تؤكد ضلوع بعض أفراد قوات األمـن يف          جلسة االستماع إىل رئيس جلنة    إىل أن األدلة اليت قدمت خالل       

  كندا بـأن تقـدِّم     وأوصت  .  عضواً من منظمة العمل ملكافحة اجلوع ومقتل مخسة فتيان يف ترينكومايل           ١٧اغتيال  
سري النكا دعمها الكامل إىل جلنة التحقيق يف الوقوف على الوقائع اليت أحاطت هبذه احلاالت وأن تتخذ اإلجراءات 

وأكدت كندا من جديد على ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان نزع . الالزمة من أجل مقاضاة املسؤولني عنها
كال فيدوتاالي بوليغال وتسريح اجلنود األطفال اجملندين يف صـفوف تلـك            سالح القوات التابعة حلزب تاميل ما     

كما أكدت كندا على ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلماية حقوق . القوات ووقف التجنيد
ي للمفوضية  اإلنسان تتمتع باالستقاللية الكاملة، وحثت سري النكا على املوافقة على التوصية بإنشاء مكتب قطر             

  . السامية حلقوق اإلنسان ُيعهد إليه مبهمة اإلبالغ عن احلالة يف خمتلف أحناء البلد

  ونوَّهـت  . ورحبت قطر باخلطوات املتخذة من أجل تعزيز مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                - ٩٠٠
راض لبحث السبل اليت تكفـل      بسري النكا اليت استجابت للمجلس بشكل إجيايب ومل تدخر جهداً منذ إجراء االستع            

االستجابة لتوصيات الفريق العامل رغم احلالة املعقدة والتحديات املتكررة اليت تواجهها سري النكا وتقف حجر عثرة                
وأعربت عن بالغ تقديرها ملوافقة سري النكا على معظم التوصيات، مؤكدة بذلك تطلعاهتا             . يف طريق عملية اإلصالح   
سري النكـا مـن أهنـا        ورحبت قطر مبا ورد يف إعالن     . وق اإلنسان وتوطيد سيادة القانون    يف جمال تعزيز مجيع حق    

ستستمر يف بناء القدرات املؤسسية يف جمال حقوق اإلنسان بدعم من اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املفوضـية الـسامية                    
بت بتواصل احلوار والتعاون مـع      ورح. حلقوق اإلنسان، وستسعى إىل ضمان استقاللية مؤسساهتا وفقاً ملبادئ باريس         

وأشارت إىل أن سري النكا قد وافقت أيضاً على التوصية بإدراج مجيع األحكـام املوضـوعية                . آليات األمم املتحدة  
املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف تشريعاهتا الوطنية، وعلى التوصية املتعلقة باتفاقية                

وأعربت قطر عن تقديرها ملوافقة سري النكا على إشراك مجيع مؤسسات اجملتمع املدين يف عمليـة                . عذيبمناهضة الت 
االستعراض الدوري الشامل، وكذلك موافقتها على اختاذ التدابري الالزمة لضمان وصول املساعدة اإلنسانية للفئـات               

  . ن والعاملون يف احلقل اإلنسايناملستضعفة ومحاية املدنيني، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسا

وأعربت الصني عن تقديرها ملا اتصف به موقف سري النكا من جدية ومسؤولية يف الرد على األسـئلة                  - ٩٠١
. اليت طرحتها البلدان واملوافقة على معظم املقترحات املقدمة من الفريق العامل بروح من االنفتاح والتعاون البنَّاء               
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ري النكا بلد نامٍ يواجه خطراً إرهابياً وأن سنوات الصراع واحلروب قد عطَّلت بدرجة وأشارت الصني إىل أن س
ورغم هذه املعوقات، مل تنقطع إطالقاً جهود سري النكا الرامية إىل تعزيـز حقـوق               . كبرية عملية البناء الوطين   

ويؤكد . يف جمال حقوق اإلنسانفقد أنشأت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وستنِفذ خطتها الوطنية . اإلنسان ومحايتها
. مؤشر التنمية البشرية أن سري النكا أحرزت تقدماً جعلها ترتقي إىل مراتب متقدمة مقارنة ببلـدان املنطقـة                 

ورحبـت  . وأشارت الصني أيضاً إىل تعاون سري النكا الفعال مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة    
مع اجملتمع الدويل من أجل حل قضية اجلنود األطفال، وببذل جهود إضافية من بتعهد سري النكا بالتعاون الكامل 

وأعربت عن أملها يف أن يقدم اجملتمع الدويل، بروح من االحترام املتبادل . أجل تعزيز الدميقراطية واإلدارة الرشيدة
  . واملساواة، املساعدة التقنية الالزمة لتلبية االحتياجات احلقيقية للبلد

أعربت البحرين عن تقديرها ملا تبذله سري النكا من جهود من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها                 و  - ٩٠٢
  ونوَّهت بالنهج البنـاء واإلجيـايب الـذي اتبعتـه     . رغم ما يعترضها من حتديات، مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية    

 النهوض حبقوق اإلنسان وإحراز سري النكا خالل عملية االستعراض الدوري الشامل، مؤكدة بذلك تصميمها على
ورحبت مببادرة سري النكا الرامية إىل تنفيذ خطة عمل وطنية يف جمـال حقـوق               . املزيد من التقدم يف هذا اجملال     

. اإلنسان وبالتزامها باختاذ اخلطوات الالزمة إلعادة تأهيل اجلنود األطفال السابقني بالتعاون مـع اجملتمـع الـدويل         
وأعربت عن .  التزاماً طوعيا٢٥ً توصية إىل جانب ما يربو على        ٤٥ مبوافقة سري النكا على      ورحبت البحرين أيضاً  

  . أملها يف أن تكلل بالنجاح اجلهود اليت تبذهلا سري النكا من أجل إحراز تقدم يف جمال حقوق اإلنسان

سئلة اليت أثارهتـا  وأشادت إندونيسيا مبا اتصفت به سري النكا من صراحة وشفافية يف ردودها على األ               - ٩٠٣
فقد جاءت هذه الردود لتؤكد جهود سري النكا املتواصلة . الوفود خبصوص عديد القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان

. من أجل احلفاظ على معايري الدميقراطية وعزمها وحرصها الشديد على الكفاح من أجل املبـادئ الدميقراطيـة                
 شاقاً للحفاظ على قنوات االتصال رغم تعدد اهلجمات اإلرهابية والحظت إندونيسيا أن سري النكا بذلت جهداً

وأحاطـت  . القاتلة وتكررها، وأهنا ما انفكت تكافح من أجل صون ومحاية حقوق اإلنسان رغم صعوبة الوضع              
رامية وأشارت إىل ضرورة تعزيز اجلهود ال. إندونيسيا علماً بالتزام سري النكا مببدأي الدميقراطية واإلدارة الرشيدة

إىل حتقيق املصاحلة الوطنية واليت أمثرت نتائج إجيابية عن طريق توسيع نطاق معايري وسياسات حقـوق اإلنـسان         
ونوَّهت بالتزام سري النكا القوي هبذا اهلدف باختاذها جمموعة إجراءات من بينها            . وتنفيذها يف مجيع أحناء البلد    

من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وصياغة ميثاق دستوري         املبادرة املتعلقة بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية        
وأعربت إندونيسيا أيضاً عن تقديرها للنـهج اإلجيـايب   . وحتديد احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات حتديداً واضحاً   

وأشادت بالتزام سـري النكـا      . والتشاركي الذي اعتمدته سري النكا إزاء عملية االستعراض الدوري الشامل         
وينبغي أن ُتمهل   . عجيل عملية إعادة تأهيل اجلنود األطفال السابقني عن طريق تعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل             بت

  . سري النكا فترة زمنية كافية لتحقيق النتائج املنشودة

  توصية، ونوَّهت بـشكل ٤٥ورحبت اليابان بااللتزامات الطوعية اليت أعلنتها سري النكا ومبوافقتها على             - ٩٠٤
  خاص جبهودها املتزايدة من أجل مكافحة حاالت االختطاف واالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القـضاء،                
مبا يكفل وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب عن طريق مقاضاة املسؤولني عن تلك األفعال وتعزيز القدرات الوطنية 

إال أهنا أعربت عن القلق     . ؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   يف جمال التحقيق يف اجلرائم والنهوض بالنظام القضائي وبامل        



A/HRC/8/52 
Page 258 

  

ألن سري النكا مل حتقق أية نتائج ملموسة حىت اآلن والحظت باإلشارة إىل القرار الذي اُتخذ يف الفترة األخـرية                    
 على بوضع حد ملهمة الفريق الدويل املستقل للشخصيات البارزة، أنه من األمهية مبكان أن توافق حكومة سري النكا

وأكدت اليابان من جديد أهنا تتوقع مـن        . شكل معيَّن من احلضور امليداين لدعم جهودها الرامية إىل حتسني الوضع          
  .حكومة سري النكا جهوداً إضافية من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان وأكدت هلا دعمها املتواصل

  رون التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخ- ٣

رحبت منظمة العفو الدولية، يف بيان مشترك مع منظمة رصد حقوق اإلنسان، بالتوصيات اليت قدمت إىل                  - ٩٠٥
  سري النكا، وال سيما التوصية بالتحقيق يف مجيع اإلدعاءات املتعلقة حبـاالت اإلعـدام خـارج نظـام القـضاء                 

مايو أحاط املقرر اخلاص املعين حباالت /ويف أيار. لأو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ومقاضاة املسؤولني عن تلك األفعا
اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً اجمللس بأن احلكومة تعتمد، على ما يبدو، على مجاعات         
شبه عسكرية للسيطرة على املنطقة الشرقية من البلد وأن أدلة تبني أن هذه اجلماعات مسؤولة عن حاالت إعـدام                   

ونظراً ملا يشهده   . ورحبت بالتوصية املتعلقة بتعاون سري النكا النشط مع اإلجراءات اخلاصة         .  نطاق القضاء  خارج
البلد من تزايد يف عدد حاالت االختفاء، مثلما أشار إىل ذلك الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري                   

وأعربت عن خيبة أملها    . لزيارة اليت طلبها الفريق العامل    الطوعي، حثت احلكومة على حتديد تاريخ قريب إلجراء ا        
 دولة بإنشاء آلية دولية لرصد حالة حقوق اإلنسان ١٢الشديدة ألن سري النكا ال تؤيد التوصية املقدمة مما يقل عن 

عنيـة برصـد   تعمل حتت رعاية األمم املتحدة، باعتبارها آلية ضرورية حلماية حقوق اإلنسان، ألن اآلليات احمللية امل         
وأشارت كذلك إىل أن اللجنة الوطنية      . التجاوزات اليت يقوم هبا مجيع األطراف والتحقيق فيها أثبتت عدم فعاليتها          

 بسبب الشواغل اليت أثريت فيما يتعلق  ٢٠٠٧ديسمرب  /حلقوق اإلنسان مل تعد حتظى بالثقة الكافية منذ كانون األول         
وأكدت على واجب احلكومة وضع حد إلفـالت        . ق يف حاالت االختفاء   بتعيني أعضائها وعدم قدرهتا على التحقي     

املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب، مشرية إىل أن املسؤولني عن أشد األعمال فظاعة اليت ارتكبت                 
ـ          خالل السنتني املاضيتني مل خيضعوا ألية إجراءات قانونية أو         الب يف  قضائية، ومن بني هذه احلاالت مقتل مخسة ط

 فرداً من العاملني يف حقل املساعدة اإلنسانية، ورحبت املنظمة بااللتزام الطوعي للحكومة             ١٧ترينكومايل ومقاضاة   
  . مبواصلة حوارها البناء مع املفوضة السامية من أجل تعزيز اآلليات الوطنية مبختلف جوانبها

تقرير الفريق العامل يفيد أن دوالً عديدة قد أعربت وأشارت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان إىل أن   - ٩٠٦
عن انشغاهلا إزاء ظاهرة جتنيد األطفال من قبل مجيع الفصائل، وأن بعض الدول األخرى قد أوصى سري النكـا            

وأكـدت  . بالتحقيق يف الدور الذي أدته قوات األمن يف جمال جتنيد األطفال ومبحاسبة مجيع املسؤولني عن ذلك               
ة إىل النظر يف حقوق األطفال األخرى، ال سيما فيما يتعلق بعمل األطفال وحالة الفقـر واالعتـداء                  أيضاً احلاج 

وأعربت . اجلنسي وتزايد عدد األطفال املتأثرين باحلرب واحملرومني من الرعاية الوالدية واملأوى والغذاء واملساعدة      
ر املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق عن أسفها ألن االستعراض مل يشر إىل التوصيات الواردة يف تقري

، واليت حث فيها املقرر اخلاص طريف الـرتاع، أي          (A/HRC/8/3/Add.3)القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       
احلكومة وحركة حترير التاميل، على بدء اتصاالت منتظمة بني الشرطة وقوات حفظ األمن اليت تنشط يف املناطق                 

 من تقرير الفريق العامل، الحظت املنظمة أن املفوضة         ٨٢وباإلشارة إىل الفقرة    . رة حركة التحرير  اخلاضعة لسيط 
السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة أكدت أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مل تعد تتمتـع                 
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  املؤسسات املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف        باالستقاللية رغم التوصيات املقدمة من بعض البلدان بتعزيز استقاللية          
وقالت املنظمة إنه ينبغي للمجلس أن حيث حكومة سري النكا على قبول فكرة إنشاء مكتب مستقل . النكا سري

  . للمفوضية يف سري النكا وعلى السماح لآلليات الدولية املعنية برصد حاالت حقوق اإلنسان بالدخول إىل البلد

 التنمية التعليمية الدولية عن تقديرها ملا ورد يف التقرير من شواغل عديدة تتعلـق               وبينما أعربت منظمة    - ٩٠٧
بانتهاكات القانون اإلنساين، فإهنا أعربت عن أسفها لعدم وجود تقييم مفصل ملا تقوم به سري النكا من أفعال                  

ت املتعلقة بالرتاع املسلح    وأعربت عن أسفها أيضاً ألن التوصيا     . وتتبعه من سياسات من منظور القانون اإلنساين      
وأشـارت  . أو باحلاجة إىل تعزيز متثيل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مل حتظَ بتأييد سري النكا               

أيضاً إىل أن سري النكا مل تقطع على نفسها أي التزام طوعي فيما يتعلق بواجباهتا الناشئة عن القانون اإلنساين،                   
. هتا على نفسها تنحصر يف اجملاالت ذات الصلة باملساعدة اإلنسانية واملـشردين داخليـاً             وأن التعهدات اليت أخذ   

والحظت أن األغلبية الساحقة للمشردين داخلياً هم من املدنيني التاميل وأن سري النكا مل متتثل امتثـاالً تامـاً                   
وأشـارت إىل تـصاعد     .  اإلنساين للتوصيات اليت قدمت إليها فعالً فيما يتعلق بقانون حقوق اإلنسان والقانون          

االنتهاكات ووقف أنشطة البعثة املعنية برصد احلالة يف سري النكا وعدم امتثال املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان                
  . ملبادئ باريس، كما أشارت إىل فشل وحل الفريق الدويل املستقل للشخصيات البارزة

نكا أن تعجل بتنفيذ مجيع التوصـيات، وأشـارت إىل          وطلبت جلنة احلقوق الدولية إىل حكومة سري ال         - ٩٠٨
والحظت أن املعلومات املقدمـة خـالل       .  ذات الصلة  ٨٤ وإىل الفقرة    ١٨ و ١٧ و ١٤ و ٣ و ٢التوصيات رقم   

االستعراض تبني أن النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان يف سري النكا ال يعمل كجزء من آلية نظامية ومتسقة                  
ىل أنه جيب على احلكومة أن تعزز استقاللية النظام القضائي وحياده وقدراته من أجـل               وأشارت إ . إلقامة العدل 

ضمان إجراء التحقيقات الالزمة ومقاضاة وإدانة املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان وعـن                
من جانب كل مـن     االستخدام العشوائي وغري املتناسب للقوة وغري ذلك من انتهاكات القانون اإلنساين الدويل             

وأكدت اللجنة أيضاً أن . حكومة سري النكا وحزب حترير التاميل واجلهات الفاعلة األخرى غري التابعة للحكومة
 من تقرير الفريق العامل،     ٨٤حتفظات احلكومة على التوصيات مبكافحة اإلفالت من العقاب، كما ترد يف الفقرة             

ا شأن التحفظات اليت أبدهتا حكومة سري النكا على التوصيات          هي حتفظات منافية للمنطق وجيب جتاهلها، شأهن      
وأعربت أيضاً عن انشغاهلا إزاء حل اجمللس الدستوري ووقف      . املتعلقة حبماية املوظفني العاملني يف احلقل اإلنساين      

دة ومحايـة  نشاطه وطلبت إىل احلكومة أن تعجل بتعيني أعضائه وحتديد إطار زمين العتماد القانون املتعلق مبساع           
النكا  ويف اخلتام، أشارت إىل أن التقلبات ال تزال تسيطر على حالة حقوق اإلنسان يف سري              . الضحايا والشهود 

نتيجة عدم توافر إرادة سياسية على حماسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وأكـدت أن جـدوى أي            
 بالدعم الذي تقدمه آليات الرصد واإلبالغ الدوليـة         مساعدة تقدم مستقبالً لتعزيز نظام القضاء العادي سترتبط       

  . املوجودة ميدانياً، وطلبت بالتعجيل بإعادة إنشاء تلك اآلليات

وأشارت احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية وحركة باكس رومانا إىل التوصـيات                - ٩٠٩
سائط اإلعالم، وارتفاع عدد حاالت االختفاء واإلعدام       املقدمة واملتعلقة بالتصدي لإلفالت من العقاب، وحرية و       

خارج نطاق القضاء، واستمرار االعتداءات اليت تستهدف الناشطني الداعني إىل السالم واملدافعني عـن حقـوق            
وأعربتا عن االنشغال إزاء التنميط العنصري للمحتجزين، الذين ينتمي معظمهم إىل التاميـل، وتزايـد        . اإلنسان
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بني اجملتمعات احمللية والعنف الذي يستهدف املسلمني يف شرق البالد والعنف اجلنسي ضّد نساء التاميل               التوترات  
وأشارت املنظمتان إىل التوصية اليت حتث      . يف أكارايباتو، والتهديدات وأعمال التخويف اليت استهدفت صحفيني       

 يف إنشاء مكتب حملي ملفوضية حقوق       سري النكا على التصدي للتعذيب ومكافحة اإلفالت من العقاب والنظر         
اإلنسان، وتعزيز التعاون ورفع كل القيود املفروضة على وصول املساعدة اإلنسانية واختاذ ما يلزم من إجـراءات   

النكا مل متكن    وأشارت املنظمتان إىل أن مجيع املبادرات اليت اختذهتا سري        . تكفل محاية املشردين داخلياً وأمنهم    
وطلبتا إىل سري النكا أن تقدم معلومات عن تاريخ إعادة إنشاء جلنة وطنية . لقضايا بشكل فعالمن معاجلة هذه ا

حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس أو أن حتدد جدوالً زمنياً للقيام بذلك؛ وعن التنفيذ التام ألحكام الـصكوك                  
اص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة      الدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، وال سيما العهد الدويل اخل          

خطة عمل لوضـع     مناهضة التعذيب؛ وعن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ وعن           
وأشارتا إىل أن بلداناً عدة كانت على صواب عندما تطرقت إىل التحديات اليت . التعهدات الطوعية موضع التنفيذ

ا يتعلق مبكافحة الفقر وحتقيق التنمية، وأكدتا أن اجلهود املبذولة من أجل استئصال الفقر تواجهها سري النكا فيم
  . ال ميكن أن جتعل ضمان احلد األدىن من معايري حقوق اإلنسان أمراً اختيارياً

نسان وأشار املركز اآلسيوي للموارد القانونية إىل أن تقرير الفريق العامل قد أكد تدهور حالة حقوق اإل       - ٩١٠
واحلاجة إىل أن حتقق احلكومة يف حاالت التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري املتفـشية يف           

وأعرب عن قلقه ألن موقف سري النكا ال ينم عن أية مصداقية أو إرادة . البلد ومقاضاة املسؤولني عنها وإدانتهم
ب بالتوصية املقدمة من مجهورية إيـران اإلسـالمية         ورح. على التصدي لتفشي التعذيب واإلفالت من العقاب      

خبصوص هذه القضية، وأشار إىل أنه جيب على حكومة سري النكا أن تراعي النداءات املوجهة إليها من أجـل                   
تنفيذ توصية املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب              

  والحـظ أن حكومـة     .  األساسي واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري          ونظام روما 
سري النكا مل تقدم أية معلومات رغم الطلبات املتكررة للحصول على أدلة بشأن اإلجراءات القضائية اليت يزعم                 

، وأعرب عن انشغاله ألن تلك       من املوظفني احلكوميني املورطني يف قضايا اختفاء أشخاص        ٥٩٩أهنا اختذت حبق    
وأشار املركز إىل وجود ثغرات ال ميكن إنكارها يف نظام احلماية           . اإلحصاءات تتعلق حباالت ارتكبت يف املاضي     

القائم يف سري النكا، وهو ما يؤكد احلاجة إىل حضور دويل مناسب يف البلد، وأكد أمهية التوصيات املتعلقـة                   
إىل أن تدهور احلالة يف سري النكا يعزى إىل الشلل الذي أصاب املؤسسات املعنية              بتعزيز سيادة القانون، مشرياً     

  .بضمان سيادة القانون والدور النشط الذي يؤديه أصحاب السلطة من أجل اإلفالت من قبضة القانون

عظـم  وأشارت منظمة رصد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ إىل أن م                  - ٩١١
التوصيات اليت رفضتها سري النكا تتعلق باإلذن آلليات دولية بالتحقيق يف حالة حقوق اإلنسان يف سري النكا                 
. وباملساعدة املقدمة من وكاالت األمم املتحدة من أجل التصدي للشواغل اليت تثريها حالة حقوق اإلنسان يف البلد

وناشدت . ويتناىف وروح عملية االستعراض الدوري الشامل     وقالت إن هذا الرفض يؤكد قلة املساءلة والشفافية         
حكومة سري النكا أن تسمح حبضور قوي ومتواصل لآلليات الدولية املعنية برصد حقوق اإلنسان يف البلد بغية                 
الوقوف على انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها واإلبالغ عنها ودعم اجلهود الرامية إىل وضع حد لتلـك                 

وأعربت املنظمة أيضاً عن بالغ القلق من أن سري النكـا رفـضت             .  ولظاهرة اإلفالت من العقاب    االنتهاكات
املتعلقة بالتصدي إلفالت املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان مـن          ) أ(٥٥و) ب(٣٣و) ب(٢٨التوصيات  
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لتوصيات املقدمة من   املتعلقة بتنفيذ ا  ) د(٣٢وأشارت أيضاً إىل أن سري النكا قد رفضت التوصية رقم           . العقاب
املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالقيود املفروضة علـى تـسجيل                  
املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وأنشطتها، وهو ما يؤكد أن احلكومة ال تعتزم تعزيـز املـساءلة    

، فإهنا أعربت عن ٣٥وبينما رحبت املنظمة بالتوصية رقم . ق اإلنسان يف البلدوالشفافية يف استجابتها ألزمة حقو
  . القلق ألن احلوار التفاعلي مل يتناول شواغل حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض         - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

النهائي الذي تناولت فيه بعض القضايا الرئيسية، وال سيما فيما يتعلق مبسألة أشارت سري النكا، يف ردها   - ٩١٢
التعذيب وحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، إىل أهنا توافق بطبيعة احلال على التوصيات ذات الـصلة ألهنـا مل                   

اركتها يف أعمال ودحضت سري النكا بقوة اإلدعاءات مبش. تصفح يف أي مرحلة من املراحل عن مثل تلك األعمال
 من الدستور تنص صراحة على ضمان دسـتوري         ١١وأكدت أن املادة    . التعذيب أو اإلعدام خارج نطاق القضاء     

حيمي املواطنني من التعذيب، مشرية إىل أن مثل هذه األفعال تشكل جرمية تستوجب عقوبة السجن ملدة ال تقل عن                   
وأشـارت  . للبت يف ادعاءات التعذيب واألمر بتقدمي تعويضات      وأشارت إىل أن احملكمة العليا مؤهلة       . سبع سنوات 

سري النكا أيضاً إىل أنّ مجيع الشكاوى املتعلقة بالتعذيب ختضع لتحقيق نزيه وشامل وأن املسؤولني عـن أعمـال      
 وشددت على أن النظام القانوين املدين خيول الضحايا احلصول على تعويضات          . التعذيب خيضعون للمتابعة القضائية   

  .وينص على اختاذ إجراءات تأديبية ضد املوظفني العموميني الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مثل هذه اجلرائم

وأشارت سري النكا أيضاً إىل أن القانون جيرم مجيع حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء دون استثناء                  - ٩١٣
كن اختاذها ضد املسؤولني عن مثـل هـذه   وأن التشريعات تنص على نظام شامل من اإلجراءات القانونية اليت مي          

وقالت إهنا تعمل يف الوقت الراهن، وستحرص مستقبالً، على تنفيذ وتطوير الضمانات الالزمة . األنشطة اإلجرامية
  . ملنع حدوث هذه األفعال اإلجرامية

اً مـن أجـل     وفيما خيص املزاعم املتعلقة باإلفالت من العقاب، أشارت سري النكا أهنا ال تدخر جهد               - ٩١٤
ودحضت اإلدعاء بعدم وجود إرادة مـن       . مقاضاة املسؤولني عن اجلرائم أو االنتهاكات املتعلقة حبقوق اإلنسان        

النكا على  وشددت سري. جانب احلكومة على معاجلة هذه القضية وأشارت إىل أهنا قد أنشأت اهلياكل الضرورية
لسامية حلقوق اإلنسان من أجل وضع هياكل حملية تعاجل هذه          أهنا ما فتئت تلتمس املساعدة التقنية من املفوضية ا        

وذكرت بـأن التـاريخ   . املسائل، وذلك إىل جانب املساعدة اليت طلبتها من أجل بناء قدرات مؤسساهتا الوطنية      
ج وأكدت أهنا ال حتتا   . يشهد لسري النكا بنظامها القانوين املتطور للغاية وأشارت إىل نظام القوانني املعقد فيها            

ومع ذلك، طلبت سري النكا إىل اجمللس أن يراعي         . إىل أية مساعدة قانونية إضافية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان        
  .الصعوبات اليت يواجهها البلد يف الوقت الراهن وأن يتفهم حاجتها إىل املساعدة التقنية وبناء القدرات

هن أهم عقبة أمام ضـمان سـيادة القـانون،     وأشارت سري النكا إىل أن اإلرهاب ميثل يف الوقت الرا           - ٩١٥
وأعربت عن قلقها الشديد إزاء فشل بعض الدول الصديقة يف التصدي بشكل مرضي لتهريب األموال املخصصة                

وناشدت تلك الدول أن تبذل ما يف وسعها من جهد وأن تلتمس املساعدة اليت حتتاجها لدعم   . لألنشطة اإلرهابية 
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وأكدت . يل اإلرهاب على الصعيد الدويل بشكل عام ويف سري النكا بوجه خاص           جهودها الرامية إىل وقف متو    
وقالت إهنا تؤمن إمياناً شديداً بـأن       . النكا من بلدان أخرى لتمويل اإلرهاب       أن مبالغ مالية هامة تفد إىل سري      

جة كبرية يف   وقف التمويل سيساعد يف التصدي لإلرهاب ويف التوصل إىل حل سلمي للرتاع، ويسهم بالتايل بدر              
  . تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية مجيع حقوق اإلنسان

وفيما خيص مسألة العنف اجلنسي ضد املرأة يف أكارايباتو، أشارت سري النكا إىل اآلليـات القائمـة                   - ٩١٦
وأشـارت  . مبوجب القانون اجلنائي والقانون املدين واملعنية مبعاجلة العنف اجلنسي ضد املرأة يف خمتلف أحناء البلد              

  .أيضاً إىل أن مرتكيب هذه األفعال عادة ما يسألون عن أفعاهلم

وفيما يتعلق بالتهديدات اليت يزعم أن وزير الدفاع قد وجهها إىل صحفيني، أشارت سري النكا إىل أن                   - ٩١٧
عين التخلي عن وأكدت على أنّ احترامها حلرية الصحافة ال ي. دستورها يضمن حرية التعبري وأهنا حتترم تلك احلرية

وشددت على أنه ال ميكنها أن تضعف مقومات األمن القومي رغم حرصـها             . مسؤولياهتا املتعلقة باألمن القومي   
وأضافت بالقول إن على الصحافة     . الشديد على ضمان حرية الصحافة، وأكدت حرصها على محاية هذه احلرية          

وأعلنت أن احلكومة ملتزمة حبماية حريـة       . جهها البلد أن تدرك متطلبات األمن القومي يف سياق األزمة اليت يوا         
  .الصحافة ومبنح مجيع الصحفيني كل احلريات الالزمة لالضطالع بعملهم

النكا أن الفريق الدويل املستقل للشخصيات البارزة ال يزال قائماً وقالت إهنا ال تتفق مع                وأكدت سري   - ٩١٨
وأشارت إىل أن انسحاب أعضاء الفريق السابقني ال يعين .  مهمتهاالرأي الذي مفاده أن هذه اآللية فشلت يف أداء

ودعت سري النكا الدول األعضاء إىل مساعدهتا يف استكشاف السبل . أنه من غري املمكن إعادة تفعيل هذه اآللية
ة املتعلقة مبنظمة   اليت ميكن أن تعزز فعالية اللجنة املعنية بالتحقيق يف اجلرائم اليت أشار إليها بعض الوفود، كاحلادث               

  . أو تلك اليت جدت يف ترينكومايلالعمل ملكافحة اجلوع

 من جديـد انـشغاهلا إزاء مـسألة         النكا  سريوفيما يتعلق بالتعاون مع آليات األمم املتحدة، أكدت           - ٩١٩
راءات اليت شرعت التعذيب، وأشارت إىل الزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص الذي أعد تقريراً مفيداً للغاية وإىل اإلج

وأعربت عن انشغاهلا أيضاً إزاء االدعـاءات بـاإلفالت مـن    . يف تنفيذها استجابة للتوصيات الواردة يف التقرير      
 عن املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج         ٢٠٠٦العقاب، وقالت إهنا تعترب أن التقرير الذي صدر يف عام           

قد وجه نظرها إىل مشكالت عديدة وتضمن اقتراحات تتعلق بإنشاء نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 
 بأن اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد كانت بطيئـة،          النكا  سريوبينما أقرت   . آليات للتصدي لتلك احلاالت   

ألسباب عديدة، فقد أعلنت رغبتها يف تعزيز التعاون مع املقرر اخلاص وأعربت عن األسف ألن املقرر اخلـاص                  
لرسالة اليت وجهت إليه يف الفترة األخرية خبصوص اجملاالت اليت اختذت بشأهنا إجـراءات عديـدة،                د على ا  ير  مل

 أهنا ستتخذ كل اإلجراءات     النكا  سريوأكدت  . وقالت إهنا سترحب بأي شكل من أشكال املساعدة واملشورة        
ملكة املتحدة يف جمـال تـدريب أفـراد    اليت تعتربها ضرورية، وأشارت إىل املساعدة اليت تتلقاها من السويد وامل   

وأعربت عن أسفها ألن العمل الذي اضطلع به الفريق الدويل لدعم الشرطة مل يكن فعاالً، وقالت إهنـا          . الشرطة
اختذت ما يلزم من إجراءات إلحياء الفريق، وأهنا تنوي بشكل خاص دعوة حكومة اليابان اليت قدمت اقتراحات                 

  . ملشاركة يف العملية مشاركة نشطةبناءة يف هذا الصدد، إىل ا
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 إىل الـرئيس    النكـا   سريوفيما يتعلق باالنتقادات الصادرة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، طلبت             - ٩٢٠
اجمللس إجراء حتقيق لكشف األسباب اليت أدت إىل جتاهل تقرير اجلرد الذي أذن به برنامج األمم املتحـدة                    وإىل

رت إىل أهنا تثق يف اللجنة القائمة واقترحت إدخال حتسينات يف بعض اجملـاالت،              وأشا. ٢٠٠٧اإلمنائي يف عام    
 عن أسفها ألن بعض املسؤولني يف املفوضية        النكا  سريوأعربت  . وأكدت ضرورة وضع توصياهتا موضع التنفيذ     

. لـى التقريـر    أي حتمس يف هذا اجملال وألن بعض كبار املسؤولني مل يطلعوا ع            االسامية حلقوق اإلنسان مل يبدو    
أعربت عن أسفها لعدم حصوهلا على املساعدة اليت طلبتها من أجل التحقيق يف حاالت االختفاء اليت حدثت            كما
وقالت إن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قد صرفت النظر عن هذه احلاالت، وأعربت عن أملها يف .  عاما١٥ًمنذ 

  . حقيق يف تلك احلاالتاحلصول على املساعدة الالزمة من أجل إهناء الت

النكا إن استمرار بعض الدول األوروبية يف اإلشارة بإحلاح إىل            وفيما خيص مهمة الرصد الدولية، قالت سري        - ٩٢١
 توصية تتعلق ببعثة الرصـد،     ١٢ توصية، من جمموع     ١١وأعربت عن تعجبها من أن      . هذه املسألة لن يساعد يف شيء     

مضاعفة اجلهود من أجل تعزيز اآلليات الوطنية والتغلب على املشكالت الـيت            وأكدت أن   . قدمت من بلدان أوروبية   
النكا، ميثل حـالً أكثـر        تقف حجر عثرة يف طريق النهوض جبميع جوانب حقوق اإلنسان لكافة املواطنني يف سري             

ال أهنا أعربت عن    النكا عن تقديرها جلميع البلدان اليت أعلنت رغبتها يف وضع حٍد لإلرهاب، إ              وأعربت سري . فعالية
األسف ألن بعض الوفود ادعت عدم وجود اآلليات الالزمة لوقف تدفقات األموال املخصصة لألنشطة اإلرهابيـة أو                 

النكا عن تقديرها للجهود املبذولة من بلدان كفرنـسا واململكـة             وأعربت سري . اليت ادعت وجود أولويات أخرى    
حراز أي تقدم يف اجملاالت األخرى يتوقف على التزام أكرب مبعاجلة هـذه             املتحدة يف هذا الصدد، إال أهنا الحظت أن إ        

  . النكا يف ظل الوضع الصعب الذي تواجهه  املسألة، وقالت إهنا واثقة من أن البلدان األخرى ستتفهم موقف سري

يف التوصيات، النكا مل تنظر     النكا إىل أن التعليق املقدم من الدامنرك والذي مفاده أن سري            وأشارت سري   - ٩٢٢
وأعربت عن أسفها ألن التعليق الذي أدلت به الدامنرك يتعارض مع التعليقـات             . هو ادعاء ال أساس له من الصحة      

صدرت عن مجيع البلدان األخرى اليت وجهت نظرها إىل املسائل اليت ميكن تصحيحها، ولكنها تفهمت يف نفس   اليت
وأشارت إىل أن جهودها الرامية إىل حتقيـق  .  مبا تبذله من جهد النكا وأقرت   الوقت الصعوبات اليت تواجهها سري    

ومتثل حقوق اإلنسان واحدة من بني هذه الـدعائم، إال أن           . جمتمع دميقراطي وتعددي تقوم على أساس أربع دعائم       
 الدول وأعربت عن أملها يف أن تتفهم. النكا مطالبة أيضاً باستئصال اإلرهاب وتعزيز التعددية وضمان التنمية  سري

. الصديقة أنه ال ميكن الفصل بني هذه األولويات األربعة، وأهنا حتتاج إىل مساعدة ودعم يف مجيع تلـك اجملـاالت                   
، ‘Pursuing Peace, Fighting Falsehood‘النكا إىل رئيس اجمللس وثيقة بعنـوان    هذا الصدد، قدمت سري ويف

النكا واجلهود اليت تبذهلا من أجـل تعزيـز        تواجهها سري  قالت إهنا تأمل يف أن تساعد يف توضيح الصعوبات اليت         
  . التعددية والدميقراطية يف ظل ظروف صعبة للغاية

  فرنسا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الـواردة يف      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٤أجري االستعراض املتعلق بفرنسا يف        - ٩٢٣
من مرفق ) أ(١٥لتقرير الوطين املقدم من فرنسا وفقاً للفقرة ا: ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية٥/١قرار اجمللس 
أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً        ؛ والتجميع الذي  )A/HRC/WG.6/2/FRA/1 (٥/١قرار اجمللس   
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) ج(١٥؛ واملـوجز الـذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة              )A/HRC/WG.6/2/FRA/2) (ب(١٥للفقرة  
)A/HRC/WG.6/2/FRA/3.(  

، يف نتائج االسـتعراض  ٢٠٠٨يونيه / حزيران ١٣احلادية والعشرين املعقودة يف      ونظر اجمللس، يف جلسته     - ٩٢٤
  ). انظر الفرع جيم أدناه(املتعلق بفرنسا واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بفرنسا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل                 - ٩٢٥
)A/HRC/8/47(     أو االستنتاجات، وكذلك   /ت عنها فرنسا فيما يتعلق بالتوصيات و      ب، إىل جانب اآلراء اليت أعر

التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل تتناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه 
  ). A/HRC/8/47/Add.1انظر أيضاً الوثيقة ( اجللسة العامة يفالفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج 

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

قال الوفد الفرنسي إن فرنسا قد ناهلا شرف أن تكون من بني الدول األوىل اليت مشلها االستعراض يف إطار   - ٩٢٦
وأشار إىل أن عملية اإلعداد لالستعراض، وال سيما إعداد التقرير الـوطين،            . ستعراض الدوري الشامل  عملية اال 

كانت موضوع مشاورات واسعة النطاق مع هيئات اإلدارة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك اللجنة الوطنية االستشارية      
 فرنسا على التوصيات اليت قـدمت يف        حلقوق اإلنسان، وأن هذه األطراف شاركت أيضاً يف عملية إعداد ردود          

  . ٢٠٠٨مايو / أيار١٤إطار االستعراض يف 

 ١٤مث قدمت فرنسا عرضاً موجزاً لردودها على التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل يف                  - ٩٢٧
  .A/HRC/8/47/Add.1وترد هذه الردود يف الوثيقة الصادرة حتت الرمز . ٢٠٠٨مايو /أيار

  والـدول  اء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء           اآلر - ٢
  املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

هنأت قطر الوفد الفرنسي على املعلومات اليت قدمت يف مجيع مراحل عملية االستعراض الدوري الشامل                 - ٩٢٨
ت على أغلبية التوصيات    وقالت إن فرنسا قد وافق    . وأقرت مبا اتصفت به فرنسا من روح إجيابية وبناءة وتعاونية         

والحظت قطر أن فرنسا قطعت على نفسها، يف بياهنا األويل وخالل احلوار، . اليت قدمت خالل عملية االستعراض
ومن بني االلتزامات اليت قطعتها فرنسا على . التزامات عديدة أخرى من أجل تعزيز نظامها حلماية حقوق اإلنسان

وأشارت قطر إىل أن . ذ إعالن وبرنامج عمل فيينا وإعالن وبرنامج عمل ديرباننفسها، تنظيم استشارة ملتابعة تنفي
فرنسا التزمت أيضاً بأن تقترح على الربملان التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة                 

التعذيب وغريه من الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 
ويف اخلتام، الحظت قطر بارتياح أن عدداً كبرياً من         . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

  . التوصيات اليت وافقت عليها فرنسا يهدف إىل حتسني ظروف عيش األشخاص املنتمني إىل الفئات الضعيفة

وأشار املغرب بوجه . دوده الضافية على املناقشات اليت أجراها الفريق العاملوشكر املغرب الوفد الفرنسي على ر   -٩٢٩
خاص إىل التدابري املُتخذة من أجل تعزيز حقوق املهاجرين وإىل ما أبدته فرنسا من تصميم على معاجلة هذه القضية خالل                    
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لوية ملكافحة مجيع أشكال التمييز، وذلـك       وأشار املغرب أيضاً إىل ما توليه فرنسا من أو        . فترة رئاستها لالحتاد األورويب   
 عدم -وأعرب املغرب عن أمله يف أن يشكِّل هذان املوضوعان . باختاذ ما يلزم من إجراءات يف إطار نظام قانون العقوبات

  . فسها جزءاً من الرسائل اليت ستحيلها فرنسا إىل اجمللس يف إطار متابعة االلتزامات اليت قطعتها على ن-التمييز واهلجرة 

أعربـت   فقـد . وأعربت اجلزائر عن تقديرها للوفد الفرنسي وأبدت ثالثة تعليقات خبصوص عملية االستعراض         -٩٣٠
اجلزائر عن أسفها ألن فرنسا ال ميكنها التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد                    

وأعربت اجلزائر أيضاً عن ارتياحها ألن القانون       . اً ما إىل هذه االتفاقية    أسرهم، وأعربت عن أملها يف أن تنضم فرنسا يوم        
وأشارت إىل اعتراف فرنسا باملآسي اليت سبَّبها االستعمار وفقاً ملا          . الفرنسي جيرِّم التحريض على الكراهية الدينية والعرقية      

  . بنفس الشيء فيما يتعلق باستعمار اجلزائر من إعالن ديربان وأعربت عن أملها يف أن تقوم فرنسا ١٠١ورد يف الفقرة 

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون- ٣

 فرنسا على إشراكها اجملتمع املدين واملؤسـسة الوطنيـة          اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان    هنأت    - ٩٣١
الت إن التوصيات املقدمة إىل فرنسا يف إطار أعمال الفريق وق. حلقوق اإلنسان يف عملية االستعراض الدوري الشامل

العامل تعكس نفس املالحظات اليت كانت قد قدمتها هيئات املعاهدات أو جملس أوروبا إىل فرنسا خبصوص قضايا                 
وقد . مثل قضية السجون وأماكن االحتجاز باعتبارها حمل انتقادات متزايدة من جانب منظمات دولية وغري حكومية

عرب عن االنشغال إزاء معاملة ملتمسي اللجوء، والعنف الذي ميارسه أفراد الشرطة، والطرد إىل احلدود يف ظروف أُ
وأكدت أهنا  . وقالت اللجنة إهنا ترى أنه جيب على فرنسا أن تعيد النظر يف موقفها إزاء قضية األقليات               . ال إنسانية 

نفسها واقترحت أن تقدم إىل الدول واجمللس وهيئات املعاهـدات          ستتابع تنفيذ االلتزامات اليت قطعتها فرنسا على        
  . تقارير منتظمة عما ُيستَجد من تطورات يف تقريرها السنوي بشأن حالة حقوق اإلنسان يف فرنسا

وفيما خيص مسألة أماكن االحتجاز، أشار االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب، يف بيان   - ٩٣٢
نظمة رصد حقوق اإلنسان، إىل االلتزامات اليت قطعتها فرنسا على نفسها فيما يتعلق باسـتحداث               مشترك مع م  

عقوبات بديلة للسجن، وشجعت فرنسا على اختاذ تدابري ملموسة لتحديد إطار زمين ملعاجلة مشكلة االكتظـاظ                
ضحاً خبصوص متابعـة االدعـاء   وطلب االحتاد أيضاً رداً وا . داخل السجون الذي ميثل معاملة ال إنسانية ومهينة       

وأشار إىل أن اللجنة الوطنية     . لقاها األشخاص احملرومون من حريتهم على أيدي قوات األمن        ياملعاملة اليت     بسوء
. لألخالقيات والسالمة مهددة باالنقراض، مؤكداً على ضرورة احلفاظ على هـذه املؤسـسة وتعزيـز دورهـا                

حة الصاعقة اليت ُتخلِّف آالماً حادة وتشكل ضرباً من ضروب التعـذيب  االحتاد إنه يعارض استخدام األسل      وقال
وقال االحتاد إن القلق ال يزال يساوره إزاء عدم وجود إجراء آيل            . حسب جلنة مناهضة التعذيب، وطلب حظرها     

عهم وأعرب عن أسفه ألن فرنسا مل تقدم معلومات مفصَّلة عن األشخاص احملتجزين لـضلو             . لتعليق تدابري الطرد  
  . أنشطة إرهابية، وعدم منحهم فرصة لالستعانة مبستشار قانوين  يف

وقالت مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب األصلية وأهايل اجلزر إن فرنسا ُتعترب مهـداً حلقـوق                  - ٩٣٣
 للسكان اإلنسان، وسألت هل تنوي فرنسا توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

وسألت أيضاً عن اإلجراءات اليت تنوي فرنسا اختاذها لتنفيذ إعالن األمم املتحدة . األصليني لزيارة تاهييت وكاناكي
وأشـارت  . بشأن حقوق الشعوب األصلية والحظت أن فرنسا أعلنت وقف التجارب النووية يف احمليط اهلـادئ       

فانغاتاوفا، وال سيما فيما يتعلق بالسجالت الصحية       و موروروا   أمهية الوعود املقدمة إىل العمال التاهيتيني يف        إىل
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. وأشارت كذلك إىل األمهية املُلحة للقضايا املتعلقة مبلكية األرض واحلقوق الصحية والبيئية يف كاناكي             . للعمال
يؤثر يف حياة أفراد شعب الكاناك األصلي، وسألت هل تنـوي  " Goro Nickel"والحظت أن مشروع التعدين 

وأشـارت  . رنسا مساعدة شعب الكاناك على ضمان حقه يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يف هذا الـصدد               ف
ما يوليه شعب تاهييت من أمهية للتثقف يف جمال حقوق اإلنسان، وسألت هل تنوي فرنسا التعاون والعمـل                     إىل
ات الدراسية وحلقات العمل، وتساءلت عن      املنظمات غري احلكومية يف املنطقة لتمويل برامج التدريب واحللق          مع

اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها فرنسا من أجل فتح قنوات اتصال بني املنظمـات غـري احلكوميـة وآليـات                    
  .اإلنسان التابعة لألمم املتحدة  حقوق

االستعراض وأعربت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان عن تقديرها لالستنتاجات والتوصيات اليت متخض عنها               - ٩٣٤
املتعلق بفرنسا، وأعربت عن ارتياحها ألن التوصيات تعكس شواغلها، ال سيما فيما خيص مسألة حقـوق األقليـات                  

وأعربت عن قلقها الشديد ألن احلكومة الفرنسية مل تضمن احلد األدىن من احلقوق األساسية لألقليات               . اإلثنية والدينية 
. مة قد أذنبت حبق األقليات وحرمت األغلبية من فرصة العيش يف جمتمع سلمي            وأشارت إىل أن احلكو   . اإلثنية والدينية 

فهناك العديد من القوانني التمييزية، سواء يف روحها أو يف تطبيقها، ومن األمثلة على ذلك حظر ارتداء احلجـاب يف                    
وأوصت اللجنة  .  يف نيل التعليم   املدارس الذي شكَّل عقبة أمام النهوض حبالة املرأة املسلمة حبرماهنا من حقها األساسي            
  .بقوة برفع هذا احلظر وحثت احلكومة كذلك على التخلي عن موقفها املعادي للدين

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن          - ٤
  النتائج واملالحظات اخلتامية

راقبة واللجنة الوطنية االستشارية    أحاطت فرنسا علماً باملالحظات اليت أبدهتا الدول األعضاء والدول امل           - ٩٣٥
وأشارت يف ردها على تلك التدخالت إىل ردودها الواردة يف الوثيقة           . حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية    

 Réponse de la France aux recommandations formulées dans le cadre de l'Examen"املعنونـة  

périodique universel le 14 mai 2008")  رد فرنسا على التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل
: ، مث ردت على األسئلة املتعلقة باملواضـيع التاليـة         )A/HRC/8/47/Add.1الوثيقة  ) (٢٠٠٨مايو  / أيار ١٤يف  

لعيش يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ االستعمار؛ ظروف ا
السجون؛ حق اللجوء؛ مكافحة اإلرهاب؛ واألقاليم الفرنسية فيما وراء البحار؛ ارتداء الرموز أو الثيـاب الـيت                

وأشارت فرنسا إىل أهنا ستستمر يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية وبـإطالع           . تكشف عن االنتماء الديين يف املدارس     
صدد، وإشراك اجملتمع املدين واللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اجمللس على كل ما ُيستَجد من تطورات يف ذلك ال

  .اإلنسان يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل

  تونغا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار ٢٠٠٨مايو / أيار١٤أُجري االستعراض املتعلق بتونغا يف   - ٩٣٦
من مرفق قرار ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من تونغا وفقاً للفقرة :  التالية، وذلك باالستناد إىل الوثائق٥/١اجمللس 
؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً             (A/HRC/WG.6/2/TON/1) ٥/١اجمللس  
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) ج(١٥؛ واملـوجز الـذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة              (A/HRC/WG.6/2/TON/2)) ب(١٥  للفقرة
(A/HRC/WG.6/2/TON/3).  

، يف نتائج االسـتعراض  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ يف جلسته احلادية والعشرين املعقودة يف        ،ونظر اجمللس   - ٩٣٧
  ).انظر الفرع جيم أدناه(املتعلق بتونغا واعتمدها 

وتتألف نتائج االستعراض املتعلق بتونغا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل                 - ٩٣٨
(A/HRC/8/48)           أو االستنتاجات، وكـذلك    /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها تونغا فيما يتعلق بالتوصيات و

التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل تتناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه 
  .ة العامةالفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللس

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

. ٢٠٠٨مايو / أيار١٤أعرب وفد تونغا عن جزيل الشكر للدول اليت سامهت يف االستعراض املتعلق بتونغا يف                - ٩٣٩
  . لدول ومسامهاهتاوأعرب عن تقديره العميق ملشاركة تلك ا

والعمل الذي ) املكسيك ونيجرييا وقطر(جه خاص على الدور الذي أدته اجملموعة الثالثية ووأثنت تونغا ب  - ٩٤٠
  . توصية٣١قامت به، ونوهت باألمانة وباملفوضية السامية حلقوق اإلنسان اللتني ساعدتا يف املوافقة على 

ومساعدة من كل من نيوزيلندا وأمانة الكومنولث خالل عمليـة          وأشادت تونغا أيضاً مبا تلقته من دعم          - ٩٤١
 عقبـة    لن يـشكال   القدراتوقالت تونغا إن ضيق الوقت ونقص       . اإلعداد لالستعراض الدوري الشامل برمتها    

  .احلكومة يف جهودها الصادقة من أجل دعم عمل اجمللس واملسامهة فيه  أمام

دم إىل آلية االستعراض الدوري الشامل هو نتـاج مـشاورات           وأكدت تونغا أن التقرير الوطين الذي قُ        - ٩٤٢
وأكدت تونغا من جديد تـصميمها      . مكثفة وواسعة النطاق اشترك فيها اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والكنيسة         

وكررت أيضاً تعهـداهتا  . على تقاسم جتربتها مع الدول اجلزرية الصغرية يف منطقة احمليط اهلادئ ومع دول أخرى 
  .زامها مبواصلة دعمها للمجلس ولعملية االستعراض الدوري الشامل والتعاون معهماوالت

  اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول             - ٢
  املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

شكرت اجلزائر تونغا على عرضها وأثنت على ما اتصف به احلوار من صراحة وشفافية وعلى ما أبدتـه          - ٩٤٣
وأشارت إىل التزام تونغا بإذكـاء      . تونغا من إرادة على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والوفاء بالتزاماهتا الدولية          

. الوعي العام وتنفيذ برامج تدريب يف جمال حقوق املرأة وبدعم املنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف هذا اجملال                 
.  التوصيات وسن قوانني حلماية املرأة مـن التمييـز يف العمالـة            وأثنت على تونغا ملا اختذته من إجراءات ملتابعة       

حمليط اهلادئ الرامية إىل إنشاء مؤسسة إقليمية حلقـوق اإلنـسان متـشياً             اشجع اجلزائر مبادرة خطة منطقة        ومما
 علـى   وأثنت اجلزائر أيضاً  .  من تقرير الفريق العامل    ٢٥التوصيات اليت قدمتها اجلزائر يف إطار التوصية رقم           مع
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 بـضمان   ٢٦على تنفيذ التوصية رقم     تونغا  يتضمنه دستور تونغا من قيم أساسية ورحبت باإلرادة اليت أبدهتا             ما
اسية جلميع أفراد شعب تونغا، ودعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقـدم              يحقوق اإلنسان واحلريات الس   

  . متثيل منتدى جزر احمليط اهلادئ يف جنيف ملتابعة حوار مثمرورحبت بفكرة. الدعم الالزم من أجل حتقيق هذا اهلدف

ورحب املغرب بوفد تونغا وشكره على عرضه وتعاونه مع اجمللس خالل عملية االسـتعراض الـدوري                  - ٩٤٤
 ونوه بالتزام تونغا بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية اليت مل تنـضم إليهـا بعـد                   .الشامل

وأشار إىل أن االستعراض املتعلق بتونغا، بوصفها بلداً غري ممثل . ليت اختذهتا من أجل إرساء الدميقراطيةوباخلطوات ا
حملـيط  اوقال إن االقتراح املتعلق بفتح مكتب تعاون جلزر     . يف جنيف، أثار مسألة مسامهة الدول اجلزرية الصغرية       

.  شأنه أن يؤثر إجيابيـاً علـى عمـل اجمللـس       اهلادئ يف جنيف يستحق كل العناية وإن إنشاء مكتب كهذا من          
الوقت نفسه، أشار املغرب إىل توقعات تونغا يف جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات وطلب إىل املفوضـية                   ويف

السامية حلقوق اإلنسان أن تويل العناية الواجبة الحتياجات تونغا يف هذا اجملال من أجل مساعدهتا يف جهودهـا                  
  .رساء الدميقراطية وضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهارامية إىل إلا

وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن شكرها لوفد تونغا على موقفه املنفـتح                 - ٩٤٥
ومثلما أشارت إىل ذلك بلدان عديدة خالل عملية االستعراض،         . والبناء إزاء عملية االستعراض الدوري الشامل     

ت أن تونغا تعد من بني البلدان األوىل اليت مشلها االستعراض، وأن ذلك يشكل حتدياً كبرياً بالنسبة إىل بلد                   الحظ
وقالت اململكة املتحدة إن النهج الذي اتبعته تونغا إزاء االستعراض الدوري الشامل قد أكد . صغري يف حجم تونغا

ضافة إىل اجلهود اليت تبذهلا البلدان من أجل حتسني سجلها يف أن هذه اآللية هي آلية عاملية حبق وميكن أن تقدم اإل  
وأوصت اململكة املتحدة بأن تعتمد تونغا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة . جمال حقوق اإلنسان

هـاتني  وبأن تشرك اجملتمع املدين يف عملية متابعة االستعراض، وأعربت عن تقديرها ألن تونغا قد وافقت علـى      
وأعربت عن أملها يف أن تتوصل تونغا إىل إحراز تقدم يف تنفيـذ تلـك               . التوصيتني إىل جانب توصيات أخرى    

  .التوصيات قبل االستعراض القادم املقرر بعد أربع سنوات

ورحبت ملديف بتقرير الفريق العامل وهنأت تونغا على ما اتصفت به من موقـف مثـايل خـالل عمليـة             - ٩٤٦
. أشارت على أن التقرير يعكس التراث الثقايف الثري لتونغا ومدى امياهنا بأمهية احلقوق واحلريات الفرديةو. االستعراض

وقالت إن التقرير يعكس أيضاً الطابع االستشرايف للتقرير الوطين لتونغا الذي حدد عدداً من التحديات اهلامة اليت تواجه 
يتعلق مبساعدة تونغا على التغلب على هذه التحديات وتعزيـز محايـة   البلد وتضمن العديد من التوصيات املفيدة فيما   

وأشارت ملديف إىل أن الدول اجلزرية الصغرية ال حتصل على القدر الكايف من املوارد . حقوق اإلنسان جلميع مواطنيها 
ئيـسية، وأن نقـص     لقاء ما تبذله من جهد للنهوض حبقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها وفقاً لالتفاقيات الدوليـة الر              

. القدرات ميثل أهم العوامل اليت حتول دون تعاون هذه الدول تعاوناً كامالً مع اجمللس وسائر آليات حقوق اإلنـسان                  
وطلبت ملديف إىل اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك الوكاالت املاحنة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أن ُيقيم حواراً مع                  

  .من أجل مساعدهتا على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العاملتونغا ويعمل إىل جانبها 

وذكرت . وأشارت نيوزيلندا إىل أن تونغا هي أول بلد من منطقة جنوب احمليط اهلادئ يشمله االستعراض                - ٩٤٧
اهم فيه عدد أن تونغا جعلت من عملية االستعراض الدوري الشامل أولوية عليا، حيث أعدت تقريراً وطنياً شامالً س

والحظت أن جودة العرض املقدَّم من تونغا مسحت بإجراء مناقشة واسعة النطاق خالل . من املنظمات غري احلكومية 
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وذكَّرت نيوزيلندا بأن الزيارة اليت قام هبا رئيس وزراء تونغا . االستعراض شاركت فيها وفود عديدة مشاركة نشطة    
. لى األمهية اليت توليها حكومة تونغا ملشاركتها يف عملية االسـتعراض          قبل فترة وجيزة من بدء االستعراض تدل ع       

 نسمة أو أقل، ١٠٠  ٠٠٠وقالت إن مشاركة دول منطقة احمليط اهلادئ اجلزرية الصغرية، اليت يبلغ عدد السكان فيها 
 للوفاء بالتزاماهتا   وأقرت بالصعوبات اليت تواجهها هذه الدول     . يف عملية االستعراض الدوري الشامل أمر مهم للغاية       

وقالت نيوزيلندا إهنا تعتزم عقد حلقة دراسية يف مستهل السنة القادمة           . يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل     
. ملساعدة املسؤولني يف حكومات دول احمليط اهلادئ اجلزرية على التعامل مع عملية االستعراض الـدوري الـشامل    

ا ممثَّلة يف تلك احللقة، بوصفها أول بلد من احمليط اهلادئ يشمله االسـتعراض              وأعربت عن أملها يف أن تكون تونغ      
  .الدوري الشامل، مبا يكفل جناح احللقة املقرر عقدها

والحظـت بارتيـاح أن   . وهنأت سويسرا وفد تونغا على التزامه وتعاونه خالل االستعراض الدوري الشامل    - ٩٤٨
كنت من املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل بوفد يتكوَّن من عدد            تونغا، كدولة صغرية حمدودة املوارد، مت     

وشجعت تونغا على . كبري من األعضاء، وتوصلت إىل تقدمي تقرير وإىل املشاركة يف حوار موضوعي مع اجملتمع الدويل        
 أن االسـتعراض  وأشـارت إىل . أن تواصل على هذا الدرب، وحثتها بوجه خاص على أن تتعاون مع اجملتمع املـدين        

الدوري الشامل هو أداة لتعزيز احلوار، وبالتايل ينبغي أن ُتصاغ التوصيات بطريقة هادفة حىت تتمكن البلدان الصغرى                 
وأعربت سويسرا من جديد عن تقديرها ملا اتصفت به تونغا من انفتاح يف العرض الـذي                . من املوافقة عليها وتنفيذها   

  .ل حقوق اإلنسان، مع اإلشارة يف الوقت نفسه إىل التحديات املتبقيةتناولت فيه تطلعات البلد يف جما

وأشـارت إىل أن تونغـا      . وأعربت قطر عن تقديرها لتعاون تونغا وللحوار البّناء الذي أُجري مع وفدها             - ٩٤٩
هـد  ورحبت بالتع. استجابت لتوصيات عديدة قُدمت أثناء احلوار التفاعلي والحظت موافقتها على تلك التوصيات  

الذي قطعته تونغا على نفسها مبواصلة اإلصالحات الدميقراطية والنظر بشكل إجيايب يف التوصية بضمان التصديق على 
وأشارت إىل أن تونغـا     . معاهدات حقوق اإلنسان األساسية إضافة إىل مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان           

 حبقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         أعربت عن نيتها التصديق على العهدين الدوليني اخلاصني       
وأشارت أيضاً إىل ما أبدته تونغا من إرادة علـى          . ضد املرأة، وسّن قوانني وطنية لتعزيز محاية املرأة يف جمال العمل          

 وتعزيز مـشاركة    تعزيز محاية حرية التعبري واإلعالم واحلق يف التعليم، وتقدمي التدريب إىل وكاالت إنفاذ القوانني             
وأعربت قطر عن تقديرها ملا اختذته تونغا من تدابري لتعزيز حقوق           . اجملتمع املدين يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها      

  .وناشدت تونغا أن تواصل عملية اإلصالح اجلارية مبا خيدم صاحل أفراد الشعب. اإلنسان واحلريات األساسية

  صحاب املصلحة املعنيون اآلخرون التعليقات العامة اليت أدىل هبا أ- ٣

اإليـدز مبـشاركة تونغـا البنـاءة        /رحبت الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البشرية          - ٩٥٠
االستعراض الدوري الشامل وبالتزامها الثقايف باحترام مجيع الشعوب والقيم اجملتمعية ومبدأ الشمول، كما رحبت   يف

إال أهنا أعربت عن خيبة أملها ألن تونغا مل توافق على التوصية بـشطب              . م حبقوق اإلنسان  مبا أبدته تونغا من التزا    
أشكال معينة من السلوك القائم على الرضا من قائمة اجلرائم معتربةً أن جترمي مثل هذا السلوك، وعلى الرغم من عدم 

وأشارت أيضاً إىل أن تونغا رحبت، يف تقرير . نإنفاذ القانون، يتعارض مع التزام تونغا باملبادئ الدولية حلقوق اإلنسا
وأعربت عن أملها يف أن يستمر هـذا االنفتـاح   . النتائج، بفكرة مواصلة مناقشة صرحية وهادفة بشأن هذه القضية        
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ُتبقي تونغا على احلوار بغية شطب بعض أشكال السلوك القائم على الرضا من قائمة اجلرائم يف القريب العاجل               وأن
  . ىن جلميع مواطين تونغا املشاركة يف حياة جمتمعهم على أساس املساواة يف الكرامة واالحترامكيما يتس

وأشارت مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب األصلية وأهايل اجلزر إىل قلة عدد بلدان منطقـة احملـيط          - ٩٥١
احلقوق واتفاقية القضاء على مجيع أشكال اهلادئ اليت صدَّقت على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، كشرعة 

وقالت . التمييز ضد املرأة، واليت ُتنجز تقاريرها يف املوعد احملدد أو تشارك مشاركة كاملة يف آليات هيئات املعاهدات                
لقضاء علـى  إهنا تتطلع إىل العمل مستقبالً مع تونغا بالتعاون مع اجملتمع املدين إلجناز تقريرها املرحلي وتقدميه إىل جلنة ا   

وشجعت تونغا علـى    . ، وإهناء تقريرها األويل وعرضه على جلنة حقوق الطفل        ٢٠١٠ أو   ٢٠٠٩التمييز ضد املرأة يف     
وأشارت املؤسـسة إىل أن عـدد       . مواصلة االضطالع بدورها الريادي يف املنطقة وعلى النظر يف إنشاء مكتب جبنيف           

احمليط اهلادئ قليل جداً، وأكدت على أمهية مثل هذه الزيـارات يف     الزيارات اليت قامت هبا إجراءات خاصة إىل منطقة         
وأشارت إىل الطلبات اليت قدمتها إجراءات خاصة لزيـارة         . مساعدة تلك البلدان ودعمها لالضطالع بأنشطة املتابعة      

 ُعقـد يف    وأشارت إىل أن اجتماعـاً    . تونغا وإىل االهتمام املتواضع الذي حظيت به تلك الطلبات من جانب احلكومة           
والحظت أن اهلدف من    . نيويورك منذ دورة الفريق العامل بني األمم املتحدة والبعثة الدائمة لتونغا لدى األمم املتحدة             

  . ذلك االجتماع يتمثل يف مساعدة حكومات الدول اجلزرية مبنطقة احمليط اهلادئ يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

أيضاً باسم املنظمة (ي من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ورحبت منظمة رصد العمل العامل  - ٩٥٢
) الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية واحتاد املرأة وتنظيم األسرة وجلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة                

. اض حالة حقوق اإلنسان يف البلد     مبشاركة تونغا يف عملية االستعراض الدوري الشامل وبالدقة اليت اتسم هبا استعر           
بإبطال القوانني الوطنية اليت متيز ضد املرأة، مبا يشمل         ) أ(٣٩و) ج(٣٨وأشارت إىل أن تونغا قد رفضت التوصيتني        

وأعربت عن بالغ القلق من أن احلكومة مل ُتعرب . القوانني اليت تنظم جماالت كاإلرث وملكية األرض وإعالة األطفال
 على مواءمة قوانينها الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة باملساواة بني الرجل واملـرأة           عن إرادة كافية  

وعدم التمييز بينهما، وطلبت إىل تونغا أن توافق على التوصيات املتعلقة مبواءمة قوانينها الوطنية مع التزاماهتا الدولية                 
وسائر التوصيات الـيت    ) ب(٣٩ديد أن تونغا قد رفضت التوصية       والحظت أيضاً بقلق ش   . يف جمال حقوق اإلنسان   

ُيطلب فيها إىل احلكومة أن تشطب من قائمة اجلرائم العالقات اجلنسية اليت ُتقام بالتراضي بني طرفني مـن نفـس                    
 بالتراضي  اجلنس، وذكَّرت بأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كانت قد اعتربت أن جترمي العالقات اجلنسية اليت ُتقام               

بني طرفني من نفس اجلنس يشكل انتهاكاً للحق يف اخلصوصية وعدم التمييز الذي تكفله الصكوك الدولية جلميـع                  
ألن هذه التوصية اخلاطئة    ) ب(٥٨ومع ذلك، أعربت عن تقديرها لقرار حكومة تونغا رفض التوصية رقم            . األفراد

وطلبـت إىل   . احلسبان مبدأ احترام حقوق اإلنـسان للجميـع       تراعي القانون الدويل وفقه القضاء وال تأخذ يف           ال
احلكومة أن توافق على التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية واليت تتعلق بالتصدي للتمييز ضد املـرأة واألقليـات                  

نية؛ اجلنسية، مبا يكفل التنفيذ الكامل لقواعد حقوق اإلنسان ومتتع مجيع األفـراد متتعـاً تامـاً حبقـوقهم اإلنـسا        
  .الغرض، حثت تونغا على التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  وهلذا

وأعربت منظمة العفو الدولية عن تقديرها ملشاركة تونغا اإلجيابية يف االستعراض الدوري الشامل، وأشارت   - ٩٥٣
وأشارت . ق عاملية آلية االستعراض الدوري الشاملإىل مسامهة تونغا يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد ويف حتقي

وشجعت تونغا على تنفيذ . أيضاً إىل الدور الريادي الذي تؤديه تونغا بوصفها رئيس أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ
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توصيات الفريق العامل، وال سيما التوصيات املتعلقة باالنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان األساسـية والوفـاء                
وشجعت تونغا أيضاً على مواصلة إشراك منظمات اجملتمع املدين         . تزاماهتا مبوجب املعاهدات اليت هي طرٌف فيها      بال

فيما تضطلع به من أعمال يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادرات بناء القدرات وبرامج التدريب واملناقـشة                   
بالتحديات اليت واجهتها تونغا خالل إعداد تقريرها الوطين        وأقرت  . العامة املتعلقة باإلصالحات التشريعية املقترحة    

وأعربت عن أملها يف أن تساعدها هذه التجربة يف إعداد تقريرها القادم، وكذلك سائر التقارير الـيت تقـدمها إىل      
وأشارت أيضاً إىل أمهية ضمان نشر نتائج االستعراض علـى نطـاق واسـع يف          . هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   

مجيع أصحاب املصلحة يف البلد بغية تيسري فهم أفضل لعملية االستعراض الدوري الشامل وألمهية حقـوق                صفوف  
  .اإلنسان، وكذلك التدابري اليت ميكن اختاذها لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد

اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن        - ٤
  النتائج واملالحظات اخلتامية

حدثني الذين تناولوا الكلمة     ختام عملية االستعراض، عن بالغ تقديره وامتنانه للمت        يفأعرب وفد تونغا،      - ٩٥٤
هم على ما قدموه من أفكار سيكون هلا أثر إجيايب على التجربة اليت اكتسبتها تونغا مـن خـالل عمليـة         وشكر

زيلندا خبصوص تنظيم حلقة دراسية إقليمية، وفيما خيص املبادرة اليت أشارت إليها نيو. االستعراض الدوري الشامل
وفيما . تعهدت بذلك فعالً، لتقاسم جتربتها ويسعدها املشاركة يف تلك احللقة          قال الوفد إن تونغا مستعدة، مثلما     

يتعلق بتعزيز صوت جزر منطقة احمليط اهلادئ، أشار الوفد إىل أن املناقشات جارية وأن األمر يتطلـب إجـراء                   
  .ول األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئمشاورات مع الد

وخبصوص بعض القضايا اليت أُثريت . وشكر وفد تونغا أيضاً مجيع أصحاب املصلحة الذين تناولوا الكلمة   - ٩٥٥
خالل احلوار، وال سيما التوصية املتعلقة بشطب بعض املمارسات اجلنسية من قائمة اجلرائم ومركـز املـرأة يف                  

ن هذه املسائل قد نوقشت فعالً خالل االستعراض وإنه ال ينوي تكرار موقف تونغا أو إجراء                اجملتمع، قال الوفد إ   
مناقشة بشأن هذه القضايا يف هذه املرحلة، مشرياً إىل أن تونغا قد أحاطت علماً باملالحظات اليت أُبديت يف هذا                   

 وذكّر بأن احلكومة أشركت، خالل عملية وأشار الوفد أيضاً إىل أن تونغا تثمن الشراكة مع اجملتمع املدين. الشأن
ورغم عدم مشاركة   . إعداد التقرير الوطين، العديد من األعضاء املنتمني إىل اجملتمع املدين احمللي يف عملية الصياغة             

وأكـدت أن اسـتعراض     . منظمات غري حكومية دولية، تؤمن تونغا بأن التقرير يعكس آراء اجملتمع املدين احمللي            
ين مسح هلا بالتماس املساعدة من اجملتمع الدويل لتنفيذ برامج تثقيف يديرها اجملتمع املدين احمللي وتكون تقريرها الوط

وقال الوفد إن مثل هذه املبادرات ميكن أن تسهم بدرجة كبرية يف زيـادة تعزيـز حقـوق    . موجهة إىل أعضائه 
م تونغا بذل قصاراها من أجل تعزيـز القـيم          ورغم املسافة والقدرات احملدودة، تعتز    . اإلنسان ومحايتها وفهمها  

تطلع توكررت تونغا شكرها للمجلس على التزامه املتواصل، وقالت إهنا          . الروحية واألخالقية يف صفوف أطفاهلا    
  . سنواتأربعإىل تقدمي تقريرها املتعلق باملتابعة يف حبر 

  رومانيا

 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف        ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥أُجري االستعراض املتعلق برومانيا يف        - ٩٥٦
مـن  ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من رومانيا وفقاً للفقرة        : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١قرار اجمللس   
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؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان         (A/HRC/WG.6/2/ROM/1) ٥/١مرفق قرار اجمللس    
) ج(١٥؛ واملوجز الذي أعدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة            (A/HRC/WG.6/2/ROM/2)) ب(١٥فقرة  وفقاً لل 

(A/HRC/WG.6/2/ROM/3.  

، يف نتائج االسـتعراض     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ونظر اجمللس، يف جلسته الثانية والعشرين املعقودة يف           - ٩٥٧
  ).انظر الفرع جيم أدناه. ( واعتمدهابرومانيااملتعلق 

عراض الدوري الـشامل    تتألف نتائج االستعراض املتعلق برومانيا من تقرير الفريق العامل املعين باالس          وت  - ٩٥٨
(A/HRC/8/49)           أو االستنتاجات، وكذلك   /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها رومانيا فيما يتعلق بالتوصيات و

تناو ل بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل ُت
  ).A/HRC/8/49/Add.1انظر أيضاً الوثيقة (الفريق العامل، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة 

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

رحبت حكومة رومانيا بالتوصيات املقدمة خالل الدورة الثانية للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري              - ٩٥٩
وأكدت رومانيا من جديد .  وشكرت مجيع الدول اليت شاركت يف احلوار التفاعلي   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥الشامل يف   

وأشارت إىل . ظامها الوطين حلماية حقوق اإلنسانأهنا تعتزم استخدام هذه العملية أفضل استخدام بغية زيادة تعزيز ن
أن االستعراض الدوري الشامل قد أتاح لرومانيا فرصة جيدة إلجراء استعراض شامل حلالة تنفيذ التزاماهتا يف جمال                 

وأضافت بالقول إن االستعراض الدوري الشامل قد ساعدها أيضاً يف احلصول على صورة أوضح              . حقوق اإلنسان 
  .ت اليت جيب اختاذ إجراءات تصحيحية بشأهنا، ومن بينها حتسني التنسيق فيما بني املؤسساتلتلك اجملاال

وقالت رومانيا إنه من دواعي السرور أن تعلن، بعد دراسة دقيقة قامت هبا السلطات الوطنية املختصة، أهنا                   - ٩٦٠
 التوصيتان اللتان ال ميكن لرومانيا املوافقة وتشري. توافق على مجيع التوصيات اليت تلقتها من الدول، باستثناء توصيتني

عليهما يف هذه املرحلة إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم                  
  .)١٨التوصية رقم (واحلاجة إىل زيادة مواءمة تشريعاهتا املتعلقة حبرية الدين مع املعايري الدولية ) ١التوصية رقم (

وأشارت رومانيا إىل أهنا ستنظر يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين   - ٩٦١
وتعترب رومانيـا أن    . وأفراد أسرهم بعد تقييم مجيع العوامل ذات الصلة اليت تثبت القيمة اليت سيضيفها مثل هذا القرار               

  .ت الوطنية السارية يف الوقت الراهن توفر محاية كافية حلقوق العمال املهاجرينقوانني االحتاد األورويب والتشريعا

ووافقت رومانيا على التوصية باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء               - ٩٦٢
وقد ُشرع يف . بالقسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذي

  .اختاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لتوقيع االتفاقية األوىل والتصديق على الصكني األخريين

.  يتفق واملعايري الدوليـة ٢٠٠٦وفيما خيص التشريعات الوطنية املتعلقة حبرية الدين، ترى رومانيا أن قانوهنا لعام               -٩٦٣
  . إطار يكفل لكافة مواطين رومانيا ممارسة حرية الضمري دومنا متييزوأضافت بالقول إن التشريعات الوطنية تنص على
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ويـنظِّم القـانون أيـضاً      .  الدينية بالطوائفوقد أُنشئ مبوجب القانون اجلديد نظام شفاف لالعتراف           - ٩٦٤
نيـة  ومتثِّل الطوائف الدينية والرابطات الدينيـة اهلياكـل اجلمعياتيـة ذات الشخـصية القانو         . الرابطات الدينية 

 الفارق الوحيد بينهما يف كَون الطوائف الدينية ُتعترب مبوجب القانون مؤسسات            ويكمناألغراض الدينية،     وذات
غري أن هذا التمييز بني الطوائف الدينية والرابطات . ذات منفعة عامة، وبالتايل حتظى بدعم مايل مباشر من الدولة        

وإضافة إىل ذلك، تتمتع الرابطات الدينية أيضاً مبجموعة . معتقده حبريةالدينية ال خيلُّ حبق الفرد يف ممارسة دينه أو 
  .من اإلعفاءات الضريبية

وقد اختذت رومانيا إجراءات ثابتة يف مجيع قطاعات حقوق اإلنسان، مبختلف جوانبها املعيارية واملؤسسية   - ٩٦٥
رت رومانيا يف مجيع االقتراحات املقدمة وبينما نظ. والتنفيذية، وهي مصمِّمة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد

خالل االستعراض الدوري الشامل بروح من االنفتاح، فقد شدَّدت على أن السلطات الوطنية املختصة منكبة فعالً 
  .  كبري من التوصيات اليت قُدِّمت خالل االستعراض دراسة عددعلى

قضايا اليت مل ُتتناول بالقدر الكايف يف التقرير وأبدت رومانيا تعليقات إضافية خبصوص بعض التوصيات وال  - ٩٦٦
  .الوطين أو خالل دورة الفريق العامل

، أشارت رومانيا إىل أن التعديالت املتتالية اليت أُدخلت يف السنوات األخرية            ٣وفيما خيص التوصية رقم       - ٩٦٧
  .عمل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني قد أفضت أيضاً إىل تغيريات يف أساليب باألمن العامعلى تشريعاهتا املتعلقة 

وأكدت رومانيا التزامها مبواصلة جهودها الرامية إىل ضمان التدريب الكايف يف جمال حقوق اإلنـسان                 - ٩٦٨
رض، عللموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، مبا يشمل جماالت كالتصدي للممارسات التمييزية وخمتلف أشكال الت            

  . األحكام ذات الصلة اليت تنظِّم السلوك املهينوالرصد الوثيق الحترام

 من قوات الَدَرك ُجندوا ٤٥٠ من رجال الشرطة و    ٢٨٠، قالت رومانيا إن     ٨وفيما يتعلق بالتوصية رقم       - ٩٦٩
 ٦٥ن السلطات وقَّعـت     إ؛ و ٢٠٠٧ خالل استعراض املثليني جنسياً الذي ُنظِّم يف عام          النظام واألمن العام  حلفظ  

أفضت التحقيقات إىل و شخصاً الرتكاهبم جرائم بسيطة، ١١خالل بالنظام العام؛ وقد اسُتجوَِب عقوبة بسبب اإل
لتهيئـة  اختذت الشرطة الرومانية، مثلما فعلت ذلك يف السنوات السابقة، التدابري املناسـبة             .  أشخاص ٩حماكمة  

 قوات الشرطة والَدَرك بشكل جيد مع وقد تعاونت. ستعراض املثليني جنسياً هلذه السنةالظروف اجليدة الالزمة ال
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٤ومل ُتسجَّل أية أحداث خالل االستعراض الذي ُنظِّم يف بوخارست يف . املنِظمني

، قالت رومانيا إهنا مصمِّمة على مواصلة جهودها الراميـة إىل التـصدي             ٥ و ٤وفيما خيص التوصيتني      - ٩٧٠
ىل ذلك التقرير الوطين، فإن رومانيا قد وضعت فعـالً إطـاراً تـشريعياً              ومثلما أشار إ  . ملختلف أشكال التمييز  

  .ومؤسسياً فعاالً ومتطوراً يف هذا اجملال

ويقود اجلهود املبذولة من أجل مكافحة التمييز كلّ من اجمللس الوطين ملناهضة التمييز ومكتـب أمـني                   - ٩٧١
  .ية تثقيفأنشطةا من خالل تنظيم وتكمِّل األنشطة املؤسسية محالت توعية ُيضطلع هب. املظامل
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وستواصل الوكالة  . وتعمل الوكالة الوطنية املعنية بالروما على حتسني ظروف عيش هذه األقلية يف البلد              - ٩٧٢
تعاوهنا مع الوكاالت احلكومية املختصة واملنظمات غري احلكومية بغية تنفيذ األهداف الواردة يف االسـتراتيجية               

وتركز الـربامج واملـشاريع     .  ويف خطط العمل ذات الصلة     ٢٠١٠- ٢٠٠١لروما للفترة   الوطنية لتحسني حالة ا   
  .اجلارية إىل حد بعيد على قطاعات اإلسكان والتعليم والتوظيف والصحة

، تنسق اهليئة الوطنية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة األنشطة املخصصة حلماية ٦وخبصوص التوصية رقم   - ٩٧٣
عاقة وتعزيزها، وذلك استناداً إىل األهداف الواردة يف االستراتيجية الوطنيـة حلمايـة   حقوق األشخاص ذوي اإل  

  . ويف خطة العمل ذات الصلة٢٠١٣- ٢٠٠٦األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم وإشراكهم يف اجملتمع للفترة 

قـة  وقد اُتخذت إجراءات جديدة لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على طلب احلصول على شهادة إعا               - ٩٧٤
فهذه الشهادة متكنهم من التمتع بالتسهيالت املالية واخلدمات االجتماعية املنصوص عليها           . ُتسلمها اهليئة الوطنية  

  .ويتضمن القانون املتعلق باإلعاقة أيضاً أحكاماً خاصة لتيسري توظيف األشخاص املعوقني. يف القانون

ن حالة األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة         ، أشارت رومانيا إىل أ    ٩وفيما يتعلق بالتوصية رقم       - ٩٧٥
  . اإليدز متثل إحدى أولويات وزارة الصحة العامة/البشرية

مرض اإليدز، تويل السلطات عناية  /وإضافة إىل اجلهود املبذولة خلفض عدد األشخاص املصابني بالفريوس          - ٩٧٦
  .متزايدة ملكافحة التمييز ضد هؤالء األشخاص

الوطنية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة جمموعة من التدابري الراميـة إىل ضـمان سـرية               واختذت اهليئة     - ٩٧٧
وبالتايل، ومن أجل محاية هؤالء األشخاص من التمييز، ال تتضمن          . املعلومات املتعلقة هبؤالء األشخاص ومحايتها    
  .شهادة اإلعاقة أي إشارة تتعلق بنوع اإلعاقة

ز توظيف شخص إال بعد تقدمي شهادة طبية ُتثبت قدرته على االضطالع بالعمل ووفقاً لقانون العمل، ال جيو  - ٩٧٨
  .وال ينص القانون على واجب إجراء اختبار حتري فريوس نقص املناعة البشرية ألغراض التوظيف. املطلوب

 ، ومثلما أُشري إىل ذلك سابقاً، وضعت رومانيا إطاراً تـشريعياً ومؤسـسياً            ١٣وخبصوص التوصية رقم      - ٩٧٩
وجيري يف الوقت الراهن وضع الصيغة النهائية الستراتيجية جديدة ملكافحة . متناسقاً للتصدي ملشكلة العنف املرتيل

طة العمل املتصلة هبا، وذلك باالستناد إىل مشاورات أُجريت مع شركاء           خل و ٢٠١٣- ٢٠٠٨العنف املرتيل للفترة    
  .مؤسسيني ومنظمات غري حكومية

. ، أفادت رومانيا أهنا ملتزمة التزاماً تاماً مبكافحـة االجتـار باألشـخاص          ١٢ة رقم   وفيما خيص التوصي    - ٩٨٠
وميكن، مبوجب قانون محاية الشهود،     . االت االجتار حب فيما يتعلق وأكدت أهنا أنشأت فعالً نظاماً حلماية الشهود        

برنامج محايـة الـشهود     ألي شاهد على جرمية خطرة، كجرمية االجتار باألشخاص، أن حيظى باحلماية يف إطار              
وجيرِّم قانون مكافحة االجتار باألشخاص والوقاية منه مجيع أشكال . استناداً إىل قرار يتخذه املدعي العام أو حمكمة

 حالة ُسجلت ١ ٧٧٩ومن أصل (االجتار بالبشر وينص على تدابري خاصة حلماية ومساعدة الضحايا وأفراد أسرهم 
 ٢٧٠ضحايا يف اإلجراءات اجلنائية كأطراف متضررين يف حني مت مسـاع             من ال  ١ ٤٠٥، شارك   ٢٠٠٧يف عام   
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وتعمل الشرطة الرومانية على تطوير قدرات أفراد الشرطة العاملني يف اخلـط األمـامي              ). ضحية أخرى كشهود  
 ويف إطار التدريب األساسي، تشمل املناهج. لتحديد الضحايا بوسائل منها تنظيم دروس متخصصة هلؤالء األفراد 

  . السلوك الواجب اتباعه إزاء ضحايا االجتار واالعتداء اجلنسيأنواعالدراسية يف مدارس الشرطة تعليم 

ويف ختام . (A/HRC/8//49/Add.1)وقدمت رومانيا معلومات إضافية عن التوصيات األخرى ذات الصلة   - ٩٨١
سائل والشواغل اليت أُثريت خالل دورة بياهنا االفتتاحي، أكدت أهنا حاولت من خالل هذه العملية تناول مجيع امل         

وأعربت عن استعدادها ملواصلة هذا     . الفريق العامل، وذلك يف حدود الوقت املسموح به وعدد الصفحات املقرَّر          
التعاون بروح من االنفتاح، وأعلنت أهنا تعتزم النظر يف كل املسامهات املفيدة يف إطار عملية متابعة نتائج التقرير                  

  . الداخليعلى الصعيد

ومثلما أُشري إىل ذلك خالل دورة الفريق العامل، بدأت السلطات الرومانية تفكِّر يف صياغة خطة عمل                  - ٩٨٢
وأعربت عن أملها يف أن تسمح نتائج االستعراض بوضع اُألسـس الالزمـة     . وطنية شاملة تتعلق حبقوق اإلنسان    

  .ه السنة خطة العمل الوطنية هذه خالل النصف الثاين من هذلصياغة

وأعربت رومانيا، بوصفها واحداً من األنصار األوفياء للمجلس، عن ارتياحها ألن نتائج االسـتعراض                - ٩٨٣
قبل انتهاء مدة رئاسة اجلولة الثانية للمجلس اليت توالها و، قَُبيل انتهاء فترة عضويتها يف اجمللساملتعلق هبا سُتعتمد    

  .املتحدة يف جنيف حبزم والتزام ثابتاملمثل الدائم لرومانيا لدى مكتب األمم 

   اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول            - ٢
  املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض

وأشارت إىل أن رومانيا قد أولت األمهية       . أعربت الصني عن امتناهنا للمعلومات اليت قدمها وفد رومانيا          - ٩٨٤
. اركت يف احلوار الفعال بطريقة بناءة للغاية، ولذلك فهي تستحق كل التقدير           الواجبة إلعداد التقرير الوطين وش    

وخالل االستعراض قدمت احلكومة معلومات عما تبذله من جهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وعما حققته               
. وطنيةمن إجنازات، مبا يشمل حتسني التشريعات الوطنية وصياغة سياسات وبرامج عمل وطنية وإنشاء مؤسسات 

وأشارت أيضاً إىل أن احلكومة قدمت عرضاً موجزاً عن التحديات اليت يواجهها البلد يف جمال تعزيـز حقـوق                   
وقالت . اإلنسان ومحايتها، ورحبت بآخر املعلومات اليت قدمتها رومانيا وبآخر االلتزامات اليت قطعتها على نفسها

اهتا وتصميمها على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وقالـت         الصني إن ذلك يربز استعداد رومانيا للوفاء بالتزام       
  .الصني إهنا تؤمن بأن رومانيا ستواصل تنفيذ التزاماهتا وإحراز مزيد من التقدم يف جمال حقوق اإلنسان

وشكرت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رومانيا على عرضها املفصل وأشارت إىل أن                - ٩٨٥
ا قد أقرت بصراحة باجملاالت الرئيسية اليت ُسجِّل فيها تقدم ملحوظ واجملاالت األخرى اليت تتطلب مزيداً من                 روماني
وأكدت أن النهج الذي اتبعته رومانيا، والذي اتسم بالصراحة والنقد الذايت، يشكل عامالً إجيابياً لكل من                . اجلهود

وشكرت اململكة املتحدة رومانيـا علـى       . ي الشامل برمتها  حقوق اإلنسان يف رومانيا وآلليات االستعراض الدور      
ردودها املفصلة على مجيع التوصيات، وقالت إن تلك الردود تبيِّن كيف أن االستعراض الدوري الشامل ميكـن أن                  
يتمخض عن اقتراحات صعبة بالنسبة إىل البلدان املشمولة باالستعراض تتطلب دراسة من جانب العديد من الوزارات 
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وأعربت اململكة املتحدة، يف ختام تدخلها، عن ارتياحها ألن رومانيا وافقت على توصياهتا، وقالت              . لية املختلفة احمل
  .إهنا تتطلع إىل مواصلة املناقشات الثنائية خبصوص تلك التوصيات خالل األشهر والسنوات القادمة

ت عن تقديرها ملا اختذته رومانيا من إجراءات وأعرب. وشكرت اجلزائر وفد رومانيا على عرضه الشامل والواضح         -٩٨٦
وبينما أحاطت اجلزائر علماً مبا قدمه وفد رومانيا من معلومات مفادهـا أن             .  املقدمة من اجلزائر   ١٠متابعةً للتوصية رقم    

، فإهنا أشارت إىل أن العرض الشامل الذي قدمتـه رومانيـا ال يـذكر               ١٨ و ١رومانيا لديها حتفظات على التوصيتني      
وسألت اجلزائـر هـل إن هـذه    .  املقدمة من كل من اجلزائر وتونس وفرنسا      ١٤اإلجراءات املتخذة بشأن التوصية رقم      

. التوصية مشمولة بالتوصيات اليت حددهتا رومانيا على أهنا تطرح بعض املشكالت أو أنّ األمر يتعلق بإسقاط يف العـرض      
اع عن حقوق اإلنسان وأشارت إىل أن تويل الـسفري كوسـتيا   وشكرت من جديد رومانيا على ما تبذله من جهود للدف    

  .رئاسة اجمللس ميثل مسامهة يف غاية من األمهية من جانب رومانيا يف تعزيز حقوق اإلنسان يف شىت أصقاع العامل

   التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون- ٣

دويل للسحاقيات واملثليني جنسياً والشبكة القانونية الكندية لشؤون فـريوس          أكد اإلقليم األورويب لالحتاد ال      - ٩٨٧
اإليدز، يف بيان مشترك، أن االستعراض الدوري الشامل أتاح هلما فرصة للنظر يف املستقبل وحتديد /نقص املناعة البشرية

شمل السحاقيات واملثليون جنسياً السبل اليت تكفل احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان للجميع على حنو أفضل، مبا ي
 املقدمة من األرجنتني وكندا،     ٤  ويف هذا الصدد، وباإلشارة إىل التوصية رقم      . وثنائيو امليول اجلنسية واحملولون جنسياً    

تعزيز آلية مناهضة التمييز، وال سيما اجمللـس        : شجعت املنظمتان رومانيا على مواصلة جهودها من أجل القيام مبا يلي          
 ملكافحة التمييز؛ إدراج اهلوية اجلنسانية وطريقة التعبري عنها ضمن معايري عدم التمييز املنصوص عليها يف األمـر     الوطين
، بغية توفري محاية قانونية صرحية للمحولني جنسياً؛ التوعية باملمارسـات التمييزيـة الـيت تـستهدف                 ١٣٧/٢٠٠٠

واحملولني جنسياً يف نظامي التعليم والصحة؛ وأخرياً القـضاء علـى           السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي امليول اجلنسية       
التمييز فيما يتعلق باحلقوق املكتسبة مبوجب الزواج، وهي حقوق ال يتمتع هبا يف الوقت الراهن األزواج مـن نفـس                    

التحقيـق يف    املقدمة من فنلندا، شجعت املنظمتان الشرطة الرومانية على إهنـاء            ٦وفيما خيص التوصية رقم     . اجلنس
حاالت عدة تتعلق بأعمال العنف اليت دبرت هلا بعض اجلهات خالل املسرية اليت نظمتها رابطات السحاقيات واملثليني                 

وأخرياً، أشادت املنظمتان مبـا     . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦جنسياً وثنائيي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً يف بوخارست عامي          
 من قانون العقوبات اليت تنص على جترمي العالقات         ٢٠٠ومن بينها إبطال املادة     حققته رومانيا من إجنازات هامة عدة،       

الرضائية القائمة بني شخصني من نفس اجلنس، وإنشاء آلية ملناهضة التعذيب حرصت منذ بدء نشاطها على مكافحة                 
ليت نظمتها رابطات السحاقيات    التمييز القائم على أساس امليول اجلنسية، واحلماية اليت وفرهتا الشرطة خالل املسريات ا            

  .واملثليني جنسياً وثنائيي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً يف بوخارست خالل السنوات األربع األخرية

   اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض       - ٤
  بشأن النتائج واملالحظات اخلتامية

تناهنا جلميع الدول واملنظمات غري احلكومية اليت أبـدت         أعربت رومانيا، يف مالحظاهتا اخلتامية، عن ام        - ٩٨٨
سواء يف شكل مكتوب أو خالل الدورة بتطور حالة حقوق اإلنسان يف رومانيـا والتحـديات الـيت      ،  اهتمامها
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وقد حاولت رومانيا الرد على مجيع التساؤالت اليت أثريت . يواجهها البلد لضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان
  .وار التفاعلي سواء بتقدمي معلومات إضافية أو عن طريق إعالن موقفها خبصوص ما تلقته من توصياتخالل احل

 تساعدوأكدت رومانيا رأيها الذي مفاده أن آلية االستعراض الدوري الشامل قد أثبتت جدواها كأداة                 - ٩٨٩
وأعربت .  وإعادة تأكيد تلك االلتزامات    إعادة تقييم التزاماهتا الوطنية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان        يف  الدول  

. رومانيا عن تقديرها جلميع التعليقات والتوصيات اليت تلقتها واليت ترمي إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف البلد               
؛ وترد معلومات إضافية ١٤ التوصية رقمورداً على سؤال طرحه أحد الوفود، أشارت رومانيا إىل أهنا توافق على 

  .A/HRC/8/49/Add.1ية يف الوثيقة خبصوص التوص

ويف اخلتام، شكرت رومانيا ممثلي اجملتمع املدين الذين سامهوا يف إعداد تقريرها الوطين وكذلك األطراف                 - ٩٩٠
وأشارت إىل أن املسامهات املقدمة من خمتلف األطراف قد روعيت على النحـو             . اليت شاركت يف هذه املناقشة    
. واصلة هذا التعاون املثمر مع اجملتمع املدين خالل عملية متابعـة تقريـر النتـائج              الواجب وأعلنت استعدادها مل   

  .وشكرت رومانيا أيضاً أعضاء اجملموعة الثالثية، أنغوال والبوسنة واهلرسك وكندا

  مايل

  ار وفقاً جلميع األحكام ذات الـصلة الـواردة يف قـر           ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥أُجري االستعراض املتعلق مبايل يف        -٩٩١
من مرفق قرار اجمللـس  ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من مايل وفقاً للفقرة       : ، وذلك باالستناد إىل الوثائق التالية     ٥/١اجمللس  

٥/١) A/HRC/WG.6/2/MLI/1(              ١٥؛ والتجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة)ب (
)A/HRC/WG.6/2/MLI/2(١٥ املفوضية وفقاً للفقرة ؛ واملوجز الذي أعدته)ج) (A/HRC/WG.6/2/MLI/3.(  

، يف نتائج االسـتعراض     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ونظر اجمللس، يف جلسته الثانية والعشرين املعقودة يف           - ٩٩٢
  ).انظر الفرع جيم أدناه(املتعلق مبايل واعتمدها 

امل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل        وتتألف نتائج االستعراض املتعلق مبايل من تقرير الفريق الع          - ٩٩٣
)A/HRC/8/50(           أو االستنتاجات، وكـذلك    /، إىل جانب اآلراء اليت أعربت عنها مايل فيما يتعلق بالتوصيات و

التزاماهتا الطوعية وردودها على األسئلة أو املسائل اليت مل تتناول بالقدر الكايف خالل احلوار التفاعلي الذي أجراه 
  ).A/HRC/8/50/Add.1انظر أيضاً الوثيقة (، املقدمة قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة الفريق العامل

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

رير املتعلق مبايل وشكر موريشيوس والربازيل      أعرب وفد مايل، يف مستهل عرضه، عن استيائه للتوزيع املتأخر للتق            -٩٩٤
واليابان، أعضاء اجملموعة الثالثية، ومجيع الدول األعضاء على مشاركتها يف احلوار الذي أُجري خالل استعراض التقريـر                 

  .ويف أعقاب االستعراض، التزمت مايل بتقدمي ردودها على بعض التوصيات اليت ُوجهت إليها. الوطين ملايل
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اً على التوصية املتعلقة بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع أصحاب الواليات املكلفني باإلجراءات اخلاصة،              ورد  - ٩٩٥
. اإلنـسان  أشارت مايل إىل أهنا مستعدة للتعاون تعاوناً كامالً مع مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق              

  . قة بزيارة البلد اليت تردها منه اإلجراءات اخلاصةوالتزمت مايل بأن ُتويل العناية الالزمة جلميع الطلبات املتعل

وأوصت جمموعة من البلدان مايل بالنظر يف إمكانية اعتماد تشريعات متنع مجيع أشكال بتر األعضاء التناسلية   - ٩٩٦
، وأن  لألنثى وفقاً لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفـل                

تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة وتنظِّم محالت توعية بغية القضاء على املمارسات التقليدية اخلطرية 
اليت تقف حجر عثرة أمام التمتع الكامل باحلقوق األساسية للمرأة، وأوصتها بوجه خاص بأن تعتمد تشريعاً يقضي                 

  .ية لألنثى والعنف املرتيل وشىت أشكال العنف الذي ُيماَرس ضد املرأةباملعاقبة على بتر األعضاء التناسل

. ميثِّل ممارسة ثقافية متجذرة يف اجملتمع املايلهذه التوصيات، أشار ممثل مايل إىل أن ختان األنثى ورداً على   - ٩٩٧
 توعيـة   فضَّلتِقب عليه، فإهنا     ويعا لألنثىوبينما ُتقرُّ احلكومة بضرورة اعتماد قانون مينع بتر األعضاء التناسلية           

ويف هـذا  . السكان وتثقيفهم على اعتماد تدابري قمعية قد يتعذر تطبيقها إن مل حتظى بتأييد خمتلف شرائح اجملتمع      
 واعتمدت خطة وطنية ختان األنثى برناجماً وطنياً ملكافحة ممارسة ٢٠٠٢السياق حتديداً، وضعت احلكومة يف عام 

اليت اخنفض  األنثى  ختان  من حاالت   وقد مسح النهج البيداغوجي اليت اتبعته احلكومة باحلد         . ملكافحة هذه الظاهرة  
دراسة وطنية بشأن   مث، شرعت احلكومة يف إجراء      . ٢٠٠٦ و ١٩٩٦ يف املائة بني     ٨٥ يف املائة إىل     ٩٤معدهلا من   

املدى املتوسط، قانوناً مينع هـذه      وستقرِّر احلكومة ما إذا كانت ستعتمد، يف        . يف خمتلف أحناء البلد   ختان األنثى   
  . املمارسة ويقمعها على ضوء نتائج الدراسة

وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، أشار وفد مايل إىل أن قانون العقوبات يف مايل يقمع مجيـع                    - ٩٩٨
نية ملكافحة العنـف    وإضافةً إىل ذلك، ُشرَع يف تنفيذ خطة العمل الوط        . أشكال العنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل      

جيب اختاذه من إجراءات ملكافحة ، علماً بأن هذه اخلطة تنص على ما ٢٠١١- ٢٠٠٦ضد النساء والفتيات للفترة 
واألشكال األخرى من العنف الذي يستهدف النساء والفتيات، ومن بني هذه اإلجـراءات إنـشاء               األنثى  ختان  

طالع بأنشطة يف جماالت اإلعالم والتثقيف واالتصال، فضالً        هياكل للتدخل وتقدمي املساعدة إىل الضحايا واالض      
  .عن مراجعة النصوص القانونية القائمة واعتماد نصوص جديدة

وأوصت لكسمربغ مايل باختاذ مجلة من اإلجراءات، من بينها تكريس مبدأ املساواة القانونية بني الرجل                 - ٩٩٩
ورداً على هذه التوصية، أشارت مايل إىل أن الـسلطات          . نفواملرأة بغية القضاء على مجيع أشكال التمييز والع       

املختصة قد شرعت منذ سنوات قليلة يف استعراض قانون الزواج والوصاية، وأن هذه العملية أفضت إىل إعـداد                  
وقد اخُتتمت أيضاً   . مشروع قانون يتعلق باألشخاص واألسرة وينص على إلغاء مجيع األحكام اليت متيز ضد املرأة             

 ٢٢وقد قُدم التقرير املنبثق عن هذه املشاورات رمسياً إىل رئيس اجلمهورية يف        . اورات الوطنية املتعلقة هبذا املشروع    املش
  .ومن املقرر أن تعتمده احلكومة يف املستقبل القريب قبل إحالته إىل الربملان. ٢٠٠٨مايو /أيار

ودها الرامية إىل التوعية يف جمـال مكافحـة      جه بأن تواصل وأوصت الواليات املتحدة األمريكية مايل        - ١٠٠٠
وأشارت مايل، يف ردها، إىل أن دستورها       . العمل القسري، وبأن ُتويل عناية خاصة جلماعات الباله والتماتشيك        

ونصوصها التشريعية متنع العمل القسري وأن مجاعات الباله والتماتشيك السود ال خيضعون ألي شكل من أشكال 
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تـشهد   ومع ذلك، أقرت بأن قرى قليلة ال تزال . أن هذه املمارسة حمظورة مبوجب القانون     العمل القسري حبكم    
  .احمللية املعنية بعض املمارسات الثقافية اليت أخذت ختتفي شيئاً فشيئاً نتيجة ارتفاع معدل التمدرس داخل اجملتمعات

رأي والتعبري واالمتناع عن توقيع     ، وباحترام حرية ال   "قانون التشهري "وأوصت كندا مبراجعة ما ُيسمى        - ١٠٠١
وأشار وفد مايل يف رده إىل أن الدستور ُيقرُّ احلق يف حرية الرأي والتعبري وُيكرس . عقوبات جنائية على الصحفيني

فالقانون املتعلق  . وتنص أحكام الدستور على أن هذه احلقوق واحلريات ُتماَرس يف إطار القانون           . حرية الصحافة 
وأفاد وفد  .جرمية الصحافة وقانون العقوبات ينصان على العقوبات الواجب تطبيقها يف هذه املادةبنظام الصحافة و

  .عليها القانون مايل أن املناقشات جارية يف البلد هبدف شطب جرائم الصحافة من قائمة اجلرائم اليت ُيعاقب

 بشأن جملس حقـوق     ٦٠/٢٥١معية العامة   وأكد وفد مايل من جديد تربعات مايل والتزاماهتا طبقاً لقرار اجل            -١٠٠٢
وتلتزم مايل التزاماً تاماً باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت ينص عليها دستورها والصكوك القانونية         . اإلنسان

هدات، مـن  وقدمت مايل، وفقاً اللتزاماهتا الدولية، تقاريرها األولية والدورية إىل هيئات املعا         . الدولية اليت هي طرف فيها    
وكانت مايل أول   . قبيل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              
  .دولة طرف تقدِّم تقريرها األويل إىل اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 يف جمـال    املؤسسية، عززت مايل آلياهتا     ١٩٩١راطية يف مايل، يف سنة      ويف أعقاب عملية إرساء الدميق      - ١٠٠٣
تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها، وال سيما عن طريق اللجنة الوطنيـة االستـشارية حلقـوق              

 افؤلتكة ياإلنسان، ووسيط اجلمهورية، واملشرف على القطاع اخلاص، واجمللس األعلى لالتصاالت، واللجنة الوطن      
كما أكدت مايل من جديد مبدأ فصل السلطات، مع حتديـد           . فرص الوصول إىل وسائط اإلعالم التابعة للدولة      

  .واضح الختصاصات كل سلطة على حدة

منتدى : ، آلية فريدة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها هي       ١٩٩٤وعالوة على هذا، فقد استحدثت مايل، سنة          -١٠٠٤
 االحتفال باإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان لعـام         ختلِّدا، ومن أجل وضع بصمة خاصة       وهكذ. االستجواب الدميقراطي 

ديسمرب من كل سنة، منتدى تترأسه جلنة حتكيم شرفية، يقــوم           / كانون األول  ١٠، ُتنظم حكومة مايل يف يوم       ١٩٤٨
 جلنة التحكيم   ُتعدُّالستجواب،  ويف أعقاب جلسة ا   . خالله املواطنون باستجواب أعضاء احلكومة الذي يتولون الرد عليهم        

  . االستجواب الدميقراطي القادممنتدىتوصيات تكون موضع متابعة وتقييم يف الفترة الفاصلة حىت انعقاد 

ويكفل كذلك حرية الرأي، واحلرية الدينية، وحرية .  الطابع العلماين لدولة مايلويؤكد الدستور جمدداً   - ١٠٠٥
كما أن الدستور يشكّل الضامن حلرية      . ، وحرية التظاهر، واحلق يف التصويت     إنشاء اجلمعيات، وحرية االجتماع   

  . حمطة إذاعية حرة١٥٠ صحيفة خاصة و٣٠ ما يزيد على مبايلالصحافة اليت مبوجبها يوجد 

ولكل فرد احلق يف    . لإلنسان حرمتـه وال جيوز انتهاكها    "وينص دستور مايل يف مادته األوىل على أن           - ١٠٠٦
، ٢٠٠٢ هلذه الروح، أقـرت حكومة مـايل، يف سـنة           واستلهاماً. "رية واألمن والسالمة الشخصية   احلياة واحل 

ومن اجلدير بالذكر أن عقوبة اإلعـدام       . مشروع قانون يقضي بالوقف املؤقت لتنفيذ عقوبة اإلعدام ملدة سنتني         
شروع قانون معروض عليها يقـضي       يف م  حالياًتنظر   اجلمعية الوطنية ملايل     ، وأن ١٩٨٤تنفذ يف مايل منذ سنة        مل

  .بإلغاء عقوبة اإلعدام
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وقد اختذت مايل سلسلة من التدابري الرامية إىل تعزيز سيادة القانون وإلزام السلطة العمومية بتطبيق مبدأ   - ١٠٠٧
 ١٩٩٨ينـاير   / كانون الثاين  ١٩ املؤرخ   ٩٨/١٢القانون  : املساواة بني مجيع املواطنني يف عالقاهتم باإلدارة العامة       
  .املنظم للعالقات بني اإلدارة ومستعملي املرافـق العامة

ومالـي عضو يف العديد من اآلليات احلكومية الدولية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مثـل                 - ١٠٠٨
 مع هذا التقليد املتأصـل يف جمـال         ومتشياً  .٢٠٠٧- ٢٠٠٥ رئاسته للفترة تولَّت الذي "جمتمـع الدميقراطيات"
اللتزام الثابت بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، قررت حكومة مالـي تقدمي ترشيحها لعضوية جملـس حقـوق                ا

  :وإذا ما انتخبت مايل يف اجمللس، فإهنا تتعهد، فـي مجلة أمور، مبا يلي. اإلنسان
ـ           البنَّاءالنهوض بالتعاون واحلوار      )أ(   ه،  فيما بني أعضاء جملس حقوق اإلنسان وغيـر األعـضاء ب

  تزيد فاعلية اجمللس يف تنفيذ واليته؛  كيما
االستمرار يف الوفاء بالتزاماهتا وتقدمي تقاريرها األولية والدورية الناشئة عن الصكوك القانونيـة               )ب(  

  الدولية اليت هي طرف فيها إىل هيئات رصد املعاهدات، والتعهد بتنفيذ توصيات تلك اهليئات؛
  ظمات غري احلكومية وغريها من ممثلي اجملتمع املدين يف أعمال اجمللس؛دعم املشاركة النشطة للمن  )ج(  
تشجيع الدول، اليت مل تقم بذلك بعــد، على االنضمام إىل االتفاقيات الرئيسية املتعلقة حبقوق   )د(  

  اإلنسان، ومن مث احترام االلتزامات الناشئة عنها؛
قانون، وحقوق اإلنسان عن طريق التعاون الثنائي       تعزيز الدميقراطية، واحلكم الرشيد، وسيادة ال       )ه(  

  واملتعدد األطراف، وال سيما عن طريق منظمة األمم املتحدة؛
  التعاون الكامل مع إجراءات وآليات جملس حقوق اإلنسان؛  )و(  
  النهوض بتطوير القواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان؛  )ز(  
  .تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  )ح(  

  :وعلى الصعيد الداخلي، شرعت مايل، أو بدأت تفكر، يف تنفيذ اإلجراءات املناسبة يف اجملاالت التالية - ١٠٠٩
تعزيز الدعم الذي تقدمه املؤسسات للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، والسعي إىل اعتماد اللجنة               )أ(

  من ِقبل اللجنة الدولية للتنسيق املعنية باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
  تعزيز اإلجراءات اهلادفة إىل القضاء على التمييز والعنف ضد املرأة، وإهناء ممارسة ختان األنثى؛  )ب(
  دعم تنفيذ برنامج تطوير القضاء والربامج األخرى املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛  )ج(  
  قوبة اإلعدام؛اعتماد مشروع قانون األشخاص واألسرة ومشروع القانون املتعلق بإلغاء ع  )د(  
  مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة وتعزيزها؛  )ه(  
إنشاء حماكم خمتصة بقضاء األحداث ومراكز متخصصة الحتجاز األطفال والنـساء وإعـادة               )و(  

  تأهيلهم وإعادة دجمهم يف اجملتمع يف املقاطعات الثماين من البلد؛
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  ني اإللزامي على املرض وصندوق املساعدة الطبية؛إنشاء نظام التأم  )ز(  
، يف عملية تقييم مايل يف إطار اآللية األفريقية الستعراض األقران املنشأة ٢٠٠٧الشروع، يف عام   )ح(  

  .أفريقيايف إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية 

بادئ عاملية حقـوق    مب ملتزم بلده    وفيما يتعلق بتطلعات مايل يف أعقاب هذه العملية، أكد وفد مايل أن            - ١٠١٠
ويف هذا اإلطار حتديداً، ُوضع اإلطار االستراتيجي ملكافحة . اإلنسان وترابطها وعدم قابلية جتزئتها أو الفصل بينها

ويويل برنامج التنمية   . ٢٠٠٧ واإلطار االستراتيجي من أجل النمو واحلد من الفقر يف عام            ٢٠٠٢الفقر يف عام    
، ٢٠٠٧تماعية، الذي أُعيد على أساسه انتخاب رئيس اجلمهورية، أمادو توماين توري، يف عام            االقتصادية واالج 

وبناء عليه، فإن مايل تظل مقتنعة بأن تنفيذ هذا الربنامج مبساعدة من            . مكانة متميزة لتعزيز مجيع حقوق اإلنسان     
وذكَّرت مايل، مثلمـا  .  السكانلعامةاه  اجملتمع الدويل سيساهم بدرجة كبرية يف نشأة جمتمع حيقق مزيداً من الرف           

  :أشري إىل ذلك يف التقرير الوطين، بأهنا تلتمس املساعدة من أجل القيام مبا يلي

  تعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛  )أ(  
 للدولة اليت تنشط يف جمال تعزيز ومحاية        تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة التابعة للدولة وغري التابعة         )ب(  

  حقوق اإلنسان؛
تنمية القدرات املؤسسية والتشغيلية الالزمة إلقامة العدل، ال سيما عن طريق الزيادة يف عـدد                 )ج(  

احملاكم مبختلف درجاهتا، وتدريب القضاة واملساعدين القضائيني، وحتسني ظروف االحتجاز يف مراكز اإلصالح             
  م اخلاضعة للحراسة؛ومراكز التعلي

  تعزيز القدرات يف جمال التقنيات املتعلقة بإعداد وتقدمي التقارير الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛  )د(  
إدراج تعليم حقوق اإلنسان، وثقافـة السلم، والدميقراطية، واملواطَنة يف برامج التعليم الرمسي              )ه(  

  وغري الرمسي؛
لوطنيـة منها واإلقليميـة والدولية، املتعلقة حبقوق اإلنـسان إىل         ترمجة النصوص األساسية، ا     )و(  

  اللغات الرئيسية؛
  تطوير نظام احلالة املدنية؛  )ز(  
  . تنظيم أنشطة متنوعة يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  )ح(  

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

 نوهت تونس بالتزام مايل باالستعراض الدوري الشامل وجبهودها الرامية إىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                 - ١٠١١
ويف هذا . ومحايتها، وأشارت بوجه خاص إىل التقدم احملرز يف جمال إنشاء مؤسسات دميقراطية وتوطيد سيادة القانون

وأشارت تونس أيضاً إىل الربنامج املشترك بني مايل واألمم . ىل أن مايل مثالٌ ينبغي االقتداء بهالصدد، أشارت تونس إ
ومن املؤكد أن .  بغية تعزيز حقوق اإلنسان وتناول القضايا اجلنسانية  ٢٠١٢- ٢٠٠٨املتحدة املقرر تنفيذه يف الفترة      
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وأكدت تونس  . ت يف جماالت كتكافؤ الفرص واملساواة     هذا الربنامج سيعزز التقدم احملرز فعالً واإلجنازات اليت حتقق        
  .كذلك تصميم مايل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان كما يشهد على ذلك برناجمها الوطين للتثقيف واملواطنة

 وأشارت الفلبني إىل أن وفد حكومة مايل أبدى التزاماً واضحاً وقوياً بتعزيز معايري حقوق اإلنسان من                 - ١٠١٢
ونوهت الفلبني بالتزام مايل وأقرت بأن . قفاً بناًء ومنفتحاً خالل عملية االستعراض الدوري الشاملخالل تبنيه مو

. احلكومة أحرزت تقدماً ملحوظاً يف تعزيز حقوق اإلنسان رغم القيود اليت تفرضها عليها مواردهـا احملـدودة                
. ني احلالة االجتماعية واالقتصادية لشعبها    وشجعت الفلبني اجملتمع الدويل على دعم مبادرات مايل الرامية إىل حتس          

وأعربت الفلبني عن تقديرها ألن مايل وافقت على عدد من التوصيات وأكدت دعمها جلهود احلكومة الرامية إىل         
وأشارت الفلبني إىل أن مايل تسعى إىل تعزيز السياسات والربامج الوطنية . تعزيز الدميقراطية وتوطيد سيادة القانون

وأعربـت  .  حبقوق اإلنسان، مبيِّنة بذلك التزامها باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها             املتعلقة
  .الفلبني عن أملها يف أن تستمر مايل يف هذا املسار التدرجي وتواصل جهودها، ال سيما يف جمايل الصحة والتعليم

 التوصيات اليت قُدِّمت خالل املناقـشات الـيت          وأعربت السنغال عن ارتياحها ملوافقة مايل على أغلبية        - ١٠١٣
وقالت إن موقف مايل يدل على االلتزام الثابت للسلطات املالية بالدفاع عـن حقـوق               . أجراها الفريق العامل  

وأشارت السنغال بوجه خاص . حتقيق مزيد من التقدم يف هذا الصددعلى اإلنسان ويربهن على عزم مايل الصادق 
وهلذا السبب، أعربت   . فعالً يف جماالت التعليم والرعاية الصحية وتعزيز حقوق األطفال والنساء         إىل التقدم احملرز    

. السنغال عن تفاؤهلا بأن تنفيذ التوصيات اليت وافقت عليها مايل سيساعد يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد
  .ض تلك التوصياتغري أهنا أكدت أن مايل ستحتاج إىل مساعدة اجملتمع الدويل لتنفيذ بع

 وشكرت اجلزائر وفد مايل على ما قدمه من ردود وتعليقات على مجيع التوصيات اليت قُدمت يف إطار نظـر                   - ١٠١٤
وأقرت اجلزائر بالدميقراطية التشاركية يف مايل وبنجاح البلد يف االمتثـال اللتزاماتـه             . الفريق العامل يف التقرير الوطين    

 توصية وأشارت إىل أن مايل أبدت حتفظات على ٢١ورحبت اجلزائر مبوافقة مايل على . سانالدولية املتعلقة حبقوق اإلن
وهنأت اجلزائر حكومة مايل على التزامهـا       . توصية واحدة وأعلنت نيتها مواصلة املناقشة بشأن مخس توصيات أخرى         

ا يف جمايل التنمية االقتصادية ومكافحـة       املتواصل رغم مواردها احملدودة والتحديات الناجتة عن التزامها مبتابعة أولوياهت         
وأشارت إىل أن مايل طلبت احلصول على دعم اجملتمع الدويل بغية توفري محاية أفضل حلقوق اإلنسان، ال سيما                  . الفقر

ودعت اجلزائـر   . عن طريق تنفيذ برناجمها للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر            
تمع الدويل، ال سيما املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل االستجابة لطلب مايل وتزويدها باملساعدة املالئمة، مبا يف اجمل

  .ذلك املساعدة الالزمة لتمكينها من تقدمي تقاريرها إىل هيئات املعاهدات يف الوقت املناسب

  اآلخرون التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون - ٣

  . مل يبد أصحاب املصلحة اآلخرون أي تعليقات- ١٠١٥
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   اآلراء اليت أعربت عنها الدولـة موضـوع االسـتعراض       - ٤
  بشأن النتائج، واملالحظات اخلتامية

 شكر وفد مايل، يف مالحظاته اخلتامية، مجيع الدول اليت تناولت الكلمة إلسداء النصح وجتديد دعمها جلهود                 - ١٠١٦
وشكر أيضاً رئيس اجمللس واألمانة واملترمجني الـشفويني وكـذلك          .  عملية االستعراض الدوري الشامل    مايل يف إطار  

ويف اخلتام، أكـد  . على ما بذلوه من جهود" مجيع التقنيني العاملني يف اخلفاء ممن يتعذر رؤيتهم يف هذه القاعة املضيئة     "
  .مجيع التوصيات اليت وافق عليها البلد موضع التنفيذوفد مايل من جديد التزام مايل مبواصلة العمل من أجل وضع 

  ٦ املناقشة العامة بشأن البند -  باء

، مناقشة عامة بـشأن     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ أجرى اجمللس، يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف          - ١٠١٧
  : أدىل خالهلا املمثلون واملراقبون التايل ذكرهم ببيانات٦املادة 

باسـم االحتـاد    (االحتاد الروسي، الربازيل، سلوفينيا     : ون عن الدول األعضاء التالية يف اجمللس      املمثل  )أ(  
األورويب وأرمينيا وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة             

  ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية( كوبا، ماليزيا، مصر ، سويسرا، الصني، كندا،)ومجهورية مولدوفا وصربيا وكرواتيا
  ؛)أيضاً باسم النرويج(تركيا، اجلزائر، املغرب، نيوزيلندا : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
منظمة العفو الدولية، املنتدى اآلسـيوي حلقـوق        : ية التالية املراقبون عن املنظمات غري احلكوم      )د(  

أيضاً باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين ) (منتدى آسيا(اإلنسان والتنمية  
لدويل للمنظمات غري باملرأة والقانون والتنمية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واملنتدى ا

، معهد دراسات حقوق اإلنسان يف القاهرة، الشبكة القانونية الكندية لشؤون )احلكومية بشأن التنمية يف إندونيسيا
اإليدز، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، االحتاد الدويل لرابطات حقـوق اإلنـسان،     /فريوس نقص املناعة البشرية   

أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، والطائفة البهائية الدولية،          (اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان     
، جلنة أمريكا الالتينية للـدفاع عـن   ) واحلركة الكاثوليكية الدولية باكس رومانا،ومنظمة رصد حقوق اإلنسان   

د العمل العاملي من أجـل  أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية ومنظمة رص   (حقوق املرأة   
  ).حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

  النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- جيم 

  البحرين

 دون ٨/١٠١، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ اعتمد اجمللس، يف دورته الثالثة عشرة املعقودة يف - ١٠١٨
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًعتمد، لالطالع على النص امل(تصويت 
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  إكوادور

 دون ٨/١٠٢، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ اعتمد اجمللس، يف دورته الثالثة عشرة املعقودة يف - ١٠١٩
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (تصويت 

  تونس

 دون ٨/١٠٣، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ة املعقودة يف  اعتمد اجمللس، يف دورته الرابعة عشر- ١٠٢٠
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (تصويت 

  املغرب

 دون ٨/١٠٤، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ اعتمد اجمللس، يف دورته الرابعة عشرة املعقودة يف - ١٠٢١
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًتمد، لالطالع على النص املع(تصويت 

  فنلندا

 دون ٨/١٠٥، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ اعتمد اجمللس، يف دورته الرابعة عشرة املعقودة يف - ١٠٢٢
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (تصويت 

  إندونيسيا

 ٨/١٠٦، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠رة املعقودة يف     اعتمد اجمللس، يف دورته اخلامسة عش      - ١٠٢٣
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 ٨/١٠٧ع املقرر   ، مشرو ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ اعتمد اجمللس، يف دورته اخلامسة عشرة املعقودة يف          - ١٠٢٤
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  اهلند

 ٨/١٠٨، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ اعتمد اجمللس، يف دورته اخلامسة عشرة املعقودة يف          - ١٠٢٥
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  ربازيلال

 ٨/١٠٩، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ اعتمد اجمللس، يف دورته اخلامسة عشرة املعقودة يف          - ١٠٢٦
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 
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  الفلبني

 ٨/١١٠شروع املقرر ، م٢٠٠٨يونيه / حزيران ١٠ اعتمد اجمللس، يف دورته السادسة عشرة املعقودة يف          - ١٠٢٧
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  اجلزائر

 ٨/١١١، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران ١٠ اعتمد اجمللس، يف دورته السادسة عشرة املعقودة يف          - ١٠٢٨
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  بولندا

 ٨/١١٢، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠ اعتمد اجمللس، يف دورته السادسة عشرة املعقودة يف -  ١٠٢٩
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  هولندا

 ٨/١١٣، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ اعتمد اجمللس، يف دورته السابعة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣٠
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  جنوب أفريقيا

 ٨/١١٤، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ اعتمد اجمللس، يف دورته السابعة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣١
  ).صل أوالًانظر اجلزء األول، الفلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  اجلمهورية التشيكية

 ٨/١١٥، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ اعتمد اجمللس، يف دورته السابعة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣٢
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  األرجنتني

 ٨/١١٦، مشروع املقـرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١   اعتمد اجمللس، يف دورته الثامنة عشرة املعقودة يف        - ١٠٣٣
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  غابون

 ٨/١١٧، مشروع املقـرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ اعتمد اجمللس، يف دورته الثامنة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣٤
  ).جلزء األول، الفصل أوالًانظر الالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 
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  غانا

 ٨/١١٨، مشروع املقـرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ اعتمد اجمللس، يف دورته الثامنة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣٥
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  غواتيماال

 ٨/١١٩، مشروع املقـرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١يف   اعتمد اجمللس، يف دورته الثامنة عشرة املعقودة         - ١٠٣٦
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  بريو

 ٨/١٢٠، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته التاسعة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣٧
  ).جلزء األول، الفصل أوالًانظر الالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  بنن

 ٨/١٢١، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته التاسعة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣٨
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  سويسرا

 ٨/١٢٢، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته التاسعة عشرة املعقودة يف          - ١٠٣٩
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  مجهورية كوريا

 ٨/١٢٣، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته التاسعة عشرة املعقودة يف          - ١٠٤٠
  ).نظر اجلزء األول، الفصل أوالًالالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  باكستان

 دون  ٨/١٢٤، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته العشرين املعقودة يف         - ١٠٤١
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (تصويت 

  زامبيا

 دون  ٨/١٢٥، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته العشرين املعقودة يف         - ١٠٤٢
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (تصويت 
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  اليابان

 دون  ٨/١٢٦، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته العشرين املعقودة يف         - ١٠٤٣
  ).ول، الفصل أوالًانظر اجلزء األلالطالع على النص املعتمد، (تصويت 

  أوكرانيا

 دون  ٨/١٢٧، مشروع املقرر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ اعتمد اجمللس، يف دورته العشرين املعقودة يف         - ١٠٤٤
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (تصويت 

  النكا  سري

 ٨/١٢٨، مشروع املقـرر     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ اعتمد اجمللس، يف دورته احلادية والعشرين املعقودة يف          - ١٠٤٥
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  فرنسا

 ٨/١٢٩، مشروع املقـرر     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ اعتمد اجمللس، يف دورته احلادية والعشرين املعقودة يف          - ١٠٤٦
  ).اجلزء األول، الفصل أوالًانظر لالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  تونغا

 ٨/١٣٠، مشروع املقـرر     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ اعتمد اجمللس، يف دورته احلادية والعشرين املعقودة يف          - ١٠٤٧
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  رومانيا

 ٨/١٣١، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ملعقودة يف  اعتمد اجمللس، يف دورته الثانية والعشرين ا- ١٠٤٨
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًلالطالع على النص املعتمد، (دون تصويت 

  مايل

 ٨/١٣٢، مشروع املقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ اعتمد اجمللس، يف دورته الثانية والعشرين املعقودة يف - ١٠٤٩
  ).انظر اجلزء األول، الفصل أوالًعتمد، لالطالع على النص امل(دون تصويت 
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حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي   - سابعاً 
  العربية احملتلة األخرى

   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة-  ألف

  ١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

، قدم املقرر اخلاص املعـين حبالـة   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦الث والعشرين املعقود يف     يف االجتماع الث    - ١٠٥٠
، ريتشارد فولك، التقرير الذي أعده املكلف السابق ١٩٦٧حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

  .(A/HRC/7/17)بالوالية 

  .دين املعنينيوأدىل ممثال إسرائيل وفلسطني ببيانني بصفتهما البل  - ١٠٥١

  :وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٠٥٢

، )باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     (األردن، باكستان   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  ، سويسرا، الصني، كوبا، مصر؛)ورويبباسم االحتاد األ(الربازيل، جنوب أفريقيا، سري النكا، سلوفينيا 

باسم جملـس   اً  أيض(منظمة بناي بريث الدولية     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ب(  
اً أيـض (، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومرصد األمم املتحدة، واحتاد احلقوقيني العرب           )التنسيق للمنظمات اليهودية  
االحتاد العريب العام، واجلمعية الدولية للمحامني الدميقراطيني، ومنظمة التنمية التعليمية باسم احتاد احملامني العرب، و

  ).الدولية، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  .ويف اجللسة نفسها، قام املقرر اخلاص بالرد على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  - ١٠٥٣

مة مبوجب البند السابع من جدول األعمال واحلوار        التقارير املقد   -  باء
  العام املتعلق هبذا البند

، قدمت املفوضة الـسامية حلقـوق       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦يف اجللسة الثالثة والعشرين املعقودة يف         - ١٠٥٤
. (A/HRC/8/18) ٦/١٩ و(A/HRC/8/17) ٧/١اإلنسان تقريراً عن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ قراري اجمللس 

كما قدمت املفوضة السامية آخر املعلومات املتعلقة بالبعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق يف بيت حانون، وذلك 
  ).٧٠انظر الفصل الثاين، الفقرة  (٣/١- عمالً بقرار اجمللس دإ

  . معنيةوأدىل ممثلو إسرائيل وفلسطني واجلمهورية العربية السورية ببيانات بصفتها بلداناً  - ١٠٥٥

وخالل احلوار التفاعلي العام الذي جرى يف اجللستني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، يف اليـوم                 - ١٠٥٦
  :ذاته، أدىل املذكورون أدناه ببيانات
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باسـم  (االحتاد الروسي، األردن، إندونيسيا، باكستان    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
باسم جمموعة الـدول    (، السنغال، قطر    )باسم االحتاد األورويب  (، سري النكا، سلوفينيا     )ميمنظمة املؤمتر اإلسال  

، اململكـة العربيـة   )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (، ماليزيا، مصر    )باسم حركة عدم االحنياز   (، كوبا   )العربية
  السعودية، اليابان؛

، البحرين، ) اإلسالمية- مجهورية (تحدة، إيران اإلمارات العربية امل: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  تايلند، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، العراق، الكويت، املغرب، نيوزيلندا، اليمن؛

باسم االحتاد العاملي لليهودية (رابطة التعليم العاملي : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ج(  
باسم اجمللس العاملي اً أيض(ة الدولية للمحامني ورجال القانون اليهود، حركة توباج أمارو اهلندية ، الرابط)التقدمية
  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، مرصد األمم املتحدة- ، منظمة الشمال )للسلم

  .ويف اجللسة الرابعة والعشرين أدىل ممثل إسرائيل ببيان ممارسة حلق الرد  - ١٠٥٧
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  ابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا مت-  ثامناً
   مناقشة حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة-  ألف

 ٦/٣٠، نظم اجمللس عمالً بقـراره       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥يف اجللستني الثامنة والتاسعة املعقودتني يف         - ١٠٥٨
  .مناقشة بشأن حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة، وقد جرت املناقشة يف إطار فريقني

  .ويف مستهل املناقشات اليت جرت يف اجللسة الثامنة، أدلت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ببيان افتتاحي  - ١٠٥٩

  حتديد األولويات: العنف ضد املرأة: فريق املناقشة األول

ن ، استمع اجمللس إىل العروض اليت قدمها احملاضرو٢٠٠٨يونيه / حزيران٥يف اجللسة الثامنة املعقودة يف   - ١٠٦٠
بولني فريدوسو، الوزيرة السابقة يف األمانة العامة لديوان الرئاسة يف شيلي والنائبة السابقة لرئيسة : التالية أمساؤهم

، مديرة الربنامج املساعد ومديرة مكتب منع األزمات واإلنعـاش،          كرافريوالوكالة الوطنية املعنية باملرأة؛ كاثلني      
بيل مارتينيز الزارو، األمينة العامة املعنية بسياسات املساواة يف إسبانيا؛ أليخاندرا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ إيزا

  .ساردا، عضو شبكة أمريكا الالتينية واللجنة الكاريبية للدفاع عن حقوق املرأة

سانية يف وتوىل تيسري النقاش ممثل التفيا الدائم لدى جملس أوروبا واملنسق املواضيعي املعين باملساواة اجلن  - ١٠٦١
  .جملس أوروبا، بيترييس الرليس إيلفريتز

  :وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٠٦٢

االحتاد الروسي، إيطاليا، باكستان، الربازيل، مجهورية      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
أيـضاً باسـم     ()٢(، الـسويد  )باسم االحتـاد األورويب   (مانيا، سري النكا، سلوفينيا     كوريا، جنوب أفريقيا، رو   

 )٢(، ماليزيا، مصر، املكسيك، نيوزيلندا    )باسم جمموعة الدول العربية   (، سويسرا، الصني، فرنسا، قطر      )إندونيسيا
  ، اهلند، هولندا؛ )أيضاً باسم كندا(

أستراليا، تركيا، تونس، اجلزائـر، شـيلي، فنلنـدا،         األرجنتني،  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  كولومبيا، املغرب، ملديف، النرويج؛

صـندوق  : املراقبون عن كيانات األمم املتحدة والكيانات املتخصصة واملنظمات ذات الصلة           )ج(  
  األمم املتحدة للسكان؛

  نكوفونية؛املنظمة الدولية للفرا: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )د(  
منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ه(  

أيضاً باسم املنظمة (اإليدز /البحريات الكربى، الشبكة القانونية الكندية بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
أيضاً باسـم  (اد الدويل للمرأة، وائتالف مكافحة االجتار باملرأة  ، واالحت )الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية     

، واللجنة الدولية املعنيـة  )حركة القضاء على البغاء واملواد اخلليعة ومجيع أشكال العنف اجلنسي والتمييز اجلنسي       
م منظمـة   أيضاً باس (والشعوب، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان       باحترام وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان     
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أيضاً باسم االحتاد الدويل لسيدات األعمال، والشبكة الدوليـة ملنـع        (، االحتاد الدويل للجامعيات     )العفو الدولية 
اإلساءة لكبار السن، ومعهد التركيب الكوكيب، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادي وجنوب شـرق آسـيا،                

لشمسية، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، واحلركة العاملية        واملؤسسة الدولية إلنتاج مواقد الطهي بالطاقة ا      
، وجلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت )لألمهات، واملنظمة العاملية للمرأة، ومنظمة زونتا الدولية

ملنع إساءة معاملة املسنني، والرابطة تؤثر يف صحة املرأة والطفل، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، والشبكة الدولية 
النسوية الدولية من أجل السالم واحلرية، واملنظمة الدولية لرصد اإلجراءات املتعلقة حبقوق املرأة يف منطقة آسـيا     

  .واحمليط اهلادي، واحتاد العمل النسوي، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

  قوق اإلنسان املتعلقة باملرأةالوفيات النفاسية وح: فريق املناقشة الثاين

، استمع اجمللس إىل العروض اليت قدمها احملاضرون ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥يف اجللسة التاسعة املعقودة يف   - ١٠٦٣
املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، بول هنت؛ كبري مستشاري الوفيات النفاسية يف صـندوق               : التالية أمساؤهم 

سنت فوفو؛ املدير املسؤول عن جعل احلمل أكثر أمناً، منري إسالم، منظمـة الـصحة               األمم املتحدة للسكان، فن   
  .العاملية؛ ومنسق منظمة سهايوك، جاشودهارا داسغوبتا

وتوىل تيسري املناقشة فرنسيس سونغان، أمانة الشراكة من أجل صحة األمومة واملواليد واألطفال ووزير   - ١٠٦٤
  . الصحة السابق يف موزامبيق

  :دناه ببياناتأوخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون   - ١٠٦٥

، سويسرا،  )باسم االحتاد األورويب  (باكستان، سلوفينيا   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  كندا، كوبا؛

  يلي، لكسمربغ، نيوزيلندا؛أستراليا، آيرلندا، سنغافورة، ش: املراقبون على الدول التالية  )ب(  
  مراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  
منظمة العفو الدولية، منظمـة رصـد حقـوق         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان (اإلنسان، جلنة بلدان أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة 
  .، ومجعية محاية األجنة)ئ ومنظمة العمل العاملي من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادوالتنمية،

  .وقام احملاضرون بالرد على األسئلة خالل اجللسة نفسها  - ١٠٦٦

  .كما قدم امليسر مالحظاته اخلتامية خالل اجللسة نفسها  - ١٠٦٧

   األعمال من جدول٨ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - باء 

  ، نظم اجمللس مناقشة عامـة تتعلـق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦يف اجللسة الرابعة والعشرين املعقودة يف         - ١٠٦٨
  : أدىل خالهلا املذكورون أدناه ببيانات٨بالبند 



A/HRC/8/52 
Page 292 

  

باسـم منظمـة املـؤمتر      (االحتاد الروسي، باكستان    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
باسم االحتاد األورويب، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، آيسلندا، البوسنة واهلرسك، (يا، بريو، سلوفينيا ، بوليف)اإلسالمي

باسم جمموعة  (، شيلي   )تركيا، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، صربيا، كرواتيا، مولدوفا         
  ا؛ ، كندا، كوبا، هولند)دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  تايلند واملغرب؛: مراقبون عن الدول التالية  )ب(  
املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

 أيضاً باسم االحتاد الدويل(، رابطة التعليم العاملي )أيضاً باسم جلنة بلدان أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة(
أيضاً باسم املنظمـة الوطنيـة      (الرابطة الدولية ملنطقة أوروبا للسحاقيات واملثليني       ) للقيم اإلنسانية واألخالقية،  

اهلولندية للمثليني والسحاقيات، واحتاد السحاقيات واملثليني يف أملانيا، واالحتاد السويدي للـسحاقيات واملثلـيني     
، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وحركة مناهضة العنـصرية وتوطيـد           )وثنائيي امليول اجلنسية واحملولون جنسياً    

مؤسـسة دانيـال    : أيضاً باسم مركز أوروبا والعامل الثالث، منظمة فرنسا للحريات        (الصداقة فيما بني الشعوب     
مة العامليـة   ، واالحتاد اإلنساين واألخالقي الدويل، ومؤسسة الق      )ميتران والرابطة النسوية الدولية للسالم واحلرية     

أيضاً باسم االحتاد الدويل للجامعيات، الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادي وجنوب شرق آسـيا               (للمرأة  
  ).واملؤسسة الدولية إلنتاج مواقد الطهي بالطاقة الشمسية، واحلركة العاملية لألمهات، واملنظمة العاملية للمرأة
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 وكره األجانب وما يتصل بـذلك       العنصرية والتمييز العنصري    - تاسعاً 
  من أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

   من جدول األعمال٩التقارير املقدمة يف إطار البند 
  واملناقشة العامة املتعلقة بالبند املذكور

  مؤمتر استعراض نتائج ديربان

، قدَّمت كلودين ميتشاليه، نائبـة      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧يف اجللسة اخلامسة والعشرين املعقودة يف         - ١٠٦٩
رئيس مكتب اللجنة التحضريية ملؤمتر نتائج ديربان، تقريراً شفوياً عن اجللسة املواضيعية األوىل للجنة التحضريية               

  .٢٠٠٨مايو / أيار٢أبريل إىل / نيسان٢١ملؤمتر نتائج ديربان املعقودة يف الفترة من 

  املناقشة العامة

، أجرى اجمللس مناقشةً عامة تناول      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧لسة اخلامسة والعشرين املعقودة يف      يف اجل   - ١٠٧٠
  :  من جدول األعمال، ويف أثناء تلك املناقشة أدىل املذكورون أدناه ببيانات٩فيها التقرير املذكور أعاله والبند 

أيـضاً باسـم    (بيجان، األرجنتني   االحتاد الروسي، أذر  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، )، كولومبيـا  ) البوليفارية - مجهورية  (إكوادور، أوروغواي، الربازيل، باراغواي، بوليفيا، بريو، شيلي، فرتويال         

أيضاً باسم االحتـاد األورويب، أرمينيـا، ألبانيـا،    (، الربازيل، سلوفينيا  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  
، ) واهلرسك، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، صربيا، كرواتيا، مولدوفا          أوكرانيا، البوسنة 

  ؛)أيضاً باسم جمموعة البلدان األفريقية(السنغال، سويسرا، الصني، كوبا، مصر 
  الليبية؛، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية ) اإلسالمية- مجهورية (إيران : مراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛: مراقب عن  )ج(  
أيضاً باسم املنظمة الدولية املشتركة     (مؤسسة احلكيم   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

الحتاد اإلنساين واألخالقي الدويل،    ، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، ا     )بني األديان ورابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية     
أيضاً باسم احملفل اآلسيوي حلقوق     (حركة توباج أمارو اهلندية، احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية            

و ، الرابطة اإلسالمية الدولية للمنظمات الطالبية، رابطة أمبورور       )اإلنسان والتنمية واملركز اآلسيوي للمصادر القانونية     
 اجلنوب يف القرن احلادي - للتنمية االجتماعية، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، منظمة الشمال 

  .والعشرين، مرصد األمم املتحدة، االحتاد العاملي لنقابات العمال، االحتاد العاملي لليهودية التقدمية

، أدىل ممثـل مجهوريـة إيـران        ٢٠٠٨يونيه  /يران حز ١٧ويف اجللسة السادسة والعشرين املعقودة يف         - ١٠٧١
  .اإلسالمية ببيان ممارسة حلق الرد
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   املساعدة التقنية وبناء القدرات- عاشراً 
   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة- ألف 

  هاييت

خلبري ، قدَّم السيد لويس جوانيه، ا     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧يف اجللسة السادسة والعشرين املعقودة يف         - ١٠٧٢
  .(A/HRC/8/2)املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت املعيَّن من قبل األمني العام، تقريراً شفوياً 

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل هاييت ببيان بوصفه ممثالً للبلد املعين  - ١٠٧٣

ـ              - ١٠٧٤   وا أسـئلة علـى     وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانـات وطرح
  : اخلبري املستقل

  ، )باسـم االحتـاد األورويب    (أوروغواي، سـلوفينيا    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  فرنسا، كندا؛

  .لكسمربغ: مراقب عن الدولة التالية  )ب(  

  .ويف اجللسة نفسها، قام اخلبري املستقل بالرد على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  - ١٠٧٥

   من جدول األعمال١٠ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - باء 

، نظَّم اجمللس مناقشة عامة بـشأن     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧يف اجللسة السادسة والعشرين املعقودة يف         - ١٠٧٦
  : من جدول األعمال، ويف أثناء تلك املناقشة أدىل املذكورون أدناه ببيانات١٠البند 

باسم االحتاد األورويب، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، (سلوفينيا : ية األعضاء يف اجمللسممثلو الدول التال  )أ(  
  ، سري النكا؛)البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، كرواتيا، مولدوفا

  .مرصد األمم املتحدة: مراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ب(  
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  ولاملرفق األ
  جدول األعمال

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  - ١البند 

   وتقريرا املفوضية واألمني العامالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - ٢البند 
فية، مبا يف   تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيـة واالقتصادية واالجتماعية والثقا           - ٣البند 

  لك احلق يف التنميةذ

  ان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباحاالت حقوق اإلنس  - ٤البند 
  ئات وآليات حقوق اإلنسانهي  - ٥البند 

  االستعراض الدوري الشامل  - ٦لبند ا

   األراضي العربية احملتلة األخرىحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف  - ٧البند 
   فيينا وتنفيذ إعالن وبرنامج عملمتابعة  - ٨البند 
وتنفيذ إعـالن   متابعة  : العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           - ٩البند 

  وبرنامج عمل ديربان
  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  - ١٠البند 
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  املرفق الثاين
  ما يترتب على القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثامنة

   امليزانية الربناجميةمن آثار إدارية وآثار يف
  والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء           - ٨/٣القرار 

  أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

، سيقوم جملـس حقـوق      A/HRC/8/L.4 من مشروع القرار     ١٤، و ١٢،  )أ(٧عمالً بأحكام الفقرات      - ١
  :اإلنسان مبا يلي

حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو         دعوة املقرر اخلاص إىل مواصلة دراسة         )أ(  
تعسفاً، وتقدمي ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إىل جملس حقـوق                 

  اإلنسان واجلمعية العامة؛
دية من أجل   دعوة األمني العام إىل تزويد املقرر اخلاص مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية واملا               )ب(  

  متكينه من االضطالع بالوالية على حنو فعال، مبا يف ذلك من خالل القيام بزيارات قطرية؛
  .متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات  )ج(  

 دوالر لكل فترة سنتني ١٤٧ ٠٠٠وعمالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري رصد مبلغ   - ٢
   :ة عن أحكام القرار، وذلك على النحو التايللتنفيذ األنشطة الناشئ

حضور االجتماع السنوي لإلجـراءات اخلاصـة،       /سفر املقرر اخلاص للمشاركة يف املشاورات       )أ(  
  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١١٣ ٠٠٠(لعرض تقريره على اجمللس واجلمعية العامة والقيام ببعثتني ميدانيتني 

  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٩ ٦٠٠(ر اخلاص خالل البعثات امليدانية سفر املوظفني املرافقني للمقر  )ب(  
تغطية نفقات الترحيل الداخلي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من النفقات املتنوعـة خـالل                )ج(  

  ). دوالر لكل فترة سنتني١٤ ٤٠٠(الزيارات امليدانية 

، حقـوق   ٢٣املقرر اخلاص يف إطار الباب      وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كُلف هبا           - ٣
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

، فإنه سينظر يف االحتياجات الالزمة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  . ولن تكون هناك حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرار. لكلفترة السنتني ت

 باء ٤٥/٢٤٨  ، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة١٢وفيما يتعلق بالفقرة   - ٤
ـ  ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة، وآخرها القرار      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ   انون  ك
 الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية التابعـة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جديد أيضاً على دور اللجنة 
  . االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية



A/HRC/8/52 
Page 297 

  احلق يف التعليم - ٨/٤

  :، سيقوم اجمللس مبا يليA/HRC/8/L.5 من مشروع القرار ١٢و) ز(٩، ٩مبوجب الفقرات   - ٥

  متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم لفترة ثالث سنوات؛  )أ(  
لـس،  دعوة املقرر اخلاص إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس على أساس سنوي، وفقاً لربنامج عمل اجمل                )ب(  

  وتقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية العامة على أساس مؤقت؛
  .دعوة األمني العام إىل أن يوفر للمقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة لالضطالع بواليته  )ج(  

 دوالر  ١٣٢ ٢٠٠وعمالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري رصد مبلغ إمجايل قـدره                - ٦
  :  األنشطة الناشئة عن أحكام القرار، وذلك على النحو التايللكل فترة سنتني لتنفيذ

حضور االجتماع السنوي لإلجـراءات اخلاصـة،       /سفر املقرر اخلاص للمشاركة يف املشاورات       )أ(  
  ؛) دوالر لكل فترة سنتني٩٨ ٢٠٠(لعرض تقريره على اجمللس واجلمعية العامة والقيام ببعثتني ميدانيتني 

  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٩ ٦٠٠(ملرافقني للمقرر اخلاص خالل البعثات امليدانية سفر املوظفني ا  )ب(  
تغطية نفقات الترحيل الداخلي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من النفقات املتنوعـة خـالل                )ج(  

  ). دوالر لكل فترة سنتني١٤ ٤٠٠(الزيارات امليدانية 

، حقـوق   ٢٣اليت كُلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب         وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة        - ٧
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

، فإنه سينظر يف االحتياجات الالزمة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  . ولن تكون هناك حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرار. فترة السنتني تلكل

 باء ٤٥/٢٤٨  ، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة١٢وفيما يتعلق بالفقرة   - ٨
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة، وآخرها القرار      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
 الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية التابعـة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جديد أيضاً على دور اللجنة 
  .مليزانيةاالستشارية لشؤون اإلدارة وا

  والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني - ٨/٦

  :، سيقوم اجمللس مبا يليA/HRC/8/L.7 من مشروع القرار ٥و) ز(٢، ٢عمالً بأحكام الفقرات   - ٩

  متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات؛  )أ(  
لس، وفقاً لربنامج عمله، وتقارير سنوية      دعوة املقرر اخلاص إىل أن يقدم تقارير منتظمة إىل اجمل           )ب(  

  إىل اجلمعية العامة؛
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دعوة األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل توفري كل ما يلـزم مـن                   )ج(  
  .مساعدة لتمكني املقرر اخلاص من إجناز واليته بفعالية

 دوالر  ١٣٦ ٠٠٠ي رصد مبلغ إمجايل قـدره       وعمالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضرور         - ١٠
  : لكل فترة سنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار، وذلك على النحو التايل

حضور االجتماع السنوي لإلجـراءات اخلاصـة،       /سفر املقرر اخلاص للمشاركة يف املشاورات       )أ(  
  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٠٢ ٠٠٠(دانيتني لعرض تقريره على اجمللس واجلمعية العامة والقيام ببعثتني مي

  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٩ ٦٠٠(سفر املوظفني املرافقني للمقرر اخلاص خالل البعثات امليدانية   )ب(  
تغطية نفقات الترحيل الداخلي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من النفقات املتنوعـة خـالل                )ج(  

  ). فترة سنتني دوالر لكل١٤ ٤٠٠(الزيارات امليدانية 

، حقـوق   ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كُلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب                - ١١
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

مة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة ، فإنه سينظر يف االحتياجات الالز٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  . ولن تكون هناك حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرار. لفترة السنتني تلك

 باء ٤٥/٢٤٨  ، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة   ٥وفيما يتعلق بالفقرة      - ١٢
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة، وآخرها القرار      ١٩٩٠ديسمرب  /نون األول  كا ٢١املؤرخ  
 الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية التابعـة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

كدت من جديد أيضاً على دور اللجنة للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأ
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

 والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقـوق اإلنـسان            - ٨/٧
  والشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية

س جبملة أمور    سيقوم اجملل  A/HRC/8/L.8 من مشروع القرار     ٨ و ٦،  )ح(٤،  ٤مبوجب أحكام الفقرات      - ١٣
  : منها ما يلي

  متديد والية املمثل اخلاص لألمني العام لفترة ثالث سنوات؛   )أ(  
  دعوة املمثل اخلاص إىل تقدمي تقارير سنوية إىل اجمللس واجلمعية العامة؛  )ب(  
دعوة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تنظم، يف إطار اجمللس، مشاورة تستغرق يـومني                 )ج(  

م املمثل اخلاص لألمني العام، والدول، وممثلي قطاع األعمال ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبـا يف                 وتض
ذلك ممثلو ضحايا االنتهاكات من قبل الشركات، وذلك ملناقشة سبل ووسائل تفعيل اإلطار وتقدمي تقرير عـن                 

  االجتماع للمجلس، وفقاً لربنامج عمله؛
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وضة السامية حلقوق اإلنسان إىل تقدمي مجيع املساعدات الالزمة إىل املمثل دعوة األمني العام واملف  )د(  
  . اخلاص لتمكينه من إجناز واليته بفعالية

 دوالر لكل   ٧١ ٢٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري رصد مبلغ إمجايل قدره               - ١٤
من أجل تغطيـة    ) ح(٤ و ٤نشطة الواردة يف الفقرتني     ، حقوق اإلنسان، لتنفيذ األ    ٢٣فترة سنتني يف إطار الباب      

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، ولعرض تقريره /تكاليف سفر املقرر اخلاص للمشاركة يف املشاورات
  .على اجمللس واجلمعية العامة

، حقـوق   ٢٣باب  وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كُلف هبا املقرر اخلاص يف إطار ال              - ١٥
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

، فإنه سينظر يف االحتياجات الالزمة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  . إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرارولن تكون هناك حاجة . لفترة السنتني تلك

 ٢٠٨ ٤٠٠وعالوة على ذلك، فإن اعتماد اجمللس ملشروع القرار سيستوجب رصد مبلغ إمجايل قـدره                 - ١٦
  : ، وذلك على النحو التايل٦ لتنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرة ٢٠٠٩دوالر يف عام 

أضيف مخسة خرباء إىل اخلـرباء اخلمـسة        (ي لعشرة خرباء    تغطية تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليوم       )أ(  
  ؛) دوالر٦٤ ٤٠٠ ()الذين كانوا يشاركون يف املشاورة القطاعية نظراً إىل أن هذا االجتماع يتعلق حتديداً خبمسة أقاليم

  ؛) دوالر٩ ٠٠٠(تغطية نفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي للممثل اخلاص   )ب(  
، ) دوالر١٣٥ ٠٠٠ (٢٠٠٩قدمة للمشاورة اليت تستغرق يومني يف عـام      خدمات املؤمترات امل    )ج(  

  :على حنو ما هو مبيَّن يف اجلدول أدناه

  دوالر أمريكي  
  ١٣٣ ٤٠٠  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات٢الباب   
  ٧٣ ٤٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب   
  ـــــــ    ١ ٦٠٠  نيف  هاء، اإلدارة، ج٢٨الباب   
  ٢٠٨ ٤٠٠  اجملموع    

  ـــــــ  

 من مشروع القرار سُيعقد بدالً من املشاورة القطاعية الـسنوية           ٦ومبا أن االجتماع املذكور يف الفقرة         - ١٧
 والبالغ  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، فإن املبلغ الذي أُدرج يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني           ٢٠٠٩املزمع تنظيمها يف عام     

  .  دوالر٢٠٨ ٤٠٠ دوالر سيستخدم لتغطية جزء من املتطلبات املالية املذكورة أعاله والبالغ قدرها ١٧٧ ٢٠٠قدره 

  دوالر الذي أُدرج يف امليزانية الربناجمية، فيتعلق بتغطية نفقات مشاركة          ١٧٧ ٢٠٠املبلغ البالغ قدره    أما    - ١٨
 للمكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة املـشار إليهـا يف          د االجتماعات السنوية  ـاملمثل اخلاص واخلرباء يف أح    
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 ٢ دوالر يف إطار البـاب      ١٣٣ ٤٠٠؛ ولتغطية مبلغ    ٢٣ دوالر يف إطار الباب      ٤٢ ٢٠٠ أعاله بقيمة    ٣ و ٢الفقرتني  
.  هاء لتغطية نفقات الـدعم اإلداري      ٢٨ دوالر يف إطار الباب      ١ ٦٠٠لتلبية احتياجات خدمة املؤمترات؛ ومبلغ      

 دوالر لفترة السنتني ٣١ ٢٠٠اس أن تكون هناك حاجة إىل مبلغ إضايف بقيمة ـ من املتوقع على هذا األسومع أن
، ال ُيطلب يف الوقت الراهن توفري موارد إضافية يف ضوء االستعراض املستمر             ٢٣ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

  .٦٠/٢٥١الذي جيريه اجمللس آلليته الفرعية استجابة لقرار اجلمعية العامة 

وعليه، ستواىف اجلمعية العامة ببيان موحد باالحتياجات الناشئة عن قيام اجمللس مبواصلة استعراض وقدرة                - ١٩
  املعـدل يف إطـار امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة              املتطلبات الناشئة عن برنامج العمل     استيعاب خفض 

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

 باء ٤٥/٢٤٨   االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة  ، يسترعى ٨وفيما يتعلق بالفقرة      - ٢٠
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة، وآخرها القرار      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
ابعـة   الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية الت   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جديد أيضاً على دور اللجنة 
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة- ٨/٨

  :، سيقوم اجمللس مبا يليA/HRC/8/L.9 من مشروع القرار ١٠، و)ز(٣، ٣يف الفقرات وفقاً لألحكام الواردة   -٢١

متديد والية املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                 )أ(  
  الالإنسانية أو املهينة لفترة ثالث سنوات إضافية؛

رير إىل اجمللس عن أنشطته ومالحظاته واستنتاجاته وتوصياته،        يطلب إىل املقرر اخلاص تقدمي تقا       )ب(  
  وفقاً لربنامج عمله، وتقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة عن االجتاهات والتطورات اإلمجالية فيما يتعلق بواليته؛

توى كاف يرجو من األمني العام أن يكفل، ضمن اإلطار اإلمجايل مليزانية األمم املتحدة، توفري مس  )ج(  
ومستقل من املوظفني، فضالً عن التسهيالت التقنية الالزمة، للهيئات واآلليات املعنية ملكافحة التعذيب ومساعدة              
ضحاياه، من أجل ضمان أدائها ملهامها على حنو فعال مبا يتناسب مع التأييد القوي الذي أعربت عنـه الـدول                    

  . ملكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياهءاألعضا

 دوالر  ١٠٩ ٤٠٠مالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري رصد مبلغ إمجايل قـدره              وع  - ٢٢
  : لكل فترة سنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار، وذلك على النحو التايل

حضور االجتماع السنوي لإلجـراءات اخلاصـة،       /سفر املقرر اخلاص للمشاركة يف املشاورات       )أ(  
  ؛) دوالر لكل فترة سنتني٧٥ ٤٠٠(ره على اجمللس واجلمعية العامة والقيام ببعثتني ميدانيتني لعرض تقري

  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٩ ٦٠٠(سفر املوظفني املرافقني للمقرر اخلاص خالل البعثات امليدانية   )ب(  
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تنوعـة خـالل    تغطية نفقات الترحيل الداخلي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من النفقات امل            )ج(  
  ). دوالر لكل فترة سنتني١٤ ٤٠٠(الزيارات امليدانية 

، حقـوق   ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كُلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب                - ٢٣
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

، فإنه سينظر يف االحتياجات الالزمة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة ٢٠١١- ٢٠١٠سنتني ال
  . ولن تكون هناك حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرار. لفترة السنتني تلك

 باء ٤٥/٢٤٨  س من قرار اجلمعية العامة، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع الساد١٠وفيما يتعلق بالفقرة   - ٢٤
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة، وآخرها القرار      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
 الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية التابعـة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

سؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جديد أيضاً على دور اللجنة للجمعية العامة املختصة بامل
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  تعزيز حق الشعوب يف السالم - ٨/٩

، سيطلب اجمللس إىل املفوضـة  A/HRC/8/L.13 من مشروع القرار     ‘٣‘١١ و ١٠وفقاً ألحكام الفقرتني      - ٢٥
  :نسان مجلة أمور منهاالسامية حلقوق اإل

، مع مراعاة املمارسات السابقة، إىل انعقاد حلقة عمل مدهتا   ٢٠٠٩أبريل  /أن تدعو، قبل نيسان     )أ(  
  ثالثة أيام تتناول حق الشعوب يف السالم، يشارك فيها خبريان من كل بلد من بلدان اجملموعات اإلقليمية اخلمس؛

 .٢٠٠٩يونيه /ته العادية احلادية عشرة املقرر عقدها يف حزيرانأن تقدِّم تقريراً إىل اجمللس يف دور  )ب(  

 دوالر يف ٢٤٣ ٩٠٠  قدرهوعمالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري رصد مبلغ إمجايل  - ٢٦
   : لتنفيذ األنشطة الناشئة عن األحكام الواردة يف القرار، وذلك لتغطية النفقات التالية٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 

تغطيـة  ) ب(؛  ) دوالر ٢٥ ٠٠٠( ملدة شـهرين     ٣- مساعدة عامة مؤقتة يقدمها موظف من الرتبة الفنية ف        ) أ(
خدمات املؤمترات  ) ج(؛  ) دوالر ٦٩ ٦٠٠(نفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي لعشرة خرباء من األقاليم اخلمسة           

  :، وذلك على النحو التايل) دوالر١٤٩ ٣٠٠ (٢٠٠٩اليت تقدَّم لتنظيم حلقة عمل تستغرق ثالثة أيام يف عام 

 دوالر أمريكي 

 ١٤٧ ١٠٠ ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات٢الباب   

 ٩٤ ٦٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب   

  ـــــــ   ٢ ٢٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف، ٢٨الباب   
 ٢٤٣ ٩٠٠ اجملموع    

  ـــــــ  
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 ٢٨ و ٢٣،  ٢اجات الالزمة لتنفيذ األنشطة الواردة يف مشروع القرار مل ُتدرج يف إطار األبواب              واالحتي  - ٢٧
ورغم أن من املتوقَّع أن تكون هناك حاجة إىل مـوارد           . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨هاء من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       

ية موارد إضـافية يف الوقـت       ، فإنه لن ُتطلب أ    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ دوالر لفترة السنتني     ٢٤٣ ٩٠٠إضافية قدرها   
احلاضر نظراً إىل أن األمانة ستسعى إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن أن ُتنقَل منها املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات                  

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ هاء من ميزانية فترة السنتني ٢٨ و٢٣ و٢من املخصصات اليت ُرِصدت يف إطار األبواب 

مة مسألة التقديرات املنقّحة الناشئة عن القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته وبينما تستعرض اجلمعية العا  - ٢٨
  . الثامنة، ُيتوقَّع أن تتمكن األمانة من إطالع اجلمعية العامة على كيفية توفري االحتياجات اإلضافية

  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين:  حقوق اإلنسان للمهاجرين- ٨/١٠

  :، سيقوم اجمللس مبا يليA/HRC/8/L.14 من مشروع القرار ٩و) ح(١، ١وفقاً لألحكام الواردة يف الفقرتني   - ٢٩

  متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات؛  )أ(  
يطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم التقارير بانتظام إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي، وإىل                 )ب(  

  ، وذلك بطلب من اجمللس أو اجلمعية العامة؛اجلمعية العامة
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم من مـساعدة بـشرية وماليـة                     )ج(  

  .لالضطالع بواليته على حنو فعال

 دوالر  ١٢٥ ٨٠٠وعمالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري رصد مبلغ إمجايل قـدره                - ٣٠
  : ة سنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار، وذلك على النحو التايللكل فتر

حضور االجتماع السنوي لإلجـراءات اخلاصـة،       /سفر املقرر اخلاص للمشاركة يف املشاورات       )أ(  
  ؛) دوالر لكل فترة سنتني٩١ ٨٠٠(لعرض تقريره على اجمللس واجلمعية العامة والقيام ببعثتني ميدانيتني 

  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٩ ٦٠٠(سفر املوظفني املرافقني للمقرر اخلاص خالل البعثات امليدانية   )ب(  
تغطية نفقات الترحيل الداخلي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من النفقات املتنوعـة خـالل                )ج(  

  ). دوالر لكل فترة سنتني١٤ ٤٠٠(الزيارات امليدانية 

، حقـوق   ٢٣لتنفيذ األنشطة اليت كُلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب           وأُدرجت االحتياجات الالزمة      - ٣١
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

جمية املقترحة ، فإنه سينظر يف االحتياجات الالزمة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربنا٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  . ولن تكون هناك حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرار. لفترة السنتني تلك

 باء ٤٥/٢٤٨  ، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة   ٩وفيما يتعلق بالفقرة      - ٣٢
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦رها القرار   ، والقرارات الالحقة، وآخ   ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
 الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية التابعـة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جديد أيضاً على دور اللجنة 
  .شؤون اإلدارة وامليزانيةاالستشارية ل
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   حقوق اإلنسان والفقر املدقع- ٨/١١

  :، سيقوم اجمللس مبا يليA/HRC/8/L.16 من مشروع القرار ٤، ٣، ٢وفقاً ألحكام الفقرات   - ٣٣

  متديد والية اخلبري املستقل املعين بالفقر املدقع ملدة ثالث سنوات؛  )أ(  
ن إيالء أولوية عالية ملسألة الصلة بني الفقـر املـدقع           يطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسا       )ب(  

وحقوق اإلنسان، ويدعوها إىل متابعة العمل يف هذا اجملال، وحتقيق التكامل والتعاون التاّمني مع اخلبري املستقل يف             
قع، ومنح شىت األنشطة، وخاصة املنتدى االجتماعي، والتشاور بشأن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املد

  اخلبري املستقل كافة املوارد البشرية واملالية الالزمة إلجناز واليته بفعالية؛
يطلب إىل اخلبري املستقل تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة واجمللس وفقاً   )ج(  

  .لربنامج عملهما

 دوالر  ١٣٢ ٨٠٠رصد مبلغ إمجايل قـدره      وعمالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري           - ٣٤
  : لكل فترة سنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار، وذلك على النحو التايل

حضور االجتماع السنوي لإلجـراءات اخلاصـة،      /سفر اخلبري املستقل للمشاركة يف املشاورات       )أ(  
  ؛) دوالر لكل فترة سنتني٩٨ ٨٠٠(دانيتني لعرض تقريره على اجمللس واجلمعية العامة والقيام ببعثتني مي

  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٩ ٦٠٠(سفر املوظفني املرافقني للخبري املستقل خالل البعثات امليدانية   )ب(  
تغطية نفقات الترحيل الداخلي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من النفقات املتنوعـة خـالل                )ج(  

  ).ل فترة سنتني دوالر لك١٤ ٤٠٠(الزيارات امليدانية 

، حقـوق   ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كُلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب                - ٣٥
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

زمة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة ، فإنه سينظر يف االحتياجات الال٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  . ولن تكون هناك حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرار. لفترة السنتني تلك

 باء ٤٥/٢٤٨  ، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة   ٣وفيما يتعلق بالفقرة      - ٣٦
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة، وآخرها القرار      ١٩٩٠ديسمرب  /انون األول  ك ٢١املؤرخ  
 الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية التابعـة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

أكدت من جديد أيضاً على دور اللجنة للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، و
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

   املقرر اخلاص املعين مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال- ٨/١٢

  :، سيقوم اجمللس مبا يليA/HRC/8/L.17 من مشروع القرار ٥و) ح(٤، ٤وفقاً ألحكام الفقرات   - ٣٧
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  ر اخلاص لفترة ثالث سنوات؛متديد والية املقر  )أ(  
، عن تنفيذ هذا القرار إىل      ٢٠٠٩يطلب إىل املقرر اخلاص تقدمي تقارير سنوية، اعتباراً من عام             )ب(  

  جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وفقاً لربنامج عمل كل منهما؛
ملوارد الالزمة  يطلب إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص على ا              )ج(  

  .لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه

 دوالر  ١٢٢ ٦٠٠وعمالً بالقرار الذي اعتمده اجمللس، سيكون من الضروري رصد مبلغ إمجايل قـدره                - ٣٨
  : لكل فترة سنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار، وذلك على النحو التايل

حضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصـة،      / املشاوراتسفر املقرر اخلاص للمشاركة يف        )أ(  
  ؛) دوالر لكل فترة سنتني٨٨ ٦٠٠(لعرض تقريره على اجمللس واجلمعية العامة والقيام ببعثتني ميدانيتني 

  ؛) دوالر لكل فترة سنتني١٩ ٦٠٠(سفر املوظفني املرافقني للمقرر اخلاص خالل البعثات امليدانية   )ب(  
ت الترحيل الداخلي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من النفقات املتنوعـة خـالل             تغطية نفقا   )ج(  

  ). دوالر لكل فترة سنتني١٤ ٤٠٠(الزيارات امليدانية 

، حقـوق   ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كُلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب                - ٣٩
  ومبـا أن فتـرة متديـد الواليـة متتـد إىل فتـرة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تني  اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السن    

، فإنه سينظر يف االحتياجات الالزمة لتلك الفترة يف سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  . ولن تكون هناك حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد مشروع القرار. لفترة السنتني تلك

 باء ٤٥/٢٤٨  ، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة   ٥يما يتعلق بالفقرة    وف  - ٤٠
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة، وآخرها القرار      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
امسة هي اللجنة الرئيسية التابعـة   الذي أكدت فيه اجلمعية العامة جمدداً على أن اللجنة اخل   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جديد أيضاً على دور اللجنة 
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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  املرفق الثالث
  قائمة احلضور

  الدول األعضاء يف اجمللس

ردن، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان،        االحتاد الروسي، أذربيجان، األ   
 زامبيـا،  رومانيا، جيبويت، أفريقيا، جنوب كوريا، مجهورية بريو، بوليفيا، واهلرسك، البوسنة ،بنغالديش الربازيل،
 كوبا، الكامريون، قطر، فلبني،ال فرنسا، غواتيماال، غانا، غابون، الصني، سويسرا، السنغال، سلوفينيا، النكا، سري
 وآيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيا املتحدة اململكة السعودية، العربية اململكة املكسيك، مصر، مدغشقر، ماليزيا، مايل،

  .اليابان هولندا، اهلند، نيكاراغوا، نيجرييا، موريشيوس، الشمالية،

  مبراقبني املمثَّلة املتحدة األمم يف األعضاء الدول

 املتحـدة،  العربيـة  اإلمارات ألبانيا، إكوادور، أفغانستان، إستونيا، أستراليا، إسبانيا، أرمينيا، ،األرجنتني
 دار بـروين  الربتغـال،  بربادوس، البحرين، آيسلندا، آيرلندا، ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران أوزبكستان، أندورا،
 جامايكـا،  تونغـا،  تونس، تركيا، تايلند، بيالروس، بولندا، فاسو، بوركينا بنن، بنما، بلغاريا، بلجيكا، السالم،
 مجهورية السورية، العربية اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الليبية، العربية اجلماهريية اجلزائر،
 الـدامنرك،  سـود، األ اجلبل الدميقراطية، الشعبية الو مجهورية الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية املتحدة، ترتانيا

 كازاخـستان،  قـربص،  نـام،  فييت فنلندا، ُعمان، العراق، السويد، السودان، سنغافورة، سلوفاكيا، السلفادور،
 ليتوانيـا،  لبنـان،  التفيـا،  كينيا، الكويت، الكونغو، كولومبيا، كوستاريكا، ديفوار، كوت كمبوديا، كرواتيا،

 نيوزيلندا، نيبال، النمسا، ميامنار، موناكو، موزامبيق، منغوليا، ،مولدوفا ملديف، املغرب، ليختنشتاين، لكسمربغ،
  .اليونان اليمن، األمريكية، املتحدة الواليات هنغاريا، هندوراس،

  مبراقبني املمثَّلة املتحدة األمم يف األعضاء غري الدول

  الرسويل الكرسي

  آخرون مراقبون

  فلسطني

  املتحدة لألمم التابعة الكيانات

  .للطفولة املتحدة مماأل منظمة
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  لدوليةا احلكومية املنظمات

  .العربية الدول جامعة اإلسالمي؛ املؤمتر منظمة للفرانكوفونية؛ الدولية املنظمة األوروبية؛ املفوضية

  الوطنية للمؤسسات اإلقليمية واجملموعات الدولية، التنسيق وجلان اإلنسان، حلقوق الوطنية املؤسسات

  الفلبني؛ اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب؛ اللجنة الوطنية االستشاريةجلنة حقوق اإلنسان يف
حلقوق اإلنسان، فرنسا؛ اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان؛ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلنـد؛               

  .ن يف جنوب أفريقيااللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا؛ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا

  املنظمات غري احلكومية

املنظمة الدولية للعمل واملعونة؛ املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية؛ العمل الدويل من أجل               
السالم؛ اجلمعية األفريقية األمريكية للمعونات اإلنسانية والتنمية؛ منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنـسان؛               

رية للمعلومات املتعلقة باإليدز؛ منظمة هدف من أجل حقوق اإلنسان؛ مؤسسة احلكيم؛ رابطـة              الرابطة السويس 
احلقوقيني األمريكية؛ منظمة العفو الدولية؛ اجمللس االستشاري األنغليكاين؛ اللجنة العربية حلقوق اإلنسان؛ حمفل             

سان والتنمية؛ الشبكة اآلسـيوية للـشعوب       احمليط اهلادئ للمرأة والقانون والتنمية؛ املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلن        
 األخوَّة اهلندية الوطنية؛ رابطة املـواطنني       - األصلية والقبلية؛ مركز مصادر الرابطة اآلسيوية؛ مجعية األمم األوىل          

العاملية؛ مجعية القلوب الرحيمة؛ رابطة منع التعذيب؛ اجلمعية التونسية لالتصاالت وعلوم الفضاء؛ اجلمعية التونسية 
حلقوق الطفل؛ الرابطة التونسية لألمهات؛ الرابطة التونسية للتنمية الذاتية والتضامن؛ الطائفة البهائية الدوليـة؛              
اجلمعية النسوية البحرينية للتنمية البشرية؛ جملس بناي بريث الدويل؛ املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة؛ معهد              

كاريتاس  اإليدز؛ منظمة/نية الكندية لفريوس نقص املناعة البشريةالقاهرة لدراسات حقوق اإلنسان؛ الشبكة القانو
 العامل الثالث؛ مركز حقوق - الدولية؛ املنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية؛ مركز حقوق اإلجناب؛ مركز أوروبا         

اص بالشعوب اإلنسان وحاالت اإلخالء؛ حركة دميقراطيي الوسط الدولية؛ مركز التوثيق والتحقيق واملعلومات اخل
األصلية؛ التحالف املناهض لالجتار بالنساء؛ جلنة احلقوقيني الكولومبية؛ اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنميـة               
الذاتية للشعوب األصلية باألنديز؛ اللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان؛ جلنـة الكنـائس               

لعاملي؛ اللجنة الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان          للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس ا     
والشعوب وتطبيقه؛ جتمع حقوق اإلنسان؛ مؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات العالقة االستشارية باألمم املتحدة؛              

والسالم؛ اجمللـس اهلنـدي     مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية؛ اهليئة الدولية لضريبة الضمري            
ألمريكا الالتينية؛ منظمة التعاون الدويل من أجل التنمية والتضامن؛ جملس التنسيق للمنظمات اليهودية؛ دار العهد؛ 
احلركة الدولية للدفاع عن األطفال؛ منظمة البدائل اإلمنائية بالنسبة للمرأة من أجل عهد جديد؛ املنظمة الدولية                 

 العامل الثالث؛ اجلمعيـة     - ان يف خدمة العدالة والسالم؛ جمال أفريقيا الدويل؛ مركز أوروبا           للمعوقني؛ الدومينيك 
 إسبانيا؛ احتاد - الدولية للسحاقيات واملثليني يف منطقة أوروبا؛ احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها 

تعذيب؛ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان؛     املرأة وتنظيم األسرة؛ االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء ال         
مؤسـسة  : منظمة فيان الدولية؛ مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب األصلية وأهايل اجلزر؛ فرنسا احلريات            

؛ جلنة األصدقاء العاملية للتـشاور؛      غدانييل ميتران؛ هيئة الفرانسيسكان الدولية؛ مؤسسة فريديريك إيربت ستيفتن        
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 هداسا؛ مجعية حواء للمرأة؛ مؤسسة هلسنكي حلقوق        - نت الين؛ املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا       منظمة فرو 
اإلنسان؛ حقوق اإلنسان أوالً؛ مرصد حقوق اإلنسان؛ مشروع القانون اإلنساين؛ اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية؛ 

ن؛ مركز رصد التشريد الداخلي؛ الرابطة الدولية       حركة توباج أمارو اهلندية؛ املنظمة الدولية املشتركة بني األديا        
للمحامني الدميقراطيني؛ الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود؛ اجلسور الدولية للعدالة؛ املؤسسة البوذيـة             

ل على  الدولية؛ املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية؛ اللجنة الدولية للحقوقيني؛ اللجنة الدولية للعم            
احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه؛ التعاون الدويل من أجل التنمية والتضامن؛ مؤسـسة               
التنمية التعليمية الدولية؛ مركز حبوث القانون البيئي الدويل؛ االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب؛               

واحلرة؛ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان؛ االحتـاد الـدويل           االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية      
لألخصائيني االجتماعيني؛ االحتاد الدويل ألرض اإلنسان؛ االحتاد الدويل للجامعيات؛ الرابطة الدوليـة حلقـوق              

هلنود؛ االحتـاد   اإلنسان لألقليات األمريكية؛ االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية؛ اجمللس الدويل ملعاهدات ا           
اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية؛ املعهد الدويل للقانون اإلنساين؛ املركز الدويل لالستثمار؛ الرابطة الدوليـة              
للسحاقيات واملثليني؛ احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية؛ احلركة الدوليـة إلغاثـة مجيـع                

ل الدويل للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية يف إندونيسيا؛ املنظمـة الدوليـة              العامل الرابع؛ احملف   - املنكوبني  
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم؛ املنظمة الدولية لتنمية          

لتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة؛ اخلدمـة      موارد الشعوب األصلية؛ االحتاد الدويل للقلم؛ رابطة الناشرين الدولية؛ ا         
الدولية حلقوق اإلنسان؛ منظمة رصد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي؛ اللجنة                 
اإلنسانية حلقوق اإلنسان؛ االحتاد الياباين لنقابات احملامني؛ مرصد حقوق احملامني يف كندا؛ منظمة التحرير؛ االحتاد 

ري العاملي؛ منظمة الوالية الدولية؛ مؤسسة مرانغو بولس حلقوق اإلنسان؛ رابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية اللوث
والثقافية؛ حمامو منبيون من أجل جمتمع دميقراطي؛ املنظمة األسقفية لرعاية البؤساء؛ حركة مناهـضة العنـصرية                

 اجلنوب يف القرن    -  اإلباحية؛ مؤسسة نيبون الشمال      وتوطيد الصداقة بني الشعوب؛ حركة إلغاء الدعارة واملواد       
احلادي والعشرين؛ املنظمة الدولية للحد من الكوارث؛ منظمة األم املغاربية؛ املنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب؛               

قة احمليط املنظمة التونسية للتعليم واألسرة؛ املنظمة التونسية لألطباء الشباب بال حدود؛ الرابطة النسائية لعموم منط
 وجنوب شرق آسيا؛ منظمة باكس كريسيت؛ منظمة باكس رومانا؛ اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات؛ ئاهلاد

اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان؛ الرابطة الدولية لزمالة السجون؛ رابطة مراسلون بال حدود؛ منظمـة سـريفاس                
إلنتاج مواقد الطهي بالطاقة الشمسية؛ التحالف الدويل إلنقاذ        الدولية؛ مجعية الشعوب املهَددة؛ املؤسسة الدولية       

الطفولة؛ الرابطة السويدية حلقوق السحاقيات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً؛ احلزب الراديكايل             
رابطة األمم املتحدة يف    عرب الوطين؛ احتاد العمل النسائي؛ االحتاد الوطين للمرأة التونسية؛ احتاد احلقوقيني العرب؛             

الواليات املتحدة؛ مرصد األمم املتحدة؛ منظمة فايدز العاملية؛ الرابطة النسوية الدولية للسالم واحلرية؛ مؤسـسة               
مؤمتر القمة العاملي للمرأة؛ جملس الكنائس العاملي؛ االحتاد العاملي لنقابات العمال؛ االحتاد العاملي لرابطات األمم               

 العاملي لتبادل املعلومات؛ احلركة العاملية لألمهات؛ مؤمتر العامل اإلسالمي؛ املنظمة العاملية ملناهضة             املتحدة؛ املركز 
التعذيب؛ اجمللس العاملي للشعب الروسي؛ االحتاد العاملي لليهودية التقدمية؛ منظمة الرؤية العاملية؛ مجعية الشابات              

  .املسيحية العاملية؛ املنظمة العاملية للمرأة
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  ملرفق الرابعا
  قائمة الوثائق الصادرة للدورة الثامنة للمجلس

  الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة

  رمز الوثيقة
رقم البنـد يف 
 جدول األعمال

  

A/HRC/8/1 مـذكرة  : شروح جدول أعمال الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان         ١
  مقدمة لألمني العام

A/HRC/8/2 ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، لويس جوانيهتقرير اخلبري املستقل ا  ١٠  
A/HRC/8/3 تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات   ٣

  موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب ألستون
A/HRC/8/3/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/8/3/Add.1 الرسائل الصادرة إىل احلكومات والواردة منها  ٣  
A/HRC/8/3/Add.2 البعثة إىل الفلبني  ٣  
A/HRC/8/3/Add.3 متابعة التوصيات القطرية  ٣  
A/HRC/8/3/Add.4 البعثة إىل الربازيل  ٣  
A/HRC/8/3/Add.5 مذكرة أولية عن البعثة اليت قام هبا إىل مجهورية أفريقيا الوسطى املقرر اخلاص               ٣

  جراءات موجزة أو تعسفاًاملعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإ
A/HRC/8/3/Add.6 مذكرة أولية عن البعثة إىل أفغانستان  ٣  
A/HRC/8/4 تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، لياندرو ديسبوي  ٣  
A/HRC/8/4/Add.1 احلاالت املتعلقة ببلدان ومناطق حمددة  ٣  
A/HRC/8/4/Add.2 ونغو الدميقراطيةالبعثة إىل مجهورية الك  ٣  
A/HRC/8/5 تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسالة حقوق اإلنسان والشركات   ٣

 عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية؛ السيد جون روجي
A/HRC/8/5/Add.1 موجز خلمس مشاورات ألطراف متعددة من أصحاب املصلحة  ٣  
A/HRC/8/5/Add.2 دراسة استقصائية عـن نطـاق وأمنـاط        : حقوق اإلنسان الشركات و   ٣

  ادعاءات انتهاكات حلقوق اإلنسان تتصل بالشركات
A/HRC/8/6 تقرير مقدم من ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين              ٣

  داخلياً، السيد فالتر كالني
A/HRC/8/6/Add.1 البعثة إىل مجهورية أفريقيا الوسطى  ٣  
A/HRC/8/6/Add.2 البعثة إىل أذربيجان  ٣  
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رقم البنـد يف 
 جدول األعمال

  

A/HRC/8/6/Add.3 البعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٣  
A/HRC/8/6/Add.4 البعثة إىل سري النكا  ٣  
A/HRC/8/7 تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري           ٣

عية والثقافية  يلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما      
  عن دورته اخلامسة

A/HRC/8/7/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/8/7/Corr.2 تصويب  ٣  
A/HRC/8/8 مذكرة مقدمة من األمانة: تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية  ٣  
A/HRC/8/9 تقرير األمني العام املتعلق باحلق يف التنمية  ٣  
A/HRC/8/10 عين باحلق يف التعليم، فرنور مونوزتقرير املقرر اخلاص امل  ٣  
A/HRC/8/10/Add.1 الرسائل املوجهة إىل احلكومات والردود الواردة منها  ٣  
A/HRC/8/10/Add.2 البعثة إىل املغرب  ٣  
A/HRC/8/10/Add.3 البعثة إىل ماليزيا   ٣  
A/HRC/8/10/Add.4 البعثة إىل البوسنة واهلرسك  ٣  
A/HRC/8/11 تقرير مقدم من األمني العام: اإلعداممسألة عقوبة   ٣  
A/HRC/8/12 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، توماس أوخيا   ٣

  ٦/٣٣ و٥/١- كوينتانا عن تنفيذ قراري اجمللس دإ
A/HRC/8/13 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن محايـة حقـوق اإلنـسان              ٣

  سياق مكافحة اإلرهابواحلريات األساسية يف 
A/HRC/8/14 تقرير مقدم من األمني العام: املعايري اإلنسانية األساسية  ٣  
A/HRC/8/15 جهود املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل التصديق العاملي على            ٣

مـذكرة  : االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
  مقدمة من األمانة 

A/HRC/8/16 تقرير املمثل اخلاص لألمني    ": التواطؤ"و" جمال النفوذ "توضيح مفهومي     ٣
العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من           

  مؤسسات األعمال التجارية، السيد جون روجي
A/HRC/8/17 انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمات والتوغالت العسكرية          ٧

يلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وال سيما ما وقع منها أخرياً           اإلسرائ
تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ       : يف قطاع غزة احملتل   

  ٧/١قرار جملس حقوق اإلنسان 
A/HRC/8/18 احلقوق الدينية والثقافية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك              ٧

ر املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ قرار        تقري: القدس الشرقية 
  ٦/١٩جملس حقوق اإلنسان 

A/HRC/8/19 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بالبحرين  ٦  
A/HRC/8/19/Corr.1 تصويب  ٦  
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  رمز الوثيقة
رقم البنـد يف 
 جدول األعمال

  

A/HRC/8/20 وادورتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بإك  ٦ 
A/HRC/8/20/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/8/21 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بتونس  ٦  
A/HRC/8/21/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/8/22 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق باملغرب  ٦  
A/HRC/8/22/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/8/23 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بإندونيسيا  ٦  
A/HRC/8/24 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بفنلندا  ٦  
A/HRC/8/24/Add.1 االستنتاجات/ردود فنلندا على التوصيات  ٦  
A/HRC/8/25 باالستعراض الدوري الشامل املتعلق باململكة      تقرير الفريق العامل املعين     ٦ 

  املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
A/HRC/8/26 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق باهلند  ٦  
A/HRC/8/26/Add.1 رد حكومة اهلند على التوصيات املقدمة من الوفود أثناء االسـتعراض             ٦

  ي الشامل املتعلق باهلند الدور
A/HRC/8/27 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بالربازيل  ٦  
A/HRC/8/28 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بالفلبني  ٦  
A/HRC/8/28/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/8/28/Add.1 على التوصيات املقدمة من شىت وفود الـدول أثنـاء       رد حكومة الفلبني      ٦

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل يف 
A/HRC/8/29 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق باجلزائر ٦  
A/HRC/8/30 ملتعلق ببولنداتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ا ٦ 
A/HRC/8/30/Add.1 الردود املقدمة من بولندا على التوصيات ٦ 
A/HRC/8/31 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق هبولندا ٦ 
A/HRC/8/31/Add.1 رد مملكة هولندا على التوصيات اليت تلقتها أثناء االستعراض الـدوري      ٦

   ٢٠٠٨أبريل /ن نيسا١٥الشامل يف 
A/HRC/8/32 نوب أفريقياجبتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق  ٦ 
A/HRC/8/33 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل املتعلـق             ٦

  باجلمهورية التشيكية
A/HRC/8/33/Add.1 يف تقرير الفريق العامـل      رد احلكومة التشيكية على التوصيات الواردة      ٦ 

 املعين باالستعراض الدوري الشامل 
A/HRC/8/34 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق باألرجنتني ٦  
A/HRC/8/34/Corr.1 تصويب ٦ 
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رقم البنـد يف 
 جدول األعمال

  

A/HRC/8/35 تعراض الدوري الشامل املتعلق بغابونتقرير الفريق العامل املعين باالس ٦  
A/HRC/8/36 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بغانا ٦  
A/HRC/8/37 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق ببريو ٦  
A/HRC/8/38 شامل املتعلق بغواتيماالتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري ال ٦  
A/HRC/8/39 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق ببنن ٦  
A/HRC/8/40 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية كوريا ٦ 
A/HRC/8/40/Add.1 إطـار االسـتعراض    رد اجلمهورية الكورية على التوصيات املقدمة يف       ٦  

  لدوري الشاملا
A/HRC/8/41 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بسويسرا ٦  
A/HRC/8/41/Add.1 الردود على التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل ٦  
A/HRC/8/42 ل املتعلق بباكستانتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشام ٦  
A/HRC/8/42/Add.1 البيان الذي أدىل به أمام جملس حقوق اإلنسان سعادة السفري مـسعود             ٦

خان، املمثل الدائم لباكستان، بشأن تقرير نتائج االستعراض الدوري         
  الشامل املتعلق بباكستان

A/HRC/8/43 تعلق بزامبياتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل امل ٦  
A/HRC/8/43/Add.1 ردود مجهورية زامبيا على التوصيات اليت تلقتها أثنـاء االسـتعراض            ٦

  ٢٠٠٨مايو / أيار٩الدوري الشامل يف 
A/HRC/8/44 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق باليابان ٦  
A/HRC/8/44/Add.1 تأو التوصيا/االستنتاجات و ٦  
A/HRC/8/45 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بأوكرانيا ٦  
A/HRC/8/45/Corr.1 تصويب ٦  
A/HRC/8/46 النكا تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بسري ٦  
A/HRC/8/46/Add.1 ٣٣ و ٢٨ة يف الفقرات    رد حكومة سري النكا على التوصيات الوارد       ٦ 

 من تقرير الفريق العامـل املعـين        ٧٥ و ٧٢ و ٥٧ و ٤٨ و ٣٩ و ٣٦و
  باالستعراض الدوري الشامل

A/HRC/8/47 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بفرنسا ٦  
A/HRC/8/47/Add.1 لشامل رد فرنسا على التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري ا          ٦

  ٢٠٠٨مايو / أيار١٧يف 
A/HRC/8/48 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق بتونغا ٦  
A/HRC/8/49 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق برومانيا ٦  
A/HRC/8/49/Add.1 ليت أُثـريت أثنـاء     معلومات إضافية مقدمة من رومانيا على األسئلة ا        ٦

  االستعراض الدوري الشامل
A/HRC/8/50 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق مبايل ٦  
A/HRC/8/50/Add.1 الرد على التوصيات اخلمس املقدمة من الفريق العامل اليت ينبغي ملايل الرد عليها ٦ 
A/HRC/8/51 مذكرة مقدمة من األمانة ٢  
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  الوثائق الصادرة يف سلسلة التوزيع احملدود

  رمز الوثيقة
رقم البنـد يف 
 جدول األعمال

 

A/HRC/8/L.1/FUTURE بيان الرئيس بشأن طرائق وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل  ٣  
A/HRC/8/L.2 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية          ٣

 قافيةواالجتماعية والث
A/HRC/8/L.2/Rev.1 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية          ٣

  واالجتماعية والثقافية
A/HRC/8/L.3   مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان  
A/HRC/8/L.4 والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات           ٣

   أو تعسفاًموجزة
A/HRC/8/L.4/Rev.1 والية املقرر اخلاص املعين حبالة اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات            ٣

  موجزة أو تعسفاً
A/HRC/8/L.5 احلق يف التعليم ٣  
A/HRC/8/L.6 إقامة نظام دويل دميقراطي وُمنصف ٣  
A/HRC/8/L.7 والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ٣  
A/HRC/8/L.8                والية املمثل اخلاص لألمني العام املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان

  والشركات عرب الوطنية ومؤسسات األعمال التجارية األخرى
A/HRC/8/L.9 التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية  ٣

  أو الالإنسانية أو املهينة
A/HRC/8/L.10 ق اإلنسان عن دورته الثامنةمشروع تقرير جمللس حقو ١  
A/HRC/8/L.11  مشروع تقرير صادر عن اجمللس ١  
A/HRC/8/L.12 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ٤  
A/HRC/8/L.13 تعزيز حق الشعوب يف السالم ٣  
A/HRC/8/L.14 والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان      : حقوق اإلنسان للمهاجرين   ٣

  للمهاجرين
A/HRC/8/L.15  تعيني املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة ١  
A/HRC/8/L.15/Add.1  تعيني املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة ١ 
A/HRC/8/L.16 حقوق اإلنسان والفقر املدقع ٣ 
A/HRC/8/L.17 املقرر اخلاص املعين مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء األطفال ٣ 
A/HRC/8/L.18 لقضاء على التمييز ضد املصابني باجلذام وأسرهما ٣ 
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  الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احلكومية

 رمز الوثيقة
رقم البنـد يف 
 جدول األعمال

 

A/HRC/8/G/1  موجهة إىل رئيس جملس حقوق ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠رسالة مؤرخة  ٦ 
  اإلنسان من املمثل الدائم لألرجنتني

A/HRC/8/G/2  موجهة إىل رئيس جملس حقوق ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤الة مؤرخة رس ١ 
  اإلنسان من السفري واملمثل الدائم لباكستان

A/HRC/8/G/3  موجهة إىل رئيس جملس حقوق ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦رسالة مؤرخة  ٦ 
  اإلنسان من السفري واملمثل الدائم ملوريشيوس

A/HRC/8/G/4  موجهة إىل مفوضية األمم ٢٠٠٨ايو م/ أيار١٣مذكرة شفوية مؤرخة  ٧ 
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وإىل رئيس جملس حقوق اإلنسان من          
البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة يف 

 جنيف
A/HRC/8/G/5  موجهة إىل رئيس جملس حقـوق  ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦رسالة مؤرخة    ٢ 

 دائم لقربص لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفاإلنسان من املمثل ال
A/HRC/8/G/6  موجهة إىل رئيس جملس     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠مذكرة شفوية مؤرخة     ٣ 

 حقوق اإلنسان من املمثل الدائم للفلبني
A/HRC/8/G/7  موجهة إىل أمانة جملـس      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩مذكرة شفوية مؤرخة     ٥ 

 لسويسراحقوق اإلنسان من البعثة الدائمة 
A/HRC/8/G/8  يونيه موجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان / حزيران٥رسالة مؤرخة  ٧

من املمثـل الـدائم إلسـرائيل لـدى مكتـب األمـم املتحـدة               
 يف جنيف

A/HRC/8/G/9 موجهة إىل أمانـة     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠مذكرة شفوية مؤرخة     ٤، ٣ 
النكا لدى مكتب األمم جملس حقوق اإلنسان من البعثة الدائمة لسري 

 املتحدة يف جنيف
A/HRC/8/G/10 موجهة إىل مفوضية    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١مذكرة شفوية مؤرخة     ٧ 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وإىل رئيس جملس حقوق اإلنسان 
من البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة 

 يف جنيف
A/HRC/8/G/11  موجهة إىل مفوضية    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من البعثة الدائمة للسودان لدى          
  مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 



A/HRC/8/52 
Page 314 

  

Documents issued in the non-governmental organizations series 

Symbol Agenda item  

A/HRC/8/NGO/1  3 Written statement submitted by the International Indian 
Treaty Council (IITC), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/8/NGO/2  3 Joint written statement submitted by Assembly of First 
Nations-National Indian Brotherhood (AFN), the 
International Indian Treaty Council (IITC), the International 
Organization of Indigenous Resource Development (IOIRD) 
and the Native Women’s Association of Canada, non-
governmental organizations in special consultative status 

A/HRC/8/NGO/3  3 Joint written statement submitted by the Assembly of First 
Nations-National Indian Brotherhood (AFN), the 
International Indian Treaty Council (IITC), the International 
Organization of Indigenous Resource Development 
(IOIRD), the Indigenous World Association (IWA) and the 
Native Women’s Association of Canada, non-governmental 
organizations in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/4  3 Written statement submitted by the Nippon Foundation, a 
non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/8/NGO/5 3 Joint written statement submitted by Stichting Oxfam 
International (OI), a non-governmental organization in 
general consultative status, ActionAid International, 
Amnesty International (AI), EarthRights International, 
International Commission of Jurists (ICJ), International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH), Human 
Rights Watch (HRW), Tides Center, non-governmental 
organizations in special consultative status, Friends of the 
Earth International (FOEI) and Women’s Environment and 
Development Organization (WEDO), non-governmental 
organizations on the Roster  

A/HRC/8/NGO/6  5 Joint written statement submitted by International Save the 
Children Alliance and World Vision International (WVI), 
non-governmental organizations in general consultative 
status, and Kindernothilfe-Help for Children in Need, SOS 
Kinderdorf International (SOS-KDI) and World Organisation 
against Torture, non-governmental organizations in special 
consultative status, and Plan International, Inc, a 
non-governmental organization on the Roster  

A/HRC/8/NGO/7  4 Joint written statement submitted by France Libertés: 
Fondation Danielle Mitterrand, a non-governmental 
organization in special consultative status, and Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), 
a non-governmental organization on the Roster  
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A/HRC/8/NGO/8  3 Joint written statement submitted by Amnesty International 
(AI), a non-governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/9  3 Joint written statement submitted by Friends World 
Committee for Consultation (Quakers) (FWCC), 
International Movement ATD Fourth World, World Vision 
International (WVI), non-governmental organizations in 
general consultative status, ECPAT International, Foster 
Care Organization International, International Federation of 
Social Workers (IFSW), International Social Service (ISS), 
SOS Kinderdorf International (SOS-KDI), World 
Organisation against Torture, non-governmental 
organizations in special consultative status, International 
Federation of Educative Communities, and Plan International, 
Inc., non-governmental organizations on the Roster  

A/HRC/8/NGO/10  3 Written statement submitted by Amnesty International (AI), 
a non-governmental organization in special consultative 
status  

A/HRC/8/NGO/11  4 Written statement by International Educational 
Development, Inc. (IED), a non-governmental organization 
on the Roster  

A/HRC/8/NGO/12 3 Written statement submitted by Amnesty International (AI), a 
non-governmental organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/13  3 Written statement submitted by the Japanese Workers’ 
Committee for Human Rights (JWCHR), a non-
governmental organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/14 6 Written statement submitted by Bahrain Women Association 
(BWA), a non-governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/15  6 Written statement submitted by the World Organisation 
against Torture, a non-governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/16  4 Written statement submitted by the Society for Threatened 
Peoples, a non-governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/17  6 Written statement submitted by the Japanese Federation of 
Bar Associations (JFBA), a non-governmental organization 
in special consultative status  
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Symbol Agenda item  

A/HRC/8/NGO/18  3 Joint written statement submitted by Amnesty International 
(AI), Association for the Prevention of Torture (APT), 
International Commission of Jurists (ICJ), International 
Federation of ACAT (Action by Christians for the Abolition 
of Torture - FIACAT), International Rehabilitation Council 
for Torture Victims (IRCT), and World Organisation against 
Torture, non-governmental organizations in special 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/19 3 Written statement submitted by International Cooperation 
for Development and Solidarity (CIDSE), a non-
governmental organization in general consultative status 

A/HRC/8/NGO/20 3 Joint written statement submitted by the Global Alliance 
against Traffic in Women (GAATW), and Anti-Slavery 
International, non-governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/8/NGO/21  4 Written statement submitted by Pax Romana (International 
Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs and 
International Movement of Catholic Students), a non-
governmental organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/22  Joint written statement submitted by the European Roma 
Rights Centre (ERRC), a non-governmental organization in 
special consultative status, and Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), a non-
governmental organization on the Roster 

A/HRC/8/NGO/23  6 Exposé écrit présenté par la Fédération Internationale de 
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture 
- FIACAT), organisation non gouvernementale dotée du 
statut consultatif spécial 

A/HRC/8/NGO/24  3 Written statement submitted by December 18 vzm, a non-
governmental organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/25  3 Written statement submitted by the Asian Legal Resource 
Centre (ALRC), a non-governmental organization in general 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/26  3 Written statement submitted by the Asian Legal Resource 
Centre (ALRC), a non-governmental organization in general 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/27  3 Written statement submitted by the Asian Legal Resource 
Centre (ALRC), a non-governmental organization in general 
consultative status  
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A/HRC/8/NGO/28  3 Exposé écrit conjoint présenté par le Mouvement 
Internationale de la Jeunesse et des Etudiants pour les 
Nations Unies, organisation non gouvernementale dotée du 
statut consultatif général, Ligue internationale des femmes 
pour la paix et la liberté (LIFPL), organisation non 
gouvernementale dotée du statut consultatif spécial, et le 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les 
peuples (MRAP), organisation non gouvernementale inscrite 
sur la Liste 

A/HRC/8/NGO/29  3 Written statement submitted by the Norwegian Refugee 
Council (NRC), a non-governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/30  3 Written statement submitted by the FoodFirst Information 
and Action Network (FIAN), a non-governmental 
organization on the Roster  

A/HRC/8/NGO/31 3 Exposición escrita presentada por la Federación de 
Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, organización no gubernamental reconocida como 
entidad consultiva especial  

A/HRC/8/NGO/32  3 Exposición escrita presentada por la Federación de 
Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, organización no gubernamental reconocida como 
entidad consultiva especial  

A/HRC/8/NGO/33 3 Joint written statement submitted by International Alliance 
of Women (IAW), Commission of the Churches on 
International Affairs of the World Council of Churches 
(CCIA/WCC), Women’s Federation for World Peace
International (WFWPI), Brahma Kumaris World Spiritual 
University (BKWSU), International Association of Soldiers 
for Peace, Zonta International, International Federation of 
Settlements and Neighbourhood Centres (IFS), International 
Council Of Women (ICW-CIF), World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGGS), World Young Women’s 
Christian Association (World YWCA), World Federation of 
United Nations Associations, International Federation of 
Business and Professional Women (IFBPW), non-
governmental organizations in general consultative status, 
Conscience and Peace Tax International (CPTI), Dominicans 
for Justice and Peace (Order of Preachers), Federación de 
Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, Interfaith International, Pax Romana 
(International Catholic Movement for Intellectual and 
Cultural Affairs and International Movement of Catholic 
Students), Temple of Understanding (TOU), Women’s 
International League for Peace and Freedom (WILPF), 
Women’s World Summit Foundation (WWSF), World 
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Symbol Agenda item  

Organisation against Torture, International Federation of 
University Women (IFUW), Femmes Africa Solidarité 
(FAS), Lutheran World Federation (LWF), Worldwide 
Organization for Women (WOW), Anglican Consultative 
Council (ACC), Union of Arab Jurists, Asian Forum for 
Human Rights and Development (FORUM-ASIA), 
Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme 
(RADDHO), Foundation for the Refugee Education Trust 
(RET), International Bridges to Justice Inc. (IBJ), 
Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting 
the Health of Women and Children (IAC), International 
Association for the Defence of Religious Liberty, American 
Association of Jurists (AAJ), Lassalle-Institut, UNESCO 
Centre of Catalonia, Anti-Racism Information Service 
(ARIS), Peter Hesse Stiftung Foundation, Colombian 
Commission of Jurists (CCJ), Pan Pacific and South East 
Asia Women’s Association (PPSEAWA), Ius Primi Viri 
International Association (IPV), Permanent Assembly for 
Human Rights (APDH), International Movement for 
Fraternal Union Among Races and Peoples (UFER), 
Women’s International Zionist Organization (WIZO), 
International Federation of Women Lawyers (FIDA), 
International Federation of Women in Legal Careers 
(FIFCJ), Canadian Federation of University Women 
(CFUW), International Association for Women’s Mental 
Health (IAWMH), European Union of Women (EUW), 
European Women’s Lobby, International Women’s Year 
Liaison Group (IWYLG), African Services Committee, Inc., 
International Federation of Family Associations of Missing 
Persons from Armed Conflict (IFFAMPAC), Institute of 
International Social Development, African Action on AIDS, 
International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), 
Lama Gangchen World Peace Foundation (LGWPF), Pax 
Christi International - International Catholic Peace 
Movement, MADRE (International Women Human Rights 
Organization), the Syriac Universal Alliance (SUA), Tandem 
Project, Al-Hakim Foundation, Canadian Voice of Women 
for Peace (VOW), International Association of Schools of 
Social Work (IASSW), Organization for Defending Victims 
of Violence (ODVV), Solar Cookers International (SCI), 
Women’s Welfare Centre (WWC), Medical Women’s 
International Association (MWIA), World Federation for 
Mental Health (WFMH), The Salvation Army, United States 
Federation for Middle East Peace, Susila Dharma 
International Association Inc. (SDIA), Network Women in 
Development Europe, Congregation of Our Lady of Charity 
of the Good Shepherd, International Council of Jewish 
Women (ICJW), Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice 
(IPJ), Grail, Nord-Sud XXI, Andean Commission of Jurists 
(ACJ), Korean Institute for Women and Politics (KIWP), 
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non-governmental organizations in special consultative 
status, Institute for Planetary Synthesis (IPS), International 
Peace Bureau (IPB), International Women’s Tribune Centre 
(IWTC), International Society for Human Rights (ISHR), 
UNESCO Centre Basque Country (UNESCO ETXEA), 
3HO Foundation Inc. (Healthy, Happy, Holy Organization, 
Inc.), Dzeno Association, Country Women Association of 
Nigeria (COWAN), and SERVAS International, non-
governmental organizations on the Roster  

A/HRC/8/NGO/34 4 Written statement submitted by Interfaith International,  
a non-governmental organization in special consultative 
status  

A/HRC/8/NGO/35 3 Written statement submitted by Peace Worldwide, a non- 
governmental organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/36 4 Written statement submitted by Asian Forum for Human 
Rights and Development (FORUM-ASIA), a non- 
governmental organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/37 3 Written statement submitted by Pax Christi International - 
International Catholic Peace Movement, a non- 
governmental organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/38 4 Written statement submitted by the International Federation 
of Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/39 3 Joint written statement submitted by Amnesty International 
(AI), Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), 
FoodFirst Information and Action Network (FIAN), 
ActionAid International, International Federation of 
Human Right Leagues (FIDH), and Baha’i International 
Community, non-governmental organizations in special 
consultative status  

A/HRC/8/NGO/40 3 Written statement submitted by International Educational 
Development, Inc. (IED), a non-governmental organization 
on the Roster  

A/HRC/8/NGO/41 3 Written statement submitted by Cairo Institute for Human 
Rights Studies (CIHRS), a non-governmental organization 
in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/42 6 Written statement submitted by Cairo Institute for Human 
Rights Studies (CIHRS), a non-governmental organization 
in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/42/Corr.1 6 Corrigendum 
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A/HRC/8/NGO/43 3 Written statement submitted by the Cairo Institute for 
Human Rights Studies (CIHRS), a non-governmental 
organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/44 6 Written statement submitted by Cairo Institute for Human 
Rights Studies (CIHRS), a non-governmental organization 
in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/45 3 Written statement submitted by the Center for Human 
Rights and Environment, a non-governmental organization 
in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/46 3 Written statement submitted by the International 
Fellowship of Reconciliation (IFOR), a non-governmental 
organization in special consultative status  

A/HRC/8/NGO/47 4 Written statement submitted by Amnesty International (AI), 
a non-governmental organization in special consultative 
status  

Documents issued in the national institutions series 

Symbol Agenda item  

A/HRC/8/NI/1 3 Information presented by the Commissioner for Human 
Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan: note 
by the Secretariat 

A/HRC/8/NI/2  3 Information presented by the Commissioner for Human 
Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan: note 
by the Secretariat  

A/HRC/8/NI/3  3 Information presented by the Commissioner for Human 
Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan: note 
by the Secretariat  

A/HRC/8/NI/4  3 Information presented by the German Institute for Human 
Rights, the National Consultative Commission on Human 
Rights of France, the National Commission for Human 
Rights of Togo and the Uganda Human Rights 
Commission: note by the Secretariat  
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  ساملرفق اخلام
  قائمة بأمساء املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  الذين ُعيِّنوا يف الدورة الثامنة
  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري

  )غواتيماال(فرانك وليام الرو لووي 

  لبدنية والعقليةاملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ا

  )اهلند(أناند غروفر 

  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  )كينيا(غيثو مويغاي 

   وال سيما النساء واألطفال- املقرر اخلاص املعين مبسألة االجتار بالبشر 

  )نيجرييا(جوي نوغوزي إيزيليو اميكيكوي 

  الفريق العامل املعين باألشخاص ذوي األصول األفريقية

  )اجلزائر(مايا سهلي 

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

  )باكستان (يشاهني سردار عل

  اخلبري املستقل املُعيَّن من ِقبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

  .)فرنسا(ميشيل فورست 
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  السادساملرفق 
  قائمة بأمساء األعضاء املعينني يف آلية اخلرباء املعنية حبقوق
  الشعوب األصلية، واملنتدى املعين بقضايا األقليات

  الشعوب األصلية  - ١

  )الكونغو(كاثرين أودميبا كوميب 
  )الفلبني(خوسيه مينسيو مولينتاس 

  )ماليزيا(جاين السيمبانغ 
  )كوستاريكا(خوسيه كارلوس موراليس 

  )النرويج(ن برينارد هنريكسون جو

  قضايا األقليات  - ٢

  )هنغاريا(فيكتوريا موهاسي 

  ـ ـ ـ ـ ـ

  


