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  اجلزء األول    
  القرارات واملقررات

  ]يضاف يف التقرير النهائي[

  القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته احلادية عشرة  -أوالً   
  ]يضاف يف التقرير النهائي[

  قررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته احلادية عشرةامل  - ثانياً  
  ]ائييضاف يف التقرير النه[
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  اجلزء الثاين    
  موجز املداوالت

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوالً   

  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   
عقد جملس حقوق اإلنسان دورته احلادية عشرة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف               -١

  .وقام رئيس اجمللس بافتتاح الدورة. ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨ إىل ٢يف الفترة من 
، وقف اجمللس دقيقـة     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف       ويف  -٢

  . لشركة إير فرانس٤٤٧رحلة رقم الصمت إحياًء لذكرى ضحايا حادثة سقوط طائرة 
، أدىل الرئيس ببيـان     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ويف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف         -٣

   .بصدد زيارتيه إىل الربازيل والبحرين
يف اجلزء الـسابع مـن      املدرجة  من النظام الداخلي للمجلس،     ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٤

، عقدت اجللسة التنظيمية للدورة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١املرفق بقرار اجمللس    
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥احلادية عشرة يف 

ـ ( يومـاً    ١٣ودامـت    جلـسة    ٢٩واشتملت الدورة احلادية عشرة علـى         -٥   ر انظ
  ). أدناه١٦الفقرة 

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

أعضاء يف األمم املتحدة ومراقبون آخرون، باإلضافة إىل مراقبني عن كيانات األمم املتحـدة              
ية الدولية وكيانـات أخـرى   ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا واملنظمات احلكوم  
  ).انظر املرفق األول(واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية 

  جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها  -جيم   
، جدول أعمال   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢اعتمد اجمللس، يف جلسته األوىل املعقودة يف          -٧

  .الدورة احلادية عشرة وبرنامج عملها
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  تنظيم العمل  -دال   
، ترتيبـات   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢ األوىل املعقودة يف     ةلساجلعرض الرئيس، يف      - ٨

 مـن   ٣احلوار التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبوجب البنـد             
ليعـرض   دقائق لصاحب الواليـة      ١٠: هي كما يلي  مدة هذا احلوار    جدول األعمال، و  
 دقائق للبلدان املعنية،    ٥ كل تقرير إضايف؛ و    عرضيضاف إليها دقيقتان ل   التقرير الرئيسي، و  

 دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس بصفة ٣إن وجدت، وللدول األعضاء يف اجمللس؛ و
مراقب واجلهات املراقبة األخرى، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة            

ات احلكومية الدولية واهليئـات األخـرى، واملؤسـسات    واملنظمات ذات الصلة، واملنظم 
 دقائق إلدالء أصـحاب الواليـات       ٥الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية؛ و      

  .مبالحظاهتم اخلتامية
، عرض الرئيس ترتيبـات     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٩

 دقـائق  ٣ دقائق للمتحدثني و٧ حقوق املرأة، وقوامها   املناقشة اليت ستدوم يوماً كامالً بشأن     
  . للدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

، عرض الـرئيس ترتيبـات      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ويف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -١٠
يف أنـشطة مفوضـيتها،     املناقشة العامة بشأن تقدمي املفوضة السامية عرضاً آلخر ما استجد           

  .لدول األعضاء ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرينل دقائق ٣هي ومدة هذه املناقشة 
، عرض الرئيس ترتيبـات     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -١١

ئق للدول   دقا ٣املناقشة العامة بشأن تقريري مفوضية حقوق اإلنسان واألمني العام، ومدهتا           
  .األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

، عـرض الـرئيس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         -١٢
 دقائق للدول األعضاء يف ٣ من جدول األعمال، ومدهتا ٤ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      

  .قبة واملراقبني اآلخريناجمللس ودقيقتان للدول املرا
، عـرض الـرئيس     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٩ويف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف         -١٣

 دقائق للدول األعضاء يف ٣ من جدول األعمال، ومدهتا ٥ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      
  . اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

، عـرض الـرئيس   ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٩ عشرة املعقودة يف     ويف اجللسة الرابعة    -١٤
 مـن جـدول     ٦ترتيبات عملية النظر يف حصائل االستعراض الدوري الشامل مبوجب البند           

 ٢٠ دقيقة من أجل عرض الدول املعنية آراءها، وما ال يتجاوز            ٢٠األعمال، ومدة هذه العملية     
 املراقبة فيه ووكـاالت األمـم املتحـدة         دقيقة تقوم فيها الدول األعضاء يف اجمللس والدول       

باإلعراب عن آرائها بشأن حصيلة االستعراض، وكلما لزم األمر، وبغية استيعاب أكرب عدد             
 دقيقة من ٢٠من املتحدثني، دقيقتان من أجل الدول األعضاء والدول املراقبة؛ وما ال يتجاوز        
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تعراض، ميـنح فيهـا كـل       أجل إدالء أصحاب املصلحة بتعليقات عامة بشأن حصيلة االس        
  .متحدث دقيقتني

، عرض الـرئيس    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢ويف اجللسة التاسعة عشرة املعقودة يف         -١٥
 دقائق للدول األعضاء يف ٣ من جدول األعمال، ومدهتا ٦ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      

  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

  تماعات والوثائقاالج  -هاء   
  .  جلسة خبدمات كاملة أثناء دورته العاشرة٢٩عقد اجمللس   -١٦
  .القرارات اليت اعتمدها اجمللسنصوص وترد يف اجلزء األول من هذا التقرير   -١٧
  .ويتضمن املرفق األول قائمة احلضور  -١٨
مـن آثـار    ويتضمن املرفق الثاين تقديرات ملا يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته             -١٩

  .الربناجمية إدارية وأثار على امليزانية
درج يف الفرع خامساً من املرفـق       املاملرفق الثالث جدول أعمال اجمللس،      ويتضمن    -٢٠

  .٥/١بقرار اجمللس 
  .الدورة احلادية عشرة للمجلسبشأن ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة   -٢١
اب الوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة الـذين        ويتضمن املرفق اخلامس قائمة أصح      -٢٢

  .عينهم اجمللس يف دورته احلادية عشرة

  الزيارات  -واو   
، أدىل وزير إدارة الكـوارث      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٣

  .، ببيان أمام اجمللسغوحقوق اإلنسان يف سري النكا، السيد ماهيندا سامارسين
، أدىل وزير العدل والتالحم     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤لسة الثامنة املعقودة يف     ويف اجل   -٢٤

  .الوطين والشؤون الدستورية يف كينيا، السيد موتوال كيلونزو، ببيان أمام اجمللس
، أدىل رئـيس    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥ويف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف         -٢٥

  .يو لوال دا سيلفا، ببيان أمام اجمللسمجهورية الربازيل، السيد لويس إغناس
، أدىل نائـب    ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٦ويف اجللسة الرابعة والعشرين املعقودة يف         -٢٦

  . ببيان أمام اجمللس،رئيس مجهورية نيجرييا، السيد غُدلَك إبيلي جوناثان
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   اخلرباءنقاش بشأن أسلوب عمل أفرقةحلقة   -زاي   
نقاش حلقة  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢شرين املعقودة يف    عقد اجمللس، يف جلسته الع      -٢٧

  .وأدىل الرئيس مبالحظات استهاللية فيما يتعلق بالندوة.  اخلرباءبشأن أسلوب عمل أفرقة
  :ببيانات أمام اجمللسمن يلي وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل   -٢٨

إندونيسيا، باكـستان، الربازيـل،     : لسممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمل       )أ(  
، السنغال، سويسرا، الصني، الفلبني، كنـدا،       )باسم االحتاد األورويب  ( )١(اجلمهورية التشيكية 

  املكسيك، نيجرييا، اهلند؛
  اجلزائر، الواليات املتحدة األمريكية؛: ممثال الدولتني املراقبتني التاليتني  )ب(  
  .اللجنة العربية حلقوق اإلنسان: ية التاليةمراقب عن املنظمة غري احلكوم  )ج(  

  .املناقشةبشأن الحظات ختامية مب، أدىل الرئيس أيضاًويف اجللسة ذاهتا   -٢٩

  اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم  -حاء   
، عني اجمللس أصحاب واليات     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    ٢٨يف اجللسة     -٣٠

  ).انظر املرفق اخلامس( ٦/٣٦ و٥/١ وفقاً لقراري اجمللس
وميكن . ني أصحاب الواليات  يويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اهلند ببيان فيما يتعلق بتع           -٣١

  .االطالع على البيان يف الشبكة الداخلية للمجلس

  اعتماد التقرير عن أعمال الدورة والتقرير السنوي   -طاء   
 قـرر امل، أدىل   ٢٠٠٩يونيـه   /ران حزي ١٨املعقودة يف   التاسعة والعشرين   يف اجللسة     -٣٢
 والتقرير السنوي   (A/HRC/11/L.10)اجمللس ببيان بصدد مشروع تقرير اجمللس       نائب رئيس   و

  .عن السنة الثالثة للمجلس
تكليف ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد اجمللس مشروعي التقريرين بشرط االستشارة وقرر             -٣٣

  .املقرر بوضعه يف صيغته النهائية
، أدىل كل من ممثل أوغندا واملراقب عن منظمة العفو الـدويل        أيضاًة ذاهتا   ويف اجللس   -٣٤

  .مبالحظات عامة فيما يتعلق بالدورة
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال السودان ومصر ببيانني ممارسة حلق الرد  -٣٥
  .، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختاميأيضاًويف اجللسة ذاهتا   -٣٦

__________ 

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم الدول األعضاء والدول املراقبة )١(
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 ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا        التقرير السنوي   -ثانياً   
  املفوضية واألمني العام

  تقدمي املفوضة السامية عرضاً آلخر املستجدات  -ألف   
، أدلت مفوضة األمم املتحدة     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -٣٧

  . أنشطة مفوضيتهاالسامية حلقوق اإلنسان ببيان يتضمن آخر ما استجد بشأن
 أدىل ممثلو إسرائيل وأفغانستان وباكـستان وتـشاد ومجهوريـة           ،ويف اجللسة ذاهتا    -٣٨

النكا والسودان والصومال والعراق وكولومبيا ونيبال ببيانـات         الكونغو الدميقراطية وسري  
  .طرفاً معنياًبوصف فلسطني بوصف بلداهنم بلداناً معنية، وأدىل ممثل فلسطني ببيان 

وأثناء املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، ويف اجللسة التاسعة املعقودة               -٣٩
  :ببياناتمن يلي ، أدىل ٢٠٠٩يونيه / حزيران٥يف 

االحتـاد الروسـي، وأذربيجـان،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، )م منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     باس(واألرجنتني، واألردن، وأملانيا، وإندونيسيا، وباكستان      

باسم االحتاد األورويب وأرمينيـا، وألبانيـا، وأوكرانيـا،         (والربازيل، واجلمهورية التشيكية    
وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية         

، وسلوفينيا، وسويـسرا،    ، ومجهورية كوريا  ))مونتينغرو(اجلبل األسود   ملدوفا، وكرواتيا، و  
، )باسم حركة عـدم االحنيـاز     (وشيلي، والصني، وفرنسا، والفلبني، وقطر، وكندا، وكوبا        

، واملكسيك، واململكة املتحـدة لربيطانيـا       )باسم جمموعة الدول األفريقية   (وماليزيا، ومصر   
  العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيجرييا، واهلند، واليابان؛

أستراليا، وآيرلندا، وتركيا، واجلزائر، والدامنرك،     : راقبة التالية ممثلو الدول امل    )ب(  
  وكازاخستان، واملغرب، وملديف، والنرويج، والنمسا، والواليات املتحدة األمريكية؛

منظمة العفو الدولية، واللجنـة  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية   )ج(  
حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى آسيا واحملـيط       ي  املنتدى اآلسيو العربية حلقوق اإلنسان، و   

اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، ومعهد دراسـات            
متالزمـة  / املناعة البشرية  صحقوق اإلنسان بالقاهرة، والشبكة القانونية الكندية لفريوس نق       

فرنـسا  "الكولومبية، وجلنة دراسة تنظيم السالم، و     نقص املناعة املكتسب، وجلنة احلقوقيني      
مؤسسة دانييل ميتران، واجمللس األسترايل حلقوق اإلنـسان، واجمللـس اهلنـدي            ": احلريات

لدراسات عدم االحنيـاز،    الدويل  اهلندية، واملعهد   " توبياي آمارو "ألمريكا اجلنوبية، وحركة    
 ، باسم االحتاد اللوثري العاملي    أيضاً(عنصرية  واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز وال      

 احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركـة الدوليـة           -وباكس رومانا   
  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-، ومنظمة الشمال )ينيللطالب الكاثوليك
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ىل ممثال سري النكـا     ، أد ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٤٠
  .ونيبال ببيانني ممارسة حلق الرد

  تقريرا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام  -باء   
، عـرض نائـب املفوضـة      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٤١

  . مية واألمني العامالسامية حلقوق اإلنسان تقريرين مواضيعيني من إعداد املفوضية السا
، أجرى  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويف اجللسة ذاهتا واجللسة احلادية عشرة املعقودة يف           -٤٢

اجمللس مناقشة عامة بشأن التقريرين املواضيعيني اللذين عرضهما نائـب املفوضـة الـسامية       
  ).٩٩-٩٨الفقرتان (

ية واالقتـصادية   تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والـسياس         -ثالثاً   
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  –ألف   

املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريهـا مـن                  
  مؤسسات األعمال

 قام املمثل اخلاص لألمني العام ،٢٠٠٩يونيه / حزيران٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف   -٤٣
املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، السيد جـون             

  .Add.1) و(A/HRC/11/13ه يَرغي، بعرض تقرير
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا ويف اجللسة الثانيـة الـيت                 -٤٤

  : ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص من يليُعقدت يف اليوم ذاته، أدىل
االحتـاد الروسـي، واألرجنـتني،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

باسم االحتاد   ()١(، والربازيل، واجلمهورية التشيكية   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  
باسـم جمموعـة الـدول      ( ومصر   ، وسويسرا، والصني، وغانا، وفرنسا، وكندا،     )األورويب
  ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند؛)األفريقية
الـدامنرك، والـسويد، وفنلنـدا، والنـرويج،        : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  والواليات املتحدة األمريكية؛
  ؛وروبيةاملفوضية األ:  غري احلكومية التاليةةنظماملمراقب عن   )ج(  
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جلنة التنسيق الدوليـة    : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية        )د(  
  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛

منظمة العفو الدولية، ومركـز     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
فيمـا بـني    باسم حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الـصداقة         أيضاً( العامل الثالث    -أوروبا  

 واالحتاد  ،، واملدافعون عن حقوق اإلنسان    )الشعوب والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية     
  .  اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومنظمة الشمال 

، أجاب املمثل اخلاص علـى      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٤٥
  .ة وأدىل مبالحظاته اخلتاميةأسئل

  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين    
، قام املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٤٦

 (A/HRC/11/7امانِته، بعـرض تقـاريره      بوسَت. حبقوق اإلنسان للمهاجرين، السيد خورخِ أ     
  Add.1-3)و

   أدىل ممثال غواتيمـاال واملكـسيك ببيـانني بوصـف بلـديها             ،ذاهتاويف اجللسة     -٤٧
  .بلدين معنيني

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا، ويف اجللسة الثانية املعقودة               -٤٨
  :ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص من يلي ببيانات يف اليوم ذاته، أدىل

االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،    :  يف اجمللـس ممثلو الدول التالية األعضاء   )أ(  
، الـسنغال،   )باسم االحتاد األورويب   ()١(األرجنتني، إندونيسيا، الربازيل، اجلمهورية التشيكية    

  ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(الصني، الفلبني، مصر 
إسبانيا، إكوادور، تايلنـد، تركيـا، اجلزائـر،        : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  ستاريكا؛كو
اللجنة الوطنية حلقوق   : مراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ج(  

  اإلنسان يف املكسيك؛
منظمة العفو الدولية واللجنـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

  .العربية حلقوق اإلنسان، ومرصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية
، أجاب املقرر اخلاص علـى      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢ية املعقودة يف    ناثلسة ال ويف اجل   -٤٩

  .أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية
  .ق الردحل، أدىل ممثل تايلند ببيان ممارسة أيضاًويف اجللسة ذاهتا   -٥٠
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  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم    
، قام املقرر اخلاص املعين باحلق      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٥١

  .Add.1-3) و(A/HRC/11/18وُبس، بعرض تقاريره لنيوس فيَّيف التعليم، السيد فرنور ُم
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال غواتيماال وماليزيا ببيانني بوصف بلديهما بلدين معنيني  -٥٢
ا، ويف اجللسة الثانية املعقودة     وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهت          -٥٣

  :ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص من يلي يف اليوم ذاته، أدىل
االحتـاد الروسـي، واألرجنـتني،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

باسـم  (، وإندونيسيا، وباكستان    )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(واإلمارات العربية املتحدة  
، )باسـم االحتـاد األورويب     ()١(، والربازيل، واجلمهورية التشيكية   )نظمة املؤمتر اإلسالمي  م

  ؛ )باسم جمموعة الدول األفريقية(وجيبويت، وسويسرا، والصني، ومصر 
الربتغال، وتايلنـد واجلزائـر، وكوسـتاريكا،       : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  واملغرب، واليمن؛ 
  طني؛ مراقب عن فلس  )ج(  
  جلنة حقـوق اإلنـسان     :  الوطنية التالية  مراقب عن منظمة حقوق اإلنسان      )د(  
  يف ماليزيا؛
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

  .مرأة العراقية، واالحتاد العام لل)رزكالكوي(وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور 
، أجاب املقرر اخلاص علـى      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢لثانية املعقودة يف    ويف اجللسة ا    -٥٤

  .أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

  املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني    
، قام املقـرر اخلـاص املعـين    ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢يف اجللسة الثانية املعقودة يف       -٥٥

 (A/HRC/11/41انـدور ديـسبوي، بعـرض تقـاريره     باستقالل القضاة واحملامني، السيد لي    
  .Add.1-3)و

  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال االحتاد الروسي وغواتيماال ببيانني بوصـف بلـديهما               -٥٦
  .بلدين معنيني

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتـا، ويف اجللـستني الثالثـة                 -٥٧
ببيانات ووجهـوا أسـئلة إىل       من يلي    ، أدىل ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣والرابعة املعقودتني يف    

  :املقرر اخلاص
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أذربيجان، واألرجنـتني، واألردن،    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، وإندونيـسيا، وإيطاليـا،     )باسم جمموعة الـدول العربيـة      ()١(واإلمارات العربية املتحدة  

، وسويسرا، وكوبا،   )باسم االحتاد األورويب   ()١(كيةوباكستان، والربازيل، واجلمهورية التشي   
  واملكسيك، ونيجرييا؛

، ) البوليفاريـة  -مجهورية  ( وفرتويال   ،السودان: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  وكولومبيا، وملديف، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمريكية؛

منظمة العفو الدولية، واملركـز  : كومية التاليةمراقبون عن املنظمات غري احل      )ج(  
ـ       أيضاً(اآلسيوي للموارد القانونية، وجلنة احلقوقيني الدولية        ستني باسم مركـز ميغيـل أغُ

، )س حلقوق اإلنسان، ومرصد حقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب          بروخوارِ
  .هددة، واحتاد احلقوقيني العربواملرصد الكندي حلقوق احملامني، ومجعية الشعوب امل

، أجاب املقرر اخلاص علـى      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٥٨
  .أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

، أدىل ممثل املكسيك ببيان     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٥٩
  .ممارسة حلق الرد

، أدىل ممثل كولومبيا ببيـان  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٥شرة املعقودة يف ويف اجللسة العا   -٦٠
  .ممارسة حلق الرد

  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري    
، قام املقرر اخلاص املعين بتعزيز      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٦١

 (A/HRC/11/4 بعرض تقاريره    ،ويالتعبري، السيد فرانك ال رو لِ     ومحاية احلق يف حرية الرأي و     
  .Add.1-3)و

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال ملديف وهندوراس ببيانني بوصف بلديهما بلدين معنيني  -٦٢
 الثالثـة   نيوأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتـا، ويف اجللـست              -٦٣

، أدىل من يلي ببيانات ووجهـوا أسـئلة إىل          ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣والرابعة املعقودتني يف    
  :املقرر اخلاص

االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، إندونيسيا،  )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(األرجنتني، األردن، اإلمارات العربية املتحدة    

باسم  ()١(، الربازيل، اجلمهورية التشيكية   )املؤمتر اإلسالمي باسم منظمة   (إيطاليا، باكستان   
، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنـسا،          )االحتاد األورويب 

، ) باسـم جمموعـة الـدول األفريقيـة        أيضاً(الفلبني، قطر، كندا، كوبا، ماليزيا، ومصر       
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 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،       اململكة ،  اململكة العربية السعودية  ،  املكسيك
  نيجرييا، اهلند، هولندا؛

، تركيا، اجلزائـر،  تايلندأستراليا، بلجيكا، بريو،    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
، كولومبيـا،   ) البوليفاريـة  -مجهورية  (سري النكا، السودان، السويد، فرتويال       الدامنرك،

   اليونان؛، اليمن،ج، النمسا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكيةلكسمربغ، املغرب، النروي
 املركـز   ،منظمة العفو الدولية  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

متالزمـة  /اآلسيوي للموارد القانونية، الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشرية         
  .وق اإلنسان يف أستراليا، مراسلون بال حدودنقص املناعة املكتسب، جملس حق

، أجاب املقرر اخلاص علـى      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٦٤
  .أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية       يف  املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان           
  والعقلية

، قام املقرر اخلاص املعين حبـق       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢ثانية املعقودة يف    يف اجللسة ال    -٦٥
كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، السيد أناند غروفـر،               

  ).٣ وAdd.1 وA/HRC/11/12(بعرض تقاريره 
 الثالثـة   وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتـا، ويف اجللـستني              -٦٦

، أدىل من يلي ببيانات ووجهـوا أسـئلة إىل          ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣والرابعة املعقودتني يف    
  :املقرر اخلاص

االحتاد الروسي، اإلمارات العربيـة     : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
هوريـة  ، إندونيـسيا، باكـستان، الربازيـل، اجلم       )باسم جمموعة الدول العربية   ( )١(املتحدة
باسم ( الفلبني، كوبا، مصر،     ،، جيبويت، سويسرا، الصني   )باسم االحتاد األورويب  ( )١(التشيكية

، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،       )جمموعة الدول األفريقية  
  نيجرييا، اهلند؛

، كولومبيـا،    تايلند، سـري النكـا     ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  ، اليمن؛ األمريكيةلكسمربغ، املغرب، النرويج، الواليات املتحدة

  مراقب عن فلسطني؛  )ج(  
  املفوضية األوروبية؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )د(  
املنظمة الكندية للعمل من أجل      :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

  .رابطة املواطنني العامليني، منظمة كُنِكَتس حلقوق اإلنسانالسكان والتنمية، 
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، أجاب املقرر اخلاص علـى      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٦٧
  .أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً    
املقرر اخلـاص املعـين     قام  ،  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣ة الرابعة املعقودة يف     لساجليف    -٦٨

بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب آلسُتن، بعـرض   وأحباالت اإلعدام خارج القضاء   
  ).Add 1-8 وA/HRC/11/2(تقاريره 

 األمريكية  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو أفغانستان والربازيل وكينيا والواليات املتحدة           -٦٩
  .)٢(ببيانات بوصف بلداهنم بلداناً معنية

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف اليوم ذاتـه،                -٧٠
  :أدىل من يلي ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص

ـ (االحتاد الروسي، باكستان    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(   م باس
، سويسرا، الفلبني،   )باسم االحتاد األورويب   ()١(، اجلمهورية التشيكية  )منظمة املؤمتر اإلسالمي  

  ؛ا هولند،كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اهلند
، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أستراليا، إيـران    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  ا، السويد، كولومبيا، النرويج، النمسا؛الدامنرك، سري النك
جلنة حقوق اإلنـسان    :  الوطنية التالية  مراقبون عن مؤسسات حقوق اإلنسان      )ج(  

  املستقلة يف أفغانستان، جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كينيا؛
عفو الدولية، اللجنـة    منظمة ال : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

العربية حلقوق اإلنسان، املركز اآلسيوي للموارد القانونية، مبـادرة الكومنولـث حلقـوق             
، رابطة حقوق اإلنسان مرأة العراقيةاإلنسان، منظمة كُنِكَتس حلقوق اإلنسان واالحتاد العام لل    

ة الـشعوب املهـددة     ، مجعي ) باسم مؤمتر العامل اإلسالمي    أيضاً(الدولية لألقليات األمريكية    
  . باالنقراض، احتاد احلقوقيني العرب

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجاب املقرر اخلاص على أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٧١
، أدىل ممثل الربازيل ببيـان      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٥ويف اجللسة ا لعاشرة املعقودة يف         -٧٢

  .ممارسة حلق الرد

__________ 

وب على تقرير املقرر اخلاص بشأن أعمال املتابعة املتصلة بالبعثة اليت قـام           لالطالع على رد غواتيماال املكت     )٢(
 ).A/HRC/11/G/3(، انظر )A/HRC/11/2/Add.7(هبا إىل غواتيماال 
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  ألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبهاملقررة اخلاصة املعنية مبس    
، قامت املقررة اخلاصة املعنية     ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٧٣

مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، الـسيدة يـاكني إرتـوك، بعـرض تقاريرهـا                
)A/HRC/11/6و Add.1-6.(  

كـستان واململكـة العربيـة      ي مولدوفا وطاج  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو مجهورية       -٧٤
  . بوصف بلداهنم بلداناً معنيةتالسعودية ببيانا

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف اليوم ذاتـه،                -٧٥
  :أدىل من يلي ببيانات ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص

االحتاد الروسي، اإلمارات العربيـة     : لسممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمل       )أ(  
باسم منظمة املـؤمتر    (، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان     )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(املتحدة

، )باسـم االحتـاد األورويب     ()١(، الربازيل، بوركينا فاسو، اجلمهورية التـشيكية      )اإلسالمي
 كندا، كوبا، مصر، اململكة املتحدة      مجهورية كوريا، جيبويت، سلوفينيا، السنغال، سويسرا،     

  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجرييا، اليابان؛
، تركيـا،   تايلنـد  آيسلندا، بلجيكـا،     ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
السويد، فنلندا، كولومبيا، ملديف، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الواليات        الدامنرك،  اجلزائر،  

  تحدة األمريكية؛امل
  مراقب عن فلسطني؛  )ج(  
  مراقب عن الكرسي الرسويل؛  )د(  
منظمة العفو الدولية، اللجنـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

منتدى  باسم أيضاً(العربية حلقوق اإلنسان، مركز ميغيل أغُستني برو خوارِس حلقوق اإلنسان 
، االحتاد )باملرأة والقانون والتنمية، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب     آسيا واحمليط اهلادئ املعين     

  .العام للمرأة العراقية
، أجابت املقررة اخلاصـة     ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٤ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٧٦

  . على أسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية
  .ارسة حلق الردويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل املكسيك ببيان مم  -٧٧

  ة املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقعرياخلب    
، قامت اخلبرية املستقلة املعنية     ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٥يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٧٨

بعرض تقريريهـا   ،  مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيدة مارّيا َمغَدلينا ِسُبلِفدا كَرمونا         
)A/HRC/11/9و Add.1.(  
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  . معنياًاًويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل إكوادور ببيان بوصف بلده بلد  -٧٩
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتـا، ويف اجللـسة العاشـرة                 -٨٠

  : املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل من يلي ببيانات ووجهوا أسئلة إىل اخلبرية املستقلة
االحتاد الروسي، اإلمارات العربيـة     :  الدول التالية األعضاء يف اجمللس     ممثلو  )أ(  
، الربازيل،  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، باكستان   )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(املتحدة

، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي،     )باسم االحتاد األورويب   ()١(بنغالديش، اجلمهورية التشيكية  
 املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى        ، مصر ، فرنسا، الفلبني، كوبا   الصني، غانا، 

  وآيرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلند؛
  بـريو، تركيـا، تـونس، اجلزائـر، فرتويـال          : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  ، املغرب الواليات املتحدة األمريكية، اليمن؛) البوليفارية-مجهورية (
  ن فلسطني؛مراقب ع  )ج(  
  مكتب أمـني املظـامل     :  الوطنية التالية  مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان      )د(  

  يف إكوادور؛
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

 جلنة احلقوقيني الكولومبية، منظمة الفرانسيسكان الدولية، حركة توباي أمارو اهلندية، الرابطة          
 باسم الرابطة الدوليـة ملـدارس اخلدمـة         أيضاً(الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية      

 اجلنـوب يف    - العامل الرابع، منظمة الشمال      -، احلركة الدولية إلغاثة امللهوف      )االجتماعية
  .القرن احلادي والعشرين

ستقلة على أسئلة وأدلت   ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف اليوم ذاته، أجابت اخلبرية امل           -٨١
  .مبالحظاهتا اخلتامية

اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املاليـة الدوليـة                 
املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتـصادية            

  واالجتماعية والثقافية
، قام اخلبري املـستقل املعـين       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٥يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٨٢

بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا يف التمتع الكامل جبميع              
حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، السيد سيفاس لومينـا،           

  ).A/HRC/11/10(بعرض تقريره 
ناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتـا، ويف اجللـسة العاشـرة               وأث  -٨٣

  :املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل من يلي ببيانات ووجهوا أسئلة إىل اخلبري املستقل
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االحتاد الروسي، اإلمارات العربيـة     : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، الربازيل،  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، باكستان   )عربيةباسم جمموعة الدول ال    ()١(املتحدة

  بنغالديش، زامبيا، الصني، غانا، الفلبني، الكامريون، كوبا، مصر؛
إكوادور، اجلزائر، النـرويج، الواليـات   : املمثلون عن الدول املراقبة التالية    )ب(  

  املتحدة األمريكية؛
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان،    : اليةمراقبون عن املنظمات غري احلكومية الت       )ج(  

 باسم الرابطة األفريقية للتعليم من أجل التنمية، وحركـة          أيضاً(مركز أوروبا والعامل الثالث     
مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية مـن أجـل              

  .دي والعشرين اجلنوب يف القرن احلا-، منظمة الشمال )السالم واحلرية
ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف اليوم ذاته، أجاب اخلبري املستقل على أسـئلة وأدىل                -٨٤

  . مبالحظاته اخلتامية

  حلقات النقاش  - باء  

  مناقشة بشأن حقوق اإلنسان للمرأة    
، مناقشة ملدة يوم كامل بـشأن حقـوق         ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٤ عقد اجمللس يف      -٨٥

،  نقـاش  اجمللس املناقشة إىل حلقـيت     مسَّ وقَ ٦/٣٠ باملرأة وفقاً لقرار اجمللس      اإلنسان اخلاصة 
   /حزيـران  ٤األوىل يف اجللستني الـسادسة والـسابعة املعقـودتني يف            احللقةحيث جرت   

  .، والثانية يف اجللستني السابعة والثامنة املعقودتني يف اليوم ذاته٢٠٠٩يونيه 
من أجل حلقـة    فوضة السامية مبالحظات استهاللية     ويف اجللسة السادسة، أدلت امل      -٨٦

خلرباء التالية أمساؤهم التابعون حللقة النقـاش األوىل        ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ا    . النقاش األوىل 
ن، تراميال بـا  بوفالهاريت،  أرو ِلوي، مايكل     راما ياد، لياندرو ديسبوي، فرانك ال     : ببيانات
  .ني إرتوكك، ياآلسُتنفيليب 
اء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف حلقـة النقـاش األوىل الـيت دارت يف      وأثن  -٨٧

  :اجللستني السادسة والسابعة، أدىل من يلي ببيانات ووجهوا أسئلة إىل أعضاء فريق النقاش
االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللـس    )أ(  

 باسم األرجنـتني، وإكـوادور،      أيضاً ()١(انيا، باراغواي األرجنتني، أملانيا، إندونيسيا، أوكر   
، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وأوروغواي، والربازيل، وبوليفيا، وبريو، وشيلي، وفرتويـال        

، )باسم االحتـاد األورويب    ()١(، البحرين، البوسنة واهلرسك، اجلمهورية التشيكية     )وكولومبيا
، )سم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـارييب      با(جنوب أفريقيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي      
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، املكسيك، اململكة املتحـدة     ))آسيان(باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا       ( الصني، الفلبني 
  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلند؛

اإلمارات العربيـة املتحـدة، آيـسلندا،    : املمثلون عن الدول املراقبة التالية   )ب(  
  ، اجلزائر، صربيا، كازاخستان، كولومبيا، لكسمربغ، ليتوانيا، النرويج، اليمن؛تركيا

جلنـة املـساواة    : مراقبون عن مؤسسيت حقوق اإلنسان الوطنيتني التاليتني        )ج(  
  وحقوق اإلنسان يف بريطانيا العظمى، اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ماليزيا؛ 

منظمة العفو الدوليـة، معهـد      : ية التالية مراقبون عن املنظمات غري احلكوم      )د(  
  .دراسات حقوق اإلنسان يف القاهرة، منظمة املساواة اآلن، االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل

ويف اجللسة السابعة، قام أعضاء الفريق األول التالية أمساؤهم باإلجابة على أسـئلة               -٨٨
ِلوي، ومايكل أوفالهـريت، وبـراميال      ندرو ديسبوي، وفرانك ال رو      الي: واإلدالء بتعليقات 

  .باتن، وفيليب آلستُُن، وياكني إرتوك
ويف اجللسة ذاهتا، أجاب السيد ديسبوي والسيدة باتن على أسئلة وأدليا مبالحظاهتما              -٨٩

  .اخلتامية
مها أبو  : ويف اجللسة السابعة أدىل ببيانات أعضاء فريق النقاش الثاين التالية أمساؤهم            -٩٠

  .اس، وراتنا كابور، وماريان موملانَدّيا مشّ
وأثناء حلقة نقاش الفريق الثاين اليت أعقبت ذلك يف اجللستني السابعة والثامنة، أدىل               -٩١

  : من يلي ببيانات ووجهوا أسئلة إىل أعضاء الفريق
باسـم منظمـة    (إيطاليا، باكستان   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

، ) باسم أستراليا ونيوزيلنـدا    أيضاً(، الربازيل، السنغال، شيلي، قطر، كندا       )املؤمتر اإلسالمي 
  كوبا، مصر، هولندا؛ 

، تايلنـد،   ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : املمثلون عن الدول املراقبة التالية      )ب(  
، فييت نام، كرواتيا، الكونغو، ) البوليفارية-مجهورية (تونس، سري النكا، السويد، فرتويال     

  ملغرب، النمسا، نيبال، الواليات املتحدة األمريكية؛ا
املفوضية األوروبيـة،   : مراقبان عن املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني       )ج(  

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛
مركز القيادة العاملية النـسائية     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

 اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، والشبكة القانونية الكنديـة املعنيـة            باسم املنتدى  أيضاً(
، ومركـز احلقـوق     )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسبة     /بفريوس نقص املناعة البشرية   

، االحتـاد   ) باسم احتاد العمل النـسائي     أيضاً(، الرابطة الدولية للتعاون بني األديان       )اإلجنابية
  .، املنظمة العاملية للنساءالدويل حلقوق اإلنسان
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باإلجابـة علـى    التالية أمساؤهم   ويف اجللسة السابعة، قام أعضاء فريق النقاش الثاين           -٩٢
، وماريـان موملـان، ومايكـل       روباس، وراتنا كا  ا مشّ ّيمها أبو دَ  : أسئلة واإلدالء بتعليقات  
  .أوفالهريت، وبراميال باتن

اتن على أسئلة، مث أدىل رئيس اجمللس مبالحظات         ب ةويف اجللسة الثامنة، أجابت السيد      -٩٣
  .ختامية بشأن مناقشة مسألة حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة

  حلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ    
، عقد اجمللـس    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف         - ٩٤

وأدىل نائـب  . ١٠/٤خ، وفقاً لقرار اجمللـس     حلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان وتغري املنا      
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل أعضاء فريـق       . املفوضة السامية مبالحظات افتتاحية من أجل احللقة      

فنغ غاو، وعاتق رمحان، ودالينديابو شـاباالال، وراكيـل          :ؤهم ببيانات أمساالنقاش التالية   
  .رولنيك، وجون نوكس

ت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل من يلي ببيانات ووجهوا          وأثناء حلقة النقاش اليت أعقب      -٩٥
  : الفريقءأسئلة إىل أعضا

 - باسم تيمـور     أيضاً(ملديف  : ١٠/٤الدول التالية املقدمة لقرار اجمللس        )أ(  
بابوا غينيـا اجلديـدة، وبـاالو،       : ليشيت ودول احمليط اهلادئ اجلزرية الصغرية النامية التالية       

ليمان، وجزر مارشال، وساموا، وفانواتو، وفيجي، وكرييبـاس،        وتوفالو، وتونغا، وجزر س   
  ؛)، وناورو) املوحدة-واليات (وميكرونيزيا 

االحتاد الروسي، أذربيجان،   : املمثلون عن الدول التالية األعضاء يف اجمللس        )ب(  
 املتعـددة  -دولـة   (أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بوليفيـا         

، سلوفينيا، سويـسرا، الـصني،      )باسم االحتاد األورويب   ()١(، اجلمهورية التشيكية  )القوميات
الفلبني، كندا، كوبا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،             

  موريشيوس، اهلند؛
يـة  أستراليا، إسرائيل، اإلمـارات العرب    : املمثلون عن الدول املراقبة التالية      )ج(  

املتحدة، بوتان، تايلند، تركيا، تشاد، اجلزائر، فنلندا، كوسـتاريكا، املغـرب، مونـاكو،             
  نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية؛

  املفوضية األوروبية؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )د(  
 أجـل   التحالف العاملي مـن   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

 اجلنوب يف القـرن احلـادي   -مشاركة املواطنني، مؤسسة فريدرِتش إبِرت، منظمة الشمال  
 باسم اجمللس الدويل للمرأة، والرابطة النسائية لعمـوم     أيضاً(والعشرين، املنظمة العاملية للمرأة     

  ).احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، واحللقة العاملية لتوافق اآلراء
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ا، قام أعضاء الفريق التالية أمساؤهم باإلجابة علـى أسـئلة واإلدالء        ويف اجللسة ذاهت    -٩٦
  .ن نوكسوعاتق رمحان، راكيل رولنيك، ج: بتعليقات

، أجاب أعضاء الفريق التالية أمساؤهم علـى أسـئلة وأدلـوا            أيضاًويف اجللسة ذاهتا      -٩٧
  .يل رولنيك، جون نوكسفنغ غاو، عاتق رمحان، دالينديابو شاباالال، راك: مبالحظاهتم اخلتامية

   من جدول األعمال٣املناقشة العامة بشأن البند   -جيم   
، ويف اجللسة احلادية عـشرة      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٩٨

، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن التقارير املواضـيعية         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨املعقودة يف   
  : جدول األعمال، أدىل خالهلا من يلي ببيانات من٣املندرجة يف البند 

االحتاد الروسـي، أملانيـا،     : املمثلون عن الدول التالية األعضاء يف اجمللس        )أ(  
باسم االحتاد  ()١(، اجلمهورية التشيكية) املتعددة القوميات  -دولة  (باكستان، الربازيل، بوليفيا    

دا، والبوسنة واهلرسك، وتركيـا، واجلبـل       األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلن    
، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، ومجهوريـة مولـدوفا،       )مونتينيغرو(األسود  

، )أمريكا الالتينيـة والكـارييب    دول  باسم جمموعة   (، شيلي   )وجورجيا، وصربيا، وكرواتيا  
  بـاراغواي، وبوليفيـا     باسم األرجنتني، وإكوادور، وأوروغواي، وأوغندا، و      أيضاً(الفلبني  

، وبريو، وتركيا، واجلمهورية الدومينيكية، وروانـدا، وسـري         ) املتعددة القوميات  -دولة  (
ومصر، واملكـسيك، ونيكـاراغوا،     وكولومبيا،  النكا، والسلفادور، وشيلي، وغواتيماال،     

  ، بولندا؛) باسم جمموعة الدول األفريقيةأيضاً(، مصر )وهندوراس
  تركيا، اجلزائر، الواليات املتحدة األمريكية؛: لدول املراقبة التاليةاملمثلون عن ا  )ب(  
مراقبون عن كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصـصة واملنظمـات            )ج(  

  منظمة التجارة العاملية؛: املتصلة هبا التالية
جلنة التنسيق الدوليـة    : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية        )د(  
  ت الوطنية حلقوق اإلنسان؛ للمؤسسا
مؤسسة احلكيم، منظمة العفو    : حلكومية التالية امراقبون عن املنظمات غري       )ه(  

الدولية، اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنميـة، معهـد             
، مركـز   ) باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونيـة      أيضاً(دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة     

وارِِس حلقوق اإلنسان، جلنة دراسة تنظيم الـسالم، االحتـاد األورويب           خميغيل أغُستني برو  
للعالقات العامة، احتاد رابطات تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان، هيئـة التـضامن للنـساء               

 أيـضاً ( ميتران، هيئة الفرنسيسكان الدوليـة       دانييل مؤسسة   : احلريات -األفريقيات، فرنسا   
ن للعدالة والسالم، واالحتـاد األورويب      و املناصر ونطائفة البهائية الدولية، والدومينيكي   باسم ال 

، جلنة  ) العامل الرابع  -لربات البيوت، واجمللس الدويل للمرأة، واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف          
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م للمرأة  ، االحتاد العا  ) باسم جملس حقوق اإلنسان يف أستراليا      أيضاً(األصدقاء العاملية للتشاور    
العراقية، مجعية حواء للمرأة، مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان، املـدافعون عـن حقـوق              
اإلنسان، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، املنظمة الدولية املشتركة بني األديـان، الرابطـة             

يـة  ، منظمة التنمية التعليم   ) باسم رابطة احلقوقيني األمريكية    أيضاً(الدولية ملناهضة التعذيب    
الدولية، رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، االحتاد الدويل للقـيم اإلنـسانية           
واألخالقية، املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، املعهد الدويل للسالم، التحريـر، رابطـة             

شرين،  اجلنوب يف القرن احلادي والع-مبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية، منظمة الشمال ا
اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان، مركز دراسات اجملتمع، احتاد العمل النسائي، احتاد احلقوقيني            
العرب، هيئة رصد األمم املتحدة، الرابطة النسائية الدولية من أجل السلم واحلريـة، مـؤمتر               

  .العامل اإلسالمي
 أدىل ممثلو األرجنتني    ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         -٩٩

  .وسري النكا والعراق واملغرب ببيانات ممارسة حلق الرد

  النظر يف مشروعات املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -دال   

املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من  الفريق العامل املفتوح العضوية       
  أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات

، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧لسة السابعة والعشرين املعقودة يف      يف اجل   -١٠٠
، املقدم من سلوفاكيا والذي اشتركت يف تقدميـه         A/HRC/11/L.3 سلوفاكيا مشروع القرار  

إسبانيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبنما،         
، وبريو، وبيالروس، وتايلند، واجلبل ) املتعددة القوميات-دولة (فيا والبوسنة واهلرسك، وبولي

، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة،        )مونتينيغرو(األسود  
والدامنرك، وسلوفينيا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلنـدا، وقـربص، وكازاخـستان،           

ومالطة، ومصر، وخليتنشتاين، ا، وكينيا، ولبنان، وليتوانيا، وكرواتيا، وكوستاريكا، وكولومبي
ويف وقت الحـق، انـضمت إىل       . واملكسيك، والنمسا، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهولندا    

مقدمي مشروع القرار أذربيجان، وآيسلندا، وباراغواي، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسري 
  .النكا، والسنغال، وصربيا، ولكسمربغ، وملديف

من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل  ١٥٣ووفقاً للمادة   - ١٠١
انظـر  ( امليزانية الربناجميـة     يفتقدير ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار           

  ).املرفق الثاين
تمد، لالطالع على النص املع   (ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مشروع القرار دون تصويت           -١٠٢

  ).١١/١انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 
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  التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧يف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف         -١٠٣

تقدميه أرمينيـا،   ، املقدم من كندا والذي اشتركت يف        A/HRC/11/L.5كندا مشروع القرار    
وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وآيرلندا، وآيسلندا،         

والبوسـنة  وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبوركينـا فاسـو،           
يـا، واجلمهوريـة    وبـريو، وترك ،) املتعددة القوميات-دولة  (وبوليفيا  ، وبولندا،   واهلرسك

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، والـدامنرك،       التشيكية، واجلمهورية الدومينيكية،    
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفنلندا،        

ليختنشتاين، وقربص، وكرواتيا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، و       
ومونـاكو،  ،  ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية         

والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهولندا، والواليـات املتحـدة األمريكيـة،           
ويف وقت الحق، انضمت إىل مقدمي القـرار أذربيجـان، واألردن، وأنـدورا،             . واليونان

 وتايلند، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، ورواندا، ورومانيـا، والـسنغال،           وأوكرانيا،
  .وصربيا، وفلسطني، والكونغو، وكينيا، واملغرب، وهنغاريا

 ٧ويف اجللسة ذاهتا، قام ممثل كندا بتنقيح مشروع القرار شفوياً حبذفـه الفقـرة                 - ١٠٤
  .١٢ و٩ و٣وتعديل الفقرات 

نظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل  من ال١٥٣ووفقاً للمادة   - ١٠٥
انظـر  (تقدير ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               

  ).املرفق الثاين
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال مصر واململكة العربية السعودية ببيانني تعليالً للتصويت              -١٠٦

  .قبل التصويت
ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحـة شـفوياً دون تـصويت                -١٠٧

  ).١١/٢لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار (

  االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال    
عرض ممـثال   ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧يف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف         - ١٠٨

، املقدم من الفلبني وأملانيا والذي اشتركت يف A/HRC/11/L.6أملانيا والفلبني مشروع القرار 
تقدميه أرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وإندونيـسيا، وأوروغـواي، وأوغنـدا،           

بوسـنة  والوأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما،   
 ،)مـونتينيغرو (واهلرسك، وبولندا، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، واجلبل األسـود          

واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،      واجلمهورية التشيكية،   
والدامنرك، ورومانيا، وسري النكا، والسلفادور، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسويد،           

بيا، وفرنسا، وفنلندا، فييت نـام، وقـربص، وكازاخـستان، وكرواتيـا،            وشيلي، وصر 
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، ملديف، و املكسيك، و مصر، و ليتوانيا، و لكسمربغ و ،التفياووكوستاريكا، وكولومبيا،   
، واليابـان،   هولنـدا ، و هنغاريـا ، و هندوراسوموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، و    

شروع القرار أذربيجـان، وأسـتراليا،      ويف وقت الحق، انضمت إىل مقدمي م      . واليونان
وألبانيا، والربازيل، وبنن، وبوركينا فاسو، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، وزامبيا،          

، وكوت ديفـوار،    ) البوليفارية - مجهورية  (وزمبابوي، والسنغال، وغواتيماال، وفرتويال     
  .والكونغو، ومالطة، واملغرب، وملديف، ونيكاراغوا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل ١٥٣للمادة ووفقاً   - ١٠٩
انظـر  (تقدير ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               

  ).املرفق الثاين
لالطالع على النص املعتمد،    (ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مشروع القرار دون تصويت           -١١٠
  ).١١/٣جلزء األول، الفصل األول، القرار انظر ا

  تعزيز حق الشعوب يف السلم    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧يف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف         -١١١

، املقدم من كوبا والذي اشتركت يف تقدميه أوروغواي،         A/HRC/11/L.7كوبا مشروع القرار    
 وبيالروس، واجلزائر، وسري النكا، والـصني،  ،)قوميات املتعددة ال -دولة  (وبوليفيا  وبنما،  

ويف وقت . ، وفييت نام، ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهندوراس     ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
  .إىل مقدمي مشروع القرار)  اإلسالمية-مجهورية (الحق، انضمت إيران 

سُترعي انتباه اجمللس إىل  من النظام الداخلي للجمعية العامة، ا١٥٣ووفقاً للمادة   - ١١٢
انظـر  (تقدير ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               

  ).املرفق الثاين
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثل أملانيا باسم الدول               -١١٣

  .اجمللساألعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف 
 يف اجللسة ذاهتا، وبناء على طلب ممثل أملانيا، متحدثاً باسم الدول األعضاء يف              أيضاًو  -١١٤

االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس، أُجري تصويت مسجل على مـشروع القـرار               
A/HRC/11/L.7 .     مع امتنـاع عـضو      ١٣ صوتاً مقابل    ٣٢واعتمد مشروع القرار بأغلبية ،

  :وجرى التصويت على النحو التايل. تصويتواحد عن ال
  :املؤيدون
، أنغـوال ، إندونيـسيا ، األردن، األرجنـتني ،  أذربيجـان ،  حتاد الروسي الا

 -دولـة   (بوليفيا  ،  وسبوركينا فا ،  الربازيل،  البحرين،  باكستان،  أوروغواي
، جيبويت، زامبيـا، الـسنغال، شـيلي،        جنوب أفريقيا  ،)املتعددة القوميات 
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، مدغـشقر ،  ماليزيان، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا،       الصني، غابو 
  ؛وس، نيجرييا، نيكاراغوايموريش، اململكة العربية السعودية، املكسيك، مصر
  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا،         
ربيطانيا العظمى وآيرلندا   سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة ل      

  الشمالية، هولندا، اليابان؛
  :املمتنعون

  .اهلند
  .١١/٤لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   -١١٥

آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل                 
  .خاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجبميع حقوق اإلنسان، و

، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ١٧يف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف         -١١٦
، املقدم من كوبا والذي اشتركت يف تقدميه إكوادور،         A/HRC/11/L.9كوبا مشروع القرار    

، ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (وبوليفيا  ،  ) اإلسالمية - مجهورية(إيران  وأوروغواي، و 
، وسري النكـا، والفلـبني،   اجلمهورية العربية السورية، واجلمهورية الدومينيكيةواجلزائر، و 

ويف وقت الحـق،    . ، وفييت نام، ونيكاراغوا، وهندوراس    ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
  .انضمت بيالروس والسنغال والصني إىل مقدمي مشروع القرار

 ذاهتا، أدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثل أملانيا متحدثاً باسم            ويف اجللسة   -١١٧
  .الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس

 يف اجللسة ذاهتا، وبناء على طلب ممثل أملانيا، متحدثاً باسم الدول األعضاء يف              أيضاًو  -١١٨
لس، أجري تصويت مسجل على مـشروع القـرار         االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمل      

A/HRC/11/L.9 .     مع امتناع عـضوين     ١٣ صوتاً مقابل    ٣١واعتمد مشروع القرار بأغلبية ،
  :وجرى التصويت على النحو التايل. عن التصويت

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

 -دولـة   (، بوركينا فاسو، بوليفيا     الربازيل،  ينالبحر،  باكستان،  أوروغواي
، زامبيا، الـسنغال، الـصني،      جيبويت،  جنوب أفريقيا ،  )املتعددة القوميات 

غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،          
  ، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛اململكة العربية السعودية
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  :املعارضون  
نيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا،         أملا

سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا         
  الشمالية، هولندا، اليابان؛

  :املمتنعون  
  .شيلي، املكسيك

  ).١١/٥القرار لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل األول، (  -١١٩

  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧املعقودة يف   السابعة والعشرين   يف اجللسة     -١٢٠

، املقدم من الربتغال مبشاركة األرجنتني، إسـبانيا،        A/HRC/11/L.12الربتغال مشروع القرار    
انيا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، الربازيل، بلجيكـا، بلغاريـا،    ر، ألبانيا، أمل  وإستونيا، إكواد 

، بريو، تايلنـد، اجلبـل      ) املتعددة القوميات  -دولة  (بنما، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا      
، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكيـة، مجهوريـة مقـدونيا          )مونتينيغرو (األسود

رك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويـسرا، شـيلي،         اليوغوسالفية السابقة، الدامن  
، قربص، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا،      ) البوليفارية -مجهورية  (صربيا، فرنسا، فرتويال    

كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، املغرب، املكسيك، ملديف، موناكو، النرويج،          
انضم إىل مقدمي   ويف وقت الحق،    . اريا، هولندا، اليونان  النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغ   

 -االحتاد الروسي، إسرائيل، أندورا، أوكرانيا، آيسلندا، باكـستان، تيمـور       مشروع القرار 
ليشيت، مجهورية مولدوفا، السنغال، غواتيماال، فنلندا، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى            

  .وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، اليابان
  .١٠ بتعديل الفقرة  قام ممثل الربتغال بتنقيح مشروع القرار شفوياًذاهتا،ويف اجللسة   -١٢١
، اعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دون تـصويت          أيضاًذاهتا  ويف اجللسة     -١٢٢

  ).١١/٦ القرار ، اجلزء األول،، انظر الفصل األولاملعتمدلالطالع على النص (

  هية للرعاية البديلة لألطفالاملبادئ التوجي    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    السابعة والعشرين يف اجللسة     -١٢٣

، املقدم من الربازيل مبشاركة االحتـاد الروسـي،         A/HRC/11/L.13الربازيل مشروع القرار    
 -دولة  (بوليفيا  ر، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربتغال، بنما،        واألرجنتني، إكواد 
، بريو، بيالروس، تشاد، اجلمهورية الدومينيكية، سـلوفاكيا، سويـسرا،      )املتعددة القوميات 

شيلي، الصومال، غواتيماال، الفلبني، فلسطني، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، مصر، املغرب،          
حـق  ويف وقـت ال   . املكسيك، موناكو، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هولندا      
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انضمت إىل مقدمي مشروع القرار تركيا، جنوب أفريقيا، غانا، غينيا االستوائية، فرتويـال             
  .، كوبا، نيجرييا، اليونان) البوليفارية-مجهورية (

  .٢ بتعديل الفقرة ا، قام ممثل الربازيل بتنقيح مشروع القرار شفوياًذاهتويف اجللسة   -١٢٤
ال أملانيا، باسم الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب         ، أدىل ممث  أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٢٥

  .األعضاء يف اجمللس، والصني بتعليقات عامة بشأن مشروع القرار
  .، أدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويتذاهتاويف اجللسة   -١٢٦
ن تـصويت   ، اعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دو       أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٢٧

  ).١١/٧ القرار ، اجلزء األول،، انظر الفصل األولاملعتمدلالطالع على النص (
، أدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    ٢٩ويف اجللسة     -١٢٨

  .للتصويت بعد التصويت
الحظـات عامـة    ، أدىل ممثال فنلندا والواليات املتحدة األمريكية مب       ذاهتاويف اجللسة     -١٢٩

  .بشأن القرار املعتمد

  لوفيات النفاسية واالعتالل النفاسي اللذان ميكن الوقاية منهما وحقوق اإلنسانا    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    السابعة والعشرين يف اجللسة     -١٣٠

دا مبـشاركة   ، املقدم من كولومبيا ونيوزيلن    A/HRC/11/L.16/Rev.1كولومبيا مشروع القرار    
، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،     إكوادورإسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أملانيا،      

، بريو، تايلنـد،  ) املتعددة القوميات-دولة (الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنما، بولندا، بوليفيا       
مانيا، سري النكا، سلوفينيا،    تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، رواندا، رو      

السويد، سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيـا، كنـدا، الكونغـو،             
لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مايل، املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيـا    

ـ          دوراس، هولنـدا،   العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكـاراغوا، هن
انضم إىل مقدمي مـشروع القـرار       ويف وقت الحق،    . الواليات املتحدة األمريكية، اليونان   

األردن، أندورا، آيسلندا، جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، صـربيا، غينيـا            
  .االستوائية، الكامريون، كوبا، كوستاريكا، التفيا، املغرب، موريشيوس، هنغاريا

  .، أدىل ممثال شيلي ومصر بتعليقات عامة بشأن مشروع القرارأيضاً ذاهتايف اجللسة و  -١٣١
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه انتباه اجمللس إىل تقدير           ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٣٢

  ).انظر املرفق الثاين( امليزانية الربناجمية يفملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار 
لالطالع على الـنص    (، اعُتمد مشروع القرار بدون تصويت       أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٣٣
  ).١١/٨ القرار ، اجلزء األول،، انظر الفصل األولاملعتمد



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 28 

  حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني يف مراكز االحتجاز    
غ الـرئيُس   ، أبل ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    التاسعة والعشرين يف اجللسة     -١٣٤

  . من جدول األعمال٣ قد نقل إىل البند A/HRC/11/L.4اجمللس أن مشروع القرار 
مشروع القـرار  ) باسم جمموعة الدول األفريقية(، عرض ممثل مصر ذاهتاويف اجللسة     -١٣٥

A/HRC/11/L.4     مبـشاركة باكـستان،    ) باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (، املقدم من مصر
، إكـوادور  انضمت إىل مقدمي مشروع القـرار     ويف وقت الحق،    . الربازيل، كوبا، هاييت  

، ) البوليفارية-مجهورية (، فرتويال ) املتعددة القوميات-دولة (إندونيسيا، أوروغواي، بوليفيا 
  .املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس

قـيح  بتن) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (، قام ممثل مصر      أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٣٦
  .مشروع القرار شفوياً

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه انتباه اجمللس إىل تقدير           ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٣٧
  ).انظر املرفق الثاين( امليزانية الربناجمية يفملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار 

 املنقحة شـفوياً بـدون تـصويت        ، اعُتمد مشروع القرار بصيغته    ذاهتاويف اجللسة     -١٣٨
  ).١٠/٩ القرار ، اجلزء األول،انظر الفصل األولاملعتمد، على النص لالطالع (

  مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان    
، أدىل ممثل فرنسا    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨املعقودة يف   التاسعة والعشرين   يف اجللسة     -١٣٩

ببيان بـشأن  ) ألبانيا وبلجيكا وبريو ورومانيا والسنغال وشيلي والفلبني واملغرب   باسم   أيضاً(
، ألبانيا، إكوادورإسبانيا، إستونيا،   املقدم من فرنسا مبشاركة A/HRC/11/L.14مشروع القرار   

، أوروغواي، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسـنة واهلرسـك، بـريو،             اأملاني
التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،          اجلمهورية  

الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، شيلي، غواتيماال، الفلبني، فنلندا، قـربص،           
كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، املغـرب، املكـسيك،           

  . النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونانموناكو، النرويج،
، وبناء على طلب من ممثل فرنسا، أرجئ النظر يف مشروع القـرار             ذاهتاويف اجللسة     -١٤٠

  .إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس
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  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -رابعاً  

   جدول األعمال من٤مناقشة عامة بشان البند   -ألف  
 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٨ملعقودتني يف   احلادية عشرة والثانية عشرة ا    يف اجللستني     -١٤١

 ٤اجمللس مناقشة عامة بشأن البند      أجرى  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ١٣واجللسة  
  :من جدول األعمال، أدىل خالهلا ببيانات املذكورون فيما يلي

األرجنتني، أملانيا، اإلمارات العربيـة   : ألعضاء يف اجمللس  ممثلو الدول التالية ا     )أ(  
باسـم االحتـاد    ( )١(، إيطاليا، اجلمهورية التشيكية   )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(املتحدة

األورويب، وألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية           
، كندا، كوبا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا        ، سويسرا، فرنسا  )السابقة، وكرواتيا 

  الشمالية، هولندا، اليابان؛
أستراليا، إسرائيل، آيرلندا، بلجيكا، اجلماهرييـة      : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  العربية الليبية، السودان، السويد، الواليات املتحدة األمريكية؛
منظمة العفو الدولية، واللجنة    :  احلكومية التالية  املراقبون عن املنظمات غري     )ج(  

العربية حلقوق اإلنسان، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان           
 باسم االحتاد العاملي أيضاً(والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، ورابطة التعليم العاملي    

،  بالقـاهرة  ئفة البهائية الدولية، ومركز دراسات حقوق اإلنـسان       ، والطا )لليهودية التقدمية 
 باسم حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني أيضاً( العامل الثالث -ومركز أوروبا 

اإلنـسان  ، ومنظمة دميقراطيي الوسط الدولية، ومركز البحوث املتعلقة حبقـوق           )الشعوب
لكولومبية، وجلنـة   احلقوقيني ا يا إمهال اجملتمع، وجلنة     ، واملعهد اخلريي حلماية ضحا    هوواجبات

دراسة تنظيم السالم، واالحتاد األورويب للعالقات العامة، واحتاد رابطات الدفاع عن حقوق            
مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية : اإلنسان والترويج هلا، وفرنسا احلريات

، واالحتاد )كيني املناصرين للعدالة والسالم، وباكس رومانارابطة الرهبان الدوميني    باسم أيضاً(
العام للمرأة العراقية، ومجعية حواء للمرأة، ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنـسان، وجملـس             

، واملنظمة الدولية املشتركة بـني      رصد حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان يف أستراليا، ومنظمة      
، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ورابطة       األديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية    

حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، واالحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية،          
 باسم منظمـة الـشمال      أيضاً(واملعهد الدويل للسلم، وجلنة رصد حقوق احملامني يف كندا          

مبـورورو  أ، ورابطـة    )التحرير (ليرباسيون، ومنظمة   )واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين    
للتنمية االجتماعية والثقافية، وحمامو مينبيون من أجل جمتمع دميقراطي، وحركـة مناهـضة             

 العـامل الثالـث   - باسم مركز أوروبـا  أيضاً(العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب      
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جلنـوب يف القـرن احلـادي       ، ومنظمة الشمال وا   )والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية    
والعشرين، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، وباكس رومانا، ومجعية الشعوب املعرضـة            
للخطر، ومركز دراسات اجملتمع، واحتاد العمل النسائي، واحتاد احلقوقيني العرب، ومرصـد            

  .األمم املتحدة، ومؤمتر العامل اإلسالمي
، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة      ٢٠٠٩يونيه  /ن حزيرا ٨ املعقودة يف    ١٢ويف اجللسة     -١٤٢

واجلمهورية العربية السورية ومجهورية    )  اإلسالمية -مجهورية  (حق الرد ممثلو إسرائيل وإيران      
  .كوريا الشعبية الدميقراطية وزمبابوي وسري النكا والصني وميامنار واليابان

مجهورية (ممثلو إيران   مرةً ثانيةً   لرد  ، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق ا       ذاهتاويف اجللسة     -١٤٣
  .واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان)  اإلسالمية-

  احلوار التفاعلي مع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة  -اءب  
، قـدمت   ٢٠٠٩يونيـه   /زيران ح ١٦الثالثة والعشرين املعقودة يف     ويف اجللسة     - ١٤٤
 اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنـسان يف الـسودان، سـيما مسـر، تقريريهـا                املقررة

)A/HRC/11/14و Add.1.(  
  .، أدىل ببيان ممثل السودان بصفته البلد املعينذاهتاويف اجللسة   -١٤٥
 يف  الرابعة والعـشرين املعقـودة    وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة           -١٤٦

  :ذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على املقررة اخلاصةاليوم ذاته، أدىل امل
باسـم   ()١(اإلمارات العربية املتحدة  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

، والبحـرين،   )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      ( )١(، وباكستان )جمموعة الدول العربية  
، وسلوفينيا، وسويسرا، والصني، والفلبني،     )باسم االحتاد األورويب  ( )١(واجلمهورية التشيكية 

، واململكـة العربيـة    )باسم جمموعة الـدول األفريقيـة     ( )١(وقطر، وكندا، وماليزيا، ومصر   
  السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛

ية العربية السورية،   أستراليا، واجلزائر، واجلمهور  : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والسويد، وكوستاريكا، ولبنان، والنرويج، ونيوزيلندا،         

  والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛
  جامعة الدول العربية؛:  التاليةدوليةالكومية احلنظمة املمراقب عن   )ج(  
مؤسسة الزبري اخلريية، ومنظمة    : يةمراقبون عن املنظمات غري احلكومية التال       )د(  

رصد العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومجعية حواء للمرأة، ومنظمة            
  . واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومركز دراسات اجملتمعاإلنسان، حقوق
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ردت املقـررة   ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    الرابعة والعشرين ويف اجللسة     -١٤٧
  .تاميةاخل اعلى أسئلة وأدلت مبالحظاهتاخلاصة 

  النظر يف مشاريع االقتراحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم  

  حالة حقوق اإلنسان يف السودان    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    التاسعة والعشرين يف اجللسة     -١٤٨
، املقدم مـن مـصر      A/HRC/11/L.17ع القرار   مشرو) باسم جمموعة الدول األفريقية   (مصر  

  ).باسم جمموعة الدول األفريقية، باستثناء أوغندا(
مـشروع  ) بالنيابة عن املشاركني يف التقدمي    (، نقح ممثل مصر     ذاهتاويف اجللسة     - ١٤٩

  .القرار شفوياً
األورويب باسم الدول األعضاء يف االحتاد      (، أدخل ممثل أملانيا     أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٥٠

قدمت و. A/HRC/11/L.17على مشروع القرار     A/HRC/11/L.19التعديل  ) األعضاء يف اجمللس  
مبـشاركة سويـسرا    واجلمهورية التشيكية باسم االحتاد األورويب       A/HRC/11/L.19التعديل  

انضمت أستراليا واليابان إىل    ويف وقت الحق،    . الواليات املتحدة األمريكية  والنرويج  وكندا  و
  .مي التعديلمقد
، أدىل ممثال االحتاد الروسي ومصر بتعليقات عامة بشأن مـشروع           ذاهتاويف اجللسة     -١٥١

  .القرار والتعديل
  .، أدىل ببيان ممثل السودان بصفته البلد املعينأيضاً ذاهتاويف اجللسة   -١٥٢
لس إىل تقدير    من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه انتباه اجمل        ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٥٣

 امليزانية الربناجميـة    يفمن آثار إدارية وآثار      A/HRC/11/L.19ملا يترتب على مشروع التعديل      
  ).انظر املرفق الثاين(

 للتصويت قبل التـصويت بـشأن       ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل الربازيل ببيان تعليالً         -١٥٤
  .A/HRC/11/L.19التعديل 
جري، بناء على طلب ممثل مصر، تصويت مسجل علـى          ، أُ أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٥٥

 ٨ امتناع   ، مع  صوتاً ١٩ مقابل    صوتاً ٢٠واعتمد التعديل بأغلبية    . A/HRC/11/L.19التعديل  
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. ويتأعضاء عن التص

  :املؤيدون  
رسك، األرجنتني، أوروغواي، أوكرانيا، أملانيا، إيطاليا، الربازيل، البوسنة واهل

مجهورية كوريا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، 
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املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس،        
  هولندا، اليابان؛

  :املعارضون  
االحتاد الروسي، األردن، إندونيسيا، أنغـوال، باكـستان، البحـرين،          

يا، جيبويت، الصني، غابون، الفلـبني، قطـر،        بنغالديش، جنوب أفريق  
  الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية؛

  :املمتنعون  
، الـسنغال،   ) املتعددة القوميات  -دولة  (أذربيجان، بوركينا فاسو، بوليفيا     

  .غانا، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند
ببيان سـحب فيـه رعايـة مـشروع القـرار           ، أدىل ممثل مصر     ذاهتاويف اجللسة     -١٥٦

A/HRC/11/L.17   فيه إىل تصويت على مشروع القرار        ي بصيغته املعدلة ودع A/HRC/11/L.17 
  .بصيغته املنقحة واملعدلة شفويا

، أُجري، بناء على طلب ممثل مصر، تصويت مسجل علـى           أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٥٧
واعُتمد مـشروع القـرار،   . حة واملعدلة شفوياً بصيغته املنق  A/HRC/11/L.17مشروع القرار   

عن أعضاء   ٩امتناع  ، مع    صوتاً ١٨ مقابل    صوتاً ٢٠بصيغته املنقحة واملعدلة شفويا، بأغلبية      
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون  

األرجنتني، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيـل، بلجيكـا، البوسـنة          
ية كوريا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شـيلي،        واهلرسك، مجهور 

فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،       
  موريشيوس، هولندا، اليابان؛

  :املعارضون  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيـسيا، باكـستان، البحـرين،          

يت، الصني، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، بنغالديش، جنوب أفريقيا، جيبو
  ماليزيا، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا؛

  :املمتنعون  
، الـسنغال،  ) املتعـددة القوميـات   -دولة  (أنغوال، بوركينا فاسو، بوليفيا     

  .غابون، غانا، مدغشقر، نيكاراغوا، اهلند
سـالفية الـسابقة إىل مقـدمي    انضمت مجهورية مقدونيا اليوغو   ويف وقت الحق،      -١٥٨

لالطالع على نص القـرار     .  بصيغته املنقحة واملعدلة شفوياً    A/HRC/11/L.17مشروع القرار   
  .١١/١٠ القرار ، اجلزء األول،، انظر الفصل األولاملعتمد
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  .، أدىل ممثل زامبيا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويتذاهتاويف اجللسة   -١٥٩
، أدىل ممثال السودان والواليات املتحدة األمريكية مبالحظات        أيضاً ذاهتايف اجللسة   و  -١٦٠

  .عامة بشأن القرار املعتمد

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  - خامساً 

  وىاإجراءات الشك  -ألف  
الـسابعة   واجللـسة    ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٨ املعقودة يف    الثانية عشرة يف اجللسة     -١٦١

، عقد اجمللس جلستني مغلقتني بشأن إجراء       ٢٠٠٩ونيه  ي/ حزيران ١٧ املعقودة يف    والعشرين
  .تقدمي الشكاوى

، أدىل الـرئيس    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    الثامنة والعشرين ويف اجللسة     -١٦٢
ببيان بشأن نتيجة اجللستني، ذكر فيه أن جملس حقوق اإلنسان قد قرر، يف جلسات مغلقة،               

مجهورية الكونغو الدميقراطية مبوجب إجراء تقـدمي       وقف النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف        
  .٥/١الشكاوى املوضوع عمالً بقرار اجمللس 

   من جدول األعمال٥مناقشة عامة بشأن البند   - باء  
، عقد اجمللس مناقـشة     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    الثالثة عشرة يف اجللسة     -١٦٣

  :هلا ببيانات املذكورون فيما يلي من جدول األعمال، أدىل خال٥عامة بشأن البند 
البحـرين، الربازيـل، اجلمهوريـة      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيـا، وآيـسلندا، والبوسـنة            ()١(التشيكية

ابقة، ومجهوريـة   واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـس        
  ، الصني، كندا، نيجرييا؛)مولدوفا، وصربيا، وكرواتيا

  الواليات املتحدة األمريكية؛:  املراقبة التاليةةممثل الدول  )ب(  
منظمة العفو الدولية، واللجنـة  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية   )ج(  

مع حقوق اإلنسان، وجملس حقوق     العربية حلقوق اإلنسان، وجلنة دراسة تنظيم السالم، وجت       
 باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية، والطائفة البهائية الدولية،         أيضاً(اإلنسان يف أستراليا    

، واجمللس اهلندي للتعليم، واملعهد الدويل لدراسات     ) بالقاهرة راسات حقوق اإلنسان  دومركز  
  .عدم االحنياز، واجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان
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  النظر يف مشاريع االقتراحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم  

  نظام اإلجراءات اخلاصة    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    التاسعة والعشرين يف اجللسة     -١٦٤

مبشاركة ) باسم حركة عدم االحنياز   (، املقدم من كوبا     A/HRC/11/L.8كوبا مشروع القرار    
  .االحتاد الروسي والصني

 بتعديل العنـوان، والفقـرة      ، نقح ممثل كوبا مشروع القرار شفوياً      ذاهتاويف اجللسة     -١٦٥
  . جديدة٣، وإضافة فقرة ٢ و١الرابعة من الديباجة، والفقرتني 

باسم الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب       (، أدىل ممثلو أملانيا     أيضاً ذاهتاويف اجللسة     -١٦٦
  . بتعليقات عامة بشأن مشروع القراروسويسرا وكندا) األعضاء يف اجمللس

بصيغته املنقحة شـفوياً بـدون تـصويت         ، اعُتمد مشروع القرار   ذاهتاويف اجللسة     -١٦٧
  ).١١/١١ القرار ، اجلزء األول، انظر الفصل األولاملعتمد،لالطالع على النص (

  االستعراض الدوري الشامل  - سادساً 
، أدىل الـرئيس ببيـان      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف الرابعة عشرة   يف اجللسة     -١٦٨

  .بشأن حالة وثائق الدورة الرابعة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
 PRST/8/1 وبياين الرئيس    ٥/١ وقرار اجمللس    ٦٠/٢٥١وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -١٦٩

امل، نظر اجمللـس يف      بشأن ترتيبات وممارسات عملية االستعراض الدوري الش       PRST/9/2و
نتائج االستعراضات اليت أُجريت خالل الدورة الرابعة للفريق العامل املعـين باالسـتعراض             

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ إىل ٢من يف الفترة  املعقودة ،الدوري الشامل

  النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل  -ألف   
فرع أدناه على موجز ملـا      ، يشتمل ال  PRST/8/1 من بيان الرئيس     ٣-٤وفقاً للفقرة     -١٧٠

أدلت به الدول موضع االستعراض والدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس من آراء فيمـا               
فضالً عن تعليقات عامة أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون قبل اعتماد اجللسة            يتعلق بالنتائج،   
  .العامة للنتائج

  أملانيا    
 جلميع األحكام ذات وفقاً ٢٠٠٩فرباير / شباط٢ بأملانيا يف  االستعراض املتعلقىجر  -١٧١

  :إىل الوثائق التالية واستناداً ٥/١من قرار اجمللس الصلة 
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من مرفق قـرار جملـس     ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من أملانيا وفقاً للفقرة          )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/4/DEU/1 (٥/١حقوق اإلنسان 

من ) ب(١٥ضية حقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته مفو     )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/4/DEU/2(مرفق القرار املذكور 

من مرفـق القـرار املـذكور       ) ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة        )ج(  
)A/HRC/WG.6/4/DEU/3.(  

، نظر اجمللس يف نتائج     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    الرابعة عشرة ويف اجللسة     -١٧٢
  ).جيم أدناهفرع انظر ال(تعراض املتعلق بأملانيا واعتمده االس
نتائج االستعراض املتعلق بأملانيا تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض          تضمنت  و  -١٧٣

أو االسـتنتاجات، ومـا     /، وآراء أملانيا بشأن التوصيات و     )A/HRC/11/15(الدوري الشامل   
مة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا      قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العا      

 أيـضاً انظـر   (يف الفريق العامل    معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى        اليت مل تعالَج    
A/HRC/11/15/Add.1.(  

أو االسـتنتاجات   /االستعراض بشأن التوصيات و   موضع  اآلراء اليت أعربت عنها الدولة        -١  
  لطوعية والنتائجالتزاماهتا ابشأن و

املمثل الدائم ألملانيا يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف اآلراء اإلضافية ألملانيا            عرض    -١٧٤
فربايـر  / شـباط  ٢بشأن التوصيات املقدمة خالل االستعراض الذي أجراه الفريق العامل يف           

عـني يف   ويرد النص الكامل لتعليقات أملانيا على التوصيات اجملمعة األربـع واألرب          . ٢٠٠٩
  ).A/HRC/11/15/Add.1(إىل تقرير الفريق العامل اإلضافة 
 الـذي أبـداه   االهتمام اإلجيايب جداًتنّم عن وأشار املمثل الدائم إىل أن ردود أملانيا         -١٧٥

الروح املنفتحة والبناءة الـيت     ، كما تنّم عن     البلد بإنشاء االستعراض الدوري الشامل وإجرائه     
 مجيـع   علـى فقد حظي االستعراض باهتمام معتـرب يف أملانيـا          . تعاملت هبا مع التوصيات   

  .املستويات، مبا فيها الربملان، وال ريب أن النقاش بشأن القضايا املثارة سيستمر
 جمموعة من جمموعات التوصيات األربعة واألربعني، وأغلبها ٣٥وقد قُبل ما جمموعه   -١٧٦

لكوهنا غري قادرة بعد على تقدمي رد هنائي        وأعربت أملانيا عن أسفها     . دون حتفظات أو قيود   
على التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري اجلديد امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             

ويف هذا الـصدد،    . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ألنه قضية ال تزال قيد النظر         
تتصل بالقضايا اليت كانت أو ال تزال       وهلا  ال ميكن قب  أشار املمثل الدائم إىل أن التوصيات اليت        

موضع نقاش متواصل وحمتدم فيما بني مجيع أصحاب املصلحة يف أملانيا، وأن التوصيات ذات              
  .النقاشهذا إضافة مثينة إىل ُتعترب الصلة 
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وأشارت أملانيا إىل أن مجيع التوصيات قد خضعت للفحص بعناية من الـسلطات                -١٧٧
، وُنظر فيها يف ضوء االلتزامات الدوليـة والقـوانني الوطنيـة            حتاديالاملعنية على الصعيد ا   

وكمـا ورد   . كليهما، وكذلك قيمتها املضافة يف محاية حقوق اإلنسان يف أملانيا وتعزيزهـا           
 يف التقرير الوطين، خضعت الردود على التوصيات ملشاورات مع منظمات اجملتمع املدين             سلفاً

وشكرهم الوفد على التزامهم حبقوق اإلنسان      . سان يف أملانيا  واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلن   
وأكد أنه ثبت من جديد طـوال عمليـة         . حقوق اإلنسان يف سبيل   ونقدهم البناء وتفانيهم    

االستعراض، من موجز مسامهة أصحاب املصلحة يف املشاورات احلالية، مدى أمهية املشاركة            
. وية واملتنوعة يف أداء ثقافة حقوق اإلنسان لوظيفتها   احلرة ملنظمات اجملتمع املدين الفاعلة واحلي     

  .وأعربت أملانيا عن احترامها ودعمها الكامل هلا، يف الداخل واجمللس على السواء
والحظت أملانيا، بالعودة إىل جوهر ردودها علـى التوصـيات، أن العديـد مـن         -١٧٨

هاجرين، ومسائل العنـصرية،  إىل جماالت حمددة حلقوق اإلنسان املكفولة للم تشري  التوصيات  
 وقد قُبلت تقريباً  .  عن قضايا األقليات   وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً       

 مبكافحة مجيـع حـوادث       تاماً أملانيا ملتزمة التزاماً  ما زالت   و. مجيع التوصيات ذات الصلة   
هذا السياق، أعربت ويف . وما يتصل هبا من ظواهر مكافحة فعالة نصري  العنصرية والتمييز الع  

  .املقرر اخلاص، غيثو مويغاي، للبلدَتَرقُّبها لزيارة أملانيا عن 
 على قبول الدعوة إىل إنشاء قاعـدة بيانـات    وبالرغم من أن أملانيا غري قادرة حالياً        -١٧٩

إحصائية مركزية بشأن احلوادث العنصرية واملتصلة بكراهية األجانب على النحو الـوارد يف             
. إىل حوار مفتوح بشأن احلاجة إىل مثل هـذه اآلليـة وجـدواها   فهي تتطلع  ،  ١٦التوصية  

مؤمتر ديربان االستعراضي    عدم املشاركة يف  ه، بالرغم من قرار أملانيا      وأضاف املمثل الدائم أن   
اخنراطها بشكل كامل يف املعركة الدولية ضد العنصرية ومجيـع أشـكال         فستواصل  األخري،  
الفئـات   حبماية حقوق اإلنسان للمهاجرين واألقليات و      أيضاًيا ملتزمة   أملانال تزال   و. التمييز
 مـن االتفاقيـة     وال ترى أملانيا أي تعارض بني هذا االلتزام وموقفها املعروف جداً          . الدينية

جمـاهرة  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والقيود املفروضة على            
فاملثال األول يعـود    . عتقداهتم الدينية أثناء أدائهم واجبهم    مبة املدنية   املدرِّسني وموظفي اخلدم  

إىل احلماية الكاملة للحقوق ذات الصلة يف اتفاقيات أخرى، بينما ال يعود أصل الثاين إال إىل                
واحلفاظ على حياديـة    ضرورة املوازنة بني اجلوانب اإلجيابية حلرية املعتقد وجوانبها السلبية          

  . ائل املعتقدالدولة يف مس
ن أملانيا مل   إ، حيث   ٣٠ إىل الرد على التوصية      أيضاًووجه املمثل الدائم انتباه اجمللس        -١٨٠

تكتف بتبين التوصية بشكل كامل، بل قدمت البيانات واملعلومات األساسية املتصلة بالوضع            
  .الواقعي يف البلد
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بـة يف اجمللـس بـشأن نتـائج         اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والـدول املراق          -٢  
  االستعراض

 على التوصيات، وال سيما فيما يتعلق بدمج لرد إجياباًأشادت قطر جبهود أملانيا يف ا  - ١٨١
 حبقوق اإلنسان املكفولة هلم، مـن        كامالً املسلمني يف اجملتمع على حنو أفضل ومتتعهم متتعاً       

اختذت تدابري إجيابيـة يف التـصدي   وأشارت إىل أن أملانيا . قبيل حرية الدين وعدم التمييز    
 وشجعت على تنفيذ التوصيات املتعلقة مبكافحة التمييز، وخباصة         ،للتمييز على أساس الدين   

 مع توصـيتها،    ورحبت قطر بالتطورات اليت حدث، متاشياً     . إزاء األقليات اإلثنية والدينية   
. صة ضد املـسلمني   فيما يتعلق مبعاقبة مرتكيب أي أعمال العنف على أساس عنصري، وخبا          

 إىل التدابري اليت اختذهتا أملانيا لكفالة االمتثال للمعايري الدولية، من قبيل محاية           أيضاًوأشارت  
حرية الدين، اإلسالم على سبيل املثال، مضيفة أن هذا يثبت اإلرادة الـسياسية للـسماح               

 عن أملـها يف     وأعربت.  كامالً  بالتمتع حبقوقهم متتعاً   ، وبوجه أخص املسلمني   ،لألجانب
  .مزيد من التحسن يف هذا الصدد

وسلطت اجلزائر الضوء على زيادة احلوادث العنصرية، خصوصاً ضـد املـسلمني              -١٨٢
وقالت إهنا ستتابع باهتمام كبري تنفيذ . وطاليب اللجوء ذوي األصول األفريقية غجروالسِّنيت وال

وأعربت عن اهتمامها بتـدابري     . ريتوصيتها مبتابعة توصيات جلنة القضاء على التمييز العنص       
منع اجلرائم ذات الدوافع العنصرية، وضمان املساواة يف التمتع باحلق يف السكن الالئق وإزالة              
العوائق اليت يواجهها طالبو اللجوء يف تعليم أبنائهم، وجعل الكراهية ذات الدوافع اإلثنية أو              

وإذ أشارت إىل التزام أملانيـا      . ايا اجلنائية العرقية أو الدينية ظرفاً من ظروف التشديد يف القض        
 ملـؤمتر   يةالتحضرياألعمال  مبكافحة العنصرية، فقد أوصتها اجلزائر باملسامهة بشكل فاعل يف          

، أعربت اجلزائـر عـن أسـفها        هذه األعمال  ملسامهة أملانيا يف     ونظراً. ديربان االستعراضي 
وأعربت عـن   .  اآلراء بشأن الوثيقة اخلتامية    ملقاطعتها للمؤمتر ودعتها إىل االنضمام إىل توافق      

أسفها لعدم قبول أملانيا التوصيات املتعلقة بالعمال املهاجرين وباالنضمام إىل االتفاقية الدولية            
  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ات علـى التوصـي   اجلوهرية  وشكر االحتاد الروسي أملانيا على ردودها التفصيلية و         -١٨٣
جتلّـى بوجـه    وأشار إىل هنج أملانيا البناء إزاء االستعراض الدوري الشامل، وهو ما            . املقدمة

لالحتاد  توصيتان  يف املائة من التوصيات، من بينها٧٠موافقة أملانيا موافقة تامة على خاص يف 
لتقرير املتعلق بتنفيذها خـالل دورة االسـتعراض        إىل صدور ا  وأعرب عن تطلعه    . الروسي

وسلط الضوء على موافقة أملانيا على التوصية املتعلقة بتكثيف اجلهـود الراميـة إىل              . ملقبلةا
وأعرب . مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

يف هذا الصدد ستشمل اعتماد قرار هنائي بشأن انضمام أملانيا          ناسبة  عن ثقته بأن اخلطوات امل    
  .ثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضيإىل الو
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 والتزامها مبواصلة تنفيذ    ١٥وأشادت اململكة العربية السعودية بقبول أملانيا التوصية          -١٨٤
 ماليـني   ٣,٤وساقت اندماج   . كراهية األجانب واإلسالم  خطة العمل الوطنية للقضاء على      

مام أملانيا بتنفيذ خطة عملها الوطنية      مسلم يف اجملتمع األملاين ومحاية حقوقهم كدليل على اهت        
أملانيا أكدت مـن جديـد التزامهـا        ذكرت أن   و. للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري    

بالتعاون مع اجملتمع الدويل، وأشادت هبا على جهودها اليت ال تكل حلماية حقوق اإلنـسان،     
  .وال سيما حقوق األقليات، ودعتها إىل مواصلة ذلك

هورية إيران اإلسالمية تأكيد شواغلها العميقة من العنـصرية املتناميـة           وكررت مج   -١٨٥
واستمرار التمييز على أساس العرق واألصل اإلثين ونوع اجلنس والدين واملعتقـد؛ وسـوء              

إنفاذ القانون؛ والزيادة املـثرية يف العنـف العنـصري ضـد            املوظفني املكلفني ب  املعاملة من   
وقالت إن احلكومة مل تعاجل     . مة الضعيفة للتصدي هلذه الظاهرة    األقليات؛ واستراتيجية احلكو  

السنيت، /بالقدر الكايف احلوادث املتعلقة بالعنصرية والتمييز يف حق املسلمني، ويف حق الروما           
عملي على عدم وجود تعريف للتمييـز       رد  م  وأشارت إىل أنه مل يقدَّ    . وغريمها من اجلاليات  

م رد واضح   ومل يقدَّ . وصت باعتماد تعريف واضح وشامل له      وأ ،العنصري يف التشريع احمللي   
فيما يتصل بكفالة التنفيذ الفعال ألحكام القانون اجلنائي ذات الصلة يف حالة اجلـرائم ذات               

وعّربت عن قلقها إزاء حرمان بعض املـسلمات مـن تـويل مناصـب              . الدوافع العنصرية 
ديدهن باختاذ إجـراءات تأديبيـة      كمدربات مدرسني وموظفات يف سلك اخلدمة املدنية وهت       

 إىل  أيضاًوأشارت  . ضدهن بسبب ارتدائهن غطاء الرأس، منتهكة بذلك حرية الدين والتعبري         
أن عضوية شخص ما يف بعض املنظمات الدينية أو اعتناقه بعض العقائد يشكل أحد األسباب 

  .الرئيسية حلرمانه من العمل يف الوظيفة العمومية
علـى  باجلوانب احلقوق إنسانية للحرب      إىل قبول توصية متصلة      وأشارت السويد   -١٨٦

وأعربت عن أملها يف أن تتضمن معلومات عن كيفية تطبيق التشريع فيما يتعلـق              . اإلرهاب
ورحبت بكون التوصيات الرامية إىل تعزيز مزيد من االنـدماج          . بتفتيش احلواسيب اخلاصة  

  .بدعم أملانياحتظى  بغض النظر عن خلفياهتم، وكفالة متتع مجيع األشخاص باحلق يف التعليم،
وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بأملانيا على إجراءاهتا األخرية الرامية إىل منح             - ١٨٧

وأشادت هبا على جهودها الراميـة إىل دمـج أعـضاء    . اإلقامة الدائمة ملن ُمنحوا اللجوء   
بيد أهنا الحظت أن التمييز يف      . اجملتمعاجلاليات املهاجرة بشكل أفضل يف التيار السائد يف         

خطة العمل   فرحبت بوضع    .إشكاالًحق بعض األقليات العرقية والدينية ومعاداهتا ال يزال         
الوطنية ملناهضة العنصرية وأشادت بأملانيا على جهودها املتواصـلة ملكافحـة العنـصرية             

  .وكراهية األجانب والتعصب
أن أملانيا قد قبلت أغلب التوصيات املقدمة، وهو ما         إىل  مع االرتياح   وأشارت تشاد     -١٨٨

ـ والحظت أن أملانيا    . اليت توليها أملانيا لالستعراض الدوري الشامل     يتجسد باألمهية    ساعد ت
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البلدان الفقرية يف مكافحة الفقر عن طريق متويل املشاريع اإلمنائية اليت كانت تـشاد أحـد                
  .املستفيدين منها

  هبا جهات معينة أخرىدلت تعليقات عامة أ  -٣  
رحبت املؤسسة األملانية حلقوق اإلنسان بقبول أملانيا ألغلب التوصيات، وسترصـد             -١٨٩

وطالبت بالتزام أقوى فيما يتعلق بالتصديق على مجيع املعاهدات األساسية          . تنفيذها عن كثب  
اية حقوق  باالتفاقية الدولية حلم  خباصة ما يتعلق منها     حلقوق اإلنسان وبسحب التحفظات، و    

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص           
. باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإزالة التحفظات على اتفاقية حقـوق الطفـل           

خباصة ما يتصل   مزيد من التطوير، و   يلزمها  وقالت إن إجراءات االستعراض الدوري الشامل       
 ألمهية حقوق اإلنسان، ال ميكن للحكومات       ونظراً. باحلوار التفاعلي واعتماد التوصيات   منها  

أن تتجاهل التوصيات ببساطة وينبغي أن تعمل يف ظل افتراض أن أي رفض يعامل على أنـه       
وأضافت أنه ينبغي النظر إىل االستعراض باالقتران مع آليات حقوق          . استثناء، يتطلب تعليالً  

إليه هيئات املعاهدات أو اإلجـراءات      ما خلصت   فالتوصيات املستندة إىل    . األخرىاإلنسان  
وأضافت أن حكومة أملانيا شرعت يف عملية تشاور بـشأن          .  إضافياً اخلاصة تستحق اهتماماً  

وينبغي .  من عملية االستعراض    منتظماً اًاعتماد التوصيات وأن هذا األمر ينبغي أن يكون جزء        
  .ن الكيفية اليت جرت هبا مثل هذه املشاورات ومىتأن تبلغ احلكومات ع

ووجه املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية انتباه اجمللس إىل حـاالت              -١٩٠
وأشار إىل أن اعتماد    . انتهاكات حقوق اإلنسان يف أملانيا حتت ذريعة احلرب على اإلرهاب         

باإلرهاب ليست  املشتبه فيهم   تجزين  احلكومة سياسات السرية واالنتهاك اجلسيم حلقوق احمل      
نتهاج أملانيا سياسـة الكيـل      وأعرب عن قلقه ال   . إال أمثلة قليلة على هذه التدابري االستثنائية      

مبكيالني يف احلرب على اإلرهاب، واعتربت احلصول على اعتراف من مشتبه فيه باإلرهـاب   
نظر إىل أنه ليس من شأن القانون        حلقوق اإلنسان، خاصة بال     فاضحاً بواسطة التعذيب انتهاكاً  

  .األملاين أن يقبل يف الظروف العادية تلك االعترافات كأدلة موثوقة
وأشارت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف إىل أن املدرِّسات األملانيات الالئي يرتدين     -١٩١

ال جيري متييز ضد املـسيحيني      احلجاب يتعرضن للتمييز على أساس جنسهن ودينهن، بينما         
ومثة قضية مزعجة أخرى هي زيادة      . بسبب دينهم أو متييز فيما يتعلق بالتقاليد الثقافية الغربية        

وأعربت عن قلقها   . اجلماعات اإلجرامية للنازيني اجلدد على املهاجرين واألقليات      اعتداءات  
ودعت اجمللس إىل أن    . أوضاع املهاجرين، ودعت إىل إبداء مزيد من التفهم لظروفهم        بشأن  
مسألة إمهال حرية التعبري واملعتقد، ب إىل أملانيا زيادة التزامها حبقوق اإلنسان واالنتباه إىل         يطل

  .األمر الذي ُيَعدُّ متييزاً
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إمهال حريـة املعتقـد     إزاء مسألة   وأعرب املركز اإليراين لبحوث النخبة عن قلقه          -١٩٢
قيود قانونيـة   فرض  نية إىل   وأشار إىل أن هذه القضية أدت يف بعض الواليات األملا         . والدين

 األزياء  وَبيَّن أن حظر  . على املسلمني، وخباصة النساء الالئي يواجهن التمييز الديين واجلنساين        
وأهاب . احلقوق األساسية للمسلمات  أمر ينتهك   الدينية يف بعض املدارس اليت تديرها الدولة        

اء الرموز والشارات الدينية يف بعـض       القوانني اليت حتظر ارتد   أن تعيد النظر يف     املركز بأملانيا   
كمـا دعـا    . تقييمها، لكي ال يتم انتهاك حرية الناس يف الدين واملعتقد         أن تعيد   الواليات و 

  .الذي تتبعه إزاء األديان األخرىذاته احلكومة إىل اتباع النهج غري التمييزي 
ـ             -١٩٣ ول التوصـية   وأعربت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان عن قلقها لرفض أملانيـا قب

بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مالحظة     
أن حجتها ظلت دون تغيري منذ إشارهتا، عندما كان جيري التفاوض بشأن االتفاقيـة عـام                

نصرية،  فيما يتعلق مبؤمتر ديربان االستعراضي، إىل التزامات أملانيا مبواصلة مكافحة الع           ١٩٩٠
وأبرزت البيانات اليت ذكرت أنه تقع على البلدان الدميقراطية مسؤولية جسيمة يف القبـول               

أنه ال ينبغي نـسيان  يرد فيها    اليت   ٦٦بالوثيقة اخلتامية على الصعيد العاملي، وال سيما الفقرة         
  .اهلولوكوست أبداً

 ات، مبا فيها التصديق قريباً    ورحبت منظمة العفو الدولية بقبول أملانيا بأغلبية التوصي         -١٩٤
واعتربت مسامهة أملانيـا  . على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

يف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
 على النحو املعلن يف اخلطة      ،وان بالنظر يف تصديقها عليه عندما حيني األ        قوياً والثقافية التزاماً 

ورحبت بالقبول بالتوصية باالحترام التام ألحكام الصكوك الدولية        . الوطنية حلقوق اإلنسان  
حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهـضة             

 هلذه الصكوك، فقد أعربت منظمة      وفقاً وبالرغم من تأكيد أملانيا أهنا عملت دوماً      . التعذيب
الدبلوماسية املقرونة عادة بعدم    ضمانات  العفو الدولية عن قلقها من استمرار االعتماد على ال        

قابلية اإلنفاذ وعدم اختاذ تدابري ملنع تسليم األشخاص يف املستقبل عرب إقليمها، مبا يف ذلـك                
 بتعزيز اجلهود الرامية إىل منع سوء       وأعربت عن أسفها لرفض أملانيا التوصيات     . اجملال اجلوي 
 وبالتصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة     ،إنفاذ القانون قبل املوظفني املكلفني ب   املعاملة من   

  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
اإليـدز  /وأشادت الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البـشرية           - ١٩٥

وهلا التوصيات باختاذ مزيد من املبادرات ملكافحة جرائم الكراهية القائمة على بأملانيا على قب  
امليول اجلنسية، وتعزيز التدابري الرامية إىل التصدي إىل املواقف املتسمة بـالتمييز، وإدراج             

وأشادت بأملانيا على قبوهلا    . امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف برامج التعليم العام واملساواة        
الناظم لتسجيل نوع اجلنس واملتحولني جنـسياً،        املتعلقة مبقترح تغيري القانون      ٢٢توصية  ال

 أن القـانون    ها قلقة مع ذلك من    لكن. حبيث مينحون احلق يف احلفاظ على زجياهتم القائمة       
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 تتسم بالتطفل وال طائل وراءها، منها على سبيل املثال مطالبة املقترح ال يزال يتضمن قيوداً
للتعقيم واملعاجلة باهلرمونات ليكون بإمكاهنم تغـيري وثـائقهم         ني جنسياً باخلضوع    املتحول
 ومبادئ يوغياكارتا بـشأن امليـول       وأوصت بأن يكون القانون اجلديد متماشياً     . الرمسية

غايري اهلوية لكفالة متاشي    مالتشاور مع   بأوصت احلكومة   كما  . اجلنسية واهلوية اجلنسانية  
  .حتياجاهتمالقانون اجلديد مع ا

 يف املائة من التوصيات، لكنـه       ٧٥وأشاد جملس الكنائس العاملي بأملانيا على قبوهلا          -١٩٦
وأعرب عن القلق من القضايا املتصلة باهلجرة والتمييز        . أشار إىل أنه ميكن حتقيق نسبة أعلى      

وأعرب عن أسفه لعدم ضمان مجيع حقوق املهاجرين، وخباصة املهـاجرين           . ضد املهاجرين 
. االحتكام إىل القـضاء   حقوقهم يف التعليم والصحة و    أمام  غري القانونيني الذين توجد عوائق      

وال يوجد حق املهاجرين يف العيش مع أسرهم يف اإلطار القانوين، كما أن حكومة أملانيا جزء 
وحىت مـن   بل  . من الفئة املتشددة من االحتاد األورويب اليت تسعى إىل زيادة تقييد هذا احلق            

. بالطرد بسبب أجل قـانوين بريوقراطـي      مهددون  يشون يف أملانيا لسنوات بشكل قانوين       يع
وسيساعد التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            

وأعرب عن أسفه لعدم وجود إرادة سياسية يف سحب حتفظ أملانيا على            . على تعزيز حقوقهم  
 لن يسمح بسحب الـتحفظ دون       ين النظام االحتاد  إ أن القول    فل، ذاكراً اتفاقية حقوق الط  

 وشجع احلكومة على التصديق دون شروط وقريباً      . ما هو إال ذريعة    رضا الواليات االحتادية  
على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           

 دعمها للوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي، رمبا خـالل           عن والثقافية واإلعالن رمسياً  
  . اجلاريةجمللسا أثناء دورة ٩احلوار بشأن البند 

   االستعراضموضعاملالحظات اخلتامية للدولة   -٤  
شكر املمثل الدائم، يف مالحظاته اخلتامية، من صميم قلبه املفوضية السامية حلقـوق         -١٩٧

وب وعلى املوارد اليت تضعها رهن إشارة االسـتعراض الـدوري           اإلنسان على عملها الدؤ   
الشامل، وخدمات املؤمترات على عملها املمتاز ويف كثري من األحيان خارج أوقات الدوام،             

  .دارة القديرة جللسات الدورةإلكما شكر الرئيس على تكرُّمه با

  جيبويت    
 جلميع األحكـام    وفقاً ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢ االستعراض املتعلق جبيبويت يف      ىجر  -١٩٨

  : إىل الوثائق التاليةاًدا، واستن٥/١قرار اجمللس من ذات الصلة 
من مرفق قرار جملـس     ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من جيبويت وفقاً للفقرة          )أ(  

  ؛)A/HRC/WG.6/4/DJI/1 (٥/١حقوق اإلنسان 
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من ) ب(١٥رة  جتميع للمعلومات أعدته مفوضية حقوق اإلنسان وفقاً للفق         )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/4/DJI/2(مرفق القرار املذكور 

من مرفـق القـرار املـذكور       ) ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة        )ج(  
)A/HRC/WG.6/4/DJI/3.(  

، نظر اجمللس يف نتائج     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    الرابعة عشرة ويف اجللسة     -١٩٩
  ).جيم أدناهالفرع انظر (دها االستعراض املتعلق جبيبويت واعتم

نتائج االستعراض املتعلق جبيبويت تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض          تضمنت  و  -٢٠٠
أو االستنتاجات، ومـا    /، وآراء جيبويت بشأن التوصيات و     )A/HRC/11/16(الدوري الشامل   

ى املسائل أو القضايا قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود عل           
  .يف الفريق العاملمعاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى اليت مل تعالَج 

أو االسـتنتاجات  / و االستعراض بشأن التوصيات موضع  اآلراء اليت أعربت عنها الدولة        -١  
  التزاماهتا الطوعية والنتائجبشأن و

  حبقوق اإلنسان الذي مل يتمكن مـن       قدمت جيبويت اعتذارات وزير العدل املكلف       -٢٠١
  .النظر يف النتائج املتعلقة ببلده يف اجللسة العامة للمجلساجللسة اليت جرى فيها حضور 
 من دستورها اليت تنص علـى  ١وفيما يتعلق حبرية التعبري، أشارت جيبويت إىل املادة        -٢٠٢

وهذه . و القلم أو الصورة   أن لكل شخص احلق يف التعبري عن أفكاره ونشرها حبرية بالكلمة أ           
 ٢وجييز القانون األساسي رقم . نصوص القانون ويف احترام شرف اآلخرينحمدَّدة يف   احلقوق  

املتعلق حبرية الصحافة واالتصال ألي شخص يف جيبويت أن يؤسس وسـائط اإلعـالم وأن               
 إىل التعبري   يستخدم ما خيتار منها حبرية للتعبري عن أفكاره واالتصال بأي أحد غريه وأن يصل             

وإضافة إىل هيئات الصحافة العامة، هناك صحافة خاصـة وكـذلك           . عن أفكار األخريين  
  .صحافية دولية وال توجد هناك قيود أو رقابة

وتستـضيف  . لتحسني وضع الصحافيني  املناسبة   التدابري   أيضاًاحلكومة  قد اختذت   و  -٢٠٣
القلم، وهو رابطة الدفاع عن حرية      جيبويت رابطة صحافيي أفريقيا الشرقية والوسطى ونادي        

  .التعبري وتعزيزها
ويف جماالت احلوار االجتماعي وحرية تأسيس اجلمعيات واحلقوق النقابية، أعربـت             -٢٠٤

ظهور بيئة إجيابية للمفاوضات    إجياد األوضاع اليت تشجع على      جيبويت عن اقتناعها بضرورة     
نص قـانون   يوهبذا اهلدف يف الذهن،     . افاجلماعية وإنشاء إطار حقيقي لعالقة ثالثية األطر      

اجمللس الوطين للعمـل    : العمل يف جيبويت على إنشاء عدة هيئات ثالثية األطراف أو مشتركة          
والعمالة والتدريب املهين؛ واللجنة الوطنية املشتركة لالتفاقات اجلماعية واتفاقات األجـور؛           

  .واللجنة الوطنية للسالمة والصحة املهنية
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ترد الطرائق مفصلةً   و.  من دستور جيبويت حرية تأسيس اجلمعيات      ١٥املادة  وتضمن    -٢٠٥
  .١٩٠١يف قانون لعام 

وفيما يتعلق باحلريات النقابية، تنص التشريعات على الضمانات الالزمة للنقابات            - ٢٠٦
 موضع تعليقات هيئات الرصد     اكانمثة بندان يف قانون العمل اجلديد       و. لتنظيم نفسها حبرية  

التفاقية منظمة العمل الـدويل     تعهدت جيبويت باالمتثال    وقد  . ةة ملنظمة العمل الدولي   التابع
  .٨٧رقم 
جيبويت خالل االستعراض أن العديد من الوفـود تناولـت الكلمـة وأن             نوهت  و  -٢٠٧

من اجملاالت اليت تتناول دمج املرأة؛ ومكافحة تشويه األعضاء         طائفة واسعة   التوصيات مشلت   
اث؛ واحلق يف التعليم؛ والوصول إىل الصحة؛ ومحاية الطفل؛ والتصديق علـى            التناسلية لإلن 

الصكوك الدولية؛ ومكافحة البطالة ووضع برامج مكافحة الفقر؛ وتعزيز النظـام القـضائي             
والوصول إىل العدالة؛ ووضع جدول زمين ملعاجلة التأخر الذي عرفه تقدمي التقارير إىل هيئات              

للتعاون وبناء القدرات مع املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان؛          املعاهدات؛ ووضع برنامج    
  .وتعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء اجملالس اإلقليمية ملساعدة اجملتمعات احمللية يف املقاطعات

  قلـيالً وقد قبلت جيبويت األغلبية الساحقة من التوصيات، وإن كانت رفضت عدداً    -٢٠٨
  .ريع احمللي أو ال تتوافق مع واقع البلدألهنا إما متعارضة مع أحكام التش

ونظم وفد جيبويت، فور عودته من الفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـدوري                -٢٠٩
وجرى . الشامل، حلقة عمل أشركت مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم اجملتمع املدين         

ىن بالتقارير الدورية وتنفيـذ  تعزيز قدرات اهليئات الوطنية اليت تع  : حتديد أربعة أركان رئيسية   
االتفاقيات الدولية؛ وتعزيز تقارير اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين على التوعية            

ملـوظفني  ابتعزيز حقوق اإلنسان األساسية ومحايتها؛ ووضع مناذج تدريبيـة موجهـة إىل             
كاالت إنفاذ القـانون    القضائيني وأعوان القضاء، أي القضاة واحملامني وحراس السجون وو        

وأفراد الشرطة؛ ومواصلة سياسة التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وتقدمي التقارير إىل            
  .هيئات املعاهدات

، حلقـة   ٢٠٠٩مارس  /جيبويت، بدعم من منظومة األمم املتحدة، يف آذار       أقامت  و  -٢١٠
وبعد ذلك  .  املعاهدات عمل من أربعة أيام بشأن صياغة التقارير وتقنيات تقدميها إىل هيئات          

بوقت قصري، أُعد تقرير أويل بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               
  .وجرت املوافقة عليه وإرساله إىل اهليئات املختصة

. ألمية الوظيفي واستفادت منه آالف الشابات     و ا وقد وضع برنامج واسع النطاق حمل       -٢١١
ملرأة ورفاه األسرة والشؤون االجتماعيـة تعزيـز هـذه الـربامج            وزارة النهوض با  تعتزم  و

 فتاة يف   ٤٠٠ تدريب   كما وضعت برامج ملا بعد حمو األمية، حيث جيري حالياً         . ومواصلتها
  .دورات فنية ومهنية
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واستجابة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل، اعتمدت الوزارة خطة رئيـسية            -٢١٢
، وهو ما سيمكن من تـسريع إضـفاء الطـابع           ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة    استراتيجياً وإطاراً

  . املؤسسي على القضايا اجلنسانية وتعزيز التمكني للمرأة بظهور مقاوِالت يف أوساط النساء
حلقة عمل عن الدراسـة الوطنيـة للفقـر         أُقيمت  ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨ويف    -٢١٣

 حتليل منهجي يقـوم علـى       وكان هدف الدراسة هو تقدمي    . والتفاوتات اليت تطال األطفال   
  .الوقائع ألثر الفقر والتفاوتات على األطفال

 بشأن قضاء األحداث، عملت احلكومة على       ١١ و ٩ومن أجل الرد على التوصيتني        -٢١٤
نص مشروع القانون الذي أدجمت فيـه مـواد         يو. إصالح األحكام املتعلقة جبنوح األحداث    

حقيقية للقصر عن طريق قاضـي األحـداث،        اتفاقية حقوق الطفل على بدء العمل بعدالة        
  .وحمكمة لألطفال وغرفة استئناف لألطفال

ملناطق الريفيـة، اعتمـدت   اإمكانية تلقي الرعاية الصحية، مبا يف ذلك وفيما يتعلق ب   -٢١٥
 للنهوض بالـصحة يرمـي إىل تقلـيص          وطنياً  ميثاقاً ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢احلكومة يف   

واطنني بفرص متساوية للوصول بقدراهتم يف اجملال الـصحي إىل          الفجوات احلالية وإمداد امل   
  .أعلى مستوى

وقد ُنوقشت مكافحة الفقر وُنظر فيها يف حلقة دراسية وطنية عن عمل احلكومـة،                -٢١٦
كما أُشركت يف هذه احللقة الدراسية اليت       . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨ إىل   ٩عقدت يف الفترة من     

  .علة أخرى من اجملتمع املدينترأسها رئيس اجلمهورية جهات فا
املواءمة بني مؤهالت عدم وفيما يتعلق بالبطالة، كشف تقييم أن العائق األساسي هو      -٢١٧

وقد حددت احلكومة إجراءات ذات أولوية للنهوض بالعمالـة         . الشباب وما يتطلبه السوق   
  .وتطوير التدريب املهين

 يف اتفاقيـة    ا بأن تصبح طرفـاً    كما اعتمد جملس الوزراء مشروع قانون يسمح هل         -٢١٨
وقد اتُّخذت تدابري إليداع    .  اجلمعية الوطنية  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ستنظر فيه قريباً      

صكوك التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري لـدى              
  .األمني العام

يف اجمللـس بـشأن نتـائج        راقبـة اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والـدول امل          -٢  
  االستعراض

رحبت قطر بروح التعاون واالنفتاح اليت أبدهتا جيبويت فيما يتـصل بالتوصـيات               -٢١٩
ورحبت علـى وجـه   . فرباير/واملالحظات اليت أدلت هبا الوفود خالل االستعراض يف شباط   

بويت يف جمال   وشددت على التقدم احملرز يف جي     .  من التوصيات  ٣٧اخلصوص بقبول جيبويت    
  .حقوق اإلنسان، وخباصة فيما يتعلق باحلق يف التعليم وحقوق الطفل
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.  مع مبادئ بـاريس    ورحبت اجلزائر بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متاشياً         -٢٢٠
وأقرت باجلهود املبذولة يف جماالت التعليم والرعاية الصحية ومحاية املرأة والطفل والقـضاء             

كيد توصيتها بأن تقدم املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان املـساعدة     وكررت تأ . على الفقر 
التقنية الالزمة اليت طلبتها جيبويت للوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة لتجاوز             

  .التأخري احلايل يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات
  نظـراً  ، بالثناء على حنو خاص    هنا جديرة إوهنأت كوبا جيبويت على جهودها، قائلة         -٢٢١

لكون جيبويت تكافح من أجل حسن أحوال شعبها يف ظل الظروف الشاقة املفروضـة مـن                
وأشار بارتياح  . النظام االقتصادي العاملي القائم، واليت فاقمها أثر األزمة املالية العاملية احلالية          

  . إىل أن جيبويت تواصل اختاذ خطوات إجيابية لتنفيذ التوصيات
وأشارت اإلمارات العربية املتحدة بارتياح إىل أن جيبويت قبلت أغلب التوصيات     - ٢٢٢

واعتربت أن  . املقدمة خالل دورة الفريق العامل، وقررت إشراك اجملتمع املدين يف تنفيذها          
جيبويت تسري يف االجتاه الصحيح يف جمال حقوق اإلنسان وأعربت عن تقديرها للجهـود   

  .اليت تبذهلا
ما تبذله من جهود تواجه فيها كثرياً مـن التحـديات           أشادت مصر جبيبويت على     و  -٢٢٣

وبعد أن أشارت إىل أن جيبويت قد       . والقيود، لكن ال يساورها شك بأن جيبويت ستتجاوزها       
قبلت طواعية أغلبية التوصيات، شجعت احلكومة على مواصلة جهودها، مرحبة يف الوقـت             

لتعليم والصحة واحلد من الفقر وتعزيز النظام القضائي واهليكل          باالهتمام املوىل جملاالت ا    ذاته
  .الوطين حلقوق اإلنساين

تقدير إىل اخلطوات اليت اختذهتا جيبويت لتنفيـذ عـدد مـن       مع ال وأشارت البحرين     -٢٢٤
وقالت إن التدابري املتخذة أظهرت استعداد جيبويت       . التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل     

وأشارت على وجه   . م جديد حلقوق اإلنسان وللتعاون مع آليات حقوق اإلنسان        إلعطاء زخ 
  .اخلصوص إىل التدابري الرامية إىل النهوض باحلق يف التعليم، وال سيما لألطفال

  ورحبت اململكة العربية السعودية بقبول أغلب التوصـيات، وال سـيما التوصـية               -٢٢٥
.  املدارس االبتدائية والثانوية وتعزيز التعليم العايل       بشأن اجلهود املستمرة لزيادة عدد     ١٧رقم  

 يف تعزيز حقـوق اإلنـسان       وبالرغم من العقبات اليت تواجهها جيبويت، فقد أحرزت تقدماً        
ومحايتها، حيث أقامت وزارة لتعزيز حقوق املرأة ومحايتها، وسنت قوانني لتعزيز احلـق يف              

  . سنة من التعليم اجملاين١٦ و٦مارهم بني التعليم لكي يستفيد األطفال الذين تتراوح أع
وأشادت إندونيسيا جبيبويت على عملها املتواصل واستراتيجياهتا البناءة الراميـة إىل             -٢٢٦

 سنة، قائلة إن    ١٦ و ٦احلد من األمية والنهوض بتعليم الفتيات الالئي تتراوح أعمارهن بني           
أشادت هبا على دجمها يف تـشريعها       ما  ك. من شأن هذا أن ميكن للفتيات وللنساء يف اجملتمع        

ورحبـت  . الوطين املعايري الدولية والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صـدقت عليهـا           



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 46 

باملبادرات الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف اجملال السياسي واالجتماعي، وال سيما فيمـا              
  .يتعلق بااللتزامات الوطنية إزاء األهداف اإلمنائية لأللفية

 وكرر دعوته اجملتمع الدويل إىل دعم ، توصية ٣٧وأشار املغرب إىل أن جيبويت قبلت         -٢٢٧
جيبويت يف جهودها الرامية إىل النهوض حبقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال مواءمـة التـشريع        

وينبغي تشجيع جيبويت على تقدمي طلبـات حمـددة         .  ذي الصلة  ايتاحمللي واإلصالح املؤسس  
عدة التقنية إىل الوكاالت واملؤسسات الدولية املعنية، مبا فيها املفوضـية           للحصول على املسا  

  .السامية حلقوق اإلنسان، من أجل تقدمها يف األهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيزها
وقال اليمن إن العرض والتقرير الذي قدمته جيبويت خالل االسـتعراض الـدوري               -٢٢٨

وكان قبول عدد كبري من التوصيات      . ت اليت تواجهها  الشامل وضحا جبالء إجنازاهتا والتحديا    
إشارة أخرى إىل األمهية اليت يوليها البلد للعديد من القضايا املثارة وااللتزام األخالقي بتعزيز              

  .وشجع جيبويت على املثابرة يف جهودها. حقوق اإلنسان ومحايتها
يت وضعتها من أجل تعزيز   ورحب السنغال باجلهود اليت بذلتها جيبويت والسياسات ال         -٢٢٩

الظروف االجتماعية ملواطنيها، وخباصة عن طريق الربامج الرامية إىل احلد من البطالة وتعزيز             
وأشارت إىل أن التدابري اليت اختذهتا السلطات يف خمتلف         . حقوق اإلسكان والتعليم والصحة   

هدافها يف جمال حقـوق     اجملاالت تظهر إصرار جيبويت لتجاوز القيود اليت تواجهها ولتحقيق أ         
  .السنغال اجملتمع الدويل على إبداء مزيد من التضامن مع جيبويت ودعا. اإلنسان
وأبدت نيجرييا تأثرها مببادرة جيبويت إىل اختاذ تدابري لتعزيز قدراهتا يف إقامة العدل؛               -٢٣٠

 الـذين  وإنشاء نظام لقضاء األحداث؛ وتدريب املوظفني القضائيني وموظفي إنفاذ القـانون   
يتعاملون مع قضايا األحداث؛ ووضع وتعزيز التدابري التشريعية الرامية إىل كفالـة التحقيـق              

  .السريع يف اجلرائم اجلنسية ضد األطفال ومقاضاة مرتكبيها
وشجعت بوركينا فاسو جيبويت على مواصلة جهودها لتنفيذ التوصـيات املقدمـة              -٢٣١

وأعربت عـن  . جراءات املتخذة سلفا هلذه الغاية    وأشارت بارتياح إىل اإل   . خالل االستعراض 
  .تضامنها مع جيبويت يف جهودها الرامية إىل تنفيذ استراتيجيات إعمال حقوق اإلنسان

  لت هبا جهات معنية أخرىتعليقات عامة أد  -٣  
رحبت املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيز التعاون االقتصادي الـدويل، يف            -٢٣٢

رك مع اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية ورابطة حقوق اإلنسان الدوليـة لألقليـات             بيان مشت 
األمريكية ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، باالهتمام اخلاص الذي توليه جيبويت حلقـوق             

وشجعت جيبويت على مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من األمية اليت ال تزال             . الطفل واملرأة 
بأن تواصل جهودها الرامية إىل وضع خطـة عمـل       جيبويت  وأوصت  . لنساء ا بني عالية جداً 

لتنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة حقوق الطفل، وذكرت جيبويت بأمهيـة التـصديق علـى               
  .صكوك حقوق اإلنسان األخرى
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وشدد اللقاء األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان على أن جيبويت قد قطعت على               - ٢٣٣
من سنوات االضطراب السياسي، بناء دولة تقوم على سيادة القـانون           نفسها، بعد العديد    

  وطنياً بأن تضع برناجماً  جيبويت  وأوصت  . بفضل تقيدها بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     
للنهوض حبقوق املرأة وإعادة تأهيل ضحايا الفقر والتشويه اجلنسي، ووضع إطار لتعزيـز             

  .حرية الصحافة
ية حلقوق اإلنسان جيبويت على قبوهلا عدة توصـيات، لكنـها           وهنأت اللجنة العرب    -٢٣٤

أعربت عن أسفها لكون التقرير مل حيدد، يف بعض فقراته، بشكل أوضح أي التوصيات قَبِلت        
والتأييـد  ) ه(٥٩ويف هذا الصدد، أشارت إىل تناقض بني رفض التوصـية           . وأيها َرفَضت 
  . يف التفسري، مما يولد تضاربا٧ً من التوصية ٦٨الظاهر للفقرة 

وأعرب مركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته عن استعداده للعمـل             - ٢٣٥
بتعاون مع جيبويت لكفالة الوفاء بالتزاماهتا، وال سيما يف جمال مواءمة التشريع احمللي مع              

  .املعايري الدولية
أهنـا  أُفيَد    وحثت مؤسسة احلكيم جيبويت على إصالح فعال لسلطتها القضائية اليت           -٢٣٦

حتت نفوذ السلطة التنفيذية، حيث ال حتترم احملاكم معايري احملاكمة العادلـة، وال سـيما يف                
 إىل ما ذكرته التقارير من      أيضاًوأشارت  . القضايا السياسية اليت ال جتري احملاكمات فيها علناً       

لقوانني القبليـة يف    تدخالت سياسية وقبلية يف اختيار القضاة واملوظفني القضائيني، وتطبيق ا         
ة بوصفها ديَّةً تقدم إىل أسرة الضحية       د الغرام قضايا، من بينها القتل واالغتصاب، حيث حتدَّ      

وقالت إنه بالرغم من أن الدستور والقانون ينصان على إنشاء النقابات وروابـط             . أو قبيلته 
د، مـشرية   العمال واألحزاب السياسية، فقد فرضت احلكومة يف بعض احلاالت بعض القيو          

على سبيل املثال إىل أن قانون العمل ينص على وجوب منح احلكومة لترخيص ليتسىن إنشاء               
  .االحتادات النقابية والنقابات

وشجع مركز القاهرة جيبويت على تعزيز تعاوهنا مع مجيع الصكوك واآلليات الدولية              -٢٣٧
لفني بواليات اإلجـراءات    حلقوق اإلنسان، وال سيما عن طريق توجيه دعوة دائمة إىل املك          

اخلاصة وكفالة تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدة واملساندة العلنية للمحكمة اجلنائية الدوليـة     
 الستمرار مضايقة نشطاء حقـوق       حداً وأهاب باحلكومة أن تضع فوراً    . اليت هي طرف فيها   

بيئة مواتيـة لوسـائط     اإلنسان، من قبيل رئيس الرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان، وأن هتيئ           
اإلعالم املستقلة بإلغاء قانون الصحافة احلايل وسن تشريع جديد يلغي العقوبات اجلنائية على             

 يف  اجرائم الصحافة مع غريها من األحكام، وأن تضمن حرية وسائط اإلعالم املنصوص عليه            
كومـة إىل   ودعـا احل  . العديد من املعاهدات اإلقليمية والدولية اليت صدقت عليها جيبـويت         

 وتوسيع اجملال املتاح هلم ملمارسة      اإلحجام عن مضايقة النقابيني وتوقيفهم واحتجازهم تعسفاً      
  .نشاطهم حبرية واستقاللية
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  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
كررت جيبويت يف مالحظاهتا اخلتامية تأكيد عدم وجود اضطهاد ألعضاء النقابات             -٢٣٨

الصحافة حرة، والصحافيون يعملون يف بيئة تسمح هلم بالتنقل واملـشاركة يف            ف. يف جيبويت 
  .صياغة السياسة العامة وإبداء آرائهم بشأن القضايا

للدول وممثلي اجملتمع املدين الـذين أعربـوا يف         جمدداً بالغ امتناهنا    وأكدت جيبويت     -٢٣٩
  .بياناهتم عن اهتمامهم حبالة حقوق اإلنسان يف جيبويت

، دعـت   ٥/١ من قرار اجمللـس      ٣٢ للفقرة   وفقاًوقبل اعتماد نتائج االستعراض، و      -٢٤٠
 وكان من املقرر    ٦٨سويسرا جيبويت إىل توضيح حالة مثان توصيات ترد قائمة هبا يف الفقرة             

وأكد ممثل جيبويت أن السلطات بـصدد       .  عليها خالل اجللسة العامة    أن تقدم جيبويت ردوداً   
  . وستقدم ردود فنية يف املستقبل،يات املشار إليها املقصودة واستعراضهاالنظر بعناية يف التوص

  كندا    
 جلميع األحكام ذات وفقاً ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣يف    االستعراض املتعلق بكندا   ىجر  -٢٤١

  :إىل الوثائق التالية واستناداً ٥/١من قرار اجمللس الصلة 
من مرفق قـرار جملـس      ) أ(١٥ة  التقرير الوطين املقدم من كندا وفقاً للفقر        )أ(  

  ؛)A/HRC/WG.6/4/CAN/1( ٥/١حقوق اإلنسان 
من ) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته مفوضية حقوق اإلنسان وفقاً للفقرة           )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/4/CAN/2(مرفق القرار املذكور 
من مرفـق القـرار املـذكور       ) ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة        )ج(  

)A/HRC/WG.6/4/CAN/3.(  
، نظر اجمللس يف نتائج     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    الرابعة عشرة ويف اجللسة     -٢٤٢

  ).انظر القسم جيم أدناه(االستعراض املتعلق بكندا واعتمدها 
نتائج االستعراض املتعلق بكندا تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض          تضمنت  و  -٢٤٣

أو االسـتنتاجات، ومـا     / وآراء كندا بشأن التوصيات و     ،)A/HRC/11/17(الدوري الشامل   
قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            

 أيـضاً انظـر   (يف الفريق العامل    معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى        اليت مل تعالَج    
A/HRC/11/17/Add.1.(  
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أو االسـتنتاجات،  /التوصيات وموضع االستعراض بشأن  اليت أعربت عنها الدولة    اآلراء  -١  
  التزاماهتا الطوعية والنتائجبشأن و

أشار املمثل الدائم لكندا يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أن كندا قدمت                - ٢٤٤
وصـيات   من التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل، وكذا الت         ٦٨ تناول    مكتوباً رداً

األخرى املقدمة كتابة من الدول اليت مل تتمكن من تناول الكلمة أثناء االستعراض بسبب     
  .القيود الزمنية

 توصية، وتقبل جزئيـاً     ٣٢ذكرت كندا، على حنو ما هو مبني يف ردها، أهنا تقبل            و  -٢٤٥
 . مـن االلتزامـات الطوعيـة   عدداًيف ردها كما أعلنت .  توصية١٤تقبل ، وال    توصية ٢٢

هذه التوصيات، عقدت كنـدا اجتماعـات مـع         قبل الرد على    وللحصول على معلومات    
 مشاورات إلكترونيـة عـرب      أيضاًمنظمات غري حكومية وممثلي الشعوب األصلية، وأجرت        

وعملت مع مجيع اجلهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ التوصـيات أو الـيت             . بوابة إلكترونية 
وقد كان االهتمام   . ل إعداد ردها الوطين للجلسة العامة     سيكون للتوصيات أثر عليها من أج     

مثـة  و. املدين والربملانينيشديداً، بدءاً باحلكومات وانتهاًء مبنظمات اجملتمع   مبتابعة االستعراض   
 هلـذه   ودعماً. جلنتان برملانيتان تعكفان على دراسة نتائج االستعراض الدوري الشامل لكندا         

  .حكومة كندا بتقدمي نتائج االستعراض املتعلق هبا إىل الربملانتعهدت املناقشات املتواصلة، 
ففيما يتعلق بالشعوب   . وتوسعت كندا يف بعض القضايا اليت تناولتها الردود الكتابية          -٢٤٦

األصلية، جرى ختصيص متويل جديد لدعم التدريب من أجل حتسني نتائج الشعوب األصلية             
 من اإلسكان وكـذا اهلياكـل       ‘األوىل يف احملميات  األمة  ‘يف سوق العمل وتلبية احتياجات      

وواصلت كندا دعم اتباع ُنُهج للشراكة العملية مع منظمات الشعوب األصـلية            . األساسية
وحكومات املقاطعات واألقاليم يف إجناز برنامج الصحة لألمم األوىل واإلنويـت وتقـدمي             

 ئيس وزراء كنـدا بيانـاً     ، قدم ر  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ويف  . خدمات الطفولة واألسرة  
وأنشئت جلنة للحقيقـة    .  للتالميذ السابقني باملدارس الداخلية اخلاصة باهلنود       اعتذاراً تارخيياً

  .كندا بالنظر يف التوصيات املقبلةتعهدت  و٢٠٠٨واملصاحلة عام 
بطـرق  وتعمل احلكومات يف كندا على تعزيز املساواة للمرأة وكفالة محاية حقوقها    -٢٤٧
ستكشاف سبل تيسري مشاركة املرأة يف قوة العمل وأمنـها االقتـصادي، وحتـسني              امنها  

املعيشية لنساء اإلنويت وامللونني واألمم األوىل، داخل احملميات وخارجهـا علـى            ألوضاع  ا
وقد أُنشئت حماكم العنف املرتيل يف العديد من الـدوائر  . السواء، والتصدي للعنف ضد املرأة   

العمل علـى   ا بتحديد أسباب العنف ضد نساء الشعوب األصلية و        ندتعهدت ك و. القضائية
. مع منظمات الشعوب األصلية واجملتمـع املـدين        بالتشاور   ،إجياد السبل املناسبة للتصدي له    

نظام العدالة اجلنائيـة    سبل تصدي   تعزيز التدابري الوقائية وحتسني     على   وتعمل احلكومات معاً  
  . فيهن نساء الشعوب األصليةالعنف ضد مجيع النساء، مبنملظاهر 
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. تلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للكندينيعلى حكومات كندا تعمل و  - ٢٤٨
فلحكومات املقاطعات واألقاليم سياسات وبرامج ترمي إىل احلد من الفقر؛ وقد نفذت            

 ونتيجة هلذه التدابري، اخنفضت بـشكل كـبري  . أربعة منها استراتيجيات للحد من الفقر 
حكومـة كنـدا    تعهدت  و. معدالت تدين الدخل يف صفوف املسنني والنساء واألطفال       

مبواصلة إجياد السبل لالستفادة من اجلهود الرامية إىل معاجلة قضايا الفقر والسكن، بتعاون 
  .مع املقاطعات واألقاليم

يع كندا التزامها باختاذ خطوات حامسة للقضاء على العنصرية وللتصدي جلم         أكدت  و  -٢٤٩
. قضايا التمييز اليت تواجه جمتمعاهتا احمللية املتنوعة األعراق واإلثنيات والثقافـات واألديـان            

على معاجلة ظـاهرة    ، وهي خطة عمل كندا ملناهضة العنصرية،        "كندا للجميع "خطة  تعمل  و
  . إدارة ووكالة احتادية٢٠التمييز العنصري بطريقة منسقة على نطاق 

فيذ تشريعها وبراجمها وخدماهتا املتصلة حبمايـة ضـحايا         رصد تن تقوم كندا ب  و  - ٢٥٠
متعدد املسارات حلماية الطفل من مجيع أشكال االستغالل        تتَّبع هنجاً   و. االجتار يف البشر  

اجلنسي، مبا يف ذلك إطار قانوين شامل لردع االستغالل وإخضاع مرتكبيه للمـساءلة؛             
؛ ودعم املشاريع اجملتمعية اليت تعزز      ووضع أدوات واستراتيجيات لوكاالت إنفاذ القانون     

  .الوقاية وتدعم الضحايا
تعزيـز تنفيـذ   على حكومات االحتاد واملقاطعات واألقاليم فرادى ومتعاونة    تعمل  و  -٢٥١

وتدرك كندا أنه قد تكون هنـاك       . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت كندا طرف فيها       
تلتزم بالنظر يف خيـارات تعزيـز اآلليـات         فهي  فرص لتحسني العمليات القائمة، ولذلك      

  .واإلجراءات املتصلة بتنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

يف اجمللـس بـشأن نتـائج        اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والـدول املراقبـة           -٢  
  االستعراض

 والـيت   قبلتها جزئيـاً  أشارت اجلزائر، بالعودة إىل التوصيات اليت قبلتها كندا واليت            -٢٥٢
 أكرب مـن االنفتـاح واالتـساق يف عمليـة           رفضتها، إىل أهنا كانت تتوقع من كندا قدراً       

وأشارت اجلزائر إىل رفض كندا املستمر االنضمام إىل توافـق          . االستعراض الدوري الشامل  
كات اليت  اآلراء بشأن جمموعة تدابري اجمللس لبناء املؤسسات ورفضها اإلدانة املنهجية لالنتها          

والحظت اجلزائر رفـض كنـدا      . ارتكبتها سلطة قائمة باالحتالل يف منطقة معينة من العامل        
من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري بـشأن   تأخذ بتوصية    اليت   ٦١التوصية  

تعديل قانون مكافحـة    ، وبشأن   اليت ُتربط باإلرهاب  الفئات  التوعية الرامية إىل محاية بعض      
وأشارت اجلزائر إىل أهنا كانت تود لو انتهزت كندا الفرصة إلعالن دعمها للوثيقة   . اباإلره

والحظت اجلزائر رفض كندا التقيد بصكوك دولية خمتلفة        . النهائية ملؤمتر ديربان االستعراضي   
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حلقوق اإلنسان يف الوقت الذي قدمت فيه توصيات مماثلة يف سياق االسـتعراض الـدوري               
  .خرىالشامل لبلدان أ

 ٦٨كوبا أنه جرى، خالل االستعراض املتعلق بكندا، صـياغة حـوايل            ونوهت    - ٢٥٣
وسلطت الضوء على تلك اليت تطلب إىل كندا التصديق على االتفاقيات الدوليـة             . توصية

 ومضاعفة جهودها ملكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري          ، فيها بعد  اليت ليست طرفاً  
 مـن مكونـات      أساسياً األمم األوىل، باعتبارها مكوناً   وكراهية األجانب، وال سيما ضد      

 من التوصيات، لكنها أعربت عن أسفها لكوهنا والحظت أن كندا قبلت عدداً   . الدميقراطية
استمرت يف رفض االمتثال الكامل إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية             

فها لنأي كندا بنفسها عن     كما أعربت كوبا عن أس    . وتنفيذه، وهي إحدى توصيات كوبا    
اجلهود الدولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب، وحثتـها علـى      
االنضمام إىل األنشطة الرامية إىل تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، وكذا الوثيقة اخلتامية             

 ك فيه هنجـاً وأشارت إىل أهنا حتن إىل الوقت الذي كانت كندا تسل    . للمؤمتر االستعراضي 
هي  إىل جانب األضعف، و     للعامل الثالث وتلتزم فيه بأنبل القضايا، وكانت فيه دائماً         مؤيداً

  . إىل ذلك النهجتنتظر عودهتا
وأوصى . وأعرب االحتاد الروسي عن أسفه لعدم تنفيذ التوصيات اليت قدمها إىل كندا            -٢٥٤

التمييـز  وبعمل مكافحـة العنـصرية،      ن التعاون الدويل فيما يتعلق      عكندا بأال تعزل نفسها     
 وبأن تنظر يف احتمال قبول الوثيقـة        ،العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب       

وشدد االحتاد الروسي أيضاً على أمهية وضع استراتيجية        . اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان    
تصادية العاملية احلالية وجدوى إيـالء  وطنية ملكافحة الفقر، ال سيما يف سياق األزمة املالية واالق  

  . الصعوباتيواجهون أشد حلالة ممثلي الشعوب األصلية الذين ة خاصأمهية
عاهدات وورقـات   املوأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل الشواغل اليت أثارهتا هيئات           -٢٥٥

كـذلك  أصحاب املصلحة بشأن أمور من مجلتها حاالت انتهاك حقوق اإلنـسان يف كنـدا، و        
ن، ون، واملـسلم  و للشعوب األصلية، ونساء السكان األصليني، واملهاجر       املتزايدة املعاملة التمييزية 

اجلاليـات املـسلمة   لدى والحظت إيران أن  . أفريقيةن من أصول    ون املنحدر ووالعرب، والكندي 
واغل وأشـارت إىل الـش    . ٢٠٠١سبتمرب  / باالضطهاد منذ أيلول   شعوراً دائماً والعربية يف كندا    

النظر  وحثت كندا على     ،املتعلقة بأعمال العنف اخلطرية املرتكبة ضد النساء من السكان األصليني         
والحظت أيضاً أن كنـدا    . من السكان األصليني  واملقتوالت  عدم حتقيقها يف قضايا املفقودات      يف  

 اجلذريـة    وأوصت كندا بأن تعاجل األسباب     ،مشل أسر الالجئني واملهاجرين   عوائق أمام مجع    تضع  
 إمكانية الوصول الفعال إىل العدل، وإقامـة وسـائل          وأن تكفل  ،ملختلف أشكال التمييز يف البلد    

 وإعادة النظـر يف     ، ومحاية حقوق األقليات العرقية والشعوب األصلية والسكان األصليني        ،للجرب
  . املتعلق بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةهاقرار
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سويد هبذه الفرصة للمشاركة رمسياً يف حوار االستعراض الدوري الشامل          ورحبت ال  -٢٥٦
الحظت أوالً أن التوصيات املتعلقة مبسألة العنف ضد النساء،         ف.  وأدلت بتعليقني  ،بشأن كندا 

مبن فيهن نساء الشعوب األصلية، ومن ضمنها توصياهتا اخلاصة املنـشورة علـى الـشبكة               
ثانياً، فيما يتعلق مبسألة العنف ضد األطفال، الحظت       و. ادعم حكومة كند  ب حتظىاخلارجية،  

دعم احلكومة وشجعت كندا على أن      ب حتظىلة  أالسويد أن التوصيات املقدمة بشأن هذه املسِ      
  .ُتدرج حظراً للعقوبة البدنية

بذهلا كندا لتـسوية    توأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها للجهود اليت          -٢٥٧
رحبت باالهتمام الذي كما .  األصليني، بغية تسريع العمليةتعلقة بأراضي السكاناملطالبات امل

أُويل للتوصيات الداعية إىل استعراض فعالية قوانينها املتعلقة مبكافحة االجتار وتنسيق جهـود             
إنفاذ القانون فيما بني السلطات الوطنية وسلطات املقاطعات والواليات، وطلبت املزيد مـن       

 وأعربـت عـن     ،بشواغل اجملتمع املدين  العترافها  كندا  بوأشادت  . يف هذا الصدد  املعلومات  
 إياه بشأن أنشطة    واستشارهتاتقديرها للجهود اليت تبذهلا لالستفادة من هذه العالقات البناءة،          

والحظت أن كندا عضو منوذجي يف اجمللس يظهر التزاماً         . متابعة االستعراض الدوري الشامل   
  .تعزيز حقوق اإلنسانعميقاً حبماية و

  .معظم التوصيات املقدمةقبول كندا بتشاد مع االرتياح ونوهت  -٢٥٨

  أدلت هبا جهات معنية أخرىعامة تعليقات   -٣  
 عمليـة االسـتعراض     تدفع يف أن    أملهاأعربت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان عن        -٢٥٩

املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب    بإعالن األمم إىل األمام فيما يتعلقالدوري الشامل احلوار    
وأشـادت  .  بتصديق كندا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        تعجلأن  و ،األصلية
وبالنسبة إىل التوصيات غري املقبولة، شـجعت       .  من التوصيات  اًعددقبوهلا  على  كندا  ب اللجنة

كما . قها من املتوقع أن حتق     كان كندا على وضع استراتيجيات عملية لتحقيق األهداف اليت       
تـشمل جلـان    ، على أن     إىل إنشاء آلية وطنية لتنفيذ التزاماهتا الدولية واإلبالغ عنها         هادعت

ووعدت اللجنة مبتابعة تنفيذ كندا للوثيقة   . حقوق اإلنسان واجملتمع املدين على الصعيد الوطين      
  .اخلتامية بكثري من االهتمام

. منع العنف ضد املرأة   على  الجتماعية   املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع ا      وعلق -٢٦٠
ودعا . وشدد على أمهية تقييم املسألة املعقدة املتعلقة بآثار العنف واالعتداء على املرأة واجملتمع            

سباب اإلمهال يف التحقيـق  أل و،تعزيز ومحاية حقوق املرأةأكرب ملسألة إمهال اهتمام إيالء  إىل  
  .ء من أزواجهناملهددات بالعنف واالعتدايف حالة النساء 

ها إزاء استخدام الشرطة الكندية     وأعربت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف عن قلق        -٢٦١
 املنظمة عن بالغ قلقها إزاء تطبيق الشرطة        وبينما أعربت .  ضد الناس   املفرطةَ  أو القوةَ  ،لعنفا

 الـصعق الكهربـائي     اتالكندية هلذه األشكال من العنف، فإهنا اعتربت استخدام مـسدس         
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 ،جلميع الصكوك واملبادئ التوجيهية الدوليـة حلقـوق اإلنـسان         أمراً منافياً   سياسة متبعة   ك
  .كنداب املتعلقوأهابت باجمللس أن ينظر يف هذه املسألة يف استعراضه 

وأشار املركز اإليراين لبحوث النخبة إىل قضايا حقوق اإلنسان للمواطنني الكنديني            -٢٦٢
والحظ أن اجلاليـة    . واألفارقة وزيادة كره اإلسالم يف البلد     من املسلمني والشعوب األصلية     

وختضع ملختلف  مستمر  حتت ضغط   تعيش  سبتمرب،  / أيلول ١١، عقب هجمات     باتت املسلمة
قوات الشرطة  لالعنف املفرط   إزاء  املهاجرين و أوضاع  وأعرب عن قلقه إزاء     . التحاملأشكال  
  .ميع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانجبأن تفي ودعا اجمللس إىل أن يهيب بكندا . واألمن
 يف بيان مشترك مع املنظمة املعنية باالتصاالت ،وأشار اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية -٢٦٣

 ،يف أفريقيا وتعزيز التعاون االقتصادي الدويل واملنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية           
يف االستعراض الدوري الشامل "  األصلينيالسكان "عبارةإىل شكاوى وردت بشأن استخدام 

املسائل العالقة، وإصدار اعتذار عام، وإقامة جلنة لتقصي احلقـائق          ضرورة  إىل  ونوه  . لكندا
إىل وأشار . واملصاحلة جلميع الشعوب األصلية، واعتماد إعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية

يف قوالـب   أو اجلماعات   راد  ضرورة أن حترص الدول على عدم وضع األف        وإىل   ٦١التوصية  
 حىت ال تصبح اهتامات اإلرهاب واجهة سهلة الستخدام         ،لتسهيل حتديدهم كإرهابيني  منطية  

  .القوة واألسلحة ضد املقاومة غري العنيفة والسلمية
وأشار امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل الـصعوبات اجلمـة الـيت               -٢٦٤

 ونصح. املقيمني يف كندا  و أفريقيةشخاص املنحدرين من أصول     تواجهها كندا فيما يتعلق باأل    
وضع برنامج لتنفيذ برنامج عمل ديربان وتعزيز االندماج احلقيقي لنـساء الـشعوب             بكندا  

وهنأ كندا على   . األصلية والنساء السود وغريهن من األقليات يف النسيج االقتصادي الكندي         
ـ  ٢٠٠٤ وعلى اعتمادها يف عام      ،امية يف مكافحة الفقر يف البلدان الن      إسهامها ـ  اً قانون ن  ميكّ

  .املؤسسات الكندية من نقل براءات االختراع الطبية ملكافحة اإليدز يف البلدان النامية
والحظت املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصـلية أن كنـدا ال تقبـل أو                -٢٦٥

، ورفـع   ١٦٩عمـل الدوليـة رقـم       ميكنها أن تقبل التوصيات املتعلقة باتفاقية منظمة ال        ال
أطفال الشعوب األصلية، وإعالن األمـم      ب فيما يتعلق اتفاقية حقوق الطفل    على  تحفظات  ال

التزام كندا بتقدمي نتائج االستعراض     وقالت إهنا تؤيد    . ن حقوق الشعوب األصلية   أاملتحدة بش 
تزامات لل بتنفيذ اال  آلية حملية دائمة تتص   وأكدت ضرورة إرساء     ،الدوري الشامل إىل الربملان   

وشددت على  . حقوق اإلنسان عموماً وبالنسبة إىل الشعوب األصلية حتديداً       يف جمال   الدولية  
 يف حد ذاهتا    تكفلالتزام كندا بالنظر يف توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة رغم أهنا لن             

  .العدل واالحترام
 ثـالث  باسـم (رسة كأداة للسلم    وكان من املقرر أن تتحدث الرابطة العاملية للمد        -٢٦٦

، واللجنة العربية حلقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان،          )منظمات أخرى 
ولكن  ، للمنظمات غري احلكومية   ةاملخصصدقيقة  فترة العشرين    خالل   ،ومنظمة العفو الدولية  
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 ة، املعقـود  ةعـشر  ةاخلامساجللسة  ويف  . ُيسمح هلا أن تفعل ذلك بسبب تأخر االجتماع        مل
سابقة بيانات املنظمات   موجزات   إدراج، استثنائياً،   اجمللسيونيه، قرر رئيس    / حزيران ١٠ يف

  .اجللسات يف هذا التقرير رغم أهنا مل ُتقدم خالل الذكر
قدمته الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم مع املنظمة        مكتوب  بيان مشترك   صدر  و -٢٦٧

سكان والتنمية، والشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعـة         الكندية للعمل من أجل ال    
 .متالزمة نقص املناعة املكتسب، واملنظمة الدولية لتنمية موارد الـشعوب األصـلية           /ةالبشري

. باعتراف احلكومة بأمهية مسألة السكان األصـليني املفقـودين واملقتـولني          ورحب البيان   
، رأت الرابطـة  ٥٤ و ،٥٠ و ،٤٩ إىل   ٤٧ و ،٤٥و ،٣٨ إىل   ٣٣وباإلشارة إىل التوصـيات     

 التعليقات اليت   التأكيد على وكررت  . العاملية للمدرسة كأداة للسلم أن ردود كندا غري كافية        
  بسد الفجوة يف٢٠٠٦ يتناىف مع الوعد االنتخايب لعام    ١٧تفيد بأن عدم قبول كندا للتوصية       

وأعربت عن خيبة أملـها إزاء       .لكنديني نوعية احلياة بني الشعوب األصلية وباقي ا       مستويات
تأييد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب       اليت تدعوها إىل     ،٥٢رفض كندا للتوصية    

، رأت أن املشاورات املتعلقة باتفاقية العمال املهـاجرين         ٥٧وفيما يتعلق بالتوصية    . األصلية
  .كانت غري كافية

. ٢، بقبـول التوصـية      املكتوب ايف بياهن ،  اللجنة العربية حلقوق اإلنسان   ورحبت   -٢٦٨
 بشأن التصديق على االتفاقية الدولية املتعلقة حبقـوق         ٥وأعربت عن أسفها لرفض التوصية      

 كندا على اإلسـهام يف      اليت حتث ها الثاين،   ؤ، ال سيما جز   ٢١العمال املهاجرين، والتوصية    
األجانب وما يتصل بـذلك مـن       اجلهود العاملية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره        

 مظاهر  أثارساورها القلق بشكل خاص إزاء حجة أن مؤمتر االستعراض          قالت إنه ي  و. تعصب
ودعت كندا إىل إعادة النظر يف موقفها بشأن مـؤمتر اسـتعراض            . التعصب والعداء للسامية  

صت كندا بالتصديق وأو. العاملياالنضمام إىل الوثيقة اخلتامية لكفالة قبوهلا     إىل  نتائج ديربان و  
  . التعليم جمال التمييز يفاخلاصة مبكافحة ١٩٦٠على اتفاقية اليونيسكو لعام 

، عن أسفه للقرار    املكتوب هوأعرب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، يف بيان        -٢٦٩
وأشار إىل رفض كندا تأييد إعـالن  .  توصية جزئياً أو كليا٢٨ًالذي اختذته كندا بعدم قبول   

 وأعرب عن أسفه لعدم جدية املشاورات مـع         ،مم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية     األ
وأعرب عن أسفه .  وأشار إىل أن اختيار التوصيات املقبولة مل يتم بطريقة شفافة  ،اجملتمع املدين 

لرفض كندا االعتراف بأهلية احملاكم للنظر يف احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             
 إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          واالنضمام
وأعرب عن قلقه إزاء رفض قبول التوصيات املتصلة باملواطنني الكنـديني الـذين             . والثقافية

  .يواجهون عقوبة اإلعدام يف اخلارج
 رغم  ،يد من التوصيات  ورحبت منظمة العفو الدولية، يف بياهنا اخلطي، بقبول كندا بالعد           -٢٧٠

وأعربت عن خيبة أملها إزاء رفض كندا للتوصيات        . أهنا كانت تتوقع رداً أكثر طموحاً من كندا       
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دعم إلعالن األمـم املتحـدة      القوق اإلنسان وبإعالن    حلصكوك الدولية   الاملتصلة بالتصديق على    
 وحثت  ، إىل الربملان  هاورحبت بالتزام كندا بتقدمي نتائج استعراض     . بشأن حقوق الشعوب األصلية   

، وحثت احلكومـة علـى أن       وهاذو ح ذالسلطات التشريعية يف املقاطعات واألقاليم على أن حت       
  .يف جمال حقوق اإلنسان  بسرعة لوضع هنج جديد لتنفيذ التزامات كندا الدوليةتتحرك

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
ء اجملموعة الثالثية وللوفود واملنظمات اليت أسهمت       أعربت كندا عن تقديرها ألعضا     -٢٧١

 تدوم أربعـة أعـوام      دورة االستعراض الدوري الشامل على أنه       وقالت إهنا ترى  . يف العملية 
 استعراضـها   حتـضريات  أن أمتت كنـدا   وبعد  . الستعراضا موضوعوتتمحور حول البلد    
 تنفيذ التوصـيات املقبولـة،      وسيتطلب.  إىل مرحلة التنفيذ   فإهنا تتطلع واالستعراض نفسه،   

  . الطوعية، مشاركة مستمرة من مجيع مستويات احلكومةاالتزاماهتو
الستعراض الدوري الـشامل بوصـفه   لدعاة املبكرين وامللتزمني   ال منكانت كندا   و -٢٧٢

 كندا ملتزمة بالعمل لتعزيز هذه اآللية اجلديدة الدينامية         وما زالت . لساجملأحد أهم ابتكارات    
  .منوها ولتحسني محاية حقوق اإلنسان لكل األشخاص يف مجيع أحناء كنداخالل 

  بنغالديش    
جلميع األحكـام ذات    وفقاً   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣ استعراض بنغالديش يف     جرى -٢٧٣

  : إىل الوثائق التاليةاًدا، واستن٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مرفق قـرار   من  ) أ(١٥اً للفقرة   التقرير الوطين الذي قدمته بنغالديش وفق       )أ(  
  ؛(A/HRC/WG.6/4/BGD/1)٥/١اجمللس 

مـن مرفـق القـرار      ) ب(١٥فوضية وفقاً للفقرة    املالتجميع الذي أعدته      )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/4/BGD/2)املذكور 
من مرفق القرار املذكور    ) ج(١٥املوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً للفقرة         )ج(  

(A/HRC/WG.6/4/BGD/3).  
، يف ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران١٠، املعقود يف ة عشرة اخلامسجلستهلس، يف   اجملونظر   -٢٧٤

  ). جيم أدناهالفرعانظر (نتائج االستعراض املتعلق ببنغالديش واعتمدها 
 نتائج االستعراض املتعلق ببنغالديش تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض  وتضمنت -٢٧٥

أو االسـتنتاجات،   /آراء بنغالديش بشأن التوصـيات و     ، و (A/HRC/11/18) الدوري الشامل 
 قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو           الطوعية والردود اليت قدمتها    والتزاماهتا

انظر أيضاً (الفريق العامل  الذي دار يف     كافية أثناء احلوار التفاعلي      معاجلةاملسائل اليت مل ُتعاجل     
  ).A/HRC/11/18/Add.1 الوثيقة
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أو االسـتنتاجات   /اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض بشأن التوصيات و        اآلراء    -١  
  بشأن التزاماهتا الطوعية والنتائجو

أشار القائم باألعمال يف البعثة الدائمة لبنغالديش لدى مكتب األمـم املتحـدة يف               -٢٧٦
 احلكومة اجلديدة مقاليد    منذ تويل خالل زيارهتا األوىل    ،   وزيرة اخلارجية  سّؤَرأن تَ جنيف إىل   
األمهية ينّم عن    ،٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣ خالل استعراضه املعقود يف      وفد بنغالديش  السلطة،

وكان إجراء االستعراض جتربة مثمرة     . اليت توليها احلكومة هلذه اآللية اجلديدة حلقوق اإلنسان       
 حالة حقوق اإلنـسان، وحتديـد   لىعبإلقاء نظرة أكثر تعمقاً مما ألزمها ومفيدة لبنغالديش،  

فرصة إلشـراك مجيـع الوكـاالت       أتاح  و. اجملاالت احملتملة اليت تتطلب املزيد من االهتمام      
  .احلكومية ذات الصلة واجملتمع املدين يف خطاب حقوق اإلنسان داخل البلد

بنغالديش كيـف كـان     عرفت  و. وكان احلوار التفاعلي يف الفريق العامل جد مثمر        -٢٧٧
والحظت بكثري من االرتيـاح أن هنـاك        . تمع الدويل ينظر إىل حالتها واجلهود اليت تبذهلا       اجمل

ورغـم  . اعترافاً إجيابياً باجلهود املبذولة، مع اعتبار بعض اإلجنازات أمثلة ألفضل املمارسـات           
القصور أوجه  على وعي بأن هناك عدداً من       ، فإهنا    بنغالديش  اليت حققتها  العديد من اإلجنازات  

وكانت معظـم األسـئلة     . وأشارت عدة وفود إىل أوجه عجز بنغالديش      . لتحسنيا توجماال
ونظرت فيها بنغالديش بإمعان وتشاورت مع اإلدارات       . والتوصيات املقدمة صعبة ولكن بناءة    

  .كوثيقة عامةوهي متاحة احلكومية قبل وضع ردودها على التوصيات يف صيغتها النهائية، 
ومل يكن  .  اإلجراءات فعالً لتنفيذ بعضها    ء التوصيات، مع بد   جل وقبلت بنغالديش  -٢٧٨

من املمكن قبول توصية واحدة أو اثنتني ألهنما كانتا تتعارضان مـع دسـتور بـنغالديش                
ويف حاالت قليلـة، مت أيـضاً تقـدمي         . الراسخةأحكامها القانونية أو قيمها االجتماعية       أو

يف عن أملها    بنغالديش   وأعربتوق اإلنسان   إيضاحات من أجل فهم أفضل لسياق محاية حق       
وأشارت بنغالديش إىل أن التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان        . أن يفهم اجمللس ويقدر هذا النهج     

 معايري  بلوغهي على اقتناع بأن عليها أن تسعى باستمرار إىل     ف. ال ينحصر يف هذه التوصيات    
. االقتـصادية  -ميـة االجتماعيـة     وقواعد أمسى، سواء يف جمال حقوق اإلنسان أو يف التن         

 حتديات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       الذي يعاجل مجيع   ايتوأشارت أيضاً إىل إطارها املؤسس    
، وجمتمعها املدين املفعـم باحليويـة، واللجنـة الوطنيـة حلقـوق          نظام حكمها الدميقراطي  

  .املنشأة حديثاً اإلنسان
تواجهها يف جمال حقـوق اإلنـسان   وأوضحت بنغالديش أن معظم التحديات اليت      -٢٧٩

 احلكومة على سبيل األولويـة      اهتمتوكنتيجة لذلك،   .  الفقر والتخلف  تضرب جبذورها يف  
تخفيف حدة الفقر، من خالل جمموعة من األفكار والسياسات احمللية، من قبيل االئتمانات             ب

تواصل بـنغالديش   وس. البالغة الصغر، والتعليم غري الرمسي، وبرامج شبكة األمان االجتماعي        
،  حبلـول االسـتعراض املقبـل      ،حتقيق املزيد من التقدم وهي واثقة من أنه       على  العمل اجلاد   

  . عن تقدم هام يف سعيها إلعمال حقوق اإلنسانسيمكنها اإلبالغ
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اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  االستعراض نتائج
تعبري هو  ستان أن قيام وزيرة خارجية بنغالديش بعرض التقرير الوطين          الحظت باك  -٢٨٠

 التوصيات جل قبول ويشكل. قوق اإلنسان حل احلكومة املنتخبة حديثاًتوليهاعن األولوية اليت 
وأشارت باكستان إىل أن التوصـيات الـيت مل تعتمـدها           .  على هذا االلتزام   إضافياً اًشاهد

يت ال تقع ضمن خانة املعايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان            بنغالديش كانت بوضوح تلك ال    
وأعربـت عـن    . وأشادت هبذا املوقـف   . تتطابق مع قوانينها والتزاماهتا وقيمها الوطنية      وال

  .إلجراءات اليت مت بدؤها لتنفيذ التوصيات املقدمةلتقديرها 
الذي يـنم     عن سعادهتا لعرض بنغالديش    )البوليفارية -مجهورية  (وأعربت فرتويال    -٢٨١

جيايب بشأن اإلجنازات الـيت حققتـها       اإلتفاعل  أتاح اجملال لل  والذي   ، والتعاون عن االنفتاح 
وشكرت بنغالديش على ردودها، ال سيما بشأن تنفيذ استراتيجية         . هاتوالتحديات اليت واجه  

لفئـات   ل املؤيـدة احلد من الفقر يف املناطق النائية وقيمت على حنو إجيايب الربامج اإلمنائيـة              
واعترفت فرتويال جبهـود بـنغالديش وإرادهتـا        . الضعيفة، خاصة النساء يف حاالت الفقر     

  .السياسية بالنسبة إىل حقوق اإلنسان
 إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خـالل         جاّدةوالحظت قطر أن بنغالديش تسعى       -٢٨٢

يضاً إجنـازات بـنغالديش     ولوحظت أ . خطط األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما بشأن التعليم       
واجلهود الكبرية اليت تبذهلا ملواجهة التحديات اليت تعترض سبيلها يف جماالت احلوكمة الرشـيدة،              

ودعـت  . التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحقوق اإلنسان، وختفيف حدة الفقر، وحقوق املرأة         و
الديش، مبا يف ذلك املشورة التقنيـة،       أيضاً املفوضية وغريها من اهليئات إىل تقدمي املساعدة إىل بنغ         

  .، مبا فيها تغري البيئة واملناخ الذي يؤثر يف حقوق اإلنسانسبيلهالتواجه التحديات اليت تعترض 
 كوبا بأن بنغالديش قبلت معظم التوصيات وأبرزت أن اجلهود اليت بذلتها            وسلمت -٢٨٣

 حالة متفاقمة من جراء األزمـة       والحظت أن هذه اجلهود ُبذلت يف     . لتنفيذها جديرة بالثناء  
والحظت أن بنغالديش ما زالت تعزز التعلـيم وحقـوق          . املالية واالقتصادية الدولية احلالية   

واعترفت باإلجراءات املنفذة ملكافحة الفقر واجلوع ولتلبية االحتياجات األساسية، من          . املرأة
  .صلة هذه اجلهودقبيل الغذاء والسكن والتعليم والصحة شجعت بنغالديش على موا

.  التحدث خالل استعراض بـنغالديش ألهنا مل تستطعوأعربت بيالروس عن أسفها     -٢٨٤
 املتعلقة حبقوق املرأة والطفل، تلكودعمت عدداً من التوصيات اليت قبلتها بنغالديش، مبا فيها      

 عـن  وأعربـت . والتعليم والرعاية الصحية، ومواصلة اختاذ تدابري فعالة للقضاء على الفقـر     
ارتياحها ملوافقة بنغالديش على مجيع التوصيات املتصلة بفئات املواطنني الضعفاء وأعربت عن          

  . استعراضهالتحضرياقتناعها بأن بنغالديش ستتبع هنجاً جاداً يف تنفيذ التوصيات مثلما فعلت 
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والحظت البحرين أن بنغالديش اعتمدت عدة تدابري لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،            -٢٨٥
بدية أن بنغالديش راغبة متاماً يف إعطاء زخم جديد لتحركها يف جمال حقـوق اإلنـسان                م

بنغالديش تكافح العنف ضد املـرأة،      بأن  ورحبت  . والتعاون كلية مع هيئات األمم املتحدة     
. أنشأت جلنة لتقدمي املساعدة الطبية والقانونية والشَُّرطية، وبيـوت للنـساء املعـوزات             إذ

ها البالغ للجهود اليت تبذهلا بنغالديش للقضاء على اجلوع والعنف ضـد            وأعربت عن تقدير  
  .األطفال بتعاون وثيق مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

سردها ولجهود املبذولة واإلجنازات احملققة     ل هاعرضعلى  وشكرت الصني بنغالديش     -٢٨٦
بالتدابري النشيطة الـيت اختـذهتا      ورحبت  .  والتحديات اليت اعترضت سبيلها    للعوائقالصريح  

 الـدويل وأعربت الصني عن أملها يف أن يقدم اجملتمـع          . بنغالديش لتنفيذ التوصيات املقبولة   
وأعربت عن تعاطفها الـصادق مـع       . املعونة االقتصادية والتقنية الالزمة ملساعدة بنغالديش     

  .بنغالديش ألهنا عانت مؤخراً من عواصف مدارية عنيفة
 توصـية   ٤٢ من أصـل     ٤٠ت اجلزائر عن تقديرها الكبري لقبول بنغالديش        وأعرب -٢٨٧

 اجلزائـر   وأشادت. قُدمت إليها وعن تفهمها لإليضاحات املقدمة بشأن التوصيات املرفوضة        
تزاماهتا وجهودها الرامية إىل معاجلة أثر تغري املناخ علـى حقـوق اإلنـسان              اللنغالديش  بب

فقر، ال سيما بني النساء، ودعت اجملتمع الدويل إىل مساعدة          وإلجنازاهتا والتزامها للحد من ال    
  . مكافحة الفقرعلىبنغالديش 

 خرباهتـا  تبـادل  يف عمليـة استعراضـها   يفوالحظت مصر أن بنغالديش جنحت   -٢٨٨
 وإعمـال احلـق يف       وكفالة األمن الغذائي   وممارساهتا اجليدة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر      

ـ  تقدميوشجعت اجملتمع الدويل على     . سياسيةالتعليم، واملشاركة ال   ـ  ساعدة  امل نغالديش إىل ب
وأشـادت أيـضاً    . باالستناد إىل تقييم الحتياجاهتا ملواصلة النهوض حبقوق اإلنسان كافـة         

 حبقها السيادي يف تنفيذ قوانينها باالستناد إىل معايري وقواعـد حقـوق         لتمسكهاببنغالديش  
  . بعقوبة اإلعداميتصلاصة فيما اإلنسان املتفق عليها عاملياً، وخب

والحظت اململكة العربية السعودية أن بنغالديش تعتزم مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيـز            -٢٨٩
ورحبت باجلهود املبذولة ملكافحة الفقر والحظت براجمها الوطنية الطموحـة          . حقوق اإلنسان 

 بنغالديش قدمت معلومات    وأبرزت أن . للفئات األفقر من السكان، ال سيما النساء واألطفال       
  .واضحة وشفافة بشأن التحديات اليت اعترضت سبيلها وطلبت الدعم من اجملتمع الدويل

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة بااللتزامات الطوعية اليت أخذهتا بنغالديش علـى            -٢٩٠
ـ   لاحلكومة  بوأشادت  . عاتقها خالل عملية االستعراض الدوري الشامل      ها لجهود اليت بذلت

وأعربـت عـن تقـديرها      . ألطفالتلك املتعلقة با  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما       
وأعربت عن ثقتـها يف قـدرة       . ملبادرات أخرى قامت هبا، مبا يف ذلك لألشخاص املعوقني        

  .بنغالديش على مواجهة التحديات وعن أملها يف أن يدعم اجمللس بنغالديش يف إصالحاهتا
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 حتـضري ان عن تقديرها ملشاورة بـنغالديش للمجتمـع املـدين يف     وأعربت كازاخست  -٢٩١
نظر بنغالديش  وقالت إهنا ستقدر    . ه وتنفيذ هتاالستعراض وشجعتها على مواصلة املشاورة يف متابع      

والحظت التقدم احملـرز يف جمـال       . يف االنضمام إىل املعاهدات األساسية اليت ليست طرفاً فيها        
أكـدت ضـرورة    و. اخلطوات املتخذة لتحسني دور املرأة يف اجملتمع      التعليم، ال سيما للفتيات، و    

وتوقعت وضع الوثيقة الوطنية بشأن القـضاء علـى         . زيادة تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     
  .عمل األطفال يف صيغتها النهائية وشجعت بنغالديش على معاجلة املشاكل اليت يواجهها األطفال

  جهات معنية أخرىأدلت هبا عامة تعليقات   -٣  
رحب املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية يف بيان مشترك بالقرار الذي اختذته             -٢٩٢

. ١٩٧٣ املسؤولني مبوجب قانون اجلرائم الدولية لعام        ملقاضاةاحلكومة مؤخراً إلنشاء حماكم     
 خارج   حاالت اإلعدام  إزاء"  إطالقاً عدم التسامح "من أنه، رغم سياسات     جزعه  وأعرب عن   

 أن ُتبذل أي دون هذا النوع من اإلعدام على ما يبدوالقضاء املعلن عنها، فقد استمر حدوث     
وأبلغ عن حاالت عنف ضـد      .  بشأنه أو اختاذ إجراءات مناسبة    فيه   جهود ملموسة للتحقيق  

وحث احلكومة على التقيد بالتزامات ملموسة وقابلـة        . ٢٠٠٩يناير  / منذ كانون الثاين   املرأة
 وحمددة زمنياً ملعاجلة هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان بوسائل منها إجراء حتقيقـات             للقياس

يف انتهاكات حقوق اإلنسان اجلارية واملاضية، مبا فيها جرائم احلرب، وحـاالت اإلعـدام              
خارج القضاء، والتعذيب واالحتجاز التعسفي، وحاالت العنف ضـد املـرأة واألقليـات             

وُوجه نـداء لوضـع     . صاف كافية للضحايا وأسرهم   تناوسائل  والشعوب األصلية، وتوفري    
لغاء القوانني التمييزية، مع تشديد خاص على تلك اليت تـؤثر يف األقليـات              إلخريطة طريق   

، وكذلك قضاء األحداث والقوانني الشخصية القائمة علـى  ذوي اإلعاقةوالدينية، والعمال،  
تنفيذ اتفاق السالم يف منطقة     حمدَّدة ل  وحث احلكومة بشدة على اختاذ خطوات     . نوع اجلنس 

  .تالل شيتاغونغ تنفيذاً كامالً
 من اهتمام حلالة حقوق اإلنـسان  أويلورحب املركز اآلسيوي للموارد القانونية مبا         -٢٩٣

والحظ انتهاكات خطرية خـالل     . نغالديش بفضل عملية االستعراض الدوري الشامل     بيف  
، قال املركز إن بنغالديش وعدت      ٢٦ و ٢٠ و ١٠صيات  وفيما يتعلق بالتو  . فترة االستعراض 

وحتدى بنغالديش بأن تقدم إثباتات بـشأن حـاالت         . بالتصدي لثقافة اإلفالت من العقاب    
وقـال إن علـى     . ُحمِّل فيها موظفو الدولة مسؤولية التعذيب أو اإلعدام خارج القـضاء          

 من الدسـتور، اللـذين      ٤٦ واملادة   ٢٠٠٣بنغالديش أن تلغي قانون التعويض املشترك لعام        
وفيمـا يتعلـق    . يعطيان موظفي الدولة املشاركني يف انتهاكات غطاء لإلفالت من العقاب         

  السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية،     فصلرغم ادعاءات   ه،  ، الحظ أن  ٢٥ و ١١بالتوصيتني  
 "يـذيني قـضاة التنف ال " ل لتـسمح  ١٨٩٨ احلكومة عدلت مدونة إجراءاهتا اجلنائية لعام    فإن

 إعاقـة   ، املمارسـة  ، على صـعيد   باالستيالء على أي حماكمة يعتربوهنا مناسبة، مما يشكل       
، وقال إنـه    ١٢خيبة أمله لعدم قبول بنغالديش التوصية       عن بالغ   وأعرب  . ل القضاء الالستق
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توجه أن  جيب على بنغالديش أن تكفل زيارات ثالثة مقررين خاصني، على وجه األولوية، و            
  .الوالياتائر أصحاب سدعوات إىل 

بنغالديش أن تـدرج يف     إىل  وطلبت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية          -٢٩٤
 سـلمت و. لني جنـسياً  احملوَّبفئة  ن املسائل اخلاصة    وبرناجمها املتعلق بالتدريب على إنفاذ القان     

ت إىل احلكومة أن     لالستعراض الدوري الشامل، فطلب    ٧ و ٦قبول بنغالديش للتوصيتني    باملنظمة  
. تنشئ خلية خاصة للشؤون اجلنسانية واألقليات اجلنسية داخل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           

النـساء   و  بشأن الفئات الضعيفة، أهابت ببنغالديش أن تعترب الرجال        ١٨التوصية  ب وفيما يتعلق 
لني جنـسياً   وَّ واحمل ، وحاملني لصفات اجلنسني   ،الذين يعيشون يف الفقر   ذوي جنسهم   املشتهني  

وفيمـا  . هم ضمن جمموعات شبكة األمان    لَدِخُتأن   و  فئات خاصةً  ،)كويت( واملثليني   ،)هجرا(
 االعتـداء اجلنـسي، طلبـت إىل        ملناهضة بشأن إنشاء خطة عمل وطنية       ٢٣يتعلق بالتوصية   

ألطفال احلاملني صفات اجلنسني    دى ا بنغالديش أن تأخذ يف االعتبار مواطن الضعف اخلاصة ل        
  . يف حياهتمثار بالغةآ، والعنف الذي يواجهونه يف املدارس، وما خيلفه ذلك من "املخنثني"و

وأثار الفريق العامل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية شواغل بـشأن حالـة              -٢٩٥
والحظ أن حكومة بنغالديش أعربت عن نيتها       . منطقة تالل شيتاغونغ  الشعوب األصلية يف    

وأشـار الفريـق إىل   . تنفيذاً كامالً اتفاق السالم يف منطقة تالل شيتاغونغ      الصادقة بأن تنفذ    
بإدخـال   بطريقة فعالة وعادلـة   ضي  ااألرعلى  ل املنازعات   حل واألمهية اخلاصة    ٣٤التوصية  

 ودفع جلنة حل املنازعـات      ،٢٠٠١ قانون جلنة املنازعات على األراضي لعام        تعديالت على 
 وبدء عملية قابلة لالستمرار إلعادة التـوطني الطـوعي          ،اعلى األراضي إىل استئناف عمله    

 ومن املهـم أيـضاً  .  ترعاهم احلكومة من منطقة تالل شيتاغونغ      نللمستوطنني البنغاليني الذي  
 بنقل مجيع   العاديةتيسري اإلدارة املدنية    وتسريع سحب املئات من املخيمات العسكرية املؤقتة،        

 بأثر فـوري، واختـاذ مجيـع        التالل جمالس مقاطعات    املواضيع والوظائف املتفق عليها إىل    
  .اخلطوات الالزمة لكفالة العمل الكامل للمجلس اإلقليمي ملنطقة تالل شيتاغونغ

 ٢٠٠٨والحظت رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية أن انتخابات عـام             -٢٩٦
ـ            ورأت أن  . ض األمـل  كانت مبشرة باخلري وأن إنشاء جلنة حقوق اإلنسان بعثت على بع

مواصلة وتوسيع برامج ختفيف حدة الفقر ستسمح بانتشال املزيد من األشخاص من بـراثن              
، شائعاًورغم التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، الحظت الرابطة أن الفساد ما زال    . الفقر

ـ   عن حـاالت     و ،غ عن حاالت التعذيب واإلعدام خارج القضاء      وما زال ُيبلَّ   اء الوفـاة أثن
وشـجعت  . مل يتم بعد حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة حتقيقـاً كـامالً           أنه  االحتجاز، و 

أشارت و. تقرير االستعراض به  أوصى  على حنو ما    بنغالديش على التصديق على املعاهدات،      
 وإىل اختاذ املزيد من اخلطوات حنـو        أثناء االحتجاز تعذيب  الويات  لوفلوضع حد   إىل ضرورة   
  .أشكال العنف ضد املرأة والقضاء على عمل األطفالإهناء مجيع 
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  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
أعربت بنغالديش عن شكرها جلميع املشاركني ووجهت عبارات شكر خاصة إىل            -٢٩٧
  .أعربوا عن دعمهم وتضامنهم عقب اإلعصار األخري الذي دمر جزءاً من البلدَمن 
عملية حكوميـة    أن االستعراض الدوري الشامل   من  رغم  على ال  ه،أنورأت بنغالديش    -٢٩٨

قـد   ولئن كانت بـنغالديش . ضطلع به يللمجتمع املدين دوراً هاماً     ، فإن   دولية يف املقام األول   
فإنه كان سيسعدها   املنظمات غري احلكومية خالل عملية اإلعداد اليت قامت هبا،          مع   تتشاور

مات الوطنية بشأن نتائج االستعراض، وأعربت عن أملها يف أن أن تسمع مزيداً من أصوات املنظ
حياول اجمللس تيسري مشاركة املنظمات غري احلكومية الوطنية الرئيسية يف املداوالت املتعلقة حبالة             

  .وأشارت إىل أهنا ملتزمة مبواصلة إشراك جمتمعها املدين والعمل معه. حقوق اإلنسان يف البلد
غري كثيف من حيث السكان وفقري من حيث املـوارد ومعـرض   بنغالديش بلد ص و -٢٩٩

 ، ومن مث  ،م مثبط للهم  ٍدهو حت  لذلك فإن الضمان الكامل حلماية حقوق اإلنسان         ؛للكوارث
 حقـوق   انتـهاك ورغم احتمال وجود بعض حـاالت       . وجب أن تكون التوقعات واقعية    
غري أن بنغالديش ستواصـل     . معهاياً كافياً وفعاالً للتعامل     اتاإلنسان، فإن هناك إطاراً مؤسس    

  .نضاهلا من أجل املزيد من التحسينات
 علماً جبميع املالحظات واالقتراحات والتعليقـات       وذكرت بنغالديش أهنا أحاطت    -٣٠٠

 وتتخـذ تـدابري     حسب األصول  بإخالص إىل احلكومة اليت ستنظر فيها        وستحيلهااملقدمة،  
  .توقعات شعبها الدستور ومتشياً مع أحكامعملية يف إطار 

االستعراض الدوري الشامل عملية مستمرة لتحسني حالة إهنا تعترب    بنغالديش   وقالت -٣٠١
  .تنفيذ التوصيات املقبولةب اجلزء الثاين من العملية تبدأقد و. حقوق اإلنسان

  االحتاد الروسي    
م قاً جلميـع األحكـا  وف ٢٠٠٩فرباير / شباط٤استعراض االحتاد الروسي يف  جرى   -٣٠٢

  : إىل الوثائق التاليةاًدا، واستن٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
من مرفق قرار ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمه االحتاد الروسي وفقاً للفقرة          )أ(  
  ؛(A/HRC/WG.6/4/RUS/1)٥/١اجمللس 

مـن مرفـق القـرار      ) ب(١٥فوضية وفقاً للفقرة    املالتجميع الذي أعدته      )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/4/RUS/2)املذكور 
  من مرفق القرار املذكور    )ج(١٥ أعدته املفوضية وفقاً للفقرة      املوجز الذي   )ج(  

(A/HRC/WG.6/4/RUS/3).  
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 ١٠، املعقـود يف     ة عـشر  ة اخلامـس  جلـسته ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف       - ٣٠٣
، يف نتائج االستعراض املتعلـق باالحتـاد الروسـي واعتمـدها            ٢٠٠٩  يونيه/حزيران

  ).أدناهالفرع   نظرا(
وتضمنت نتائج االستعراض تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري             - ٣٠٤

أو االسـتنتاجات،   /، وآراء االحتاد الروسي بشأن التوصيات و      )A/HRC/11/19(الشامل  
وتعهداته الطوعية والردود اليت قدمها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة             

ملسائل اليت مل ُتعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي دار يف الفريق العامـل               أو ا 
  ).A/HRC/11/19/Add.1/Rev.1انظر أيضاً الوثيقة (

 ،أو االسـتنتاجات /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض بشأن التوصيات و     -١  
  وكذلك بشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

 االتوصيات العديدة املقدمة مع سياساهت    مدى َتَمّشي    قَيَّمنه  أار االحتاد الروسي إىل     أش -٣٠٥
تنمية منظمـات اجملتمـع     مع  القائمة واجلهود املتصلة بتعزيز مؤسسات الدولة الدميقراطية، و       

املدين، وكفالة سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتقاليد األسرية           
  .اواة السياسيةواملس
 ٤٠ االرتياح، أن احلكومة مستعدة للموافقة متاماً على مـا ينـاهز             مع بالغ وأعلن،   -٣٠٦

 يف املائة، مع اإلعراب عن اتفاق جزئي مع بعـض           ٧٠جمموعة من التوصيات، أي ما يعادل       
  .التوصيات املتبقية

لة السياسات الرامية إىل    لتنفيذ التوصيات املتعلقة مبواص   متاماً   مستعد   واالحتاد الروسي  -٣٠٧
محاية احلرية والكرامة اإلنسانية، وحرية الفكر والوجدان والدين، وإعمال احلقوق االقتصادية           
واالجتماعية والثقافية، وتعزيز املؤسسات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، وتنمية التعـاون            

 وحىت يف سياق األزمة املالية      .الدويل يف هذا اجملال وكفالة املشاركة النشيطة يف أعمال اجمللس         
  .، ال تعتزم روسيا خفض مستوى احلماية االجتماعية ملواطنيهاالدولية
 إىل الصكوك الدوليـة حلقـوق       اًتدرجيي عمله لالنضمام    االحتاد الروسي واصل  يوس -٣٠٨

ـ     املترتبة على ذلك    اإلنسان، مع مراعاة اآلثار املالية       . ةومتطلبات التغيري يف القانون واملمارس
. العمل املتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    خطي  عتزم تعجيل   يهو  و

قني جمموعة من القرارات لإلعداد للتـصديق علـى         وواعتمد جملس الدولة املعين بشؤون املع     
ويشمل ذلك حتديث نظام التعليم لألطفال املعوقني       . االتفاقية وإنشاء بيئة ميكن الوصول إليها     

  .دهتم على االندماج يف اجملتمعملساع
وبعد ثالث  .  بانتظام اإلجراءات اخلاصة للمجلس    تستضيفوالحظ الوفد أن روسيا      -٣٠٩

  .٢٠٠٩ يف عام زيارتني أخرينيزيارات يف السنوات األخرية، تعتزم تنظيم 
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 ات أغلبيـة التوصـي    أشار إىل أن  وفيما يتعلق مبكافحة مظاهر التطرف والعنصرية،        -٣١٠
غري أن هناك حاجة إىل إقامة هياكل تنظيميـة         .  يف العمل اليومي   احلسبانوسُتؤخذ يف   مفيدة  

، مبـا فيهـا وزارة      القائمةجديدة لتحقيق هذا اهلدف ألنه سيتم استخدام اهليئات احلكومية          
  .الداخلية ومكتب املدعي العام

 نوعيـة   وسيستمر اإلصالح القضائي هبدف تعزيز الثقة يف إدارة العدل، وحتـسني           -٣١١
وفعالية االستعراض القضائي لقضايا احملاكم ومستوى إنفاذ القرارات، وكفالـة اسـتقاللية            

وجيري إعداد مشروع جديد للقانون االحتادي املتعلق بإدارة العدل إىل جانب وضع            . القضاة
دية وأقر جملس الدوما التابع للجمعية االحتا     . احملاكمةلنظر يف املنازعات قبل     ل  إجراءات وتنفيذ

إدخال تعديالت على القانون الدستوري االحتادي املتعلق بالنظام القضائي للبلد الذي يـنص             
  .خصوصاً على إنشاء حماكم لألحداث

 اختاذ خطوات إضافية لتنمية نظام السجون من الناحية النوعية وحتـسني            ومن املزمع  -٣١٢
 توفري جزاءات جنائية بديلة وأصدر الرئيس أمراً بتعديل القوانني ينص على    . ظروف االحتجاز 

  .ال تنطوي على احلرمان من احلرية
روسي مجيع التوصيات املتصلة بالتفاعل مع املنظمات غري احلكوميـة          االحتاد ال وقبل    -٣١٣

وقال إن اجمللس الرئاسي املعين بتعزيز تنمية       . ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني     
إلنسان سيواصل احلوار البناء مع املنظمات غري احلكوميـة         مؤسسات اجملتمع املدين وحقوق ا    

وجيري النظر  . للتوصل تدرجيياً إىل وضع تشريعات تنظم أنشطتها، مع مراعاة املعايري الدولية          
يف التعديالت القانونية احملتملة لتنظيم مسائل فرض الضرائب على املنظمات غري احلكوميـة             

  .أمور أخرىوتفاعلها مع اهليئات احلكومية، بني 
 تدابري أخرى لكفالة استقاللية وسائط اإلعالم ووضع أساس قـانوين           وكما ُتتوّخى  -٣١٤

وقد سبق اعتماد مشروع قانون     . لتشغيلها، ال سيما بالنظر إىل تطور التكنولوجيات اجلديدة       
ـ  تقارير  ال املساواة لألحزاب الربملانية يف      اتاحتادي يف القراءة األوىل بشأن ضمان      دمها اليت تق

  .وسائط اإلعالم احلكومية
وأشار الوفد إىل أن روسيا، بوصفها إحدى الدول األكثر تعدداً من الناحية العرقية،              -٣١٥

وسُتراعى التوصـيات   . ستواصل بنشاط محاية حقوق وحريات األقليات واجلماعات العرقية       
الـسياسات   حتقيق الورقات املفاهيمية للسياسات الوطنية احلكوميـة، و        حسب األصول يف  

 وستواصل رصد . التعليمية الوطنية، وخطة تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف نظام التعليم العام          
  . تعليم اللغة األممسألة
وسيواصل االحتاد الروسي أيضاً توسيع وتقوية التعاون الدويل يف تعزيـز ومحايـة              -٣١٦

خيدم مصاحل مجيع الـدول     حقوق اإلنسان، وتطوير حوار غري تصادمي على قدم املساواة ملا           
  .األعضاء يف اجمللس ويف تفاعل بناء مع املفوضية
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اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  االستعراض نتائج
اليت أُعدت مـن    و االحتاد الروسي،    اليت قدمها رحبت باكستان بالتعليقات املفصلة      -٣١٧

 األمهية اليت أوالها لالستعراض الدوري      ينّم عن أصحاب املصلحة،   خالل مشاورة واسعة مع     
معظم التوصيات، مبا فيها تلـك      قبول روسيا   وهي تستمد التشجيع من     . البدايةالشامل منذ   

موقف روسيا البناء جتاه تعزيـز ومحايـة حقـوق    األمر الذي ُيَجسِّد     ؛اليت قدمتها باكستان  
 إلصالح خمتلف القطاعات، ال سـيما نظـام         ملتخذة ا اخلطوات املذكورة نوهت ب و. اإلنسان
  .ومتنت لروسيا النجاح يف تنفيذ التوصيات. العدل
للنهج الشمويل الذي اتبعه    االحتاد الروسي   ب ) البوليفارية -مجهورية   (وأشادت فرتويال  -٣١٨

ريـر  االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك املشاورات الواسعة اليت أجراها يف إعداد التق            يف  
ورحبت بقبول التوصيات والردود،    .  مجيع قطاعات اجملتمع   إسهامات تتجلى فيه الوطين، الذي   

ال سيما على سؤال طرحته فرتويال فيما يتعلق بتنفيذ خطة األولويات الوطنية ونطاقها ونتائجها              
 نطـاق محـالت     ه وفيات األطفال وتوسـيع    هفضالبلد خل وأشادت ب . املتوقعة يف جمال الصحة   

  . على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانوتصميمه فرتويال جبهود االحتاد الروسي وسلمت. نيالتحص
وأعربت قطر عن تقديرها النفتاح االحتاد الروسي حنو عمليـة االسـتعراض وقبولـه               -٣١٩

مضاعفة اجلهود لتحسني حالة احملتجزين يف السجون       توصية  للتوصيات اليت قدمتها قطر، مبا فيها       
التفاقية الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           والتصديق على ا  
وشـجعت  . وأبرزت تصميم روسيا على مكافحة التمييز العنصري والتعصب       . االختفاء القسري 

  .روسيا على تنفيذ التوصيات املقدمة ومتنت هلا جناحاً تاماً يف تعزيز حقوق اإلنسان
اجلهود ب يف املائة من التوصيات، و     ٧٠ االحتاد الروسي اإلجيايب على      ردب اجلزائر   ونوهت -٣٢٠
بذهلا ملكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعـصب             ياليت  

. الدور الذي اضطلع به يف جناح مؤمتر استعراض نتائج ديربـان          بعلى الصعيدين الوطين والدويل     
 واألطفال احملرومني من الرعايـة      احملتجزينلى مواصلة حتسني حالة     تصميم روسيا ع  كما نوهت ب  

ا لتعزيز التعاون الدويل يف جمـال        اليت تبذهل  هوداجلوشجعت اجلزائر روسيا على مواصلة      . األبوية
  .حقوق اإلنسان بتشجيع احلوار البناء لصاحل كل اجملموعات اإلقليمية داخل اجمللس

بناء الذي اتبعه االحتاد الروسي يف االستعراض الدوري        ورحبت أوزبكستان بالنهج ال    -٣٢١
جمموعة األعمال الواسعة اليت اضطلع هبا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات            والشامل  
عاهدات، ومنظمـات دوليـة   املورحبت أيضاً بتعاون روسيا مع اجمللس، وهيئات     . األساسية

ما يتصل بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان،        أخرى، وكذلك بالتدابري املتسقة اليت اختذهتا في      
رتياح مع اال  ونوهت. مسح مبشاركتها الفعالة والشفافة يف مجيع مراحل عملية االستعراض         مما
اإلجنازات اليت حققتها روسيا يف محاية حقوق املرأة والطفل، والرعاية االجتماعية، والرعاية            ب

  .ا إىل ذلكالصحية، واحلق يف التعليم، وحرية الدين والضمري وم
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 وأهدافه وأولوياتـه     احملقق  وجناحه  املبذولة وأشادت كوبا باالحتاد الروسي جلهوده     -٣٢٢
ورحبت بقبوله للتوصيات الـيت قدمتـها       . احملددة بوضوح يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      

كوبا، مالحظة أن احلق يف الصحة تعزز من خالل تنفيذ خطة وطنية وأن البلد يضمن إمكانية 
اجملان يف بول إىل التعليم ما قبل املدرسي والتعليم األساسي العام والتدريب املهين وتوفريه الوص

ها ملكافحـة   تجلهود اليت بذل  على ا  بروسياوأشادت  . مراكز التعليم التابعة للدولة واملقاطعات    
ـ  هاوشـجعت .  االقتصادي والنتائج احملققة   - الفقر يف إطار الربنامج اإلمنائي االجتماعي      ى  عل

  .اليت قبلتهاالتنفيذ الكامل للتوصيات 
ورحبت بيالروس مبوقف االحتاد الروسي البناء واملسؤول جتاه االستعراض الدوري           -٣٢٣
وكانت بيالروس قد أوصت روسيا، رغم األزمة االقتصادية، بأن تواصـل تنفيـذ             . الشامل

 أنه لن يكـون هنـاك       رتياحالامع   ونوهت. الربامج حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
خفض يف اإلنفاق لتنمية مؤسسات حقوق اإلنسان، وأن روسيا تنفذ بنشاط توصياهتا علـى              

وإذ الحظت مشاركة روسيا    . الصعيدين الوطين واإلقليمي، ال سيما يف رابطة الدول املستقلة        
لبشر، فإهنا النشيطة يف عمل املركز األكادميي الدويل يف مينسك فيما يتعلق باهلجرة واالجتار با            

  .هذين اجملالنيتوقعت املزيد من العمل الفعال يف 
وأعربت سري النكا عن تقديرها للدور الذي اضطلع به االحتاد الروسي يف عملية البناء               -٣٢٤

واعترفـت  . لمجلس، واالستعراض الدوري الشامل، ومؤمتر استعراض نتائج ديربـان        لاملؤسسي  
وأشـادت باالحتـاد    .  اليت واجهتها  والعوائققوق اإلنسان   باإلسهام التارخيي لروسيا يف جمال ح     

  .لفرد واجملتمع دون إضعاف الدولة أو األمةامحايته حقوق اإلنسان وتعزيزه على الروسي 
البنـاء  علـى   ه  قبول االحتاد الروسي ملعظم التوصيات وأشادت ب      ب الصني   ونوهت -٣٢٥

 ذوي اإلعاقـة  ذة بشأن محاية حقـوق      وقالت إن التدابري املتخ   . والعملي واملسؤول واملتفتح  
 أن تقرير االستعراض املقبل لروسيا سيكون أكثر إثـارة          ورأت. اإلصالح القضائي ملهمة  و

  .، التزامها الرمسي حبقوق اإلنسانحمدَّدةإجراءات اختاذ ر، من خالل ظهِوسُي لإلعجاب
الـدميقراطي،   مسار توطيد نظامه     إجنازاته على على  االحتاد الروسي   بوأشادت مصر    -٣٢٦
وأعربت عن  .  تثبيت االستقرار والرخاء   يف سبيل  جتاوز التحديات االقتصادية واالجتماعية      مع

ها روسيا من أجل حتقيق املزيد من الضمان االجتماعي واإلعمـال           تتقديرها للجهود اليت بذل   
 هنـج   دمـج حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل عام من خالل         ميع ا الفعال جل 

هنجهـا البنـاء     علـى    بروسياوأشادت  . حلقوق اإلنسان يف استراتيجياهتا وبراجمها الوطنية     
وانفتاحها طوال عملية االستعراض، مربهنة بذلك على التزامها بالتعاون مع اجمللس وغريه من             

  .آليات حقوق اإلنسان
وصـيات  قبوله معظـم الت   على  عربية السعودية باالحتاد الروسي     وأشادت اململكة ال   -٣٢٧

وأبرزت إرادة روسيا السياسية للتعامـل      .  لتنفيذها اليت بذلتها وأعربت عن تقديرها للجهود     
بشكل إجيايب مع آليات حقوق اإلنسان وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشكل فعال بتحسني             
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وأشادت بتصميم روسيا على تنفيذ املزيد من اإلصالحات القضائية         . القوانني وإنشاء اآلليات  
  .ز آليات مكافحة الفسادوتعزي
وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها للنهج املسؤول الذي اتبعه االحتـاد             -٣٢٨

الروسي يف إعداد تقريره الوطين وخالل احلوار التفاعلي، الذي ُعقد وفقاً لقرارات اجلمعيـة              
  . حقوق اإلنسانوأعربت عن ارتياحها إلجنازات روسيا يف جمال. العامة واجمللس ذات الصلة

  جهات معنية أخرى هبا تأدلعامة تعليقات   -٣  
 إصالحاته املستمرة يف انتقاله      على أشاد اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية باالحتاد الروسي       -٣٢٩

وحث روسـيا علـى     . مسامهته خالل مؤمتر استعراض نتائج ديربان     على  إىل دولة دميقراطية، و   
وار روسيا مـع    ونوه حب . لتطرف وحتسني نزاهة نظام العدل    ل يوالتصدمواصلة مكافحة العنصرية    

 إىل تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييـز         اودع. الشعوب األصلية ملعاجلة حقوقها وشواغلها    
الحـظ امتنـاع    و.  وكفالة االحترام الكامل حلقوقها    ،العنصري، وحتسني حالة الشعوب األصلية    
علـى  طلب إليها أن تعمل     فحقوق الشعوب األصلية،    روسيا عن التصويت على اإلعالن بشأن       

  .قبول أحكامه، والسماح للشعوب األصلية يف روسيا بالتمتع جبميع احلقوق الواردة فيه
فريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان تصاعد التـوترات العرقيـة،          والحظ امللتقى األ   -٣٣٠

الشابة، والتصرحيات العنصرية   والكراهية والعنف العنصريني، وانتشار مجاعات النازيني اجلدد        
 الصادرة عن جهات تـشمل     اإلعالم وعلى اإلنترنت،     طوالداعية إىل كره األجانب يف وسائ     

ودعا إىل . وحث على تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري    . مسؤولني حكوميني 
ام  احتـر ورأى أن مـن الواجـب  . ايحل سياسي دائم للرتاع يف الشيشان وجنويب أوسـيت       

وسيادة القانون احتراماً تاماً وفقاً لاللتزامات الدولية        الدميقراطية واحلقوق واحلريات األساسية   
وأشاد بروسيا إلسهامها يف اجمللس ويف ديربان وشجعها على قبول زيارات آليـات             . لروسيا

  .اإلجراءات اخلاصة
متالزمة نقص املناعة   /ةورحبت الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري        -٣٣١

  أن غري أهنا الحظـت   . املكتسب بقبول التوصيات املتعلقة بالتوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية       
واحملولني جنسياً فيما يتعلق    ومشتهي اجلنسني    واملثليني   املثليات على   فُرضتالعديد من القيود    

تعزيز احترام هـؤالء    ىل  الرامية إ وُحظرت األحداث السلمية    . حبرية التعبري والتجمع السلمي   
وحثت احلكومة على كفالة عقد مثل هذه       .  والعنف للتوقيف األشخاص   وتعرضاألشخاص  
ه قالت إن فالحظت تصاعداً يف جرائم الكراهية،      و. لشرطةمن ا محاية كافية   بضمان  األحداث  

 عامالً   هذا االحنياز  وأن يكون  اجلنسي واهلوية اجلنسانية،     امليل التمييز على أساس     ينبغي حظر 
 التـدريب   تـوفري إشارة روسيا إىل    ب ونوهت. بشدة ويعاقبوا   وه مرتكب  ُيحاكم مشدداً، وأن 

 التوجـه   مبا فيها أسباب  حلراس السجون وموظفي إنفاذ القانون بشأن احتياجات األقليات،         
  . املزيد من التفاصيل واإليضاحاتطالبةًاجلنسي واهلوية اجلنسانية، 
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سان الشواغل العديدة إزاء بيئة اجملتمـع املـدين العدائيـة           والحظ مرصد حقوق اإلن    -٣٣٢
 التقييدي بشأن املنظمات غري احلكومية، الذي ينص على تدخل          ٢٠٠٦واملتدهورة وقانون عام    

 أن تلتزم روسيا باختـاذ      وأعرب عن أمله يف   . حكومي مفرط ومتطلبات بريوقراطية غري معقولة     
دون تدخل حكومي ال مربر له، ال سيما منذ أن بدأ           خطوات حمددة لكفالة عمل اجملتمع املدين       

وحث احلكومة على أن تستعرض القانون مـن        . قانونالالرئيس ميدفيديف عملية الستعراض     
 مع كفالـة  الناحية املوضوعية وتدين اهلجمات على املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني،           

االعتداءات املستمرة يف الشيـشان ومشـال       وَبيَّن أن   . ة عليها اكماحملالتحقيق يف هذه اجلرائم و    
. من اجملاالت األخرى املـثرية للقلـق  هي  واستمرار اإلفالت من العقاب    اًوسع نطاق األالقوقاز  

 روسيا على إنشاء آليات مساءلة ذات مغزى وعلى تنفيذ كامل ملا يزيـد عـن                وحث األقران 
هاكات جـسيمة يف الشيـشان،       احملكمة األوروبية اليت حتملها مسؤولية انت      قرارات من   ١٠٠

. وأعرب عن أسفه لتجاهل الشواغل    . التفاقية األوروبية ل ١٤والتصديق على الربوتوكول رقم     
 املعنيـة عدم مساح روسيا بوصول اإلجراءات اخلاصة، ال سـيما تلـك            مسألة   أيضاً   توأُثري

عرب عن  فأزالت معلقة،     إجراءات خاصة لزيارة روسيا ما     ١٠الحظ أن طلبات    و. بالتعذيب
  . دعوات واملوافقة على التواريختوجيه الختاذ روسيا قرار عدم هأسف

 عرقية يف مجاعة ٤٠وأبرز الفريق العامل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية حالة    -٣٣٣
 تقليدياً حوايل ثلثي الكتلة األرضـية        وتسكن الشمال وسيبرييا وأقصى شرق روسيا تستخدم     

ظم املوارد الطبيعية مثل النفط والغـاز واخلـشب والـذهب           الروسية، حيث ُتستخرج مع   
روسيا بـأن  ل وتوصياهتا تهاوالحظ قلق جلنة القضاء على التمييز العنصري إزاء حال       . واألملاس

 الحتياجاهتا اخلاصة قبل منح الـرخص       اً أولي اً اعتبار وتويلتسعى إىل احلصول على موافقتها      
 ذات االستخدام التقليدي    األراضياألولوية يف    حقوقها ذات    وأن تكفل للشركات اخلاصة،   
لجنة روسيا على سحب دعمها لسد إيفنكيـسكايا، الـذي          الحثت  و. ويف املوارد الطبيعية  

رحب الفريـق العامـل   و.  آالف اإليفنسكيني، وملشاريع مماثلة أخرى واسعة النطاق سيشرد
 سُيقدم حبلـول هنايـة       تقرير مؤقت  وعن أن أول  خطة وطنية لتنفيذ التوصيات     عالن عن   باإل

العام، فأعرب عن أمله يف أن تعاجل اخلطة الشواغل املذكورة أعاله، مالحظاً، مع ذلـك، أن                
املنظمة اجلامعة ملنظمات الشعوب األصلية، أي الرابطة الروسية للشعوب األصلية يف الشمال،            

ل علـى   وسعى الفريق العامل إىل احلـصو     . ليس لديها أي معلومات عن وجود هذه اخلطة       
وحث بنشاط على   . عنواهنا وتوفرها بشأن  إيضاحات بشأن الوضع واإلطار الزمين للوثيقة، و      
  .شاركتها يف عملية التنفيذعلى مإجراء مشاورات مع منظمات الشعوب األصلية و

وأعربت جلنة احلقوقيني الدولية عن أسفها لردود روسيا املتأخرة على التوصـيات،             -٣٣٤
وحثت على التحقيق واملـساءلة واالنتـصاف       . ها الفوري والفعال  ولكنها دعت إىل تنفيذ   

بشكل فعال بالنسبة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها أعمال التعذيب وسوء املعاملـة              
. واالحتجاز السري وغريه من أنواع االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري يف مشال القوقاز           

إنفاذ القانون  الطريقة اليت عاجلت هبا سلطات      فعال يف   التحقيق ال النظر يف مسألة عدم     وينبغي  



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 68 

وأعربت عن بالغ قلقها . ١مسرح دوبروفكا واهلجوم على مدرسة بسالن رقم       حادثة حصار   
إزاء مضايقة احملامني والصحفيني وغريهم من املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سـيما إزاء              

وينبغـي  . ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين قتل ستانيسالف ماركيلوف وأناستاسيا بابوروفا يف       
 ضد  واعتداءاتوأشارت أيضاً إىل هتديدات     . هذه احلاالت التحقيق بشكل فوري وفعال يف      

ن من مشـال    ومقدمي الشكاوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، خاصة أولئك القادم         
طلبات إىل احملكمـة     ال هذه الوسائل لعرقلة تقدمي   حلكومة استخدام   ا أن متنع    وينبغي. القوقاز

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم التطرق لتهديـد        . ضد الضحايا وأسرهم وممثليهم القانونيني    
 بـشأن   ٢٠٠٢استقاللية احملامني الذي تشكله التعديالت املقترحة للقانون االحتادي لعـام           

دء إجراءات  املمارسة القانونية ونقابة احملامني، اليت ستمنح وكالة التسجيل احلكومية سلطة ب          
ومن املسائل األخرى الـيت      .ودعت إىل سحب التعديالت   . قضائية لسحب رخص احملامني   

ىل أعـضاء منظمـة     إيتم التطرق إليها ممارسة النقل غري الرمسي للمشتبه فيهم من روسيا             مل
توجه وطلبت اللجنة إىل روسيا أن      .  التزام عدم اإلبعاد القسري    املتنافية مع شنغهاي للتعاون،   

 ،التعذيب واإلعـدام واسـتقاللية القـضاة واحملـامني        ب املعنيني املقررين اخلاصني    وة إىل دع
  .الفريق العامل بشأن حاالت االختفاء القسري إىلو

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
الحظ االحتاد الروسي أن االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل             -٣٣٥
اص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام سيتوقف على الرأي السائد يف             اخل

غري أنه الحظ أن عقوبة اإلعدام أُلغيت حبكـم الواقـع منـذ    . اجملتمع الروسي بشأن اإللغاء   
 إىل  الـسابقة لت كل أحكام اإلعـدام ، ُحّو١٩٩٩ واعتباراً من عام     ،١٩٩٦أغسطس  /آب

  . عاما٢٥ًو ملدة السجن املؤبد أ
وقال إن التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد             -٣٣٦

.  دراسة معمقة لتحديد مدى تطابق أحكام حمددة مع التشريعات الروسـية  يستوجبأسرهم  
يعات ، أشار إىل أن التشر    ١٦٩وفيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

احلالية يف روسيا بشأن الشعوب األصلية أكثر تقدمية وتعكس على حنو أفـضل اخلـصائص          
  .املميزة للوضع احمللي

وجيري النظر يف مسألة التصديق على قانون روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة               -٣٣٧
احل لدولة وُيتخذ يف سبيل املصا هو من اختصاص  أن قرار االنضمام     مفهومالدولية، على ضوء    

وسُتؤخذ يف االعتبار عدة عوامل، مبا فيها النتائج األولية ألنـشطة احملكمـة             . اخلاصة للدولة 
  .ونتائج العمل املتعلق بتعريف جرمية االعتداء

بصدد النظر يف مشروع قـانون      هو  الدوما التابع للجمعية االحتادية     قال إن جملس    و -٣٣٨
إلعداد للتصديق على امليثـاق األورويب      وجيري ا  .١٤بشأن التصديق على الربوتوكول رقم      
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للغات اإلقليمية أو لغات األقليات يف إطار فريق عامل حكومي مـشترك بـني الوكـاالت           
 حقائق اجملتمـع  يراعيعلى طرائق لتنفيذ امليثاق     إىل العثور    أمانة امليثاق،    بالتعاون مع هدف،  ي

  .الروسي والتنوع الثقايف واللغوي الفريد لشعبه
 اجتماعني مع ممثلـي     وأشار إىل  ،على تعليقاهتا الوفد املنظمات غري احلكومية     وشكر   -٣٣٩

وبعد االسـتعراض الـدوري     . اجملتمع املدين ُعقدا يف وزارة العدل وغطتهما وسائط اإلعالم        
 خطـوات   وباختاذإعداد وتقدمي التقرير الوطين     ب معينا عقد فريق عامل     يالشامل، تعتزم روس  

  . املقبولةإضافية لتنفيذ التوصيات
وقبل اعتماد النتائج، أشارت أملانيا، باسم االحتاد األورويب، إىل أهنا تؤيـد اعتمـاد               -٣٤٠

 من تقرير الفريـق العامـل       ٨٦نتائج استعراض االحتاد الروسي مع العلم بأن صياغة الفقرة          
التقييم أن  هي تعترب   و.  روسيا بتأييد ال حتظى    ٥٤ستعين أن التوصيات املشار إليها يف الفقرة        

 حرية االحتاد الروسي بـأن  حتترم ولكنها ، غري صحيح من حيث الوقائع٨٦الوارد يف الفقرة  
  .يرفض أي توصية مقدمة خالل احلوار التفاعلي للفريق العامل

ورأى االحتاد الروسي أن من غري املناسب مناقشة املسائل املوضوعية عند هذه املرحلة              -٣٤١
  . من تقرير الفريق العامل، الذي اعُتمد بتوافق اآلراء٨٦الفقرة د بوضوح يف دِّوأن موقفه ُح

  نيجرييا    
لصلة جلميع األحكام ذات ا   وفقاً   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ استعراض نيجرييا يف     جرى -٣٤٢

  :إىل الوثائق التاليةاداً  واستن٥/١الواردة يف قرار اجمللس 
من مرفق قرار اجمللس    ) أ(١٥ة  ي قدمته نيجرييا وفقاً للفقر    التقرير الوطين الذ    )أ(  

٥/١(A/HRC/WG.6/4/NGA/1)؛  
 من مرفق قرار اجمللـس      )ب(١٥فوضية وفقاً للفقرة    املالتجميع الذي أعدته      )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/4/NGA/2) املذكور

 من مرفق قـرار اجمللـس   )ج(١٥ أعدته املفوضية وفقاً للفقرة     املوجز الذي   )ج(  
  .(A/HRC/WG.6/4/NGA/3) املذكور
، يف  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١، املعقود يف    ة عشر ة الثامن جلستهلس، يف   اجملونظر   -٣٤٣

  ). جيم أدناهالفرعانظر (نتائج االستعراض املتعلق بنيجرييا واعتمدها 
 نتائج االستعراض املتعلق بنيجرييا تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض      وتضمنت -٣٤٤

أو االسـتنتاجات،   /آراء نيجرييا بـشأن التوصـيات و      ، و (A/HRC/11/26) الدوري الشامل 
 الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسـئلة              والتزاماهتا

  .الفريق العاملالذي دار يف  كافية أثناء احلوار التفاعلي معاجلةاملسائل اليت مل ُتعاجل  أو
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أو االسـتنتاجات   / موضع االستعراض بشأن التوصيات و     اآلراء اليت أعربت عنها الدولة      -١  
  وكذلك بشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

  الدوري الـشامل   أشار رئيس الوفد إىل أن نيجرييا شاركت يف عملية االستعراض          -٣٤٥
. بأكرب قدر من االنفتاح والشفافية واستفادت كثرياً من مجيع اآلراء املعرب عنها هبذه املناسبة             

 جمموعة من التوصيات اليت قدمها الفريـق العامـل          ٣٢ت نيجرييا إىل أنه مت النظر يف        وأشار
 فربايـر / يف شـباط    لنيجرييـا،  سبقكان قد   و. بتعاون نشيط من أصحاب املصلحة املعنيني     

. ١٣ و١٢ وأحاطت علماً بالتوصيتني ٣٢  ل من جمموعات التوصيات ا  ٣٠ أن قبلت    ،٢٠٠٩
. تـشريعات جديـدة   كانت هناك    و تقدميها بالفعل قبل     جارٍ  التوصيات وكان تنفيذ بعض  

 تنفيذ التوصـيات، فـإن   من أجلمصممة على املواظبة على العمل كانت  أن نيجرييا    ورغم
  .التنفيذ الفوري لبعضها نيجرييا من تالوفد أشار إىل أن اآلثار الدستورية والقانونية منع

تنفيذ مثل التوصية املتعلقـة باالنـضمام إىل    من التوصيات كان قيد الكبرياًغري أن عدداً     -٣٤٦
 ٢٠٠٩يناير  / كما برهن على ذلك توقيع رئيس نيجرييا يف كانون الثاين          ،صكوك حقوق اإلنسان  

 مؤخراً من خالل مشروع قانون أصدرته اجلمعيـة         والتصديقعلى جمموعة من الصكوك الدولية      
  .ص ذوي اإلعاقةالوطنية على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخا

وأشارت نيجرييا إىل أن دستورها حيمي حقوق األقليات، باإلضـافة إىل التطبيـق              -٣٤٧
الشامل ملبدأ الطابع االحتادي الدستوري عقب إنشاء جلنة الطابع االحتادي فيما يتعلق بتوزيع             

وأشار الوفـد   . السياسية الست  املوارد الوطنية والتعيينات السياسية فيما بني املناطق اجلغرافية       
حمطـات البـث اململوكـة      و.  والديين والثقايف الكبري   إىل أن نيجرييا فخورة بتنوعها العرقي     

 املبادرات اخلاصة والعامة احلقوق الثقافية شجعميع اللغات النيجريية وت  هي ناطقة جب  للحكومة  
  .واللغوية دون أية قيود

بعض مناطق الـبالد    تواجهها   اليتلتحديات اخلاصة   لباستمرار   نيجرييا   كما تتصدى  -٣٤٨
 مع عدة إجراءات من قبيل إنشاء وزارة دلتا         ، من احلزم، كما هو احلال يف منطقة الدلتا        مبزيد

وحديثاً، منحت نيجرييا العفـو جلميـع املـشاركني يف أنـشطة            . ٢٠٠٩النيجر يف عام    
  .لسالم وتعزيزاً للحوارانطق مب عمالً دلتا النيجر اليت شهدهتااالضطرابات 

وأشار الوفد إىل أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مدرجة يف الدسـتور             -٣٤٩
وأن احلكومات املتتالية اختذت مبادرات هتدف إىل حتقيقها من قبيل إنشاء وتعزيز املبـادرات              

 الوطين  هاوعززت نيجرييا أيضاً برناجم   . املوالية للفقراء على الصعيد الوطين واحلكومي واحمللي      
  .لقضاء على الفقر الذي يهدف إىل إجياد الوظائف، مع تركيز خاص على املناطق الريفيةل

وباإلضافة إىل وقف مؤقت مفروض على الذات حلاالت اإلعدام، أنشأت نيجرييـا             -٣٥٠
جلنة وطنية معنية باستعراض عقوبة اإلعدام ستحدد نتائجها قرار احلكومة بشأن هذه املسألة،             

  .١٩٩٩ لعام ال يف تعديل دستور نيجرييشريطة مراعاة األصو



A/HRC/11/L.10 

71 GE.09-14953 

 أن االستعراض الدوري الشامل سيكون، يف السنوات املقبلة، آليـة           إىل الوفد   وأشار -٣٥١
واعتربت نيجرييا إعادة انتخاهبا مؤخراً يف اجمللس داللة على         . جد فعالة لتعزيز حقوق اإلنسان    

ونيجريياً مصممة على الوفاء جبميع التزاماهتا      .  اجملتمع الدويل اللتزام نيجرييا    أوالها اليت   األمهية
ـ  اًوأخرياً، أثنت نيجرييا على اجمللس النتخابه رئيس      . وتطلب دعم اجمللس واملفوضية     اً نيجريي

  .وللدعم الذي قدمه إليه وأكدت أهنا ستواصل تعاوهنا مع اجمللس ودعمها له

يف اجمللـس بـشأن     اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة                -٢  
  االستعراض نتائج
 ،أشارت باكستان إىل أن التزام نيجرييا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كان صـرحياً             -٣٥٢

.  أو الدور النشيط الذي اضطلع به الوفد يف جنيف         أرض الوطن سواء باخلطوات املتخذة يف     
ق اإلنـسان    التمتـع حبقـو    علىوأشادت بنيجرييا لتصميمها على إضفاء الطابع املؤسسي        

وأحاطت علماً على اخلصوص بالتصديق احلـديث علـى      .  وتعزيز ذلك  واحلريات األساسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبغري ذلك مـن األنـشطة             
املقررة اليت ينظر فيها الربملان، مبا فيها استعراض وضع ودور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان            

  .بادئ باريس، وإعادة هيكلة إدارة العدل، وإصالحات الشرطة والسجونوفقاً مل
 أن نيجرييا برهنت بوضوح على التزامها       ) البوليفارية -مجهورية   (والحظت فرتويال  -٣٥٣

.  خالل االسـتعراض الـدوري الـشامل   دون حتفظبتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالتعاون  
 أجوبة على األسئلة املطروحة، مبا فيها تلك اليت         ورحبت بنهجها البناء يف االستعراض بتقدمي     

وأبرزت . طرحتها فرتويال بشأن نطاق أحدث الربامج التعليمية وتوقعاهتا على املدى القصري           
 والتزام  ، لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشكل فعال      نيجرييااجلهود اهلامة والقيمة اليت بذلتها      

  .داف احملددة يف هذا اجملالاحلكومة وإرادهتا السياسية لتحقيق األه
وأعربت قطر عن تقديرها البالغ لردود نيجرييا على معظم توصـيات االسـتعراض           -٣٥٤

وعززت نيجرييا اجلهـود    . والتدابري املتخذة لترمجتها إىل إجنازات ملموسة على أرض الواقع        
حتقيـق النمـو    اليت تبذهلا لنشر ثقافة حقوق اإلنسان ومكافحة االجتار بالبشر والفساد بغية            

ودعت مؤسسات األمم املتحدة املختصة إىل إمداد نيجرييا بالدعم         . االجتماعي واالقتصادي 
  .الذي قد تكون حباجة إليه يف اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

والحظت بيالروس أهنا قدمت خالل االستعراض عدداً من التوصيات الراميـة إىل             -٣٥٥
واصلة اجلهود مبويف هذا الصدد، أوصت نيجرييا . ات مهمة من حقوق اإلنسانزيادة تعزيز فئ

 واختاذ التدابري الالزمة لزيادة ؛اليت تبذهلا ملكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء والرجال     
والحظت مع االرتياح   . تنمية التعليم االبتدائي والثانوي؛ ودعم تقوية النظام الصحي الوطين        

 وكانت نيجرييا . كانت قد قبلت هذه التوصيات وأشارت إىل رغبتها يف تنفيذها         أن نيجرييا   
 النظـام   تقويـة  أعربت عن تصميمها على تنفيذ جمموعة كاملة من التوصيات الرامية إىل             قد

  .الوطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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جيابيـاً  وأشارت الصني إىل أن نيجرييا اعتمدت، خالل عملية االستعراض، موقفـاً إ            -٣٥٦
فتحاً يف عرض اجلهود اليت بذلتها واإلجنازات اليت حققتها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              نوم

وأعربت عن تقـديرها    .  والتحديات اليت واجهتها يف هذا الصدد      العوائقوحتدثت بصراحة عن    
 من   كما أعربت عن أملها يف أن حتقق املزيد        قبلتهالكون نيجرييا نفذت بنشاط التوصيات اليت       

. التقدم يف كفالة االستقاللية القضائية، وحتسني نوعية التعليم، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية           
وحتقق التقدم يف جمـال     اليت تواجهها   وأعربت عن اقتناعها بأن نيجرييا ستظل تتخطى العوائق         

ـ           ،حقوق اإلنسان  ديات الـيت    ودعت اجملتمع الدويل إىل إظهار تفهم تام للعوائق العملية والتح
  .تواجهها نيجرييا وتقدمي الدعم إىل احلكومة يف اجلهود اليت تبذهلا حلماية حقوق اإلنسان

وشددت اجلزائر على التزام نيجرييا بتعزيز ومحاية حقوق املرأة وحقـوق اإلنـسان             -٣٥٧
بشكل عام، مما يظهر ليس على الصعيد احمللي من خالل اخلطوات اليت اختـذهتا أو تعتـزم                 

 يفها لتنفيذ التوصيات املقبولة فحسب، بل أيضاً من خالل الدور البناء الذي تضطلع به               اختاذ
توصيتها مبواصلة دمج أحكام اتفاقيـة       قبول نيجرييا    قالت إهنا تستمد التشجيع من    و. لساجمل

 يف تعزيز  نيجرييا   رغبةوالحظت  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قانوهنا احمللي         
 حقـوق  إعمالتصميمها على ما ينّم عن   ها يف جماالت التعليم والصحة واحلد من الفقر،         ئأدا

. وأشارت إىل احترام نيجرييا حلقوق اإلنسان يف الوصول إىل العدل وتعزيز القانون           . اإلنسان
  .وأضافت أن االحتماالت من حيث املساعدة التقنية يف هذه اجملاالت هامة

دم الذي أحرزته نيجرييا حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         وأبرزت مصر أمهية التق    -٣٥٨
وأشارت إىل خطـة العمـل الوطنيـة     . واألولوية اليت أعطتها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      

وجدول األعمال املؤلف من سبع نقاط الذي حيدد أولويات احلكومة يف عـدة جمـاالت،                
. ائي، والتعليم الـوظيفي، وسـيادة القـانون       فيها تنمية رأس املال البشري، واألمن الغذ       مبا

  .ورحبت بتعاون نيجرييا مع املفوضية واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
. والحظت اململكة العربية السعودية أن نيجرييا التزمت طوعاً بالتوصيات املقدمـة           -٣٥٩

ايا وقالت إن االستعراض فرصة لتجري نيجرييا مشاورات وطنية واسعة فيما يتعلـق بقـض             
 من جديد على التفاعل اإلجيايب هلذا البلد مع اآلليـات الدوليـة             يؤكدحقوق اإلنسان، مما    

ية والقانونية اهلامة اليت اختذهتا لزيادة      اتخلطى املؤسس على ا نيجرييا  وأشادت ب . حلقوق اإلنسان 
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

الـة  حليا تقييماً شامالً     نيجري لتجريورأت كازاخستان أن االستعراض فرصة جيدة        -٣٦٠
 خالل احلوار التفاعلي، على التحديات اليت       ،قد اطلعت قالت إهنا   و. حقوق اإلنسان يف البلد   

تواجهها نيجرييا فيما يتعلق باحلفاظ على التماسك االجتماعي، ويف جماالت من قبيل حقوق             
أيضاً على التزامات   واطلعت  . الطفل واملرأة واجلماعات الضعيفة، فضالً عن التعليم والصحة       

تقديرها لقبول احلكومـة    عن بالغ   وأعربت  .  هذه التحديات  معاجلةاحلكومة وخططها بشأن    
  .توصيات ورأت أن التوصيات اليت مل ُتقبل سُتؤخذ يف احلسبانالملعظم 



A/HRC/11/L.10 

73 GE.09-14953 

وأشادت البحرين باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا نيجرييا لتنفيذ عدد من توصـيات             -٣٦١
 نيجرييا لتعزيـز    هاالت إن االستعراض الدوري الشامل أظهر األمهية اليت تولي        وق. االستعراض

ورحبت مببادرات نيجرييا، املتخذة    . ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيدين الداخلي والدويل      
 املصلحة، لوضع وتنفيذ وتقييم برامج هتدف إىل إنقاذ ضـحايا           أصحاببالتعاون مع خمتلف    

ها نيجرييا ملكافحة مجيع    توأشادت باجلهود اليت بذل   . هيلهم وإدماجهم االجتار بالبشر وإعادة تأ   
   .أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية باعتماد نيجرييا خلطة العمل الوطنية بشأن تعزيز       -٣٦٢
 أن تعذيب قوات األمن وسـوء معاملتـها للمحتجـزين،           ونوهت. ومحاية حقوق اإلنسان  

مـشاكل خطـرية يف   هي يف السجون  وسوء األوضاع   جاز قبل احملاكمة ملدة طويلة،      واالحت
وأعربت عن دعمها للتوصيات اليت تدعو نيجرييا إىل بذل اجلهود الالزمة لوضع حد           . نيجرييا

وأعربت أيضاً عن دعمها للتوصيات     . إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب      
أعربت عن أملـها يف أن    كما  . لية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    اليت تدعو إىل كفالة استقال    

يكون لوزارة دلتا النيجر املنشأة حديثاً ما يكفي من القدرات والدعم احلكـومي للتـصدي               
 للتوصية الداعية إىل إجراء مشاورات      تأييدهاوأعربت عن   . ملشاكل العنف واجلرمية يف املنطقة    

  .مع األقليات يف الدلتا
. حبت السنغال باجلهود املستمرة اليت تبذهلا نيجرييا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          ور -٣٦٣

ورغم التقدم اهلام، أكدت السلطات من جديد التزامها مبواصلة اإلصـالحات الراميـة إىل              
رحبت باعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية       كما  . حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد     

والحظت .  سيكون تنفيذها فرصة واضحة إلحراز املزيد من التقدم اهلام         حقوق اإلنسان، اليت  
أنه سيكون من األسهل حتقيق األهداف احملددة يف اخلطة وتنفيذ توصـيات االسـتعراض إذا            

  . من دعم اجملتمع الدويل االستفادة نيجرييااستطاعت

  جهات معنية أخرى هبا تأدلعامة تعليقات   -٣  
 الدولية بالتزام نيجرييا باالستعراض الدوري الشامل وبالتزامها        رحبت منظمة العفو   -٣٦٤

رحبت ببيان نيجرييا الذي يفيد     كما  . لساجملبالتعاون يف مجيع جوانب العمل الذي يقوم به         
 ولكنها أعربت عن قلقها إزاء ،بأهنا ظلت متارس وقفاً مؤقتاً مفروضاً ذاتياً على عقوبة اإلعدام  

يف عدة واليات يف نيجرييا لتمديد نطـاق عقوبـة          اليت أُجريت   ديثة  التعديالت التشريعية احل  
عظم توصيات  ملورحبت بإعالن نيجرييا دعمها     . اإلعدام ليشمل اجلرائم املتصلة باالختطاف    

 والوصول إىل   ؛االستعراض وحثت على التنفيذ املبكر ال سيما للتوصيات املتصلة حبقوق املرأة          
 والتمييز على أساس نوع اجلنس والتوجه اجلنـسي؛         ؛قاب ومكافحة اإلفالت من الع    ؛العدل

  . حقوق اإلنسان، وبشأن وقف مؤقت رمسي لعقوبة اإلعدامةواستقاللية جلن
متالزمة نقص املناعة   /ةوأشارت الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري        -٣٦٥

الدستور تنطبق علـى مجيـع      املكتسب إىل أن وفد نيجرييا أشار إىل أن احلقوق املكرسة يف            
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وأشارت إىل أن مشروع قـانون  . األشخاص، مبن فيهم أولئك الذين يعتربون أنفسهم مثليني       
 ومشروع قانون حظر الزواج بـني       ٢٠٠٦لعام  ذاته  اجلنس   الزواج بني األشخاص من      حظر

أن مشروع القانون، إن متت املوافقـة       نوهةً  ، م ٢٠٠٨لعام  ذاته  األشخاص من نوع اجلنس     
، ةليه، سيقيد بشكل جدي احلريات األساسية وخدمات منع فريوس نقص املناعة البـشري            ع

 أيضاً إىل املضايقة واملنـشورات يف       وأشارت. فضالً عن أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان      
وطلبت الـشبكة إىل    . وسائط اإلعالم اليت حترض على كره األقليات اجلنسية وتشجع عليه         

ام اجلنائية ضد السلوك اجلنسي املثلي بالتراضي، وأن تكفـل عـدم            نيجرييا أن تلغي األحك   
لني جنسياً واملـدافعني    انتهاك حقوق اإلنسان للمثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واحملوَّ        

عن حقوق اإلنسان؛ ورفض أي حماولة لوضع قوانني جديدة متييزية، والقضاء علـى مجيـع               
  . اجلنسيامليللى أساس التشريعات القائمة اليت متيز ع

 من تقرير الفريق العامل، رأى جتمع      ٦وباإلشارة إىل ادعاءات لنيجرييا واردة يف الفقرة         -٣٦٦
 حقوق اإلنسان أن نيجرييا أخفقت يف تنفيذ إصالحات ال تتطلب موارد مالية أو قدرات إضافية

وأعـرب  . ٨-١٠٣ و ١-١٠٣هامة، فذكر على سبيل املثال التوصيات الواردة يف الفقـرتني           
توافق على    أن نيجرييا مل   منوهاًالتجمع عن أسفه لعدم وجود توصيات تتصل باحلق يف السكن،           

وشدد التجمع على أن النظام احمللي لبلد من البلدان         . زيارة للمقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق     
  . هلذا البلدال يشكل، يف إطار القانون الدويل، مربراً لعدم تنفيذ االلتزامات الدولية

أحاط مركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته علماً بالتزامات نيجرييا          و - ٣٦٧
العوائق املتعددة الـيت تنطـوي   إال أنه أشار إىل     فيما يتعلق بتنفيذ توصيات االستعراض،      
وأعرب عن قلقه إزاء العنف بـني الـديانات         . عليها ممارسة حقوق اإلنسان يف نيجرييا     

  .األمن يف دلتا النيجرومشاكل 
 إىل  ، يف بيان مشترك مع مؤسسة احلكـيم       ،وأشارت الرابطة الدولية للتعاون بني األديان      -٣٦٨

.  توصية جيب أن يوضع موضع النفاذ من خالل اعتماد تدابري سياسـية وتـشريعية              ٣٠أن قبول   
ا مـن أقليـة     وأعربت عن أملها يف أن تتخذ نيجرييا اخلطوات الالزمة إلعادة تأهيـل الـضحاي             

وشجعت نيجرييا على إنشاء إطار للحوار الوطين من أجل وضـع مدونـة للـسلوك      . األوغوين
 على تعزيز حوار بني الثقافات وبني الـديانات         هاحثتكما  ،  ة عرب الوطني  للشركاتواألخالقيات  

  .ائفالطوملكافحة التعصب الديين املمارس ضد املرأة يف احملافظات الشمالية، وكذلك العنف بني 
 تهاوهنأت رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية نيجرييا على إنشاء جلن           -٣٦٩

 أن تقوم السلطات بكل ما يف وسعها لكفالة         وأعربت عن أملها يف   الوطنية حلقوق اإلنسان،    
ودعت نيجرييا أيضاً إىل أن تضع يف أقرب وقت ممكـن           . استقاللية اللجنة وحريتها ونزاهتها   

االجتاه املقلق حنو سجن اجملرمني املشتبه فيهم       كما نوهت إىل    . ستخدام عقوبة اإلعدام  حداً ال 
 إمكانيـة  للجميع يف نيجرييا  أن تتاح    وأشارت إىل أن من الضروري       ،دون هتمة أو حماكمة   
أن قوات األمن ما زالت تنفذ تشري إىل  هامة أدلةوأشارت إىل أن هناك . االحتكام إىل القضاء

 وأهابت بنيجرييا أن تنفـذ اإلجـراءات، وعنـد          ،تعذيبالمتارس  رج القضاء و  عدام خا اإل
  . املمارساتلتلكالضرورة التشريعات، لوضع حد 
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 املتـصلة   ١ودعت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان نيجرييا إىل قبول وتنفيذ التوصية            -٣٧٠
ـ          اري التفاقيـة   بالتصديق على الصكوك الدولية، وخباصة تلك املتصلة بالربوتوكول االختي

كمـا  . مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         
 فيما يتعلق باعتماد التشريعات الالزمة للتصدي حلاالت        ١٤دعت نيجرييا إىل تنفيذ التوصية      

ل وشجعتها اللجنة على قبـو    . وأعمال التعذيب اليت ترتكبها الشرطة     اإلعدام خارج القضاء  
وينبغي لنيجرييا أن تويل اهتماماً خاصـاً آلليـة         .  بشأن مكافحة الفساد   ٢٤وتنفيذ التوصية   

 عـن  وتقدم، مبشاركة اجملتمع املدين، تقارير إىل اللجنة يف دورهتا العادية الرابعة عشرة          املتابعة  
  .التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية

، وذكـرت أن    ٣١ و ٣٠ية حلقوق اإلنسان إىل التوصيتني      وأشارت اللجنة اإلسالم   -٣٧١
 نيجرييا، وكذلك العديد من احملاكمات، ليست متطابقة مع معايري العدل وأصـول           سياسات

وأعربت . احملاكمات، مبا فيها تلك اليت ينص عليها قانون الشريعة والدستور النيجريي نفسه           
ـ    عن قلقها إزاء املمارسة العامة احلالية اليت اعت        ا غـري  مدهتا نيجرييا يف سوكوتو، مالحظة أهن

 حتقيقاً شفافاً وشامالً    جتري أنه ينبغي لنيجرييا أن      األهداف واملواقف اليت تشري إىل    مع  متناسبة  
تعارض مع التزامات نيجرييا الدولية يي ينبغي أال ذونزيهاً وأن تتمسك مببدأ احملاكمة العادلة ال  

  .م القانونبضمان حق األفراد يف املساواة أما

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
أبرز الوفد دعم اجلمعية الوطنية للمبادرات اإلصالحية اليت اضطلعت هبا احلكومة من           -٣٧٢

أجل حتسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، والتزامها هبذه املبادرات، وعزمها علـى اعتمـاد             
  .تشريعات لدعم هذه املبادرات

ويف نيجرييا،  . د الوفد أن التزاماته بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أمر ال رجعة فيه           وأك  -٣٧٣
خيضع األفراد واملؤسسات والكيانات العامة واخلاصة، مبا يف ذلك الدولة ذاهتا، للقوانني الصادرة            

وتطبق هذه القوانني على اجلميع بالتساوي، وحيتكم يف إطارها إىل قضاء مستقل، وتتفق             . علناً
وقد أشادت نيجرييا جبميع الوفود على مشاركتها البّناءة يف         . ع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان    م

  .عملية االستعراض، وأعربت عن تطلعها إىل إجراء االستعراض القادم

  الكامريون    
جلميع األحكـام ذات    وفقاً   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٥ استعراض الكامريون يف     جرى  -٣٧٤

  : إىل الوثائق التاليةاداً  واستن٥/١ار اجمللس لصلة الواردة يف قرا
من مرفق قرار   ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته الكامريون مبوجب الفقرة          )أ(  
  ؛ (A/HRC/WG.6/4/CMR/1) ٥/١اجمللس 

وثيقة املعلومات اليت أعدهتا مفوضية حقوق اإلنـسان مبوجـب الفقـرة              )ب(  
  ؛ (A/HRC/WG.6/4/CMR/2)  من مرفق القرار املذكور)ب(١٥



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 76 

 مـن   )ج(١٥ الذي أعدته مفوضية حقوق اإلنسان مبوجب الفقرة         املوجز  )ج(  
  .(A/HRC/WG.6/4/CMR/3) مرفق القرار املذكور

 ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران١٠وحبث اجمللس واعتمد يف جلسته السادسة عشرة املعقودة يف      -٣٧٥
  ).انظر الفرع جيم أدناه(نتائج استعراض الكامريون 

ألفت نتائج استعراض الكامريون من تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض            وت  -٣٧٦
أو االسـتنتاجات،  /، وآراء الكامريون بشأن التوصـيات و (A/HRC/11/21)الدوري الشامل  

والتزاماهتا الطوعية وردودها، اليت قدمتها قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسـئلة              
لفريـق العامـل    الذي أجـراه ا    أثناء احلوار التفاعلي     تعاجل معاجلة كافية  القضايا اليت مل     أو
  ).A/HRC/11/21/Add.1الوثيقة  انظر(

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

ت اخلارجية، املكلف بشؤون الكومنولث،     أعرب الوزير املنتدب لدى وزارة العالقا       -٣٧٧
 امتنان شعب وحكومة الكامريون جلميع البلدان اليت ساندت جتديد والية الكامريون            بالغعن  

نتخابات، وكرر عزم بلده    الوأعاد الوزير املنتدب تأكيد التزام الكامريون خالل ا       . يف اجمللس 
 يف البلد من خالل مجلة أمـور،        على مواصلة العمل على تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض هبا        

  .مة للكامريونمنها تنفيذ خريطة الطريق املسلَّ
لبدايـة الفّعالـة آلليـة      على ا وجدد الوزير املنتدب اإلعراب عن امتنان الكامريون          -٣٧٨

االستعراض وملنهجها املتفق مع رؤية الكامريون للمجلس، والذي جيب دائما أن يرتكز على             
  .حلوار البنَّاءاملوضوعية والتعاون وا

 وأعرب الوزير املنتدب عن امتنانه جلميع البلدان اليت ساعدت الكامريون أثناء عملية             -٣٧٩
وأشـار إىل أن الكـامريون سـوف هتتـدي          . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥االستعراض يف يوم    

قوق مبالحظات هذه البلدان وتعليقاهتا وتوصياهتا يف متابعة أعماهلا الرامية إىل تعزيز ومحاية ح            
  .اإلنسان يف البلد

 ٤٠ توصية أثناء مناقشات الفريق العامل، قبلت الكامريون منـها           ٥٤وقد قُدمت     -٣٨٠
 توصيات، حيث قبلت منها توصية      ٧ توصيات وقررت مواصلة النظر يف       ٧توصية ورفضت   

 توصـية مبوافقـة   ٤١وقد حظيت .  توصيات٤واحدة ورفضت توصيتني وال تزال تنظر يف    
وسوف تعمل احلكومة على تنفيذ هذه التوصيات يف حدود اإلمكانيات          . ونسلطات الكامري 

وتتعلق التوصيات األربع اليت ال تزال قيد النظر بالتصديق      . املتاحة وبالتعاون مع اجملتمع الدويل    
على معاهدة روما اليت أُنشئت مبوجبها احملكمة اجلنائية الدولية، واعتماد قانون بشأن حاالت             

واألخذ بـإجراءات لتعليـق     اإليدز،  /ت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     معينة من حاال  
لقرارات املتعلقة باإلبعاد والتدابري املتعلقة بعدم اإلعـادة القـسرية، واالنـضمام إىل             تنفيذ ا 

  .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
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ففيما يتعلق بنفي صفة    . توصيات ٩تؤيد  وأشار الوزير املنتدب إىل أن الكامريون مل          -٣٨١
اجلرمية عن املثلية اجلنسية، أشار الوزير إىل أن جترمي املثلية اجلنسية ال يتعارض، وفقاً للنظـام                

 من  ٢٦ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة        ١٢القانوين للكامريون، مع أحكام املادة      
ضاف أن مثليـي اجلـنس ال ُيحرمـون         وأ. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

وقـال إن املثليـة اجلنـسية       . حقوقهم وال أي مزايا أخرى بسبب ميلهم اجلنسي املفترض        
 ضمن ما يعتربه اجملتمـع الـدميقراطي        وتندرجتتعارض، برغم ذلك، مع التشريعات السارية       

  .اًللكامريون سلوكاً ال أخالقي
ات يف الكامريون تتفق مـع األحكـام ذات         وأكد أيضاً الوزير املنتدب أن التشريع       -٣٨٢

من امليثـاق   ) ٧(٢٩املادة  مع  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و     ) ٢(٢٦الصلة يف املادة    
 ضمانات ميكن ألي جمتمع دميقراطي أن       اللتني تشكالن األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،     

حكام للدولة بتقييـد أحـد      فمن ناحية، تسمح هذه األ    . حيتج هبا وفقاً خلصائصه األخالقية    
احلقوق أو احلريات من أجل تلبية املقتضيات العادلة لألخالقيات وللنظام العام والرفاه العـام           

ومن ناحية أخرى، تطالب هذه األحكام األفراد بضمان احملافظة علـى           . يف جمتمع دميقراطي  
ويف ثقافـة الكـامريون،    . مـع  اإلجيابية وتعزيزها يف عالقاهتم مع اجملت      فريقيةالقيم الثقافية األ  

ومع ذلك، تكفل   . يسمح اجملتمع باملثلية اجلنسية، وقد أكد املشرِّع هذه القيمة االجتماعية          ال
  .احلكومة احترام مجيع حقوق املواطنني دون أي متييز

اهليئة الكامريونيـة   (وقد رحبت الكامريون بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لتنظيم االنتخابات            -٣٨٣
، وهي متثل خطوة مهمة إىل األمام يف العملية الدميقراطية للكامريون وضماناً إضـافياً           )اباتلالنتخ

ويتمشى تشكيل اهليئة مع املرسوم الذي أُنشئت مبوجبه        . للشفافية والعدالة يف العمليات االنتخابية    
ويتـصفون  اهليئة، والذي يقضي بأن يكون أعضاء اهليئة من أصول عرقية وثقافية ومهنية متنوعة،              

وقـد  . باالستقاللية، واالستقامة األخالقية، والرتاهة الفكرية، والروح الوطنية، واحلياد، والرتاهـة    
  .اختذ رئيس اجلمهورية خطوات لضمان االستقالل التام والكامل هلذه اهليئة

ويف املرحلة احلالية من عملية االستعراض، تود الكامريون أن تتمكن من االعتمـاد               -٣٨٤
تعاون الدويل، اقتناعاً منها بأن مبقدورها، بدعم من األمم املتحدة وشركاء آخرين، أن             على ال 

حتقق جناحاً مرضياً يف تنفيذ التوصيات اليت أعلنت قبوهلا، بغية حتسني احلالة العامة حلقـوق               
وقد أدركت الكامريون أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ليسا جمرد عامـل     . اإلنسان يف البلد  

  .تنمية فحسب، وإمنا مها أيضاً عامل أساسي لالستقرار والسالم يف اجملتمعمهم لل

اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  االستعراض نتائج
شكرت اجلزائر الكامريون على ما قدمته من معلومات إضافية بـشأن التوصـيات               -٣٨٥

ورحبت بقرار الكامريون االنضمام إىل الربوتوكـول       . لالستعراضاملقدمة يف الدورة الرابعة     
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االختياري التفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            
وأفراد أسرهم، معربة عن أملها يف أن حتذو بلدان أخرى حذو الكامريون يف هذا الـصدد،                

الرامية زائر أيضاً إىل عزم الكامريون مواصلة جهودها        وأشارت اجل . سيما البلدان املتقدمة   وال
ملعايري الدولية، وزيادة فعالية خطة العمل من أجل حتـسني          مع ا االحتجاز  إىل مواءمة أوضاع    

وأخرياً، كررت اجلزائر دعوهتا    . كفاءة النظام القضائي يف مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية        
ية حقوق اإلنسان، لتقدمي املساعدة التقنية الـيت طلبتـها      إىل اجملتمع الدويل، وال سيما مفوض     

  .الكامريون لتحقيق هذه الغايات
وأشارت بيالروس إىل النهج البناء واملسؤول الـذي اتبعتـه الكـامريون خـالل                -٣٨٦

وكانت بيالروس قد أوصت الكامريون، أثناء االستعراض، بأن تتخذ الكامريون          . االستعراض
 وتعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية للمـواطنني، وحتـسني نوعيـة          تدابري ملواصلة محاية  

وافقة الكامريون على   مبرتياح  الاونوهت مع   التعليم، وتعزيز استقالل وسلطة النظام القضائي،       
 الكامريون االنضمام إىل صكوك أخرى حلقـوق        باعتزاموأشادت  . هذه التوصيات وغريها  

ة الرامية إىل حتسني التشريعات الوطنية يف جمال حقوق          للتوصي تأييدهاوأعربت عن   . اإلنسان
  .املرأة وضمان املساواة بني اجلنسني

فت بعضوية اللجنـة الثالثيـة املكلفـة باسـتعراض          تشرَّوأشارت الصني إىل أهنا       -٣٨٧
 تقديرها للحوار الشامل والبّناء الذي أجرته الكـامريون مـع           بالغوأعربت عن   . الكامريون

والحظت أن الكامريون قدمت إجابة مفصلة على قضايا متنوعة أُثريت أثناء           . أعضاء اجمللس 
وأعربت عن ثقتها يف أن الكامريون سوف تـتمكن،         . املداوالت، منها أسئلة وجهتها الصني    

بدعم من اجملتمع الدويل، من التغلب على ما تواجهه من صعوبات وحتقيق مزيد من التقدم يف               
  .جمال حقوق اإلنسان

مشاركتها البّناءة يف االسـتعراض الـدوري       على  م املغرب الشكر للكامريون     وقد  -٣٨٨
. ما بذلته من جهود يف جمال حقوق اإلنسان وما اختذته من تدابري يف هذا الـصدد                و الشامل
قبوهلا غالبية التوصيات املقدمة، وال سيما التوصـية الـيت تتعلـق            هّنأ الكامريون على    كما  

وكرر نداءه بالعمل على ضمان     .  عملية إصالح قانون العقوبات    بالصعوبات اليت تواجهها يف   
تقدمي كل مساعدة الزمة إىل الكامريون يف سعيها إىل إصالح قانون العقوبات، مبا يف ذلـك              

وينبغـي تقـدمي أي   . املوارد املالية والبشرية الالزمة لدعم الكامريون يف مساعيها املنـشودة   
وأخرياً، . مع البلد، بغية ضمان حتقيق أفضل نتائج ممكنة       مساعدة يف إطار من التعاون الوثيق       

شجع املغرب الكامريون على أن تواصل جهودها من أجل تنفيذ التوصيات اليت قبلتها، وأن              
  .الوضع املتعلق بتنفيذهااطِّالع ب اجمللس على ُتبقي
 وأشارت السنغال إىل قبول الكامريون أغلبية التوصيات املقدمـة، وأعربـت عـن              -٣٨٩

تقديرها اللتزام الكامريون مبواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان،              
سيما إنشاء جلنة وطنية معنية حبقوق اإلنسان واحلريات، وإطالق عملية التصديق علـى              وال
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وشجعت الكـامريون علـى تنفيـذ خمتلـف         . عدة صكوك دولية يف جمال حقوق اإلنسان      
  .ت اجملتمع الدويل إىل تقدمي أي مساعدة الزمةالتوصيات اليت قبلتها، ودع

وأشادت نيجرييا بالروح املنفتحة والبناءة الـيت تلقـت هبـا الكـامريون عمليـة               -٣٩٠
وأعربـت عـن    . االستعراض، وأعربت عن أملها يف أن تنفذ الكامريون التوصيات املقدمة         

 التـدابري واآلليـات     تقديرها للكامريون لقبوهلا توصيات نيجرييا، اليت هتـدف إىل تعزيـز          
املستخدمة يف إقامة العدل، واالستثمار يف البنية األساسية للسجون، والتمتع الشامل باحلقوق            

  .املدنية والسياسية
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها ملا أظهرته الكامريون خالل عملية             -٣٩١

ن أملها يف ترمجة هذا التفـاين إىل        االستعراض من تفاٍن يف جمال حقوق اإلنسان، وأعربت ع        
وأبدت قلقاً إزاء استقالل اهليئة الكامريونية لالنتخابات، مبا يف ذلك نقص عدد ممثلي             . عمل

املعارضة املعينني يف هذه اهليئة، والتقارير املتعلقة بالتالعـب يف التـصويت يف االنتخابـات               
ختاذ الكامريون تدابري لضمان استقالل     ودعمت الواليات املتحدة التوصية املتعلقة با     . السابقة

وأعربت عن الشواغل اليت أعرب عنها عدد من الوفود فيمـا           . اهليئة الكامريونية لالنتخابات  
وشـجعت  . يتعلق باستقالل الصحافة، مبا يف ذلك إغالق املنافذ اإلعالمية وحبس الصحفيني 

 يف متلك   األقزامحق مجاعات   احلكومة على قبول التوصية املتعلقة بإصدار قانون خاص يراعي          
  .األراضي، واإلسراع بتنفيذ هذه التوصية

 يف املائة من التوصيات املقدمة، مما يـبني         ٧٥وهنأت جيبويت الكامريون على قبوهلا        -٣٩٢
ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي كل ما       . بوضوح التزام البلد باملبادئ العاملية حلقوق اإلنسان      

وشجعت الكـامريون   . نية إىل الكامريون لتنفيذ خمتلف التوصيات     يلزم من عون ومساعدة تق    
على مواصلة إيالء كل االهتمام حلالة حقوق اإلنسان، ومواصلة جهودها الرامية إىل بلـوغ              

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
وهنأت بوركينا فاسو الكامريون على تعاوهنا والتزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     -٣٩٣

وأشارت إىل ما حققته الكامريون من تقـدم        . حديات املتعلقة باالحتياجات اإلمنائية   برغم الت 
ورحبت بروح احلوار اليت حتلت هبا الكامريون يف        . ملموس يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

إطار عملية االستعراض، وباإلرادة القوية للسلطات الوطنية على الوفاء بالتزاماهتا جتاه حقوق            
 أن الكامريون قد قبلت معظم التوصيات، ومن شأن ذلك أن يعزز اإلطار             وهتون. اإلنسان
  . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلدايتاملؤسس
قلة معظم التوصيات، برغم لكامريون ونوهت بقبول الكامريون ورحبت تشاد بوفد ا  -٣٩٤

  .املوارد الالزمة لتنفيذها

  رىأدلت هبا جهات معنية أخعامة تعليقات   -٣  
اإليدز إىل قضية مهمة / أشارت الشبكة القانونية لشؤون فريوس نقص املناعة البشرية      -٣٩٥

أُثريت خالل عملية استعراض الكامريون، وهي تتعلق بتجرمي السلوك اجلنسي املثلي الـذي             
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 من قانون العقوبات، وأشارت إىل أن هذه        ٣٤٧ُيمارس برضا الطرفني، وذلك مبوجب املادة       
وأكد وفد الشبكة أن القانون ال يزال       . قض قانون حقوق اإلنسان الدويل القائم     األحكام تنا 

 واالحتجـاز غـري      وإساءة املعاملة واالعتقال التعسفي    مصدراً للعديد من حوادث التحرش    
وطلبت الشبكة من الكامريون أن تضمن      . القانوين، وال يزال ميثل أيضاً هتديداً للصحة العامة       

، وأن  واملتحـولني جنـسياً   سان للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني      عدم انتهاك حقوق اإلن   
  . من قانون العقوبات املعمول به يف الكامريون٣٤٧تطعن يف املادة 

لتوصيات املتعلقة حبقوق الطفل،    اورحبت منظمة الفرنسيسكان الدولية بقبول الكامريون         -٣٩٦
. مام اإلعمال الكامل حلقـوق األطفـال     ولكنها أشارت إىل استمرار وجود العديد من العقبات أ        

، فإن حالة أطفال الشوارع تـدعو إىل  ٧٦ و٥٥ و١٩وقالت إنه، على حنو ما ورد يف التوصيات  
القلق، شأهنا يف ذلك شأن حالة األطفال الذين هم ضحايا االستغالل واالغتـصاب، وأطفـال               

رصة لتقيـيم الـربامج املنفـذة       وتتيح هذه التوصيات ف   . األبوين املطلقني، واألطفال ذوو اإلعاقة    
وأعربت املنظمة عن تقديرها اللتزام الكامريون مبجانيـة        . وملواءمتها مبا يناسب التحديات اجلديدة    

كما أشارت إىل التحديات اليت تعـوق       . التعليم االبتدائي وبسد الفجوة بني الفتيات والفتيان فيه       
رة تصديق الكامريون على اتفاقية حقـوق  وأكدت ضرو. تنفيذ ذلك، وال سيما يف املناطق الريفية  

  .٧٦األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بروتوكوهلا، عمالً بالتوصية 
ورحب االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب مبا قدمته الكـامريون مـن           -٣٩٧

ردود، وهنأها على التزامها بإسراع خطى عملية إصالح النظام القضائي مبا يـضمن عدالـة               
 يف املائة من األشخاص احملتجـزين يف سـجن دواال وسـجن             ٨٥وأشار إىل أن    . اءاتاإلجر

ياوندي هم رهن احلبس االحتياطي، وأكد الضرورة القصوى لضمان احترام حقوق األشخاص            
ورحب االحتاد باملالحظات املتعلقـة باحلاجـة إىل حتـسني أوضـاع            . احملرومني من حريتهم  

. علقة بضرورة القيام بإصالح قضائي من أجل استئصال الفساد        االحتجاز، وتأييد التوصيات املت   
كما رحب بالتدابري املتخذة، وال سيما إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحـة الفـساد، وشـارك يف        

وأخرياً، دعم االحتاد التوصيات الـيت      . اإلعراب عن القلق بشأن التعذيب املمارس يف السجون       
  .سؤولني عن العنف واملعاملة الالإنسانية واملهينةُتطالب الكامريون مبقاضاة ومعاقبة امل

ويف بيان مشترك، رحب كل من مركز البحوث املتعلقة حبقوق ووجبات اإلنـسان               -٣٩٨
 ٢٠٠٨واملنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيز التعاون الدويل، باملرسوم املوقع يف عام             

من املعلومات عن موعـد بـدء نفـاذ         الذي يقضي بدفع تعويض للمشردين، وطلبا مزيداً        
كما أشارا إىل االختالل الوظيفي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، وطلبـا            . املرسوم

  .إىل احلكومة تأكيد التدابري املتخذة لتزويد اللجنة باملوارد الالزمة لتنفيذ مهامها
ريون التوصيات املشار   ونوه امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان بقبول الكام          -٣٩٩

 بشأن اإلصالح القضائي واستقالل القضاة، مؤكـداً أن نظـام           ٢٣ و ٢٢إليها يف الفقرتني    
 ١١٠وأشار إىل مقتـل أكثـر مـن    . العدالة يف الكامريون يشوبه العديد من أوجه القصور      
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 خالل املظـاهرات الـيت انـدلعت        ٢٠٠٨فرباير  /أشخاص على يد قوات األمن يف شباط      
وقد طلب امللتقى توضيحات يف هذا الـشأن مـن          . على ارتفاع تكاليف املعيشة   احتجاجاً  
وشجع امللتقى الكامريون على احترام استقالل وحرية وسائط اإلعالم وحقـوق           . السلطات

  . األحزاب السياسية

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
موه من دعم وتشجيع، وكرر التزام      قدعلى ما   شكر الوزير املنتدب مجيع املتحدثني        -٤٠٠

الكامريون بالوفاء بالتزاماهتا، ال كعضو يف اجملتمع الدويل فحسب وإمنا أيضاً كعضو يف اجمللس  
وفيما يتعلق بعدد من القضايا اليت طُرحت، أشار الوزير املنتدب إىل أن الكـامريون              . نفسه

يث حتقق الكثري، ولكن ال يزال      جتري عملية إصالح مستمرة، ال سيما يف النظام القضائي، ح         
وتعتقد الكامريون أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مها جزء         . هناك الكثري الذي ينبغي حتقيقه    

وقال إن بلده على يقني من أنه حبلول موعد انعقاد الدورة القادمة   . ال يتجزأ من عملية التنمية    
وأشـار إىل أن الكـامريون      . لسيكون عدد من القضايا اليت طُرحت قد متّت تسويتها بالفع         

ترحب دائماً بالتعليقات املقدمة من اجلميع بشأن ما ميكن عمله لتحـسني حالـة حقـوق                
وأعرب عن استعداد بلده للتعاون مع مجيع اجلهات املعنية بتعزيز حقـوق            . اإلنسان يف البلد  

 شأن هذا التعاون     مؤكداً أن من   - األمم املتحدة، واهليئات األفريقية أو اإلقليمية        -اإلنسان  
  . املتعدد األطراف أن ييسِّر العمل الذي سيضطلع به البلد، شريطة وجود اإلرادة السياسية

  كوبا    
 وفقاً جلميع األحكام ذات الـصلة       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥جرى استعراض كوبا يف       -٤٠١

  : التالية واستناداً إىل الوثائق٥/١الواردة يف قرار اجمللس 
من مرفق قرار اجمللس    ) أ(١٥طين املقدم من كوبا مبوجب الفقرة       التقرير الو   )أ(  

٥/١) A/HRC/WG.6/4/CUB/1(؛  
من ) ب(١٥التجميع الذي أعدته مفوضية حقوق اإلنسان مبوجب الفقرة           )ب(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/4/CUB/2(مرفق القرار املذكور 
 املـذكور   من مرفق القرار  ) ج(املوجز الذي أعدته املفوضية مبوجب الفقرة         )ج(  

)A/HRC/WG.6/4/CUB/3.(  
 يف نتائج   ٢٠٠٩يونيه  /ونظر اجمللس، يف جلسته السادسة عشرة املعقودة يف حزيران          -٤٠٢

  ).انظر الفرع جيم أدناه(استعراض كوبا واعتمدها 
وتألفت نتائج استعراض كوبا من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري              -٤٠٣

أو االسـتنتاجات، والتزاماهتـا     / وآراء كوبا بشأن التوصـيات و      ،)A/HRC/11/22(الشامل  



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 82 

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو القـضايا               
انظر (اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي دار يف اجتماعات الفريق العامل   

  ).وبة اإلضافية املقدمة من كوباأيضاً املعلومات املكت

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

أعربت كوبا عن أسفها لتأثر عملية اعتماد عدد من التقارير يف الـدورة بـسبب                 -٤٠٤
دمتها شعبة خدمات املـؤمترات للتقـارير، وأكـدت         العقبات االصطناعية يف الترمجة اليت ق     

  .ترحيبها ودعمها ملشروع املقرر املقدَّم سعياً من أجل حل هذه املسألة
وشكرت كوبا البلدان اليت ساندت إعادة انتخاهبا يف اجمللس، وهي خطوة تنم عـن                -٤٠٥

  . اعتراف اجملتمع الدويل جبهودها وإجنازاهتا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
وشددت كوبا على أهنا، بصفتها الوطنية وبوصفها رئيس حركة عدم االحنياز، قـد               -٤٠٦

سامهت يف إنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل، واضطلعت هبذه العملية مبسؤولية كاملة،            
وقـد أتاحـت عمليـة      . وشاركت بانفتاح وشفافية يف احلوار الذي دار مع مجيع الـدول          

قدمي خرباهتا وممارساهتا اجليدة وما واجهته من حتديات، وأتاحت هلا االستعراض لكوبا فرصة ت
  . كذلك االستماع ألفكار العديد من الوفود

 سنة من االستغالل غري العادل حلقوق اإلنسان ضد كوبا، فإهنا تـرى يف              ٢٠وبعد    -٤٠٧
ة املوضوعية  نتائج االستعراض الدوري الشامل نصراً مهماً لشعبها، مبينة أنه يف إطار املمارس           

للمشاركة الشاملة، حيث يكون من غري املمكن ممارسة أي ضغوط، ال ميكن كتمان احلقيقة              
وقد أكد اجملتمع الدويل بوضوح إدانته للحصار الذي تفرضه الواليات املتحدة           . املتعلقة بكوبا 

وأعربت عدة وفود عن تضامنها الصريح مع الشعب الكويب يف طلبه التـارخيي             . على كوبا 
  .هناء سياسة اإلبادة هذهإ

وأعربت عدة وفود عن تقديرها لنموذج املشاركة الشعبية واالنـدماج والعدالـة              -٤٠٨
االجتماعية، الذي هو جزء من النظام السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي الـذي اختـاره     

ة، مبا وقد أُشيد بنجاح كوبا يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي  . الشعب الكويب 
  .يف ذلك نظاماها الصحي والتعليمي املمتازان

وأُشري إىل تعاون كوبا على الصعيد الدويل يف جمايل الصحة والتعلـيم كنمـوذجني                -٤٠٩
نعـم  "وكذلك ُنوِّه يف عدة مناسبات بكل من برنامج حمو األمية املعنـون             . للتضامن الدويل 

  .ما من املمارسات اجليدةبوصفه) عملية ميالغرو" (املعجزة"وبرنامج " أستطيع
وأكدت كوبا أن التقرير الذي اعتمده الفريق العامل تتجلى فيه موضـوعياً نتـائج                -٤١٠

 توصية قبوالً   ٦٠وقبلت كوبا   .  توصية ٩٨ وفداً وقُدمت    ٦٠عملية االستعراض؛ فقد حتدث     
ا واعترضت كوب .  األخرى ١٧ل تاماً، وقدمت معلومات وتعليقات مكتوبة على التوصيات ا       
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على بضع توصيات لعدم توافقها مع ممارسة حق تقرير املصري؛ وبعض هذه التوصيات ينّم عن 
  .افتقار إىل املعلومات واملعارف عن واقع كوبا الشديد الثراء والتنوع

وأكدت أهنا تعمل   . واستعرضت كوبا بعناية تقرير الفريق العامل والتوصيات املقدمة         -٤١١
مكانياهتا، وأن الفريق العامل املشترك بني املؤسسات، الـذي         على تنفيذ التوصيات، حبسب إ    

تابعـة  أُنشئ لتنسيق املشاورات يف إطار إعداد التقرير الوطين، ال يزال يقـوم مبهامـه يف م               
، وذلك بعقد مشاورات وضمان املشاركة الواسعة من جانـب          التوصيات الالزمة وتنفيذها  

  .اجملتمع املدين
ل األوضاع الصعبة اليت شهدها البلد، حيث أدت األزمـة          وأكدت كوبا أنه، يف ظ      -٤١٢

املالية العاملية إىل تفاقم آثار احلصار املفروض عليها، واصلت احلكومة تعميق عملية التغـيري              
وواصلت كوبا تطوير وحتسني براجمها يف جمـاالت الـصحة، والتعلـيم،            . الثوري يف البلد  

 األشخاص ذوي اإلعاقة، ورعاية الفئات األشد والضمان االجتماعي، ومحاية املسنني، ورعاية
وبرغم ما تواجهـه    . كما واصلت تعزيز املساواة بعدة سبل، منها برامج متكني املرأة         . ضعفاً

كوبا من صعوبات، فقد واصلت خطتها املعنية ببناء املساكن، كما تتخـذ تـدابري لزيـادة         
  .اإلنتاج الزراعي وضمان مزيد من األمن الغذائي

دت كوبا كذلك على أهنا واصلت تقدمي مساعدهتا من أجل إعمال حقـوق             وشد  -٤١٣
 ٥٠ ٧٤٧، كان   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥وأشارت كذلك إىل أنه، يف      . اإلنسان يف مناطق أخرى   

 بلداً خمتلفاً ويف أربعة أقاليم تقـع فيمـا وراء           ٩٦من املهنيني قد قدَّموا خدمات تعاونية يف        
وقـد افتتحـت   . ؤالء املهنيني يعملون يف القطاع الصحي يف املائة من ه  ٧٥,٨البحار، وأن   

. كوبا مؤخرا ثالثة مراكز جديدة لطب العيون يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب             
  . بلدا٢٥ً، جيري تنفيذه يف "نعم أستطيع"كما أن برنامج حمو األمية، املعنون 

حقوق اإلنـسان، وأهنـا      من أهم معاهدات     ٤٢وأشارت كوبا إىل أهنا طرف يف         -٤١٤
وقدمت تقريرها إىل اللجنة املعنية حبقوق الطفل       . تداركت التأخر يف تقدمي تقاريرها الدورية     

واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، كما شكّلت فريقاً عامالً إلعداد التقرير املقرر             
صـلة توجيـه دعـوة إىل       وكّررت التزامها الراسـخ مبوا    . تقدميه إىل جلنة مناهضة التعذيب    

وكانت كوبا قد قـدَّمت     . اإلجراءات اخلاصة للمجلس، اليت أُنشئت على أساس غري متييزي        
، وشـكّلت فريقـاً   ٢٠٠٩دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب لزيارة البلد يف عام  

ية يف دعـوة    وحيتفظ الشعب الكويب بصالحيته السياد    . عامالً وطنياً لتنظيم الزيارة وتنسيقها    
وأشارت كوبا إىل أهنا تتعـرض لـسياسة       . جهات أخرى مكلفة بواليات، حبسب االقتضاء     

كما أهنـا تتعـاون مـع     . عداء وحصار من قوى أجنبية، وأن ذلك استلزم تغيري األولويات         
  .منظمات إنسانية خمتلفة يف مجيع أحناء العامل

تسم باالتساع والفعالية ومـشاركة    وبّينت كوبا أهنا تطبق نظاماً متعدد املؤسسات ي         -٤١٥
وُيعىن . املنظمات غري احلكومية، لتلقي أي شكاوى أو التماسات فردية أو مجاعية ومعاجلتها           
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هذا النظام أيضاً بتقييم فعالية السياسات والربامج احلالية، كما يتابع التوصيات الـيت يراهـا               
  .باضرورية ملواصلة حتسني مستوى التمتع حبقوق اإلنسان يف كو

                      الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن            عنـها   اآلراء اليت أعربت      -٢  
  نتائج االستعراض

شكرت باكستان كوبا على ما قدمته من ردود وتوصيات خـالل االسـتعراض،               -٤١٦
كما رحبت مبشاركتها يف أنشطة التعـاون       . واستحسنت قبول كوبا ما قدمته من توصيات      

وأكـدت أن   .  للبلدان احملدودة املوارد   ن أملها يف أن تكون كوبا منوذجاً      الدويل، وأعربت ع  
كوبا تواصل دعم مبادئ املوضوعية واحلياد واالستقالل يف سـعيها إىل اإلعمـال الـشامل      
حلقوق اإلنسان، وأشارت إىل دور كوبا الرائد يف تعزيز احلق يف التنمية وحتقيـق التـوازن                

  .قوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةالسليم بني احل
 إىل أن االستعراض الدوري الشامل ميثـل     )البوليفارية -مجهورية  ( وأشارت فرتويال   -٤١٧

فرصة للوقوف على التقدم الذي أحرزته الثورة الكوبية، على الرغم من األوضاع غري املواتية              
.  عاماً ٥٠للثام عن محلة التشنيع اليت ُتشن عليها منذ         اليت تواجهها، كما أنه فرصة لكشف ا      

وأشادت فرتويال بالثورة الكوبية وبالشعب الكويب على روح التعاون اليت يتحليان هبا يف جمال  
 حقوق اإلنسان والربامج اليت ينفذاهنا يف جماالت الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وال سيما            

ما أشادت باجلهود اليت تبذهلا كوبا والنجاحات اليت حققتها يف          ك. يف البلدان األشد احتياجاً   
  .جمال حقوق اإلنسان يف إقليمها، على النحو الذي بّينه االستعراض

 توصية، مبا فيها التوصيات اليت قدمتها قطر، مما ٦٠وأشارت قطر إىل أن كوبا قبلت   -٤١٨
دت باجلهود اليت بذلتها كوبـا يف       وأشا. يبني التزام كوبا بعملية االستعراض الدوري الشامل      

جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما احلقوق يف العمل والتعليم والصحة،  
ونّوهت بالدور الفعال الـذي     . وبسياساهتا واستراتيجياهتا املعنية بالتنمية االجتماعية والبشرية     

وأعربت عن متنياهتا لكوبا    . عدم االحنياز تؤديه كوبا يف البناء املؤسسايت للمجلس ويف حركة         
  .بالنجاح يف التغلب على التحديات

وأكد االحتاد الروسي أن استعراض كوبا قد بّين التقدم الذي أحرزته والنهج البّنـاء               -٤١٩
فلقد ظلت كوبا مثاالً ناجحاً الحترام حقوق       . واملسؤول الذي اختذته يف جمال التعاون الدويل      

وأشاد بالدور النشط الذي تؤديه     . ا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اإلنسان، مبا فيه  
  وأعرب عن متنياته لكوبـا بكـل النجـاح يف          . كوبا يف عملية االستعراض الدوري الشامل     

الوفاء بالتزاماهتا، ومبزيد من التقدم يف جمال حقوق اإلنسان، وهو ما ستبينه بالتأكيد الـدورة      
  .القادمة لالستعراض

وشددت دولة بوليفيا املتعددة القوميات على اعتراف اجملتمع الدويل بإجنازات كوبا،             -٤٢٠
وقد أظهرت كوبـا    . برغم تعرضها كبلد نام حلصار اقتصادي جائر ومعاناهتا من تغري املناخ          
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تضامناً مع العديد مع الشعوب، فبدالً من انتقاد كوبا للشعوب اليت اختارت مصريها، فإهنـا         
وكانت بوليفيا قد أوصـت كوبـا خـالل عمليـة           . قوق اإلنسان واقعاً عملياً   جعلت ح 

وهّنأت بوليفيا كوبا على هنجهـا      . االستعراض بأن تعرض خرباهتا يف جمايل الصحة والتعليم       
التشاركي الشفاف يف عملية االستعراض، ودعت إىل إهناء احلصار الـذي تفرضـه عليهـا             

  .الواليات املتحدة األمريكية
شكرت أذربيجان كوبا على ردها املفصل الذي قدمته بشأن التوصيات، وعلـى            و  -٤٢١

مشاركتها الفعالة يف عملية االستعراض، وأشادت مبا اختذته من تـدابري يف جمـال حقـوق                
وقد بّين االستعراض بوضوح ما حتقق من إجنازات، وال سيما فيما يتعلق باملساواة             . اإلنسان

الطفل، واحلماية االجتماعية، والرعاية الصحية، واحلق يف التعليم،  بني اجلنسني، ومحاية املرأة و    
وأعربت عن اقتناعها بأن كوبـا      . واحلرية الدينية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  ستواصل جهودها الرامية إىل تنفيـذ التوصـيات والوفـاء بالتزاماهتـا الدوليـة يف جمـال          
  .حقوق اإلنسان

على النهج اإلجيايب والبّناء الذي اختذته كوبا خالل االسـتعراض         روس  وشددت بيال   -٤٢٢
وكانت بيالروس قد أوصـت     . الذي أُجري يف ظل العقوبات غري الشرعية املفروضة عليها        

وأشادت بيالروس . كوبا مبواصلة جهودها من أجل مكافحة التدابري املتخذة من جانب واحد
ز ولتعزيزها حقوق اإلنسان، وتعزيز جملس حقـوق        بكوبا على دورها يف حركة عدم االحنيا      

وأعربت عن أملها يف أن تواصل كوبا دورها الريادي يف إهناء تسييس قضايا حقوق      . اإلنسان
والحظت أن كوبا قد قبلت توصياهتا وتوصيات بلدان أخرى، مما يدل على اهتمام             . اإلنسان

  .كوبا الراسخ حبقوق اإلنسان
مشاركة كوبا يف عملية االسـتعراض الـدوري الـشامل    وأكدت سري النكا أن       -٤٢٣

وأشادت بالدور الفعال لكوبا يف اجمللس، وبالطريقة اليت حاربت هبـا حمـاوالت             . منوذجية
وقد أوفت كوبا مبـسؤولياهتا يف  . استغالل حقوق اإلنسان بصورة انتقائية ال ختلو من النفاق       

وذجاً إلعمال احلقوق االقتـصادية     وكانت كوبا من  . ظل أوضاع من العداء الشديد والسافر     
ومل يقتصر دورها على احلقوق اجلماعية على النحو املبني يف برنـامج          . واالجتماعية والثقافية 

وأثنت سري النكـا    ". نعم أستطيع "وبرنامج حمو األمية املعنون     ) عملية ميالغرو " (املعجزة"
 . على أداء كوبا

ات هائلة من جراء احلصار املفـروض       وشددت الصني على أن كوبا واجهت صعوب        -٤٢٤
. عليها، وأهنا حققت إجنازات باهرة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية          

وقد . كما تعاونت تعاوناً بناًء مع الدول النامية وقدمت إسهامات مهمة ملبدأ حقوق اإلنسان            
. الغة بكوبا ملا حققته من إجنـازات      أشادت غالبية الدول األعضاء يف الفريق العامل إشادة ب        

وأشارت إىل أن كوبا قدمت ردوداً على مجيع األسئلة اليت طُرحت خالل االستعراض، مبـا               
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وأعربت عن اقتناعها بأن كوبا لن تألو جهداً يف العمل على . فيها األسئلة اليت طرحتها الصني   
  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

.  توصـية  ٦٠لنهج البّناء لكوبا، وهو ما جتلـى يف قبوهلـا           وشددت اجلزائر على ا     -٤٢٥
ونوهت مبا تتخذه كوبا من إجراءات لتعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق يف التنميـة،               
والغذاء، والسالم، وتعزيز التنوع الثقايف، والتعاون والتضامن الدوليني، وحق الـشعوب يف            

ء االستعراض بالتزام كوبا حبقوق اإلنسان علـى        وكانت اجلزائر قد رحبت أثنا    . تقرير املصري 
الرغم من احلصار االقتصادي املفروض عليها، وشجعت كوبا على تبادل خرباهتا يف جماالت             

وأشادت مبا أحرزته كوبا من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان          . الصحة والتعليم واحلق يف الغذاء    
  .والعدالة االجتماعية والدميقراطية

 مبا بذلته كوبا من جهود وما حققته من تقدم بارز يف جمال احلقـوق   وأشادت مصر   -٤٢٦
وقد أفادت إجنازات كوبا يف جمال الرعاية الصحية العديد         . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

من البلدان، ال سيما يف أفريقيا، كما أن املساعدة غري املشروطة اليت قدمتها كوبا يف جمـال                 
وقد أظهرت كوبا خالل االسـتعراض      .  إميان كوبا بالتضامن الدويل    الصحة متثل دليالً على   

درجة عالية من االحترافية واالنفتاح، وإن العدد الكبري الذي قبلته كوبا من التوصيات هلـو               
وشكرت كوبا على ما قدمته مـن ردود        . شهادة على تعاوهنا مع اجمللس ومع هيئات أخرى       

  .مفصلة على التوصيات

   أدلت هبا جهات معنية أخرى تعليقات عامة  -٣  
أشار االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل إىل أن التوصيات املقدمة إىل كوبا بـشأن               -٤٢٧

تبادل خرباهتا يف جماالت التعليم والعمل االجتماعي والصحة والتعاون والتضامن الدوليني هي            
ت مع آليات األمـم     ولقد أسهمت كوبا يف محاية حقوق اإلنسان، وتعاون       . جديرة بالتقدير 

وبرغم العقبـات   . املتحدة، وحققت نتائج مهمة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة          
اليت جنم معظمها عن احلصار املطول الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية بغرض اإلبادة             

رامـة  اجلماعية للشعب الكويب، فقد واصلت كوبا مسريهتا وضربت مـثالً للعـامل يف الك             
  .والشجاعة والقوة

وأشار مركز الدراسات املعنية بالشباب إىل أن الشباب يف كوبا ولدوا يف ظل احلصار                -٤٢٨
وشدد املركز على أن كوبا كفلت لألطفال       . الوحشي الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية     

 والتجمع يف مؤسسات    والشباب التعليم اجملاين وفرصة مواصلة التعليم، وحرية التعبري عن آرائهم         
. متنوعة، واالستفادة من نظام الرعاية الصحية، واحلق الطبيعي يف املـشاركة يف االنتخابـات             

  . عاما٣٠ً عضواً يف الربملان يقل عمرهم عن ٢٠وأشار كذلك إىل أن 
وأشارت الرابطة الوطنية لالقتصاديني الكوبيني إىل أنه، برغم احلصار املفروض على             -٤٢٩

 معدل وفيات الرضع هبا هو األقل يف القارة، ومأمول احلياة فيها يزيد على مثيله يف    كوبا، فإن 
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البلدان املتقدمة، كما أن التعليم مكفول حىت مستوى اجلامعة، وكذلك العمالـة الكاملـة              
وقـد  . ويؤثر احلصار تأثرياً منهجياً على التجارة، ويهدد قطاع الـسياحة         . واملأوى والغذاء 
ازاهتا مع شعوب أخرى، إمياناً منها بأن التضامن هو أمسى تعبري عن قدرة أي              تبادلت كوبا إجن  

  .شعب على ممارسة إرادته بكرامة واحترام
وأكد االحتاد العاملي لنقابات العمال أنه على اتصال وثيق باحلركة النقابية الـشرعية               -٤٣٠

سان وعلى إرادهتا السياسية يف كوبا، وهنأ كوبا على ما حققته من نتائج يف التمتع حبقوق اإلن
وقد سامهت كوبا يف . ببناء جمتمع من أجل مصلحة اجلميع، وهو ما حتقق يف ظل حصار قاس

النهوض حبقوق اإلنسان من خالل التضامن الدويل والتزمت حبقوق اإلنسان، وهو ما جتلـى           
  .يف التوصيات الستني اليت قبلتها

يا وأمريكا الالتينية، يف بيان مشترك مع       وأعلنت منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريق       -٤٣١
حركة توباي أمارو وجملس السلم العاملي، أن كوبا حتظى باحترام واسع على الصعيد الدويل،              

وأشارت املنظمة إىل تعاون كوبا وتـضامنها  . لدفاعها عن حقها يف تقرير املصري واالستقالل  
 إىل برنـامج املعجـزة   مع شعوب أخرى، على عكس من هنبوا الكوكب ودمروه، مـشرية       

  . بلدا٢٤ً ماليني شخص يف ٣,٥ويف جمال التعليم، مت حمو أمية ). عملية ميالغرو(
وأشارت شبكة املنظمات غري احلكومية الصينية لعمليات التبادل الدويل إىل الربنامج             -٤٣٢

 ورحبت جبهود كوبا الدؤوبـة يف حتـسني املـستوى         . الكويب للعدالة االجتماعية واملساواة   
. املعيشي لشعبها، ومبشاركتها الفّعالة يف أنشطة التعاون الدويل يف جمال حقـوق اإلنـسان             
. ورحبت الشبكة مبوقف كوبا اإلجيايب إزاء االستعراض الدوري الشامل وتعاوهنا مع اجمللس           

وأوصت كوبا باختاذ مزيد من التدابري من أجل الوفاء بالتزاماهتا وواجباهتا، ومبواصلة املشاركة 
  .لفّعالة يف أنشطة التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسانا

ورحبت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان مبا أولته الصني من أولوية حلقوق              -٤٣٣
اإلنسان وما حققته من إجنازات بارزة، وال سيما يف جماالت التعليم والصحة والغـذاء، علـى               

شجعت كوبا على تبادل خرباهتا يف جمال احلـق يف          و. الرغم من احلصار اجلائر املفروض عليها     
الصحة، وال سيما برامج الرعاية الصحية األولية ورعاية األمومة ورعاية الطفولـة، وبـرامج              

وأوصت كوبا مبواصلة املشاركة يف أنشطة التعاون    . اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    
  .دة الطبية والتعليمية لبلدان نامية أخرىالدويل يف جمال حقوق اإلنسان، وبتقدمي املساع

وأشار كل من حركة دميقراطيي الوسط الدولية ومنظمة فريدوم هاوس إىل أن كوبا               -٤٣٤
وأكدتا على وجود مئات مـن      . مل تصدق بعد على عهدين دوليني يف جمال حقوق اإلنسان         

. قون رعاية طبيـة   السجناء السياسيني وسجناء الضمري يف كوبا، العديد منهم مرضى ال يتل          
 ٥٠٠ وفاة يف السجون، وحدوث ما يزيد علـى          ٢١وأشارتا إىل التقارير اليت تفيد بوقوع       

 من املدافعني عن حقوق اإلنسان، وتعـرض شخـصني          ٢٦حالة احتجاز تعسفي، وسجن     
  .للتهديد بسبب تقدميهما تقارير إىل االستعراض الدوري الشامل



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 88 

نوبية، نيابة عن رابطة حقـوق اإلنـسان الدوليـة          وأثىن اجمللس اهلندي ألمريكا اجل      -٤٣٥
. لألقليات األمريكية، على مسامهة كوبا يف القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية واحلق يف الغذاء

وبينما رحبا بتصديق كوبا على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء               
 املعين مبسألة التعذيب، فقد طالبـا كوبـا         القسري، وبالدعوة اليت وجهتها إىل املقرر اخلاص      

بالتصديق على العهدين الدوليني املعنيني حبقوق اإلنسان وبدعوة مكلفني آخرين بـإجراءات            
  .خاصة إىل زيارة البلد

وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان عن أسـفهما     -٤٣٦
وقد ساندا  . تهاك منهجي للحقوق املدنية والسياسية    لعدم تقدمي كوبا توضيحاً ملا حيدث من ان       

التوصيات اليت تطالب كوبا باعتماد تدابري لضمان استقالل اجلهاز القضائي، وأدانـا قمـع              
كما . النشاط االنشقاقي، وطلبا اإللغاء الفوري للقوانني املستخدمة يف تقييد احلقوق األساسية

اء االحتجاز التعسفي، وساندا التوصيات الـيت       طالبا بإطالق سراح السجناء السياسيني وبإهن     
  .تطالب بوضع ضمانات حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

وأشار احتاد النساء الكوبيات إىل التقدم احملرز يف وضع املرأة، والحظ أن املـساواة                -٤٣٧
كة يف بني اجلنسني جزء من أية سياسة دميقراطية للعدالة االجتماعية تسمح للمـرأة باملـشار        

ونوه االحتاد بالضمانات املكفولة للمـرأة يف  . مجيع احملافل االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
جماالت احلق يف العمل، واحلقوق يف األراضي، واحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة، والتعلـيم،              

  .وأشار إىل حتقق ذلك على الرغم من احلصار االقتصادي املفروض. والثقافة

   اخلتامية للدولة موضع االستعراضاملالحظات  -٤  
أعادت كوبا تأكيد التزامها مبواصلة متابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل وتنفيذ             -٤٣٨

  .التوصيات اليت قبلتها، مبوضوعية ودقة
وشكرت كوبا مجيع الوفود اليت اعترفت جبهودها وإجنازاهتا، وشكرهتا على ما قدمتـه      -٤٣٩

  .ءة لتحسني نظامها، ومن مث حتسني متتع اجلميع حبقوق اإلنسانمن توصيات ومعلومات بّنا
وقدمت كوبا شكرها أيضاً إىل غالبية املنظمات غري احلكومية الـيت شـاركت يف                -٤٤٠
وأعربت عن أسفها لألصوات املعارضة من املرتزقة الذين يقبضون أجـورهم مـن             . النقاش

  .رةاإلمرباطورية، ولألصوات االهنزامية املناهضة للثو
وكررت كوبا التزامها بالتعاون مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وال سـيما               -٤٤١

اجمللس وعملية االستعراض الدوري الشامل، ومبواصلة العمل على تعزيـز ومحايـة حقـوق      
  .اإلنسان من خالل التعاون الدويل واحلوار القائم على االحترام
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  اململكة العربية السعودية    
 وفقاً جلميـع    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠استعراض اململكة العربية السعودية يف      جرى    -٤٤٢

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
من ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من اململكة العربية السعودية مبوجب الفقرة            )أ(  

  ؛ (A/HRC/WG.6/4/SAU/1) ٥/١مرفق قرار اجمللس 
من ) ب(١٥املعلومات اليت أعدهتا مفوضية حقوق اإلنسان مبوجب الفقرة           )ب(  

  ؛ (A/HRC/WG.6/4/SAU/2)مرفق القرار املذكور 
مـن  ) ج(١٥املوجز الذي أعدته مفوضية حقوق اإلنسان مبوجب الفقرة           )ج(  

  .(A/HRC/WG.6/4/SAU/3)مرفق القرار املذكور 
، يف  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠السادسة عشرة املعقودة يف     ونظر اجمللس، يف جلسته       -٤٤٣

  ).انظر الفرع جيم أدناه(نتائج استعراض اململكة العربية السعودية واعتمدها 
وتألفت نتائج استعراض اململكة العربية السعودية من تقرير الفريق العامـل املعـين               -٤٤٤

 العربيـة الـسعودية بـشأن       ، وآراء اململكة  (A/HRC/11/23)باالستعراض الدوري الشامل    
أو االستنتاجات، والتزاماهتا الطوعية، والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف     /التوصيات و 

اجللسة العامة، على األسئلة أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي  
  ).A/HRC/11/23/Add.1انظر أيضاً الوثيقة (دار يف اجتماعات الفريق العامل 

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

يرى وفد اململكة العربية السعودية أن آلية االستعراض الدوري الـشامل أنـشأت               -٤٤٥
على ضمان عاملية حقوق اإلنسان من      فقد ساعدت هذه اآللية     . قواسم مشتركة جلميع لدول   

  .خالل احلوار البّناء وتبادل أفضل املمارسات واخلربات، مما يعزز التعاون والفهم املتبادل
غري أن هذه اآللية كان ينبغي هلا أن تراعي خصوصيات اجملتمعات ومراحل منوهـا                -٤٤٦

ة وللقـيم واملبـادئ الـيت    وقد استلزمت هذه اآللية فهماً عميقاً للثقافات املختلف    . وتطورها
تسترشد هبا كل ثقافة، واليت تتوافق بطبيعتها الذاتية مع املبادئ اإلنسانية اليت جعلت حقوق              

كمـا أن مبـدأ     . اإلنسان مقبولة عاملياً ومعترفاً هبا من جانب مجيع الثقافات واحلـضارات          
ل القبـول التـام     الشفافية، الذي هو شرط أساسي لألداء الفعال هلذه اآللية، جيب أن ينـا            

  .واالحترام من اجلميع
ومن منطلق التزام اململكة العربية السعودية هبذه املبادئ، أطلـق خـادم احلـرمني                -٤٤٧

الشريفني امللك عبد اهللا ابن عبد العزيز آل سعود مبادرة تدعو إىل احلوار بني أتباع الديانات                
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بني الثقافات السائدة يف العامل، إمياناً بأن       والثقافات املختلفة، بغية تعزيز التفاهم املشترك فيما        
  .احلضارة اإلنسانية متجانسة وبأن احلوار هو السبيل إىل تسوية الصراعات والرتاعات

ومن شأن هذه املبادرة، إذا حظيت باملتابعة على الصعيد الدويل، أن هتيـئ مناخـاً                 -٤٤٨
وأشـارت  . ساس إنساين خالص  مواتياً تتطور فيه حقوق اإلنسان وتزدهر، وتطبق فيه على أ         

اململكة العربية السعودية إىل أن من حق الناس مجيعاً دون استثناء أن يتمتعوا مببـدأ عامليـة                 
ويسري ذلك أيضاً على مؤيدي اإليديولوجيات املتطرفـة الـذين تـسعى        . حقوق اإلنسان 

. لتوعية والتأهيـل اململكة العربية السعودية إىل جتنيبهم عواقب أفكارهم املنحرفة بطرق منها ا   
وُيعد هذا املشروع األمين السعودي جتربة رائدة دعت بعض التوصيات إىل تعميمهـا علـى              

  .الصعيد الدويل
ومتثل التوصيات اليت متخض عنها احلوار خالل االستعراض الدوري الشامل تعـبرياً              -٤٤٩

د تفـشل يف    غري أن بعض التوصيات ق    . عن رغبة خملصة يف تقدمي النصح والنقد املوضوعي       
حتقيق هذا اهلدف بسبب سوء فهم القيم واملبادئ اليت توجه كل ثقافة، وعدم دقـة تقـدير                 

  .الوضع احلقيقي
وقد درست اململكة العربية السعودية بعناية التوصيات املقدمة أثنـاء االسـتعراض،              -٤٥٠

 قبول التوصيات   وبعد النظر فيما إذا كان    . وذلك بالتشاور مع اهليئات العامة واخلاصة املعنية      
سوف يسهم يف تنمية بيئة حقوق اإلنسان يف اململكة، فقد قـررت قبـول معظـم هـذه                  

  .A/HRC/11/23/Add.1وترد أسباب عدم قبول بعض التوصيات يف الوثيقة . التوصيات
ومن منطلق إدراك اململكة العربية السعودية أن قبول التوصيات يستلزم جهوداً كبرية              -٤٥١

 تواصل اململكة جهودها، انطالقاً من إمياهنا بأن إعمال حقوق اإلنسان جزء            لتنفيذها، فسوف 
  . ال يتجزأ من االلتزامات اليت تفرضها عليها أحكام الشريعة اإلسالمية

وقد جتّسدت عملية التنمية اجلارية واإلرادة السياسية يف صـورة بـرامج للتنميـة                -٤٥٢
  وقد أشري إىل بعض النماذج الـيت ُتـبني         . إلنساناملستدامة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق ا      

  . ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ما حتقق يف الفترة اليت أعقبت مناقشة التقرير يف 
 مت سّن مراسيم ملكية تدعو إىل إنشاء جملس أعلـى للقـضاء،             ويف اجملال القضائي،    -٤٥٣

وتندرج هذه التطورات حتـت     . وحمكمة عليا، وجملس للقضاء اإلداري، وحمكمة إدارية عليا       
نظام القضاء اجلديد الذي عزز استقالل السلطة القضائية، وأنشأ حماكم عّماليـة وجنائيـة              

  . الية القضائيةوجتارية متخصصة، وأقر مبدأ وجود مستويني للو
وسوف تراعي النظم األساسية اجلديدة للمجالس البلدية، اليت جيري إعدادها حالياً،             -٤٥٤

اخلربات املكتسبة من انتخابات اجملالس البلدية احلالية، وتوسيع نطاق مشاركة املـواطنني يف             
  .إدارة الشؤون احمللية، وتطوير العملية االنتخابية
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ى قانون مكافحة االجتار بالبشر، الذي يستويف املعايري الدولية         كما أقر جملس الشور     -٤٥٥
  .ملنع االجتار بالبشر واملعاقبة عليه

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق مشاركة املرأة، ُعّينت امرأة مساعدة حملافظ مدينة جـدة،       -٤٥٦
زيـر،  كما ُعّينت نساء يف منصب نائب و      . اليت هي ثاين أكرب مدن اململكة العربية السعودية       

ورئيس جامعة، ووكيل وزارة، وعميد كلية، ومتت زيادة عـدد املستـشارات يف جملـس               
  . الشورى من ست نساء إىل اثنيت عشرة امرأة

ويف إطار املساعي الرامية إىل منع العنف ضد النساء واألطفال، اسـُتحدث سـجل      -٤٥٧
ـ           ضاة، ووكـالء   وطين لتسجيل حاالت العنف املرتيل، وُعقدت دورات عديدة لتدريب الق

  .النيابة، وضباط الشرطة على التعامل مع هذه احلاالت
وأُنشئت يف وزارة العمل إدارة لرعاية ومحاية حقوق العمالة الوافدة، لغرض تقـدمي               -٤٥٨

املساعدة العاجلة هلؤالء العمال، إما بشكل مباشر أو عن طريق اخلطوط اهلاتفيـة املباشـرة،         
وتكفل الدولـة   . لغات خمتلفة بشأن حقوقهم وواجباهتم    وكذلك إلصدار معلومات توعوية ب    

 ماليني عامل، حرية كاملة يف حتويل أي أموال         ٧للعمال األجانب يف اململكة، البالغ عددهم       
إىل أسرهم، مما يساعد على حتسني الظروف املعيشية ألسرهم، ويف الوقت ذاته دعم اقتصاد              

  . مليار دوالر٢٢يت حوهلا العمال ، بلغ جمموع املبالغ ال٢٠٠٨ففي عام . بلداهنم
وعلى الصعيدين الثقايف والتعليمي، أُنشئت جامعات ومؤسسات حبثية أكادمييـة يف             -٤٥٩

عدد من اجملاالت، منها حقوق اإلنسان، ووضع املرأة والتأهيل اإليـديولوجي للمتطـرفني،             
  .وجماالت أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان

عزيز حقوق اإلنسان الظروف االجتماعية والثقافية،      وكان يتعني أن تراعي أنشطة ت       -٤٦٠
اليت تتطلب هنجاً متدرجاً لتهيئة بيئة تعزز قيم حقوق اإلنسان وثقافتها، بطريقة تتوافق مـع               
  عملية التغيري والتطور الطبيعيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـالتغيري املتـصل باملعـايري                  

  .والعادات االجتماعية

              نـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن               اآلراء اليت أعربت ع     -٢  
  نتائج االستعراض

أشارت باكستان إىل أن اململكة العربية السعودية ذكرت عدداً مـن اإلصـالحات               -٤٦١
التشريعية واملؤسساتية والتنظيمية، وبوجه خاص نيتها على سّن مشروع قانون لتجرمي مجيع             

، وتقنني الشريعة، واخلطوات املتخذة حنو متكني املرأة، وإنشاء مديريـة   أشكال االجتار بالبشر  
وذكـرت  . جديدة لرعاية العمالة الوافدة، وإنشاء حمكمة عليا وحمكمة دستورية جديـدتني          

باكستان أن استثمارات اململكة يف العامل النامي ومسامهاهتا السخية يف عدد من مشاريع األمم 
وأعربت عن تقديرها جلهود اململكـة      . زامها بتعزيز حقوق اإلنسان   املتحدة هي أمثلة على الت    

  .يف تعزيز احلوار بني أتباع الديانات املختلفة
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 أن املعلومات الواردة يف ردود اململكة العربية        )البوليفارية -مجهورية  (وترى فرتويال     -٤٦٢
لق بالنظـام الطـيب   السعودية عظيمة الفائدة لالستعراض الدوري الشامل، وال سيما فيما يتع 

. لألسرة واجملتمع الذي قّدم أفضل مستوى ممكن من اخلدمات الـصحية لـسكان اململكـة         
يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما التدابري املتخـذة لتغـيري   جبهود اململكة  وأشادت  

  .اإلطار املعياري واملؤسسايت للبلد
لسعودية يف التعامل مع التوصيات اليت      ونوهت قطر بالنهج الصريح للمملكة العربية ا        -٤٦٣

وأشادت بوجه خاص بالتقدم الذي أحرزته اململكة يف تعزيز البنية األساسية           . قدمتها الوفود 
حلقوق اإلنسان يف اجملالني التشريعي واملؤسسايت، وبالتدابري اليت اختـذهتا إلصـالح النظـام         

قتصادية واالجتماعية والثقافية، مثـل     القضائي، وباإلجنازات اليت حققتها يف جمال احلقوق اال       
ورحبت قطر بتعاون اململكة مع املؤسـسات       . احلقوق يف التعليم والصحة والعمل والسكن     

  .الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما اجمللس
ورحبت اجلزائر جبهود اململكة العربية السعودية يف تعزيز مجيع حقـوق اإلنـسان               -٤٦٤

وأشادت . وهنأت اململكة إلعادة انتخاهبا عضواً يف اجمللس      . سانوبالتزامها بثقافة حقوق اإلن   
جبهودها يف تعزيز حقوق األطفال والنساء، وال سيما إنشاء آليات ملنع العنف املرتيل، واعتماد      

وأشادت كذلك باململكة لقبوهلا التوصـيات املتعلقـة مبواصـلة        . تشريعات تتعلق باألطفال  
اية حقوق اإلنسان يف نفس الوقت، ومواصلة سياسـاهتا         جهودها يف حماربة اإلرهاب مع مح     

الرامية إىل تعزيز احلوار بني الديانات واحلضارات، ومواصلة جهودها الرامية إىل هتيئة بيئـة              
  .إجيابية جلميع العمال الوافدين

فالتدابري املتخـذة   . ورحبت كوبا بقبول اململكة العربية السعودية ملعظم التوصيات         -٤٦٥
وأشادت . ه التوصيات تبني عزم اململكة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لشعبها          لتنفيذ هذ 

بالتدابري املتخذة يف جماالت التعليم والصحة واإلسكان والعمل واألمن واملساعدة االجتماعية،           
ونوهت كذلك باملسامهات الكرمية اليت قدمتها . حيث أفادت هذه التدابري أشد الناس احتياجاً

خفيف حدة األوضاع يف البلدان الفقرية املتأثرة بأزمة الغذاء العاملية، وحثتها علـى             اململكة لت 
  . مواصلة رسالتها يف التضامن مع البلدان النامية

وأشارت بيالروس إىل أن اململكة العربية السعودية عملت على مواصلة تطوير نظامها              -٤٦٦
وقد قبلـت احلكومـة توصـيات       . افدةالقضائي الوطين والقضاء على التمييز ضد العمالة الو       

. بيالروس فيما يتعلق مبواصلة جهودها حنو محاية حقوق العمالة الوافدة ومحاية حقوق الطفـل             
والحظت أن اململكة نظرت يف مسألة االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان؛ وأن              

إىل تعزيز ومحايـة حقـوق      اختاذ قرار إجيايب يف هذه املسألة سوف يعزز نظامها الوطين الرامي            
كما أشارت بيالروس إىل أن اململكة اضطلعت مببادرات على الـصعيدين الـوطين             . اإلنسان

  .والدويل لتعزيز احلوار بني الديانات واحلضارات، ولتعزيز التسامح والسالم العاملي
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قبـول  ورحبت البحرين باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا اململكة العربية الـسعودية ب            -٤٦٧
وتنفيذ عدد من توصيات االستعراض الدوري الشامل، مبا فيها توصيات البحـرين، ومنـها              

ورحبت كذلك  . التوصية املتعلقة بتأهيل املشتبه فيهم أو احملتجزين يف إطار مكافحة اإلرهاب          
جبهود اململكة الرامية إىل مواصلة احلوار بني الديانات واحلضارات، وتعزيز حقـوق النـساء    

وتعكس اإلجراءات اليت اختذهتا    . ال مبا يتفق مع الشريعة وااللتزامات الدولية للمملكة       واألطف
  .اململكة إرادهتا السياسية واهتمامها بالوفاء بالتزاماهتا الدولية

وأشارت الصني إىل أن اململكة العربية السعودية قدمت تقريراً شـامالً إىل الفريـق                -٤٦٨
ي الشامل، يشمل جهودها وإجنازاهتا يف احلـوار الـوطين،          العامل املعين باالستعراض الدور   

ورحبـت  . واإلصالح القضائي واملؤسسايت، والصحة العامة، ومحاية حقوق العمالة الوافدة        
الصني بالردود اليت قدمتها اململكة على تقرير الفريق العامل، واليت تبني األمهية اليت توليهـا               

ها بأن احلكومة السعودية سوف تتخـذ التـدابري         وأعربت عن ثقت  . اململكة حلقوق اإلنسان  
الالزمة حلماية عاملية حقوق اإلنسان وسوف حتقق تقدماً يف هذا اجملال، مـع احترامهـا يف                

  .الوقت ذاته للخصائص اليت متيز ثقافتها الوطنية
وأشارت مصر إىل أن االستعراض ُيظهِر التقدم الذي أحرزتـه اململكـة العربيـة                -٤٦٩

وأشادت مصر باململكة على ما     . عاوهنا البناء مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان      السعودية وت 
حققته من إجنازات يف بناء مؤسسات حقوق اإلنسان على املستوى الـوطين وجلهودهـا يف           
جماالت اإلصالح القانوين والقضائي، ويف مكافحة التمييز والعنـف ضـد املـرأة وتعزيـز               

ت عن دعمها جلهود اململكة يف تعزيز ومحايـة حقـوق           وأعرب. مشاركتها يف سوق العمل   
اإلنسان يف اإلطار الشامل حلقها السيادي يف تطبيق تشريعاهتا الوطنية بطريقة متوافقـة مـع               

  .املعايري واملبادئ املعتمدة دولياً
ورحبت اإلمارات العربية املتحدة مبا تبذله اململكة العربية السعودية من جهود على              -٤٧٠

والتدابري اليت اختذهتا اململكـة تـبني       . لوطين يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      الصعيد ا 
عزمها على مواصلة جهودها يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلصالحات التـشريعية              

ومن . واملؤسساتية اليت تستهدف تلبية احتياجاهتا وخصوصياهتا االقتصادية والثقافية والسياسية 
ات االستعراض الدوري الشامل وااللتزامات الطوعية اليت عقـدهتا اململكـة      املؤكد أن توصي  

  . سوف تعزز هذه اجلهود القيمة

  تعليقات عامة أدلت هبا جهات معنية أخرى   -٣  
أشارت الرابطة الوطنية لالقتصاديني الكوبيني إىل أن اململكة العربية السعودية حققت   -٤٧١

  . ن حيث إعمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة   أهدافاً مهمة من حيث التشريعات وم  
كما قدمت اململكة مساعدات سخية لتخفيف وطأة األوضاع يف البلـدان املتـأثرة بأزمـة           

وحثت الرابطة اململكة على مواصلة     . الغذاء، على عكس ما فعلته العديد من البلدان املتقدمة        
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عية والثقافية، وعلى مضاعفة جهودها     جهودها الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتما      
  .لضمان احلوار بني الديانات واحلضارات

ورحب معهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة بقبول اململكة العربيـة الـسعودية            -٤٧٢
وحث الدولة على التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وتعديل   . ملعظم التوصيات 

قوق اإلنسان، والسماح جلميع املقررين اخلاصني أصـحاب        تشريعاهتا مبا يتفق مع معايري ح     
ودعا الدولة إىل إلغاء مجيع التشريعات والتدابري واملمارسات اليت         . الطلبات املعلقة بزيارة البلد   

تعترب املرأة مواطناً من الدرجة الثانية، وإىل سن تشريعات ُتجّرم العنـف ضـد املـرأة، وإىل      
وأعـرب  . ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        سحب حتفظني أبدهتما على اتفاق    

وطلب من الدولة . املعهد عن بالغ قلقه إزاء احلرية الدينية يف البلد والتمييز ضد األقلية الشيعية       
  .وقف مجيع أنواع العقوبة البدنية والالإنسانية

غري . التوصياتورحبت منظمة العفو الدولية بقبول اململكة العربية السعودية ملعظم            -٤٧٣
أهنا أشارت إىل قرار احلكومة رفض عدد من التوصيات، وال سيما ما يتعلق منـها بعقوبـة                 

ال تترتب عليها الوفـاة، وضـد        اإلعدام اليت ُتستخدم ضد اجلاحنني القصَّر الرتكاهبم جرائم       
وأكدت أن عقوبة اإلعدام ُتطبق بعد حماكمات سرية وبإجراءات مـوجزة           . الرعايا األجانب 

ودعت املنظمـة اململكـة إىل إعـادة النظـر يف           . دون حصول املتهم على مساعدة قانونية     
كما أشارت إىل احتجاز آالف األشخاص،      . التوصيات املتعلقة بوقف مجيع حاالت اإلعدام     

الذين اعتقلوا على خلفية مكافحة اإلرهاب، يف سجون سرية، وإىل أن معظمهم مل توجـه               
ومثـة  . مل ُتتح هلم فرصة االستعانة مبحام أو املثول أمـام حمكمـة   إليهم هتمة ومل ُيحاكموا و    

  .إدعاءات بتعرض العديد من هؤالء للتعذيب أو إساءة املعاملة بغرض انتزاع االعترافات منهم
 املتعلقة مبـسألة    ٣ و ٢ و ١ورحبت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان بقبول التوصيات          -٤٧٤

ة، وال سيما الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة       التصديق على عدد من الصكوك الدولي     
كما رحبـت بقبـول   . التعذيب، وأوصت بإنشاء آلية وطنية لزيارة السجون ومنع التعذيب        

وأعربت .  بشأن احلد األدىن لسن العقوبة البدنية والضمانات القانونية املتعلقة هبا          ٢٣التوصية  
وبة اإلعدام، وطلبت احترام مجيـع االلتزامـات        عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة بتطبيق عق      

ودعت الدولة إىل جتنب عقـد احملاكمـات اخلاصـة،          . واالتفاقيات الدولية يف هذا الصدد    
وناشدهتا توجيه دعوة مفتوحة إىل املقررين اخلاصني ودعوة إىل املفوض الـسامي حلقـوق              

  . اإلنسان لزيارة البلد
 السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى       ورحبت منظمة العمل الدويل من أجل       -٤٧٥

جبهود اململكة العربية السعودية الرامية إىل تعزيز التعليم ومحاية الـشباب، وإنـشاء آليـات              
وأشارت إىل التقدم احملـرز يف      . ملكافحة العنف األسري، وتطبيق القانون على ذوي اإلعاقة       

ين باإلدارة، والقانون املتعلق مبجلس الشورى      تعزيز حرية التعبري والفكر، واعتماد القانون املع      
. االستشاري، والقانون املتعلق باإلجراءات اجلنائية، وحقوق األطفال والنساء والعمالة الوافدة      
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وأضافت املنظمة أن سياسة االنتقائية والتحيز اليت تتبناها احملكمة اجلنائية الدوليـة ميكـن أن              
          وأشـادت بالدولـة    . سعودية على نظام روما األساسي    تفسِّر عدم تصديق اململكة العربية ال     

فيما يتعلق باحلرية الدينية املكفولة لغري املسلمني، ووضع خطة سالم تدعمها اجلامعة العربيـة     
ورحبـت بالتزامـات اململكـة      . من أجل التفاوض حول تسوية ملشكلة الشرق األوسـط        

  . مليون دوالر كمساعدة للبلدان النامية٥٠٠ها باألهداف اإلمنائية لأللفية وبتقدمي منحة قدر
وأصدر اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، بياناً مشتركاً مع رابطة حقـوق اإلنـسان               -٤٧٦

الدولية لألقليات األمريكية، ومركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات حقـوق اإلنـسان،            
 الدفاع عن ضـحايا العنـف،       واملركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية، ومنظمة      

واملنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيز التعاون االقتصادي الدويل، نوَّه فيه بالتربعـات       
ودعـا البيـان    . السخية اليت قدمتها اململكة العربية السعودية إىل البلدان النامية واحملتـاجني          

نات يف الوظائف العليـا، والنـهوض    احلكومة إىل مواصلة العمل على زيادة عدد النساء املعيّ        
بعملية متكني املرأة من إعمال مجيع حقوقها جتنباً للَّبس بني العادات والتقاليد القائمة علـى                

ورحبوا بعزم اململكة على التصديق على عدد       . الشريعة اإلسالمية وبني قانون حقوق اإلنسان     
  .من الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان

قوقيني الدولية إىل االدعاءات املتعلقة مبسؤولية الشرطة الدينيـة يف          وأشارت جلنة احل    -٤٧٧
اململكة عن حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان، منها التعذيب وإساءة املعاملـة واالختفـاء             

وأشارت كذلك إىل أن السلطات السعودية فشلت يف عقـد          . القسري واالحتجاز التعسفي  
ىل إصالح قانوهنا األساسي من أجل تعزيز سيادة        ودعت احلكومة إ  . انتخابات عادلة وشفافة  
ودعت اللجنة احلكومة أيضاً إىل أن ُتدرج يف القانون مبدأ املساواة           . القانون وحقوق اإلنسان  

وحثت احلكومة على االنضمام إىل املعاهدات      . بني الرجل واملرأة وحترمي التمييز بني اجلنسني      
آلية اإلجراءات اخلاصة للمجلس وتقدمي التقـارير       الدولية حلقوق اإلنسان، وإىل التعاون مع       
  .املتأخرة إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة

العشرين دقيقة  فترة  وكان من املقرر أن تتحدث ثالث منظمات غري حكومية خالل             -٤٧٨
  . )٣(املخصصة هلا، ولكن مل تتمكن من ذلك بسبب تأخر االجتماع

  االستعراضاملالحظات اخلتامية للدولة موضع   -٤  
نظراً لضيق الوقت، مل ُيتح للمملكة العربية السعودية الوقت املخصص للدول موضع              -٤٧٩

غري أهنا كـررت أن     . االستعراض، ومن مث مل تتمكن من تناول املسائل املطروحة بالتفصيل         
تقريرها الوطين يبني بوضوح التدابري املتخذة من أجل محاية املرأة وحقوق العمالة الوافـدة،              

__________ 

بيانات املنظمات غري احلكومية املعنية نشرت بصورة استثنائية على املوقع اخلارجي لالستعراض الـدوري               )٣(
 .الشامل
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 قاضياً يف حماكم خمتلفة نظـروا  ١٣وأشارت إىل أن . ويقدم تفاصيل عن القوانني ذات الصلة     
. يف القضايا اليت تنطوي على عقوبة اإلعدام، وأن هذا احلكم ال ُيطبق إال يف اجلرائم الشنيعة               

وأضافت أنه ينبغي أن ُتستمد األسئلة والتعليقات على الواقع دون رفض لألرقام واملعلومات             
  واردة يف التقرير الوطينال

  السنغال    
قبل النظر يف نتائج استعراض السنغال، أثارت أرمينيا نقطة نظامية ترد فحواهـا يف                -٤٨٠

 . البيان املنشور على الشبكة اخلارجية آللية االستعراض الدوري الشامل

، وفقاً جلميع األحكـام ذات      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١وجرى استعراض السنغال يف       -٤٨١
  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١لصلة الواردة يف قرار اجمللس ا

من مرفق قـرار    ) أ(١٥التقرير الوطين الذي قدمته السنغال مبوجب الفقرة          )أ(  
  ؛ (A/HRC/WG.6/4/SEN/1) ٥/١اجمللس 

من ) ب(١٥املعلومات اليت أعدهتا مفوضية حقوق اإلنسان مبوجب الفقرة           )ب(  
  ؛ (A/HRC/WG.6/4/SEN/2)ر مرفق القرار املذكو

مـن مرفـق القـرار      ) ج(١٥املوجز الذي أعدته املفوضية مبوجب الفقرة         )ج(  
  .(A/HRC/WG.6/4/SEN/3)املذكور 
 ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١وحبث اجمللس واعتمد يف اجتماعه السابع عشر املعقود يف            -٤٨٢

  ).انظر الفرع جيم أدناه(نتائج استعراض السنغال 
 نتائج استعراض السنغال من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري           وتألفت  -٤٨٣

أو االسـتنتاجات، والتزاماهتـا     /، وآراء السنغال بشأن التوصيات و     (A/HRC/11/24)الشامل  
الطوعية، والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو القضايا               

  معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي دار يف اجتماعات الفريـق العامـل             اليت مل تعالَج    
  ).A/HRC/11/24/Add.1انظر أيضاً الوثيقة (

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

 اليت سامهت يف إعادة انتخاب الـسنغال عـضواً يف           شكر وزير العدل مجيع البلدان      -٤٨٤
وذكَّرت السنغال بأهنا . اجمللس، وأكد أن بلده لن يألو جهداً يف املسامهة يف تنفيذ والية اجمللس

   وأصدرت وثيقة رداً على عشر توصيات أخـرى         ٢٠٠٩فرباير  / توصية يف شباط   ٣٠قبلت  
  .ال يزال وضعها معلقاً
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  أن املثلية اجلنسية ال تعـد جرميـة يف الـسنغال، بـرغم أن              وأشارت السنغال إىل      -٤٨٥
 من قانون العقوبات حيرم األفعال غري السوية أو غري الطبيعية مع شخص آخر من               ٣١٩املادة  

وأكد الوزير أن معظم الشعب السنغايل يعادي املثلية اجلنسية على النحو الـذي           . اجلنس ذاته 
.  أن يؤدي إغفال هذه احلقيقة إىل مواقف متطرفة        ومن املمكن . ظهرت به يف بعض اجملتمعات    

وأكدت عدم وجود أي    . ولذلك، اعتزمت السنغال التصدي يف هذه القضية بصفاء واعتدال        
 من قانون العقوبات منذ أن أصدرت حمكمـة         ٣١٩حمتجز حىت ذلك الوقت مبوجب املادة       

ى هذا األساس قبل    االستئناف يف داكار حكمها باإلفراج الفوري عن كل من قبض عليه عل           
  .عدة أشهر

وقد أكـد الوفـد أن   . ومتثل احلالة املذكورة أعاله دليالً آخر على استقالل القضاء         -٤٨٦
التوصية املقدمة بشأن الفصل بني السلطات منفذة بالفعل يف السنغال، اليت هي دولة ملتزمـة               

ية تعزيز استقالل   ، بغ ٢٧-٩٢وجيري يف الوقت احلاضر مراجعة القانون األساسي        . بالقانون
       وهتدف هذه املراجعة إىل تعديل عدة أحكام تتعلق بالنظـام األساسـي للقـضاة،              . القضاء

  . وال سيما فيما يتعلق بإمكانية عزهلم واختاذ التدابري التأديبية ضدهم وفصلهم
وأشارت السنغال إىل أن احلريات األساسية، مثل حرية التعـبري وحريـة التجمـع                -٤٨٧
ي، مكفولة مبوجب الدستور، وأن التوصية املتعلقة هبذه القضية متثل حافزاً جديداً على             السلم

وأشارت كذلك إىل أن التوصية املعنية بعدم التمييز ضد . توفري مزيد من احلماية هلذه احلريات    
املرأة وحصول املرأة على التعليم والصحة تتفق مع سياسات الدولة الطوعية املتعلقة بالصحة             

تعليم، مثلما تتفق معها التدابري التشريعية وغريها من تدابري مكافحة التمييز بني اجلنـسني،         وال
، ٢٠١٥-٢٠٠٥مبا يف ذلك االستراتيجية الوطنية للمساواة والعدالة بني اجلنـسني للفتـرة             

  .اجلاري تنفيذها يف الوقت احلاضر
خلاصة، أشارت الـسنغال إىل   وفيما يتعلق بالدعوة املفتوحة املوجهة إىل اإلجراءات ا         -٤٨٨

  . استعدادها توجيه دعوات رمسية واستعدادها للتعاون الكامل مع املكلفني بواليات
ويف اخلتام، أعربت السنغال عن اقتناعها الراسخ باحلاجة إىل إشراك املنظمات غـري               -٤٨٩

 وهي  احلكومية يف أنشطة حقوق اإلنسان، واحلوار مع الدول، ورفض اإلفالت من العقوبة،           
  .عوامل أساسية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وغري قابلة للتفاوض

               اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  نتائج االستعراض

رحبت اإلمارات العربية املتحدة بالسياسات الشاملة اليت تنفذها السنغال يف اجملاالت             -٤٩٠
وأشـادت  . يوية حلقوق اإلنسان، مثل ختفيف وطأة الفقر، ومتكني املرأة، وحقوق الطفل          احل

والحظت أن السنغال تؤدي دوراً حمورياً يف احلـوار         . جبهود احلكومة يف إيالء أولوية للتعليم     
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ونوهت بالتزام السنغال مبواصـلة  . بني الديانات وبني الثقافات، وأهنا رمز للتعايش والتسامح    
  .وصيات االستعراض الدوري الشامل، وأشادت مبا حققه االستعراض من إجنازاتتنفيذ ت
        وأشادت قطر مبا أبدته السنغال من تعاون يف إطار االستعراض الدوري الـشامل،                -٤٩١

وأشارت إىل أن مجيع املـواطنني  . وما أبدته من تفاهم وانفتاح فيما يتعلق بالتوصيات املقدمة    
وأشادت كذلك جبهود السنغال يف محايـة وتعزيـز         . ون مبوجب الدستور  سواسية أمام القان  

حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع إيالء اهتمام خـاص إىل احلقـوق يف              
وأشادت أيضاً بالتعايش السلمي بني املسلمني واملسيحيني، وببناء        . التعليم والصحة والسكن  

لسنغال يف ختفيف وطأة الفقر، ومحاية أطفـال الـشوارع،          ثقافة التسامح واحلوار، وجبهود ا    
  .اإليدز/ومكافحة االجتار باألطفال، ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

وأشارت اجلزائر إىل جدية السنغال يف موقفها إزاء االستعراض الدوري الـشامل،              -٤٩٢
ال على قبوهلا ما قدمته     وأعربت عن تقديرها للسنغ   . وهو ما جتلى يف قبوهلا ملعظم التوصيات      

اجلزائر من توصيات تتعلق بتعزيز عاملية االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين             
، وإمكانيـة   وأفراد أسرهم، وعلى جهودها املتواصلة من أجل ضمان حق سكاهنا يف الغذاء           

تعزيز احلوار مـن     من مفوضية حقوق اإلنسان، وجهودها الرامية إىل         طلب املساعدة التقنية  
وناشدت اجلزائر اجملتمع الدويل    . أجل السالم والتسامح بني الديانات واحلضارات والثقافات      

  .مساعدة السنغال يف تنفيذ التوصيات املقدمة
وترى باكستان يف قبول السنغال ألغلبية التوصيات عالمة مشجعة على موقفها البنَّاء   -٤٩٣

 األمور املشجعة ما أعلنته السنغال من أهنا ستواصل البناء          فمن. يف التعامل مع حقوق اإلنسان    
ونوهـت  . على ما حققته من إجنازات تدرجيية يف جمال حقوق اإلنسان، برغم قلة املـوارد             

باخلطوات املتخذة يف جماالت اإلصالح القضائي، وحقوق املهاجرين، والتصدي ملسألة العنف     
وأكدت باكستان أن النجاح    .  استراتيجية شاملة  ضد املرأة، واملساواة بني اجلنسني من خالل      

  .يف تنفيذ التوصيات يؤدي إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنو فعال
وأشارت البحرين إىل اهتمام السنغال بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيدين             -٤٩٤

. يـذ توصـيات معينـة     ورحبت بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا السنغال لتنف      . الوطين والدويل 
ونوهت باجلهود الكبرية اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزيز التعليم االبتدائي يف الريف وتقدمي              

  .منح دراسية إىل التالميذ يف املدارس العامة واخلاصة
وأشارت مصر إىل أن السنغال أحرزت تقدماً كبرياً يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق                -٤٩٥

بات، بطرق منها اجلهود الرامية إىل إنشاء بنية أساسية قوية حلقوق           اإلنسان، برغم كل الصعو   
  وأشارت إىل ما توليه السنغال من اهتمام خاص ملنع هتريب املهاجرين، إضـافة إىل              . اإلنسان

ما حققته من تقدم يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما استئـصال              
الدويل مساعدة السنغال على تنفيذ االسـتراتيجيات الوطنيـة         وناشدت مصر اجملتمع    . الفقر

وكررت إمياهنا بقدرة السنغال على التغلب علـى     . الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
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التحديات، وأيدت يف نفس الوقت حقها السيادي يف تنفيذ القوانني احمللية استناداً إىل املعايري              
  . العاملية حلقوق اإلنسان

ونوهت اململكة العربية السعودية باستعداد السنغال للتعاون مـع آليـات حقـوق               -٤٩٦
      وشجعت اململكة السنغال علـى    . اإلنسان، وهو ما جتلى يف قبوهلا معظم التوصيات املقدمة        

وأشـادت بعـزم   . ما تبذله من جهود يف سبيل إصالح القوانني ومؤسسات حقوق اإلنسان      
والحظت أن السنغال   . نامج عملها الرامي إىل تعزيز حقوق اإلنسان      السنغال على مواصلة بر   

  . قد ضاعفت جهودها من أجل تعزيز احلوار بني احلضارات والثقافات والديانات
وهّنأت املغرب السنغال اللتزامها بعملية االستعراض الدوري الشامل، مما عّمق الوعي             -٤٩٧

ونّوهت بقبول السنغال أغلبيـةَ     .  اإلنسان يف البلد   باإلجنازات والتحديات املتعلقة حبماية حقوق    
التوصيات، مبا فيها التوصيات املقدمة من املغرب، وبوعدها بالنظر يف التوصـيات األخـرى              

وقالت إن اهليكل املؤسسايت حلقوق اإلنسان، الذي أنشأته السنغال، هو شـاهد            . بالروح ذاهتا 
وأشارت إىل أن هذه اجلهود قـد       . قوق اإلنسان على التزامها الثابت لضمان االحترام التام حل      

جعلت من السنغال منوذجاً ُيحتذى، وطلبت من اهليئات الدولية ذات الصلة تقـدمي دعمهـا               
  .ملساعدة السنغال على تنفيذ برامج عملها وتعزيز عملية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

تزام السنغال مبواصـلة تعزيـز      أعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها الل       -٤٩٨
فرص التعليم وتطبيق   بطرق منها زيادة    جهودها للقضاء على االستغالل االقتصادي لألطفال،       

والحظت القلق الذي أعربت عنه عدة وفـود         .األطفال واالجتار هبم  تشغيل  قوانني مكافحة   
كمـا   .ل اجلنـسي  بشأن جترمي املثلية اجلنسية، فضال عن املضايقات والتمييز على أساس املي          

وحثت السنغال  .رددت املخاوف املتعلقة بترهيب ومضايقة الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية
وشـجعت   .على الوفاء بوالية االحتاد األفريقي بشأن حماكمة حسني حـربي يف الـسنغال            

  .السنغال على القيام حبملة توعية بشأن ختان اإلناث
والحظـت   .طريقة البناءة ملشاركته يف العمليةيرلندا وفد السنغال على الآوشكرت   -٤٩٩

توعية فيما يتعلق بتطبيـق     شن محلة   مع التقدير أن السنغال قد قبلت توصيتها بشأن ضرورة          
يرلندا على أمهية الوالية اليت منحها االحتاد األفريقي        آوشددت   .القانون اخلاص خبتان اإلناث   

  . القضاء حسني حربي، إىل،الرئيس السابق لتشادإحالة للسنغال بشأن ضرورة 

  جهات معنية أخرى تعليقات عامة أدلت هبا   -٣  
ـ بالغ االرتياح   مع  اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان     نوهت   -٥٠٠ الردود الـيت قدمتـها     ب

احلكومة أقامته سلطت الضوء على احلوار الصريح والصادق الذي  و.احلكومة بشأن شكاواها
ودعت الـسلطات إىل مواصـلة       .ظمات اجملتمع املدين  مع املؤسسات الوطنية ومع مجيع من     

شراكتها مع اجملتمع املدين، وإىل توخي املزيد من اليقظة يف كفاحها مـن أجـل حقـوق                 
  .تنفيذ التوصيات اليت قبلتهاعلى وأبدت استعدادها ملساعدة احلكومة  .اإلنسان
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إطالق سراح تـسعة    بإقليم أوروبا    -للمثليني من اجلنسني    الرابطة الدولية   ونوهت   -٥٠١
 لكنها قالت إن التصرحيات العلنية اليت تدين املثلية اجلنسية قد أدت            ،من السجن مثليني ذكور   

وخيـل  وأشارت إىل أن قانون العقوبات يهدد األقليات اجلنـسية،           .إىل تفاقم رهاب املثليني   
قوق املدنيـة   امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدويل اخلاص باحل        بأحكام  
 من قانون العقوبات وإعادة النظر      ٣١٩السنغال على إلغاء املادة     الرابطة  وحثت   .والسياسية

يف التشريعات األخرى اليت أدت إىل التمييز وإىل مقاضاة األشخاص ومعاقبتهم بسبب ميوهلم             
تعزيـز  وطلبت الرابطة من السنغال اعتماد تـدابري ل        .اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية ليس إال     

التسامح وتدريب العاملني يف جمايل القضاء وإنفاذ القانون على الـشؤون املتعلقـة حبقـوق               
  . اإلنسان واألقليات اجلنسية

ونوهت املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيز التعاون االقتصادي الـدويل، يف             -٥٠٢
                                  اإلنـسان الدوليـة لألقليـات                  رابطة حقوق بيان مشترك مع اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية و       

باجلهود اليت تبذهلا السنغال لتعزيز حقوق املرأة، والتأكد، قبل كل شيء، أن وضعها                ،        األمريكية
وشجعت احلكومة على مواصلة جهودهـا       .االجتماعي يتناسب مع دورها االجتماعي البارز     

 .وق الطفـل ومحايتـها    اخلاص بتعزيز حق  الهتمامها  كما أثنت على السنغال      .لتنفيذ التزاماهتا 
 يف حتسني فرص وصول املرأة إىل مناصب تضطلع فيها          تقدماًأحرزت  وأشارت إىل أن السنغال     

  .حلقوق اإلنسان وأوصت بالتصديق على الصكوك الدولية األخرى .مبسؤوليات سياسية
بإعادة انتخاب الـسنغال يف                                       ألفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان               التجمع ا ورحب   -٥٠٣

كما رحب   .مما ينم عن حيوية السنغال وأمهية ما تقوم به فيما يتعلق حبقوق اإلنسان            اجمللس،  
 وأشار إىل أن استقاللية السلطة القضائية مضمونة خصوصاً        .بقبول السنغال معظم التوصيات   

يف الدستور، لكنه أكد أن تشكيل جملس القضاء األعلى جعلها معتمدة على السلطة التنفيذية،  
ولذلك، ينبغي أن تـويل الـسنغال        . على بعض الدعاوى القضائية     سياسياً وأضفى مضموناً 

  . للتوصية املقدمة يف هذا الصدداهتماماً
عن استعداده لتقدمي الدعم                                                  مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان       وأعرب   -٥٠٤

ه حلقوق  وشدد على أن رئيس السنغال يكرس جهد       .التام فيما يتعلق مبتابعة تنفيذ التوصيات     
 إىل أن الرئيس األول للكامريون ُدفن يف السنغال وأن وأشار أيضاً .اإلنسان والتنمية يف أفريقيا

مسألة إعادة رفاته إىل وطنه أدت إىل الكثري من املشاعر السيئة يف الكامريون وعلى الـصعيد                
  .وطلب املزيد من املعلومات بشأن هذه املسألة .الدويل
                                                                 دولية للعمل على احترام وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان                          والحظت اللجنة ال   -٥٠٥

 إىل تـوفري     القوي املقدم للشباب والذي يهدف أيـضاً       ايت الدعم املؤسس                  والشعوب وتطبيقه 
ورحبت باجلهود الـيت تبـذهلا       .محاية أفضل للنساء واألطفال واملعوقني والعمال املهاجرين      

 اجلمعيات، ولعدم جترمي املخالفات الصحفية وإلرسـاء        السنغال لتعزيز حرية التعبري وتكوين    
وأشارت إىل أن املبادرات األخرية لتعزيز اسـتقالل الـسلطة           .التعايش واحلوار بني األديان   
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القضائية، وإعادة صياغة الربامج األكادميية لتشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ويف جمال 
دز أظهرت مجيعها أن السنغال يتخذ إجـراءات يف         اإلي/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

  .جمال حقوق اإلنسان
والحظت منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى             -٥٠٦

أن السنغال قبلت العديد من التوصيات، من بينها التوصيات املتعلقـة بـاحلقوق اإلنـسانية       
، وبوضـع   )ال سيما االجتار بالنـساء واألطفـال      (ار  ين واالحتجاز التعسفي واالجت   للمهاجر

كمـا    . من قانون العقوبات٨٠املدافعني عن حقوق اإلنسان واستقالل القضاة وإلغاء املادة     
أشارت إىل أن السنغال حتلت بقدر كبري من املسؤولية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، من 

لة التعليم االبتدائي، والربنامج الوطين لألصغر      خالل حتسني معدل االلتحاق باملدارس يف مرح      
، وحصول مجيع السكان على اخلدمات الصحية، واخلطة املتعلقة بكبار السن اليت تضمن             سناً

  .حصوهلم على بعض األدوية جماناً
وألقت مؤسسة الفضاء األفريقي الدولية الضوء على جهود السنغال البارزة يف جمال              -٥٠٧

 يف املائة من ميزانيتها السنوية يف التعليم، مما         ٤٠ظت أن السنغال تستثمر     والح .تعليم البنات 
والحظت الربامج املبتكرة والواعدة يف جمـال   .يتيح مشاركة املواطنني يف مجيع أنشطة التنمية    

والحظـت كـذلك إنـشاء       .التعليم اجليد املتاح للجميع، ال سيما للفئات األكثر ضـعفاً         
ي والثانوي، وحتسن التعليم العايل، مع ربط العديد مـن املراكـز            مؤسسات التعليم االبتدائ  

وأشارت إىل أن التطبيب عن بعـد     .اإلقليمية املرتبطة مبراكز تفوق عاملية تتيح التعلم عن بعد        
  .يتيح للسنغال مكافحة وفيات األمهات واألطفال الرضع

  للدولة موضع االستعراض املالحظات اخلتامية   -٤  
 غال الوفود على مالحظاهتا وأشارت إىل أهنا كانت قد عقدت اجتماعاً          شكرت السن   -٥٠٨

  .مع منظمات اجملتمع املدين قبل احلضور إىل اجللسة عامة
وأشارت إىل التزاماهتا مبكافحة اإلفالت من العقاب، وبأهنا كانت أول بلد يـصدق         -٥٠٩

تيبات املاليـة مـن أجـل    وجيري جتهيز التر .على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    
  .كمة رئيس تشاد السابق حسني حربياستكمال امليزانية والبدء مبحا

وفيما يتعلق حبرية التعبري، أشارت السنغال إىل التزامها القوي بضمان هذه احلريـة،              -٥١٠
وإىل عدم وجود صحفيني أو أشخاص آخرين حمرومني يف الوقت الراهن من حريتهم بسبب              

 على هذه احلرية إال عندما تضر حبرية اآلخرين وقالت إهنا ال تفرض قيوداً .هتمالتعبري عن قناعا
  .وباألمن العام

 على بعض األفراد بسبب ممارسات من هذا        وفيما يتعلق خبتان اإلناث، ُحكم مؤخراً      -٥١١
وينبغي النظـر يف     .النوع، على الرغم من معارضة الرأي العام، باإلضافة إىل أنشطة التوعية          

  .ذلك باألنشطة األخرى املتعلقة حبماية املرأة وبتعليم األطفالصلة 
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وأشارت السنغال إىل التزامها مببادئ قابلية التجزئة، والعامليـة والتـرابط وعـدم              -٥١٢
وكانت السنغال داعمة جدا ملكافحة اإلفالت من العقاب        . االنتقائية يف جمال حقوق اإلنسان    

رادت السنغال أن تكون هذه احملكمة خمتصة جبميع جـرائم  وأ .وعمل احملكمة اجلنائية الدولية 
اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف أي مكان من العـامل، دون أيـة                

وبالتايل، فإن السنغال، وعلى الرغم من الشائعات، لن تنسحب مـن احملكمـة              .استثناءات
  .اجلنائية الدولية

، قالت السنغال إهنا ملتزمة حبمايـة       املفترض للمثليني جنسياً  وفيما يتعلق باالضطهاد     -٥١٣
وفيمـا يتعلـق     . على الرغم من الرأي العام املعارض هلذا النمط من احليـاة           املثليني جنسياً 

ومع ذلك، سيتم تعزيز هـذه       .باستقاللية السلطة القضائية، أشار الوفد إىل أن ذلك مضمون        
جملس القضاء األعلى رغم أن عضوين فقط من أعضائه         االستقاللية وسُيعاد النظر يف تكوين      

  .احلاليني من غري القضاة
 يف املائة من امليزانية الوطنيـة خمصـصة         ٤٠وفيما يتعلق بالتعليم للجميع، قالت إن        -٥١٤
باإلضافة إىل ذلك، ركزت السنغال على األطفال وعلى النساء من املناطق الريفيـة              .للتعليم

  .هن والسماح هلن باالضطالع بدور هام يف البلدوالنائية من أجل متكين
وبذلت السنغال كل جهد ممكن من أجل محاية حقوق املرأة وحقوق الطفل علـى               -٥١٥

  .وأنشئت جلنة ملعاجلة العنف ضد النساء واألطفال مبشاركة اجملتمع املدين .حنو أفضل
على احملك يف هـذا     وفيما يتعلق بقضية حسني حربي، ذكر الوفد أن كرامة أفريقيا            -٥١٦

وينبغي أن يكمـل     .ولذلك سُيبذل كل جهد الزم إلجراء حماكمة عادلة ونزيهة         .املوضوع
  .االحتاد األفريقي امليزانية الالزمة اليت ستديرها مؤسسات دولية

  الصني    
األحكـام  وفقاً جلميع    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩االستعراض اخلاص بالصني يف     جرى   -٥١٧

   :الوثائق التاليةواستناداً إىل  ٥/١يف قرار اجمللس ذات الصلة الواردة 
من مرفـق قـرار     ) أ(١٥مبوجب الفقرة   التقرير الوطين الذي قدمته الصني        )أ(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/4/CHN/1 (٥/١جملس حقوق اإلنسان 
من ) ب(١٥مبوجب الفقرة   التجميع الذي أعدته مفوضية حقوق اإلنسان         )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/4/CHN/2(مرفق القرار املذكور 
مـن مرفـق القـرار      ) ج(١٥مبوجب الفقرة   املوجز الذي أعدته املفوضية       )ج(  
  ). A/HRC/WG.6/4/CHN/3(املذكور 
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، يف  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١، يف جلسته السابعة عشرة، املعقودة يف        لساجملونظر   -٥١٨
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها نتائج االستعراض املتعلق بالصني 

نتائج االستعراض تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل         وتضمنت   -٥١٩
)A/HRC/11/25(       عـن   أو االستنتاجات، فـضالً   /، إىل جانب آراء كوبا بشأن التوصيات و 

االلتزامات الطوعية والردود املقدمة قبل اعتماد النتائج يف جلسة عامـة، علـى األسـئلة أو      
  .يف الفريق العاملالذي دار اجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي القضايا اليت مل تع

 أو االسـتنتاجات  /و اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض بشأن التوصيات          -١  
  والنتائج  التزاماهتا الطوعيةوبشأن 
أعربت الصني عن شكرها جلميع البلدان على مـشاركتها النـشطة يف احلـوار،               -٥٢٠
 وإجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان وقدم يف الوقت         هارت إىل أن عددا منها أشاد مبساعي      وأشا
واعتربت الصني عملية االستعراض فرصة لالسـتماع إىل         .العديد من التوصيات القيمة   ذاته  

بعنايـة   وقالت إهنا درسـت  .بلدان أخرى، وملواصلة تعزيز ومحاية احلقوق اإلنسانية لشعبها  
وبعد هذا االستعراض، أنشأت فرقة      .وقبلت بالتوصيات املتوافقة مع واقعها    مجيع التوصيات   

، حمـدَّدة خطط تنفيذ   ووضعت   دائرة،   ٢٠عمل مشتركة بني الوكاالت تتألف من أكثر من         
  .مع مدخالت من املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية

لوطنية األوىل حلقـوق    وفيما يتعلق بتوصيات حمددة، أصدرت الصني خطة عملها ا         -٥٢١
مجيـع احلقـوق    تتناول  ، واليت   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٣ يف   ٢٠١٠-٢٠٠٩اإلنسان للفترة   

ضعت آليـة اجتماعـات      وو .وجتسد التوصيات املفيدة اليت ُتقدَّم خالل عملية االستعراض       
  .مشتركة ملراقبة التنفيذ وتقييمه

ت التشريعية والقضائية واإلدارية وتعهدت الصني أثناء تنفيذ اخلطة مبواصلة اإلصالحا       -٥٢٢
للتصديق عليه يف   إجياد األوضاع املؤاتية    جلعل قوانينها احمللية منسجمة مع العهد الدويل هبدف         

ومن املزمع أن تضع اهليئة التشريعية الصينية قانون اإلنفاذ اإلداري اإللزامي  .أقرب وقت ممكن
  . ار الدولةأسرحفظ وأن تعدل قوانني التعويض احلكومي وقانون 

وفيما يتعلق بإصالح القضاء، اختذت حمكمة الشعب العليا واإلدارات ذات الـصلة             -٥٢٣
 ٣٠ يشمل   ٢٠٠٩مارس  /سلسلة من التدابري، مبا يف ذلك خمطط لإلصالح القضائي يف آذار          

اإلنترنت، والتنظـيم الرقـايب للـسلطة       وائح االهتام القضائي على شبكة       منها نشر ل   تدبرياً
  .ة، وحماسبة املتدخلني بصورة غري قانونية يف إجراءات احملكمة اليت تتسم باالستقالليةالتقديري
 يف املناطق الريفيـة،     وفيما يتعلق باألزمة املالية وضمان سبل عيش الناس، خصوصاً         -٥٢٤

 يف املائة من اسـتثمارات      ٤٤، حوايل   ٢٠٠٨استخدمت احلكومة املركزية، حبلول هناية عام       
 توفري فرص    سريعاً وتشمل املشاريع اليت حتقق تقدماً    .  تريليون يوان  ٤اليت تبلغ   حزمة احلوافز   
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 مليون من سكان الريف، أي ضعف عـدد         ١٤,٦احلصول على مياه الشرب املأمونة حلوايل       
  .األشخاص الذين كانوا حيصلون على مياه الشرب املأمونة قبل شهرين تقريباً

رناجمها اخلاص بالتخفيف من حدة الفقر حىت       ووسعت الصني النطاق الذي يغطيه ب      -٥٢٥
 مليون شخص، وهي تنظر يف حتويل تركيز برناجمها من معاجلة النقص            ٤٠,٠٧أصبح يشمل   

ودخلت الصني يف اتفاقات     .يف الغذاء والكساء إىل تقدمي العون واملساعدة يف مجيع اجملاالت         
 النامية، يتم مبوجبـها تـوفري   للتعاون على التخفيف من حدة الفقر مع عدد كبري من البلدان 

  التدريب وتبادل اخلربات هبدف التعجيل يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف مجيـع                
  .أحناء العامل

، نشرت احلكومة خطة هتدف إىل تعزيـز إصـالح نظـام            ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان  -٥٢٦
. ٢٠٢٠لـول عـام     األدوية والرعاية الصحية كي يستفيد اجلميع من نظام التأمني الصحي حب          

  ولوضع اخلطة موضع التطبيـق، كانـت الـصني قـد وضـعت خطـة تنفيذيـة للفتـرة             
 مليار يوان خالل ثالث     ٨٥٠وسوف تستثمر احلكومات جبميع مستوياهتا       ).٢٠١١-٢٠٠٩(

، سيغطي نظام التأمني الصحي األساسي مجيع السكان يف املناطق          ٢٠١١سنوات، وحبلول عام    
   . أضعاف دخل الفرد٦رفع احلد األقصى لتغطية التأمني الطيب إىل احلضرية والريفية، وسُي

ـ         -٥٢٧ ـ غوقُدمت معلومات عن تنفيذ التوصيات مفادها أن منطقة هون  اإلداريـة  غ كون
اخلاصة ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ال تزاالن تعمالن وفقا لواقعهما وحتتفظـان حبقـوق              

فذ منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، علـى سـبيل          وتن . لقوانينهما خمتلفة ملواطنيهما وفقاً  
 .املثال، قانون مكافحة التمييز العنصري وقانون اجمللس املستقل للشكاوى ضـد الـشرطة            

وأجرت منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة إصالحات قانونية لتعزيز مساءلة موظفي اخلدمة املدنية           
  .اقع القوانني يف التطبيق العمليوالرفيعي املستوى هبدف تعزيز ثقافة الرتاهة وحتسني 

وردت الصني، كما وعدت، على أربع توصيات قدمتها الربتغال واألرجنتني وكندا            -٥٢٨
وأستراليا والربازيل والنمسا بشأن وضع تعريف قانوين للتمييز يف القانون احمللي، واحلد مـن              

ومتابعة بشأن العنف املرتيل    عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام، واعتماد تشريعات حمددة          
  .االستعراض الدوري الشامل

وتواجه الصني، بوصفها دولة نامية كثرية السكان، صعوبات وحتديات كـثرية يف             -٥٢٩
بيد أن الصني لـديها      .جمال حقوق اإلنسان قد ال يكون باإلمكان تصورها يف بلدان أخرى          

ء بااللتزامات اليت قطعتها أمام العامل مع       وتعهدت بالوفا  .الثقة الكاملة يف إمكانية إحراز تقدم     
مراعاة واقعها احلايل وإرادة شعبها، وباالستمرار يف املشاركة يف عملية االستعراض الدوري            

  .الشامل بطريقة مسؤولة
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               اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  نتائج االستعراض

أعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها جلهود البلد يف العملية حـىت يعـزز               -٥٣٠
 هنضتها التنموية ويعزز التحسينات يف جمال سيادة القانون، إىل جانـب            ايتاإلصالح املؤسس 

وكان هذا املـسعى     .اجلهود الرامية إىل إصالح النظام مبا يضمن استقاللية السلطة القضائية         
تعاون الصني مع هيئات     ورحبت ب  .عدد األوجه ومتعدد الثقافات مثل الصني      يف بلد مت   صعباً

يف أن يأخـذ اجمللـس   وأعربت عن أملها حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان    
  .مجيع االجنازات اليت حققتها الصني يف االعتبار

يات اليت وضعت   ورحبت كوبا جبهود الصني وباإلجراءات اليت اختذهتا لتنفيذ التوص         -٥٣١
ن الصني وافقت على الغالبية العظمى من التوصيات اليت قُدمت          أأثناء االستعراض، وأقرت ب   

فيما يتعلق جبميع حقوق اإلنسان، األمر الذي سيساعد املدافعني عن حقـوق اإلنـسان يف               
وأعربت كوبا عن أسـفها      .الصني الذين يعملون وحبق على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        

صيات ذات الدوافع السياسية واملقدمة إىل الصني خالل االستعراض الدوري الـشامل،            للتو
االسـتثنائي الـذي    اإلجناز  وأشارت إىل أن     .وأكدت أنه كانت لدى الوفد أسباب لرفضها      

      حققته الصني يتمثل يف توطيد الوحدة الوطنية وأخذ شعبها حنو التنميـة، وأعربـت عـن               
  .تأييدها للصني

بت اجلزائر بقبول الصني جلميع التوصيات اليت قدمتها، وال سيما التوصـيات            ورح -٥٣٢
 ٢٠١٠-٢٠٠٩املتعلقة بالتصديق على العهد الدويل ونشر اخلطة الوطنية حلقوق اإلنـسان            

ورحبت اجلزائر باستعداد الصني ألن تتقاسم مع البلدان النامية أفضل ما لديها من             . وتنفيذها
وشددت على إمكانية حتقيق االنسجام بني  ".النظرة العلمية للتنمية "ممارسات يف تنفيذ مفهوم     

  .التنمية والتمتع حبقوق اإلنسان وخصائص اجملتمع الصيين
وأعربت قطر عن تقديرها للتدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها احلكومة، مبا             -٥٣٣

 إىل تعزيز احلق يف التعليم وحقوق يف ذلك تدابري مكافحة عمالة األطفال، والتدابري اليت هتدف   
ودعت الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة إىل تقدمي املزيد من املـساعدة            .األقليات العرقية 

خرباهتـا  تبادل  وكررت دعوة الصني إىل      .للصني، خاصة فيما يتعلق بتمتع األطفال حبقوقهم      
  .تيجيات وبرامج احلد من الفقرمع البلدان األخرى، خاصة فيما يتعلق باحلق يف التنمية واسترا

 وحيت اململكة العربية السعودية الدور املؤثر للصني يف اجمللس واجلهود الواضحة جداً            -٥٣٤
اليت بذلتها الصني لتحسني وتعزيز آليات حقوق اإلنسان من خالل تنفيذ خطة عمـل وطنيـة             

 واحلضرية، ال سيما فيمـا      جلميع حقوق اإلنسان، مع حماولتها حتقيق توازن بني املناطق الريفية         
  .ودعت الصني إىل مواصلة جهودها يف هذا االجتاه .يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 106 

ورحبت أوزبكستان بالنهج البناء الذي أبدته الصني جتاه عملية املراجعـة الدوريـة       -٥٣٥
اية حقوق اإلنسان، الشاملة، وأثنت على العمل املنجز والنتائج اليت حتققت يف جمال تعزيز ومح

وأعربت عـن    .مبا يف ذلك احلقوق السياسية واملدنية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية          
قناعتها بأن وفاء الصني بالتزاماهتا الدولية سوف يعزز تواصل العمل املثمر واملتكامل الـذي              

  . من حقوق اإلنسان واسعاًيغطي طيفاً
 للعديد من األهداف اإلمنائية لأللفية قبل       قيق الصني ت باكستان الضوء على حت    وألق -٥٣٦

 يف العامل، وقالت إنه ينبغي على الدول املوعد احملدد، على الرغم من كوهنا البلد األكثر سكاناً
وأشارت إىل أن الصني، باعتبارها قوة عاملية مـسؤولة،          .األخرى أن تأخذ هبذه املمارسات    

أمر أقرت به الكلمات الـيت ألقيـت أثنـاء     ي، وهو   حقوق ومصاحل العامل النام   رعت دائما   
وقالت إن قبول الصني مبجموعة من التوصيات الواردة يف جمال احلقوق املدنيـة        .االستعراض

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وإنشاء فريق عامل مشترك بـني الوكـاالت            
 .ية اليت توليها الصني حلقوق اإلنسان     لتحليل وتنفيذ هذه التوصيات بصورة منهجية يبني األمه       

 لنظام األدوية   والحظت صدور أول خطة عمل صينية وطنية حلقوق اإلنسان وخطة جديدة          
  .والرعاية الصحية

ورحبت سري النكا بالدور املستمر للصني يف السعي إىل حتقيق االنسجام والتوازن             -٥٣٧
لحزب الشيوعي يف جمـال حقـوق       واإلنصاف يف اجمللس، وأشارت إىل املسامهات الثالث ل       

؛ التيبتيف الصني، مبا يف ذلك يف إقليم        السخرة واالسترقاق   القضاء على   ) أ (:اإلنسان وهي 
وأعربت  .السلوك املثايل للثورة الصينية فيما يتعلق بأسرى احلرب       ) ج(و ؛حترير املرأة ) ب(و

وصيات، مبا يف ذلك    عن سرورها بوجه خاص ألن الصني وافقت على الغالبية العظمى من الت           
توصيات سري النكا وألن الصني رفضت االقتراحات اليت تسهم يف االنقـسام والتطـرف              

وأعربت عن إعجاهبا بسياسة الصني بشأن مسائل اهلوية العرقية ورأت أن بإمكاهنا             .العرقيني
  .أن تتعلم من الصيغة الصينية

 عن استعدادها لتنفيذ الغالبية     وأشار االحتاد الروسي إىل أن الصني كانت قد أعربت         -٥٣٨
العظمى من التوصيات اليت تلقتها، وال سيما التوصيات املتصلة مبمارسة احلقوق االقتـصادية             
واالجتماعية والثقافية وأن الصني تعتزم اختاذ مزيد من اجلهود على نطاق واسـع لتحقيـق               

أشار إىل أن االقتـصاد  و .األهداف اليت حددهتا لنفسها بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    
 يف دعم اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل         حيوياً الصيين الذي ينمو بشكل حيوي يلعب دوراً      
  .إلجياد سبيل للخروج من األزمة املالية العاملية

 الكثري من التوصيات، مبا يف ذلك التوصيات اليت         اوهنأت البحرين الصني على قبوهل     -٥٣٩
حقوق اإلنسان يف   تتناول مجيع    البحرين بإطالق أول خطة وطنية       ورحبت .قدمتها البحرين 

ورحبت البحرين   . لنتائج مؤمتر فيينا باالستناد إىل عملية دميقراطية       الصني، واليت ُوضعت وفقاً   
بالتدابري الواردة يف اخلطة، خاصة فيما يتعلق حبماية النساء واألطفال واملسنني واملعاقني، وبأهنا    
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 من االهتمـام     كبرياً ر توصيات بلدان أخرى، مما يبني أن الصني تويل قدراً         أخذت يف االعتبا  
وأشارت إىل أن هذه اخلطة سوف تعطـي         .حلقوق اإلنسان، ومتىن أن حتترم الصني التزاماهتا      

  . العتماد العهد جديداًدفعة جديدة حلقوق اإلنسان وهتيئ مناخاً

  أدلت هبا جهات معنية أخرى تعليقات عامة   -٣  
                                                                                      أقر االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل مبا حققته الصني من تقدم هام يف جمال القضاء               -٥٤٠

قر باجلهود اخلاصـة    أو . ومتتع اجلميع حبقوق اإلنسان وبناء نظام اشتراكي حديث                  على الفقر 
تنظيم الصني تظاهرات    وقال إن    .اليت تبذهلا الصني يف النهوض حبقوق املرأة والطفل واملعاقني        

سؤوليات هائلـة  وإن الصني تنهض مبللتنمية والنمو املستدامني،    هو مبثابة حمرك    ة رئيسية   دولي
  . مليار نسمة١,٣لضمان حقوق اإلنسان لسكاهنا البالغ عددهم 

إىل عملية التشاور واملـشاركة يف إعـداد        ت رابطة األمم املتحدة يف الصني       وأشار -٥٤١
. ٢٠١٠-٢٠٠٩عمل حقوق اإلنسان للفترة     التقرير الدوري الشامل للصني ويف وضع خطة        

ورحبت باخلطة وأشارت إىل ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتنفيذها، مبا يف ذلك تنـسيقها،               
والتخطيط الدوري لرصد تقدمها والتحقق منه حىت يكون للمجتمع املدين الـصيين دور يف              

  .رصد وتقييم تنفيذها
 كبرية لضمان توفري الغـذاء      بذلت جهوداً الصني  والحظ احتاد النساء الكوبيات أن       -٥٤٢

 إىل أن النساء يف الـصني ُمـنحن املـساواة يف            كما أشار  .والتعليم والصحة واحلياة الكرمية   
القضاء على   :احلقوق، مبا يف ذلك من خالل ضمانات قانونية، ويف التدابري املتخذة من أجل            

سني لدفع التنمية، ووضع برنامج لتقدم مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلن      
  .املرأة وإنشاء هيئة خاصة لإلشراف على التنفيذ وتقييمه، وتقييم تقدم املرأة

وأعربت منظمة العفو الدولية عن اعتقادها بأن السلطات الصينية قللت من قيمـة               -٥٤٣
تتناول صيات االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالصني من خالل رفضها لعدد كبري من التو  

قوضت مصداقية نتائج االستعراض الدوري الشامل      وأهنا  جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان،      
وحثت املنظمة احلكومة الصينية على      .من خالل التالعب بإسهامات اجملتمع املدين يف العملية       

نـتظم  إعادة النظر يف التوصيات اليت مل حتظ بدعمها، مبا يف ذلك التوصية اخلاصة بالنـشر امل   
 وباالضطهاد  ،لألرقام املتعلقة بعقوبة اإلعدام، وبوضع حد لعقوبة اإلعدام واالعتقال اإلداري         

اإلثنيـة  معيات والتجمع، وبقمع األقليات    بسبب ممارسة احلق يف حرية التعبري ويف تكوين اجل        
بت واألويغور، وباضطهاد أتباع الديانات األخـرى، كمـا         يالوطنية، مبا يف ذلك سكان الت     

 والتصديق على الربوتوكـول     ٢٠٠٨ثتها على تنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب لعام         ح
وتشعر  .االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

نه قد يـستخدم    إمنظمة العفو الدولية بالقلق إزاء قانون األمن الوطين يف ماكاو، الذي قالت             
  .فراد بسبب ممارسة حقوقهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعياتلسجن األ
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 أن موقـف                                                                        ورأت شبكة املنظمات غري احلكومية الصينية لعمليات التبادل الـدويل          -٥٤٤
الصني جتاه االستعراض الدوري الشامل األول كان يتسم باجلدية واالنفتاح، وأن تقريرهـا             

راء واقتراحات من جهات خمتلفة وأشار إىل        بصورة عامة، إذ ضم آ      ومتوازناً كان موضوعياً 
قبول الرقابة من جانب الشعب الصيين واجملتمع الدويل، كما هو احلال بالنسبة خلطة العمـل               

وأشارت الشبكة إىل عدد من العيوب منها عيوب نظام الـضمان            .الوطنية حلقوق اإلنسان  
 . والتراخي يف إنفاذ القانون    االجتماعي، وعدم ضمان احلماية الكافية حلقوق الفئات اخلاصة،       

وحثت احلكومة على استخدام االستعراض الدوري الشامل الختاذ خطوات أكثـر فعاليـة،             
وقبول الرقابة العامة، واالستمرار يف التعاون الدويل لتحسني محاية احلقوق اإلنسانية لشعبها،            

  . القضية العاملية حلقوق اإلنسانوتعزيز
 عن تقديرها لقيام                بت وتنميتها  ي                              أجل احلفاظ على ثقافة الت                            وأعربت رابطة الصني من    -٥٤٥

الفريق العامل بإثارة مسألة األقليات الوطنية، وأن خطة عمل حقوق اإلنسان تـشدد علـى               
املساواة بني مجيع األقليات الوطنية وأعربت عن أملها يف أن تعمل احلكومة علـى تنفيـذها                

 معيشة الناس، مبا يف ذلك يف ضوء األزمـة          وفيما يتعلق بأولويات حتسني سبل     .بشكل جيد 
املالية احلالية، دعت الرابطة إىل التركيز بقدر أكرب على حياة الناس يف املنـاطق الريفيـة يف                 

ىل حتسني العمـل التـشريعي      إىل التركيز على التدريب املهين لألقليات الوطنية و       إبت، و يالت
  .بتيحلماية حقوق ومصاحل شعب الت

عية الصينية للرعاية والرأفة آراء بناءة وهامـة أثنـاء إعـداد تقريـر              وقدمت اجلم  -٥٤٦
االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالصني، وتقارير مستقلة إىل املفوضية الـسامية حلقـوق      

والحظت أن الصني تنفذ اخلطة الوطنية لتنمية األطفال، ودعت إىل إيالء املزيد من              .اإلنسان
هاجرين واألطفال الذين تـركهم آبـاؤهم املهـاجرون وتلبيـة           االهتمام حلماية األطفال امل   

الوكاالت بية، كما دعت احلكومات احمللية واحتياجاهتم األساسية املتعلقة بالتعليم والرعاية الط  
  .املتخصصة إىل دراسة السياسات املتعلقة حبمايتهم

ديد مـن  وأعربت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء رفض الصني للع     -٥٤٧
 اليت هتدف إىل حتسني حالة احلقوق اإلنـسانية         التوصيات، مبا يف ذلك مجيع التوصيات تقريباً      

، من شأنه   ٨٢ورأت أن قبول هذه التوصيات، مبا يف ذلك ما يرد يف الفقرة              .بتيلشعب الت 
بت وإعـادة   يأن جيرب السلطات الصينية على استعراض بعض القضايا اليت تؤثر على شعب الت            

 الصادر عن جملس الدولة الصيين والذي يتدخل يف إجراء ٥ر فيها، مبا يف ذلك القرار رقم النظ
الضرب "بتية، ووضع حد حلملة     يوتقليد دينيني قدميني يتعلقان بالتقمص يف الديانة البوذية الت        

  .بتيني على التنديد بزعيمهم الروحيي، وبرامج التعليم اليت جترب الت"بقوة
       ومنظمـة مراسـلون    املهـددة بـاالنقراض     شترك جلمعية الشعوب    والحظ بيان م   -٥٤٨

الوصول إىل  إمكانية  بال حدود أن إحدى التوصيات العديدة اليت رفضتها الصني تتعلق بتيسري            
بت، مبا يف ذلك أمام املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها من هيئات األمـم              يمناطق الت 
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بأن هذا املوقف يتناقض مع ما تعهدت الصني والتزمت به أمام           وقالتا إهنما تعتقدان     .املتحدة
بتية أمام الزيـارات، ورحبتـا بعـزم        يوحثتا السلطات الصينية على فتح املناطق الت       .اجمللس

، ٢٠٠٨مـارس   /السلطات على دعوة مفوضية األمم املتحدة السامية استجابة لطلـب آذار          
  .ها املقرر املعين حبرية الدين واملعتقدوحثت الصني على قبول زيارة املتابعة اليت طلب

وب، يف كلمـة    وأعربت حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الـشع          -٥٤٩
  ، وشبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية                                          املنظمة الدولية املشتركة بني األديان       مشتركة مع 

 يف ذلك استئناف احلوار بني      عن بالغ األسف ألن غالبية التوصيات مل حتظ بقبول الصني، مبا          
وأعربت عن اعتقادها بأن املأزق الراهن نـشأ         .احلكومة الصينية وممثلي قداسة الداالي الما     

  الـيت طُلبـت    " بتيمذكرة احلكم الذايت احلقيقي لشعب الت     "ل بعد رفض السلطات الصينية     
، الي الما جدياً  اإشراك ممثلي الد   :وأوصت بأن تقوم السلطات الصينية مبا يلي       .٢٠٠٧عام  

وهو األمر الذي حث األمني العام لألمم املتحدة السلطات الصينية على القيام به، ووضـع               
  .املتعلق باحلكم الذايتمي قوانني ولوائح تتماشى مع القانون اإلقلي

ووضعت منظمة رصد حقوق اإلنسان قائمة باملسائل اليت احتجت هبا الصني لرفض             -٥٥٠
مـن   ١٠٤ و٧١-٧٠ ولفتت املنظمة االنتباه إىل الفقـرات  .صياتكل توصية من هذه التو   

التقرير، اليت حتتوي على تأكيدات بعيدة عن الواقع، على ما يبدو، مشرية إىل استمرار قمـع                
يونيـه  / حزيران ٤ و ٣يف   هلا متظاهرون مساملون يف بيجني        إشارة إىل اجملزرة اليت تعرض     ةأي

مة االعتداء على أمن الدولة ألنه أعد قائمة بأمساء         ؛ وإىل أن أحد األشخاص يواجه هت      ١٩٨٩
 يف زلزال سيتشوان، وأن أبرز حمامي يف البلد اختفى منـذ            ٢٠٠٨األطفال الذين قتلوا عام     

 من املدافعني البارزين عن حقوق       شخصاً ١٥ وأن    أشهر بعد إلقاء القبض عليه،     ٦من  أكثر  
اماة بصورة تعسفية بـسبب حـساسية       احملاألسبوع املاضي من ممارسة مهنة      اإلنسان حرموا   

وأعربت عن اعتقادها بأن الصني تعترب، على ما يبدو، أي تعـبري             .القضايا اليت يدافعون عنها   
  .بتية حماولة لتسييس القضيةي املناطق التيف الوضع إزاءعن القلق 

ني والحظت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان أن االحتاد النسائي لعموم الص -٥٥١
 .يعمل على مشروع قانون يتعلق بالعنف املرتيل وأعربت عن أملـها يف أن ُيعتمـد قريبـاً                

وقـد   .، عن قلقها إزاء سبل عيش العمال املهاجرين       وأعربت اجلمعية، يف تقرير صدر مؤخراً     
 مع املفوضية الـسامية     وكانت اجلمعية قد نفذت مشروعاً     .أثارت توصياهتا اهتمام احلكومة   

ن بشأن مشاركة اجملتمع املدين يف عمل هيئات املعاهدات وأعربت عن أملها يف             حلقوق اإلنسا 
حلقوق اإلنسان وأن تنظر يف مشاريع تعـاون        امية  أن تواصل الصني تعاوهنا مع املفوضية الس      

  .يف املستقبلحمدَّدة تقين 
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  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
وقالـت إن احلكومـة الـصينية        .م وتشجيعهم شكرت الصني اجلميع على دعمه     -٥٥٢

 .ستدرس بعناية التعليقات والتوصيات اليت قدمها بعض البلدان واملنظمات غـري احلكوميـة            
ورحبت باالنتقادات حسنة النية وبالتوصيات البناءة، لكنها تعترض بشدة على أي اعتداء أو             

 .كاذيبادعاء ذي دوافع سياسية أو نابع من التحيز، أو من اختالق األ

بت، ألغت  يففيما يتعلق بقضية الت   . وقالت الصني إهنا تود أن تضع األمور يف نصاهبا          -٥٥٣
قطاعية الثيوقراطية املظلمة، ممـا أدى إىل انطـالق التقـدم        اإل، القنانة    عاماً ٥٠الصني، قبل   
 يف  ويتمتع الناس من كافة اجملموعات العرقيـة      . بتياالقتصادي التارخيي يف الت    - االجتماعي

بت بطائفة واسعة من احلريات وحقوق اإلنسان مل يكن باإلمكان تصورها بالنسبة لألقنان         يالت
وكانت احلكومة املركزية الصينية صادقة يف اتـصاالهتا        . بت حتت حكم الداالي الما    ييف الت 

وتكمن العقبة احلالية يف رفض حاشية الداالي       . وحمادثاهتا مع ممثلي الداالي الما الشخصيني     
  .ويف أنشطتها املتواصلة لتقسيم الصني" بتياستقالل الت"ما التخلي عن موقفها املتمثل يف ال

، توصلت احلكومة الصينية والشعب    ١٩٨٩وفيما يتعلق باالضطرابات السياسية عام        -٥٥٤
 مـن اإلصـالح      عامـاً  ٣٠وحققت الصني، على مدى     . الصيين بالفعل إىل استنتاج قاطع    

ئلة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مما يثبت أن االشـتراكية ذات           واالنفتاح، اجنازات ها  
اخلصائص الصينية اليت تتبعها الصني تتناسب واخلصوصيات الوطنية واملصاحل اجلوهرية للغالبية           

  . العظمى لشعبها
ويف عملية االستعراض، قبل الوفد الصيين التوصيات الصادرة عن البلدان املتقدمـة              -٥٥٥
 عن   فضالً ،ن النامية على السواء، فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         والبلدا

وقال إن عدم قبول الصني بعدد قليل مـن التوصـيات           . احلقوق املدنية والسياسية يف الصني    
ففيما يتعلق جبميع هذه التوصيات، أكدت الصني استعدادها إلجراء         . يرجع إىل عوامل معقدة   

  . دراسةمزيد من ال
من خالل اسـتراتيجياهتا وبراجمهـا الـسياسية واالقتـصادية     وأكدت الصني أهنا،    -٥٥٦

 التوصيات املقبولة والعناصر املعقولة من التوصيات األخرى تنفيذاً       ، سوف تنفذ    واالجتماعية
وأعربت عن ثقتها من أن تقريرها اخلاص حبقوق اإلنسان لفترة االستعراض الثانيـة             . كامالً

  . من التقدم يف جمال حقوق اإلنسانماً ملهِسجالًسيمثل 

  أذربيجان    
األحكـام ذات  وفقاً جلميـع    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤استعراض أذربيجان يف    جرى    -٥٥٧

  : إىل الوثائق التاليةواستناداً ، ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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 مرفـق قـرار   من) أ(١٥ للفقرة  التقرير الوطين الذي قدمته أذربيجان وفقاً       )أ(  
  ؛ )A/HRC/WG.6/4/AZE/1 (٥/١جملس حقوق اإلنسان 

مـن  ) ب(١٥ للفقـرة   التجميع الذي أعدته مفوضية حقوق اإلنسان وفقاً        )ب(  
  ؛ )A/HRC/WG.6/4/AZE/2(مرفق القرار املذكور 

من مرفق القرار املذكور    ) ج(١٥ للفقرة   املوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً      )ج(  
)A/HRC/WG.6/4/AZE/3.(  

         / حزيـران  ١١ يف    املعقودتني ونظر اجمللس، يف جلستيه السابعة عشرة والثامنة عشرة         -٥٥٨
  .)انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها ، يف نتائج االستعراض املتعلق بأذربيجان ٢٠٠٩يونيه 
اض نتائج االستعراض املتعلق بأذربيجان تقرير الفريق العامل املعين باالستعر وتضمنت    -٥٥٩

أو /، إىل جانـب آراء أذربيجـان بـشأن التوصـيات و           )A/HRC/11/20(الدوري الشامل   
 قبل اعتماد النتائج يف جلسة      ، عن التزاماهتا الطوعية والردود اليت قدمتها      االستنتاجات، فضالً 

داخل الذي دار أثناء احلوار التفاعلي معاجلة كافية   على األسئلة أو القضايا اليت مل تعاجلَ       ،عامة
  ).A/HRC/11/20/Add.1 انظر أيضاً(الفريق العامل 

 أو االسـتنتاجات  /التوصيات و بشأن  اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض          -١  
  الطوعية والنتائجوبشأن التزاماهتا 

أعربت أذربيجان عن شكرها جلميع البلدان اليت شاركت يف االستعراض املتعلق هبا،              -٥٦٠
ات البناءة اليت قُدمت سوف تساهم بال شك يف تعزيز محايـة حقـوق              وأضافت أن التوصي  

  .اإلنسان والترويج هلا يف أذربيجان
وشـاركت  .  أو جزئياً  وأعلن وفد أذربيجان أنه قبل معظم التوصيات املقدمة كلياً          -٥٦١

 يف مكتب أمني خمتلف الوزارات واملؤسسات يف إعداد الرد على التوصيات اليت نوقشت أيضاً      
وستنظر احلكومة كذلك يف إنشاء فريق      . ظامل مع ممثلي املنظمات احلكومية وغري احلكومية      امل

  .عمل من ممثلي املنظمات احلكومية وغري احلكومية لتنفيذ هذه التوصيات
ومن بني التوصيات املقبولة هناك توصيات تتعلق مبواصلة تعزيز أطـر املؤسـسات يف                -٥٦٢

، علـى   ٢٠٠٩مـارس   / إصالحات دستورية كبرية يف آذار     وأبرز الوفد . جمال حقوق اإلنسان  
ومت تعزيز األحكام اليت متنع التدخل غري املشروع        . النحو املفصل يف رده الكتايب على التوصيات      

اواة، وحقوق الطفل، وحريـة     ـق يف املس  ـيف احلياة اخلاصة والعائلية، واألحكام املتعلقة باحل      
ـ  ـوقد أُدرج يف الدست. تول على املعلوماـالدين واحلق يف احلص  د مـن  ـور شـكل جدي

ووضعت استراتيجية  . حق املبادرة التشريعية   ناخب   ٤٠ ٠٠٠  مينح أشكال الدميقراطية املباشرة،  
 لتنفيـذ   ٢٠١١-٢٠٠٧وطنية لزيادة الشفافية وحماربة الفساد، واعُتمدت خطة وطنية للفترة          

  .هذه االستراتيجية
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ية واقتصادية وتشريعية كوهنا قبلـت بالتوصـيات        واختذت أذربيجان تدابري اجتماع     -٥٦٣
التمييز علـى   "عبارة  ومت تعزيز تعريف    . املتعلقة باختاذ املزيد من التدابري ملنع العنف ضد املرأة        

أي مظهر "، فأصبح ٢٠٠٦يف قانون املساواة بني اجلنسني الذي اعتمد يف عام   " أساس اجلنس 
. " حيد أو يعرقل التنفيذ املتـساوي للحقـوق        من مظاهر التمييز والتعايل بسبب نوع اجلنس      

 بشأن إنشاء مراكز إلعادة     ويتضمن مشروع قانون بشأن القضاء على العنف العائلي أحكاماً        
  . تأهيل النساء واألطفال ضحايا العنف يف أجزاء خمتلفة من أذربيجان

عاملـة  واختذت أذربيجان توصيات واسعة النطاق تتعلق حبظر العقوبة اجلسدية وامل           -٥٦٤
القاسية لألطفال، وبتعزيز الربامج التعليمية والتدابري الالزمة لإلدماج االجتمـاعي لألطفـال            

كما قُبلت  . ضحايا االستغالل اجلنسي والعنف اجلسدي، الذين ال حيظون بإشراف الوالدين         
شمل كما ت .  الالزمة لزيادة فعالية محاية حقوق اإلنسان      اتيةتوصيات مبواصلة التدابري املؤسس   

 األحكام اليت حتظر جتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن   التعديالت الدستورية املذكورة آنفاً   
. ، وإشراك األطفال يف األعمال اليت هتدد حياهتم وصحتهم وسلوكهم األخالقـي            عاماً ١٥

. وتأخذ الدولة على عاتقها مسؤولية العناية باألطفال احملرومني من الرعاية والوصاية األبويـة           
كمـا استـشهدت    . وينص الدستور على معيار خاص يتعلق برصد حالة حقوق الطفـل          

أذربيجان بعدد من القوانني املتعلقة حبقوق الطفل، مبا يف ذلك القـوانني املتعلقـة باالجتـار                
  .باألطفال والتشرد

ر الفعال خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتا     بالتنفيذ  وفيما يتعلق بالتوصيات اخلاصة       -٥٦٥
 وأشارت إىل القيام حبمالت توعيـة       ،بالبشر وتقدمي املساعدة للضحايا، فإن أذربيجان قبلتها      

واسعة النطاق مبشاركة منظمات غري حكومية، وإىل إنشاء مواقع شبكية وبرامج تلفزيونيـة             
  . خاصة، وإىل إجراء حبوث اجتماعية لفهم األسباب ومنع ارتكاب هذه اجلرائم

بعض التوصيات املتعلقة باإلعمال الفعلي حلقوق األجانب وعدميي        وقبلت أذربيجان     -٥٦٦
وأشارت إىل حتسينات يف مجع اإلحصاءات املتعلقة     .  لتوصيات هيئات املعاهدات   اجلنسية وفقاً 

. هبجرة اليد العاملة، وإىل وضع مبادئ توجيهية بشأن منح تصاريح العمل أو مركز املهـاجر        
 يهدف إىل تبسيط إجراءات مـنح       جلمهورية مرسوماً  وقع رئيس ا   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤ويف  

وتتيح اإلجراءات املبسطة هلؤالء األفـراد      . رخص اإلقامة والعمل لألجانب وعدميي اجلنسية     
مغادرة أذربيجان والعودة إليها باستخدام جوازات السفر والشهادات ذات الصلة الـصادرة            

  .نون اهلجرةكما جيري إعداد مشروع لقا. عن الدائرة العامة للهجرة
وفيما يتعلق بالتوصيات اخلاصة بزيادة تعزيز التسامح الديين، أعربت أذربيجان عن             -٥٦٧

 للمستوى العايل امللحوظ للتسامح والحترام خرباهتا وممارساهتا القائمة، نظراًلتبادل استعدادها  
 الثقافـات وبـني   وال يزال تعزيز احلوار بني . اجملموعات العرقية والدينية املختلفة عرب القرون     

  .األديان أحد أولويات السياسة اخلارجية ألذربيجان
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املعيشية يف الـسجون وحبـل      األوضاع  وقبلت أذربيجان توصيات مبواصلة حتسني        -٥٦٨
مشاكل االكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، تتضمن تفاصيل التدابري املتخذة واملتوخاة يف هذا            

ام املبىن اجلديد ملركز االحتجاز يف بـاكو التـابع          ، بدأ استخد  ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . الصدد
، مت اإلفراج، عقب صـدور      ذاتهويف الوقت   . لدائرة السجون، والذي يراعي املعايري الدولية     

  . شخص مدان٩ ٠٠٠، عن ٢٠٠٩مارس / آذار١٧قانون العفو يف 
أشـارت  وفيما يتعلق بتوصية إصالح األحكام اخلاصة بالتشهري يف القانون اجلنائي،             -٥٦٩

  . املكتوبأذربيجان إىل إنشاء فريق عامل خاص، على النحو املفصل يف ردها
ورفضت أذربيجان مزاعم عن ضغوط أو عنف جسدي ضد الصحافيني واملدافعني             -٥٧٠

وقالـت إن   . عن حقوق اإلنسان، وقالت إن معلومات مضللة كانت وراء هذه االدعاءات          
 على اجلميع، بغض النظر عـن وظـائفهم املهنيـة           املساواة أمام القانون مبدأ أساسي ينطبق     

 أُطلق سراح أربعة من ممثلي وسائل اإلعالم من مراكز االعتقال،           َبيد أنه . ومرتبتهم الوظيفية 
 ٢٠٠٩أبريـل   / يف نيـسان   كما أصدر الرئيس قراراً   .  بقانون العفو الذي صدر مؤخراً     عمالً

ـ اهريي، بت بإنشاء صندوق دعم حكومي لتطوير وسائل اإلعالم اجلم         ١,٦٢٥ة بلغـت    كلف
  .مليون دوالر

وفيما يتعلق باإلعاقة املزعومة ألنشطة مجاعات حقوق اإلنسان، الحظت أنه، نتيجة             -٥٧١
  للتدابري اليت اختذت يف السنوات األخرية، حتسنت حالة املنظمات غري احلكومية واملـدافعني             

ق اإلنـسان املـسجلة يف   ويبلغ عدد املنظمات غري احلكوميـة حلقـو    . عن حقوق اإلنسان  
  . منظمة١٤٠أذربيجان 

كما أوضح الوفد يف رده املكتوب على التوصيات املتعلقة هبـذا األمـر أن البـث                  -٥٧٢
  . اإلذاعي األجنيب غري حمظور يف أذربيجان

وأعرب الوفد عن التزام بلده باعتماد سلسلة كاملة من التوصيات لزيـادة حتـسني                -٥٧٣
 بتنفيذ سياسة متـسقة يف      وقال إن احلكومة تقوم حالياً    . داخلياًرين  للمهجَّاملعيشية  األوضاع  
 مـن   ٧٠ ٠٠٠ومت تفكيك آخر قرى اخليام يف أذربيجان وحصل أكثـر مـن             . هذا اجملال 
 داخلياًاملهجَّرين  وتراجع معدل الفقر يف أوساط      .  على سكن وعمل مناسبني    داخلياًاملهجَّرين  

 مليون  ١,٢٥، ُخصص مبلغ    ذاهتاوخالل الفترة   .  يف املائة  ٣٠ يف املائة إىل     ٧٤والالجئني من   
  .داخلياًواملهجَّرين دوالر لتوفري احلماية االجتماعية لالجئني 

وقبلت أذربيجان التوصية املتعلقة باحلد من األسباب اجلذرية للفقر وبإجيـاد حـل               -٥٧٤
ولضمان إعمال  . اجملالممارساهتا يف هذا    لتبادل  للمشاكل االجتماعية وأعربت عن استعدادها      

 يف مجلة أمور،    ،احلقوق االجتماعية واالقتصادية، اعتمدت احلكومة برامج دول أخرى تتعلق        
باحلد من الفقر والتنمية املستدامة واستراتيجية العمل والتقدم االجتمـاعي واالقتـصادي يف             

  .كبرياً ونتيجة للسياسات والتدابري املتخذة، تراجع معدل الفقر تراجعاً. املناطق
  .وأعربت أذربيجان عن استعدادها لتقدمي معلومات دورية عن تنفيذ التوصيات  -٥٧٥
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               اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  نتائج االستعراض

، قوق اإلنسان األمهية اليت توليها أذربيجان حل    بدولة اإلمارات العربية املتحدة     نوهت    -٥٧٦
. ملواءمة التشريعات مع القانون الدويل حلمايـة حقـوق اإلنـسان          ومبا اختذته من خطوات     

وأشارت إىل  . وأعربت عن ارتياحها لوضع برامج ملكافحة الفقر وتوفري فرص عمل ملواطنيها          
 اليتكما نوهت باجلهود    . اجلهود املبذولة لضمان التنمية املستدامة وحقوق النساء واألطفال       

  .تبذل يف جماالت الصحة والتعليم
وأثنت قطر على التعاون البناء واالنفتاح اللذين أبدهتما أذربيجان يف مجيع مراحـل               -٥٧٧

وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها،         . عملية االستعراض 
.  الـسنوات األخـرية     من خالل التعديالت الدستورية والقانونية اليت اعتمدت يف        خصوصاً

 حلقوق اإلنسان الدوليـة     وكان اهلدف من تلك التغيريات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً         
 وأشارت إىل أن أذربيجان شهدت خالل عدد من السنوات منـواً          . والقانون اإلنساين الدويل  

ياسات وأضافت أن هذه الـس    . ، مما يسر تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية       كبرياً اقتصادياً
لرفع مستوى املعيشة واحلماية االجتماعية للشعب األذربيجاين، بغية حتقيق األهداف          وضعت  

 وأعربت عن ثقتها من أن احلكومة ستتغلب على التحديات املقبلة، خصوصاً          . اإلمنائية لأللفية 
  . داخلياًواملهجَّرين فيما يتعلق حبقوق الطفل وحقوق الالجئني 

روح التعاون اليت أبدهتا أذربيجان يف إطار االستعراض اخلـاص          وأثنت اجلزائر على      -٥٧٨
الشفافية بمع التقدير   ونوهت  .  يف املائة من التوصيات    ٨٠هبا، مشرية إىل أن أذربيجان قبلت       

كما أثنت على اجلهود املبذولـة لتعزيـز        . دورها البناء داخل اجمللس   باليت أبدهتا أذربيجان و   
ما احلقوق االقتصادية واالجتماعية، مـن خـالل تنفيـذ          سي حقوق اإلنسان ومحايتها، وال   

السياسات الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر وزيادة فرص العمل، مبا يتماشى مع توصيات              
ما أوصت به اجلزائر،    وأعربت عن ارتياحها للجهود اليت بذلتها أذربيجان، على حنو          . اجلزائر

أذربيجان على اختاذ   وشجعت  . العنف املرتيل للتصدي ملشكلة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك         
وأكدت تقدم أذربيجان يف ضمان حقوق الطفل وضمان        . من اخلطوات يف هذا الصدد    مزيد  

  . حصول مجيع األطفال على التعليم
اليت اختذهتا أذربيجان يف التمسك حبقـوق       الثابتة  وأثنت أوزبكستان على اخلطوات       -٥٧٩

وقد أوجـدت   . طار التزاماهتا الدولية ويف تشريعاهتا الوطنية     اإلنسان واحلريات األساسية يف إ    
 الالزمـة    الـشروطَ  ، والنهج اجلاد الذي اتبعته أذربيجان إزاء االستعراض       ،نتائج هذا االلتزام  

وأعربت أوزبكستان عن قناعتها بـأن      . ملشاركتها الفعالة والشفافة يف مجيع مراحل العملية      
ولية يعين استمرار اجلهود الرامية إىل تعزيز محايـة حقـوق           ك أذربيجان بالتزاماهتا الد   ّسَمَت

  .اإلنسان وتقويتها والترويج هلا
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وأشارت باكستان إىل أن أذربيجان، وهي عضو مؤسس يف اجمللس، شـاركت يف               -٥٨٠
ونوهت مبواقف أذربيجان املبدئية وبنهجها املنفتح والبنـاء        . بناء هذه املؤسسة بصورة بناءة    

. لدوري الشامل وبالردود الصرحية اليت قدمتـها إزاء القـضايا املطروحـة   إزاء االستعراض ا 
وسلطت الضوء علـى متابعـة      . وأشارت إىل أن أذربيجان قبلت بغالبية التوصيات املقدمة       

بشكل خـاص   ونوهت  . أذربيجان للعديد من هذه التوصيات من خالل إنشاء فريق عامل         
ـ ضافية حلقـوق اإلنـسان، و     اإلصالحات الدستورية اليت تنص على ضمانات إ      ب اخلطوات ب

 عن تـدابري    املتخذة لتمكني النساء والقضاء على مجيع أشكال العنف املوجه ضدهن، فضالً          
  . خدمات السجونحتسني التعصب الديين وومكافحة تعزيز حقوق الطفل 

وفد أذربيجان على املعلومات التفصيلية اليت قـدمها      وشكر  وأعرب االحتاد الروسي      -٥٨١
وأعرب عن اعتقاده أن االستعراض اخلاص بأذربيجان يفي جبميع متطلبات          . جللسة العامة إىل ا 

وقال إن ذلك كان نتيجة ملواقف . ٥/١قرار اجمللس  ومتطلبات ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة   
وقـال  . جادة وبناءة أبدهتا أذربيجان يف مجيع مراحل عملية االستعراض الدوري الـشامل           

املشاركة يف هذا االستعراض هو دليل آخـر علـى املـشاركة الفعالـة          االحتاد الروسي إن    
تنجح احلكومة أن وأعرب عن أمله يف . ألذربيجان يف التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان   

  .  يف تنفيذ مجيع االلتزامات اليت تعهدت هبا خالل عملية االستعراض كبرياًاألذربيجانية جناحاً
ية السعودية أن عرض أذربيجان بشأن التوصـيات الـيت          وذكرت اململكة العرب    - ٥٨٢

وأشارت . قدمت خالل االستعراض اخلاص هبا جيسد هنجا اجيابيا وفعاال جتاه آلية اجمللس           
وقالت إن تعاون أذربيجان مـع إجـراءات        . إىل أن أذربيجان قبلت غالبية التوصيات     

يب بّين بوضوح األمهية اليت     وآليات األمم املتحدة وعزمها على مواصلة هذا احلوار اإلجيا        
أذربيجان على تعزيز احلقوق املدنية والثقافيـة       كما نوهت بعزم    . توليها حلقوق اإلنسان  

فرصة مفيدة للتعرف على    كان  االستعراض  وقالت إن   . والسياسية واالجتماعية ملواطنيها  
ز حقوق  اجلهود اليت تبذهلا أذربيجان يف سبيل تطوير التشريعات واملؤسسات هبدف تعزي          

 وشجعتها على االستمرار    ،ثنت على أذربيجان ملا بذلته من جهود      أو. اإلنسان ومحايتها 
  . يف هذا االجتاه

وأشادت مصر بالتقدم الذي أحرزتـه أذربيجـان يف جمـال التنميـة االقتـصادية                 -٥٨٣
وأبرزت اهتمام أذربيجان اخلاص بتحقيـق      . واالجتماعية، وال سيما بشأن القضاء على الفقر      

ورحبت بـالتزام أذربيجـان     . ملساواة بني اجلنسني من خالل اهليكل الوطين حلقوق اإلنسان        ا
وأعربت عن ثقتها   . بالتعاون مع هيئات حقوق اإلنسان وآلياهتا، مبا يف ذلك جتاه الفريق العامل           

بأن أذربيجان سوف تبذل كل اجلهود املمكنة لتنفيذ اخلطط واالستراتيجيات الوطنية يف مجيع              
كما قالت إهنا على يقني     . ت حقوق اإلنسان بالتعاون مع هيئات حقوق اإلنسان وآلياهتا        جماال

  . من أن أذربيجان ستلتزم بتنفيذ التوصيات اليت قبلتها مبا يتماشى مع أولوياهتا الوطنية
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األمهية اليت تعلقها أذربيجان على االستعراض الـدوري الـشامل          بالصني  ونوهت    -٥٨٤
اإلصالح الدسـتوري يف أذربيجـان      إىل  وأشارت  . ذة ملتابعة التوصيات  اإلجراءات املتخ بو

 إىل قوانني جديـدة تتعلـق       وأشارت أيضاً . باعتباره خطوة رئيسية يف حتسني سيادة القانون      
مـن شـأنه أن    " املهاجر"حبقوق الطفل ومحاية املهاجرين، مع وضع تعريف مبسط ملصطلح          

ذت ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال وتنفيذ       وذكرت تدابري اُتخ  . يسهم يف محاية حقوقه   
وأعربت عن ثقتها بأن أذربيجان ستتغلب، بفضل       . برنامج عمل وطين بشأن حقوق اإلنسان     

هذه اجلهود، على آثار األزمة املالية، وستواصل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها من خـالل              
  . التنفيذ اجلاد لربنامج العمل وتوصيات االستعراض

عربت البحرين عن تقديرها للخطوات االجيابية اليت اختذهتا أذربيجان يف سـبيل            وأ  -٥٨٥
وأثنت على جهود أذربيجان الرامية إىل تعزيز املساواة يف احلقوق          . تنفيذ عدد من التوصيات   

بني الرجل واملرأة، وإىل وضع سياسات وخطط لضمان توفري التعليم مبا يلـيب احتياجـات               
ج واملشاريع وحلقات العمل املتعلقة بتدريب القضاة وتعزيز اإلصالح         والحظت الربام . اجملتمع

، وبضمان   عن اجلهود املبذولة فيما يتعلق حبقوق الالجئني واملشردين داخلياً         القضائي، فضالً 
  . مشاركتهم السياسية ومتتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  خرى أدلت هبا جهات معنية أتعليقات عامة   -٣  
وذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف أذربيجان أن أمني املظامل قام بعمل واسع النطـاق                -٥٨٦

يتعلق باالستعراض، مبا يف ذلك تنظيم دورة تدريبية مبشاركة خرباء دولـيني وممـثلني عـن              
، أشـارت إىل أن املرسـوم       ١وفيما يتعلق بالتوصية رقم     . اهليئات احلكومية واجملتمع املدين   

 ليكون اآللية الوطنية للوقاية املذكورة      ٢٠٠٩ يناير/ أمني املظامل يف كانون الثاين     الرئاسي عني 
، ١٠ و ٩ و ٨ و ٦وخبصوص التوصيات   . يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     

ذكرت أن عدة قوانني تشريعية وبرامج حكومية قد اعتمدت فيما يتعلـق حبقـوق املـرأة                
وقالت إن هذه القضايا كانت دوما حمط اهتمـام         . مكافحة العنف واملساواة بني اجلنسني و   

ورأى أمني املظامل ضرورة إنشاء مراكز أزمات تستقبل النساء واألطفال          . أنشطة أمني املظامل  
املعرضني للعنف، وتستقبل األطفال احملرومني من الرعاية األبوية، وضرورة اعتمـاد قـانون             

، قدم أمني املظامل مقترحات     ١٩وفيما يتعلق بالتوصية    . افبشأن العنف املرتيل، يف هناية املط     
للتحاور بني األديان والثقافات وأشار إىل أن أذربيجان، باعتبارها دولة متعددة الـديانات،             

والتزم أمني املظامل بالتعاون، بوصـفه      . تدعم حرية األديان من خالل مبادئ الوحدة والتنوع       
  . ون مع الدولة يف تنفيذ توصيات االستعراضمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، بالتعا

وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن سرورها ألن أذربيجان وجهت دعـوة              -٥٨٧
وقالت إن عملية املراجعة سلطت األضواء على عـدد         . مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة    

يقة وختويـف   وتشمل هذه اجملـاالت مـضا     . من اجملاالت الرئيسية اليت أثارهتا مع احلكومة      
املدافعني عن حقوق اإلنسان، وانتهاك حرية التجمع، واالعتقاالت واحملاكمات ذات الدوافع           
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بل إن مثة حاجـة أكثـر       . السياسية، والتعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز لدى الشرطة       
إحلاحا إلجراء حتسينات يف جمال حرية اإلعالم، اليت تدهورت تدهورا مطردا علـى مـدى               

ات القليلة املاضية بسبب مجلة أمور منها استخدام التشهري اجلنائي وغريه مـن التـهم               السنو
وحثت حكومة أذربيجان علـى قبـول       . اجلنائية لقمع التقارير املنتقدة ولسجن الصحفيني     

. وتنفيذ مجيع التوصيات املنبثقة عن عملية االستعراض، وال سيما يف جمال حريـة اإلعـالم              
 عن الصحفيني املعتقلني بتهم ذات دوافع سياسية،        ديد، اإلفراج فوراً  وينبغي، على وجه التح   

  . ونفي صفة التجرمي عن التشهري
وأعرب مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان عـن تقـديره لعمليـة               -٥٨٨

اإلصالح اجلارية يف ميدان حقوق اإلنسان، وشجع أذربيجان على االستمرار يف هذا االجتاه             
 عن إدانـة القـوات       فضالً ، من الصراع الدائر يف ناغورين كاراباخ، الذي أدانه        على الرغم 

نه سيواصل من خالل خطته الرامية إىل إنشاء مكتب يف هـذا            إوقال املركز   . األرمينية احملتلة 
  . البلد يف املستقبل، دعم أذربيجان يف تنفيذ تعهداهتا والتزاماهتا الدولية

وفيمـا  . ظيم األسرة على التزام أذربيجان باملساواة بني اجلنسني       وأثىن احتاد املرأة وتن     -٥٨٩
 من تقرير الفريق العامل، شدد علـى أمهيـة   ٩٠ و ٦٩يتعلق بالتوصيات الواردة يف الفقرتني      

ويف هذا الصدد، دعا أذربيجان إىل إجراء حبوث ومحالت توعية          . التصدي للتحرش اجلنسي  
 وتدريب املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون،        عامة، لوضع هياكل لإلبالغ عن االغتصاب،     

 إىل محالت تثقيفية عن أدوار اجلنسني وعـن         ودعا أيضاً . وتنفيذ تدابري قوية ملكافحة الفساد    
قيمة النساء والفتيات، للحد من حاالت اإلجهاض بسبب جنس اجلنني، وحلمايـة حقـوق              

دريب موظفي إنفـاذ القـانون      ، لت ٤٨ و ٢٦ودعا أذربيجان إىل النظر يف التوصيتني       . املرأة
      والقضاء على محاية األطفال والنساء واألشخاص ذوي امليول اجلنسية اليت تـشكل أقليـة،              

ودعا إىل إجراء حتقيقات مالئمة يف ادعاءات عن قيام الشرطة بابتزاز . أو على اهلوية اجلنسانية   
، ومضايقتهم وارتكاب العنف    واحملولني جنسياً ومشتهي اجلنسني    السحاقيات واملثليني جنسياً  

 عن معاقبة املسؤولني عن هذه املمارسات واألطر اإلدارية والقانونية للقـضاء            ضدهم، فضالً 
وطلب إىل أذربيجان ضمان حرية املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك املنظمات اليت             . عليها

  .  من االنتقامتدعم الفئات الضعيفة، يف التسجيل والعمل دون تدخل الدولة أو اخلوف
وشكرت مؤسسة احلكيم أذربيجان على تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان، والتزامها             -٥٩٠

وحثت أذربيجان على مواصلة جهودها من أجـل        . باحترام التوصيات الواردة يف االستعراض    
وأشارت إىل أن أذربيجان ينبغي أن تضع       . تعزيز اإلطار املؤسسي، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان      

وشددت على أمهية وضع برامج     . ية إلشراك احلكومة وممثلي اجملتمع املدين يف تنفيذ التوصيات        آل
ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال، وتيسري فرص استعانة ضحايا العنف املـرتيل بالعدالـة              

 على أمهية تنفيذ خطـة وطنيـة        وشددت أيضاً . وحتقيق املساواة يف التعامل معهم وتعويضهم     
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وأبـدت  . الجتار باألشخاص وعلى احلاجة إىل تقدمي املساعدات الضرورية للضحايا        ملكافحة ا 
  .٢٠٠٦منتدى للحوار بني احلضارات واألديان منذ عام استحساهنا ألنه بات يوجد 

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
 احلكومية،   املنظمات غري  أعربت أذربيجان عن شكرها جلميع املتكلمني، وخصوصاً        -٥٩١

وكررت دعمها لالستعراض الدوري الشامل واستعدادها للتعاون مع احلكومات واملنظمات          
وقالت إن التوصيات املذكورة يف بيانات املنظمات غري احلكوميـة سـتؤخذ          . غري احلكومية 

  .  يف االعتبار ملواصلة حتسني محاية حقوق اإلنسانأيضاً
 من االهتمام لتحسني املساواة بـني اجلنـسني         وتعهدت أذربيجان بإيالء قدر أكرب      -٥٩٢

  . داخلياًواملهجَّرين  عن حتسني الوضع االجتماعي لالجئني ومحاية حقوق األطفال، فضالً
وأعربت أذربيجان عن اعتقادها بأن إرساء حقوق اإلنسان كان من أعظم إجنازات              -٥٩٣

  . آلية حقوق اإلنساناجملتمع الدويل وقالت إهنا ستدعم دائما التعاون مع اجمللس و

  املكسيك    
األحكـام ذات   وفقاً جلميع    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠استعراض املكسيك يف    جرى    -٥٩٤

  : إىل الوثائق التاليةواستناداً ، ٥/١قرار اجمللس من الصلة 
من مرفق قرار جملس    ) أ(٥ للفقرة   التقرير الوطين الذي قدمته املكسيك وفقاً       )أ(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/4/MEX/1 (٥/١حقوق اإلنسان 
مـن مرفـق القـرار      ) ب(١٥فوضية وفقاً للفقرة    املالتجميع الذي أعدته      )ب(  
  ؛ )A/HRC/WG.6/4/MEX/2(املذكور 
 )ج(١٥ للفقـرة  املوجز الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً         )ج(  

  ).A/HRC/WG.6/4/MEX/3(من مرفق القرار املذكور 
، يف  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١يف  جلسته الثامنة عشرة، املعقودة     ، يف   ونظر اجمللس   -٥٩٥

  ).انظر الفرع جيم أدناه (انتائج االستعراض اخلاص باملكسيك واعتمده
نتائج استعراض املكسيك تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري         وتضمنت    -٥٩٦

 عـن    االستنتاجات، فضالً  أو/اآلراء الشفوية بشأن التوصيات و    و،  )A/HRC/11/27(الشامل  
 على األسئلة أو    ،اجللسة العامة يف  نتائج  الااللتزامات الطوعية، والردود اليت قدمتها قبل اعتماد        

انظـر  (الفريق العامـل  الذي دار يف القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي         
  ).يكاإلضافية اليت قدمتها املكساملكتوبة  املعلومات أيضاً
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أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أشارت املكسيك إىل أهنا متر يف الوقت الراهن بتحول بعيد املدى حنو جمتمع أكثـر                 -٥٩٧
  . دميقراطية، لكنها تواجه حتديات ضخمة

أن مناقشات مكثفة بشأن املسائل املتصلة حبقـوق اإلنـسان          وأوضحت املكسيك     -٥٩٨
 من أصـل    ٨٣ ،٢٠٠٩فرباير  /وقبلت املكسيك يف شباط   . جرت منذ إعداد التقرير الوطين    

وقدمت تعليقـات مكتوبـة علـى    .  توصية من التوصيات اليت قُدمت أثناء االستعراض      ٩١
ومات تتعلق بالتقدم الذي أُحرز     التوصيات تضمنت موقفها من التوصيات الثماين املتبقية ومعل       

  . يف هذا اجملالمؤخراً
وأشارت املكسيك يف هذا الصدد إىل اعتماد مبادرة مفادها أن ُتدَرج يف الدسـتور                -٥٩٩

 يف تنفيذ معايري حقوق     "الشخص لذاته "حقوق اإلنسان الواردة يف الصكوك الدولية، ومبدأ        
مبادرة للنظر يف اجلرائم    وعامة حلقوق اإلنسان؛     عن تعزيز استقاللية اهليئات ال     اإلنسان، فضالً 

املرتكبة ضد الصحفيني بوصفها جرائم احتادية، واملرتبة الدستورية اليت وضعت فيها محايـة             
وقد ُوضعت ثالثة قوانني جديدة لتعزيز اعتماد أعضاء الشرطة والنيابـة           . البيانات الشخصية 

  . ية وطنية إلدارة السجونأكادميأُنشئت وقد . العامة واحترافها ومراقبتها
وأشارت املكسيك إىل أهنا استمرت يف تعزيز املساواة، ملنع العنـف ضـد النـساء         -٦٠٠

ومكافحته وأن املراكز واملؤسسات واملنظمات الصحية كُلفت بتوفري العناية الطبية لـضحايا            
ء حمـاكم   وفيما يتعلق حبقوق السكان األصليني، أشارت إىل إنـشا        . العنف اجلنسي واملرتيل  

كما شددت  . متخصصة توفر املترمجني الفوريني والتحريريني وهيئات دفاع عامة متخصصة        
على اخلطوات اليت اختذت لضمان حقوق املهاجرين ومنع االجتار باألشـخاص، وضـمان             

  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 التنميـة البـشرية     وحصلت املكسيك على قرض من البنك الدويل لتعزيز برنـامج           -٦٠١

"Oportunidades) "الذي يهدف إىل كسر دائرة الفقر بني األجيال ويوفر الرعاية الشاملة           ) فرص
 القتصاد األسرة   وطنياً اتفاقاًوقَّعت املكسيك   ويف مواجهة األزمة املالية العاملية،      . والغذاء والتعليم 
صحة، أشارت إىل استراتيجية وطنية للحـد   ويف جمال ال  .  إلنتاجية العمالة   وطنياً والعمالة واتفاقاً 

وكانت املكسيك قد واجهت يف اآلونة األخرية وباء فريوس األنفلـونزا           . من وفيات األمهات  
H1N1ودون متييز  بطريقة مسؤولة، يف ظل االحترام الكامل حلقوق اإلنسان.  
التوصـيات  وفيما يتعلق بالتوصيات الثماين اليت مل تنفذ بعد، الحظت املكسيك أن              -٦٠٢

 من تقرير الفريق العامل؛ ويف اجلزء األول من         ٤-٩٤ و ٣-٩٤ و ١-٩٤الواردة يف الفقرات    
ومل تؤيـد املكـسيك     . متت تـسويتها  ، مل تعد قابلة للتطبيق أو       ٨-٩٤ و ٦-٩٤الفقرتني  

  .٧-٩٤ و٥-٩٤ و٢-٩٤التوصيات الواردة يف الفقرات 



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 120 

   أن اإلصـالح الدسـتوري   ، أشـارت املكـسيك إىل  ٢-٩٤وفيما يتعلق بالفقرة     -٦٠٣
 قيد نطاق ممارسة اإلقامة اجلربية، اليت ال تنطبق إال يف حاالت اجلرمية املنظمـة               ٢٠٠٨لعام  

 وختضع لرقابة قانونية صارمة، وال ميكن لغري القاضي أن ميليها عندما يكون ذلك ضـرورياً              
 خلطر هـروب  لنجاح التحقيق ومحاية األشخاص أو املمتلكات، أو عندما تكون هناك أسس   

وأنشئ منصب قاضي املراقبة لضمان حقوق املتهمني والضحايا خالل         . املشتبه فيه من العدالة   
وأشارت املكسيك إىل أن ممارسة اإلقامـة       . اإلجراءات، وللتحقق من شرعية العملية برمتها     

كانيـة  اجلربية يتماشى مع املعايري الدولية، وأن املتهمني على علم حبقوقهم وقد أتيحت هلم إم     
وقد تـستخدم   . االستفادة الكاملة من خدمات حمام، ووفرت هلم خدمات الدفاع املناسب         

جلسة االستئناف املتعلقة باحلماية القانونية يف الطعن يف قرار قاضي الرقابة وضمان حقـوق              
  .  آلية للمراقبةولدى املكسيك أيضاً. املعتقلني
املكسيك أن النظـام القـانوين      ، أوضحت   ٧-٩٤ و ٥-٩٤وفيما يتعلق بالفقرات      -٦٠٤

املدين ساد خالل النظام العسكري ألن القرارات أو املقررات الصادرة عن احملاكم العسكرية             
االستئناف املتعلـق   (واحملكمة العسكرية العليا ميكن الطعن فيها أمام احملاكم املدنية من خالل            

لتوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق     وقد قبلت وزارة الدفاع الوطين مجيع ا      ). باحلماية القانونية 
واُتخذت خطوات قانونية يف حق األفراد العسكريني املسؤولني عن اجلرائم،          . اإلنسان الوطنية 

  .  يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، وُمنحت تعويضات للضحاياوخصوصاً
وشددت املكسيك على أن الدستور ينص على اختصاص احملاكم العسكرية فيمـا              -٦٠٥
 بسلوك القوات املسلحة، ويهدف إىل احلفاظ على االنضباط العسكري، وأن القـضاء             يتعلق

عسكرية، ووسع نطـاق مـشاركة      الالعسكري أجرى حماكمات أكثر شفافية أمام احملاكم        
  . الضحايا يف هذه احملاكمات

 بتشجيع اإلصالحات   التزاماً ٢٠١٢-٢٠٠٨وأرست اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان        -٦٠٦
  . لاللتزامات الدوليةء العسكري وفقاًيف القضا

               اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  نتائج االستعراض

. املكتوبـة بـشأن التوصـيات     آراَءها  أعربت اجلزائر عن تقديرها لتوزيع املكسيك         -٦٠٧
ها اجلزائر أثناء االستعراض، وال سيما فيما يتعلق        لتوصيات اليت قدمت  اورحبت مبتابعة املكسيك    

ونوهت بالتدابري  . بالعنف املرتيل وسوء معاملة األطفال، واحلد من الفقر واحلصول على التعليم          
اليت اختذهتا املكسيك لتنفيذ تلك التوصيات، وال سيما إصالح قانون التعليم واعتماد الربنـامج              

وأثنت اجلزائر على مبادرة املكـسيك      . ٢٠١٢-٢٠٠٩ترة  الوطين لتنمية الشعوب األصلية للف    
داخل جملس حقوق اإلنسان بشأن حقوق املهاجرين، ودعتها إىل مواصلة التـرويج للتـصديق     

  .العاملي لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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. اركتها يف العمليةوشكرت مصر املكسيك على روح االنفتاح الذي اتسمت به مش        -٦٠٨
. وأعربت عن تقديرها لالهتمام الذي أولته املكسيك حلقوق العمال املهـاجرين واملعـوقني            

وقالت إهنا واثقة من أن املكسيك سوف تبذل كل اجلهود الالزمة ملتابعة التوصـيات الـيت                
  . قبلتها، مبا يتماشى مع األولويات واألهداف الوطنية

دة عن تقديرها لتقييم املكسيك الصريح للتحـديات الـيت          وأعربت الواليات املتح    -٦٠٩
وأعربت عن تأييدها للتوصيات   . واجهتها وأقرت باجلهود اليت ُبذلت يف جمال حقوق اإلنسان        

اليت قدمت يف الفريق العامل لدعم مكتب املدعي العام االحتادي اخلاص واجلهود املبذولة ملنع              
بة مرتكبيهما، والعمل على إجياد بيئة آمنة من أجـل          العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر ومعاق     

 على وحثت املكسيك على التعبري عن دعم احلكومة للصحفيني بوصفهم شهوداً. حرية التعبري
الكفاح ضد اإلفالت من العقاب، والفساد، والفوضى اليت ترتكبها عـصابات املخـدرات             

يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت     ومن شأن التحقيق الكامل     . وغريها من العناصر اإلجرامية   
ارتكبتها القوات العسكرية واألمنية، واعتماد توصيات جلنة حقوق اإلنـسان الوطنيـة، أن             

  .  يف وضع حد لإلفالت من العقابيسهم أيضاً
وشددت بلجيكا على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب، وأشارت إىل التفسريات             -٦١٠

وأعربت عن أسفها للقرار الـذي      .  مبكافحة اجلرمية املنظمة   اليت قدمتها املكسيك فيما يتعلق    
وشكرت . اختذ إللغاء مكتب املدعي اخلاص املعين باحلركات السياسية واالجتماعية السابقة         

الوفد على املعلومات املتعلقة بإحالة االستفسارات إىل مكتب النائب العام املعين بـالتحقيق             
ا تفاجأت مع ذلك بأن حاالت االختفاء القـسري أو          ، لكنه االحتاديةاملتخصص يف اجلرائم    

مت تناوهلا بالتساوي مع اجلرائم العادية، وشجعت املكسيك على         " احلرب القذرة "القتل أثناء   
ورحبت بقبول املكسيك للتوصـيات     . وضع آلية مستقلة لالستفسارات املتعلقة هبذه اجلرائم      

  .املتعلقة بالعنف ضد املرأة
رتياح أن املكسيك قبلت معظم التوصيات الـيت قدمتـها أثنـاء           والحظت تشاد با    -٦١١

  .االستعراض، مما يبني حرصها على حقوق اإلنسان

  أخرى معنية أدلت هبا جهات عامة تعليقات   -٣  
أعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكسيك عن ثقتها بأن التوصيات املقدمة              -٦١٢

. مبشاركة مؤسسات حقوق اإلنسان واجملتمـع املـدين       يف الفريق العامل سوف تتم متابعتها       
وطلبت ضمان . وأشارت إىل أن الفريق العامل مل يتناول حقوق املعوقني واحلق يف بيئة صحية      

  .إجراء حتليل متكامل يف مجيع قضايا حقوق اإلنسان يف إطار االستعراض
ت خالل اسـتعراض    والحظت منظمة العفو الدولية أن العديد من التوصيات اليت قُدم           -٦١٣

وسلمت بقبول املكسيك لثالث ومثانني توصية،      . تتماشى مع توصيات اجملتمع املدين املكسيكي     
لكنها الحظت أن احلكومات املكسيكية املتعاقبة قدمت تعهدات مماثلة ملعاجلة قضايا حقـوق             
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التـشريعات  ورحبت بالتقدم احملـرز يف جمـال   . اإلنسان العالقة لكنها مل حتقق أية نتائج فعلية     
اخلاصة مبكافحة العنف ضد املرأة، لكنها الحظت أن معظم السلطات يف البلد مل تتخذ التدابري               

. الالزمة لتنفيذها، وأن الكثري منها ال يزال يضع هذه املسألة يف مرتبة منخفضة بـني أولوياتـه         
 ضد املـرأة،    فشلت يف إظهار التزامها مبنع ومعاقبة العنف      االحتادية  وشددت على أن احلكومة     

  .وتطرقت إىل الوضع يف سيوداد خواريز وتشيواوا سييت وسان سلفادور أتنكو
وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن قلقها من أن املكسيك مل تقبل توصيات               -٦١٤

. تتعلق باإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت يرتكبها اجلـيش            
 على مدى الـسنوات      واحداً لعام للقضاء العسكري مل يقدم مثاالً     وشددت على أن املدعي ا    

العشر املاضية على إصدار احملاكم العسكرية حلكم إدانة يف حق أحد العـسكريني املتـهمني               
وشددت على أن التزام املكسيك بتـشجيع إصـالح         . بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان   

، إذا  دولية حلقوق اإلنسان لن يتم الوفاء به أبداً       العدالة العسكرية مبا يتماشى مع االلتزامات ال      
واصلت القوات العسكرية االدعاء بأن من اختصاصها التحقيق يف االنتـهاكات اجلـسيمة             
حلقوق اإلنسان من خالل نظام عدالة عسكرية يفتقر إىل الضمانات األساسـية، وعلـى أن             

وق اإلنسان ضد املدنيني ينبغي     احلاالت اليت اهتم فيها عناصر اجليش بارتكاب انتهاكات حلق        
  .أن حتال على الفور إىل النيابة العامة

والحظت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية أن الشروط اليت وضعت              -٦١٥
متماشية مع اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        ليست  ر عن طريق اخلداع     لتجرمي إغواء القصّ  
وم املكسيك دون تأخري بتشجيع تنفيذ التوصـيات املتعلقـة          وينبغي أن تق  . التمييز ضد املرأة  

 وبضمان املواءمة   -وخباصة ما يتعلق باإلغواء عن طريق اخلداع         -بتوحيد التشريعات احمللية    
مع القانون الدويل، وبإصالح أو إلغاء القوانني واألنظمة واملمارسات اليت تنطوي على متييـز          

  .قالهلن الذايت وحقوقهن اجلنسيةضد املرأة، هبدف محاية حريتهن واست
وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية ومركز ميغيل أغستني برو خوارِس حلقوق اإلنسان             -٦١٦

. إىل ضرورة حل مشاكل التعذيب واالحتجاز التعسفي ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب            
، اليت  اكاواخوأشاروا إىل منط من أمناط جترمي االحتجاج االجتماعي واالنشقاق السياسي يف            

أخذت شكل االعتقال التعسفي، واالستخدام املفرط للقوة، وقتل املعارضـني الـسياسيني،            
وأشارت إىل احلرمان املنـتظم     . وختويف اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم والصحفيني املستقلني      

ه ، وإىل أن  ٢٠٠٦عام  واخاكا  من العدالة بالنسبة لألشخاص احملتجزين فيما يتعلق بالرتاع يف          
 عن غريها من اجلرائم اليت وقعت قبل هذه ال توجد عقوبات ضد املسؤولني عن القمع، فضالً    

  .األحداث وبعدها، مبا يف ذلك حاالت االختفاء القسري
وأعرب احتاد املرأة وتنظيم األسرة عن تقديره للخطوات املتوقعة اليت اختذهتا املكسيك              -٦١٧

وسلط الضوء علـى أمهيـة      .  يف تقرير الفريق العامل    يف جمال حقوق الطفل، على النحو املبني      
التثقيف اجلنسي الشامل لألطفال والشباب، ونوه باستضافة املكسيك الجتماع وزراء الصحة           
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 وتوقيعها على البيان الوزاري     ٢٠٠٨والتعليم يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام          
 املكسيك على اختاذ إجراءات لتعزيز التثقيف اجلنسي        وحث". الوقاية عن طريق التعليم   "املعنون  

  .الشامل يف املدارس من أجل الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها يف هذا البيان
بشأن حرية اإلجناب التوصيات اليت تدعو املكسيك إىل مواءمـة       اإلعالم  وأبرز فريق     -٦١٨

 إىل أن التوصيات اخلاصـة      وأشار. التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      
 لربوتوكول بالريمو مل بإلغاء ممارسة اإلقامة اجلربية وإعادة النظر يف تعريف اجلرمية املنظمة وفقاً

والحظ وجود حاالت موثقة اُتهم فيها قادة حركات اجتماعية زورا باالنتماء إىل            . ُتنفذ بعد 
كل من أشكال االعتقال التعـسفي      اجلرمية املنظمة، وشدد على أن ممارسة اإلقامة اجلربية ش        

 املكـسيك إىل تنفيـذ هـذه        اودع.  على يد قوات األمن وأفراد اجليش      اليت تستخدم يومياً  
  .التوصيات وفتح باب املناقشة العامة فيما يتعلق مبمارسة اإلقامة اجلربية

وأعرب جتمع حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء التوصيات اليت ال تزال عالقة بانتظـار                -٦١٩
وافقة املكسيك عليها، ال سيما فيما يتعلق بإعادة إنشاء مكتب املدعي اخلاص أو بآلية مماثلة               م

وأشار إىل أن جلسة االستماع يف قضية تتعلق بعـدم          . للتحقيق يف جرائم ارتكبت يف املاضي     
التمكن من االستعانة بالعدالة فيما خيص جرائم املاضي ستعقد أمام حمكمة البلدان األمريكية             

، وهو ما من شأنه أن يوفر فرصة جديدة للمكـسيك           ٢٠٠٩يوليه  /قوق اإلنسان يف متوز   حل
  .ودعا أعضاء جملس حقوق اإلنسان إىل مواكبة املكسيك يف هذه العملية. حلل هذه املشكلة

والحظ مركز ميغيل أغستني برو خوارِس حلقوق اإلنسان أن غالبية التوصيات اليت              -٦٢٠
ب التحقيق يف حاالت االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وحماكمة         مل ُتنفذ بعد تتعلق بواج    

وشدد على الضرورة امللحة المتثـال      . مرتكبيها يف احملاكم املدنية بدال من احملاكم العسكرية       
وشدد على أن االنتهاكات العسكرية املوثقة مشلـت التعـذيب          . املكسيك هلذه التوصيات  

طاق القضاء؛ وأن عدد االنتهاكات اليت أُبلغـت هبـا          واالحتجاز التعسفي واإلعدام خارج ن    
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ضد وزارة الدفاع املكسيكية زادت ستة أضعاف يف الفترة بني        

؛ وأن الوضع الراهن لن يتغري إال بالتحقيق يف هذه اجلرائم ومقاضـاة             ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦عامي  
  . على وضع حد لإلفالت من العقابوحث احلكومة . مرتكبيها أمام سلطات مدنية مستقلة

وأكدت وكالة اخلدمة االجتماعية للكنيسة الربوتستانتية يف أملانيا أن املكسيك قبلت             -٦٢١
توصيات بشأن مسألة املدافعني عن حقوق اإلنسان، لكنها أعربـت عـن القلـق مـن أن             

ملدافعني عـن   التصرفات اليت حدثت مؤخرا تقوض هذه االلتزامات، يف إشارة إىل اثنني من ا            
. يرو واللذين اختفيـا وعـذبا وأعـدما       ّرحقوق اإلنسان من السكان األصليني يف والية غِ       

يرو بسبب التهديدات اليت ّروأشارت إىل أن املنظمات اضطرت إىل إغالق مكاتبها يف والية غِ  
 من املدافعني عن حقوق     ١٠٧تلقتها وأن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، منحت         

أن حيـث   جملس حقوق اإلنسان    إىل  وطلبت  .  فعاالً نسان تدابري محاية مؤقتة مل تنفذ تنفيذاً      اإل
املكسيك على االمتثال للتوصيات مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها ومقاضـاة            
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املسؤولني عنها وعلى وضع إطار قانوين وبرنامج حكومي حلماية املـدافعني عـن حقـوق               
  .يروّراإلنسان يف والية ِغ

 امرأة ذهنب ضحية ممارسـة قتـل        ١ ٢٠٠وأشار مركز احلقوق اإلجنابية إىل مقتل         -٦٢٢
اإلناث وإىل وضع اآلالف من النساء والفتيات الاليت يعانني من اإلصالحات االرتدادية اليت             

وشـدد علـى أن     .  والية مكـسيكية   ١٣جترم اإلجهاض حتت أي ظرف من الظروف يف         
تشريعات وأيد التوصية الداعية إىل مواءمة      .  يزال جمرد أمل بالنسبة للمرأة     االستعانة بالعدالة ال  

الوالية والتشريعات االحتادية مع القانون العام املتعلق بتمّتع املرأة حبياة بال عنـف، وتوصـية       
كما أيد التوصية الـيت تـدعو إىل   . السلطات يف االحتاد والواليات والبلديات بتنفيذ القانون      

  .يف حاالت قتل النساءعلى النحو الواجب ري فعالة لضمان التحقيق اختاذ تداب

 املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  

أكدت املكسيك أهنا قامت حبشد أصحاب املصلحة وإجراء حـوار معهـم علـى            -٦٢٣
الصعيد املؤسسايت بغية إجراء هذا االستعراض، وركزت على أن تكوين أصحاب املـصلحة             

 أكثر مشوالً حلقوق اإلنسان يف املكسيك يعترب عامالً إجيابياً يف هذه العملية؛ وكذلك              منظوراً
تعزيز احلوار بني أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين؛ وإتاحة أسس أوسع نطاقاً ملنظـور              
املكسيك الدويل حلالة حقوق اإلنسان؛ وحتسني التركيز على املساعدة الدولية؛ وأن العمليـة             

  .د عززت االلتزامات الدولية وكمَّلتهااجلارية ق
وسلّمت املكسيك بأنّ مكافحة اإلفالت من العقاب وفعالية نظام القـضاء ميـثالن           -٦٢٤

فاإلصالح الدستوري لألمن   . نرباساً هيكلياً أساسياً ُيهتدى به يف حتول النظام الوطين اإلجيايب         
، قد وضع ٢٠٠٨ الكونغرس يف عام   العام ونظام العدالة اجلنائي، وهو اإلصالح الذي اعتمده       

ووجهت املكسيك دعـوة    . جدوالً زمنياً لتنفيذ هذا اإلصالح على امتداد فترة مثان سنوات         
  .لزيارهتا إىل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

وكررت املكسيك أن مكافحة اجلرمية املنظمة جتري يف إطار االحترام الكامل حلقوق          -٦٢٥
ن وتعزيز الصبغة املهنية جلهاز الشرطة واالعتماد الكامل على نظام القانون وحقـوق             اإلنسا

  وكانت الـسلطات املدنيـة واضـحة يف        . اإلنسان الذي يرصد االنتهاكات ويعاقب عليها     
طلبها بأن تكون مشاركة القوات املسلحة مؤقتة، يف منطقة جغرافية حمددة، ومقيدة زمنيـا              

  .وتكميلية فقط
فقـد نـددت    .  مكافحة اجلرمية املنظمة إىل تفاقم أوضاع عمل الـصحفيني         وأدت  -٦٢٦

املكسيك مبضايقتهم وذكرت أهنا ستضع آليات مناسبة للتحقيـق يف االعتـداءات علـيهم              
وأعربت املكسيك عن بالغ تقديرها للتوصيات اليت قدمتها املنظمـات غـري            . واملعاقبة عليها 

  . احلكومية يف هذا الصدد
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 من التقرير التكميلي بـشأن      ٣٦املكسيك منظمة العفو الدولية إىل الفقرة       وأحالت    -٦٢٧
ورداً على تعليقـات أدىل هبـا       . تعزيز التحقيقات املتعلقة باغتيال النساء يف سيوداد خوارِس       

مرصد حقوق اإلنسان وغريه من اجلهات بشأن أداء القضاء العسكري، أكدت املكـسيك             
وسلّمت بالتعليقـات   . يات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    قبول احلكومة االحتادية مجيع توص    

وفيما خيّص تعليق املنظمة الكندية للعمل، أشـارت املكـسيك إىل           . اخلاصة مبواءمة التشريع  
الوقوف على مواءمة التشريع الالزم املتعلق بالعنف ضد النساء وإىل أن احلكومـة االحتاديـة     

  .تعمل على تسوية هذه القضية

  موريشيوس    
 وفقاً جلميع األحكام ذات     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠جرى استعراض موريشيوس يف       -٦٢٨

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الصلة من قرار اجمللس 
من مرفـق قـرار   ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم من موريشيوس وفقاً للفقرة          )أ(  
  ؛ (A/HRC/WG.6/4/MUS/1)، ٥/١اجمللس 

مـن مرفـق القـرار      ) ب(١٥دته املفوضية وفقاً للفقرة     التجميع الذي أع    )ب(  
  ؛ (A/HRC/WG.6/4/MUS/2)املذكور 
من مرفق القـرار  ) ج(١٥املوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة       )ج(  
  .(A/HRC/WG.6/4/MUS/3)املذكور 
 يف  ،٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١ونظر اجمللس، يف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف           -٦٢٩

  ).انظر الفرع جيم أدناه(نتائج استعراض موريشيوس واعتمدها 
وتألفت نتائج استعراض موريشيوس من تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض              -٦٣٠

          ، باإلضـافة إىل آراء موريـشيوس بـشأن التوصـيات           (A/HRC/11/28)الدوري الشامل   
ردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللـس للنتـائج،         أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية وال    /و

بشأن املسائل أو القضايا اليت مل ُتعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي دار يف الفريق                
  .A/HRC/11/28/Add.1) انظر أيضاً(العامل 

 أو االسـتنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن االلتزامات الطوعية والنتائج

الحظ السفري واملمثل الدائم ملوريشيوس لـدى األمـم املتحـدة يف جنيـف أن                 -٦٣١
االستعراض الدوري الشامل قد أتاح ملوريشيوس فرصة فريدة إلجراء تقييم ذايت نقدي حلالة             

فباإلضـافة  .  الدويل حقوق اإلنسان والتفكري بصورة إجيابية يف اآلراء اليت أعرب عنها اجملتمع          
إىل أحكام حقوق اإلنسان الواردة يف الدستور، اُتخذت سلسلة من التدابري تكفـل جلميـع               
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مواطين موريشيوس ممارسة حقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
 أو املعتقد   ممارسة فعالة، بغض النظر عن العرق أو األصل القومي أو اآلراء السياسية أو اللون             

  .أو نوع اجلنس
واُتخذ مؤخراً عدد من التدابري التشريعية ملواصلة تعزيز حقوق اإلنسان، مثل قانون              -٦٣٢

متالزمة نقص املناعة املكتـسب     /تكافؤ الفرص والقانون املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       
. ل وقانون حقوق العمل   ، وقانون جلنة تقصي احلقائق والعدالة، وقانون عالقات العم        )اإليدز(

  :وأبلغت موريشيوس عن تنفيذ عدد من التوصيات اليت قبلتها، وهي
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال           )أ(  

  ؛٢٠٠٩فرباير / شباط١٢يف الرتاعات املسلحة، الذي صّدقت عليه يف 
طنيـة لتـشمل أحكـام      إجراء مشاورات بشأن تكييف التـشريعات الو        )ب(  

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال             
، أبلغت موريشيوس عن عدم     ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

طفـال وبغـاء   اعتراضها على الزيارة اليت يزمع القيام هبا املقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع األ           
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية هبدف حتليل احلالة الراهنة وتقـدمي توصـيات              

وأوصـت  . بشأن التدابري اليت متكّن موريشيوس من التصديق على الربوتوكول االختيـاري          
  ؛٢٠٠٩موريشيوس بأن جترى الزيارة قبل هناية عام 

تكثيف اجلهود يف سبيل ضـمان امتثـال        فيما يتعلق بالتوصية الداعية إىل        )ج(  
القوانني الداخلية ألحكام اتفاقية حقوق الطفل امتثاالً كامالً، تعكف وزارة حقوق املرأة ومناء 

  الطفل ورفاه األسرة على إعداد مشروع قانون موحد للطفل يف هذا الشأن؛
 مـؤخراً    اليت اعتمدهتا اجلمعية الوطنية    ٢٠٠٩َتضمني ميزانية احلكومة لعام       )د(  

االعتمادات الالزمة املخصصة ملكتب أمني مظامل األطفال لبلوغ عدد من األهداف اهلامـة             
  ومتابعة حقوق الطفل يف موريشيوس؛

 قانون مكافحة االجتار باألشـخاص،      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢١اعُتمد يف     )ه(  
 محاية ضحايا إىل منع االجتار باألشخاص ومقاضاة املتجرين، بل أيضاً إىلوهو ال يهدف فقط 

  ومساعدهتم؛ االجتار
اإلعالن عن سلسلة من التدابري يف امليزانية األخرية للقضاء على الفقر تشمل              )و(  

  تعزيز برنامج القضاء على الفقر؛
 سـجيناً بغيـة     ٧٥٠اعتزام موريشيوس بناء سجن جديد وحديث إليواء          )ز(  

ومت ختصيص قطعة أرض . جناءالتخفيف من حدة مشكلة االكتظاظ وإجياد أوضاع أفضل للس
  .هلذا الغرض، وجيري تصميم البناء



A/HRC/11/L.10 

127 GE.09-14953 

 توصية، ووجهت االنتباه إىل اإلضـافة       ١٣ووعدت موريشيوس كذلك بالنظر يف        -٦٣٣
اليت قدمتها إلحلاقها بتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، وركزت على            

  .بعض القضايا يف هذا الصدد
 قانون إلغاء عقوبة اإلعدام، وُخفّفت بناًء علـى         ١٩٩٥يشيوس يف عام    وَسنَّت مور   -٦٣٤

ومنذ ذلك احلني، ما برحت موريشيوس تتخذ موقفـاً ثابتـاً يف            . ذلك مجيع أحكام اإلعدام   
 ٦٢/١٤٩واشـتركت يف تقـدمي القـرارين        . احملافل الدولية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام      

بوقف العمل بعقوبة اإلعـدام، واعتمـدهتما       ومها يقضيان   .  والتصويت عليهما  ٦٣/١٦٨و
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧اجلمعية العامة يف عامي 

، ١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨انضمت موريشيوس إىل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني يف         و  -٦٣٥
وبـالنظر إىل   . ١٩٦٧لكنها ليست طرفاً يف الربوتوكول اإلضايف اخلاص بوضع الالجئني لعام           

شيوس، كوهنا من الدول اجلزرية الصغرية النامية، فسيكون من الـصعب           املوارد احملدودة ملوري  
بيد أن كل طلـب يقـدم       . عليها للغاية اعتماد سياسات مفتوحة ملنح األجانب مركز الالجئ        

للحصول على وضع الالجئ يعامل على أساس إنساين، وتتعاون موريـشيوس بالفعـل مـع               
 استيطان الالجـئني يف الـدول الراغبـة يف          املنظمات الدولية وغريها من الدول هبدف تيسري      

ومن الناحية العملية، ُيحترم مبدأ عدم اإلعادة القسرية بالنسبة إىل األشخاص الـذين        . استقباهلم
  .يّدعون أهنم تعرضوا لالضطهاد يف بلدهم األصلي

ليست ذات صلة مباشرة باحلالة الداخلية      " االختفاء القسري "وبالنظر إىل أن مسألة       -٦٣٦
 موريشيوس، سُينظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  يف

  .القسري، وذلك يف ضوء مجيع العوامل ذات الصلة
وفيما يتعلق بالتوصية بتعديل أحكام الدستور اليت تؤثر يف أوضاع املـرأة، أفـادت                -٦٣٧

  الشخصية، يف بعـض احلـاالت،      الدستور ينص على تطبيق قوانني األحوال       موريشيوس أن   
فيما خيص التبين، والزواج، والطالق، والدفن، ونقل امللكية عند الوفاة، وما شابه ذلك مـن               

وجيب أال تعترب هذه القوانني متييزية وإن أفضت إىل معاملة األشـخاص املخـتلفني              . مسائل
الدسـتور يعتـرب    وإدراج هذا احلكـم يف      . معاملة خمتلفة على أساس املعتقد أو نوع اجلنس       

ضرورياً ألن موريشيوس جمتمع متعدد األديان واألعراق والثقافات، وجيب أن يتمتع سـكان       
وليس من املعتزم تعديل    . موريشيوس من خمتلف األديان باحلرية ملمارسة كل فرد منهم ديانته         

  .هذا احلكم من الدستور يف األجل القصري
ور لكي يتسىن إدراج أشكال جديـدة مـن          من الدست  ١٦سُينظر يف تعديل املادة     و  -٦٣٨

وأشارت موريشيوس إىل أن قانون تكافؤ الفـرص        . التمييز يف سياق مراجعة عامة للدستور     
 حيظر التمييز على أسس غري مشمولة بالدسـتور،      ٢٠٠٨الذي جرى التصويت عليه يف عام       

  .فريوس نقص املناعة البشريةمثل امليل اجلنسي واإلصابة ب
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لق بالتوصية بإدراج جترمي االغتصاب الزوجي مبوجب مـشروع قـانون           وفيما يتع   -٦٣٩
ال توجد جرمية حمددة خاصة باالغتصاب يف       اجلرائم اجلنسية املقترح، ذكّرت موريشيوس بأنه       

وميكـن  .  من القانون اجلنائي جتّرم ارتكاب جرمية االغتصاب       ٢٤٩إطار الزواج، لكن املادة     
ية يف حالة جرمية االغتصاب الزوجي متاحة مبوجب القانون         القول إن إمكانية املالحقة القضائ    

بيد أنه لتفادي أي غموض، اقُترح وضع إشارة واضـحة إىل هـذه             . اجلنائي بصيغته احلالية  
اجلرمية يف مشروع قانون اجلرائم اجلنسية الذي تعكف حالياً جلنة خمتارة تابعة للجمعية الوطنية 

  .على النظر فيه

  بت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                اآلراء اليت أعر    -٢  
  نتائج االستعراض 

أعربت اجلزائر عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا موريشيوس واهلادفة إىل كفالة متتـع               -٦٤٠
. مجيع املواطنني حبقوق اإلنسان، رغم القيود اليت تواجهها بصفتها دولة جزرية صغرية ناميـة   

 املتخذة لإلسراع بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         وشددت على التدابري  
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وهو تصديق             

والحظت أن موريشيوس اعتمدت خطـة وطنيـة        . يتمشى مع التوصية اليت قدمتها اجلزائر     
وأعربت عن تقديرها   . فة حقوق اإلنسان وتعزيز الوعي هبا     حلقوق اإلنسان هدفها تطوير ثقا    

للتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا موريشيوس إلصالح نظامها القـضائي وكـررت دعوهتـا إىل              
  . املفوضية من أجل تقدمي املساعدة التقنية إىل موريشيوس بغية تعزيز جهودها يف هذا اجملال

وري الشامل املتعلق مبوريشيوس، اليت قبلـت       وأشار املغرب إىل أن االستعراض الد       -٦٤١
وأفاد أن نشر   . بأغلبية التوصيات، أثبت التزام موريشيوس حبقوق اإلنسان وهبذا االستعراض        

ثقافة حقوق اإلنسان مسألة أساسية للنهوض هبذه احلقوق وستمكّن موريشيوس من تعزيـز             
رب موريشيوس على التدابري الـيت      وشكر املغ . إجنازاهتا يف جمايل الدميقراطية وسيادة القانون     

اختذهتا لتنفيذ التوصيات املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل، وال سيما قرار موريشيوس            
بشأن محاية حقوق الطفل، بطرق منها التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق            

 املواد اإلباحيـة، وصـياغة      الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف        
  .ميثاق حلقوق الطفل

وأقرت الواليات املتحدة األمريكية باجلهود اليت تبذهلا موريشيوس يف سبيل إنـشاء              -٦٤٢
ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق أمور منها إقامة مركز حلقوق اإلنسان ووضع خطة عمـل               

وأشـارت إىل اجلهـود     . فقروطنية حلقوق اإلنسان واختاذ إجراءات يف جمال القضاء على ال         
املبذولة لتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان، وال سيما لصاحل املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون          
واملوظفني القضائيني، والتحقيق يف مجيع االنتهاكات ويف وفيات األشخاص أثناء االحتجاز،           

التوصيات املتعلقة بالتمييز   وأيدت الواليات املتحدة األمريكية     . املنسوبة إىل أفراد من الشرطة    
ضد املرأة، وأعربت عن األمل يف أن تستكمل موريشيوس وتعتمد الصيغة النهائية ملـشروع              
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قانون اجلرائم اجلنسية، الذي هو قيد النظر، وكفالة اعتبار االغتصاب الزوجي جرمية يعاقب             
  .عليها القانون

جاب اليت حققتها موريشيوس يف     ورحبت كندا بااللتزامات واإلجنازات املثرية لإلع       -٦٤٣
جمال حقوق اإلنسان منذ استقالهلا، والحظت أن موريشيوس تظـل منوذجـاً لالسـتقرار              

وأشارت إىل أن كندا وموريشيوس، بصفتهما عضوين يف املنظمـة          . والدميقراطية يف املنطقة  
ق الدولية للفرانكوفونية ويف الكومنولث، يشتركان يف قيم مشتركة تشمل احتـرام حقـو            

وأعربت عن تقديرها لقبـول موريـشيوس مجيـع         . اإلنسان وسيادة القانون والدميقراطية   
وشجعت موريشيوس على مواصلة بذل جهودهـا       . التوصيات اليت قدمتها أثناء االستعراض    

  .لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان داخلها ويف مجيع أحناء العامل
باالجنازات اليت حققتها واملتمثلـة يف      ونوهت اهلند باجلهود اليت تبذهلا موريشيوس و        -٦٤٤

إجياد أوجه تكامل بني احلقوق املدنية والسياسية من جهة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية            
وأعربت عن األمل يف أن يؤدي االعتماد املبكر خلطـة العمـل            . والثقافية من اجلهة األخرى   

ثنت على موريشيوس لتوفقها إىل     الوطنية حلقوق اإلنسان إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، وأ        
إقامة مؤسسات حلقوق اإلنسان من قبيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني املظامل 

  .ومكتب أمني مظامل األطفال
والحظت ملديف أن موريشيوس، بوصفها دولة جزرية صـغرية، هـي عرضـة               -٦٤٥

وذكـرت أن   . مة من حيث املوارد   للصدمات االقتصادية والبيئية اخلارجية وتواجه قيودا صار      
. حققت الكثري، بالرغم من هذه التحديات، مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان             موريشيوس

وأشارت إىل أن موريشيوس نشطة يف تضمني القوانني واملمارسات الوطنية املبادئ الـواردة             
ا مؤسـسات   وأثنت على موريشيوس إلنشائه   . يف الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان     

وأشارت ملديف إىل أن    . مستقلة وقوية، مبا فيها جلنة حقوق اإلنسان وجلنة مكافحة الفساد         
بيد أن السياسات املتواصلة النشطة والتقدمية      . موريشيوس ال تزال تواجه حتديات رغم ذلك      

  .جداً قد مكّنت من وضع اإلطار القانون للتصدي هلذه التحديات
يوس الستكماهلا املعلومات اليت قدمتها من قبل يف تقريرها         وأثنت تشاد على موريش     -٦٤٦
والحظت مع االرتياح أن موريشيوس قبلت معظم التوصيات، رغم قلة مواردهـا            . الوطين

  .املالية، ودعت اجملتمع الدويل إىل مساعدة موريشيوس يف هذا الصدد
ديدة اهلامة لنظـام    وأثنت بوتسوانا على موريشيوس ملضيها قدماً يف هذه العملية اجل           -٦٤٧

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والتزامها الواضح بإجراء حوار مع اجلهات الفاعلة األخـرى،             
والحظت أن موريشيوس أثبتت التزامها حبقـوق اإلنـسان         . التابعة للدول وغري التابعة هلا    

ونوهت مع االرتياح بقبول موريشيوس معظم التوصيات الـيت جـرت صـياغتها أثنـاء               
  .وشجعت موريشيوس يف مرحليت املتابعة والتنفيذ. تعراضاالس
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وأثنت نيجرييا على ما حتلت به موريشيوس من انفتاح وشـفافية والتـزام عنـد                 -٦٤٨
وأحاطت علماً بقبول موريشيوس مجيع التوصيات تقريباً، مبا        . املشاركة يف عملية االستعراض   

لتمتع الكامـل بـاحلقوق املدنيـة       فيها دعوة نيجرييا موريشيوس إىل بذل جهود لتحقيق ا        
  .والسياسية لسكان موريشيوس، وكذلك حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وشكرت السنغال ملوريشيوس الردود الواضحة على التوصـيات املقدمـة أثنـاء              -٦٤٩
والحظـت أن قبـول معظـم     . مناقشات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل      

ت ينّم عن عزم موريشيوس على العمل من أجل إرساء ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان،        التوصيا
وال سيما عن طريق تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت هتدف إىل تعزيز حقوق               

  .اإلنسان األساسية، ال سيما حقوق الفئات املستضعفة
ط يف االستعراض الدوري الشامل  وأشارت نيوزيلندا إىل هنج موريشيوس البّناء والنش        -٦٥٠

والحظت أن موريشيوس قطعت شوطاً هائال، مبوارد حمدودة، يف جماالت حتسني           . املتعلق هبا 
وأشارت إىل رد   . تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان وتعزيز اإلدارة الرشيدة واملبادئ الدميقراطية        

 قد تؤثر سلباً يف أوضـاع       موريشيوس على التوصية باختاذ تدابري لتعديل أحكام الدستور اليت        
وسـلّمت بـاقتراح    . املرأة، وشجعت موريشيوس على تكثيف محالت التوعية حبقوق املرأة        

موريشيوس إدراج االغتصاب الزوجي كجرمية يف مشروع قانون اجلرائم اجلنسية، وحثـت            
  .موريشيوس على كفالة إدراجه يف الصيغة النهائية من التشريع

  ا جهات معنية أخرى تعليقات عامة أدلت هب  -٣  
أثنت الرابطة الدولية ملمارسي السحاق واللواط على موريشيوس للدور الرائد الذي             -٦٥١

اضطلعت به يف تأييد البيان املشترك املتعلق حبقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية،              
 بقبـول   ورحبـت . ٢٠٠٨ديـسمرب   /الذي أُديل به أمام اجلمعية العامة يف كـانون األول         

موريشيوس التوصية باستكمال واعتماد مشروع قانون اجلرائم اجلنسية، الذي سيلغي جتـرمي            
وأثنـت  . النشاط اجلنسي بني بالغني متراضني، وتساءلت عن الوضع احلايل ملشروع القانون          

الرابطة على موريشيوس العتمادها قانون تكافؤ الفرص، الذي ُيحظر التمييز على أساس امليل       
ي ووضع املصاب بفريوس نقص املناعة البشرية، وشكرت ملوريشيوس دورها الرائد يف            اجلنس

  .هذه القضايا اهلامة حلقوق اإلنسان
. ورحبت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان بقبول موريشيوس عدداً كبرياً من التوصيات  -٦٥٢

ـ   ٣وتساءلت عن وضع مشروع القانون املشار إليه يف التوصية           ة الـشكاوى    املتعلق مبعاجل
كما طلبت احلصول على مزيد من املعلومات بشأن القـضايا املتعلقـة   . املقدمة ضد الشرطة  

، اليت قبلتـها    ٣٢ و ٣١و) ب(٢٣ و ٢٢بوضع السجون، على حنو ما وردت يف التوصيات         
 الواردة يف الفقرة    ٩كما طلبت تلقي مزيد من املعلومات عن التوصية         . موريشيوس بأكملها 

ة املفتوحة املوجهة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعـة            بشأن الدعو  ٨١
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وأوصت موريشيوس بتقدمي تقرير إىل الدورة الرابعة عـشرة للمجلـس يتنـاول             . للمجلس
  . استعراض منتصف املدة بشأن تنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
أفادت موريشيوس أهنا أحاطت علماً جبميع املداخالت، ومن بينها مداخالت اجملتمع             -٦٥٣

املدين، وأهنا ستنظر فيها بروح منفتحة، لكن ضمن حدود الدستور، الذي خدم موريشيوس             
منذ استقالهلا، بصفتها بلداً متعدد األعراق ومتعدد الثقافـات، خدمـةً جليـةً، وسـتظل               

 ثابتاً باحترام املبادئ األساسية للقانون واملمارسة على الـصعيد          موريشيوس متمسكة متسكاً  
الدويل حلقوق اإلنسان ومتكني سكاهنا من أعلى مستوى ممكن من احلقوق املدنية والسياسية             

وتعمل موريشيوس كذلك على توسـيع      . وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 التنمية االقتصادية، والعدالة االجتماعية وحقـوق       نطاق وعمق هنجها القائم على احلقوق يف      

  .اإلنسان، هبدف جعل البلد جزيرة حلقوق اإلنسان

  األردن    
 وفقاً جلميـع األحكـام ذات       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣جرى استعراض األردن يف       -٦٥٤

  : واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
من مرفق قرار اجمللـس   ) أ(١٥ املقدم من األردن وفقاً للفقرة       التقرير الوطين   )أ(  

٥/١ ،(A/HRC/WG.6/4/JOR/1) ؛  
مـن  ) ب(١٥التجميع الذي أعدته مفوضية حقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة           )ب(  

  ؛ (A/HRC/WG.6/4/JOR/2)مرفق القرار املذكور 
مرفق القـرار  من ) ج(١٥املوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة       )ج(  
  .(A/HRC/WG.6/4/JOR/3)املذكور 
، يف  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١ونظر اجمللس، يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف           -٦٥٥

  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها األردن نتائج االستعراض املتعلق ب
املعـين  وكانت نتائج االستعراض املتعلق باألردن تتألف من تقرير الفريق العامـل              -٦٥٦

بشأن التوصـيات   األردن  ، باإلضافة إىل آراء     (A/HRC/11/29)باالستعراض الدوري الشامل    
أو االستنتاجات والتزاماته الطوعية والردود اليت قدمها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بـشأن           /و

  .فريق العاملاملسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي دار يف ال
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أو االسـتنتاجات   /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

 من تقريـر    ٩٣ذكر وفد األردن أنه، فيما يتعلق بالتوصيات الواردة يف إطار الفقرة              -٦٥٧
، ومن  ٤ إىل   ١يقبل األردن التوصيات من     الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،       

. ٥وسيقدم يف وقت الحق معلومات بـشأن التوصـية          . ١٥ و ١٣، والتوصيتني   ١١ إىل   ٦
، يقبل األردن التوصية جزئياً ويعكف على تنفيذها وفقاً اللتزاماته          ١٢وفيما يتعلق بالتوصية    

وطنية مكلّفة بوضع مشروع    ، أنشأ األردن جلنة     ١٤وفيما يتعلق بالتوصية    . الوطنية والدولية 
وشدد الوفد على أن األردن مل يقبل التوصيات السالفة الذكر . قانون يتسق مع املعايري الدولية 
ويلتزم األردن بإبالغ اجمللس مبا يستجد يف       . أو تعزيز تنفيذها  /فحسب، بل بدأ يف تنفيذها و     

  .هذا الصدد
ة تعد دراسة بالتعاون مع الـسلطات       ، قال الوفد إن احلكوم    ١وفيما يتعلق بالتوصية      -٦٥٨

  .ذات الصلة اهلدف منها االنضمام إىل اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
 من قانون العقوبات بغيـة  ٣٤٠، ُعدِّلت املادة  ٨ إىل   ٢وفيما يتعلق بالتوصيات من       -٦٥٩

املعنية، مشروع قانون   وأعدَّت احلكومة، بالتعاون مع السلطات      . إلغاء ذريعة جرائم الشرف   
 من قانون العقوبات بغية تشديد العقوبة       ٩٧جديد يتسق مع االتفاقات الدولية، ويعّدل املادة        

  .الدنيا، وحذف، يف هذا اإلطار، الفقرة املتعلقة بظروف التخفيف على جرائم الشرف
ريعات، وبغية زيادة حتسني أوضاع املرأة، سنت احلكومة العديد من القوانني والتـش          -٦٦٠

مشروع مقدم من   ) أ(وأشار األردن إىل مبادرات أخرى منها       . وال سيما قانون محاية األسرة    
إنشاء دائرة شؤون األسرة يف     ) ب(رئاسة الوزراء بشأن النفقة ملساعدة األرامل واملطلقات؛        

   لوضع سياسات هتدف إىل تعزيز محايـة الفئـات املستـضعفة؛            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩
وحدة خاصة حبقوق اإلنسان داخل وزارة التنمية االجتماعية تتـوىل تـدريب            إنشاء  ) ج(و

النساء على تعزيز إدراج منظور نوع اجلنس والنهوض بدور املرأة كشريكة متساوية يف عملية      
وتتعاون اإلصالحيات ومراكز إعادة التأهيل تعاوناً نشطاً مع املنظمات غري احلكومية           . التنمية

  . تسوية أوضاع النساء احملتجزات دون توجيه هتمة إليهنواجملتمع املدين على
، عدَّلت احلكومة قانون العقوبات بغية جعل تعريف        ١٠ و ٩وفيما يتعلق بالتوصيتني      -٦٦١

  وينص التعـديل علـى معاقبـة أي موظـف          . التعذيب يتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب     
  .أو مسؤول حياول أن جيرب موقوفاً على االعتراف

ُيصدر املركز الوطين حلقوق اإلنسان تقارير دورية تشمل توصيات لتحسني حالة           و  -٦٦٢
واعتمد جملس الوزراء مشروع الكرامة للتصدي للتعـذيب وإلتاحـة التـدريب         . احملتجزين

ومت تدريب حمـامني  . بالتعاون مع عدد من املنظمات احلكومية وغري احلكومية واجملتمع املدين     
 دليل عن كيفية تسجيل ورصـد       -تفاقية الدولية، وُنشر كتيب     عديدين عن كيفية تنفيذ اال    
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وتشمل . وباإلضافة إىل ذلك ، توضع مدونة سلوك ملتابعة هذه االنتهاكات         . أعمال التعذيب 
إنشاء جلنة معنية باإلصالح والتأهيل، يرأسها مدير األمن العـام          ) أ: (مبادرات أخرى ما يلي   

إنشاء جلنـة معنيـة     ) ب(ة بربامج إعادة االعتبار؛     وتُعد يف عضويتها وزارات عديدة، مكلف     
باحلريات العامة، أنشأها الربملان، واليت بإمكاهنا زيارة مجيع سجون البلد للتأكد مـن متتـع               

فتح مكتب لتلقي الشكاوى من أُسر احملتجزين، ملعاجلة        ) ج(السجناء كافة باملعاملة املناسبة؛     
. ز احتجاز السجني واالحتياجات اخلاصة بالزيـارات      القضايا املتعلقة بأمور منها تغيري مرك     

 وُتمنح حالياً تصاريح إضافية للجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية األخرى           
  .٢٠٠٨ زيارة يف عام ٨١٣لتمكينها من زيارة مراكز إعادة التأهيل، حيث أجرت 

، فإن قانون منع اجلرمية يهدف       اخلاصة باالحتجاز اإلداري   ١١وفيما يتعلق بالتوصية      -٦٦٣
إىل منع ارتكاب اجلرائم، وخباصة جرائم االغتيال، وجرائم الشرف والسرقة، عـن طريـق              
إجراءات يتخذها احملافظ اإلداري، الذي ختضع قراراته ومقرراته بالنظر إىل مراجعة اجلهـاز             

. معاقبة االنتـهاكات  القضائي واحملكمة العليا للتأكد من أن ممارسة السلطة مل تكن تعسفية و           
وُيطبَّق القانون على ثالث فئات من األشخاص، بالنظر إىل ما يشكلونه من خطـورة علـى     

وينظر مدير األمن العام دورياً يف حالة السجناء، ويأمر بإطالق سراح األشـخاص             . اجملتمع
ثلـث  الذين ال يشكلون هتديداً على اجملتمع، وبلغ عدد األشخاص الذي أُطلق سراحهم يف ال             

  . شخص٧٠٠ زهاء ٢٠٠٩األول من عام 
، الحظ األردن أن الشخص الذي يغري دينه ال ُيحـاكَم           ١٢وفيما يتعلق بالتوصية      -٦٦٤

وتعمل احلكومة علـى محايـة      . جنائياً، وأن أي ممارسة متييزية تكون نابعةً من سلوك فردي         
  .األشخاص الذين يعتنقون ديناً آخر من أي اعتداء عليهم 

، دعت منظمات اجملتمع املدين إىل تعديل القانون املتعلـق          ١٣ا يتعلق بالتوصية    وفيم  -٦٦٥
وردت احلكومة بالدعوة إىل عقد اجتماعات عديـدة مـع النقابـات،           . بتشكيل اجلمعيات 

وسـيجري  . ووضعت مشروع تعديل قانون بالتعاون مع العديد من منظمات اجملتمع املدين          
  .٢٠٠٩يونيه / يعقدها الربملان يف حزيراناستعراض املشروع يف دورة استثنائية

، تنظر احلكومة حالياً يف مقترح إلنشاء جلنـة انتخابيـة           ١٤وفيما يتعلق بالتوصية      -٦٦٦
 .مستقلة، وشكلت جلنة إلعداد مشروع قانون يتعلق باالنتخابات

هـو  ، أشار األردن إىل أن القانون املتعلق جبرائم اإلرهاب       ١٥وفيما يتعلق بالتوصية      -٦٦٧
وتشمل اجلرائم اليت يعاقب عليها هذا القانون       . أداة وقائية اسُتحدثت الحترام احلقوق العامة     

وتنظر احملاكم على النحـو     . متويل أعمال اإلرهاب والتجنيد لالنضمام إىل مجاعات إرهابية       
ي وباإلضافة إىل ذلك، ال مينح القانون أ      . الواجب يف املزاعم للتأكد من النية وسبق اإلصرار       

سلطة خاصة جلهاز األمن، وجيب أن تكون التدابري األمنية متوافقة مع قانون العقوبات املنطبق 
وال تـزال الـسلطات     . على هذه اجلرائم، يف إطار القوانني واللوائح املتعلقة حبقوق اإلنسان         

  .املعنية تنظر يف القانون
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  يف اجمللـس بـشأن     اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراِقبـة                -٢  
  نتائج االستعراض

الحظت اإلمارات العربية املتحدة أن قبـول األردن معظـم التوصـيات املتعلقـة                -٦٦٨
وأعربت عـن   . باالستعراض ميثل تعبرياً واضحاً عن إرادته للتعاون مع آليات حقوق اإلنسان          

تشريعه الوطين،  افتخارها جبدية العمل الذي أجنزه األردن بإدماج مبادئ حقوق اإلنسان يف            
ونوهت اإلمارات باجلهود املبذولة لتعزيز حقـوق       . وفقاً للصكوك الدولية اليت صدَّق عليها     

الطفل عن طريق خطة العمل الوطنية للطفولة، كما نوهت بإتاحة التدريب ودورات التوعية             
سبيل وأشادت باألردن على ما يبذله من جهود يف         . املتعلقة حبقوق اإلنسان يف جهاز القضاء     
  . تعزيز احلق يف الصحة ويف اخلدمات الطبية

وأثنت اجلزائر باألردن على ما يبذله من جهود للنهوض حبقوق املـرأة والتـصدي                -٦٦٩
ألعمال العنف املرتكبة ضدها ومتكينها من املشاركة يف اختاذ القرار ومكافحة بعض أوجـه              

اية حقوق املعـوقني، بإنـشائه      ويضطلع األردن بدور رائد يف جمال مح      . التحامل االجتماعي 
ودعت اجلزائـر  . اجمللس األعلى لشؤون املعوقني واعتماد استراتيجية وطنية للنهوض حبقوقهم   

ورحبت باجلهود اليت يبذهلا األردن     . األردن إىل تبادل جتربته يف هذا الصدد مع بلدان أخرى         
وذكرت اجلزائـر   .  اجلزائر لتعزيز حقوق العمال املهاجرين مبا يتمشى مع التوصية اليت قدمتها         

أهنا طلبت إىل األردن التماس املساعدة التقنية من املفوضية السامية بغية تقدمي التقارير الدورية              
  .املتأخرة إىل هيئات املعاهدات

 توصية، األمر الذي يتجلـى يف تعاونـه مـع           ٤١وأثنت قطر على األردن لقبوله        -٦٧٠
وثــّمنت بـصفة خاصـة      . اإلنسان األخرى االستعراض الدوري الشامل وآليات حقوق      

الضمانات الدستورية والقانونية املدجمة يف جمموعة القوانني األردنيـة، ونوهـت بالتقـدم             
  .االقتصادي واالجتماعي والثقايف الذي حققته األردن، وفقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية

عدد من التوصيات الناشئة    وأثنت البحرين على األردن للمبادرات اليت اختذها لتنفيذ           -٦٧١
ورحبت باجلهود اليت يبذهلا األردن ملواصلة تنفيذ سياسات        . عن االستعراض الدوري الشامل   

وقالت البحرين إن األردن يواصل نـشر ثقافـة         . وطنية تشمل خطة العمل الوطنية للطفولة     
ز القضاء  حقوق اإلنسان وإتاحة التثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها لصاحل موظفي جها          

وثـّمنت اجلهود اليت يبذهلا األردن لتمكني املرأة وتعزيـز    . واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون   
  .دورها يف اجملتمع

ورحبت اململكة العربية السعودية مبوقف األردن اإلجيايب جتاه التوصيات، وخباصـة             -٦٧٢
ة اململكـة العربيـة     ورحبت بقبول األردن توصـي    . عزمه على مواصلة تعاونه مع املفوضية     

. السعودية بشأن احلق يف التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق املنـاهج الدراسـية              
  وأثنت على األردن العتماده قوانني وطنية وتدابري عملية تتعلق حبقـوق اإلنـسان، رغـم               

  . ما يواجهه من عوائق اقتصادية واجتماعية كثرية
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 املوقف املسؤول الذي اختذه األردن باملـشاركة يف    وأشارت الصني مع االرتياح إىل      -٦٧٣
ووضع األردن، مبوجب . االستعراض الدوري الشامل وبقبول األكثرية العظمى من التوصيات  

دستوره، إطاراً متطوراً نسبياً حلماية حقوق اإلنسان، واالرتقاء مبمارسات هذه احلماية وأنشأ         
ة الفقر، وتعزز تطور نظام الرعاية الصحية       فقد تقلصت نسب  . عدداً من املؤسسات ذات الصلة    

وأعربت الصني عن تقديرها للمعلومات املتعلقة حبقوق . وحتسن نظام التثقيف حبقوق اإلنسان
املرأة والنظام اجلنائي، وأعربت عن االعتقاد يف أن احلكومة األردنية ستواصل تبـادل اآلراء              

  .اإلنسان يف البلدوالتعاون مع اجملتمع الدويل قصد حتسني حالة حقوق 
وشكرت فلسطني لألردن موقفه اإلجيايب جتاه التوصيات، وأثنـت علـى مجيـع               -٦٧٤

وأشارت إىل أن األردن انضم     . املبادرات اليت اختذها لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع        
إىل أكثرية صكوك حقوق اإلنسان الدولية ويسعى إلزالة الكثري من حتفظاته علـى بعـض               

ويكفل دستور األردن محاية مجيع احلقـوق املدنيـة والـسياسية           . ق اإلنسان صكوك حقو 
وأضـافت فلـسطني أن األردن      . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفقاً للمعايري الدولية     

  . يتصّدر اعتماد التشريعات الكفيلة حبماية حقوق املرأة واألسرة
ة يف االستعراض الدوري الشامل، وعلى      وأثىن املغرب على األردن ملشاركته اإلجيابي       -٦٧٥

انفتاحه وإرادته السياسية يف تكثيف جهوده للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيز سيادة            
وقـد قبـل األردن بأكثريـة       . القانون وفقاً خلصوصياته الدينية والثقافية والتزاماته الدولية      
وسلّم املغرب بقبول األردن    . إجيابيةالتوصيات والتزم بالنظر فيما تبقى منها ومعاجلتها بصفة         

كما أعرب عن اعتقاده بوجوب دعم اجملتمع الدويل واملؤسسات ذات          . التوصيات اليت قدمها  
الصلة يف جمال املساعدة التقنية واملالية، ومساعدة احلكومة على تنفيذ التوصيات الناشئة عـن      

  . االستعراض الدوري الشامل
تمد التشجيع من التدابري اجلديدة اليت اختذها األردن لتعزيز         وقالت إندونيسيا إهنا تس     -٦٧٦

ونوهت باخلطة االستراتيجية   . أوضاع املرأة والقضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضدها        
كما نوهت باجلهود اليت يبذهلا . الوطنية اليت اعتمدها األردن حلماية حقوق املعوقني واألطفال      

ت سليمة وإصالحات مؤسساتية، تتفق مع املعايري الدوليـة،         األردن يف سبيل اعتماد سياسا    
  .وأعربت عن دعمها للجهود اليت يبذهلا لتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي

ونوهت الواليات املتحدة بالتدابري اليت اختذها األردن لتعزيز حقوق اإلنسان والرفاه             -٦٧٧
 التوصيات الرامية إىل تعزيز التشريع      وأعربت عن قلقها إزاء جرائم الشرف، وأيدت      . البشري

اخلاص حبماية املرأة من العنف وكفالة مقاضاة مرتكيب جرائم الشرف وإنزال عقوبات حبقهم             
وأعربت الواليات املتحدة عن مشاطرهتا القلق إزاء قانون        . مبا يتناسب مع خطورة جرائمهم    

أو تعديالت متكِّـن اجملتمـع      اجلمعيات، وأيدت التوصيات املتعلقة بإدخال األردن تنقيحات        
ورحبت بتشكيل جلنة للعمل مـع اجملتمـع      . املدين من حرية التجمع على أوسع نطاق ممكن       

  .املدين على تعزيز التعديالت الواجب إدخاهلا على هذا القانون
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  تعليقات عامة أدلت هبا جهات معنية أخرى  -٣  
اذ تدابري إلصالح التشريع بغية احلد      أفاد املركز الوطين حلقوق اإلنسان بأنه ينبغي اخت         -٦٧٨

من تطبيق عقوبة اإلعدام؛ وسد الثغرات املوجودة يف التشريع ملكافحـة إفـالت مـرتكيب               
التعذيب من العقاب عن طريق االعتراف بصالحيات جلنة مناهضة التعذيب، وفقاً للمـادتني          

يـاري التفاقيـة    من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ واالنضمام إىل الربوتوكـول االخت    ٢٢ و ٢١
مناهضة التعذيب؛ وتعديل التشريع الذي ينتهك احلق يف األمن الشخصي واحلق يف احلريـة              
الشخصية؛ وتعزيز استقالل اجلهاز القضائي؛ واحلد من اإلحالة إىل احملاكم اخلاصة؛ وتعديل            

ملدنيـة  التشريع الذي يقيِّد احلريات السياسية؛ وإدماج مبادئ العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا           
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف النظام القانوين           

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ٩ من املادة    ٢األردن حتفظاته على الفقرة      احمللي؛ وإلغاء 
  . من اتفاقية حقوق الطفل٢١ و٢٠التمييز ضد املرأة، وعلى املادتني 

رب مرصد حقوق اإلنسان عن خيبة أمله لرفض األردن توصيات هامة تتعلـق             وأع  -٦٧٩
وطلب إىل األردن تنفيذ التوصيات الكفيلة بوضع آليـة مـستقلة لتقّبـل             . بإلغاء التعذيب 

الشكاوى ضد التعذيب، ومتكني املنظمات غري احلكومية من القيام بزيارات مفاجئة للسجون            
والحظ املرصد أن األردن حـد مـن ممارسـة          . ة الشرطة وإلغاء احملاكم العرفية، مثل حمكم    

االحتجاز اإلداري للنساء املهددات بالعنف من جانب أفراد أسرهن، وأفراد القبائل املهددين            
  بيد أن احلكومة مل تبذل جهوداً متـضافرة إليقـاف          . بالعنف من جانب أفراد قبائل أخرى     

وأعرب مرصد حقوق اإلنسان عـن      . هأو مقاضاة املسؤولني عن التهديد بأعمال العنف هذ       
ارتياحه الستعداد األردن احترام حرية التجمع، وطلب إىل األردن إلغاء املوافقة املسبقة على             
عقد اجتماعات عامة، وإلغاء األحكام اخلاصة باملوافقة التنفيذية على تسجيل رابطـة مـا،              

 . وإزالة السلطات املفرطة لتدخل احلكومة

لعربية حلقوق اإلنسان على األردن لقبوله عدداً من التوصيات يف إطار وأثنت اللجنة ا  -٦٨٠
. االستعراض، وأعربت عن أسفها لعدم تقدمي الردود يف شكل خطي قبل اجتمـاع اجمللـس           

 ورحبت اللجنة بقبول التوصية القاضية بدعم تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بـصورة            
النظر يف موقفه بشأن الربوتوكول االختياري امللحـق        ودعت األردن إىل إعادة     . أكثر فعالية 

باتفاقية مناهضة التعذيب واالعتراف بالصالحيات الواردة يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب             
  . من االتفاقية٢٢بصيغتها الواردة يف املادة 

وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأنه ينبغي لألردن أن حيقق فوراً وبـصورة فعالـة                -٦٨١
ة يف مجيع أعمال التعذيب وإساءة املعاملة املزعومة اليت ترتكب بصورة منتظمـة يف              ومستقل

. ٢٠ و ١٩ و ١٨السجون ومراكز االحتجاز يف األردن، على ما هو مقترح يف التوصـيات             
، وكسر حلقـة اإلفـالت مـن     ٩٣ من الفقرة    ٩وحثت اللجنة األردن على قبول التوصية       

 من اتفاقية مناهضة ١انون العقوبات مبا يتسق مع املادة العقاب، وإدراج تعريف التعذيب يف ق   
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ودعته . ٩٣ من الفقرة    ١٥وطلبت اللجنة إىل األردن أن يقبل وينفذ فوراً التوصية          . التعذيب
إىل إلغاء حماكم أمن الدولة واحملاكم اخلاصة األخرى وكفالة ُمحاكمة انتـهاكات حقـوق              

  .اإلنسان يف احملاكم املدنية العادية
وأعرب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان عن أسفه إزاء رفض حكومة األردن             -٦٨٢

أكثرية التوصيات املوضوعية، وخباصة التوصيات املتعلقة بالتحقيق رمسياً يف مجيـع مـزاعم             
التعذيب وسحب حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة              

ق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال           حقوق الطفل، والتصدي  
التمييز ضد املرأة وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب والربوتوكـول        

ورحب االحتـاد بقـرار   . االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 من اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         ١٥ادة   من امل  ٤األردن سحب حتفظه على الفقرة      

 من ٢التمييز ضد املرأة، بيد أنه أعرب عن أسفه إزاء رفض األردن سحب حتفظه على الفقرة      
وأعرب االحتاد عن أمله يف أن يقـدم األردن يف  .  منها١٦ من االتفاقية، وعلى املادة   ٩املادة  

شأن جرائم الشرف وضرورة إعادة النظـر       هناية املطاف ردوداً إجيابية على توصيات عديدة ب       
وأعرب االحتاد عن أسـفه كـذلك إزاء رفـض األردن           . يف التشريع املطبق على اإلرهاب    

  . التوصيات املتعلقة بتعديل قانون اجلمعيات
وشدد املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية على النهج السليب املتبـع              -٦٨٣

 إمهال احلقوق األساسية لليتامى؛ وارتفـاع عـدد األطفـال           جتاه حقوق الطفل؛ واستمرار   
العاملني؛ وزيادة عدد النساء الالئي يفتقرن إىل عائل لألسرة وانتشار الدعارة يف صـفوفهن؛              

وأشار املركز إىل ارتفاع . وارتفاع عدد حاالت التعذيب يومياً يف مراكز االحتجاز والسجون
ن، وعدم إجراء حتقيـق ومعاجلـة مناسـبني         عدد الشكاوى ضد انتهاكات حقوق اإلنسا     

  .للشكاوى، وانتهاك احلقوق اخلاصة باملسجونني واحملتجزين
ورحبت مؤسسة احلكيم بقبول األردن التوصيات الناشئة من االستعراض وجبهـوده         -٦٨٤

وأعربت عن تقديرها الستـضافة     . إلجياد األوضاع الالزمة لعمل مؤسسات حقوق اإلنسان      
جئني العراقيني واستمرار دعمه وتقدمي املساعدة هلم، داعيـة إىل تكثيـف            األردن آالف الال  

وأثنت املؤسسة على دور األردن يف عمليات حفظ السالم         . اجلهود يف جمايل الصحة والتعليم    
وأشارت إىل ضرورة حتسني حالة العمال املهاجرين ومحاية حقـوق          . ويف مكافحة اإلرهاب  

  . قوانني يف هذا الصدداإلنسان لديهم، ودعت إىل اعتماد
وأثىن معهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة على قرار األردن سحب حتفظه على              -٦٨٥

وأعرب املعهد  .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ١٥ من املادة    ٤الفقرة  
 على النظر   عن قلقه إزاء أوضاع املرأة والعنف املرتيل وانتشار جرائم الشرف، وحث األردن           

يف تعديل قانون العقوبات لضمان إحالة مرتكيب هذه اجلرائم إىل القضاء، وعلـى النظـر يف                
سحب حتفظاته الباقية على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ويف التصديق              
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 وطلـب . على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة           
املعهد إىل األردن إعادة النظر يف قانون اجلنسية لتمكني األمهات األردنيات املتزوجات بغـري    

. أردنيني من منح جنسيتهن إىل أطفاهلن، وسحب مجيع حتفظاته على اتفاقية حقوق الطفـل             
كما طلب إىل األردن إعادة النظر يف قانون اجلمعيات الذي اعتمده مؤخراً واالنـضمام إىل               

ورّحـب  . ول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         الربوتوك
بالتزام األردن بالرد على الطلب الذي قدمته املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة               
للقيام بزيارة البلد، وطلب إىل األردن النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية             

  .التعذيب وإنشاء آلية وطنية مستقلة ملراقبة أماكن االحتجازمناهضة 

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
أعرب األردن عن اعتقاده بأن االستعراض مكّن من إجراء تقييم شامل وموضوعي              -٦٨٦

ـ         . حلالة حقوق اإلنسان يف البلد     ى فبالرغم من اجملموعة الواسعة من التحديات القائمـة عل
  الصعيدين الوطين واإلقليمي، تعتزم احلكومة متابعة التوصيات بـصورة فعالـة واإلبـالغ             

  . عن تنفيذها

  ماليزيا    
 وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة ٢٠٠٩فرباير / شباط١١جرى استعراض ماليزيا يف   -٦٨٧

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الواردة يف قرار اجمللس 
  مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥وطين املقدم من ماليزيا وفقاً للفقـرة        التقرير ال   )أ(  
  ؛ (A/HRC/WG.6/4/MYS/1) ٥/١اجمللس 

مـن  ) ب(١٥وفقاً للفقـرة   حقوق اإلنسان   التجميع الذي أعدته مفوضية       )ب(  
  ؛ )A/HRC/WG.6/4/MYS/2(مرفق القرار املذكور 

من مرفق القـرار  ) ج(١٥املوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة       )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/4/MYS/3(املذكور 
  / حزيـران ١٢ املعقـودة يف  التاسعة عشرةونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته        -٦٨٨
  ).جيم أدناهالفرع انظر ( واعتمده مباليزيا االستعراض املتعلق نتائج، يف ٢٠٠٩ يونيه
رير الفريـق العامـل املعـين       تتألف من تق   مباليزيانتائج االستعراض املتعلق    وكانت    -٦٨٩

، باإلضـافة إىل آراء     A/HRC/11/30/Corr.1) و (A/HRC/11/30باالستعراض الدوري الشامل    
أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبـل         /ماليزيا بشأن التوصيات و   

كافيـة أثنـاء احلـوار      اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة            
  ).A/HRC/11/30/Add.1انظر كذلك (التفاعلي الذي دار يف الفريق العامل 
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أو االسـتنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضع االستعراض بشأن توصـيات و            -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

ا يف جمال حتـسني حالـة       ذكرت ماليزيا أهنا، بقبوهلا معظم التوصيات، أثبتت مرونته         -٦٩٠
وقد بدأت بالفعل يف تنفيذ التوصيات، وهي تلتزم بربامج مثل التوعية           . حقوق اإلنسان يف البلد   

  .حبقوق اإلنسان والتدريب عليها ومواءمة التشريع الوطين مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
كلفـني بإنفـاذ    وكان من بني التوصيات توصية تتعلق مبواصلة تدريب املوظفني امل           -٦٩١

  /القانون، سُتنفَّذ عن طريق تنظيم حلقة عمل باالشتراك مع أمانة الكومنولـث يف حزيـران              
وتتناقش ماليزيا مع املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية يف بانكوك إمكانيـة           . ٢٠٠٩يونيه  

  .تنظيم حلقات عمل أو حلقات دراسية أخرى تتناول بناء القدرات
ماليزيـا  "، رئيس وزراء جديد، يلتزم مبفهـوم        ٢٠٠٩أبريل  /يسانوملاليزيا، منذ ن    -٦٩٢
، ويقوم على   "الوحدة يف إطار التنوع   "، وهو مفهوم يقّدم صورة واضحة عن عبارة         "واحدة

  . هنج تعّددي وتكاملي
ويف ضوء األزمة االقتصادية    . ومنذ االستقالل، تنفذ ماليزيا سياسات لصاحل السكان        -٦٩٣

حلالية، ال تزال احلكومة تؤمن باألمهية احليوية للسياسات اليت تـشدد علـى             واملالية العاملية ا  
  . خطورة بلوغ األهداف اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية كأداة لضمان الوحدة

 تعليقات وتوضيحات مفصلة قدمتها ماليزيـا       A/HRC/11/30/Add.1وترد يف الوثيقة      -٦٩٤
ملتعلق باحلبس االحتياطي، قررت احلكومة يف بدايـة        وبالنسبة إىل التشريع ا   . بشأن التوصيات 

.  إجراء دراسة شاملة الغرض منها استعراض قانون األمـن الـداخلي           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ومنـذ االسـتعراض املتعلـق مباليزيـا يف         . وأُنشأت، هلذا الغرض، جلنة يف وزارة الداخلية      

اص كانوا حمتجزين سابقاً    ، أطلقت احلكومة سراح عدد كبري من األشخ       ٢٠٠٥فرباير  /شباط
  .مبوجب قانون األمن الداخلي

وتنظر ماليزيا يف دعوة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل القيـام بزيـارة                -٦٩٥
وتعكف احلكومة على وضع الصيغ النهائية للسياسة الوطنية املعنية بالطفل والـسياسة            . البلد

وتبذل احلكومة جهوداً جدية إلعادة النظر      .  الصلة الوطنية حلماية الطفل وخطيت العمل ذوايت     
يف بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بغية سحب هذه               

وفيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، أنشئت جلنة فنية لدراسة إمكانيـة سـحب             . التحفظات
 وتعكف احلكومة على تعديل قـانون  .٢٠٠٩حتفظات، ُيتوقع أن تنظر فيها حبلول هناية عام     

وتشمل التعديالت املقترحـة    .  بغية تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠١الطفولة لعام   
توسيع صالحيات أفرقة محاية الطفل، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل ضحايا االجتار وإلغـاء             

إصدار أوامر لتقدمي األحكام اليت تتضمن إنزال عقوبات بدنية حبق األطفال واالستعاضة عنها ب  
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 مليون روبية ماليزية إضافية لتعزيز برنـامج إعـادة          ٨١,١وُخصص مبلغ   . خدمات جمتمعية 
 .التأهيل اجملتمعي لصاحل األطفال املعوقني

ووضعت ماليزيا برامج للتوعية اجلنسانية، مشلت كتباً توضح لألطفال لـزوم متتـع               -٦٩٦
يان، على حنو ما تنص عليه اتفاقية القضاء على مجيع          البنات باحلقوق ذاهتا اليت يتمتع هبا الصب      

  .أشكال التمييز ضد املرأة
وفيما يتعلق بزيادة شفافية واستقالل اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان، عّدلت احلكومة    -٦٩٧

وصقلت التعديالت  .  الذي يقضي بإنشاء اللجنة    ١٩٩٩ قانون عام    ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان 
والتعديالت اإلضافية  . للجنة وإعادة تعيينهم وأتاحت آليات تقييم األداء      معايري تعيني أعضاء ا   

املقترح إدخاهلا على قانون إنشاء اللجنة واملزمع تقدميها إىل الدورة القادمة للربملـان تـشمل      
  .شرطاً يتعلق باستشارة ممثلي اجملتمع املدين قبل تعيني أعضاء اللجنة

ام، كررت ماليزيا أن هذه العقوبة ُترتَل فقط حبـق          وفيما بتعلق بقضية عقوبة اإلعد      -٦٩٨
مرتكيب أبشع اجلرائم، مثل االجتار باملخدرات وجرائم القتل واخليانة واالختطـاف، وتنظـر       

  . احلكومة يف مقترحات لتخفيف عقوبة اإلعدام وحتويلها إىل السجن املؤبد
يها اإلساءة إىل العمـال     وأعربت ماليزيا عن قلقها إزاء مجيع حاالت اإلساءة، مبا ف           -٦٩٩

. األجانب، الذين يتمتعون بقوانني العمالة، وميكنهم االستفادة من سبل الـتظلُّم القانونيـة            
وُيمنح العمالُ  . وميكن إحالة الرتاعات املتعلقة بالعمل إىل وزارة العمل وإىل احملكمة الصناعية          

 إقامة مناسبة وتصاريح إقامة     األجانب الذين يرفعون قضايا ضد أصحاب العمل املاليزيني فترة        
وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ خط هاتفي ُيشغَّل على مدار الـساعة           . خاصة يف انتظار احملاكمة   

وصدرت مبادئ توجيهية ألصـحاب     . لتناول شكاوى العمال األجانب بشأن إساءة املعاملة      
  .العمل النتداب العمال األجانب

 كفالة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ركزت       وكررت ماليزيا أن جهودها الرامية إىل       -٧٠٠
  .بشدة على حتقيق الوئام بني األعراق يف اجملتمع والتنمية االقتصادية واالجتماعية املتكافئة

  اآلراء اليت أعربت عنـها الـدول األعـضاء والـدول املراقبـة يف اجمللـس بـشأن                    -٢  
  نتائج االستعراض

ديرها للجهود اليت تبذهلا ماليزيا والرامية إىل       أعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تق       -٧٠١
وتثّمن . تنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل والتزامها بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان          

اإلمارات العربية املتحدة عالياً اجلهود املبذولة إلدراج احلريات األساسية وحقوق اإلنسان عن       
وأشـارت اإلمـارات العربيـة      . ز حقوق الطفل  طريق آليات وأنشطة أخرى، ال سيما تعزي      

املتحدة إىل إنشاء جلنة فنية مكلّفة بتنفيذ استعراض التوصيات، وحيَّت اجلهـود املبذولـة يف            
  .اجملالني االقتصادي واالجتماعي، وهي جهود تكفل ضمان السالمة والتناغم يف اجملتمع
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. ور االقتصادي واالجتماعي  وأفادت كوبا أن ماليزيا حققت مستوى عالياً من التط          -٧٠٢
وقبلت ماليزيا بأكثرية التوصيات اليت تتناول جمموعة واسعة من احلقوق املدنيـة والثقافيـة              

وسلَّمت كوبا بالتقدم الذي ال ميكن إنكاره يف البلـد،          . واالقتصادية والسياسية واالجتماعية  
اعد على ضمان احلـق يف      وأشارت مع االهتمام إىل إقامة نظام إلكتروين لإلدارة السريرية س         

الصحة، وإىل النتائج اإلجيابية اليت مت حتقيقها يف جماالت التعليم وحقوق املرأة والعمالة والثقافة     
  . والسكن الالئق ومكافحة الفقر

وذكرت بروين دار السالم أهنا تستمد التشجيع مما أبدته ماليزيا أثناء االستعراض من               -٧٠٣
وأثنت على االلتزامات الطوعية بتعزيز ومحايـة حقـوق         . اتتعاون على االستجابة للتوصي   

وأعربت عن تقديرها لتعاون احلكومة الوثيق وملشاركتها املنتظمـة مـع           . اإلنسان يف البلد  
اجلهات املعنية واألمم املتحدة واملؤسسات ذات الصلة واجملتمع الدويل يف بذل املزيـد مـن               

  .عية لسكاهنااجلهود لتطوير احلالة االقتصادية واالجتما
وقالـت  . وأعربت قطر عن ارتياحها لتعاون ماليزيا املثمر والبناء مع الفريق العامل            -٧٠٤

.  توصية ٦٠إهنا، بصوفها عضواً يف اللجنة الثالثية، ترحب بالتفهُّم الذي أبدته ماليزيا بقبوهلا             
والثقافية، والنهوض  وحّيت اجلهود اليت تبذهلا ماليزيا لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية          

هبا، ال سيما احلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف السكن؛ ومكافحة الفقر؛ والنهوض               
ورحبت باجلهود اليت تبذهلا ماليزيا لتعزيـز اإلدارة    . حبقوق املسنني؛ والتصدي لالجتار بالبشر    

  .الرشيدة، وسيادة القانون والتخفيف من حدة الفقر
 يف املائـة مـن   ٧٢مع التقدير بتأييد ماليزيا ملا يربو علـى نـسبة   ونوهت اجلزائر     -٧٠٥

وأعربت عن تفهمها للتوضيحات املقدمة بشأن التوصيات اليت ال تتمتع بـدعم            . التوصيات
ورحبت بعزم ماليزيا على اختاذ تدابري مالئمة للنظر        . ماليزيا، وأثنت على شفافيتها وانفتاحها    

لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل         يف إمكانية التصديق على العهد ا     
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك على اتفاقية مناهضة التعـذيب           

وأثنت على اجلهود اليت تبذهلا     . واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
ز ضد املرأة وعلى دفع التقدم حنو حتقيق املساواة بـني       ماليزيا للقضاء على مجيع أشكال التميي     

وحيَّت اجلزائر السياسات الفعالة املعتمدة لضمان السكن       . اجلنسني والنهوض بأوضاع املرأة   
كما ركّزت على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا ماليزيا        . الالئق بتكاليف معقولة جلميع املواطنني    

  . لتعزيز برامج القضاء على الفقر
وأعربت أوزبكستان عن تقديرها للمعلومات والتعليقات اليت قدمتها ماليزيا بـشأن             -٧٠٦

فقد شاركت ماليزيا مـشاركة     . توصيات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل      
كمـا بـذلت    . إجيابية يف العملية، وعقدت مشاورات مفتوحة العضوية أثناء إعداد تقريرها         

وسيعزز تنفيـذُ   .  اإلنسان واحلريات األساسية يف إطار التزاماهتا الدولية       جهوداً لتعزيز حقوق  
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التدابري العملية والتزاُم احلكومة اجلهوَد الرامية إىل املزيد من تقوية النظام اخلاص حبماية وتعزيز            
  . واعتربت أن قبول ماليزيا مجيع التوصيات أمر إجيايب. حقوق اإلنسان

ماليزيا أكثرية التوصيات، ومببادرهتا إىل تنفيذها عن طريق        ورحبت باكستان بقبول      -٧٠٧
. التوعية حبقوق اإلنسان والتدريب عليها، ومواءمة التشريع الوطين مع الـصكوك الدوليـة            

والحظت أن التدابري املتخذة لتحسني التشريع ذي الصلة بغية االرتقاء حبماية وتعزيز حقوق             
ا ستضفي التعديالت املدخلة على اللجنة الوطنيـة        كم. الطفل والعمال األجانب واحملتجزين   

وأعربت عن تقديرها لعزم احلكومـة      . حلقوق اإلنسان املزيد على استقالهلا وفعاليتها العملية      
مواصلة اتباع سياسات تشدد على أمهية بلوغ األهداف اإلمنائية االقتـصادية واالجتماعيـة             

  . ثنياتكأداة لكفالة التناغم والوحدة يف بلد متعدد اإل
وركزت على أمهية   . ورحبت تايلند بقبول ماليزيا أكثرية التوصيات وتنفيذها بنشاط         -٧٠٨

التوعية حبقوق اإلنسان والتدريب عليها، وعلى التعاون الدويل لبناء القدرات، بصفتها عناصر            
ورحبت باجلهود املبذولة الستعراض وتعديل بعض التشريعات الوطنية والسياسات         . أساسية

وتويل تايلند أمهية كربى حلقوق اإلنسان للنساء واألطفال، وأعربـت عـن        . تعلقة بالطفل امل
اهتمامها بتلقي مزيد من املعلومات عن جتربة ماليزيا وأفضل ممارساهتا، وعن تطلعها لتعزيـز              

  .تعاوهنا يف هذا الصدد
ا التعاوين  وأفادت مصر أن مرونة ماليزيا يف قبول معظم التوصيات ال تنّم عن هنجه              -٧٠٩

وأثنـت علـى    . فحسب، بل أيضاً عن عزمها على تعزيز حقوق اإلنسان ملا فيه خري شعبها            
ماليزيا للعناية اخلاصة اليت توليها ملكافحة االجتار بالبشر ومحاية حقوق النـساء واألطفـال،              
وللتدابري اليت اختذهتا كذلك لتعزيز هيكل حقوق اإلنسان الوطين والتشديد علـى النـهوض              

طوير احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع منح األولوية لالستفادة من اإلمكانات           بت
وأعربت عن اعتقادها الراسخ يف مواصلة التزام ماليزيا باملضي قـدماً           . الكاملة لتنوع جمتمعها  

  .حنو حتقيق أهدافها يف تنفيذ التوصيات بسرعة
وصيات، مبا فيها التوصيات الـيت قدمتـها        ورحبت البحرين بقبول ماليزيا معظم الت       -٧١٠

وأشارت إىل مسامهة املرأة يف صنع القرار يف احلياة العامة وإىل الدور الذي تضطلع              . البحرين
كما تتيح ماليزيا الـسكن     . به ماليزيا يف مكافحة االجتار وباحلماية الكاملة املقدمة للضحايا        

 اليت تبذهلا ماليزيا لضمان االستفادة مـن        وأثنت على اجلهود  . الالئق لذوي الدخول املتدنية   
  . خدمات الصحة اجملانية

وأعربت الصني عن تقديرها للموقف اجلدي واملسؤول الذي اختذته ماليزيـا أثنـاء             -٧١١
فقد أدى اسـتثمار ماليزيـا      . عملية االستعراض الدوري الشامل، بقبوهلا أكثرية التوصيات      

دمات الصحية واهلياكل األساسية للتعليم إىل تقليص      املتواصل يف تشريع حقوق اإلنسان، واخل     
وأعربـت  . واختذت ماليزيا تدابري نشطة حلماية حقوق العمال األجانب       . كبري يف نسبة الفقر   
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عن االعتقاد يف أن تواصل ماليزيا بذل جهودها لتنفيذ السياسات الوطنية حلقوق اإلنسان عن              
 . ثناء االستعراض واحلوار مع اجملتمع الدويلطريق حتليل وتنفيذ جديني للتوصيات املقدمة أ

وهنأت فييت نام ماليزيا على اإلجنازات اجلديدة املـسجلة وعلـى خطـة تنفيـذ                 -٧١٢
وقالت إهنا بصفتها بلداً متعدد الثقافات واألعراق، فإهنا تدرس دومـاً           . التوصيات اليت قبلتها  

جملتمع وكذلك يف محاية وتعزيز حقـوق       ممارسات ماليزيا اجليدة وجتارهبا يف صيانة الوئام يف ا        
  . اإلنسان واحلريات األساسية وتستخلص دروساً من ذلك

  تعليقات عامة أدلت هبا جهات معنية أخرى   -٣  
هنأت اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان البلد على التدابري اليت اختذهتا لتعديل قانون جلنة   -٧١٣

 حمتجـزاً   ١٣رحبت اللجنة بإطالق سـراح      و. حقوق اإلنسان ليتماشى مع مبادئ باريس     
وحثت على مراجعة قانون الطوارئ كذلك      . مبوجب قانون األمن الداخلي ومبراجعة القانون     

وقانون املخدرات اخلطرة، باإلضافة إىل ممارسة الشرطة يف إلقاء القبض على املـشتبه فـيهم     
امني الذين يدافعون عـن     وأعربت عن قلقها إزاء توقيف احمل     . واحتجازهم قبل التحقيق معهم   

وشجعت ماليزيا على التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         . احملتجزين
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة          

م وتكثيـف   التعذيب، وعلى تعزيز استقالل اجلهاز القضائي وإعادة النظر يف عقوبة اإلعـدا           
كما الحظت اللجنة عدم وجـود خطـة        . مكافحتها جلميع أشكال االجتار بالنساء والبنات     

  .عمل وطنية حلقوق اإلنسان وعدم اختاذ احلكومة تدابري بشأن أكثرية توصيات اللجنة
وأعربت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها إزاء عدم دعـم ماليزيـا التوصـيات              -٧١٤

الجئني وطاليب اللجوء والعمال املهاجرين؛ بغية وضع حد لعقوبة ممارسـة           الرئيسية حبماية ال  
اجللد على ارتكاب خمالفات تتعلق باهلجرة؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام والعقاب اجلسدي؛ وتعديل            

وحثت املنظمة ماليزيـا علـى      . القوانني املقّيدة املستخدمة لقمع االنشقاق السياسي السلمي      
وأعربت عن القلق إزاء رفض ماليزيا توصيات تتعلق بتعزيز حق          . اياإعادة النظر يف هذه القض    

ودعـت  .  شخصاً مؤخراً بتهمة التجمع غري القانوين      ١٦٠التجمع السلمي يف ضوء توقيف      
احلكومة إىل إعادة النظر يف تأكيداهتا بأن األوضاع السائدة يف مراكز احتجاز املهاجرين هي              

ض التوصيات املتعلقة بالتصديق على االتفاقية اخلاصة       وأعربت عن أسفها لرف   . أوضاع مناسبة 
بوضع الالجئني واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم،             

  .وحثت ماليزيا على إعادة النظر يف هذا املوقف
وذكر املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية أنه ينبغي ملاليزيا أن تنـشئ جلنـة                -٧١٥

مستقلة فوراً لتقّبل الشكاوى ضد أفراد الشرطة وسوء تصرفهم ُتناط هبا مهمة إجراء حتقيق يف 
كما ينبغي هلا أن تنفذ فوراً مجيع       . غضون شهر يف كل حالة من حاالت الوفاة قيد االحتجاز         

ع وشـجّ . التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم وصلته باجملتمعات احمللية           
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املنتدى ماليزيا على الرّد باإلجياب على تسعة طلبات عالقة للقيام بزيارات وتوجيه دعـوات              
دائمة جلميع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وبذل جهود حقيقية للتصديق على             
الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة              

  .ياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوالس
وأشارت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية إىل اعترافات ماليزيا بشأن          -٧١٦

واعتربت أن إنفاذ هذين القـانونني يـستهدف        . قانون العقوبات وقانون املخالفات البسيطة    
وشجعت .  حيث امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية والتعبري اجلنسي       األشخاص غري التقليديني من   

ماليزيا على تعزيز عدم التمييز والتسامح، وعلى تعديل قانون العقوبات ومجيع القوانني الـيت              
كما شـجعتها  . متيز ضد األشخاص املتنوعي امليول اجلنسية، واهلوية اجلنسية والتعبري اجلنسي         

 بالتراضي، وعلى السماح بتغيري اسم الفرد وجنسه على وثائق          على عدم جترمي ممارسة اجلنس    
  .اهلوية، وعلى تقدمي التدريب يف هذا اجملال ملوظفي إنفاذ القانون والعاملني يف اجلهاز القضائي

  وأفادت جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العـاملي أن ماليزيـا               -٧١٧
فقد سجل مكتب مفوضـية     . تفاقية اخلاصة بوضع الالجئني   ال تزال ترفض التصديق على اال     

 شخص تبعث حالتهم على     ٤٧ ٠٠٠األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف ماليزيا حنو         
القلق، وبصفة رئيسية من ميامنار، واعترب املكتب أنه يوجد عدد مماثل من األشـخاص غـري            

لون وثائق هوية يواجهـون إمكانيـة       املسجلني، من الجئني وطاليب جلوء ومهاجرين ال حيم       
ويتمثل قلق آخر يف حرية التعبري      . التوقيف واالحتجاز يف مراكز التوقيف اخلاصة باملهاجرين      

  .وحرية التجمع اللذين حيرم منهما مواطنو ماليزيا
وأشارت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان إىل أحباثها اليت تثبت اللجـوء بـصورة               -٧١٨

ون األمن الداخلي وإىل القانون الوقائي من النظام العام يف حالة الطوارئ ضد             روتينية إىل قان  
. األفراد املشتبه يف كوهنم ميثلون بصورة فعلية أو حمتملة هتديداً لألمن القومي أو النظام العـام       

أبريـل  /نيسانوأشارت اللجنة إىل أحد احملتجزين املوقوفني مبوجب قانون األمن الداخلي يف            
، فقـد   ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانالت إنه بالرغم من أن مدة احتجازه قد انتهت يف           ، وق ٢٠٠٢

وترى اللجنة حدوث انتهاك حلقه يف عدم التعرض        . أُفيد أنه أُبلغ بعدم احتمال إطالق سراحه      
لالحتجاز التعسفي، واحلق يف أن ُتحترم أصول حماكمته، ويف حماكمة منصفة، وكذلك احلق             

  لجنة إىل إلغاء قانون األمن الـداخلي وإطـالق سـراح مجيـع             ودعت ال . يف حرية التعبري  
  .املوقوفني مبوجبه

 حركة الوعي القـومي، أن قـانون        -وذكرت بريساتوان ألريان كيسيداران نيغارا        -٧١٩
. األمن الداخلي صيغ بعبارات عامة حبيث جييز االحتجاز ملدة غري حمـدودة دون حماكمـة              

لقضائي املاليزي بصورة منتظمة من االضطالع بـأي دور         ومبوجب القانون، اسُتثين اجلهاز ا    
وال توجد مراجعـة    . ُيذكر يف ضمان معاملة احملتجزين وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان         
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وال ميكن للقضاة أن يراجعوا أسس االحتجاز، وال تقـدَّم هلـم األدلـة         . لألحكام القضائية 
  .املزعومة ضد احملتجزين

بيد أهنا  . العربية حلقوق اإلنسان بالردود الشفافة اليت قدمتها ماليزيا       ورحبت اللجنة     -٧٢٠
أعربت عن أسفها إزاء عدم ترمجة الوثيقة اليت تتضمن الردود اخلطية، مما حال دون إجـراء                

، حيث مت   ١٠٥وأوصت بتقدمي توضيحات بشأن التناقض الظاهري يف الفقرة         . حوار حقيقي 
ورحبت بإمكانية تصديق ماليزيا على اتفاقية مناهـضة        . ٧١رفض التوصية املقدمة يف الفقرة      

وحيث إن ماليزيا . التعذيب، وبإنشاء جلنة وطنية ملنع التعذيب، وبإتاحة اجملال لزيارة السجون  
، شجعت اللجنة ماليزيا على االنضمام أيضاً إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحة           ٥٥قبلت التوصية   

اليزيا إىل تقدمي تقرير متابعة إىل جملس حقوق اإلنـسان يف           التمييز يف جمال التعليم، ودعت م     
  .دورته الرابعة عشرة

  املالحظات اخلتامية للدولة موضع االستعراض  -٤  
وأعربت عن . أفادت ماليزيا أهنا أحاطت علماً جبميع التعليقات وأهنا ستتداول بشأهنا        -٧٢١

 حقوق اإلنسان، بيد أهنـا سـلّمت        تقديرها لالعتراف بالتقدم احملرز يف جمال محاية وتعزيز       
وقد مت تناول بعض القضايا اليت آثارها       . بالتحديات اليت تواجهها وباإلجراءات الالزم اختاذها     

ممثلو اجملتمع املدين بالتفصيل يف التقرير الوطين، ويف اإلضافة إىل تقرير الفريـق العامـل ويف                
الحتياطي، أعادت ماليزيا تأكيد رأيها بـأن       وفيما يتعلق باحلبس ا   . بياناهتا السابقة إىل اجمللس   

هذه القوانني ال تزال ضرورية من أجل محاية األمن القومي والنظام العام، وبأن التشريع القائم  
بيد أن احلكومة ستستعرض قانون األمـن       . يشمل ضمانات كافية تتسق مع القانون الدويل      

دي تكفل احلق يف التجمـع سـلمياً         من الدستور االحتا   ١٠وأشارت إىل أن املادة     . الداخلي
بيد أن هذا احلق ليس حقاً قطعياً وميكن أن ُيقيَّد ألسباب شرعية، مثل             . وبدون محل أسلحة  

وقالت إن عملية االسـتعراض     . األسباب األمنية واألسباب املتعلقة بالنظام العام أو باألخالق       
وأعربـت  . التفكري بشأهنا الدوري الشامل شكّلت فرصة لتقييم اإلجنازات وأوجه القصور و        

ماليزيا عن سعادهتا باملشاركة يف صياغة مشروع نص لضمان ترمجة مجيع تقـارير نتـائج               
االستعراض إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست وختصيص املوارد الالزمـة لالسـتعراض             

  .الدوري الشامل

   من جدول األعمال ٦املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
  /حزيـران  ١٢ اجمللس، يف جلستيه التاسعة عشرة والعشرين املعقـودتني يف           أجرى  -٧٢٢
  :، أدىل خالهلا َمن يلي ببيانات٦، مناقشة عامة بشأن البند ٢٠٠٩يونيه 

أملانيا، وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
الربازيـل،  والبحرين،  وأوكرانيا،  و،  )الدول العربية باسم جمموعة    ()١(اإلمارات العربية املتحدة  و
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أوكرانيـا،  وألبانيـا،   وأرمينيا،  وباسم االحتاد األورويب،     ()١(اجلمهورية التشيكية وباكستان،  و
مجهوريـة مقـدونيا    و،  )مـونتينيغرو  (اجلبل األسود وتركيا،  والبوسنة واهلرسك،   وآيسلندا،  و

مجهورية كوريا،  و؛  )كرواتياوصربيا،  وجورجيا،  و مجهورية مولدوفا، وسالفية السابقة،   واليوغ
اململكـة  و،  )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (مصر  وكوبا،  والصني،  وسويسرا،  وسلوفينيا،  و

  اليابان؛واملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 
حـدة،  أرمينيا، وأستراليا، واإلمارات العربية املت    : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

وتركيا، وتشاد، وجورجيا، والدامنرك، وسري النكا، وكولومبيـا، واملغـرب، والنمـسا،            
  والواليات املتحدة األمريكية؛

  املنظمـة الدوليـة للبلـدان      : مراقب عن املنظمة غري احلكوميـة التاليـة         )ج(  
  الناطقة بالفرنسية؛ 

  الفلبينيـة  اللجنـة   : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنيـة التاليـة          )د(  
  حلقوق اإلنسان؛ 

منظمة العفو الدولية، اللجنـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
العربية حلقوق اإلنسان، جلنة احلقوقيني الكولومبية، جلنة دراسة تنظيم السالم، حركة توبـاو             

  .د األمم املتحدةأمارو اهلندية، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، منظمة محلة اليوبيل ومرص
، ألقى ممثل أمانة اجمللس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢ويف اجللسة العشرين املعقودة يف        -٧٢٣

بياناً تناول فيه اإلجراء املتعلق بقائمة املتحدثني يف اجتماع الفريق العامل املعين باالسـتعراض              
  .الدوري الشامل

  . ارسةً حلق الردويف اجللسة ذاهتا، ألقى ممثل سري النكا بياناً مم  -٧٢٤
ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، ألقى الرئيس بياناً يتعلق باالستعراض الدوري الشامل عامـة               -٧٢٥

  .وحبالة الوثائق اخلاصة باالستعراض

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم  

  أملانيا    
، اعتمد اجمللس مشروع    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩يف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف         -٧٢٦
  لالطالع على النص املعتمـد، انظـر اجلـزء األول مـن         ( بدون تصويت    ١١/١٠١املقّرر  

  ).الفصل الثاين
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  جيبويت    
، اعتمد اجمللس مشروع    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩يف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف         -٧٢٧
  انظـر اجلـزء األول مـن    لالطالع على النص املعتمـد،      ( بدون تصويت    ١١/١٠٢املقّرر  

  ).الفصل الثاين

  كندا    
، اعتمد اجمللس مشروع    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩يف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف         -٧٢٨
  لالطالع على النص املعتمـد، انظـر اجلـزء األول مـن         ( بدون تصويت    ١١/١٠٣املقّرر  

  ).الفصل الثاين

  بنغالديش    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠ودة يف   يف اجللسة اخلامسة عشرة املعق      -٧٢٩

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول من        ( بدون تصويت    ١١/١٠٤مشروع املقّرر   
  ).الفصل الثاين

  االحتاد الروسي    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠يف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يف         -٧٣٠

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول من        (ويت   بدون تص  ١١/١٠٥مشروع املقّرر   
  ).الفصل الثاين

  ونريالكام    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف         -٧٣١

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول من        ( بدون تصويت    ١١/١٠٦مشروع املقّرر   
  ).الفصل الثاين

  كوبا    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف         -٧٣٢

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول من        ( بدون تصويت    ١١/١٠٧مشروع املقّرر   
  ).الفصل الثاين
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  اململكة العربية السعودية    
اعتمـد اجمللـس    ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف         -٧٣٣

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول من        ( بدون تصويت    ١١/١٠٨مشروع املقّرر   
  ).الفصل الثاين

  السنغال    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١يف اجللسة السابعة عشرة املعقودة يف         -٧٣٤

اجلزء األول من   لالطالع على النص املعتمد، انظر      ( بدون تصويت    ١١/١٠٩مشروع املقّرر   
  ).الفصل الثاين

  الصني    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١يف اجللسة السابعة عشرة املعقودة يف         -٧٣٥

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول من        ( بدون تصويت    ١١/١١٠مشروع املقّرر   
  ).الفصل الثاين

  أذربيجان    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١  يف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف       -٧٣٦

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلـزء األول،        ( بدون تصويت    ١١/١١١مشروع املقرَّر   
  ).الفصل الثاين

  نيجرييا    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١يف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف         -٧٣٧

 على النص املعتمد، انظر اجلـزء األول،        لالطالع( بدون تصويت    ١١/١١٢مشروع املقرَّر   
  ).الفصل الثاين

  املكسيك    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١يف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف         -٧٣٨

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلـزء األول،        ( بدون تصويت    ١١/١١٣مشروع املقرَّر   
  ).الفصل الثاين
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  موريشيوس    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١الثامنة عشرة املعقودة يف     يف اجللسة     -٧٣٩

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلـزء األول،        ( بدون تصويت    ١١/١١٤مشروع املقرَّر   
  ).الفصل الثاين

  ماليزيا    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٢يف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف         -٧٤٠

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلـزء األول،        ( بدون تصويت    ١١/١١٦مشروع املقرَّر   
  ).الفصل الثاين

  األردن    
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢يف اجللسة التاسعة عشرة املعقودة يف         -٧٤١

لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلـزء األول،        ( بدون تصويت    ١١/١١٥مشروع املقرَّر   
  ).الفصل الثاين

ر تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل جبميع اللغـات           نش    
  الرمسية لألمم املتحدة

، عـرض ممثـل    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ويف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         -٧٤٢
، الذي قدمته املكـسيك واشـتركت يف تقدميـه          A/HRC/11/L.2املكسيك مشروع املقرر    

ني، واألردن، وأوروغواي، وبنغالديش، وجيبويت، وشـيلي، والـصني،   أذربيجان، واألرجنت 
ويف وقت الحق، انـضم إىل      . والكامريون، وكندا، وكوبا، وماليزيا، ونيجرييا، ونيكاراغوا     

مقدمي مشروع القرار االحتاد الروسي، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأندورا، وإيطاليـا،           
، وبريو،  ) املتعددة القوميات  -دولة  (اسو، وبولندا، وبوليفيا    والربتغال، وبلغاريا، وبوركينا ف   

وتشاد، واجلزائر، واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية الدومينيكيـة، ومجهوريـة مولـدوفا،      
ورومانيا، وسري النكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال، والسويد، وصربيا،         

، وفييت نام، وكرواتيا، وكولومبيا،     ) البوليفارية -ة  مجهوري(وغواتيماال، وفرنسا، وفرتويال    
والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، ومالطة، واملغـرب، ومونـاكو، والنمـسا، وهنـدوراس،            

  .وهنغاريا، وهولندا
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ويف اجللسة ذاهتا، قدم ممثل املكسيك تنقيحاً شفوياً ملشروع املقرر، حيـث عـدَّل                -٧٤٣
 معاً، وعدَّل   ٣ و ٢، ودمج الفقرتني    ١ من الديباجة، والفقرة     الفقرات األوىل والثالثة والرابعة   
  .نص الفقرات املدجمة يف املنطوق

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير           ١٥٣وطبقاً للمادة     -٧٤٤
  ).املرفق الثاينانظر (ملا يترتب على مشروع املقرر من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية 

ويف اجللسة ذاهتا، اعُتمد مشروع املقرر بصيغته املنقحـة شـفوياً دون تـصويت                -٧٤٥
  ).١١/١١٧لالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل الثاين، القرار (

  .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل الربازيل ببيان تعليالً للتصويت بعد إجرائه  -٧٤٦

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -سابعاً   

  ٩/١-متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان دإ  -ألف   
، أدىل الـرئيس    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف         -٧٤٧

  .٩/١-ببيان يتعلق ببعثة تقصي احلقائق اليت أُنشئت مبوجب قرار اجمللس دإ
ويف اجللسة ذاهتا، أدلت املفوضة السامية ببيان يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف غـزة                -٧٤٨

  .٩/١-وبوضع التقارير الدورية، على النحو الذي يطالب به قرار اجمللس دإ
  .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل فلسطني ببيان بوصفها طرفاً معنياً  -٧٤٩
  : لك يف اجللسة ذاهتا، أدىل َمن يلي ببياناتوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذ  -٧٥٠

باسـم   ()١(اإلمارات العربية املتحدة  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، واجلمهورية  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، وإندونيسيا، وباكستان    )جمموعة الدول العربية  

، ومـصر   )باسم حركة عدم االحنياز   (ا  ، والصني، وكوب  )باسم االحتاد األورويب   ()١(التشيكية
  ، وموريشيوس، واليابان؛ )أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية(

  اجلزائر، لبنان، النرويج؛ : ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
  منظمة املؤمتر اإلسالمي؛: مراقبون عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
منظمة العفو الدولية، اللجنـة     : احلكومية التالية مراقبون عن املنظمات غري       )د(  

  .العربية حلقوق اإلنسان، جلنة احلقوقيني الدولية، مرصد األمم املتحدة



A/HRC/11/L.10 

151 GE.09-14953 

   من جدول األعمال٧املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٦أجرى اجمللس، يف جلسته الثالثة والعشرين املعقودة يف           -٧٥١

  :  من جدول األعمال، أدىل خالهلا من يلي ببيانات٧ول البند مناقشة عامة ح
ممثال إسرائيل واجلمهورية العربية السورية بوصف بلديهما بلـدين معنـيني؛             )أ(  

   من جدول األعمال؛٧وممثل فلسطني بوصفها طرفاً معنياً؛ وأدىل ممثل مصر ببيان يتعلق بالبند 
االحتـاد الروسـي، واألردن،     : لـس ممثلو الدول التالية األعـضاء يف اجمل        )ب(  

باسم منظمة املـؤمتر  (، وباكستان )باسم جمموعة الدول العربية   ( )١(واإلمارات العربية املتحدة  
باسم االحتاد األورويب، وألبانيا، وأوكرانيا،     ( )١(، والبحرين، واجلمهورية التشيكية   )اإلسالمي

، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     )ومونتينيغر(والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود      
باسـم  (، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وقطر، وكوبا       )السابقة، ومجهورية مولدوفا، وكرواتيا   

، واململكـة   )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (، وماليزيا، ومصر    )حركة بلدان عدم االحنياز   
  العربية السعودية؛

       ت العربيـة املتحـدة، وإيـران       اإلمـارا : ممثلو الدول املراِقبـة التاليـة       )ج(  
، وآيسلندا، وتركيا، وتونس، واجلزائر، والعراق، والكويت، ولبنان،        ) اإلسالمية -مجهورية  (

  واملغرب، والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛ 
  جامعة الدول العربية؛ : مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )د(  
مؤسسة احلكيم، اللجنة العربية    : ات غري احلكومية التالية   مراقبون عن املنظم    )ه(  

حلقوق اإلنسان، معهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، جملس تنسيق املنظمات اليهوديـة            
، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني        )أيضاً باسم منظمة بناي بريث الدولية     (

حلادي والعشرين، احتاد احلقوقيني العـرب،       اجلنوب يف القرن ا    -الشعوب، منظمة الشمال    
  .مرصد األمم املتحدة، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية

  متابعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -ثامناً   

   من جدول األعمال٨املناقشة العامة حول املادة   -ألف   
 ١٦ املعقـودتني يف    أجرى اجمللس، يف جلستيه الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين         -٧٥٢

 من جدول األعمال، أدىل خالهلا َمن يلي        ٨، مناقشة عامة بشأن البند      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  :ببيانات
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أيضاً ( )١(االحتاد الروسي، وباراغواي  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، )تعددة القوميات  امل -دولة  (باسم األرجنتني، وإكوادور، وأوروغواي، والربازيل، وبوليفيا       

، والربازيـل، واجلمهوريـة     )، وكولومبيا ) البوليفارية -مجهورية  (وبريو، وشيلي، وفرتويال    
باسم االحتاد األورويب، وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك واجلبل  ()١(التشيكية
يـة مولـدوفا،   ، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، ومجهور    )مونتينيغرو(األسود  
أيضاً باسم أوروغواي، وبوركينا فاسـو،       ()١(، وسلوفينيا، والسنغال، وكولومبيا   )وكرواتيا

والبوسنة واهلرسك، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وكوت ديفـوار، والكونغـو،           
  ، ونيجرييا؛)واملكسيك، والنرويج، وهنغاريا

  كولومبيـا، والنمـسا، والواليـات      إسبانيا، و : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  املتحدة األمريكية؛ 

اللجنة الوطنية حلقـوق    : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية        )ج(  
  اإلنسان واحلريات األساسية يف النيجر؛

اللجنة العربية حلقوق اإلنسان،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
 اإلنسان والتنمية، املركز اآلسيوي للموارد القانونية، رابطة التعلـيم          املنتدى اآلسيوي حلقوق  

اإليدز، حركـة   /العاملي، الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعــة البشرية        
دميقراطيي الوسط الدويل، جلنة دراسة تنظيم السالم، االحتاد األورويب للعالقـات العامـة،             

ة دانييل ميتران، جملس حقوق اإلنسان يف أستراليا، اجمللـس          مؤسس: مؤسسة فرنسا احلريات  
أيضاً باسم الرابطة النـسائية لعمـوم       (اهلندي ألمريكا اجلنوبية، االحتاد الكندي للجامعيات       

، االحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقيـة،       )منطقة احمليط اهلادئ جنوب شرقي آسيا     
  .ومرصد األمم املتحدة

  . لسة اخلامسة والعشرين، أدىل ممثل بريو ببيان ممارسة حلق الردويف اجل  -٧٥٣

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -باء   

  تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريق حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسة التاسعة والعشرين املعقودة يف         -٧٥٤

 الذي قدمته روسيا وشاركت يف تقدميه سري        A/HRC/11/L.1االحتاد الروسي مشروع القرار     
  .النكا وسنغافورة وفييت نام

ويف اجللسة ذاهتا، وبناًء على طلب ممثل االحتاد الروسي، تقرر إرجاء نظر اجمللس يف                -٧٥٥
  .مشروع القرار إىل دورته الثانية عشرة
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صرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن           العن  -تاسعاً   
  أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ برنامج عمل ديربان

  احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  -ألف   
، قام السيد جيتو ٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٦يف اجللسة اخلامسة والعشرين املعقودة يف        -٧٥٦

ال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       مويغاي، املقرر اخلاص املعين باألشك    
  ).Add.1-3 وA/HRC/11/36(وما يتصل بذلك من تعصب، بعرض تقاريره 

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال موريتانيا والواليات املتحدة األمريكية ببيانني بوصـف              -٧٥٧
  .بلديهما بلدين معنيني

ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل َمن يلـي ببيانـات          وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب        -٧٥٨
  :ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص

االحتاد الروسي، وأملانيا، واإلمارات    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
باسم منظمة املؤمتر   (، وإندونيسيا، وباكستان    )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(العربية املتحدة 

، والـسنغال،   )باسـم االحتـاد األورويب     ()١(ربازيل، واجلمهورية التشيكية  ، وال )اإلسالمي
  ، ونيجرييا، واهلند؛ )باسم جمموعة الدول األفريقية(وسويسرا، والصني، وقطر، ومصر 

تركيا، واجلزائر، والسويد، واملغرب، والواليات     : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  املتحدة األمريكية؛ 

اللجنة العربية حلقوق اإلنسان،    :  عن املنظمات غري احلكومية التالية     مراقبون  )ج(  
جلنة دراسة تنظيم السالم، االحتاد األورويب للعالقات العامة، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،            

  .ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية
  .أدىل مبالحظاته اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، أجاب املقرر اخلاص على أسئلة و  -٧٥٩

   من جدول األعمال٩املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
 واجللـسة   ٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران  ١٦يف اجللسة اخلامسة والعشرين املعقودة يف         -٧٦٠

أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن      ،٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٧السادسة والعشرين املعقودة يف     
  :دىل خالهلا َمن يلي ببيانات من جدول األعمال أ٩املادة 

االحتـاد الروسـي، وأذربيجـان،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيـا، والبوسـنة          ()١(واجلمهورية التشيكية 

فية الـسابقة،   ، ومجهورية مقدونيا اليوغوسال   )مونتينيغرو(واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود     
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، ومجهورية كوريا، وسويسرا، وكوبـا      )ومجهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا، وكرواتيا    
  ، ونيجرييا؛ )باسم حركة عدم االحنياز(

  إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية؛: ممثال الدولتني املراقبتني التاليتني  )ب(  
  مراقب عن فلسطني؛  )ج(  
منظمة العفو الدولية، اللجنـة     :  احلكومية التالية  مراقبون عن املنظمات غري     )د(  

، )أيضاً باسم االحتاد العاملي لليهودية التقدميـة      (العربية حلقوق اإلنسان، رابطة التعليم العاملي       
التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، املنظمة الدولية املشتركة بني األديان، منظمـة             

حتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية، احلركـة الدوليـة         التنمية التعليمية الدولية، اال   
ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، حركة الشباب والطالب الدولية لنـصرة األمـم              

، اللجنـة اإلسـالمية حلقـوق       )أيضاً باسم الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية      (املتحدة  
ماعية والثقافية، حركة مناهضة العنـصرية وتوطيـد        اإلنسان، رابطة أمبورور للتنمية االجت    

الصداقة فيما بني الشعوب، منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، التجمـع             
، مرصد األمم املتحـدة،     )أيضاً باسم مؤسسة احلكيم   (األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان      
  .والرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم

، أدىل ممـثال    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٧ة السادسة والعشرين املعقودة يف      ويف اجللس   -٧٦١
  . املغرب وسري النكا ببيانني ممارسةً حلق الرد

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

  الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفّعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٨لسة التاسعة والعشرين املعقودة يف      يف اجل   -٧٦٢

). باسم جمموعة الدول األفريقية   ( املقدم من نيجرييا     A/HRC/11/L.15نيجرييا مشروع القرار    
  ويف وقت الحق، انضمت إىل مقدميه إندونيـسيا، وبـيالروس، وغواتيمـاال، وفرتويـال              

  . يكاراغوا، وهندوراس، وكوبا، ون) البوليفارية-مجهورية (
تنقيحاً شفوياً  ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل نيجرييا         -٧٦٣

  .ملشروع القرار، حيث عّدل الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الديباجة
يـل،  أيضاً باسم أوروغـواي، والرباز    (ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل األرجنتني          -٧٦٤

  تعليقـات عامـة تتعلـق      ) ، وشـيلي، واملكـسيك    ) املتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  
  .مبشروع القرار

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير           ١٥٣وطبقاً للمادة     -٧٦٥
  ).انظر املرفق الثاين(ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية 



A/HRC/11/L.10 

155 GE.09-14953 

  .ويف اجللسة ذاهتا كذلك، أدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل إجرائه  -٧٦٦
لالطالع على النص املعتمد،    (ويف اجللسة ذاهتا، اعُتمد مشروع القرار دون تصويت           -٧٦٧

  ).١١/١٢انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 
وممثل أملانيـا ببيـانني    ) أيضاً باسم هولندا  ( ممثل إيطاليا    ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل      -٧٦٨

  .تعليالً للتصويت بعد إجرائه

  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -عاشراً   

  احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  -ألف   
، قام السيد ميشيل  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٧يف اجللسة السادسة والعشرين املعقودة يف         -٧٦٩

  ).A/HRC/11/5(، اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، بعرض تقريره فورست
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل هاييت ببيان بوصف بلده البلد املعين  -٧٧٠
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل َمن يلـي ببيانـات                 -٧٧١

  :صووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلا
األرجنتني، والربازيل، واجلمهوريـة    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )ا(  
، وفرنسا، وكندا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا       )باسم االحتاد األورويب   ()١(التشيكية

  العظمى وآيرلندا الشمالية؛ 
والنـرويج،  بريو، والـسويد، ولكـسمربغ،      : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  والواليات املتحدة األمريكية؛
اللجنة الوطنية حلقـوق    : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية        )ج(  

أيضاً باسم مؤسسات حقوق اإلنـسان الوطنيـة يف       (اإلنسان واحلريات األساسية يف النيجر      
  ن؛ أملانيا، وآيرلندا، وتوغو، والسنغال، وفرنسا، وكندا، ولكسمربغ واليونا

املركز الـدويل حلقـوق     : مراقبون عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني       )د(  
  . اإلنسان والتنمية الدميقراطية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

  . ويف اجللسة ذاهتا، أجاب اخلبري املستقل على أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٧٧٢
  . ىل ممثل هاييت ببيان ممارسةً حلق الردويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أد  -٧٧٣
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   من جدول األعمال١٠املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
، ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٧أجرى اجمللس، يف جلسته السادسة والعشرين املعقودة يف           -٧٧٤

  : من جدول األعمال، أدىل خالهلا َمن يلي ببيانات١٠مناقشة عامة بشأن املادة 
 )١(الربازيل، اجلمهوريـة التـشيكية    : دول التالية األعضاء يف اجمللس    ممثلو ال   )أ(  

باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبـل           (
  ؛ )، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا)مونتينيغرو(األسود 

  الواليات املتحدة األمريكية؛:  التاليةممثل الدولة املراقبة  )ب(  
  .اللجنة العربية حلقوق اإلنسان: مراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(  



A/HRC/11/L.10 

157 GE.09-14953 

  املرفقات

  املرفق األول

  احلضور    

  الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان    
  الكامريون  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   االحتاد الروسي

  كندا  ية كوريامجهور  أذربيجان
  كوبا  جنوب أفريقيا  األرجنتني
  ماليزيا  جيبويت  األردن
  مدغشقر  زامبيا  أملانيا

  مصر  سلوفاكيا  إندونيسيا
  املكسيك  سلوفينيا  أنغوال

  اململكة العربية السعودية  السنغال  أوروغواي
  أوكرانيا
  إيطاليا

  سويسرا
  شيلي

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   
  شماليةوآيرلندا ال

  موريشيوس  الصني  باكستان
  نيجرييا  غابون  البحرين
  نيكاراغوا  غانا  الربازيل

  اهلند  فرنسا  بنغالديش
  هولندا  الفلبني  بوركينا فاسو

  اليابان  قطر  البوسنة واهلرسك

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقبني    
  باراغواي  إكوادور  إثيوبيا
  تغالالرب  ألبانيا  أرمينيا
  بروين دار السالم  أندورا  إسبانيا

  بلجيكا  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   سترالياأ
  بلغاريا  آيرلندا  إسرائيل

  بنما  آيسلندا  أفغانستان
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  التفيا  الدامنرك  بوتان

  لبنان  رومانيا  بوتسوانا
  لكسمربغ  سان مارينو  بولندا
  ليتوانيا  سري النكا  بريو

  نشتاينليخت  السلفادور  بيالروس
  مالطة  سنغافورة  تايلند
  املغرب  السودان  تركيا
  ملديف  السويد  تشاد
  موريتانيا  صربيا  توغو
  موناكو  الصومال  تونس

  ميامنار  العراق  جامايكا
  النرويج  ُعمان  اجلزائر

  النمسا  غواتيماال  اجلماهريية العربية الليبية
  نيبال  غينيا االستوائية  اجلمهورية التشيكية

  نيوزيلندا  فنلندا  رية الدومينيكيةاجلمهو
  هاييت  قربص  اجلمهورية العربية السورية

  هندوراس  كازاخستان  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  هنغاريا  كرواتيا  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الواليات املتحدة األمريكية  كوستاريكا  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  اليمن  كولومبيا  اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدونيا 
  اليونان  الكويت  لدوفاومجهورية م
    كينيا  جورجيا

  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني    
  الكرسي الرسويل

  مراقبون آخرون    
  فلسطني
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  األمم املتحدة    
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة 

  )اإليدز(عة املكتسبة متالزمة نقص املنا/البشرية
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني       

  )األونروا(الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

  صلة النظمات ذات املتخصصة واملوكاالت ال    
  مكتب العمل الدويل 
  املنظمة الدولية للهجرة

  منظمة الصحة العاملية
  منظمة التجارة العاملية

  لية دوالكومية احلنظمات امل    
  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ 

  أمانة الكومنولث
  جملس أوروبا

  جملس االحتاد األورويب

  املفوضية األوروبية 
  نكوفونية ااملنظمة الدولية للفر
  جامعة الدول العربية

  منظمة املؤمتر اإلسالمي

  كيانات أخرى    
  منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة

ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلان التنسيق الدوليـة، واجملموعـات          امل    
  اإلقليمية للمؤسسات الوطنية

  جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اجلزائر

  يف أذربيجان) أمني املظامل(مفوض حقوق اإلنسان 
  اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان

  ركي حلقوق اإلنساناملعهد الدامن
  أمني املظامل يف إكوادور

  اجمللس القومي حلقوق اإلنسان يف مصر
  جلنة املساواة وحقوق اإلنسان يف بريطانيا العظمى

  املعهد األملاين حلقوق اإلنسان 
ية لتعزيز حقوق   جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطن    

  اإلنسان ومحايتها

  ردناملركز الوطين حلقوق اإلنسان يف األ
  اللجنة الكينية حلقوق اإلنسان 
  جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكسيك
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات       

  يف النيجراألساسية 
  مكتب أمني املظامل يف باراغواي
  اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان
  اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان



A/HRC/11/L.10 

GE.09-14953 160 

  املنظمات غري احلكومية    
  املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية

منظمة العمل الدويل من أجل الـسالم والتنميـة يف          
  منطقة البحريات الكربى

   األمريكية للمعونة اإلنسانية والتنمية -اجلمعية األفريقية 
  حمفل احمليط اهلادئ للمرأة والقانون والتنمية

  وق اإلنسان والتنميةاملنتدى اآلسيوي حلق
  الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية

  املركز اآلسيوي للموارد القانونية
  رابطة منع التعذيب
  رابطة التعليم العاملي

  رابطة املواطنني العاملية
  مجعية القلوب الرحيمة

ــديل ــوق  /ب ــصادر حق ــسطيين مل ــز الفل  املرك
  املواطنة والالجئني

  ةالطائفة البهائية الدولي
  معهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة

الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعـة    
  اإليدز/البشرية

  مؤسسة كاريتاس الدولية 
  املنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية

   العامل الثالث-مركز أوروبا 
  ةمركز احلقوق االقتصادية واالجتماعي

  مؤسسة احلكيم
  مؤسسة الزبري اخلريية
  نقابة احملامني األمريكية
  منظمة العفو الدولية

  اللجنة العربية حلقوق اإلنسان
  مركز القانون البيئي الدويل 

  مركز احلقوق اإلجنابية
  مركز القيادة العاملية النسائية

  منظمة دميقراطيي الوسط الدولية
ــرو  ــل أوغــستني ب  خــوارس -مركــز ميغي

  حلقوق اإلنسان
  الشبابمركز الدراسات املتعلقة ب

  مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان
  املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية

  مؤسسة النهوض بالطفل
رابطة الصني من أجـل احلفـاظ علـى ثقافـة           

  التبت وتنميتها
  اجلمعية الصينية للرعاية والرأفة

شبكة املنظمات غري احلكومية الصينية لعمليـات       
  التبادل الدويل

  ة الصينية لدراسات حقوق اإلنسان اجلمعي
 احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها

اجلمعية السنغالية للمرأة األفريقية من أجـل تعزيـز          
  التثقيف يف جمال البيئة

  جلنة احلقوقيني الكولومبية
اللجنة الدولية للعمل على احترام امليثـاق األفريقـي         

  تطبيقه حلقوق اإلنسان والشعوب و
 جلنة الكنـائس للـشؤون الدوليـة التابعـة جمللـس        

  الكنائس العاملي
  جلنة دراسة تنظيم السالم

  مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان

  األسرةاحتاد املرأة وتنظيم 
  احتاد النساء الكوبيات

  احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبا
  مؤسسة ديون الشرف اليابانية

  مؤسسة دانييل ميتران : مؤسسة فرنسا احلريات
  نسيسكان الدوليةاهيئة الفر

  مجعية أخوية نوتردام
  منظمة فريدوم هاوس
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  جتمع حقوق اإلنسان
  اجلمعية التقنية العلمية األساسية 
  جملس التنسيق للمنظمات اليهودية
  احلركة الدولية للدفاع عن األطفال

   مجاعة الوعاظ-ة العدالة والسالم الدومينيكان يف خدم
  املساواة اآلن 

  مؤسسة الفضاء األفريقي الدولية
  املكتب األورويب ألقل اللغات استخداماً

  االحتاد األورويب للعالقات العامة 
  منظمة املدافعون عن حقوق اإلنسان
  جملس حقوق اإلنسان يف استراليا

  مرصد حقوق اإلنسان
  وبيةاجمللس اهلندي ألمريكا اجلن

  حركة توباو أمارو 
  مهندسو العامل

  جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية 
  املنظمة الدولية املشتركة بني األديان 
  الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني

  اجلسور للعدالة الدولية
  املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة

 والتنميـة الدميقراطيـة     املركز الدويل حلقوق اإلنسان   
  )احلقوق والدميقراطية(

  جلنة احلقوقيني الدولية
  اللجنة الدولية هلنود األمريكتني
  منظمة التنمية التعليمية الدولية

  االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب
  التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة
  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
 وليني مــن أجــل املــرأة منظمــة املتطــوعني الــد

  والتعليم والتنمية
  الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية

  حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة

  مؤسسة فريدريك إيربت
  )زكويكر(جلنة األصدقاء العاملية للتشاور 

  االحتاد العام للمرأة العراقية
  جمموعة التثقيف يف جمال االختيار اإلجنايب

   هداسا-املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا 
  مجعية حواء للمرأة 

  مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان
  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

االحتاد الدويل لرابطات صـانعي املستحـضرات       
  الصيدالنية

  د الدويل لألخصائيني االجتماعينياالحتا
  االحتاد الدويل للجامعيات

  االحتاد الدويل ألرض اإلنسان
  رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية
  االحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية

  املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز
  املعهد الدويل للسلم

  لمنظمات الطالبيةاالحتاد اإلسالمي الدويل ل
  الرابطة الدولية للمثليات واملثليني 

ــكال   ــع أش ــضة مجي ــة ملناه ــة الدولي احلرك
  التمييز والعنصرية

   العامل الرابع -احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني 
املنظمة الدولية للقـضاء علـى مجيـع أشـكال          

  التمييز العنصري
  عليماملنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية الت

  املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية
  االحتاد الدويل للقلم

  حمامو مينبيون من أجل جمتمع دميقرطي
  الفريق الدويل حلقوق األقليات 

حركة مناهـضة العنـصرية وتوطيـد الـصداقة         
  فيما بني الشعوب

  الرابطة الوطنية لالقتصاديني الكوبيني
ائية يف مجهورية   شبكة املنظمات غري احلكومية النس    
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  جملس اإلنويت القطيب 
  املركز اإليراين للبحوث املتقدمة
  اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان

  معهد ماريا أوسيليا تريتشي الدويل 
  ة اليوبيل منظمة محل

  جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا
  التحرير 

  الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية
  االحتاد اللوثري العاملي

  رابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية
جيـات  ووالتكنول الفريق املصغر املعين بالتعليم والتعلم    

  اجلديدة
  يناهليئة الدولية حلقوق املهاجر

  ربطة األرض من أجل طاقة نظيفة
  التجمع األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان

  مراسلون بال حدود
  منظمة سريفاس الدولية

  ةوكالة اخلدمات االجتماعية للكنيـسة الربوتـستانتي      
  يف أملانيا

  مجعية محاية اجلنني
  مجعية الشعوب املعرضة للخطر

  مركز دراسات اجملتمع
منظمـة  (فحة األلغام األرضـية    اجلمعية السودانية ملكا  
  )جامسار لألمن البشري

  جملس الوكاالت الطوعية يف السودان
  االحتاد العام للمرأة السودانية

  احتاد العمل النسائي
  احتاد احلقوقيني العرب

  رابطة األمم املتحدة يف الصني
  مرصد األمم املتحدة

  االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل

  إيران اإلسالمية
  منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين

  جملس الالجئني النروجيي 
املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيز التعاون 

  االقتصادي الدويل
  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف 

منظمة التضامن مـع شـعوب آسـيا وأفريقيـا          
  وأمريكا الالتينية

  مؤسسة باسوماي تاياغام 
  احلركة املسيحية الدولية للسالم

  احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم
احلركة الكاثوليكية الدوليـة للـشؤون الفكريـة        

  والثقافية، واحلركة الدولية للطلبة الكاثوليك
  اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان

  حركة الوعي القومي
  ريةالرابطة النسائية الدولية للسلم واحل
  املنظمة النسائية الصهيونية الدولية
  مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة

  التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني
  الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم

  االحتاد العاملي لنقابات العمال
  االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة

  مؤمتر العامل اإلسالمي
  ة ملناهضة التعذيباملنظمة العاملي

  جملس السلم العاملي
  اجمللس العاملي للشعب الروسي
  االحتاد العاملي لليهودية التقدمية

  منظمة الرؤية العاملية
  مجعية الشابات املسيحية العاملية

  املنظمة العاملية للمرأة
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  املرفق الثاين

رة ما يترتب على القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته احلادية عش              
  من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

    ١١/١١٧  
إصدار تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل جبميع اللغات          

  الرمسية لألمم املتحدة
اعُتمد بوصفه   (A/HRC/ll/L.2 من مشروع املقرر     ٤ إىل   ١قرر اجمللس، يف الفقرات       -١

  .على سبيل األولويةاجلمعية العامة  التايل وعرضه على النص اعتماد ،)١١/١١٧املقرر 
يرجو من األمني العام أن يصدر التقارير اليت اعتمدها الفريـق العامـل يف                )أ(  

دورتيه الرابعة واخلامسة، واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدول موضع االسـتعراض قبـل             
تصدر جبميع اللغـات الرمسيـة لألمـم        اعتماد النتائج من قبل اجمللس، بوصفها وثائق رمسية         

  املتحدة قبل موعد انعقاد الدورة الثانية عشرة للمجلس؛
يشري إىل أنه ينبغي للفريق العامل أن حيرص على أن يطبق يف تقاريره احلدود   )ب(  

الفريق العامل خمـّول    علماً بأن   ،  ٩/٢القصوى لعدد الكلمات احملددة يف مرفق بيان الرئيس         
  اد التقارير اليت تتجاوز بصورة استثنائية حدود عدد الكلمات هذه؛ البت يف اعتمب

يقرر أن تصدر مجيع التقارير اليت يعتمدها الفريق العامل بوصـفها وثـائق        )ج(  
ويرجو نظر اجمللس فيها بوقت كاٍف،      رمسية جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وذلك قبل         

  .لضروري هلذه الغايةمن األمني العام أن يكفل تقدمي الدعم ا
وتقدر االحتياجات اإلضافية الالزمة لترمجة التقارير، على النحو الذي دعت إليه بنود              -٢

 ٤ ٣٧٨ ٩٠٠، وبنحـو    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر لفترة الـسنتني      ١ ٤٣٩ ٨٠٠املقرر، بنحو   
شؤون اجلمعيـة العامـة واجمللـس        (٢، مبوجب الباب    ٢٠١١-٢٠١٠دوالر لفترة السنتني    

ومل ُتدرج االعتمادات املالية الالزمة لترمجة تقـارير      ).  واالجتماعي وإدارة املؤمترات   االقتصادي
، وإمنا أُدرجـت يف امليزانيـة       ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفريق العامل يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        

  .٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
ع االحتياجات اإلضـافية الالزمـة لفتـرة        وتشري التقديرات إىل إمكانية توفري مجي       -٣

 من  ٢، من املوارد اإلمجالية املخصصة مبوجب الباب         دوالر ١ ٤٣٩ ٨٠٠السنتني، وقدرها   
، وذلك من خالل آلية اإلدارة الكلية املتكاملة        ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
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، فقـد   ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني   وفيما يتعلق باالحتياجات الالزمة للترمجة يف       . للموارد
  . ٢٠١١-٢٠١٠ُخصصت اعتمادات لذلك يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

    ١/١١  
التفاقية حقوق   الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري       

  إجراء لتقدمي البالغاتإتاحة الطفل من أجل 
  اعُتمـد بوصـفه     (A/HRC/ll/L.3وع القـرار     مـن مـشر    ٤ إىل   ١يف الفقرات     -٤

  :، قرر اجمللس ما يلي)١/١١القرار 
إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية تابع للمجلس من أجل حبـث إمكانيـة          )أ(  

وضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل إلتاحة إجراء لتقدمي البالغات يكمِّل إجراء            
  تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية؛

أن يعقد الفريق العامل دورته األوىل ملدة مخسة أيام يف جنيف، وذلك قبل               )ب(  
  ، ويف حدود املوارد املتاحة؛٢٠٠٩هناية عام 
حقوق الطفل حلضور دورة الفريق العامـل كخـبري         للجنة  أن يدعو ممثالً      )ج(  

ني خمتصني  استشاري، فضالً عن اإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة لألمم املتحدة وخرباء مستقل          
آخرين، عند االقتضاء، ويدعوهم كذلك إىل أن يقدموا أي إسهامات ممكنة إىل الفريق العامل        

  كي ينظر فيها؛
أن يطلب إىل الفريق العامل أن يقدم إىل اجمللس تقريراً عن التقدم احملرز يف                )د(  

  .ذلك الصدد كي ينظر فيه اجمللس يف دورته الثالثة عشرة
 دوالر خـالل    ٢٨٢ ٧٠٠نشطة اليت تدعو إليها بنود القرار حنو        ويتطلب تنفيذ األ    -٥

شؤون اجلمعيـة العامـة     (حتت الباب    )أ: (، على النحو التايل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني   
 ١٩٩ ٢٠٠(لتقدمي خدمات املـؤمترات     ) واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات    

 ٣-ية تكاليف موظف من الرتبـة ف      لتغط) حقوق اإلنسان  (٢٣حتت الباب    )ب(؛  )دوالر
، ولسفر عضو يف جلنة حقـوق       ) دوالر ٥٦ ٠٠٠( أشهر لدعم أعمال الفريق العامل       ٤ملدة  

اإلدارة، ( هاء   ٢٨وحتت الباب   ) ج(؛  ) دوالر ٢٣ ٨٠٠(الطفل حلضور دورة الفريق العامل      
لـدعم  ومل ُتدرج املتطلبات الالزمـة      ).  دوالر ٣ ٧٠٠(لتقدمي خدمات املؤمترات    ) جنيف

ورغم أن من املتوقع . ٢٠٠٩-٢٠٠٨أنشطة الفريق العامل يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
، فلـن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر لفترة الـسنتني      ٢٨٢ ٧٠٠مبلغ إضايف قدره    يلزم رصد   أن  

ُتطلب أي موارد إضافية يف الوقت احلايل، نظراً إىل أن األمانة ستسعى إىل حتديد اجملاالت اليت          
كن أن ُتنقل منها املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات من املخصصات اليت ُرصدت يف إطـار               مي

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ هاء من ميزانية فترة السنتني ٢٨ و٢٣ و٢األبواب 
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، اسُترعي االنتباه إىل بنود الباب السادس من قرار اجلمعيـة           ٢وفيما يتعلق بالفقرة      -٦
 والقرارات التالية له، وآخرها     ١٩٩٠ديسمرب  /ول كانون األ  ٢١املؤرخ   باء   ٤٥/٢٤٨العامة  
، الذي أكدت فيه اجلمعيـة أن       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ   ٦٢/٢٣٦القرار  

اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة يف اجلمعية العامة املعهود إليها باملسؤولية عـن              
  .املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية

    ١١/٩  
  نسان للمهاجرين املودعني مراكز االحتجازحقوق اإل

  :  ما يلي،A/HRC/ll/L.4 من مشروع القرار ٣ و١قرر اجمللس، يف الفقرتني   -٧
عقد حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني مراكـز       )أ(  

ـ               ا فيـه   االحتجاز يف دورته الثانية عشرة، يشارك فيها خرباء وممثلون عن اجملتمع املـدين، مب
  املؤسسات الوطنية، من املعنـيني باملوضـوع علـى حنـو يراعـي التـوازن يف التمثيـل                  

  اجلغرايف واجلنساين؛ 
أن يطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املـساعدة والـدعم              )ب(  

  .الالزمني لعقد حلقة النقاش
 ٢٩ ٠٠٠جمللـس حنـو      من قرار ا   ١ويتطلب تنفيذ األنشطة اليت تدعو إليها الفقرة          -٨

لتغطيـة تكـاليف    ) حقوق اإلنسان  (٢٣ حتت الباب    ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر لفترة السنتني    
ورغم أن من املتوقع أن تكون هناك حاجـة إىل          . السفر وبدل اإلقامة اليومي خلمسة خرباء     

، يف إطار   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر لدعم األنشطة يف فترة السنتني        ٢٩ ٠٠٠مبلغ إضايف قدره    
فإنه لن تطلب أي موارد إضافية يف الوقت احلايل، نظراً إىل أن األمانـة سـوف         ،  ٢٣الباب  

تسعى قدر اإلمكان إىل استيعاب االحتياجات اإلضافية يف حدود االعتمـادات املخصـصة             
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني ) حقوق اإلنسان (٢٣للباب 

سادس من قرار اجلمعيـة     ، اسُترعي االنتباه إىل بنود الباب ال      ٣وفيما يتعلق بالفقرة      -٩
، والقرارات التالية له، وآخرها ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ  باء ٤٥/٢٤٨العامة 
، الذي أكدت فيه اجلمعية مـن       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ   ٦٢/٢٣٦القرار  

هـا  جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة يف اجلمعية العامـة املعهـود إلي              
باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت فيه أيضاً من جديـد دور اللجنـة               

  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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    ١١/٢  
  التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة

ذي ُنقـح شـفوياً     ال A/HRC/11/L.5من مشروع القرار    ) د(١٢يف الفقرة الفرعية      -١٠
، طلب اجمللس إىل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق            ١١/٢واعُتمد بوصفه القرار    

، بالتعاون مع الكيانات األخرى ذات الصلة التابعة ملنظومة         ٢٠١٠اإلنسان أن تعقد يف عام      
قبـات  األمم املتحدة، حلقة عمل للخرباء من أجل مناقشة التدابري احملددة الالزمة لتذليل الع            

وجماهبة التحديات اليت قد تواجه الدول يف منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق              
فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، فضالً عن التدابري الالزمة لتوفري احلماية والدعم واملساعدة 

 موجزاً يف   للضحايا وإنصافهن، وطلب إىل املفوضية أن تعد، يف حدود املوارد القائمة، تقريراً           
  .هذا الشأن ُيقدم إىل اجمللس

  من قـرار اجمللـس     ) د(١٢ويتطلب تنفيذ األنشطة املطلوبة مبوجب الفقرة الفرعية          -١١
  يف إطـار  ) أ: (، على النحـو التـايل     ٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني    ر دوال ١٧٢ ٨٠٠حنو  

لتقـدمي  ) ملؤمتراتشؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة ا        (٢الباب  
لتغطية ) حقوق اإلنسان  (٢٣يف إطار الباب    ) ب(؛  ) دوالر ١١٠ ٨٠٠(خدمات املؤمترات   

 ٢٨يف إطار البـاب     ) ج(؛  ) دوالر ٦٠ ٤٠٠( خرباء حلضور حلقة العمل      ١٠تكاليف سفر   
ومل ُتـدرج املتطلبـات     ).  دوالر ١ ٦٠٠(لتقدمي خدمات املؤمترات    ) اإلدارة، جنيف (هاء  

. ٢٠١١-٢٠١٠م أنشطة الفريق العامل يف امليزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني            الالزمة لدع 
وخالل الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة، سيتحدد يف تقرير التقديرات املنقحة بـشأن             
قرارات اجمللس، ما إذا كان من املمكن تغطية هذه املتطلبات يف إطار االعتمادات املقترحة يف               

  .٢٠١١-٢٠١٠ناجمية املقترحة لفترة السنتني امليزانية الرب

    ١١/٣  
  االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

  :  ما يلي،A/HRC/11/L.6 من مشروع القرار ١١ و١٠ و٩ يف الفقرات ،قرر اجمللس  -١٢
أن يطلب إىل املفوضية السامية أن تـنظم، يف حـدود املـوارد املتاحـة،             )أ(  

قرر اخلاص، حلقة دراسية تستمر يومني لتحديد الفرص والتحـديات          وبالتنسيق الوثيق مع امل   
القائمة يف جمال تطوير استجابة قائمة على احلقوق لالجتار باألشخاص، ال سـيما النـساء               
واألطفال، بغية اإلقرار باملمارسات اجليدة الناشئة ومواصلة تعزيز التطبيق العملي للمبـادئ            

يما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشـخاص، مبـشاركة         واملبادئ التوجيهية املوصى هبا ف    
احلكومات، واملقرر اخلاص واإلجراءات اخلاصة املعنية األخـرى، وهيئـات املعاهـدات ،             
ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها، واملنظمات اإلقليمية واحلكومية الدولية وغـري           
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وساط األكادميية، واخلرباء الطبيني، وممثلي     احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واأل     
  الضحايا وأن تقدم إىل اجمللس تقريراً عن وقائع احللقة الدراسية؛

أن يطلب كذلك إىل املفوضية السامية أن تنشر املبادئ واملبادئ التوجيهية             )ب(  
املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشـخاص، وأن جتمـع آراء أصـحاب               

صلحة، مبن فيهم احلكومات ومراقبو األمم املتحدة، وهيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا             امل
املتخصصة وبراجمها املعنية، واهليئات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية          
حلقوق اإلنسان، بشأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا، وبشأن التجارب واملمارسات           

دة الناشئة عند تطبيقها، وأن تتيح للمجلس جمموعة اآلراء هذه يف إضافة للتقرير املـشار               اجلي
  إليه آنفاً؛
أن يطلب إىل األمني العام أن يوفر للمفوضية السامية املوارد الكافيـة ألداء               )ج(  

  .واليتها فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال
   دوالر لفتـرة    ٢٦٨ ٧٠٠ذ األنشطة الـيت طلبـها اجمللـس حنـو           ويتطلب تنفي   -١٣

شؤون اجلمعيـة العامـة    (٢يف إطار الباب ) أ: (، على النحو التايل   ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
 ١١٠ ٨٠٠(لتقدمي خدمات املـؤمترات     ) واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات    

 ١٤ ٠٠٠(غطية تكاليف االستشارات    لت) حقوق اإلنسان  (٢٣يف إطار الباب    ) ب(؛  )دوالر
وللمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة       )  دوالر ٩٠ ٦٠٠(ولسفر اخلرباء   ) دوالر

) اإلدارة، جنيف ( هاء   ٢٨ويف إطار الباب    ) ج(حلضور احللقة الدراسية؛    )  دوالر ٥١ ٧٠٠(
  ). دوالر١ ٦٠٠(لتقدمي خدمات املؤمترات 

 هاء من امليزانية الربناجمية ٢٨ و٢٣ و٢ادات يف األبواب وعلى الرغم من إدراج اعتم  -١٤
 ١٠ و ٩ لتنفيذ األنشطة اليت طلبها اجمللس يف الفقرات         ٢٠١١-٢٠١٠املقترحة لفترة السنتني    

تقديرية الاالحتياجات   من مشروع القرار، لن تكون هناك حاجة يف الوقت احلاضر إىل             ١١و
انة مبراجعة القدرة االستيعابية احملتملة يف إطار       ، حيث ستقوم األم    دوالر ٢٦٨ ٧٠٠اليت تبلغ   

، اليت  ٢٠١١-٢٠١٠ هاء من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني         ٢٨ والباب   ٢٣الباب  
وسوف تتحدد يف تقرير األمني العـام       . ستنظر فيها اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني       

  عن القرارات واملقـررات الـيت اعتمـدها اجمللـس          التقديرات املنقحة للمتطلبات الناشئة     
  .، وسيتم إبالغها الحقاً إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة والستني٢٠٠٩لعام 
، ُيسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار         ١١ و ٩وفيما يتعلق بالفقرتني      -١٥

والقرارات التالية له،   ،  ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ   باء   ٤٥/٢٤٨اجلمعية العامة   
، الذي أكـدت فيـه      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ   ٦٢/٢٣٦وآخرها القرار   

اجلمعية من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة يف اجلمعية العامة املعهـود               
د دور اللجنة إليها باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت فيه أيضاً من جدي  

  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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    ١١/٤  
  تعزيز حق الشعوب يف السلم

  اعُتمـد بوصـفه    (،  A/HRC/7/L.7 من مـشروع القـرار       ١٢ و ١١يف الفقرتني     -١٦
  :، طلب اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ما يلي)١١/٤القرار 

 مع مراعاهتا املمارسات السابقة يف هذا       ،٢٠١٠ر  فرباي/شباطأن تعقد، قبل      )أ(  
  الصدد، حلقة عمل بشأن حق الشعوب يف السلم، مبشاركة خرباء من مجيع مناطق العامل؛

  .أن تقدم تقريراً عن حصيلة حلقة العمل إىل اجمللس يف دورته الرابعة عشرة  )ب(  
، لتنفيذ  ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٨٦ ٨٠٠وسيلزم مبلغ إمجايل قدره       -١٧

تكاليف املساعدة املؤقتة العامة ) أ: (األنشطة اليت طلبها اجمللس، وذلك لتغطية املصاريف التالية
نفقات السفر وبدل   ) ب(؛  ) دوالر ١٤ ٠٠٠ (٣-املتمثلة يف االستعانة مبوظف من الرتبة ف      

 تكـاليف خـدمات   ) ج(؛  ) دوالر ٦٠ ٤٠٠( منـاطق    ٥اإلقامة اليومي لعشرة خرباء من      
، ) دوالر ١١٢ ٤٠٠ (٢٠١٠املؤمترات الالزمة لعقد حلقة عمل مدهتا ثالثة أيـام يف عـام             

  :موزعة كما يلي
  بدوالرات الواليات املتحدة  

، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي ٢الباب 
  ١١٠ ٨٠٠  واالجتماعي وإدارة املؤمترات 

  ٧٤ ٤٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
  ١ ٦٠٠  ارة، جنيف  هاء، اإلد٢٨الباب 

  ١٨٦ ٨٠٠  اجملموع  

 هاء من امليزانية الربناجمية املقترحة      ٢٨ و ٢٣ و ٢يف األبواب   االحتياجات  ومل ُتدرج     -١٨
  .٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

 هـاء مـن امليزانيـة       ٢٨ و ٢٣ و ٢ورغم عدم إدراج اعتمادات يف إطار األبواب          -١٩
 من مـشروع    ١٢ و ١١األنشطة املطلوبة يف الفقرتني     الربناجمية املقترحة لفترة السنتني لتنفيذ      

االحتياجات، القدرة االستيعابية احملتملة بغية توفري      سوف تقوم األمانة بإعادة النظر يف       القرار،  
 هاء من امليزانيـة الربناجميـة       ٥٨ و ٢٣ و ٢األبواب  ، من    دوالر ١٨٦ ٨٠٠اليت تقدَّر مببلغ    

 ستنظر فيها اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة          ، اليت ٢٠١١-٢٠١٠املقترحة لفترة السنتني    
وسوف تتحدد القدرة االستيعابية يف تقرير األمني العام بشأن التقديرات املنقحـة            . والستني

، واليت سيتم ٢٠٠٩الناشئة عن القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف عام         لالحتياجات  
  .ا الرابعة والستنيإبالغها الحقاً إىل اجلمعية العامة يف دورهت
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، فسوف تسعى األمانة، قدر اإلمكـان، إىل        ٢٠١٠عقدت حلقة العمل قبل عام      و  -٢٠
 هـاء   ٢٨ و ٢٣ و ٢ألبواب  لاإلضافية يف إطار االعتمادات املرصودة      االحتياجات  استيعاب  

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

    ١١/١٢  
  عـالن وبرنـامج    الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيـذ الفعـال إل         

  عمل ديربان
ُنقح شفوياً واعتمد   ( A/HRC/11/L.15 من مشروع القرار     ١ يف الفقرة    ،قرر اجمللس   -٢١

، متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعـال           )١١/١٢بوصفه القرار   
  .إلعالن وبرنامج عمل ديربان لفترة ثالث سنوات

   دوالر لفتـرة  ٣٦٩ ٧٠٠ة الـيت طلبـها القـرار حنـو      ويلزم لتنفيـذ األنـشط      -٢٢
شؤون اجلمعية العامة واجمللس     (٢يف إطار الباب    ) أ: (، على النحو التايل   ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

  ؛ ) دوالر ٣٦٢ ٤٠٠(لتقـدمي خـدمات املـؤمترات       ) االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات   
أما االحتياجات الالزمة لدعم    ).  دوالر ٧ ٣٠٠ ()اإلدارة، جنيف ( هاء   ٢٨ويف إطار الباب    ) ب(

  .٢٠١١-٢٠١٠األنشطة فقد أُدرجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

    ١١/٨  
  وحقوق اإلنسانتفاديها، حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن 

، )١١/٨اعُتمد بوصفه القـرار     ( A/HRC/11/L.16 من مشروع القرار     ٦يف الفقرة     -٢٣
إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعداد دراسة مواضيعية عـن            طلب اجمللس   

، بالتعاون مع منظمة    وحقوق اإلنسان تفاديها  واألمراض النفاسية اليت ميكن     حاالت الوفيات   
 منظمةاجلهات املعنية، ومن بينها     الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان، فضالً عن         

األمم املتحدة للطفولة والبنك الدويل، وطلب أن تشمل هذه الدراسة املواضيعية حتديد أبعاد             
؛ ونبذة عن املبادرات    تفاديهاواألمراض النفاسية اليت ميكن     حقوق اإلنسان يف مسألة الوفيات      

واألنشطة اليت جتري ضمن منظومة األمم املتحدة للتصدي جلميع أسباب هـذه الوفيـات؛              
لكيفية اليت ميكن هبا للمجلس أن يضيف قيمة للمبادرات القائمة عن طريق حتليـل              وحتديد ا 

 وحتديد اخليارات املتاحة للمجلس لدعم ومـضاعفة        هذه املسألة من زاوية حقوق اإلنسان؛     
 مـن   ٥اجلهود اجلارية يف منظومة حقوق اإلنسان، مبا فيها اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف              

لفية بشأن حتسني الصحة النفاسية، وتوصيات للتصدي على حنو أفضل،          األهداف اإلمنائية لأل  
واألمراض النفاسية  يف منظومة األمم املتحدة بأسرها، لُبعد حقوق اإلنسان يف مسألة الوفيات            

  .اليت ميكن الوقاية منها
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 دوالر يف إطار ٧٣ ٣٠٠ حنو ، من القرار٦الفقرة املطلوبة يف  لتنفيذ األنشطة ،ويلزم  -٢٤
وبرغم عدم رصد اعتمـادات يف      . لتقدمي اخلدمات االستشارية  ) حقوق اإلنسان  (٢٣لباب  ا

 لتنفيـذ األنـشطة   ٢٠١١-٢٠١٠ من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني    ٢٣الباب  
القـدرة  بإعـادة النظـر يف       من مشروع القرار، ستقوم األمانـة        ٦املطلوبة مبوجب الفقرة    

 من  ٢٣ من الباب    ، دوالر ٧٣ ٣٠٠مببلغ  اليت تقّدر   االحتياجات،  لتوفري  االستيعابية احملتملة   
، اليت ستنظر فيها اجلمعية العامـة يف      ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      

وسوف ُيتخذ قرار بشأن القدرة االستيعابية، وذلك يف تقرير األمني          . دورهتا الرابعة والستني  
املترتبة على القرارات واملقررات اليت اعتمـدها       لالحتياجات  لتقديرات املنقحة   العام املتعلق با  

، واليت سيتم إبالغها بعد ذلك إىل اجلمعيـة يف دورهتـا            ٢٠٠٩جملس حقوق اإلنسان لعام     
  . الرابعة والستني

    A/HRC/11/L.19  
 بشأن حالـة حقـوق   A/HRC/11/L.17تعديالت مدخلة على مشروع القرار  

  السوداناإلنسان يف 
، سـوف   A/HRC/11/L.19فيما يتعلق بالتعديالت املقترحة مبوجب مشروع النص          -٢٥

حتل الوالية احلالية للمقرر خلاص حمل والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف                
غري أنه  .  دوالر يف السنة   ٦٤ ٦٠٠وتبلغ اآلثار املالية ذات الصلة بذلك ما جمموعه         . السودان

، وطُلـب   ٢٠٠٩-٢٠٠٨راج متطلبات هذه الوالية يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني          مت إد 
ُتَخـصَّص  ؛ ولذلك لن    ٢٠١١-٢٠١٠إدراجها يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        

  .إضافية كنتيجة العتماد التعديالت املقترحةاعتمادات 
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  املرفق الثالث

  جدول األعمال    
  ائل التنظيمية واإلجرائيةاملس  ١البند 
وتقريـرا  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،             ٢البند 

  املفوضية واألمني العام
 املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة       ،تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     ٣البند 

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةوالثقافية،
  ان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباقوق اإلنسحاالت ح  ٤البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  ٥البند 
  االستعراض الدوري الشامل  ٦البند 
  األراضي العربية احملتلة األخرىحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني و  ٧البند 
  ن وبرنامج عمل فيينامتابعة وتنفيذ إعال  ٨البند 
صري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن أشـكال          العنصرية والتمييز العن    ٩البند 

  وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانمتابعة : التعصب
  املساعدة التقنية وبناء القدرات  ١٠البند 
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  املرفق الرابع

  قائمة الوثائق الصادرة من أجل الـدورة احلاديـة عـشرة جمللـس                 
  حقوق اإلنسان 

  الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة    

  زالرم
بند جدول  

  األعمال
  

A/HRC/11/1 و Corr.1 شروح جدول أعمال الدورة احلادية عشرة جمللس حقـوق           ١
  مذكرة من األمني العام: اإلنسان

A/HRC/11/2 تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج نطـاق       ٣
  القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فيليب آلستون 

A/HRC/11/2/Add.1 ٣  Summary of cases transmitted to Governments and replies 
received 

A/HRC/11/2/Add.2 البعثة إىل الربازيل  ٣  
A/HRC/11/2/Add.3 البعثة إىل مجهورية أفريقيا الوسطى  ٣  
A/HRC/11/2/Add.4 البعثة إىل أفغانستان  ٣  
A/HRC/11/2/Add.5 ة البعثة إىل الواليات املتحدة األمريكي  ٣  
A/HRC/11/2/Add.6 البعثة إىل كينيا  ٣  
A/HRC/11/2/Add.7 متابعة(البعثة إىل غواتيماال   ٣(  
A/HRC/11/2/Add.8 متابعة(البعثة إىل الفلبني   ٣(  
A/HRC/11/3 تقرير األمني العام عن حلقة العمل بشأن الترتيبات اإلقليميـة     ٢

  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
A/HRC/11/4 ر املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي          تقري  ٣

  والتعبري، فرانك الرو 
A/HRC/11/4/Add.1 ملخص احلاالت اليت أُحيلت إىل احلكومات والردود الواردة          ٣

  منها
A/HRC/11/4/Add.2 البعثة إىل هندوراس  ٣  
A/HRC/11/4/Add.3 البعثة إىل ملديف  ٣  
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  زالرم
بند جدول  

  األعمال
  

A/HRC/11/5 بري املستقبل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هـاييت،         تقرير اخل   ١٠
  ميشيل فورست

A/HRC/11/6 تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسـبابه            ٣
  وعواقبه، ياكني إرتورك

A/HRC/11/6/Add.1 البالغات املقدمة إىل احلكومات والواردة منها  ٣  
A/HRC/11/6/Add.2 يكستانالبعثة إىل طاج  ٣  
A/HRC/11/6/Add.3  البعثة إىل اململكة العربية السعودية   ٣  
A/HRC/11/6/Add.4 البعثة إىل مجهورية مولدوفا  ٣  
A/HRC/11/6/Add.5 ٣  15 years of the United Nations Special Rapporteur on 

violence against women, its causes and consequences 
(1994-2009): a critical view 

A/HRC/11/6/Add.6 ٣  The political economy of women’s human rights 
A/HRC/11/7 تقرير املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين،            ٣

  خورِخه بوستامانيت
A/HRC/11/7/Add.1 البالغات املرسلة إىل احلكومات والردود الواردة منها  ٣  
A/HRC/11/7/Add.2 ة إىل املكسيكالبعث  ٣  
A/HRC/11/7/Add.3 البعثة إىل غواتيماال  ٣  
A/HRC/11/8 تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، ِفرنور ُمنيوس  ٣  
A/HRC/11/8/Add.1 البالغات املرسلة إىل احلكومات والردود الواردة منها  ٣  
A/HRC/11/8/Add.2 البعثة إىل ماليزيا  ٣  
A/HRC/11/8/Add.3 البعثة إىل غواتيماال  ٣  
A/HRC/11/9 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر           ٣

  املدقع، َمجَدلينا ِسبولِفدا كَرمونا
A/HRC/11/9/Add.1 البعثة إىل إكوادور  ٣  
A/HRC/11/10 تقرير اخلبري املستقل املعين مبا للديون اخلارجية وغريها مـن            ٣

ادية الدولية املتصلة هبا من آثار يف التمتع الكامل         االلتزامات امل 
جبميع حقوق اإلنـسان، وخاصـة احلقـوق االقتـصادية          

  واالجتماعية والثقافية، سيفَس المينا 
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  زالرم
بند جدول  

  األعمال
  

A/HRC/11/11 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات           ٣
البعثـة  : األساسية للسكان األصليني، رودولفو سـتاِفنهاِغن     

  ىل بوليفيا إ
A/HRC/11/12 تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى             ٣

  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أناند غروفر
A/HRC/11/12/Add.1 موجز البالغات املرسلة إىل احلكومات والردود الواردة منها          ٣

  ومن فعاليات أخرى
A/HRC/11/12/Add.2 غالسكو مسيث كالينالبعثة إىل  ٣   
A/HRC/11/13 تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان           ٣

والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسـسات األعمـال         
التجارية، جون روغي، بشأن األعمال التجاريـة وحقـوق         

  ". احلماية واالحترام واالنتصاف"حنو تفعيل إطار : اإلنسان
A/HRC/11/13/Add.1 التزام الدول بتوفري سبل االنتصاف من انتـهاكات حقـوق            ٣

: اإلنسان اليت تقع من الغري، مبا يف ذلك األعمال التجاريـة          
 دراسة شاملة لألحكام الدولية واإلقليمية وتعليقات ومقررات 

A/HRC/11/14 تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان،           ٤
  سيما مسر

A/HRC/11/14/Add.1 حالة تنفيذ التوصيات اليت وضعها فريق اخلرباء املكلف بوالية           ٤
  من قبل جملس حقوق اإلنسان 

A/HRC/11/15 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦
  املتعلق بأملانيا

A/HRC/11/15/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/16 ين باالستعراض الـدوري الـشامل      تقرير الفريق العامل املع     ٦

  املتعلق جبيبويت
A/HRC/11/17 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق بكندا
A/HRC/11/17/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/18 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق ببنغالديش
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  زالرم
بند جدول  

  األعمال
  

A/HRC/11/18/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/19 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلق     ٦

  باالحتاد الروسي
A/HRC/11/19/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/19/Add.1/Rev.1 تنقيح  ٦  
A/HRC/11/20 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق بأذربيجان
A/HRC/11/20/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/21 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق بالكامريون
A/HRC/11/21/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/22 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦٦

  املتعلق بكوبا
A/HRC/11/23 باالستعراض الدوري الشامل املتعلق تقرير الفريق العامل املعين    ٦ 

  باململكة العربية السعودية 
A/HRC/11/23/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/23/Add.1/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/11/24 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق بالسنغال
A/HRC/11/24/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/25 الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل        تقرير    ٦

  املتعلق بالصني
A/HRC/11/26 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق بنيجرييا
A/HRC/11/27 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق باملكسيك
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A/HRC/11/28 ريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل        تقرير الف   ٦
  املتعلق مبوريشيوس

A/HRC/11/28/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/29 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  املتعلق باألردن
A/HRC/11/30 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           ٦

  ااملتعلق مباليزي
A/HRC/11/30/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/11/31 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عـن            ٢

نتائج مشاورة اخلرباء بشأن مسألة محاية حقـوق اإلنـسان          
  املدنيني يف الصراعات املسلحة

A/HRC/11/32 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عـن            ٢
 التوجيهية بشأن الفقـر املـدقع وحقـوق         مشروع املبادئ 

  حقوق الفقراء :اإلنسان
A/HRC/11/33 مذكرة من األمانة: احلق يف التنمية  ٢  
A/HRC/11/35 وموجهة مـن    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣مذكرة شفوية مؤرخة      ٦ 

البعثة الدائمة جلورجيا لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات        
ة الـسامية حلقـوق   الدولية األخرى يف جنيف إىل املفوضـي  

  اإلنسان 
A/HRC/11/36 تقرير املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية            ٩

 األجانب وما يتصل بـذلك مـن        والتمييز العنصري وكره  
  غيثو مويغاي: تعصب

A/HRC/11/36/Add.1 ملخص احلاالت اليت أُحيلت ال احلكومات والردود الواردة          ٩
  منها

A/HRC/11/36/Add.2 البعثة إىل موريتانيا  ٩  
A/HRC/11/36/Add.3 البعثة الواليات املتحدة األمريكية   ٩  
A/HRC/11/38 املتعلق بتعزيز   ٨/٩تقرير عن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان          ٢ 

  مذكرة من األمانة: حق الشعوب يف السلم
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A/HRC/11/39 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن إدمـاج حقـوق            ٢
  نسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة اإل

A/HRC/11/40 تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوونـدي،            ١٠
  مذكرة من األمانة: أكيش أوكوال

A/HRC/11/41 تقرير املقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة واحملـامني،             ٣
  لياندرو ديسبوي

A/HRC/11/41/Add.1 ملخص احلاالت اليت أُحيلت إىل احلكومات والردود الـواردة           ٣
  منها

A/HRC/11/41/Add.2 البعثة إىل االحتاد الروسي  ٣  
A/HRC/11/41/Add.3 البعثة إىل غواتيماال  ٣  
A/HRC/11/42 مقدمة من   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١مذكرة إعالمية مؤرخة      ٣ 

ئني الفلسطينيني يف   وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالج     
  مذكرة من األمانة: الشرق األدىن

 الوثائق الصادرة يف السلسلة احملدودة

A/HRC/11/L.1 تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريق حتـسني           ٨
  فهم القيم التقليدية للبشرية

A/HRC/11/L.2 إصدار تقارير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري           ٦
  جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة الشامل 

A/HRC/11/L.3 الفريق العامل املفتوح العضوية املعـين بوضـع برتوكـول            ٣
اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقدمي         

  البالغات 
A/HRC/11/L.4 حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني مراكز االحتجاز  ٣  

A/HRC/11/L.5 هود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف        التعجيل باجل   ٣
  ضد املرأة

A/HRC/11/L.6 االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال  ٣  
A/HRC/11/L.7 تعزيز حق الشعوب يف السلم  ٣  
A/HRC/11/L.8 تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة  ٥  
A/HRC/11/L.9 ملاليـة الدوليـة    ما للديون اخلارجية وغريها من االلتزامات ا        ٣
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املتصلة هبا من آثار على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، 
  وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

A/HRC/11/L.10 مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته احلادية عشرة  ١ 
A/HRC/11/L.11 ةمشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته احلادية عشر  ١ 
A/HRC/11/L.12 ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم  ٣  
A/HRC/11/L.13 املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال  ٣  
A/HRC/11/L.14 مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املـدقع وحقـوق           ٣

  اإلنسان 
A/HRC/11/L.15 عين بالتنفيذ الفعال إلعـالن  الفريق العامل احلكومي الدويل امل      ٩

  وبرنامج عمل ديربان
A/HRC/11/L.16 حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكـن تفاديهـا،           ٣

  وحقوق اإلنسان 
A/HRC/11/L.16/Rev.1 حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكـن تفاديهـا،           ٣

  وحقوق اإلنسان
A/HRC/11/L.17 

Corr.1و 

  إلنسان يف السودانحالة حقوق ا  4

A/HRC/11/L.18 حالة حقوق اإلنسان يف السودان  ٤  
A/HRC/11/L.19 تعديالت على مشروع القرار   ٤A/HRC/11/L.17  

  الوثائق الصادرة يف السلسلة احلكومية
A/HRC/11/G/1 موجهة من   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧مذكرة شفوية مؤرخة      ٩ 

ألمم املتحـدة الـسامية     البعثة الدائمة لليونان إىل مفوضية ا     
  حلقوق اإلنسان 

A/HRC/11/G/2 موجهة من   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧مذكرة شفوية مؤرخة      ٩ 
البعثة الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية إىل مفوضية األمـم         

  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
A/HRC/11/G/3 موجهة من   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٣ 

ة الدائمة لغواتيماال لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف         البعث
  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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  الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية
A/HRC/11/NGO/1 ٤  Written statement submitted by the Society for Threatened 

Peoples, a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/11/NGO/2 املنظمة ذاهتا  ٤  
A/HRC/11/NGO/3 املنظمة ذاهتا  ٣ 

A/HRC/11/NGO/4 املنظمة ذاهتا  ٣ 

A/HRC/11/NGO/5 ٣  Written statement submitted by the Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV), a 
non-governmental organization in special consultative 
status 

A/HRC/11/NGO/6 املنظمة ذاهتا  ٣ 

A/HRC/11/NGO/7 املنظمة ذاهتا  ٣ 

A/HRC/11/NGO/8 املنظمة ذاهتا  ٣ 

A/HRC/11/NGO/9 املنظمة ذاهتا  ٤ 

A/HRC/11/NGO/10 املنظمة ذاهتا  ٧ 

A/HRC/11/NGO/11 ٦  Exposé écrit 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/11/NGO/12 ٣  Joint written statement submitted by Catholic 
Organisation for Relief and Development (CORDAID) 
and Minority Rights Group International (MRG), non-
governmental organizations in special consultative status 

A/HRC/11/NGO/13 بيان خطي من هيئة الفرانسيسكان الدولية، وهي منظمة غري           ٦
  حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/14 مقدم من مؤسسة الزبري اخلريية، وهي منظمة غري         بيان خطي   ٣ 
  حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/15 بيان خطي مقدم من احتاد النساء الكوبيات، وهو منظمة غري            ٣
  حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/16 بيان مشترك مقدم من االحتاد النسائي الدميقراطي الـدويل،           ٦
   غري حكومية ذات مركز استشاري خاصوهو منظمة
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A/HRC/11/NGO/17 بيان مشترك مقدم من منظمة املدافعون عن حقوق اإلنسان،           ٣
  وهي منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/18 املنظمة ذاهتا   ٣  
A/HRC/11/NGO/19 بيان مشترك مقدم من منظمة التنمية التعليمية الدولية، وهي           ٤

  نظمة غري حكومية مدرجة على القائمةم
A/HRC/11/NGO/20 بيان خطي مقدم من منظمة تضامن الـشعوب مـن أجـل              ٣

الدميقراطية التشاركية، وهي منظمة غري حكومية ذات مركز        
  استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/21 بيان خطي مقدم من االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل، وهو           ٣
  ت مركز استشاري خاصمنظمة غري حكومية ذا

A/HRC/11/NGO/22 بيان خطي مقدم من مركز دراسات اجملتمع، وهو منظمة غري            ٣
  حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/23 املركز نفسه  ٣  
A/HRC/11/NGO/24 بيان خطي مقدم من حركة مناهـضة العنـصرية وتوطيـد             ٤

ية مدرجة  الصداقة فيما بني الشعوب، وهو منظمة غري حكوم       
  على القائمة 

A/HRC/11/NGO/25 بيان خطي مقدم من احتاد أتراك تراقيا يف أوروبا، وهو منظمة         ٩
  غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/26 بيان خطي مقدم من مجعية الشعوب املعرضة للخطر، وهـي            ٤
  منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/27 يان خطي مقدم من احلركة الدولية للدفاع عن األطفـال،          ب  ٣
  وهي منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/28 بيان خطي مقدم من الشبكة الكورية التقدمية، وهي منظمة           ٤
  غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/29 ويل، وجلنة  بيان خطي مشترك مقدم من التحالف النسائي الد         ٣
الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنـائس العـاملي،         
والرابطة الدولية جلنود السالم، ومنظمـة زونتـا الدوليـة،          
واالحتاد الدويل ملراكز تنمية املستوطنات واألحياء، واجمللـس        
الدويل للمرأة، ومركز املنرب النسائي الدويل، واالحتاد الدويل        
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جارية واحلـرة، وحركـة الـشباب       للمشتغالت باملهن الت  
والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، والرابطـة الدوليـة         
ألخوات احملبة، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، والتحالف 
العاملي من أجل مشاركة املواطنني، واملنظمة الدولية للرؤيـة         

ـ         ة العاملية، والرابطة الدولية لنور بوذا، واجمللس الدويل للرعاي
االجتماعية، ومجعية الشابات املسيحية العاملية، واملنظمـات       
غري احلكومية ذات املركز االستشاري العام، واحتاد رابطات        

، واملنظمـة   )إسـبانيا (الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها      
الدولية املشتركة بني األديان، واحلركة الكاثوليكية الدوليـة        

الدولية للطلبة الكاثوليك،   للشؤون الفكرية والثقافية واحلركة     
ومعبد التفاهم، والرابطة النسائية الدولية للـسلم واحلريـة،         
ومؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة، واجلمعية الدولية حلقوق        
اإلنسان، واالحتاد الدويل للجامعيات، وهيئة التضامن للنساء       

رأة، األفريقيات، واالحتاد اللوثري العاملي، واملنظمة العاملية للم      
واجمللس االستشاري األنغليكاين، واحتاد احلقوقيني العـرب،       
والتجمع األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنـسان، ومؤسـسة      
الصندوق االستئماين لتعليم الالجئني، واجلـسور للعدالـة        
الدولية، وجلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليديـة        

ابطـة احلقـوقيني    اليت تؤثر يف صحة املـرأة والطفـل، ور        
األمريكيني، ومعهد السال، ومركز اليونسكو يف كتالونيـا،        
ودائرة املعلومات املناهضة للعنـصرية، وجلنـة احلقـوقيني         
الكولومبية، والرابطة النسائية لعموم منطقة احملـيط اهلـادئ         
وجنوب شرق آسيا، ورابطة إيوس برميي فـريي الدوليـة،          

واحلركة الدولية لتـآخي    واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان،     
األعراق والشعوب، واحتاد احملاميات الدويل، واالحتاد الدويل       
للمشتغالت باملهن القانونية، واالحتاد الكندي للجامعيـات،       
والرابطة الدولية املعنية بالصحة العقليـة للمـرأة، واالحتـاد        
النسائي األورويب، وجلنة اخلدمات األفريقية، واالحتاد الدويل       

ات أسر املفقودين يف الرتاعات املـسلحة، واملنظمـة         لرابط
األفريقية للعمل من أجل مكافحة اإليدز، واجلمعية الدوليـة         
لدراسات اإلجهاد الناجم عن الصدمة النفسية، ومؤسـسة        
السالم العاملي الماغانشني، ومنظمة باكس كريسيت، واحلركة 
الكاثوليكية الدولية للسالم، ومشروع تانـدمي، ومؤسـسة        
احلكمة، واملنظمة الكندية لصوت املرأة من أجـل الـسالم،          
ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واهليئة الدوليـة املعنيـة          
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بأجهزة الطهي العاملة بالطاقة الشمسية، واالحتـاد العـاملي         
للصحة العقلية، واحتاد الواليات املتحدة للسالم يف الـشرق         

وبـا، ومنظمـة    األوسط، وشبكة دور املرأة يف التنمية ألور      
الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، واالحتاد العام        
للمرأة العربية، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني الشمال         
واجلنوب، والرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم، واملنظمـة        
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ورابطـة         

ت، ورابطة األمم املتحدة إلسبانيا، ومنظمـة       النساء األفريقيا 
آباء وأبناء مارينول، ومنظمة راهبات مـارينول للقـديس         
دومينيك، واحملفل الدويل لرعاية األطفال، واملركز الفلسطيين       

، واللجنـة   )بديل(ملصادر حقوق اإلنسان املواطنة والالجئني      
د األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان، واحتـا       

احملامني العرب، واالحتاد العام للمرأة العراقية، واالحتاد الدويل        
لألخصائيني االجتماعيني، والرابطة الدولية للمـدن رسـولة        
السالم، وجلنة األطفال اهلسبان واألسر اهلسبانية، ومنظمـة        
زورق السالم، ومنظمة العمل الدويل مـن أجـل الـسالم           

واحتاد السلم والتوفيق،   والتنمية يف منطقة البحريات الكربى،      
ومعهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، ومنظمـة العـامل        
للعامل، ورابطة اإلسربانتو العاملية، واجمللس الوطين للمنظمات       
النسائية األملانية، واالحتاد العاملي للمرأة الريفيـة، ومنظمـة         
الكأس املقدسة، وجملس مراكز البحـوث األمريكيـة عـرب          

ر الدويل املعين بالعمل التطـوعي واألهـداف        البحار، واملؤمت 
اإلمنائية لأللفية، والرابطة الدولية للدفاع عن احلرية الدينيـة،         
ومجعية زينب للمرأة والتنمية، ومنظمة الكـأس، وائـتالف         

، ورابطـة املبـادرات     SURGIRيونانيما الدويل، ومؤسسة    
ال الدميقراطية، ومجاعة السيد العذراء والراعي الصاحل لألعم      

اخلريية، واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستـشاري        
اخلاص، ومعهد التركيب الكوكيب، ومكتب السلم الـدويل،        
ومركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف إقلـيم          
الباسك، ومؤسسة الصحة والـسعادة والتقـوى، ورابطـة         

ركـة الدوليـة    دجينو، ورابطة املرأة الريفية يف نيجرييا، واحل      
ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، والرابطة النيجرييـة        
لكشافة البيئة، والرابطة الدولية لبحوث السالم، وحمفل احمليط        
اهلادئ للمرأة والقانون والتنمية، ومنظمة التقـدم الدوليـة،         
وهيئة الفهود الرمادية، واالحتاد األورويب لضحايا حـوادث        
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 وهي منظمات غري حكومية مدرجـة       التصادم على الطرق،  
  على القائمة

A/HRC/11/NGO/30 بيان خطي مقدم من الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية،           ٣
  وهي منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/31 بيان خطي مقدم من املركز اآلسيوي للموارد القانونية، وهو           ٤
  كز استشاري خاصمنظمة غري حكومية ذات مر

A/HRC/11/NGO/32 املركز ذاته  ٤  
A/HRC/11/NGO/33 املركز ذاته  ٤  
A/HRC/11/NGO/34 املركز ذاته  ٤  
A/HRC/11/NGO/35 املركز ذاته  ٤  
A/HRC/11/NGO/36 املركز ذاته  ٤  
A/HRC/11/NGO/37 املركز ذاته  ٤  
A/HRC/11/NGO/38 املركز ذاته  ٤  
A/HRC/11/NGO/39 خطي مقدم من حركة التسامح الدولية، وهي منظمـة         بيان    ٣

  غري حكومية ذات مركز استشاري خاص
A/HRC/11/NGO/40 بيان خطي مقدم من رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات           ٩

  األمريكية، وهي منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة
A/HRC/11/NGO/41 ضة التعذيب، وهي   بيان خطي مقدم من املنظمة العاملية ملناه        ٤

منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص، ومركـز         
 خوارس، وهو منظمة -ميغيل أوغستني برو : حقوق اإلنسان 

  غري حكومية مدرجة على القائمة 
A/HRC/11/NGO/42 ميغيل أوغستني  : بيان خطي مقدم من مركز حقوق اإلنسان        ٤

 خوارس، وهو منظمة غري حكومية مدرجـة علـى          -برو  
  القائمة

A/HRC/11/NGO/43 بيان مشترك مقدم من منظمة الشمال واجلنـوب يف القـرن             ٣
احلادي والعشرين، وهي منظمة غري حكوميـة ذات مركـز        
استشاري خاص، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، ورابطـة    
حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، ومنظمة التنميـة     

مات غري حكومية مدرجة علـى      العلمية الدولية، وهي منظ   
  القائمة
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A/HRC/11/NGO/44 بيان خطي مشترك مقدم من مؤسـسة كاريتـاس الدوليـة           ٣
، )االحتاد الدويل للجمعيات اخلريية واالجتماعية الكاثوليكية     (

والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، وجلنة الكنائس        
ي، وهيئـة   للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنـائس العـامل       

الفرنسيسكان الدولية، واجمللس الدويل للمـرأة، واحلركـة        
 العامل الرابـع، واملنظمـات غـري       -الدولية إلغاثة امللهوف    

احلكومية ذات املركز االستشاري العام، ورابطـة الرهبـان         
، )درجـة الوعَّـاظ   (الدومينيكيني املناصرين للعدالة والسالم     

اعيني، واالحتاد اللـوثري    واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتم   
العاملي، واحلركة الكاثوليكية الدوليـة للـشؤون الفكريـة         
والثقافية، واحلركة الدولية للطلبـة الكاثوليـك، واملكتـب         
الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة، واملنظمة العاملية ملناهـضة      
التعذيب، وهي منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري         

 والعمل بشأن أولوية الغذاء، وهي      خاص، وشبكة املعلومات  
  منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة

A/HRC/11/NGO/45 بيان خطي مقدم من االحتاد الدويل للدراسـات اإلنـسانية            ٤
واألخالقية، وهو منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري        

  خاص
A/HRC/11/NGO/46 بيان خطي مشترك مقدم من املركـز اآلسـيوي للمـوارد             ٣

القانونية، وهو منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري         
عام، وجلنة رصد حقوق احملامني الكنديني، وهي منظمة غري         

  حكومية ذات مركز استشاري خاص
A/HRC/11/NGO/47 بيان خطي مشترك مقدم من اللجنة الوطنية السودانية املعنية           ٣

ات باملمارسات التقليدية الضارة، وهي منظمة غري حكومية ذ       
مركز استشاري خاص، واجلمعيـة األفريقيـة األمريكيـة         
للمساعدة اإلنسانية والتنمية، وهي منظمة غـري حكوميـة         

  مدرجة على القائمة
A/HRC/11/NGO/48 بيان خطي مشترك مقدم من جملس الوكاالت الطوعيـة يف            ٤

السودان، وهو منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري         
األمريكية للمـساعدة اإلنـسانية     خاص، واجلمعية األفريقية    

  والتنمية، وهي منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة
A/HRC/11/NGO/49 بيان خطي مشترك مقدم من منظمة العفو الدوليـة، وهـي             ٦

  منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص
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A/HRC/11/NGO/50 بيان خطي مشترك مقدم من جملس الوكاالت الطوعيـة يف            ٤
ن، وهو منظمة غري حكومية ذات مركز استـشاري         السودا

خاص، واجلمعية األفريقية األمريكية للمـساعدة اإلنـسانية        
  والتنمية، وهي منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة

A/HRC/11/NGO/51 األخـوة   -بيان خطي مشترك مقدم من مجعية األمم األوىل           ٣ 
نود، واملنظمـة   اهلندية الوطنية، واجمللس الدويل ملعاهدات اهل     

الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية، وهي منظمـة غـري          
  حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/52 بيان خطي مشترك مقدم من اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود،           ٣
  وهو منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/11/NGO/53 اجمللس ذاته   ٣  
A/HRC/11/NGO/54 املركز الدويل ملناهـضة     ١٩بيان خطي مقدم مبوجب املادة        ٤ ،

  الرقابة، وهو منظمة غري حكومية مدرجة على القائمة
A/HRC/11/NGO/55 بيان خطي مقدم من منظمة حمامو مينبيون مـن أجـل جمتمـع               ٤

 دميقراطي، وهي منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري خاص
  ت املؤسسات الوطنيةالوثائق الصادرة يف سلسلة نشرا

A/HRC/11/NI/1 معلومات مقدمة من مكتب أمني املظامل يف االحتاد الروسي          ٣ :
  مذكرة من األمانة

A/HRC/11/NI/2 معلومات مقدمة من اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف             ٣
  مذكرة من األمانة: ماليزيا

A/HRC/11/NI/3 ن اللجنـة   معلومات مقدمة م  : االستعراض الدوري الشامل    ٦
  مذكرة من األمانة: الوطنية حلقوق اإلنسان يف ماليزيا

A/HRC/11/NI/4 مذكرة : معلومات مقدمة من جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني         ٣
  من األمانة

A/HRC/11/NI/5 معلومات مقدمة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كينيا          ٣ :
  مذكرة من األمانة

A/HRC/11/NI/6 مقدمة من حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان        معلومات  ٣  :
  مذكرة من األمانة

A/HRC/11/NI/7 اللجنة ذاهتا  ٣  
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  املرفق اخلامس

نني من قبـل    قائمة باملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املعيَّ           
  اجمللس يف دورته احلادية عشرة

  قيفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفري
  )اليونان( ألكسندر -السيد سيسيليانوس لينوس 

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي
  )النرويج(السيد مادز أنديناس 

  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي
  )لبنان(السيد عثمان احلاج 

  املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني
  )الربازيل(سيلفا إ هناول دي ألبوكريِكك كارينا سيلفا الّبرَيالسيدة غا

  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
  .)جنوب أفريقيا(السيدة رشيدة ماجنو 

        
  


