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  مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
، دورته الثالثـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

يف جنـوب أفريقيـا يف      واسُتعرضت احلالة   . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١ من
وترأس وفـد جنـوب أفريقيـا       . ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف      

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلـق      . أندرييس نيل، نائب وزير العدل والتطوير الدستوري      
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٤جبنوب أفريقيا يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف 

اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  /أيار ٣ويف    -٢
  .اجلمهورية التشيكية وملديف والكامريون: لتيسري استعراض احلالة يف جنوب أفريقيا) الثالثية

 مـن مرفـق    ٥ والفقـرة    ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :الية ألغراض استعراض احلالة يف جنوب أفريقيا، صدرت الوثائق الت١٦/٢١ قراره

ــرة     )أ(   ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري
)A/HRC/WG.6/13/ZAF/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/13/ZAF/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة ) املفوضية(

  ).A/HRC/WG.6/13/ZAF/3) (ج(١٥ملفوضية وفقاً للفقرة موجز أعدته ا  )ج(  
وأُحيلت إىل جنوب أفريقيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً               -٤

آيسلندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          
 وميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقع الـشبكي          .وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا   

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
نقل أندرييس نيل، نائب وزير العدل والتطوير الدستوري، إىل الفريق العامل املعـين           -٥

  .ض الدوري الشامل أطيب التحيات من حكومة وشعب جنوب أفريقياباالستعرا
وذكر أن جنوب أفريقيا هي من بني أول جمموعة من البلدان اليت اسُتعرضت حالتـها                 -٦
، وبالتايل، يشرفها عظيم الشرف وهي تقدم ٢٠٠٨إطار االستعراض الدوري الشامل يف عام  يف

 إىل أهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، مبا يف ذلـك           تقريرها الثاين إىل هذه اآللية اليت تستند      
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العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي يقضي بتـساوي الـشعوب يف                إمناء
احلقوق وحبقها يف تقرير مصريها، وحتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الطابع              

 اإلنساين، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان        االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو     
  .واحلريات األساسية للجميع

علـى  اً   عام ١٨ويف وقت سابق من هذا العام، كانت جنوب أفريقيا قد احتفلت مبرور               -٧
، ١٩٩٤أبريـل  / نيسان ٢٧إرساء الدميقراطية اليت أعقبت أول انتخابات دميقراطية فيها جرت يف           

  .١٩٩٧فرباير / شباط٤امسة عشرة لبدء نفاذ دستورها يف فضالً عن الذكرى اخل
وحيدد الدستور اإلطار الذي ميكن التغلب يف نطاقـه علـى إرث نظـام الفـصل                  -٨

العنصري، استناداً إىل رغبة البلد اجلماعية يف رأب انقسامات املاضي وإرساء جمتمع قائم على              
ان األساسية، والعمل تدرجيياً على حتسني      القيم الدميقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنس     

نوعية حياة شعبه، وبناء جنوب أفريقيا دميقراطية ومتحدة قادرة على أن تتبوأ املكانة الالئقة              
  .هبا بني األمم

وأنشأ الدستور مؤسسات قانونية، مثل جلنة املساواة بني اجلنسني، وجلنـة حقـوق             -٩
فية والدينية واللغوية ومحايتـها، للمـساعدة يف        اإلنسان، وجلنة تعزيز حقوق الطوائف الثقا     

وُسنت أيضاً تشريعات ملكافحة التمييز، ومنح املواطنني       . ضمان إعمال تلك احلقوق وغريها    
  .فرص الوصول إىل حماكم املساواة يف حال التعرض لذلك التمييز

قية وحىت يف خضم صراع مرير، وضعت حركة التحرير يف جنوب أفريقيا قَيماً أخال              -١٠
من التعاطف اإلنساين والتضامن تتجاوز إىل حد بعيد احلدود الـضيقة ملعارضـتها للنظـام               

ومثّلت تلك احلركة هدفاً نبيالً، ومل تسَع لتكـون         . االجتماعي القائم على الفصل العنصري    
 أي السعي لتحقيـق     -وأكدت إنسانية اإلنسان    . أفضل من نظام الفصل العنصري فحسب     

  .المجمتمعات يعمها الس
ومع مرور الوقت، بطبيعة احلال، حتسن استيعاب عملية االستعراض الدوري الشامل             -١١

ومتطلباهتا، وحتسن إدراكُها وفهُمها العام حتسناً كبرياً مقارنة بتجربة الدولة وتفاعلها األولني            
  .، يف دورته األوىل٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥مع الفريق العامل يف 

 عن امتناهنا ألن التشكيالت الواسعة النطاق اليت يتألف منها          وأعربت جنوب أفريقيا    -١٢
اجملتمع املدين، باعتبارها جهات معنية نشطة يف قطاع حقوق اإلنسان، قد اعتربت العمليـة              
أيضاً مفيدة، وقدمت تقاريرها املستقلة اخلاصة هبا، اليت تعكس جتارهبا يف جمال التمتع حبقوق              

  .اإلنسان يف البلد
جنوب أفريقيا وتقدر التوصيات املوجهة إليها خالل دورة الفريق العامـل           وتدرك    -١٣

  .األوىل لتنظر فيها وتنفذها
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وال تزال كل جهود احلكومة هتدف إىل معاجلة أوجه عدم املساواة والتفاوت والظلم               -١٤
التارخيي، واستعادة العدالة االجتماعية للشعب، وبناء جمتمع متحد ودميقراطـي دون متييـز             

  .صري أو جنساينعن
 ماليني من البيض، واجهت     ٥ويف حني أن نظام الفصل العنصري كفل الرفاه جملرد            -١٥

احلكومة الدميقراطية اجلديدة فور تعيينها املهمة الضخمة املتمثلـة يف حتقيـق رفـاه مجيـع                
وترتبت على تلك املهمة آثار مـن بينـها         .  مليون شخص  ٤٠ أي ما يزيد على      - السكان

مال التدرجيي لألمن الغذائي، والوصول إىل اخلدمات الصحية، والتعليم اجليـد،           ضمان اإلع 
والضمان االجتماعي، والسكن الالئق، واملياه والصرف الصحي، والتنمية الريفية، وإصـالح     

  . مبوارد حمدودة للغاية-األراضي وإعادهتا، وكهربة املناطق الريفية واملناطق احمليطة باملدن 
حلكومة على مر السنني، يف إطار جهودها الرامية إىل إعمال احلقـوق            وقد قامت ا    -١٦

االجتماعية واالقتصادية، ومن خالل العمل مع الشعب، بتوسيع نطـاق تقـدمي اخلـدمات              
  .االجتماعية

.  مليون وحدة سكنية جديدة    ٢,٨، وفّر برنامج اإلسكان الوطين      ١٩٩٤ومنذ عام     -١٧
 يف املائـة مـن الـسكان،    ٢٥ص إضايف، أي قرابة  مليون شخ١٣,٥  لأوى  وأتاح ذلك امل  

        /وحبلول كانون األول  . جيعل من هذا الربنامج أحد أكرب برامج اإلسكان املدعم يف العامل           مما
 يف  ٧٥ يف املائة من األسر الريفية حتصل على املياه النظيفـة، و           ٨٧، كانت   ٢٠١١ديسمرب  

  .مرافق الصرف الصحياملائة منها تستفيد من إمكانية الوصول إىل 
 مليون شخص،   ١٥وعالوة على ذلك، تقدم احلكومة منحاً اجتماعية إىل أكثر من             -١٨

 يف املائة من السكان، وال سيما الفئات الضعيفة، مثل األطفال واألشـخاص             ٣٠أي حوايل   
واألهم من ذلـك أن هـذه       .  عاماً واألشخاص ذوي اإلعاقة    ٦٠الذين تزيد أعمارهم على     

  .شمل حالياً غري املواطنني الذين لديهم وضع اإلقامة الدائمة والالجئنيالفوائد ت
وقد ُوسع نطاق احلصول على التعليم األساسي من خالل زيادة فـرص التحـاق                -١٩

 ٨األطفال من األسر الفقرية باملدارس عن طريق إلغاء دفع الرسوم املدرسية الذي يستفيد منه               
مؤسسات التعليم العايل إىل منح دراسـية للطـالب   ماليني طفل، وعن طريق حتويل قروض  

  .املتفوقني
ويتمثل أحد أهم اإلجنازات، يف جمال التعليم، يف مضاعفة عـدد امللـتحقني مبرحلـة                 -٢٠

. ٢٠١١ تلميذ يف عام     ٧٠٥ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٣ تلميذ يف عام     ٣٠٠ ٠٠٠األساسي من    التعليم
 سـنوات  ٧الذين تتراوح أعمارهم بني  يف املائة من األطفال    ٩٨,٥، كان   ٢٠٠٩وحبلول عام   

 سـنة   ١٤ سـنوات و   ٧ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          ٩٨,٨ سنة و  ١٥و
 يف املائـة  ١٠٠ويظل البلد على استعداد لتحقيق هدفه املتمثل يف التحاق . مسجلني يف املدارس  

  .٢٠١٤من األطفال باملدارس حبلول عام 
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فباإلضافة إىل املستشفيات العامة املوجـودة      . ت كثرية وشهد قطاع الصحة تطورا     -٢١
 مستـشفى يف املنـاطق الريفيـة        ٢٩ مستشفى، جيري بناء ما جمموعه       ٣٨٥البالغ عددها   

وسـتقدم هـذه    .  مستشفى آخر يف مرحلة التخطيط والتصميم      ١٧واحلضرية، بينما يوجد    
وميكن حالياً ألكثـر    . يدزاملرافق أيضاً خدمات للمصابني بفريوس نقص املناعة البشري واإل        

 عيادة للرعاية الصحية األولية أن توفر املشورة والفحوص والعالج للمـصابني            ٣ ٠٠٠ من
وقد أسفر ذلك عن زيادة يف عدد املرضى احلاصـلني          . بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز    

 ٢٠٠٨ شخص يف عـام      ٥٠٠ ٠٠٠على العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي، من        
وحتسنت فرص حصول األمهات واألطفال علـى       . ٢٠١٢ مليون شخص يف عام      ١,٩ إىل

الفحص والعالج املتعلقني بفريوس نقص املناعة البشري، مما أدى إىل اخنفاض معدالت انتقال             
 ٢٠٠٨ يف املائة يف عـام       ٨ يف املائة، أي من      ٥٠الفريوس من األم إىل الطفل بنسبة تتجاوز        

  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٣,٥ إىل
وقد أعطت جنوب أفريقيا األولوية لقضايا املساواة بني اجلنسني والنهوض حبقـوق              -٢٢

وأنـشأت احلكومـة، يف     . املرأة، وتعزيز حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها       
، وزارة مكتملة األركان تعىن بشؤون املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقـة،            ٢٠٠٩ عام

ئيسية يف الدعوة لتعميم مراعاة السياسات والربامج احلكوميـة ورصـدها           وتتمثل واليتها الر  
  .يتعلق بتلك الفئات املستهدفة فيما
ونظراً إىل موجة   . وعالوة على ذلك، حيظر الدستور التمييز على أساس امليل اجلنسي           -٢٣

ويـة  العنف األخرية اليت استهدفت املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهل            
اجلنسية واخلناثى، أنشأت احلكومة فرقة عمل وطنية تضم ممثلني عن احلكومة واجملتمع املدين             
لتقدمي املشورة بشأن التدابري الالزمة لضمان أقصى قدر من احلماية وسبل االنتصاف املالئمة             

وأصدرت احملاكم قراراً شكل سابقة هامة وأرسلت إشـارة         . ومكافحة اإلفالت من العقاب   
 ١٨ويف اآلونة األخرية، ُحكم بالسجن ملـدة        .  بعدم التسامح مع اجلرائم من هذا النوع       قوية

  .ملثليات" االغتصاب التأدييب"عاماً على أربعة أشخاص ارتكبوا جرمية تسمى 
وتواصل احلكومة خبطى ثابتة سعيها لبناء أّمة موحدة يف تنوعها، وإنـشاء منـابر                -٢٤

. وتعميق قبول اآلخر والتسامح والوئـام بـني األعـراق      للحوار االجتماعي من أجل تعزيز      
وحتقيقاً هلذه الغاية، أنشئت مؤسسات متخصصة، ينص عليها الدسـتور، لتعزيـز حقـوق             

  .األشخاص وممارساهتم الثقافية واللغوية والدينية ومحايتها
مل يتعلق خبلق أفريقيا أفضل يف عا      فيماوتشكل هذه القيم أيضاً رؤية جنوب أفريقيا          -٢٥

  .أفضل بناءًَ على مبادئ العدالة االجتماعية والعاملية
وعلى الصعيد العاملي، استضافت جنوب أفريقيا عدداً من املؤمترات من بينها مـؤمتر               -٢٦

األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، واملؤمتر العاملي ملكافحة            
ي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومسابقة كأس          العنصرية والتمييز العنصر  
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 اليت نظمها االحتاد الدويل لكرة القدم، ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم             ٢٠١٠العامل لعام   
، مما يـدل علـى      )الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف    (املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  .لياهتا العاملية، وتشجيعها لنظام عاملي نزيه وعادل ومنصفالتزامها بالتعددية وقبوهلا ملسؤو

 ٢٠٠٢وحتقيقاً هلذه الرؤية، استضافت احلكومة مؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف عام              -٢٧
وأدت فيه دوراً هاماً على املستوى اإلقليمي، حيث أُطلق القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي             

 بناء أفريقيا متحدة وقوية من أجـل تعزيـز االنـسجام       سعياً لتنفيذ رؤية مشتركة تتمثل يف     
  .والتضامن بني شعوهبا

وعالوة على ذلك، استضافت جنوب أفريقيا مؤمتر القمة العاملي ألفارقة املهجـر،              -٢٨
، الذي اختتم أعماله مؤخراً، وُعقد فيه العزم على تأسيس برنـامج            ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥ يف

الحتاد األفريقي، يهدف إىل ربط املهاجرين باجلهود اإلمنائية        خاص مبتطوعي الشتات يف إطار ا     
  .يف القارة، وإعطاء معىن عملي ملفهوم األسرة األفريقية الواحدة

وستواصل احلكومة السعي لتحقيق أولوياهتا الرئيسية، على النحو املبّين يف اإلطـار              -٢٩
ات إنشاء النظام الوطين وتشمل تلك األولوي). ٢٠١٤-٢٠٠٩(االستراتيجي املتوسط األجل 

  .للتأمني الصحي هبدف ضمان تغطية صحية شاملة
وتعمل احلكومة على تنفيذ استراتيجية للمساواة بني اجلنسني من أجل حتقيق غايتها              -٣٠

فعلى سبيل املثال، تبلغ نسبة .  يف املائة كحد أدىن٥٠تقل عن   اليف بلوغ حصة متثيلية للنساء
 يف املائة بعد أول انتخابـات       ٢٥ يف املائة مقارنة بنسبة      ٤٤ التشريعية   متثيل املرأة يف اجملالس   

وجيري اإلعداد لقانون جديد بشأن املساواة بني اجلنسني، يهدف         . ١٩٩٤دميقراطية يف عام    
  .إىل إنفاذ تدابري تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف مجيع قطاعات اجملتمع

 عن سعادته لإلبالغ بأن اإلحـصاءات       يتعلق بالسالمة واألمن، أعرب الوفد     فيماو  -٣١
يتعلق باجلرائم تؤكد أن األمور بـدأت تـتغري يف      فيما ٢٠١١سبتمرب  /الصادرة خالل أيلول  
فقد بّينت اإلحصاءات املبلغ عنها اخنفاضاً يف عدد اجلـرائم، جبميـع            . جمال مكافحة اجلرمية  

 لضحايا اجلرائم تدعم    ٢٠١١م  ومن املهم اإلشارة إىل أن نتائج االستقصاء الوطين لعا        . فئاهتا
  .االجتاهات اليت ُتظهر تراجعاً يف مستويات اجلرمية

وكل ما ذُكر أعاله أمثلة على األولويات الرئيسية اليت تنفذها حكومـة جنـوب                -٣٢
يتعلق بـاحترام حقـوق      فيماأفريقيا سعياً لتحقيق تطلعات شعبها والوفاء بالتزاماهتا الدولية         

وستواصل احلكومة العمل بال كلل     . ساسية وتعزيزها ومحايتها وإعماهلا   اإلنسان واحلريات األ  
وحتقيقاً هلذه  . من أجل تنمية البلد، بوصفه دولة إمنائية تستجيب الحتياجات شعبها وتطلعاته          

  .الغاية، تسعى احلكومة جاهدة لتعزيز القطاع العام لتحسني تقدمي اخلدمات داخل دولة إمنائية
 بالعمل مع املؤسسات املستقلة اليت أنـشئت لـدعم الدميقراطيـة    واحلكومة ملتزمة   -٣٣

  .الدستورية، مثل جلنة حقوق اإلنسان، وجلنة املساواة بني اجلنسني، ومكتب املدافع العام
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وتتعهد احلكومة أيضاً بالتزامها ببذل كل ما يف وسعها للتوقيع والتصديق، قبل هناية               -٣٤
 يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون         ، على مجيع الصكوك املعلقة    ٢٠١٢عام  

  .اإلنساين الدويل
وذكر الوفد، يف اخلتام، أن تقدماً هائالً قد أُحرز على مدى السنوات الثماين عشرة                -٣٥

يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله، وأن احلكومة تعي جيداً قول رئيسها              ال املاضية، ومع ذلك  
لقد توقفُت هنا حلظة لكي أستريح، لكي ألقي نظرة خاطفة علـى         : "السابق نيلسون مانديال  

لكنه ليس  . هذه املناظر الرائعة اليت حتيط يب، ولكي أنظر إىل الوراء فأتبني املسافة اليت قطعتها             
 مبقدوري أن أستريح إال هلذه اللحظة ألن احلرية إذ تأيت إمنا جتلب معها مسؤوليات، وإنـين               

  ".طأ ألن مشواري الطويل مل ينته بعدأجرؤ أن أتلكأ أو أتبا ال

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وقُدم الشكر إىل وفد جنوب أفريقيـا     .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٧٧أدىل    -٣٦

. على عرضه التقرير الوطين وعلى مشاركته البناءة يف عملية االستعراض الـدوري الـشامل             
  .ملقدمة أثناء احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقريروترِد التوصيات ا

وأثنت اهلند على جنوب أفريقيا ملا حققته من إجنازات يف خمتلف اجملاالت، مبـا يف                 -٣٧
وطلبت معلومات عن كيفية مواءمة جلنـة       . ذلك التأمني الصحي والتعليم االبتدائي للجميع     
عين بتنسيق اآلليات لتنفيذ برامج مـن أجـل         التخطيط املنشأة حديثاً مع نظام اجملموعات، امل      

  .حتقيق األولويات الرئيسية الوطنية احملددة لإلطار االستراتيجي املتوسط األجل
وأعربـت عـن    . ورحبت إندونيسيا باخلطوات املتخذة ملعاجلة أوجه عدم املساواة         -٣٨

عـاوين ملـساعدة    تقديرها للشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اعتماد برنـامج ت           
احلكومات والشركاء على حتديد العراقيل اليت تعترض أهدافاً بعينها من بني األهداف اإلمنائية             

وأشارت إىل أن جنوب أفريقيا تواجه حتديات كبرية يف مكافحة          . لأللفية، وإعطائها األولوية  
  .وقدمت إندونيسيا توصيتني. العنصرية وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

إىل خمتلف السياسات واملمارسات يف جمال      )  اإلسالمية -مجهورية  (وأشارت إيران     -٣٩
تعزيز حقوق اإلنسان وطنياً ودولياً، وال سيما تنفيذ التشريعات والربامج، مما أثر تأثرياً إجيابياً              

ائي، يف نوعية احلياة يف البلد، مبا يشمل التأمني الصحي، واألمن الغذائي، والتعلـيم االبتـد              
  .وقدمت إيران توصيات. واحلصول على التعليم العايل

وأثىن العراق على اإلجنازات اليت حتققت يف تنفيـذ التوصـيات الـيت قُبلـت يف                  -٤٠
وأشار إىل حتديد األولويات يف جماالت التعليم والـصحة  . االستعراض الدوري الشامل األول 

الئق ومكافحة الفساد واجلرمية والتنمية     والنمو االقتصادي وخلق فرص العمل وتوفري العمل ال       
  .وقدم العراق توصيات. وإصالح األراضي
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. وأعربت آيرلندا عن تقديرها لإلجنازات اليت أُحرزت يف التصدي إلرث انعدام املساواة             -٤١
وأشـارت إىل أن كراهيـة      . وحثت على أن ُتعطى أولوية قصوى لقانون مكافحـة التعـذيب          

وشجعت آيرلندا جنوب أفريقيا على مواصـلة جهودهـا         . ياً كبرياً تزال تشكل حتد   ال األجانب
  .وقدمت توصيتني. الرامية إىل منع العنف اجلنساين وتعزيز توفري اخلدمات واملساءلة يف هذا اجملال

وشكرت بولندا جنوب أفريقيا على تقريرها الوطين الزاخـر باملعلومـات وعلـى               -٤٢
  .وقدمت توصيتني.  الدوري الشاملمشاركتها البناءة يف عملية االستعراض

. اإليـدز /وأثنت اليابان على اخلطوات املتخذة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري           -٤٣
وشجعت جنوَب أفريقيا على النظر يف املبادئ والتوجيهات ذات الصلة وقرار اجلمعية العامة             

يقيا يف التصدي للتمييز    بشأن التمييز املرتبط مبرض اجلذام، وذلك يف إطار استمرار جنوب أفر          
وأعربت اليابان عن أملها أن تواصل جنوب أفريقيا مكافحة العنـصرية           . املرتبط هبذا املرض  
  .وقدمت توصيتني. وكراهية األجانب

وأثنـت  . وأشارت ليسوتو إىل التدابري املتخذة العتماد نظام وطين للتأمني الصحي           -٤٤
ان، وهي جهود كان هلا دور فعال يف جناح         على اجلهود اجلارية لتحسني حالة حقوق اإلنس      

االنتقال من نظام الفصل العنصري إىل نظام دميقراطي متعدد الثقافات، ويف العمـل املتعلـق           
  .وقدمت ليسوتو توصية. بالقضاء على الفقر والتفاوت االجتماعي

ت وأشادت ماليزيا باجلهود اليت ُبذلت منذ االستعراض الدوري الشامل األول وأشار       -٤٥
وسلّمت بالتحديات النامجة   . إىل االلتزام باعتماد قوانني وسياسات للنهوض حبقوق اإلنسان       

عن عقود من التمييز العنصري ومشاكل أخرى خالل حقبة االستعمار، ورحبـت بلجنـة              
  .وقدمت ماليزيا توصيتني. التخطيط الوطنية اجلديدة اليت أنشأهتا الدولة

ار التشريعي واإلصالحات للتغلب على الفقر وأوجـه    ورحبت موريتانيا بتعزيز اإلط     -٤٦
وأعربت عن تقديرها إلنشاء الوزارة املعنية بـشؤون املـرأة والطفـل        . التفاوت االجتماعي 

وشجعت جنوَب أفريقيا على مواصلة عملها لتحسني ظـروف         . واألشخاص ذوي اإلعاقة  
  .ار باألشخاصاالحتجاز يف لينديال، واستكمال القانون املتعلق مبكافحة االجت

وأبرزت املكسيك التقدم احملرز يف التعليم االبتدائي وحصول املصابني بفريوس نقص             -٤٧
وأشارت إىل االلتزامات املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة         . املناعة البشري على الرعاية الصحية    

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فاستفسرت عن اخلطوات اليت جيـري اختاذهـا           
سراع يف تنفيذ االستراتيجية الرامية إىل تغيري القوالب النمطية السلبية اليت متيز ضد املـرأة               لإل
  .وقدمت املكسيك توصيات. القضاء على تلك القوالب أو
ورحب املغرب باهليئة اجلديدة املعنية بتنمية الشباب، وطلب مزيداً من املعلومات عن            -٤٨

 بالتحديات اليت يواجهها البلد يف حتقيق األهداف اإلمنائية         وسلّم. واليتها وتكوينها وإجنازاهتا  
وحّيى الدور القيادي الذي تضطلع به جنوب أفريقيـا علـى           . لأللفية ذات الصلة بالصحة   

  .وقدم املغرب توصيتني. الصعيد الدويل يف جمال مكافحة العنصرية
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لقـرارات  وأعربت موزامبيق عن تقديرها للخطوات املتخذة يف سـبيل إعمـال ا             -٤٩
وأثنت على الدور الرئيسي الذي تؤديه جنوب أفريقيا        . الدستورية والوفاء بااللتزامات الدولية   

يف بناء شراكات إقليمية قوية واستحداث برامج إقليمية مع وكاالت األمـم املتحـدة ذات               
  .وقدمت موزامبيق توصية. الصلة، ورحبت بإنشاء وكالة الشراكة اإلمنائية جلنوب أفريقيا

وأشادت ناميبيا جبنوب أفريقيا لرباجمها الرامية إىل التخفيف من الفقر، مبا يف ذلـك                -٥٠
إنشاء نظام للحماية االجتماعية، وخطة عملها يف جمال التعليم، والوكالة الوطنية للـشراكة             
اإلمنائية املقرر إنشاؤها قريباً، وكل هذه عناصر هامة للمساعدة يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة              

  .وقدمت ناميبيا توصيات. لفيةلأل
وأثنت هولندا على جنوب أفريقيا لدورها الرائد يف جملس حقوق اإلنسان، وال سيما   -٥١

ورحبت بالتزامها بإقامة شراكات مع اجملتمـع املـدين،         . يف خمتلف جماالت مناهضة التمييز    
  .وقدمت هولندا توصيتني. وإجراء حوار وطين لدى إعداد التقرير الوطين

واستفسرت نيوزيلندا عن تزايد وفيات األمهات ومعدالت االعتالل وخطط التصدي            -٥٢
وسألت أيضاً عن اخلطوات اليت سُتتخذ للتعامل مع العنف اجلنـسي، وخـصوصاً ضـد               . هلا

وطلبت معلومات مستكملة   . املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية       
يب، وعن خطط التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           عن قانون مكافحة التعذ   

. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة               
  .نيوزيلندا توصيتني وقدمت

وأشارت نيكاراغوا إىل التدابري اليت اختذهتا جنوب أفريقيا لتعزيز التنميـة البـشرية               -٥٣
وأشادت بإعادة إنـشاء    . ٢٠٣٠قتصادي من أجل القضاء على الفقر حبلول عام         والنمو اال 

. مؤسسة متخصصة يف جمال التصدي للعنف املرتيل، ومحايـة الطفـل واجلـرائم اجلنـسية              
  .نيكاراغوا توصيات وقدمت

وأبدت النرويج تأييدها لروح القيادة اليت تتحلى هبا جنوب أفريقيـا يف مكافحـة                -٥٤
وأعربت عن قلقهـا إزاء قـانون    .  على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية      العنف والتمييز 

ورحبت بإنشاء مؤسسات وطنية جديدة، وال سيما للتصدي للعنف         . محاية معلومات الدولة  
  .وقدمت النرويج توصيات. ضد املرأة

 .ونوهت باكستان بدور جنوب أفريقيا يف العمل الدويل ملناهضة العنصرية والتعصب     -٥٥
اليت هتدف إىل تعزيز احلياة     " الورقة اخلضراء املتعلقة باُألسر   "وطلبت مزيداً من املعلومات عن      

وأثنت على اجلهود املبذولة حالياً الختاذ التدابري املواتية للتنمية، غري أهنا أشارت إىل             . األسرية
ميش واإلقصاء  الظلم التارخيي الناجم عن االستعمار والفصل العنصري، والذي يتجلى يف الته          

  .وقدمت باكستان توصية. االجتماعي
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 يف جماالت خلق فرص العمل      ٢٠١٤-٢٠٠٩وأشارت فلسطني إىل أولويات الفترة        -٥٦
والصحة والتعليم ومكافحة الفساد واجلرمية وإصالح األراضي والتنمية الريفية، فضالً عـن            

. علـيم اجليـد للجميـع     والحظت فلسطني التحديات اليت تعترض توفري الت      . األمن الغذائي 
  .وقدمت توصيات

. ورحبت باراغواي، باعتبارها دولة ثنائية اللغة، مبشروع القانون املتعلق باللغات الوطنية  -٥٧
وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا لتحسني وضع األجانب احملتجـزين يف مركـز               

  .وقدمت باراغواي توصيتني. تهلينديال لإلعادة إىل الوطن ومنع االجتار باألشخاص ومكافح
وأثنت الفلبني على اختيار الدولة أولويات وطنية، تشمل توفري فرص العمل والصحة              -٥٨

والتعليم والتنمية الريفية وإصالح األراضي واألمن الغذائي، وتتوافق مع تعزيز ومحاية احلق يف             
  .وقدمت الفلبني توصية. العمل والصحة والتعليم والغذاء الكايف

وشجعت إيطاليا جنوب أفريقيا على مواصلة النهوض حبقوق اإلنـسان، وخباصـة              -٥٩
 من األهداف اإلمنائية لأللفية، وأشادت بدور البلد يف اعتماد قرار جملس            ٦ و ٥ و ٤األهداف  

وسألت عن التدابري املتخذة ملكافحـة      . حقوق اإلنسان بشأن امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية      
  .وقدمت إيطاليا توصية. ء التناسلية األنثوية يف أوساط املهاجرينظاهرة تشويه األعضا

وأثنت الربتغال على الدور القيادي جلنوب أفريقيا يف جمال مكافحة التمييز العنصري              -٦٠
وسلطت الضوء علـى    . والتعصب، وكررت التزام الربتغال باملساعدة يف مكافحة هذه اآلفة        

اً دولياً، وحيمي مجيع احلقوق، مبـا فيهـا احلقـوق           دستور جنوب أفريقيا الذي يلقى إعجاب     
  .وقدمت الربتغال توصيات. االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ونوهت مجهورية كوريا بإجنازات جنوب أفريقيا يف جماالت كثرية منـها التعلـيم               -٦١
د والصحة والقضاء على الفقر، وشجعتها على االستفادة من هذه اإلجنازات ومواصلة اجلهو           

  .وقدمت توصيات. لتحسني حالة حقوق اإلنسان
. وأثنت رومانيا على جنوب أفريقيا ملا ذكرته من عناصر إجيابية يف تقريرها الـوطين          -٦٢

يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري       فيماوأعربت عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم        
االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   التفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق        

  .وقدمت رومانيا توصية. وشجعتها على التصديق عليهما
وأشار االحتاد الروسي إىل التدابري املتخذة لتحسني اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان،             -٦٣

وأشاد بالتقدم احملرز   . واعتماد قوانني، وإنشاء هيئات تسهر على مراعاة حقوق الطفل واملرأة         
  .جمايل التعليم االبتدائي والصحة، وقدم توصيةيف 
والحظت السنغال حدوث تغيريات إجيابية هامة على املستوى املؤسسي واعتمـاد             -٦٤

وأشارت بوجه خـاص إىل     . تدابري قوية لتعزيز التنمية وحتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد         
  .مت السنغال توصيتنيوقد. خطة التنمية الوطنية ملكافحة الفقر والتفاوت االجتماعي



A/HRC/21/16 

GE.12-15127 12 

وأحاطت سنغافورة علماً بتركيز جنوب أفريقيا علـى التعلـيم وتنميـة املهـارات،        -٦٥
وذكـرت أن   .  يف املائة تقريبـاً    ١٠٠أن نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي قد بلغت         وأبرزت

أشري   ما اإليدز ما زال يشكل حتدياً، على حنو      /ارتفاع معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري      
  .وقدمت سنغافورة توصيتني. يف التقرير الوطين إليه
واعترفت سلوفاكيا باجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا يف حتسني فرص احلصول علـى               -٦٦

ورحبت بوجود مفـوض    . الوقاية والعالج واملساعدة للمصابني بفريوس نقص املناعة البشري       
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات.  جنوب أفريقيامعين حبقوق الطفل داخل جلنة حقوق اإلنسان يف

وشجعت سلوفينيا جنوب أفريقيا على مواصلة عملها من أجل حتقيـق األهـداف               -٦٧
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار اهلجمات على املثليات واملثليني ومزدوجي          . اإلمنائية لأللفية 

رود تقارير عن العنف ضد     امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، ووقوع جرائم الكراهية، وو        
األطفال، وعدم وجود تدابري تشريعية ملنع أعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الـسيئة   

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم
وأثنت إسبانيا على جنوب أفريقيا ملا أحرزته من تقدم يف مكافحة فـريوس نقـص                -٦٨

اية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية         اإليدز ومح /املناعة البشري 
وسألت عن التدابري املتخذة لضمان أال ُحيد قانون معلومات الدولـة مـن حريـة               . اجلنسية

الصحافة واحلق يف احلصول على معلومات عن أي جتاوزات ميكن أن يرتكبـها املوظفـون               
  .وقدمت إسبانيا توصيات. العموميون

أشادت سري النكا بدستور جنوب أفريقيا والتشريعات اليت سنتها بشأن متكـني            و  -٦٩
وأعربت عن مراعاهتا لنجاح جنـوب      . املرأة واملساواة بني اجلنسني وقضاء األطفال والصحة      

ورحبت بالقـانون املقتـرح     . أفريقيا يف االنتقال من الظروف التارخيية اخلاصة اليت واجهتها        
وقدمت . طنية وبالتزام جنوب أفريقيا بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       يتعلق باللغات الو   فيما

  .سري النكا توصية
وأثىن السودان على التحول الدميقراطي من خالل اجلهود الرامية إىل احلفاظ علـى               -٧٠

وأعرب عن تقديره إلنـشاء اإلدارة      . مؤسسات القيادة التقليدية ودجمها يف اهليئات اإلدارية      
  . وتساءل عن مدى تأثريها يف االستقرار واألمنالتقليدية،

تكل لتحسني سبل العيش، ومع ذلـك    الند أن البلد يبذل جهوداً  والحظت سوازيل   -٧١
تعمل املؤسسات اليت أنشئت لضمان املساواة وحقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها، يف بعض            

  .ند توصيةقدمت سوازيلو. األحيان، على تعطيل املسؤولني املنتخبني عن أداء واجباهتم
ورحبت السويد بتدابري محاية املرأة والطفل، ولكنها الحظت تقارير عن اسـتمرار              -٧٢

وأشارت إىل أن جنوب أفريقيا عملت، منذ أن أصبحت بلـداً           . العنف ضد النساء والفتيات   
ىل أن  غري أهنا أشارت أيضاً إ    . دميقراطياً، على تشجيع حرية التعبري واحلصول على املعلومات       

وقـدمت  . قانون محاية معلومات الدولة قد يؤدي إىل فرض قيود على حرية وسائل اإلعالم            
  .السويد توصيتني
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وأعربت سويسرا عن استمرار قلقها إزاء التمييز ضد املرأة، وال سـيما يف املنـاطق          -٧٣
  .توقدمت توصيا. واعترفت بأن لدى جنوب أفريقيا آليات لضمان استقالل القضاء. الريفية
والحظت تايلند مع التقدير تشجيع جنوب أفريقيا للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف       -٧٤

ورحبت أيضاً بتنفيذ التوصيات اليت قُـدمت       . إطار خطة التنمية الوطنية ومسار النمو اجلديد      
يتعلق بالوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة           فيماأثناء االستعراض الدوري الشامل األول      

  .وقدمت تايلند توصيتني. يدز وتوفري الرعايةاإل/البشري
 ليشيت الضوء على نظام اجملموعات الذي اعتمدته جنوب أفريقيا          -وسلطت تيمور     -٧٥

والحظت مع التعاطف التحديات اليت تواجههـا       . لضمان اتساق عمل املؤسسات احلكومية    
. عليم العايل على السواء   جنوب أفريقيا، وأعربت عن تقديرها لالهتمام بالتعليم االبتدائي والت        

  .وقدمت توصيتني. وأشارت إىل تقارير عن مستويات عالية من العنف اجلنساين
 معنية بالتخطيط، ونشر خطة للتنمية     ٢٠١٠وأبرزت توغو إنشاء جلنة وطنية يف عام          -٧٦

 للتوعيـة  ٢٠١٠وأعربت أيضاً عن تقديرها العتماد محلة يف عـام      . ٢٠١١الوطنية يف عام    
  .وقدمت توصيات. اإليدز/نقص املناعة البشريبفريوس 

واستفسرت أوكرانيا عن التدابري املتخذة لتحسني فرص احلـصول علـى الرعايـة               -٧٧
وأشادت جبنوب  . الصحية والعالج، وخاصة للنساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشري        
. بة قدوة لغريهـا   أفريقيا لضمان احلصول على املياه وأعربت عن أملها أن تكون هذه التجر           

  .وقدمت أوكرانيا توصية
وأعربت اململكة املتحدة عن القلق من استمرار اجلرائم العنيفة ضد النساء واملثليات              -٧٨

ورحبت بتأييـد   . واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية يف جنوب أفريقيا         
 احلكومة عدم تقييـد هـذا احلـق       الدستور حلرية التعبري وسألت عن السبل اليت ستكفل هبا        

  .وقدمت توصيتني. بالتشريع املقترح
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على جنوب أفريقيا ملوقفها يف جمال منع التمييز،              -٧٩

مبا يف ذلك على أساس امليل اجلنسي، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بـالعنف       
. واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسية        والتحامل ضد فئات املثليات     

واعترفت الواليات املتحدة باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر، غري أهنا أبدت قلقاً إزاء             
  .وقدمت توصيات. قانون محاية معلومات الدولة

حة كراهيـة   واعترفت أوروغواي بالتطورات املعيارية الرئيسية اليت حتققت يف مكاف          -٨٠
وأشـارت إىل   . األجانب والتحريض على الكراهية والعنف على أساس االنتمـاء العرقـي          

  .وقدمت توصيات. استمرار املواقف القائمة على السلطة األبوية إزاء املرأة
                وأبرزت أوزبكستان النتائج اإلجيابية يف التعليم االبتدائي والـضمان االجتمـاعي،             -٨١

واستفسرت عن اجلهـود  . ذلك وضع نظام وطين للتأمني الصحي واملعاشات التقاعدية      مبا يف   
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وقدمت . املبذولة لتطوير البنية التحتية وختفيف حدة الفقر وخفض مستويات البطالة املرتفعة          
  .أوزبكستان توصية

الضوء على برامج املساعدة االجتماعيـة      )  البوليفارية -مجهورية  (وسلطت فرتويال     -٨٢
 مـن األهـداف   ١ مليون شخص، وتساهم يف حتقيق اهلدف      ١٥ يستفيد منها أكثر من      اليت

وأشارت إىل الدور الدويل جلنوب أفريقيا يف تنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل             . اإلمنائية لأللفية 
  .وقدمت توصيات. ديربان
 واعترفت فييت نام بالتحديات اليت تواجهها جنوب أفريقيا باعتبارها جمتمعاً متعدد            -٨٣

األعراق والثقافات وأشادت باجنازاهتا الباهرة يف جماالت التعليم والرعاية الـصحية والنمـو             
  .وقدمت توصيتني. االقتصادي وخلق فرص العمل

وأثنت زمبابوي على التدابري اإلدارية والتشريعية والقضائية املتخذة من أجل النهوض             -٨٤
ت الكـربى يف امليـادين االجتمـاعي        حبقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا، فضالً عن اخلطوا       

والحظت التحديات املتبقية يف جماالت التعلـيم والـصحة         . واالقتصادي واملدين والسياسي  
  .وقدمت توصيتني. والعمل والتماسك االجتماعي

ورحبت اجلزائر باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها دون متييـز،               -٨٥
ورحبـت باإلطـار االسـتراتيجي املتوسـط األجـل          . اعيالتنمية والوئام االجتم   وحتقيق
وطلبـت اجلزائـر مزيـداً      .  يف سبيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية      ٢٠١٤-٢٠٠٩ للفترة
  .وقدمت توصية. املعلومات عن التدابري الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي من
، فـضالً   ٢٠١٤-٢٠٠٩وأشادت أنغوال باإلطار االستراتيجي املتوسط األجل للفترة          -٨٦

عن عدة مشاريع قوانني تتعلق مبنع التعذيب، والضمان االجتمـاعي، واإلجـرام احلاسـويب،              
  .وقدمت توصية. ورحبت أيضاً بتعزيز اإلطار املعياري حلماية حقوق اإلنسان. واالجتار بالبشر

ونوهت األرجنتني بإنشاء الوزارة املعنية بشؤون املرأة والطفل واألشـخاص ذوي              -٨٧
ورحبت بالتوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وشجعت         . إلعاقةا

  .وقدمت األرجنتني توصيتني. جنوَب أفريقيا على التصديق عليه
وأعربت أستراليا عن استيائها من استمرار املستويات العالية من العنـف اجلنـسي               -٨٨

وأشـادت  . نف املتصل بكراهية األجانب   وأبدت قلقها إزاء تواصل حوادث الع     . واجلنساين
ورحبت جبهود البلد مـن     . بقرار جنوب أفريقيا استضافة مؤمتر القمة العاملي ألفارقة املهجر        

  .وقدمت توصيتني. اإليدز/أجل مكافحة فريوس نقص املناعة البشري
وأثنت النمسا على جنوب أفريقيا إلحراز تقـدم يف جمـال احلقـوق االقتـصادية            -٨٩

وأعربت عن قلقها بشأن التقـارير      . اعية وكذلك يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية      واالجتم
وقـدمت  . اليت تفيد باستمرار التمييز ضد املرأة وارتفاع مستويات العنف اجلنسي واجلنساين          

  .النمسا توصيات
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ونوهت بنغالديش جبنوب أفريقيا لوضع برامج وسياسات، مثل برنامج اإلسـكان             -٩٠
نامج املنح االجتماعية، ولتوسيع نطاق الوصول إىل التعليم األساسي، وإنشاء جلنة           الوطين وبر 

تزال هناك حتديات     ال وشددت على أن تقدماً هائالً قد أُحرز، ومع ذلك        . التخطيط الوطنية 
  .بسبب االنقسامات االجتماعية والتفاوت االقتصادي

عزيز حقوق اإلنسان، وال سيما     وأثنت بلجيكا على دور جنوب أفريقيا اإلجيايب يف ت          -٩١
يتعلـق باملثليـات     فيماوسلطت الضوء على التشريعات التقدمية      . يف جمال مكافحة التمييز   

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، ولكنها الحظت وقوع حـوادث            
ملهـاجرين  وأعربت عن القلق إزاء مصري العمال ا      . عنف خطرية جداً، تشمل العنف اجلنسي     

  .وقدمت توصيات. وملتمسي اللجوء
وأشارت بوتسوانا بارتياح إىل التقدم احملرز يف التنميـة والتماسـك االجتمـاعي               -٩٢

وأشادت بصياغة وتنفيذ اإلطار . واملصاحلة الوطنية، وكذلك يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان   
علق بالـشؤون اجلنـسانية     يت فيمااالستراتيجي املتوسط األجل والحظت املبادرات املتخذة       

  .ومحاية الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة
وأثنت الربازيل على احلكومة ملكافحة الفقر وأوجه التفاوت االجتماعي، وكـذلك             -٩٣

وأشارت إىل  . إلنشاء الوزارة اجلديدة املعنية بشؤون املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة         
ونوهت بتصديق الدولة على    . عة البشري واإليدز  اخلطة الشاملة للعالج من فريوس نقص املنا      

. الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة  
  .وقدمت توصيتني

والحظت بوركينا فاسو بارتياح أن التقرير الوطين يصف اإلجراءات املتخذة لتنفيذ             -٩٤
وأشارت إىل أن العديد مـن      . اض الشامل األوىل  التوصيات اليت وردت خالل دورة االستعر     

  .وقدمت توصيتني. الصكوك الدولية مل ُيصدَّق عليها بعد
والحظت كندا أن هناك تقارير تفيد بأن بعض ضباط الشرطة يقبلون الرشوة مـن                -٩٥

مرتكيب جرائم االغتصاب؛ وباخنفاض معدالت التحقيق يف أعمال العنف اجلنسي والنجاح يف            
تكبيها، مبا يف ذلك احلوادث اليت ُيزعم أن مرتكبيها من أفراد قوات حفظ السالم              مالحقة مر 

واستفسرت كندا عن  . التابعة جلنوب أفريقيا، فضالً عن عدم كفاية الدعم املقدم إىل الضحايا          
  .وقدمت توصيات. التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها استجابة لتلك املخاوف

 اإلجنازات اهلامة اليت حققتها جنوب أفريقيـا يف اجملـال           وأشار الرأس األخضر إىل     -٩٦
يتعلق بالصحة، وال سيما مكافحة اإليدز، واجلهود املبذولة لضمان التعلـيم            فيمااالجتماعي  

  .وقدم توصية. واخلدمات االجتماعية على الرغم من الصعوبات املستمرة
مع املؤسسات الوطنيـة يف     والحظت تشاد بارتياح املشاورات الواسعة اليت أُجريت          -٩٧

يتعلق بالشباب، اليت ُتنفَّذ     فيماوأشارت إىل سياسات جنوب أفريقيا الدينامية       . إعداد التقرير 
عن طريق الوكالة الوطنية لتنشئة الشباب، وهتدف إىل تعزيز حريتهم االجتماعية وحتـررهم             

  .وقدمت تشاد توصيتني. االقتصادي
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ة لتعزيز حقـوق اإلنـسان يف اإلطـار القـانوين           واعترفت شيلي باجلهود املبذول     -٩٨
وأبرزت شيلي، بوجه خاص، التقدم احملرز يف . واملؤسسي، كجزء من عملية اإلصالح اجلارية

جماالت الضمان االجتماعي واحلق يف الغذاء، وإنشاء جلنة وزارية معنية مبكافحـة كراهيـة              
  .وقدمت توصيات. األجانب

رامية إىل محاية حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي        وأثنت الصني على املساعي ال      -٩٩
وسلطت الضوء على اإلجنازات احملققة يف جمال       . اإلعاقة والسكان األصليني وقدامى احملاربني    

والحظت اجلهود املبذولة للقـضاء علـى       . التعليم والترويج خلطة تأمني وطنية وبدء تنفيذها      
  .قدمت الصني توصيةو. كراهية األجانب وتعزيز الوئام االجتماعي

وأثىن الكونغو على جنوب أفريقيا الختاذ تدابري مثل تنفيذ نظام التـأمني الـصحي                -١٠٠
ورحب . الوطين، والقانون املتعلق باللغات الوطنية واملساواة بني الرجل واملرأة يف سن التقاعد           

  . بشأن التعليم٢٠١٤خبطة العمل لعام 
 لتعزيز إطار قانوين يشمل أعلى املعايري الدوليـة  وأشادت كوستاريكا جبنوب أفريقيا    -١٠١
وأعربت . يتعلق بالتعذيب، وأعربت عن األمل يف إقرار هذا التشريع على وجه السرعة            فيما

عن األمل أيضاً يف اإلسراع يف استكمال وتنفيذ خطة وطنية ملكافحة العنـصرية والتمييـز               
  .قدمت كوستاريكا توصيتنيو. العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وهنأت كوت ديفوار جنوب أفريقيا على شجاعتها السياسية، مسلطة الضوء علـى             -١٠٢
وذكّرت بواجب  . التحديات الكثرية اليت تواجهها يف بناء جمتمع متعدد األعراق وينعم بالوئام          

  .وقدمت توصية. اجملتمع الدويل التحلي بالتضامن مع جنوب أفريقيا
اإليدز، وفقـاً   /كوبا التقدم احملرز يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشري        وأبرزت    -١٠٣

وأشارت إىل إنشاء جلنة التخطيط     . للتوصيات املقدمة خالل دورة االستعراض الشامل األوىل      
، املكلفة بتعزيز التنمية والنمو على املدى الطويل، ممـا سـيؤدي إىل             ٢٠١٠الوطنية يف عام    

  .مت كوبا توصيةوقد. تقليص أوجه التفاوت
واعترفت اجلمهورية التشيكية بالتقدم احملرز يف تعزيز دور املرأة، ولكنها الحظـت              -١٠٤

وأعربت عن أسفها أن جنوب أفريقيا مل تتخذ تدابري تشريعية          . ارتفاع معدل العنف اجلنساين   
ـ           ٢٠٠٨منذ عام    ا  ملنع أعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة ومالحقة مرتكبيه
  .وقدمت توصيات. وأبدت قلقاً إزاء حماوالت احلد من حرية التعبري. ومعاقبتهم

وأعربت الدامنرك عن قلقها إزاء التقارير عن وقوع هجمات عنيفة ضد نساء بـسبب                -١٠٥
واستفسرت عن التدابري املتخذة لُيضمن لضحايا العنف اجلنساين الوصول فعلياً          . ميلهن اجلنسي 

ورحبت بالقانون املتعلق مبنع التعذيب ومكافحتـه       . مات الدعم االجتماعي  إىل العدالة وإىل خد   
  .وقدمت توصيتني. وطلبت معلومات عن اجلدول الزمين احملدد لُيصدر الربملان هذا القانون
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وأعربت جيبويت عن تقديرها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وللمبادرات املتخـذة             -١٠٦
  .وقدمت جيبويت توصيات.  رغم التحدياتلكفالة وضمان تعزيز حقوق املرأة

. وأشادت إكوادور باجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا ملكافحة التمييـز والعنـصرية      -١٠٧
وسلطت الضوء على ما حققه البلد من إجنازات تشمل النظام الوطين للتأمني الصحي وتعميم              

وقدمت إكـوادور   .  الوطنية التعليم االبتدائي ومشروع قانون جنوب أفريقيا املتعلق باللغات       
  .توصيتني
والحظت التحـديات  . ورحبت مصر بالربامج اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً يف نوعية احلياة     -١٠٨

املتصلة على وجه اخلصوص بكراهية األجانب والوئام االجتماعي، وأبدت اهتمامها باحلصول 
  .وقدمت مصر توصية. على معلومات عن الدروس املستفادة يف هذا الصدد

درجيي الذي تتبعه جنوب أفريقيا إزاء مسألة امليل اجلنـسي          ورحبت فنلندا بالنهج الت     -١٠٩
وأعربت عن قلقها بشأن حاالت العنف، مبا يف ذلك ما تورده التقارير من             . واهلوية اجلنسانية 

جرائم الكراهية املرتكبة ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة              
  .وقدمت فنلندا توصية. ذة ملنع تلك اجلرائمواستفسرت عن التدابري املتخ. اجلنسية
وأشارت فرنسا إىل أن جنوب أفريقيا ليست طرفاً بعد يف الربوتوكول االختيـاري               -١١٠

. التفاقية مناهضة التعذيب أو العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
دوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة     وأبدت أسفها من استمرار تعرض املثليات واملثليني ومز       

وتساءلت عن مدى توافـق أحكـام       . اجلنسية ألعمال العنف اجلسدي أو النفسي اخلطرية      
مشروع قانون نقل السلطات القضائية إىل الزعماء التقليديني مع املبادئ املنصوص عليهـا يف    

  .وقدمت توصيات. الدستور
قـد أشـارت يف     ) اليونيـسيف ( للطفولة   والحظت أملانيا أن منظمة األمم املتحدة       -١١١
.  إىل أن واحداً من كل ثالثة أطفال يعاين اجلوع أو ُيحتمـل أن يتعـرض لـه                 ٢٠١١ عام

وأشارت إىل تقارير عن هجمات ضد غري املواطنني، حيث يستغل اجلناة ظاهرة اإلفالت من              
  .وقدمت أملانيا توصيات. العقاب والظروف املعيشية الصعبة للمهاجرين

وهنأت غانا احلكومة على اإلجنازات اليت حتققت يف جماالت منها الصحة والتعلـيم               -١١٢
ورحبت بإنشاء الوزارة املعنيـة     . وإصالح األراضي والضمان االجتماعي وخلق فرص العمل      

بشؤون املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، ووزاريت التعليم األساسي والتعليم العـايل            
حنو حتقيـق هـدف     : ٢٠١٤ة على تنفيذ خطة العمل حىت عام        وحثت احلكوم . والتدريب

  .٢٠٢٥التعليم يف عام 
ورحبت هنغاريا بالتغيريات اهليكلية احلكومية من أجل حتقيـق أهـداف اإلطـار               -١١٣

االستراتيجي املتوسط األجل على حنو أفضل، وطلبت مزيداً من املعلومات عن التحـديات             
. ت إىل مشروع القانون املتعلق حبظر التعذيب وجترميـه        وأشار. الرئيسية اليت تعترض تنفيذه   
  .وقدمت هنغاريا توصيتني
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  .مث قدمت جنوب أفريقيا ردوداً على األسئلة املطروحة قبل احلوار التفاعلي وخالله  -١١٤
فبخصوص التشريع املتعلق جبرمية التعذيب، وافق جملس الوزراء مؤخراً على مشروع             -١١٥

جنوب أفريقيا، مبا يتماشى مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه          قانون جيرم التعذيب يف     
ويعمل الربملان حاليـاً علـى     . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

  .جتهيز القانون
يتعلق بقانون محاية معلومات الدولة، أوِضَح أنه ليس قانوناً خاصاً بوسـائل             فيماو  -١١٦
فالغرض األساسي منه ليس تنظيم وسائل اإلعالم أو احلصول علـى املعلومـات،             . اإلعالم

تتفق   الالتدخل يف ذلك بأي شكل من األشكال، بل تعديل القوانني األساسية احلالية اليت وال
. وقد أبدت احلكومة انفتاحاً كبرياً وحتاورت مع وسائل اإلعالم واجملتمع املدين          . مع الدستور 

  .ن معروض حالياً على الربملانومشروع القانو
واحلكومة ملتزمة مبكافحة أي متييز أو عنف ضد األشخاص علـى أسـاس امليـل                 -١١٧

وأنشأ وزير العدل والتطوير الدستوري فرقة عمل       . اجلنسي، وقد أبدت مواقف تعرب عن ذلك      
إعداد لوضع استراتيجية تدخُّل وطنية بشأن تلك اجلرائم من خالل مجلة أمور منها البحث و             

واختذت احلكومة تدابري تركز على مسائل منها منع العنف اجلنسي ضد النـساء             . السياسات
وتشمل هذه التدابري تقدمي الدعم إىل الـضحايا عـن      . واألطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه   

وباإلضافة إىل ذلك، تنظر احلكومة يف إعادة إنشاء احملـاكم          . طريق إنشاء مرافق مالئمة هلم    
  .ة يف اجلرائم اجلنسيةاملختص
يتعلق باألسئلة اليت أثريت بشأن مكافحة اجلرمية يف املناطق الريفية، أُكد جمدداً             فيماو  -١١٨

فقـد تراجـع عـدد جـرائم        . ٢٠١٠/٢٠١١أن عدد اجلرائم قد اخنفض يف السنة املالية         
.  يف املائة٦,٩االحتكاك، اليت تشمل اجلرائم اخلطرية مثل القتل واالغتصاب واالعتداء، بنسبة  

 استراتيجية السالمة يف املناطق الريفية؛ وتـشارك        ٢٠١٠وعالوة على ذلك، أُطلقت يف عام       
فيها خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية بالتصدي جلرائم االحتكاك، مثل قتل املزارعني واجلـرائم             

شتبه يتعلق مبزاعم تفيد بأن بعض ضباط الشرطة قبلوا رشاوى من أشخاص يُ            فيماو. األخرى
يف ارتكاهبم جرائم االغتصاب، رّدت جنوب أفريقيا مشرية إىل أن احلكومـة تأخـذ تلـك     

وُيشجَّع . االدعاءات على حممل اجلد، وأن الدعاوى اجلنائية واإلدارية ُتباَشر فور اإلبالغ عنها    
  .اجملتمع احمللي أيضاً باستمرار على اإلبالغ عن تلك األفعال

إىل أن احلكومة تعكف على وضع سياسة شاملة للهجرة من وأشارت جنوب أفريقيا   -١١٩
وقد أجريت حبوث لتحديـد أفـضل       . خالل استعراض تشريعاهتا ونظمها وعملياهتا القائمة     

. املمارسات الدولية وتكييفها مع الوضع يف جنوب أفريقيا، وأُعد مشروع وثيقة سياسـاتية            
شاور والدعوة مـع اجلهـات املعنيـة        ، ستنفذ اإلدارة برناجماً للت    ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران 

. ٢٠١٣مـارس   /الرئيسية، سُيتوج بتعديل قانوَني اهلجرة والالجـئني حبلـول هنايـة آذار           
وستتماشى هذه السياسات مع دستور جنوب أفريقيا الذي يقوم على مبادئ تقرير املـصري              
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لف هيئـات   وستراعي أيضاً مجيع التوصيات اليت قدمتها خمت      . وعدم التمييز وحقوق اإلنسان   
األمم املتحدة املعنية برصد معاهدات حقوق اإلنسان والوكاالت املختصة يف القانون اإلنساين       

وتظل احلكومة ملتزمة بالتصديق على مجيع الصكوك الدولية املتصلة بالقانون الدويل           . الدويل
 تطبيـق   يتعلق بالشواغل اليت أثريت بشأن     فيماو. حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    

  .مبدأ عدم الرد، فقانون الالجئني احلايل يتضمن هذا املبدأ ومتتثل احلكومة له
وخبصوص املسائل املتصلة بالصحة، أبلغت جنوب أفريقيا جملس حقوق اإلنـسان             -١٢٠

بإجراء عدد من التدخالت خلفض معدل وفيات األمهات واألطفال، الذي أقّرت بأنه مرتفع             
ط وفيات األمهات ووفيات األطفال على حد سواء باتساع نطاق          وترتب. بدرجة غري مقبولة  

وأفيد، مع  . تفشي وباء فريوس نقص املناعة البشري الذي يواجهه البلد منذ أوائل التسعينات           
وأشارت جنوب أفريقيا إىل تقريـر      . ذلك، بتحقيق بعض املكاسب يف خفض هذه املعدالت       

 األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمـم        صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العاملية وبرنامج      
اإليدز والبنك الدويل، يبّين أن معدل وفيـات        /املتحدة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري     

يتعلق باحلد مـن     فيماو.  يف املائة يف السنوات اخلمس السابقة      ٦األمهات قد اخنفض بنحو     
ية وطنية ملدة مخس سنوات وتنفيذ      اإليدز، جيري تنفيذ استراتيج   /فريوس نقص املناعة البشري   

وقد أدت اخلطة بالفعل إىل اخنفاض      . خطة معجلة أيضاً ملنع انتقال املرض من األم إىل الطفل         
كبري يف معدل انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األمهات إىل األطفال يف الفترة بـني                

 واألطفال املصابني   وقُدمت أيضاً معلومات عن عتبات عالج النساء      . ٢٠١٠ و ٢٠٠٨عامي  
  .بالفريوس واملبادرات الرامية إىل احلد من وفيات األمهات واألطفال

وخبصوص األسئلة املتعلقة بالعقوبة البدنية، أوضحت جنوب أفريقيا أن احملاكم قـد              -١٢١
جّرمت العقوبة البدنية باعتبارها انتهاكاً للحق يف عـدم التعـرض للمعاملـة أو العقوبـة                

وباإلضافة إىل ذلك، اعُتمدت يف وقت الحق تشريعات يف هذا الصدد، مبـا يف              . الالإنسانية
، الذي حيظر العقوبة البدنية يف املـدارس،        ١٩٩٦ذلك قانون املدارس يف جنوب أفريقيا لعام        

وأوضحت جنوب أفريقيا   .  الذي ينطبق انطباقاً عاماً    ١٩٩٧وقانون إلغاء العقوبة البدنية لعام      
. تعلقة باالمتثال لاللتزامات التعاهدية قد أحيلت إىل جهـات عليـا          أن مسألة الشكاوى امل   

وأنشئت جلنة تضم الوزارات احلكومية ذات الصلة لتناول مسألة متابعة االستعراض الدوري            
. وستعمل هذه اللجنة مع جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا         . الشامل وغريه من التقارير   

تعىن بتقدمي التقارير إىل هيئات وآليات حقوق   ال عملوباإلضافة إىل ذلك، جيري وضع خطة    
وحتظى هـذه املبـادرة     . اإلنسان فحسب، بل أيضاً بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان        

  .بدعم سلطات رئيسية خمتلفة
يتعلق بالقضاء على الفقر، أشار الوفد إىل أن املساعدة االجتماعية هـي أهـم               فيماو  -١٢٢

كومة لتخفيف وطأة الفقر، حبيث تقدَّم يف شكل دعم الدخل إىل أكثـر     التدابري اليت تتخذها احل   
واعُترف بأن دعم   .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٣,٥ مليون شخص بتكلفة قدرها      ١٥من  
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وتدمج استراتيجية مكافحـة    . الدخل لن يكفي لتغيري ثروة الناس ما مل تكمله مبادرات أخرى          
وأعربت جنوب  . دى الركائز املتينة ملبادرة مكافحة الفقر يف البلد       الفقر التعليم الذي يشكل إح    

أفريقيا عن اعتقادها أهنا ستكون قادرة من خالل التعليم على زيادة اإلمكانيـات لـسكاهنا يف           
املستقبل للمشاركة بنشاط يف سوق العمل، فيصبح يف استطاعتهم كسب دخلهم لتوفري مصادر        

وتدعم هذه التدابَري مبادراٌت لتقـدمي خـدمات   .  إىل جيل رزقهم ووقف دوامة الفقر من جيل     
وتأخذ احلكومة مسألة القضاء على الفقر على حممل اجلـد،          . الرعاية الصحية للفئات الضعيفة   

وتتواصل اجلهود املبذولة لتوسيع شبكة األمان االجتماعي لتشمل أكـرب عـدد ممكـن مـن                
رامج املساعدة االجتماعية قـد ُوسـع       وأُكد من جديد أن نطاق االستفادة من ب       . األشخاص

 ونتيجـة لـذلك،   . ليشمل املقيمني الدائمني فضالً عن األشخاص الذين ُمنحوا وضع الالجئني         
  .يعاين أي شخص يف البلد حالياً من انعدام فرص احلصول على الغذاء ال

وأشارت جنوب أفريقيا إىل أهنا الحظت عدداً من طلبات احلصول على املعلومات،              -١٢٣
وشكرت . ومل تتمكن من الرد عليها بسبب ضيق الوقت، وستقدم املعلومات يف وقت الحق            

  .الوفود على مشاركتها، وعلى أسئلتها وتوصياهتا البناءة

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستنظر جنوب أفريقيا يف هذه التوصيات، وسـتقدم ردوداً عليهـا يف الوقـت                -١٢٤

ز ذلك موعد انعقاد الدورة احلادية والعشرين جمللـس حقـوق           املناسب، على أال يتجاو   
وستدرج ردود جنوب أفريقيا على هذه التوصـيات        . ٢٠١٢سبتمرب  /اإلنسان يف أيلول  

  :يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين
 اإلنسان  إكمال انضمامها إىل الصكوك األساسية املتعلقة حبقوق        -١-١٢٤

  ؛)العراق(اليت مل تصدق عليها بعد 
 التصديق على معاهدات حقوق اإلنـسان الـيت         عمليةإكمال    -٢-١٢٤

وقّعت عليها، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           
، والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب           )العهد(والثقافية  

  ؛)املتحدة اململكة(
  ؛)هنغاريا(إكمال عملية التصديق على العهد   -٣-١٢٤
  ؛)الربازيل(النظر يف التصديق على العهد   -٤-١٢٤
  ؛)تشاد(التصديق على العهد   -٥-١٢٤
النظر يف التصديق على العهد والربوتوكول االختياري امللحـق           -٦-١٢٤

  ؛)فلسطني(به 
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ـ         -٧-١٢٤ ق بـه   التصديق على العهد والربوتوكول االختيـاري امللح
  ؛)سلوفينيا(

التصديق على العهد والتوقيع على الربوتوكـول االختيـاري           -٨-١٢٤
  ؛)الربتغال(امللحق به الذي يعطي احلق يف التظلم الفردي 

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -٩-١٢٤
  ؛)فرنسا(وإىل العهد 

لية حلماية مجيع األشـخاص     التصديق على العهد واالتفاقية الدو      -١٠-١٢٤
  ؛)إسبانيا(من االختفاء القسري 

مواصلة تكثيف جهودها للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية          -١١-١٢٤
  ؛)األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -١٢-١٢٤
  ؛)غوانيكارا(املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على الصكوك الدولية اليت ليست طرفاً فيها            -١٣-١٢٤
بعد من أجل تعزيز عدهتا القانونية يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما االتفاقيـة              
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل  

  ؛)بوركينا فاسو(لعمال املرتليني  بشأن العمل الالئق ل١٨٩الدولية رقم 
 بـشأن   ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -١٤-١٢٤

  ؛)تشاد(العمل الالئق للعمال املرتليني 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -١٥-١٢٤

  ؛)توغو ونيكاراغوا وهنغاريا(
لربوتوكول االختياري التفاقيـة    إيداع صكوك تصديقها على ا      -١٦-١٢٤

  ؛)الدامنرك(مناهضة التعذيب يف أقرب وقت ممكن 
النظر يف التصديق مبكراً على الربوتوكول االختياري الثالـث           -١٧-١٢٤

  ؛)سلوفاكيا(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
ية الدوليـة   االنضمام إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائ        -١٨-١٢٤

  ؛)سلوفاكيا(وحصاناهتا 
يتعلق بتوصية من جلنة احلقوقيني الدولية، اعتماد تـشريع          فيما  -١٩-١٢٤

للتمكني من مساءلة الشركات املسجلة يف جنوب أفريقيا عن انتهاكات حقـوق        
  ؛)ناميبيا(اإلنسان وحقوق العمل خارج حدود جنوب أفريقيا 
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 القوانني وتنفيـذها، لتغـيري      إيالء اهتمام خاص، لدى اعتماد      -٢٠-١٢٤
يتعلق بالتعذيب وسوء املعاملة أثناء  فيمااملمارسات االجتماعية السلبية، وال سيما 

  ؛)الرأس األخضر(االحتجاز، والعنف اجلنسي، والتمييز ضد املرأة، ومحاية الطفل 
مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق األولويات الوطنية الرئيسية          -٢١-١٢٤

جماالت الصحة العامة والتعليم وخلق فرص العمل ومكافحة الفـساد          اخلمس يف   
  ؛)االحتاد الروسي(واجلرمية وضمان األمن الغذائي 

تدعيم املبادرات االقتصادية اهلادفة إىل متكني سكاهنا، وال سيما           -٢٢-١٢٤
  ؛)زمبابوي(من عانوا من احلرمان يف ظل نظام الفصل العنصري 

 املتصلة بالقانون املتعلق بقضاء األحـداث،       مواصلة اإلجراءات   -٢٣-١٢٤
ومشروع قانون منع االجتار بالبشر ومكافحته، والتعلـيم االبتـدائي للجميـع            

  ؛)بوركينا فاسو(
مواصلة سياساهتا املواتية اهلادفة إىل حتقيـق التمتـع الكامـل             -٢٤-١٢٤

 مبـن يف    باحلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وال سيما للفئات الضعيفة،       
ذلك النساء واألطفال واملسنون واألقليات واألشخاص الـذين يعـانون مـن            

  ؛)فييت نام(صعوبات 
استعراض مؤسساهتا، وخباصة جهاز القضاء لضمان توافقها مع          -٢٥-١٢٤

املمارسات العاملية املقبولة حيث ُيعطى السياسيون حيزاً كافياً للحكـم والوفـاء       
  ؛)سوازيالند(بواليتهم السياسية 

منح الوزارة املعنية بشؤون املرأة والطفـل واألشـخاص ذوي            -٢٦-١٢٤
اإلعاقة الصالحيات الضرورية ملواصلة تعزيز مشاركة هذه الفئـات الـضعيفة           

  ؛)شيلي(وإسهامها يف تنمية البلد 
متكني الوزارة املعنية بشؤون املرأة والطفل واألشـخاص ذوي           -٢٧-١٢٤

ق اإلجراءات بني خمتلف الوكـاالت احلكوميـة        اإلعاقة املنشأة حديثاً من تنسي    
  ؛) ليشيت-تيمور (ملعاجلة مسألة العنف اجلنساين 

العمل دون تأخري على إنشاء آلية وطنية مستقلة للرصد، متشياً            -٢٨-١٢٤
  ؛)نيوزيلندا( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٣٣مع املادة 

مع شامل ومتنوع ومتسامح    مواصلة جهودها الرامية إىل بناء جمت       -٢٩-١٢٤
  ؛)باكستان(

إقامة حوار اجتماعي شامل من أجل حتقيق األهداف املتمثلة يف            -٣٠-١٢٤
  ؛)جيبويت(بناء أمة قوس قزح حيث يتمتع اجلميع باحلرية واملساواة يف احلقوق 
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مواصلة تعزيز براجمها اهلادفة إىل حتقيـق الوئـام االجتمـاعي             -٣١-١٢٤
  ؛)) البوليفارية-هورية مج(فرتويال (والتسامح 

متتني سياساهتا وتدابريها لتدعيم سيادة القانون، فضالً عن الوئام           -٣٢-١٢٤
  ؛)فييت نام(االجتماعي، والتسامح، وعدم التمييز يف البلد 

تعزيز اآلليات الالزمة للتقدم بفعالية أكثر يف هتيئة بيئـة مـن              -٣٣-١٢٤
إىل فئات عرقية أو ثقافـات خمتلفـة        التسامح واالحترام جتاه األشخاص املنتمني      

  ؛)شيلي(
االستمرار يف سياساهتا الرامية إىل مكافحة العنـصرية ومجيـع            -٣٤-١٢٤

أشكال التمييز والتعصب العرقي، ومواصلة تنفيذ التدابري اإلجيابية لصاحل الفئات          
  ؛)إكوادور(الضعيفة 

ضمان مواصلة جهودها يف جمال مكافحة العنصرية، وال سيما ل          -٣٥-١٢٤
  ؛)املغرب(متابعة فعالة لنتائج مؤمتر ديربان 

مواصلة جهودها الرامية إىل اختاذ التدابري الضرورية للحد مـن            -٣٦-١٢٤
  ؛)فلسطني(التمييز العنصري ومنعه 

تسريع إجراءات وضع خطة عملها الوطنية ملكافحة العنـصرية           -٣٧-١٢٤
  ؛)ناميبيا( تعصب والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من

تعزيز جهودها الرامية إىل منع ومكافحة العنـصرية والتمييـز            -٣٨-١٢٤
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، وال سـيما ضـد              

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (األجانب 
مواصلة تكثيف التدابري اليت تضمن احلمايـة التامـة حلقـوق             -٣٩-١٢٤

  ؛)باراغواي(ألجانب يف جنوب أفريقيا اإلنسان الواجبة ل
مواصلة مكافحة األفعال اليت تنم عن كراهية األجانـب ضـد             -٤٠-١٢٤

  ؛)جيبويت(املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء 
مواصلة بذل أفضل اجلهود ملكافحة كراهية األجانب ومنع أي           -٤١-١٢٤

  ؛)تايلند(أعمال عنف ضدهم 
ة إىل مكافحة ظاهرة كراهيـة األجانـب        تعزيز التدابري الرامي    -٤٢-١٢٤

  ؛)العراق(
اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية للتـصدي لـشرور كراهيـة            -٤٣-١٢٤

األجانب من خالل وضع التشريعات الالزمة وزيادة بـرامج التوعيـة العامـة             
  ؛)آيرلندا(
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تعزيز تدابري مكافحة ومنع كراهية األجانب وما يتصل هبا مـن             -٤٤-١٢٤
  ؛)ريامجهورية كو(عنف 
مواصلة تثبيط أي مظهـر مـن مظـاهر كراهيـة األجانـب           -٤٥-١٢٤

  ؛)موزامبيق(
زيادة التدابري الرامية إىل التخفيف من ويالت كراهية األجانب،           -٤٦-١٢٤

مبا يف ذلك أعمال الشرطة الظاهرة للعيان وبرامج توعية اجملتمع احمللي وتعزيـز             
  ؛)إندونيسيا(التسامح والتنوع الثقايف 

تنفيذ استراتيجية وطنية تضم استعراض القـوانني وصـياغتها،           -٤٧-١٢٤
ومحالت للتوعية بالتمييز على كل مستويات اجملتمـع، مبـا يـشمل الزعمـاء              
التقليديني، هبدف تغيري القوالب النمطية واملمارسات الضارة اليت متيز ضد املرأة           

ييز ضـد املـرأة     أو القضاء عليها، وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التم         
  ؛)أوروغواي(

التعجيل باعتماد قانون متكني املرأة واملـساواة بـني اجلنـسني             -٤٨-١٢٤
  ؛)أستراليا(

ضمان التنفيذ الفعال لإلطار املعياري القائم الذي يكفل حـق            -٤٩-١٢٤
املرأة يف املساواة، وال سيما لضمان الوصـول إىل العدالـة واحلمايـة وسـبل               

  ؛)ساالنم(االنتصاف األخرى 
إطالق محالت للتوعية ضد رهاب املثليني والتمييز على أساس           -٥٠-١٢٤

  ؛)بلجيكا(امليل اجلنسي 
وضع برامج ملنع التمييز على أساس امليـل اجلنـسي واهلويـة              -٥١-١٢٤

اجلنسانية، ومعاقبة أعمال العنف من هذا النوع، وضمان حصول الضحايا على           
  ؛)فرنسا(الدعم املناسب 

ة حتسني محاية مواطنيها من اجلرائم العنيفـة يف املنـاطق           مواصل  -٥٢-١٢٤
احلضرية والريفية، على النحو املبّين يف األولويات الوطنية الرئيسية للفترة مـن            

  ؛)هولندا (٢٠١٤ إىل عام ٢٠٠٩عام 
اختاذ تدابري لتحسني أمن املواطنني وتعزيز محاية الفئات الضعيفة           -٥٣-١٢٤

  ؛)أوكرانيا(طفال بوجه خاص، مثل النساء واأل
تعريف التعذيب يف تشريعها اجلنائي الوطين، ومالحقة مرتكبيه          -٥٤-١٢٤

ومعاقبتهم، والتصديق يف أقرب وقت ممكن على الربوتوكول االختياري التفاقية          
  ؛)سلوفينيا(مناهضة التعذيب 
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 من اتفاقيـة  ١سن تشريع مينع التعذيب ويلغيه، متشياً مع املادة       -٥٥-١٢٤
لتعذيب، والتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة يف أقـرب          مناهضة ا 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اآلجال 
العمل، يف أقرب وقت ممكن، على اعتماد تشريع جيرم أفعـال             -٥٦-١٢٤

التعذيب، وتوعية املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بـاحلظر املطلـق السـتخدام            
  ؛)فرنسا(إنسانية واملهينة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الال

اختاذ التدابري التشريعية الضرورية ملنع أفعال التعذيب وغريه من           -٥٧-١٢٤
ضروب املعاملة القاسية واملهينة ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وفقـاً للمعـايري           
الدولية، مبا يف ذلك عن طريق التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           

  ؛)كوستاريكا(مناهضة التعذيب 
حتسني ظروف احتجاز املهاجرين الذين ليست حبوزهتم الوثائق          -٥٨-١٢٤

الالزمة، وضمان عدم احتجازهم وحرماهنم من احلرية ملدد مطولة وإتاحة مجيـع            
اخلدمات هلم، مبا يف ذلك االستفادة من خدمات الصحة واملـساعدة النفـسية             

  ؛)إكوادور(املالئمة والبنية التحتية املادية ومرافق الصرف الصحي 
ختصيص مزيد من املوارد املالية واملوارد األخرى لضمان التنفيذ           -٥٩-١٢٤

الفعال للتدابري املتصلة بالنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني، وال سيما خطـة            
  ؛)ماليزيا( يوماً لوضع حد للعنف اجلنساين ٣٦٥العمل الوطنية من 

 القضاء على العنف والتمييـز ضـد        تكثيف اجلهود الرامية إىل     -٦٠-١٢٤
  ؛)مجهورية كوريا(املرأة 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع العنف ضد النساء واألطفـال            -٦١-١٢٤

  ؛)سويسرا(ومكافحته واملعاقبة عليه 
إنشاء آليات أقوى حلماية النساء والفتيات من العنف اجلنساين           -٦٢-١٢٤

  ؛)النمسا(وجرب الضحايا 
اذ مزيد من التدابري حلماية النساء املعرضات للعنف اجلنساين         اخت  -٦٣-١٢٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وجربهن 
اختاذ تدابري ملموسة لتحسني محاية النساء من العنف اجلنـساين            -٦٤-١٢٤

  ؛)النرويج(وضمان مساءلة مرتكبيه 
زيادة اجلهود الرامية إىل محاية النساء ضحايا العنف اجلنـساين،            -٦٥-١٢٤
ان خضوع مرتكبيه للمحاكمات الالزمة وتدريب السلطات املعنية علـى          وضم

  ؛)نيكاراغوا(موضوع احلماية ومنع العنف اجلنسي ضد املرأة 
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يتعلق بالعنف املرتيل، يتـضمن   فيماالنظر يف اعتماد قانون حمدد    -٦٦-١٢٤
  ؛)الربازيل(أحكاماً جنائية ومدنية 

النساء الالئي يعـانني مـن      بذل جهود مستمرة ومعززة حلماية        -٦٧-١٢٤
العنف وجربهن ومواصلة التوعية، من خالل التدريب والوسائل األخرى، يف جهاز           

  ؛)السويد(القضاء، مبا يف ذلك الشرطة، بضرورة اختاذ إجراءات ضد هذا العنف 
تعزيز تدريب الشرطة واملدعني العامني وموظفي القضاء يف جمال           -٦٨-١٢٤

  ؛)النرويج(العنف اجلنساين 
اختاذ تدابري لضمان إجراء حتقيقات شاملة يف جـرائم العنـف             -٦٩-١٢٤

اجلنسي ومالحقة مرتكبيها، مبا يف ذلك توفري التدريب الالزم للموظفني املكلفني           
بإنفاذ القانون، وتنفيذ محالت التوعية الوطنية حبقوق اإلنسان مع التركيز علـى            

  ؛)اليابان(حقوق املرأة 
التوعية وبرامج التثقيـف حبقـوق اإلنـسان        تشجيع محالت     -٧٠-١٢٤
سيما احلمالت والربامج املوجهة إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملرّبني           وال

  ؛)الربتغال(اليت تعاجل إشكالية العنف اجلنسي ضد املرأة 
اعتماد وتنفيذ تدابري فعالة ومناسبة تـضمن تـسجيل مجيـع             -٧١-١٢٤

ملرأة تسجيالً مناسباً ومالحقة مرتكبيه وإدانتـهم       ادعاءات العنف اجلنسي ضد ا    
حسب األصول، وإدراج حكم ينّص على استفادة الضحايا من اجلرب وخـدمات   

  ؛)سلوفاكيا(الدعم االجتماعي 
إنشاء آليات متنح ضحايا االغتصاب الدعم املناسب والكـايف           -٧٢-١٢٤

  ؛)سلوفينيا(وتتيح هلم سبل اجلرب 
رامية إىل مكافحة العنف اجلنـسي وحتـسني        تكثيف اجلهود ال    -٧٣-١٢٤

  ؛)إيطاليا(خدمات الدعم االجتماعي للضحايا 
التحلي بالصرامة يف تطبيق تشريع مكافحة العنـف اجلنـساين            -٧٤-١٢٤

  ؛)إسبانيا(والعنف اجلنسي، وال سيما ضد الفتيات والفتيان 
ـ          -٧٥-١٢٤ رائم إجراء محالت شاملة للتوعية العامة وتعزيز التحقيق يف اجل

العنيفة املرتكبة على أساس االنتماء العرقي أو اجلنسية أو الدين أو امليل اجلنسي             
  ؛)سلوفينيا(أو اهلوية اجلنسانية، ومالحقة مرتكبيها 

وضع سياسات وطنية هتدف إىل وقف العنف واجلرائم املرتكبة           -٧٦-١٢٤
ل اجلنسي أو اهلوية    بدافع العنصرية أو اجلنسية أو الدين أو االنتماء العرقي أو املي          

اجلنسانية، من خالل إقرار قوانني جتّرم العنف ضد األشخاص أو املمتلكات جترمياً          
  ؛)أوروغواي(صرحياً 
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تنفيذ برامج تدريب قوات األمن من أجل إجراء حتقيقات كافية            -٧٧-١٢٤
يف اجلرائم املرتكبة بدافع العنصرية أو اجلنسية أو الـدين أو االنتمـاء العرقـي               

  ؛)أوروغواي(مليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية ا أو
مواصلة جهودها املبذولة ملكافحة العنف والتمييز على أسـاس           -٧٨-١٢٤

  ؛)األرجنتني(امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
ضمان حصول أفراد الشرطة وموظفي العدالة علـى التـدريب            -٧٩-١٢٤

عنف اجلنسي، مبا يف ذلك العنف    والتوجيه املالئمني لتحسني إجراءات التحقيق يف ال      
  ؛)نيوزيلندا(القائم على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، ومالحقة مرتكبيه 

ضمان حصول املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وغريهـم مـن            -٨٠-١٢٤
األطراف الفاعلة املعنية على التدريب الكايف للتحقيق يف جرائم الكراهية علـى            

نسي واهلوية اجلنسانية ومالحقة مرتكبيها، مبا يف ذلك من خـالل      أساس امليل اجل  
  ؛)الدامنرك(تشجيع محالت التوعية والتحسيس 

تنمية القدرة على الرصد ووضع تشريعات لتعزيز منع جـرائم            -٨١-١٢٤
العنف ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية، والتحقيـق            

  ؛)نداهول(فيها ومالحقة مرتكبيها 
تعزيز منع جرائم العنف ضد األفراد علـى أسـاس هويتـهم              -٨٢-١٢٤

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى (اجلنسانية أو ميلهم اجلنسي، ومالحقة مرتكبيها    
  ؛)وآيرلندا الشمالية

اختاذ خطوات لضمان إجراء حتقيقات شاملة يف اهلجمات الـيت            -٨٣-١٢٤
نسي، ومالحقة مرتكبيها، وتعزيز آليات     تستهدف األفراد على أساس ميلهم اجل     

  ؛)كندا(منع جرائم العنف 
إدانة اجلرائم املرتكبة ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل            -٨٤-١٢٤

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية إدانة علنية وإجراء حتقيقات شـاملة يف هـذه             
  ؛)النمسا(اهلجمات ومالحقة مرتكبيها 

 العنف على أساس امليل اجلنـسي أو اهلويـة          إدانة مجيع أشكال    -٨٥-١٢٤
يتعلق باحلماية الدسـتورية     فيمااجلنسانية إدانة علنية واختاذ تدابري فعالة للتوعية        

  ؛)فنلندا(للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية 
 زيادة أنشطة الدعوة إىل عدم التمييز على أساس امليل اجلنـسي           -٨٦-١٢٤

واهلوية اجلنسانية، من خالل التثقيف العام والتوعية والتصدي للعنـف الـذي            
يستهدف املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسية،           
بتدريب أفراد الشرطة ومقدمي اإلسعافات األولية ومـوظفي نظـام العدالـة            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
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االت العنف ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي       إخضاع مجيع ح    -٨٧-١٢٤
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية لتحقيقـات ذات مـصداقية ومالحقـة            

  ؛)بلجيكا(مرتكبيها، من أجل تفادي اإلفالت من العقاب 
حظر العقوبة البدنية يف املرتل وكذلك يف املؤسسات العامة مثل            -٨٨-١٢٤

  ؛)املكسيك (املدارس والسجون، واملعاقبة عليها
سن قانون منع االجتار بالبشر ومكافحته يف أقرب وقت ممكـن             -٨٩-١٢٤

  ؛)ناميبيا(
مواصلة اجلهود الرامية إىل سن قانون منـع االجتـار بالبـشر              -٩٠-١٢٤

ومكافحته، علماً أنه سيكون لدى إقراره صكاً قّيماً يف مكافحـة هـذه اآلفـة               
  ؛)باراغواي(

ن منع االجتار بالبشر ومكافحته باعتبـاره       التعجيل باعتماد قانو    -٩١-١٢٤
آلية ملساعدة الضحايا وفقاً للمعايري اإلنسانية الدولية واملعايري الدوليـة حلقـوق          

  ؛)تايلند(اإلنسان، ومالحقة مرتكيب هذه اجلرمية 
الـذي جيـري    " قانون منع االجتار بالبشر ومكافحتـه     "إصدار    -٩٢-١٢٤

حالياً، والعمل بسرعة على تنفيذه فور إصداره       التداول بشأنه يف اجلمعية الوطنية      
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تكافؤ فرص الوصـول إىل          -٩٣-١٢٤
العدالة جلميع املواطنني وكفالة احملاكمة العادلة أمام حمكمة خمتـصة ومـستقلة            

  ؛)سويسرا(ونزيهة 
وق اإلنسان والتدريب عليها ألفـراد      وضع برامج للتثقيف حبق     -٩٤-١٢٤

  ؛)كوستاريكا(الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 
ضمان أال يؤدي قانون احملاكم التقليدية اجلديد املقترح، يف حال            -٩٥-١٢٤

اعتماده، إىل انتهاك االلتزامات الدولية اليت تقع على جنوب أفريقيا أو انتـهاك             
  ؛)النرويج(أة واملساواة بني اجلنسني دستورها يف جمال حقوق املر

التحقيق يف مجيع ادعاءات االستغالل واإليذاء اجلنسيني على يد           -٩٦-١٢٤
أفراد قوات حفظ السالم التابعة جلنوب أفريقيا؛ ومالحقة املذنبني ومعاقبتـهم؛           
واختاذ تدابري داخل وحدات حفظ السالم التابعة جلنوب أفريقيا ملنـع ارتكـاب     

لة يف املستقبل؛ وإبالغ سلطات األمم املتحدة حلفظ الـسالم بنتـائج            جرائم مماث 
  ؛)كندا(ذلك 
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مواصلة تعزيز حرية التعبري وفرص احلصول علـى املعلومـات            -٩٧-١٢٤
العامة املشاعة، وال سيما على مستوى اجملتمع احمللي وداخل اإلدارات احلكومية           

  ؛)بولندا(
لحق يف احلصول على املعلومات     ضمان امتثال القوانني احمللية ل      -٩٨-١٢٤

  ؛)النمسا(وحرية التعبري 
ضمان امتثال قانون محاية معلومات الدولة، لـدى اعتمـاده،            -٩٩-١٢٤

  ؛)النرويج(للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
ضمان أال ينتهك قانون محاية معلومات الدولـة وغـريه مـن              -١٠٠-١٢٤

 يعرقل ذلك القانون وتلك التـدابري       التدابري القانونية احلق يف حرية التعبري وأال      
  ؛)كندا(فرص احلصول على املعلومات العامة املشاعة 

إعادة النظر يف قانون محاية معلومات الدولة لـضمان مطابقتـه      -١٠١-١٢٤
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وال سـيما بإلغـاء العقوبـات     

 الدفاع عـن املـصلحة العامـة        املفرطة على إصدار معلومات سرية وتضمينه     
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

مواصلة تعديل وحتسني مشروع قانون محاية معلومات الدولـة،           -١٠٢-١٢٤
ألن بإمكان هذا القانون، يف الشكل املقترح على الربملان يف وقت سابق من هذا              
العام، أن يقوض احلق يف احلصول على املعلومات وحرية التعبري، بدعوى األمن            

  ؛)بولندا(لوطين واملصلحة الوطنية ا
تعديل مشروع قانون محاية معلومات الدولة لتفادي االنتقـاص           -١٠٣-١٢٤

  ؛)سويسرا(من حرية التعبري على حنو غري متناسب 
النظر يف تعليق عملية سن قانون محاية معلومات الدولة، الـذي            -١٠٤-١٢٤

  ؛)الربتغال(نوفمرب السابق /أُقّر يف تشرين الثاين
مواصلة االضطالع بدور املروج حلرية التعبري، على الصعيدين          -١٠٥-١٢٤

الوطين والدويل، واستعراض النص احلايل لقـانون محايـة معلومـات الدولـة             
  ؛)السويد(

إشراك نشطاء اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ووسـائل           -١٠٦-١٢٤
معلومـات الدولـة    اإلعالم يف البحث عن أرضية مشتركة بشأن قانون محايـة           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
ضمان حرية التعبري من خالل إلغاء قانون محاية معلومات الدولة            -١٠٧-١٢٤

  ؛)أملانيا(
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مواصلة تنمية العمل الالئق من خالل النمو االقتصادي الشامل           -١٠٨-١٢٤
  ؛)فلسطني(

العمالـة  مواصلة تدعيم سياساهتا االجتماعية يف سبيل حتقيـق           -١٠٩-١٢٤
الالئقة، والتعليم األساسي اجليد، واحلياة الصحية، مع ضمان األمـن الغـذائي            

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (جلميع سكاهنا 
مواصلة جهودها الراميـة إىل مكافحـة الفـساد والتفـاوت             -١١٠-١٢٤

  ؛)توغو(االجتماعي واالقتصادي 
طق الريفية، مع التركيـز بوجـه       تعزيز سياساهتا اإلمنائية يف املنا      -١١١-١٢٤

  ؛)شيلي(خاص على وصول األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات 
هتيئة بيئة مواتية لتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم متتعـاً            -١١٢-١٢٤
  ؛)جيبويت(فعلياً 
  ؛)العراق(اختاذ تدابري فعالة ملكافحة الفقر   -١١٣-١٢٤
 من أجل القضاء على الفقر والتفاوت       مواصلة وتكثيف اجلهود    -١١٤-١٢٤

  ؛)ليسوتو(االجتماعي 
مواصلة اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة التفاوت االجتمـاعي           -١١٥-١٢٤

  ؛)السنغال(والفقر 
تسريع وترية تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للحد من نطاق الفقر،           -١١٦-١٢٤

تقدمة يف هـذا الـصدد      مبا يف ذلك من خالل االستفادة من التجارب الدولية امل         
  ؛)أوزبكستان(

مواصلة تدعيم الربامج االجتماعية األساسية يف مكافحة الفقـر           -١١٧-١٢٤
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (واالستبعاد االجتماعي 

التماس املساعدة التقنية الضرورية من املفوضية السامية حلقوق          -١١٨-١٢٤
تحدة وصناديقها ذات الصلة بغية تنفيـذ       اإلنسان وغريها من وكاالت األمم امل     

 املتصلة بالـصحة والتعلـيم      ٢٠١٤-٢٠٠٩أولوياهتا الوطنية الرئيسية للفترة     
  ؛)ماليزيا(وإصالح األراضي واألمن الغذائي، تنفيذاً فعاالً 

مواصلة جهودها املبذولة لوضع السياسات اخلاصـة باملنـاطق           -١١٩-١٢٤
ا وسياساهتا القائمة والعمل تدرجيياً على تعزيز       الريفية من أجل حتسني استراتيجياهت    

  ؛)كوت ديفوار(احلق يف الغذاء للفئات الضعيفة 
تدعيم جهودها الرامية إىل حتسني مجيع جوانب التعليم والصحة           -١٢٠-١٢٤

  ؛)زمبابوي(وفقاً خلطة عملها الوطنية 
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اختاذ تدابري إضافية لضمان حصول مجيع املواطنني علـى ميـاه             -١٢١-١٢٤
  ؛)توغو(الشرب املأمونة واستفادهتم من مرافق الصرف الصحي 

مواصلة وضع النظام الوطين للتأمني الصحي الذي سيـسهم يف            -١٢٢-١٢٤
  ؛)أنغوال(حتسني نوعية الرعاية الصحية األساسية األولية للجميع 

اختاذ تدابري ملموسة لضمان حصول النساء على مجيع اخلدمات           -١٢٣-١٢٤
  ؛)سويسرا(ما خدمات الصحة العامة العامة، وال سي

تدعيم استراتيجياهتا وبراجمها للحد من ظاهرة وفيات األمهات          -١٢٤-١٢٤
  ؛)اجلزائر(واألطفال 

مواصلة جهودها الرامية إىل تسريع وتـرية حتقيـق األهـداف             -١٢٥-١٢٤
  ؛)إندونيسيا(اإلمنائية لأللفية، وال سيما األهداف املتصلة بالصحة 

حة وفيات األطفال، ومن مث تنفيذ اهلـدف الرابـع مـن            مكاف  -١٢٦-١٢٤
األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما بتحسني ظروف عيش األطفـال وفـرص            

  ؛)أملانيا(حصوهلم على الغذاء الكايف 
تعزيز جهودها يف جمال الوقاية والعالج من فريوس نقص املناعة            -١٢٧-١٢٤

  ؛)الصني(واألطفال اإليدز، وخفض معدالت وفيات األمهات /البشري
تكثيف جهودها يف سياق بلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             -١٢٨-١٢٤

 املتعلق مبكافحة فـريوس نقـص املناعـة         ٦املرتبطة بالصحة، وال سيما اهلدف      
االستراتيجية الشاملة للوقاية والعـالج مـن   "اإليدز، وخباصة يف سياق    /البشري

قاية من انتقال الفريوس مـن األم إىل        الو"و" اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   
  ؛)املغرب" (الطفل
             والنـساء   تنفيذ اسـتراتيجية صـحة األمهـات واألطفـال          -١٢٩-١٢٤

ووضع تدابري مستدامة ملعاجلة تأثري فريوس نقـص املناعـة          ) ٢٠١٤-٢٠٠٩(
  ؛)ياأسترال(اإليدز يف النساء والفتيات، الاليت يتأثرن به أكثر من غريهن /البشري
مواصلة اختاذ تدابري من أجل خفض معدل الوفيات النامجة عن            -١٣٠-١٢٤

  ؛)رومانيا(فريوس نقص املناعة البشري واإليدز 
مواصلة براجمها يف جمال الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة          -١٣١-١٢٤

اإليدز وتقدمي الرعاية والعالج للمصابني به، واالسـتفادة مـن تلـك            /البشري
  ؛)ورةسنغاف(الربامج 
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تعزيز تدابريها وسياساهتا يف جمال الرعاية الصحية هبدف احلـد            -١٣٢-١٢٤
من انتشار وفيات األطفـال ومعـدالت اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة               

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (اإليدز /البشري
وضع وتنفيذ خطط للحد من العراقيل املاديـة واملاليـة الـيت              -١٣٣-١٢٤

 اخلدمات الصحية املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشري يف         تعترض الوصول إىل  
  ؛)آيرلندا(املناطق الريفية 

بذل مزيد من اجلهـود للتـصدي لفـريوس نقـص املناعـة               -١٣٤-١٢٤
اإليدز باملساواة يف فرص احلصول على العالج واملساعدة، ومواصـلة          /البشري

س نقـص املناعـة     التدابري الرامية إىل القضاء على التمييـز املـرتبط بفـريو          
  ؛)اليابان(اإليدز /البشري
اختاذ التدابري الضرورية للقضاء على العراقيل التمييزيـة الـيت            -١٣٥-١٢٤

تعترض احلصول على اخلدمات الصحية املرتبطة بفريوس نقص املناعة البـشري،       
  ؛)إسبانيا(وال سيما بالنسبة إىل النساء والفتيات يف املناطق الريفية 

ون عن كثب مع اليونيسيف وبرنـامج األمـم املتحـدة           التعا  -١٣٦-١٢٤
اإليدز /املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري         

من أجل تنفيذ برامج هتدف إىل احلد من حاالت انتقـال الفـريوس مـن األم                
  ؛)الربتغال(الطفل  إىل

يف يف وفيـات    مواصلة اإلجراءات الرامية إىل حتقيق خفض إضا        -١٣٧-١٢٤
األمهات واألطفال، ومعدل انتشار فريوس نقص املناعـة البـشري واإليـدز            

  ؛)النكا سري(
تشجيع التثقيف اجلنسي على نطـاق واسـع، وتوجيهـه إىل             -١٣٨-١٢٤

املراهقني حتديداً، وإيالء اهتمام خاص ملنع حاالت احلمل يف سن مبكرة ومكافحة            
اإليـدز  /ثل فريوس نقص املناعة البشري    األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي م     

  ؛)املكسيك(
السعي لتحسني اجلودة العامة للتعلـيم واخلـدمات الـصحية            -١٣٩-١٢٤

املتاحة، باإلضافة إىل زيادة معدالت االلتحاق باملدارس والوصـول إليهـا وإىل            
  ؛)مجهورية كوريا(املستشفيات 

املنـاطق احملرومـة    تعزيز احلقوق املتعلقة بالتعليم والصحة يف         -١٤٠-١٢٤
  ؛)السنغال(

مواصلة تنفيذ برامج تضمن جناح االستراتيجيات الراميـة إىل           -١٤١-١٢٤
  ؛)كوبا(حتقيق التعليم األساسي اجليد واحلد من وفيات األطفال واألمهات 
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تعزيز استراتيجياهتا التعليمية لضمان التحاق مجيـع األطفـال           -١٤٢-١٢٤
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (ساسي باملدارس وحصوهلم على التعليم األ

مواصلة جهودها املبذولة حالياً يف جمـايل الوئـام االجتمـاعي             -١٤٣-١٢٤
  ؛)مصر(والتعليم األساسي اجليد 

مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني نظامها التعليمـي وتـوفري            -١٤٤-١٢٤
  ؛)سنغافورة(برامج تنمية املهارات، وال سيما للشباب 

واصلة التزامها بتحسني نوعية التعليم لضمان التمتـع التـام          م  -١٤٥-١٢٤
  ؛) ليشيت-تيمور (باحلق يف التعليم 

احترام التزاماهتا القانونية الدولية والوطنية يف جمال محاية حقوق           -١٤٦-١٢٤
  ؛)بلجيكا(ملتمسي اللجوء والعمال املهاجرين 

ل املهاجرين هي   النظر يف أن تكون معايريها حلماية حقوق العما         -١٤٧-١٢٤
املعايري املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           

 بشأن العمـل الالئـق      ١٨٩وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
  ؛)الفلبني(للعمال املرتليني 

يت محاية حقوق املهاجرين وإعماهلا، وال سيما مبالحقة اجلرائم ال          -١٤٨-١٢٤
ُترتكب يف حقهم مالحقةً فعالةً، وحتسني ظروف معيشتهم، وذلك أيـضاً مـن             

  ؛)أملانيا(خالل احلصول على خدمات الرعاية الصحية املالئمة 
وضع سياسات وبرامج مصممة لتعزيز انـدماج املهـاجرين يف        -١٤٩-١٢٤

  ؛)سلوفاكيا(اجملتمع واحترام حقوقهم، مبا يف ذلك محاية سالمتهم البدنية 
تنفيذ التدابري الضرورية للقضاء على العراقيـل الـيت تعـوق             -١٥٠-١٢٤

تسجيل مجيع األشخاص املولودين على أراضي جنوب أفريقيا يف سجل املـيالد،            
  ؛)املكسيك(مبن فيهم املهاجرون والالجئون 

ضمان إصدار شهادة امليالد جلميع األطفال من أجل حـصوهلم            -١٥١-١٢٤
اعية، مع التركيز بوجه خاص على أطفال املهاجرين        على خمتلف اخلدمات االجتم   

  ).سلوفاكيا(
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١٢٥

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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