
 

(A)   GE.12-13628    270812    100912 
 
 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

  تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته السابعة عشرة    
  )النرويج ( هانسن-آجنيل السيدة بنيت : رةنائبة الرئيس واملقر

 
 A/HRC/17/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

24 May 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 2 

  احملتويات
  الصفحة الفصل

  ٦  .........................................................................القرارات واملقررات  - اجلزء األول  
  ٦  ...................................................................................القرارات  - والًأ  

  ٦  ...............سيما النساء واألطفال والية املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال  ١٧/١    
  ٩  ..................................منيوالية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملا  ١٧/٢    
  ١١  ..............................٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم  ١٧/٣    
  ١٤  ................حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال  ١٧/٤    
 ١٩  ..والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  ١٧/٥    
  ٢٢  ...........................قل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلوالية اخلبري املست  ١٧/٦    
التمتع الكامل   آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على            ١٧/٧    

  ٢٥  ...............والثقافية جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية
  ٣٢  .......اوإجالهل اء ذكرى ضحايا اإلرهاب إلحي دولياًًأغسطس يوماً/ آب١٩إعالن يوم   ١٧/٨    
  ٣٣  ...................................املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  ١٧/٩    
  ٣٦  ....البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانيةمتابعة تقرير   ١٧/١٠    
ضمان بذل العناية   : رأةتكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد امل            ١٧/١١    

  ٣٨  ................................................................الواجبة يف احلماية
  ٤٥  .......والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين: حقوق اإلنسان للمهاجرين  ١٧/١٢    
  ٤٧  .....................................................الفقر املدقع وحقوق اإلنسان   ١٧/١٣    
  ٤٩  ..............حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية  ١٧/١٤    
  ٥٤  .............................تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف  ١٧/١٥    
  ٥٦  .....................................................تعزيز حق الشعوب يف السالم  ١٧/١٦    
  ٦١  .....................................حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية  ١٧/١٧    
  ٦٣  ................البالغات بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي  ١٧/١٨    
  ٧٤  .................................... والتوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانيةحقوق اإلنسان  ١٧/١٩    
  ٧٦  ...........تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان  ١٧/٢٠    
  ٧٩  .............................تقدمي املساعدة إىل كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسان  ١٧/٢١    
  ٨٢  .............ريقيااملهاجرون وملتمسو اللجوء الفارون من األحداث األخرية يف مشال أف  ١٧/٢٢    
التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية على                ١٧/٢٣    

  ٨٥  .............................................................التمتع حبقوق اإلنسان
  ٨٧  ..................................................حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس  ١٧/٢٤    
  ٩٠  ................................تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان  ١٧/٢٥    

  ٩٣  ................................................................................... قرراتامل  - ثانياً  
  ٩٣  ...........................................ناورو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠١    



A/HRC/17/2 

3 GE.12-13628 

  ٩٣  ..........................................رواندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٢    
  ٩٤  ...........................................نيبال: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٣    
  ٩٥  ....................................سانت لوسيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٤    
  ٩٥  ...........................................ُعمان: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٥    
  ٩٦  ..........................................النمسا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٦    
  ٩٧  ..........................................ميامنار: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٧    
  ٩٧  .........................................أستراليا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٨    
  ٩٨  ........................................جورجيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١٠٩    
  ٩٩  ............................ونيفيسسانت كيتس : نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١١٠    
  ٩٩  ............................سان تومي وبرينسييب: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١١١    
  ١٠٠  ..........................................ناميبيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١١٢    
  ١٠١  ..........................................النيجر: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١١٣    
  ١٠١  ........................................موزامبيق: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١١٤    
  ١٠٢  .........................................إستونيا: راض الدوري الشاملنتيجة االستع  ١٧/١١٥    
  ١٠٣  .......................................باراغواي: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٧/١١٦    
  ١٠٣  .....................................................................مقرر إجرائي  ١٧/١١٧    
  ١٠٤  ..........................................إنشاء مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان  ١٧/١١٨    
  ١٠٥  ..... فيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل١٦/٢١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان   ١٧/١١٩    
  ١١٣  ........لقة نقاش بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلميةح  ١٧/١٢٠    

  ١١٥  ٧٦١-١    .........................................................موجز املداوالت  - اجلزء الثاين  
  ١١٥  ٤٤-١    .............................................. واإلجرائيةالتنظيميةاملسائل   - أوالً  

  ١١٥  ٣-١    .............................................. الدورة ومدهتاافتتاح  - ألف     
  ١١٥  ٤    ..........................................................احلضور  -  باء     
  ١١٥  ٥    .....................................ج العملجدول األعمال وبرنام  - جيم     
  ١١٥  ١٩-٦    ......................................................تنظيم العمل  -  دال     
  ١١٧  ٢١-٢٠    ..............................................االجتماعات والوثائق  -  هاء     
  ١١٨  ٢٣-٢٢    .........................................................الزيارات  -  واو     
  ١١٨  ٢٤    ..................................اختيار املكلفني بالواليات وتعيينهم  - زاي     
  ١١٨  ٢٧-٢٥    ...............................................اعتماد تقرير الدورة  - حاء     
  ١١٨  ٤٤-٢٨    ...................جراءات بشأهناالنظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إ  - طاء     

 السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا املفوضية          التقرير  - ثانياً  
  ١٢١  ٥١-٤٥    ............................................................واألمني العام

  ١٢١  ٤٨-٤٥  ............................عرض املفوضة السامية آلخر املستجدات  - ألف     
  ١٢٢  ٤٩  .....ني العامتقريرا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألم  -  باء     
  ١٢٢  ٥١-٥٠  ..................النظر يف مشاريع االقتراحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم     



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 4 

سياسية واالقتصادية واالجتماعية   ل ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية وا      تعزيز  - ثالثاً  
  ١٢٣  ٢٠٦-٥٢  ........................................ احلق يف التنمية مبا يف ذلك،لثقافيةاو

  ١٢٣  ١٠٠-٥٢  ....... بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةاحلوار التفاعلي مع املكلفني  - ألف     
  ١٣٣  ١٢٧-١٠١  ....................................................حلقات النقاش  -  باء     
  ١٣٧  ١٢٩-١٢٨  ...................... من جدول األعمال٣املناقشة العامة بشأن البند   - جيم     
  ١٣٩  ٢٠٦-١٣٠  ...................النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -  دال     

  ١٥٠  ٢٣٨-٢٠٧  .........................عي اهتمام اجمللس حقوق اإلنسان اليت تستدحاالت  -  رابعاً  
  ١٥٠  ٢١٣-٢٠٧  .........................١٥/١-متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان دإ  - ألف     
  ١٥١  ٢١٧-٢١٤  ..........................١٦/٢٥متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان   -  باء     
  ١٥٢  ٢٢٠-٢١٨  ...........١٦/١- ودإ١٤/١-متابعة قراري جملس حقوق اإلنسان دإ  - جيم     
  ١٥٢  ٢٢٤-٢٢١  ......................من جدول األعمال ٤املناقشة العامة بشأن البند   -  دال     
  ١٥٤  ٢٣٨-٢٢٥  ...................النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -  هاء     

  ١٥٦  ٢٤٧-٢٣٩  ...........................................هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -خامساً  
  ١٥٦  ٢٤٠-٢٣٩  ...................... من جدول األعمال٥املناقشة العامة بشأن البند   - ألف     
  ١٥٦  ٢٤٢-٢٤١  ................................................إجراءات الشكاوى  -  باء     
  ١٥٧  ٢٤٧-٢٤٣  ...................النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - يمج     

  ١٥٨  ٧١٦-٢٤٨  ..............................................االستعراض الدوري الشامل  -سادساً  
  ١٥٨  ٦٩٩-٢٤٩  ..........................النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ألف     
  ٢٤٩  ٧٠٠  ...................... من جدول األعمال٦املناقشة العامة بشأن البند   -  باء     
  ٢٥٠  ٧١٦-٧٠١  ...................اريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر يف مش  - جيم     

  ٢٥٣  ٧١٨-٧١٧  .........حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  - سابعاً  
 ١٣/٩- ودإ ١٢/١- ودإ ٩/١-متابعة قرارات جملس حقوق اإلنسان دإ       - ألف     

  ٢٥٣  ٧١٧  .....................................................١٦/٢٠-ودإ
  ٢٥٣  ٧١٨  ...................... من جدول األعمال٧ املناقشة العامة بشأن البند  -  باء     

  ٢٥٤  ٧٢٧-٧١٩  ....................................متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -  ثامناً  
  ٢٥٤  ٧١٩  ...................... من جدول األعمال٨املناقشة العامة بشأن البند   - ألف     
  ٢٥٥  ٧٢٧-٧٢٠  ...................النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -  باء     

ـري وكره األجانـب وما يتصل بذلك من أشكال العنصرية والتمييـز العنص  - تاسعاً  
  ٢٥٧  ٧٣٢-٧٢٨  .......................... وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانالتعصب، متابعة

  ٢٥٧  ٧٣١-٧٢٨  .......احلوار التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  - ألف     
  ٢٥٧  ٧٣٢  ...................... من جدول األعمال٩لبند  ااملناقشة العامة بشأن  -  باء     

  ٢٥٩  ٧٦١-٧٣٣  ............................................املساعدة التقنية وبناء القدرات  -عاشراً  
  ٢٥٩  ٧٤٠-٧٣٣  ...............................احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  - ألف     
  ٢٦٠  ٧٤٢-٧٤١  ..................١٤/١٤-متابعة تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ  -  باء     



A/HRC/17/2 

5 GE.12-13628 

  ٢٦٠  ٧٤٣  .................... من جدول األعمال١٠املناقشة العامة بشأن البند   - جيم     
  ٢٦١  ٧٦١-٧٤٤  ...................ع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر يف مشاري  -  دال     
  املرفقات

  ٢٦٣  ....................................................................................احلضور  - األول  
  ٢٦٧  .............................................................................جدول األعمال  -  الثاين  
  ٢٦٨  ......................................................... عشرةبعةالوثائق الصادرة للدورة السا  - الثالث  
  ٢٨٢  .......... عشرةبعةاملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين عيَّنهم اجمللس يف دورته السا  - الرابع  



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 6 

  اجلزء األول     
  القرارات واملقررات

  القرارات  -والًأ  

    ١٧/١  
  سيما النساء واألطفال والية املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
سـيما    مجيع القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشخاص، ال        إذ يعيد تأكيد    

 ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٣٠ املؤرخ   ٦٤/٢٩٣ارا اجلمعية العامة    النساء واألطفال، وخباصة قر   
 ٨/١٢ وقرارات جملس حقوق اإلنسان ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/١٩٠و

 ١٤/٢ و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٧ املـؤرخ    ١١/٣ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ املؤرخ

ق اإلنسان والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         إىل اإلعالن العاملي حلقو   وإذ يشري     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

 املبادئ املنصوص عليها يف صكوك وإعالنات حقوق اإلنسان ذات          وإذ ُيعيد تأكيد    
ع األطفـال وبغـاء     الصلة مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن بي          

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             
  املرأة وبروتوكوهلا االختياري،

إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها          وإذ يشري     
 االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،      وإذ يعيد بصورة خاصة تأكيد بروتوكول منع      

وقمعه واملعاقبة عليه املكمل لالتفاقية، وإذ يشري إىل اتفاقيـة حظـر االجتـار باألشـخاص            
  واستغالل دعارة الغري،

إىل خطة العمل العاملية لألمم املتحدة ملكافحة االجتار باألشـخاص          وإذ يشري أيضاً      
  ،٢٠١١أبريل / نيسان١٥ املؤرخة ٢٠/٣اجلنائية وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة 

أن االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان وُيفسد التمتع هبا،          وإذ يؤكد     
يزال مثل حتدياً خطرياً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة منسقني على املستوى الدويل      وإنه ال 

 األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد مـن        وتعاوناً حقيقياً متعدد األطراف فيما بني البلدان      
  أجل القضاء عليه،
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 بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنـصري           إذ يسلم و  
يتعرضن  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبأن النساء والفتيات الضحايا كثرياً ما            

 نوع اجلنس والسن واإلعاقة واالنتماء      ألشكال متعددة من التمييز والعنف ألسباب من بينها       
اإلثين والثقافة والديانة واألصل القومي واالجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تدفع هي             

  نفسها إىل االجتار باألشخاص،
 أن الدول ملزمة مبمارسة العناية الواجبة ملنع االجتار باألشخاص وإذ ال يغيب عن باله  

 ومعاقبة اجلناة وإنقاذ الضحايا وتوفري احلماية هلـم وتزويـدهم           والتحقيق يف حاالت االجتار   
بفرص الوصول بوسائل االنتصاف، وأن عدم القيام بذلك ميثل انتهاكاً وانتقاصاً أو إنكـاراً              

  للتمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية العائدة للضحايا،
ة للتربعات ملناهضة    بالذكرى العشرين إلنشاء صندوق األمم املتحد      وإذ يأخذ علماً    

أشكال الرق املعاصرة وإنشاء صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا االجتار باألشـخاص            
  وخاصة النساء واألطفال،

 بإصدار التعليقات على املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا    وإذ يأخذ علماً باهتمام     
تها مفوضية األمم املتحدة الـسامية     فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص اليت وضع       

  ، )١(حلقوق اإلنسان
 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم          ٥/١إىل قراريه   وإذ يشري     
 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            ٥/٢املتحدة و 

ذ يشدد على أن يؤدي املكلف      ، وإ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨جمللس حقوق اإلنسان املؤرخني     
  بالوالية واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

بأعمال املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص وخاصـة النـساء          يرحب    -١  
  واألطفال؛
 سنوات من أجل القيام مبا يلـي يف         ٣ متديد والية املقرر اخلاص لفترة       يقرر  -٢  
  :مجلة أمور
ار باألشخاص جبميع أشكاله واعتماد تدابري لدعم حقـوق         تعزيز منع االجت    )أ(  

  اإلنسان العائدة لضحايا االجتار باألشخاص؛
دعم التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الـصلة واملـسامهة يف              )ب(  

  مواصلة حتسينها؛

__________ 

)١( E/2002/68/Add.1. 
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إدماج املنظور اجلنساين والعمري يف كل أعمال واليته وذلك من خـالل              )ج(  
ور منها تعيني مواطن الضعف اجلنسانية والعمرية بالتحديد يف سياق قـضية االجتـار     مجلة أم 

  باألشخاص؛
تعيني وتبادل أفضل املمارسات وكذلك التحديات والعقبات من أجل دعم            )د(  

ومحاية حقوق اإلنسان العائدة لضحايا االجتار باألشخاص وتعيني ثغرات احلمايـة يف هـذا              
  الصدد؛

ابري مكافحة االجتار على حقوق اإلنسان لـضحايا االجتـار          فحص أثر تد    ) ه(  
باألشخاص بغرض اقتراح وسائل كافية ملواجهة التحديات الناشئة يف هذا الـصدد وجتنـب      

  عودة الضحايا للوقوع فريسة لالجتار؛
وضع تشديد خاص على توصيات بشأن احللول العملية يف صـدد تنفيـذ               )و(  

يف ذلك عن طريق تعيني اجملاالت والوسائل امللموسـة للتعـاون         احلقوق املتصلة بالوالية، مبا     
  الدويل واإلقليمي وبناء القدرات ومعاجلة قضية االجتار باألشخاص؛

طلب املعلومات بشأن االجتار باألشـخاص مـن احلكومـات وهيئـات             )ز(  
 املعاهدات واإلجراءات اخلاصة والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدوليـة وغـري          

احلكومية وغريها من املصادر ذات الصلة، حسب االقتضاء، وتلقيها منها وتبادهلـا معهـا،              
والتصرف بفعالية وفقاً للممارسة اجلارية، حيال املعلومات املوثوقة بشأن ادعاءات انتهاكات           

  حقوق اإلنسان بغرض محاية حقوق اإلنسان للضحايا الفعليني واحملتملني لالجتار؛
ون وثيق، مع جتنب االزدواج غري الضروري، مـع اإلجـراءات    العمل بتعا   )ح(  

اخلاصة واألجهزة الفرعية جمللس حقوق اإلنسان وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا وآلياهتـا         
املعنية، مبا فيها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وفريق التنسيق املشترك بـني              

ص ومؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملناهـضة اجلرميـة          الوكاالت املعين باالجتار باألشخا   
املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك فريقه العامل املعين باالجتار باألشخاص وفريقه العامل املعين              
باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة وبروتوكوليهـا،             

قوق اإلنسان اإلقليمية، وكذلك املؤسسات الوطنية حلقـوق        وهيئات املعاهدات وآليات ح   
  اإلنسان واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛

تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية              )ط(  
  العامة، وفقاً لربنامج عمل كل منهما؛

ن تكفل حصول    مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ       يطلب إىل   -٣  
  املقرر اخلاص على املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته بالكامل؛
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 مجيع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف الرد إجيابياً             يناشد  -٤  
على طلباته بزيارة بلداهنا وتزويده بكل املعلومات الالزمة املتصلة بالوالية لتمكينه مـن أداء              

  ؛واليته بفعالية
احلكومات على الرجوع إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا         يشجع    -٥  

فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة حلقـوق             
اإلنسان باعتبارها أداة مفيدة إلدماج هنج يقوم على أساس حقوق اإلنسان يف إطار تصديها              

  ار باألشخاص؛من أجل مكافحة االجت
 مواصلة النظر يف قضية االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال،          يقرر  -٦  

  .وفقاً لربنامج عمله السنوي
  ٣٣اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
  .]دون تصويتاعتمد [

    ١٧/٢  
  والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

  ، اإلنسانحقوقإن جملس   
 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ملواد   با إذ يسترشد   
املدنية والسياسية، وإذ يضع     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق       ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢وباملواد  

  اعتباره إعالن وبرنامج عمل فيينا،  يف
 إىل املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية؛ واملبادئ األساسـية        وإذ يشري   

بنغالور  تعلقة بدور احملامني؛ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة، ومبادئ          امل
 للسلوك القضائي،

 بأن وجود قضاء مستقل ونزيه، ومهنة قانونية مستقلة، وسالمة النظـام           واقتناعاً منه   
يـز يف   القضائي هي شروط أساسية ال بد منها حلماية حقوق اإلنسان ولضمان عـدم التمي             

  العدل،  إقامة
 إىل مجيع القرارات واملقررات السابقة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنـسان            وإذ يشري   

  واجلمعية العامة بشأن استقالل القضاء وسالمة النظام القضائي،
/  حزيـران  ١٨ املؤرخ   ٨/٦ إىل قراراته السابقة هبذا الشأن، أي القرار         وإذ يشري أيضاً    

 ١٣/١٩ ، والقـرار  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ املؤرخ   ١٢/٣، والقرار   ٢٠٠٨ يونيه
  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرخ ١٥/٣، والقرار ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ املؤرخ
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 اخلاص على التعاون الوثيق، يف إطار واليته، مع مفوضية           بأمهية قدرة املقرر   وإذ ُيقر   
ستشارية والتعاون التقين، مـن     األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف ميداين اخلدمات اال        

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

  يف محاية مبادئ استقالل القضاة واحملامني،
حملـامني   ازدياد االعتداءات املتكررة على استقالل القـضاة وا        وإذ يالحظ مع القلق     

  وموظفي احملاكم،
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة للمجلـس،           
، ويشدد على ضرورة اضطالع املكلف بالوالية بواجباته        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  
  ين القرارين ومرفقاهتما، وفقاً هلذ
 على املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني ملا اضطلعت بـه            ُيثين  -١  

  من عمل هام يف أداء واليتها؛
  : متديد والية املقررة اخلاصة لفترة ثالث سنوات ويطلب إليهاُيقرر  -٢  
 عن اسـتنتاجاهتا    التحقيق يف أية ادعاءات جوهرية حتال إليها وتقدمي تقارير          )أ(  

  وتوصياهتا يف هذا الصدد؛
حتديد وتسجيل االعتداءات على استقالل القضاء واحملامني وموظفي احملاكم           )ب(  

وكذلك ما أُحرز من تقدم يف محاية وتعزيز استقالهلم، وتقدمي توصيات ملموسة تشمل توفري              
  نية؛اخلدمات االستشارية أو املساعدة التقنية حني تطلبها الدولة املع

حتديد طرق ووسائل لتحسني النظام القضائي وتقدمي توصيات ملموسـة             )ج(  
  الشأن؛ هبذا

دراسة املسائل املبدئية اهلامة واملواضيعية بغية محاية وتعزيز استقالل القضاء            )د(  
  واحملامني وموظفي احملاكم بغرض تقدمي اقتراحات يف هذا الشأن؛

  تطبيق منظور جنساين يف عملها؛  )ه(  
مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املختـصة             )و(  

  ومع املنظمات اإلقليمية مع تفادي االزدواج؛
تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله وتقريـر              )ز(  

  سنوي إىل اجلمعية العامة؛
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قررة اخلاصة ومـساَعدهتا يف أداء       مجيع احلكومات على التعاون مع امل      حيث  -٣  
مهامها، وموافاهتا جبميع املعلومات والرد على الرسائل اليت حتيلها إليها املقررة اخلاصـة دون              

  إبطاء ال موجب له؛
 احلكومات التفكري جدياً يف االستجابة إىل طلبات املقررة اخلاصـة           يناشد  -٤  

ء مع املقررة اخلاصة بشأن متابعة توصـياهتا        لزيارة بلداهنا، وحيثها على الدخول يف حوار بنَّا       
  وتنفيذها حىت تتمكن من إجناز واليتها بفعالية أكرب؛

إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي  يطلب    -٥  
  كل املساعدات إىل املقررة اخلاصة من أجل إجناز واليتها بفعالية؛

  .ه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي مواصلة النظر يف هذُيقرر  -٦  
  ٣٣اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
  .]دون تصويتاعتمد [

    ١٧/٣  
  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٨ املـؤرخ    ٨/٤ القـرار    سيما وال يف التعليم،    باحلق قراراته املتعلقة    جمدداً إذ يؤكد   
 ١٥/٤، والقـرار    ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٦، والقرار   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
، وإذ يذكِّر بالقرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقـوق اإلنـسان           ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩املؤرخ  

  بشأن هذا املوضوع، 
 يف التعليم، املكرَّس    باحلقكل شخص يف التمتع     أيضاً احلق اإلنساين ل    وإذ يؤكد جمدداً    
ة صكوك منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية يف مجل

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز              
  الصكوك الدولية ذات الصلة،سائر املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و ضد

، ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٩ املؤرخ   ٦٤/٢٩٠ اجلمعية العامة    قرار عتبارهوإذ يضع يف ا     
  املتعلق باحلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ،

 اعتماد جملس حقوق اإلنسان إلعـالن األمـم املتحـدة           وإذ يضع يف اعتباره أيضاً      
  آذار٢٣ املـؤرخ  ١٦/١ قـراره  ، يفللتثقيف والتـدريب يف ميـدان حقـوق اإلنـسان      

  ،٢٠١١ مارس/
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 من أن العامل، حبسب منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم            وإذ يساوره قلق بالغ     
، ٢٠١٥والثقافة، ليس على املسار الصحيح لتحقيق هدف التعليم للجميـع حبلـول عـام               

 عن حتقيق معظم األهداف، على الرغم من التقدم الـذي أُحـرز يف              البعد بعيد كل أنه   ومن
  جماالت عديدة، 

 الدور الذي يؤديه اإلعمال الكامل للحق يف التعليم يف املساعدة           عتبارهوإذ يضع يف ا     
على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ويشري يف هذا الصدد إىل االلتزامات املتعلقة بـالتعليم              
الواردة يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة بـشأن األهـداف              

  ، )٢(فيةاإلمنائية لألل
 ٥/٢لس و اجمل بشأن بناء مؤسسات     ٥/١حقوق اإلنسان    قراري جملس    وإذ يشري إىل    

 ١٨بشأن مدونة سلوك املكلفني بواليات مبوجب إجراءات خاصة من ِقبل اجمللس، املؤرخني             
، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي املكلفون بوالية واجباهتم وفقاً هلذين      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  قاهتما، القرارين ومرف
التدابري الالزمة لتنفيذ قرارات جملس حقوق      كافة   مجيع الدول إىل اختاذ      يدعو  -١  
   بغية ضمان اإلعمال الكامل للحق يف التعليم للجميع؛١٥/٤ و١١/٦ و٨/٤اإلنسان 
  :  مبا يليحييط علماً مع التقدير  -٢  
فؤ الفـرص يف    تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بشأن تعزيز تكا           )أ(  
  ؛)٣(التعليم

العمل الذي تقوم به هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة يف تعزيز احلـق     )ب(  
  يف التعليم؛
العمل الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف              )ج(  

  تعزيز احلق يف التعليم على املستويني القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر؛
مسامهة كلّ من منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحدة للتربية             )د(  

والعلم والثقافة وغريمها من اهليئات ذات الصلة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلة يف              
تعميم التعليم االبتدائي ويف إزالة الفوارق بني اجلنسني يف جمال التعليم، وأهـداف جـدول               

  لتعليم للجميع؛أعمال ا
 مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على زيادة جهودهم حىت يتسىن           حيث  -٣  

، بوسائل منها معاجلة أوجـه      ٢٠١٥حتقيق أهداف جدول أعمال التعليم للجميع حبلول عام         

__________ 

 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )٢(
)٣( A/HRC/17/29و Corr.1. 
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 يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك عدم املساواة القائم على            املزمنةعدم املساواة   
ل منها الدخل ونوع اجلنس واملوقع واألصل اإلثين واللغة واإلعاقة، ويـشري إىل             أساس عوام 

  الدور الذي ميكن أن يؤديه احلكم الرشيد يف هذا الصدد؛
 مجيع الدول على اإلعمال الكامل للحق يف التعليم من خالل مجلة أمور             حيث  -٤  

  :بوسائل منها حقوق اإلنسان،  اللتزاماهتا يف جمالمنها تعزيز تكافؤ الفرص يف التعليم وفقاً
  لتمتع به؛واملساواة يف اضمان محاية قانونية كافية للحق يف التعليم   )أ(  
التصدي لألشكال املتعددة من عدم املساواة والتمييز يف التعليم من خـالل              )ب(  

  وضع سياسات شاملة؛
 حتديد آليات مبتكـرة للتمويـل     بُسبل منها   ضمان ختصيص موارد كافية،       )ج(  
  ؛وتنفيذها
دعم اآلليات الوطنية اليت تشجع على إعمـال احلـق يف التعلـيم، مثـل                 )د(  

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
زيادة اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف جدول أعمـال التعلـيم للجميـع               )ه(  

ضها، باتبـاع   وااللتزامات املتعلقة بالتعليم الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية وعملية استعرا         
  هنج قائم على حقوق اإلنسان؛

تشجيع اتباع هنج منسق عند النظر يف متابعة املالحظات اخلتاميـة الـيت               )و(  
 اإلجراءات  تضعها هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، والتوصيات اليت          تعتمدها

   يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل؛املقبولةاخلاصة والتوصيات 
دمج منظور جنساين يف مجيع السياسات والربامج املتعلقة بالتعليم هبـدف             )ز(  

  القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف مجيع مستويات التعليم؛
 التمتع موارد مالية كافية كي يتسىن لكل شخص         توافر ضرورة   يؤكد جمدداً   -٥  

  لدويل من أمهية يف هذا الصدد،التعاون اوقه يف التعليم، وما يتسم به حشد املوارد الوطنية حب
   متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم لفترة ثالث سنوات؛يقرر  -٦  
 مجيـع  مراعاة تامة  املقرر اخلاص أن يراعي، عند القيام بواليته،         يطلب إىل   -٧  

  األحكام الواردة يف قرارات جملس حقوق اإلنسان؛
 تعاوهنا مع املقرر اخلاص بغيـة تيـسري          مجيع الدول أن تواصل    يطلب إىل   -٨  
املتصلة بأداء واليته، وأن تستجيب للطلبات اليت يقدمها للحصول علـى معلومـات              مهامه

  وللقيام بزيارات؛
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 األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن          يطلب إىل   - ٩  
قرر اخلاص من تنفيذ مهـام واليتـه   يتيحا كل املوارد البشرية واملالية الضرورية لتمكني امل     

  تنفيذاً فعاالً؛
 املفوضية السامية، وهيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة التابعـة         يشّجع  -١٠  

 هيئات وآليات األمم املتحـدة ذات الـصلة، والوكـاالت           سائرجمللس حقوق اإلنسان، و   
امية إىل تعزيز إعمال    الربامج املتخصصة، كل يف حدود واليتها، على مواصلة جهودها الر          أو

احلق يف التعليم على نطاق العامل، وعلى زيادة تعاوهنا يف هذا اجملال؛ ويشجع، يف هذا الصدد،           
 املساعدة التقنية يف جمال احلق يف التعليم وذلك بوسائل منها           تقدمياملقرر اخلاص على تسهيل     

  العمل مع أصحاب املصلحة املعنيني؛
ملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف        أمهية إسهام ا   علىيشدد    -١١  

  إعمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع املقرر اخلاص؛
  .إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   -١٢  

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦

  .]دون تصويتاعتمد [

    ١٧/٤  
  سات األعمالحقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤس

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 وإىل  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٧ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       إذ يشري   

 بشأن مسألة حقوق    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩قرار جلنة حقوق اإلنسان     
  اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، 

 ١٨، املـؤرخني    ٥/٢ و ٥/١ قراري جملس حقوق اإلنـسان        إىل أيضاً وإذ يشري   
، وإذ يشدد على أن يؤدي املكلف بالوالية واجباته وفقـاً هلـذين             ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  القرارين ومرفقاهتما،
 أن االلتزام واملسؤولية الرئيسية يف تعزيز ومحـاية حقوق اإلنـسان           علىوإذ يشدد     

  دولة،واحلريات األساسية يقعان على عاتق ال
 أن الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال مسؤولة عـن            وإذ يؤكد   

  احترام حقوق اإلنسان،



A/HRC/17/2 

15 GE.12-13628 

 بأن التنظيم السليم للشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال           وإذ يسلِّم   
ميكن أن يـسهم يف   وإدارهتا بصورة مسؤولة، مبا يف ذلك عن طريق سن التشريعات الوطنية،    

 حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا واحترامها وأن يساعد يف توجيه الفوائد اليت حيققها             تعزيز
  قطاع األعمال حنو املسامهة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 ألن ضعف التشريعات الوطنية وضعف تنفيذها ال ميكن أن يؤديا           وإذ يساوره القلق    
يب للعوملة على االقتصادات الضعيفة، أو االستفادة التامة مـن          إىل احلد بفعالية من التأثري السل     

مزايا العوملة أو حتقيق أقصى فوائد ممكنة من أنشطة الشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن                 
مؤسسات األعمال، وأن من الضروري بذل املزيد من اجلهود لسد ثغرات احلوكمـة علـى     

  املستويات الوطين واإلقليمي والدويل،
 أمهية بناء قدرة مجيع اجلهات الفاعلة على حتسني إدارة التحديات القائمة            وإذ يدرك   

  يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،
بعمل ومسامهات املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنـسان      يرحب    -١  

لقـة  املتعتوجيهيـة   البادئ  والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، ويؤيد امل        
احلمايـة واالحتـرام    "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      : األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   ب

  ؛)٤(، على النحو املرفق بتقرير املمثل اخلاص"واالنتصاف
 باجملموعة الواسعة من األنشطة اليت قام هبا املمثل اخلـاص يف            أيضاً يرحب  -٢  

رات الشاملة والشفافة واجلامعة اليت أجراها مع       أداء واليته، مبا يف ذلك بصورة خاصة املشاو       
اجلهات الفاعلة املختصة واملعنية يف مجيع املناطق، والدور احلافز الذي قام به لـدى مجيـع                
أصحاب املصلحة للتوصل إىل فهم متبادل أعمق للتحديات القائمة يف جمال األعمال التجارية             

  وحقوق اإلنسان؛
عه إطار األمم املتحدة والتوعية بـشأنه علـى          على املمثل اخلاص لوض    يثين  -٣  

أساس املبادئ الشاملة الثالثة اليت يقوم عليها واجب الدولة يف احلماية من انتهاكات حقوق              
اإلنسان اليت ترتكبها الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، أو يكون هلا دور 

احلاجـة إىل الوصـول إىل سـبل        فيها، ومسؤولية الشركات عن احترام مجيع احلقـوق، و        
  االنتصاف الفعالة، مبا يف ذلك عرب اآلليات القضائية وغريها من اآلليات املالئمة؛

 بدور املبادئ التوجيهية لتنفيذ إطار األمم املتحدة، اليت ميكـن إحـراز             يقّر  -٤  
مارسـات  املزيد من التقدم بشأهنا، وكذا بدور اإلرشادات اليت ستسهم يف تعزيز املعايري وامل            

املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وستسهم بالتايل يف حتقيـق عوملـة مـستدامة              

__________ 

)٤( A/HRC/17/31. 
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اجتماعياً، دون أن حتول دون تطوير أية معايري أخرى يف األمد البعيد، مبا يف ذلك مواصـلة                 
  تعزيز املعايري؛

جل  أمهية احلوار والتحليل يف أوساط أصحاب املصلحة املتعددين من أ    يؤكد  -٥  
احلفاظ على النتائج اليت حتققت حىت اآلن والبناء عليها وتوجيه املداوالت اإلضافية جمللـس              

  حقوق اإلنسان بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛
 إنشاء فريق عامل معين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية           يقرر  -٦  

ـ          ستقلني، ومتـوازٍن يف توزيعـه      وغريها من مؤسسات األعمال، مؤلٍف من مخسة خرباء م
اجلغرايف، ملدة ثالث سنوات، يعينه جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة، ويطلب إىل      

  :الفريق العامل ما يلي
  تشجيع النشر والتنفيذ الفعالني والشاملني للمبادئ التوجيهية؛  )أ(  
ـ           )ب(   ذ املبـادئ   حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما خيـص تنفي

التوجيهية وتبادل هذه املمارسات والدروس وتعزيزها وتقييمها وتقدمي توصيات بـشأهنا ويف      
هذا السياق، التماس وتلقي املعلومات من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها احلكومـات،              
والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، 

  تمع املدين، وأصحاب احلقوق؛واجمل
دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز بناء القدرات واستخدام املبادئ التوجيهيـة،             )ج(  

باإلضافة إىل إسداء املشورة وتقدمي التوصيات، لدى طلبها، يف جمـال وضـع التـشريعات               
   املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛والسياسات احمللية

  ات قطرية واإلسراع يف تلبية دعوات الدول؛إجراء زيار  )د(  
مواصلة استكشاف اخليارات وتقدمي التوصيات، على املـستوى الـوطين            )ه(  

واإلقليمي والدويل، لتعزيز فرص الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة املتاحة ألولئك الـذين             
  اطق الرتاع؛تضررت حقوقهم اإلنسانية بأنشطة الشركات، مبن فيهم أولئك املقيمون يف من

إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت عمل الوالية وإيالء اهتمام خاص             )و(  
  لألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة، وخباصة األطفال؛

العمل بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعة            )ز(  
وغريها من اهليئات ذات الصلة، وهيئـات       جمللس حقوق اإلنسان، ومع هيئات األمم املتحدة        
  املعاهدات واملنظمات اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛

إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيـع             )ح(  
اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها اهليئات والوكاالت املتخصصة، والصناديق والربامج ذات 

م املتحدة، وخباصة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وامليثاق          الصلة التابعة لألم  
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ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدويل، ومؤسسة التمويل الدوليـة التابعـة لـه،             العاملي،  
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة الدولية للهجرة، فضالً عن الشركات عرب الوطنية            

عمال، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وممثلـي الـشعوب         وغريها من مؤسسات األ   
  األصلية، ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية؛

توجيه عمل املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املنشأ عمالً            )ط(  
   أدناه؛١٢بالفقرة 

  إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة؛تقدمي تقرير سنوي   )ي(  
 مجيع احلكومات، والوكاالت والصناديق والربامج ذات الصلة التابعة       يشجع  -٧  

لألمم املتحدة، وهيئات املعاهدات، واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات             
يق العامل يف االضـطالع     غري احلكومية، وكذا القطاع اخلاص على التعاون الكامل مع الفر         

  بواليته بوسائل منها االستجابة لطلبات الزيارة اليت يقدمها الفريق العامل؛
 املنظمات الدولية واإلقليمية إىل التماس آراء الفريق العامـل لـدى            يدعو  -٨  

  صياغة أو وضع السياسات والصكوك ذات الصلة؛
امية حلقوق اإلنسان تقدمي  إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة الس  يطلب  -٩  

  كل املساعدة الالزمة إىل الفريق العامل من أجل االضطالع بواليته بشكل فعال؛
بالدور اهلام الذي تقوم به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة   يرحب    -١٠  

وفقاً ملبادئ باريس، فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، ويشجع هذه املؤسسات            
على مواصلة تطوير قدراهتا لالضطالع هبذا الدور بفعالية، مبا يف ذلك بدعم مـن املفوضـية      

  السامية وبالعمل مع مجيع اجلهات الفاعلة؛
 إىل األمني العام أن يعد تقريراً عن السبل اليت ميكن هبا ملنظومة األمم              يطلب  -١١  

صصة، أن تـساهم يف النـهوض       املتحدة ككل، مبا فيها الربامج والصناديق والوكاالت املتخ       
بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ التوجيهيـة، وأن يتنـاول             
التقرير على وجه اخلصوص أفضل السبل الكفيلة ببناء قدرات مجيع اجلهـات الفاعلـة ذات           

لـس حقـوق    الصلة هلذا الغرض داخل منظومة األمم املتحدة، على أن ُيقدَّم التقرير إىل جم            
  اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين؛

 إنشاء منتدى معين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان بتوجيه مـن           يقرر  -١٢  
الفريق العامل ملناقشة االجتاهات والتحديات القائمة يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية وتشجيع            

 وحقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك        احلوار والتعاون بشأن القضايا املرتبطة باألعمال التجارية      
التحديات اليت تعترض بعض القطاعات، والبيئات التشغيلية أو املتعلقة حبقوق أو فئات معينة،             

  وكذا حتديد املمارسات اجليدة؛
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أن يكون املنتدى مفتوحاً أمام مشاركة الدول وآليات األمـم          يقرر أيضاً     - ١٣  
ها وبراجمها، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،       املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديق    

واملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق           
اإلنسان، وغريها من اهليئات ذات الصلة، والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات              

 األكادميية، واخلرباء العاملني يف     األعمال، ورابطات األعمال، والنقابات العمالية، واملؤسسات     
ميدان األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وممثلي الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية   
اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ وأن يكون املنتدى مفتوحاً            

ها وأغراضها مع روح وأغـراض      أيضاً أمام املنظمات غري احلكومية األخرى اليت تتفق أهداف        
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك اجلهات املتضررة أفراداً ومجاعـات، اسـتناداً إىل               

/  متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١ترتيبات منها قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          
 واضح  ، واملمارسات اليت اتبعتها جلنة حقوق اإلنسان، عن طريق إجراء اعتماد          ١٩٩٦ يوليه

  ؛وشفاف، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان
  ؛ أن جيتمع املنتدى سنوياً ملدة يومي عمليقرر كذلك  - ١٤  
إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعني لكل دورة، على أسـاس            يطلب    - ١٥  

التناوب اإلقليمي وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، رئيساً للمنتدى، يرشـحه األعـضاء            
راقبون يف اجمللس؛ ويكون الرئيس الذي يعمل بصفته الشخصية، مسؤوالً عن إعداد موجز             وامل

  ملناقشات املنتدى يتاح للفريق العامل وجلميع املشاركني يف املنتدى؛
 الفريق العامل إىل تضمني تقريره تأمالت بشأن مـداوالت املنتـدى            يدعو  -١٦  

  فيها جملس حقوق اإلنسان؛وتوصيات للمواضيع الرئيسية املقبلة لكي ينظر 
 إىل األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن يقـدما كـل             يطلب  - ١٧  

الدعم الالزم، بصورة شفافة، لتيسري انعقاد املنتدى ومشاركة أصحاب املصلحة ذوي الصلة            
 من كل املناطق يف اجتماعاته، وأن يوليا اهتماماً خاصاً لضمان مشاركة اجلهات املتـضررة             

  ؛أفراداً ومجاعات
مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج العمل الـسنوي جمللـس            يقرر    - ١٨  

  .حقوق اإلنسان
  ٣٣اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٧/٥   
والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة    

 أو تعسفاً

  اإلنسان،إن جملس حقوق  

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

ام خارج   اإلطار القانوين لوالية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعد        وإذ يضع يف اعتباره     
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف قـرار جلنـة حقـوق                  

 ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٦ وقرار اجلمعية العامة     ١٩٩٢مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٢/٧٢اإلنسان  
 ،١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

 ١٩٤٩ أغـسطس / آب ١٢ بالتصديق العاملي على اتفاقيات جنيف املؤرخة        وإذ يرحب   
 للمساءلة فيما يتعلق باإلعدام خارج       هاماً اليت متثل، إىل جانب قانون حقوق اإلنسان، إطاراً       

 تعسفاً، بإجراءات موجزة أو القضاء أو

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦الفقرة  وإذ يضع يف اعتباره       
 ،٢٠٠٦مارس /آذار

 ٥/٢ولس  اجملبشأن بناء مؤسسات     ٥/١ ي جملس حقوق اإلنسان    إىل قرار  وإذ يشري   
، السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة للمجلـس          بشأن مدونة قواعد    

الوالية أن يؤدي واجباتـه     املكلف ب ، وإذ يؤكد أن على      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  
 وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

وجلنة وجملس حقوق اإلنسان، معية العامة  مجيع قرارات اجلأيضاً وإذ يضع يف اعتباره   
، حقوق اإلنسان ذات الصلة حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً             

 ٨/٣ اجمللـس     وقـرار  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٧لجنة  السيما قرار    وال
 كـانون   ١٩ املـؤرخ    ٦١/١٧٣ اجلمعية العامـة      وقرارا ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
 ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/٢٠٨ و٢٠٠٦ديسمرب /األول

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

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

 الطبيعي يف احلياة،
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 يف عدد    أن اإلفالت من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً          هوإذ يثري استياءَ    
ن، السبب الرئيسي السـتمرار حـدوث   من البلدان وأنه ما برح يشكل، يف كثري من األحيا  

 حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

 مجيع حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات         مرة أخرى  يدين بشدة   -١  
 موجزة أو تعسفاً، بشىت أشكاهلا، اليت ال تزال حتدث يف مجيع أحناء العامل؛

 اإلجراء  سيما ال، و جمللس حقوق اإلنسان    بأمهية اإلجراءات اخلاصة   يعترف  -٢  
الذي يضطلع به املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة               

تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليات لإلنذار املبكر ملنع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة      أو
 املعنينياإلجراءات اخلاصة   ني ب املكلفشجع  يواجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، و      
 على التعاون، يف إطار والياهتم، لبلوغ هذا اهلدف؛

 مجيع الدول بضمان وضع حد ملمارسة اإلعدام خـارج القـضاء            يطالب  -٣  
، وباختاذ إجراءات فعالة ملكافحة هذه الظاهرة جبميع أشكاهلا         بإجراءات موجزة أو تعسفاً    أو

 والقضاء عليها؛

لتزام مجيع الدول بإجراء حتقيقات وافية وحمايـدة يف مجيـع            ا يكرر تأكيد   -٤  
، وكـشف  ُيشتبه فيه من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً            ما

املسؤولني عنها وتقدميهم للمحاكمة، مع ضمان حق كل فرد يف حماكمة عادلة وعلنية أمـام               
ن، ومنح تعويضات كافيـة للـضحايا       حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة منشأة مبوجب القانو      

أسرهم يف غضون أجل معقول، واختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها التدابري القانونيـة               أو
 حاالت إعدام مـن هـذا       تكرروالقضائية، من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب ومنع          

لعمليات اإلعدام خـارج    القبيل، على حنو ما يرد يف املبادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفعالني            
 نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة؛

 املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء            بأعمال يرحب  -٥  
ه، وحييط علماً بالتوصـيات     توصياتومبداخله واستراتيجياته و  بإجراءات موجزة أو تعسفاً،      أو

  ويدعو الدول إىل أن توليها االعتبار الواجب؛،ألعوام السابقةيف االيت قدمها املكلَّف بالوالية 

 بالدور اهلام الذي يقوم به املقرر اخلاص يف سبيل إهناء حاالت اإلعدام    يشيد  -٦  
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل، يف إطار واليتـه،               

تجابة بفعالية ملا َيرِد إليـه مـن معلومـات،          مجع املعلومات من مجيع اجلهات املعنية، واالس      
البالغات والزيارات القطرية، والتماس آراء احلكومـات وتعليقاهتـا وإدراجهـا يف           ومتابعة

 تقاريره حسب االقتضاء؛
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  : إىل املقرر اخلاص أن يقوم يف سياق اضطالعه بواليته مبا يلييطلب  -٧  

 أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،مواصلة دراسة حاالت اإلعدام خارج القضاء   )أ(  
 وتقدمي ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سـنوي،           يف مجيع الظروف وأياً كانت األسباب،     

 وتوجيـه اهتمـام      واجلمعية العامة،  جملس حقوق اإلنسان  مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إىل     
موجزة أو تعسفاً    اتأية حاالت خطرية من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراء         اجمللس إىل   

   مزيد من التدهور؛منَعبشأهنا  قد يتيح اختاذ إجراء مبكر اليت فورياً أو اليت تستدعي اهتماماً
مواصلة توجيه اهتمام مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان إىل             )ب(  

 احلاالت اخلطرية من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً الـيت              
 تستدعي اهتماماً فورياً أو اليت قد يتيح اختاذ إجراء مبكر بشأهنا منَع مزيد من التدهور؛

االستجابة بفعالية للمعلومات اليت ترد إليه، خاصة عندما يكون اإلعـدام             )ج(  
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو حمدقاً بدرجة خطرية، أو قد           

 وقع فعالً؛

مواصلة تعزيز حواره مع احلكومات ومتابعة التوصيات الـيت يقـدمها يف              )د(  
 ؛معينة زيارة بلدان عقبتقاريره 

مواصلة رصد تنفيذ املعايري الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود املتعلقة            )ه(  
ق بفرض عقوبة اإلعدام، على أن يضع يف اعتباره التعليقات اليت أبدهتا اللجنة املعنيـة حبقـو               

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فضالً عن          ٦اإلنسان يف تفسريها للمادة     
 الربوتوكول االختياري الثاين امللحق به؛

  ؛تطبيق منظور يراعي نوع اجلنس يف عمله  )و(  
  : الدول على ما يليحيث  -٨  
يع املعلومات  التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مج           )أ(  

الضرورية اليت يطلبها، واالستجابة على حنو مناسب وسـريع لنداءاتـه العاجلـة، وحيـث               
 أن تفعل ذلـك  احلكومات اليت مل تّرد بعد على البالغات اليت أحاهلا إليها املقرر اخلاص على              

  دون مزيد من التأخري؛
  ا؛ طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنتلبيةالنظر جبدّية يف   )ب(  
، مبا يف ذلك عن     ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته        )ج(  

 طريق موافاته مبعلومات عن اإلجراءات املتخذة بناًء على هذه التوصيات؛

 بالتعاون القائم بني املقرر اخلاص وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتـا           يرحب  -٩  
هـذا   املقرر اخلاص على مواصلة بذل جهوده يفاألخرى يف ميدان حقوق اإلنسان، ويشجع    

 الصدد؛
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إىل األمني العام أن يزود املقرر اخلاص مبا يكفي من املوارد البـشرية   يطلب    -١٠  
واملالية واملادية من أجل متكينه من االضطالع بالوالية على حنو فعال، مبا يف ذلك من خالل                

  القيام بزيارات قطرية؛
 قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو          متديد والية امل   يقرر  -١١  

 بإجراءات موجزة أو تعسفاً لفترة ثالث سنوات؛

  . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاًأيضاً يقرر  -١٢  
  ٣٣لسة اجل

 ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/٦  
  التضامن الدويلوالية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان و

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنـة حقـوق           إذ يؤكد من جديد     

 يف  اإلنسان واعتمدها جملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبا           
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥قرار اللجنة ذلك 

 / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦ الفقرة   يف اعتباره وإذ يضع     
  ،٢٠٠٦ مارس

 املتعلق مبدونة قواعد    ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
/  حزيـران ١٨السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بـاجمللس املـؤرخني         

ى أن يؤدي املكلف بالوالية مهامـه وفقـاً هلـذين القـرارين             ، وإذ يشدد عل   ٢٠٠٧ يونيه
  ومرفقاهتما،

، من زاوية تعزيز التضامن الدويل ومحايته، إىل أمهية إعالنات وبرامج           وإذ يشري أيضاً    
، ١٩٩٣عمل املؤمترات الدولية، مثل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املعقود يف فيينـا عـام               

، ومـؤمتر   ٢٠٠٢تنمية، املعقود يف مـونتريي باملكـسيك عـام          واملؤمتر الدويل لتمويل ال   
، ومؤمتر  ١٩٩٢املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، املعقود يف ريو دي جانريو بالربازيل عام             األمم

، واملـؤمتر   ٢٠٠٢القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا عام           
  ،٢٠٠٥كوارث، املعقود يف كويب باليابان عام العاملي املعين باحلد من ال
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 أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلــدان          وإذ يؤكِّد جمدداً    
النامية أمر ال ميكن حتمله طويالً وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من 

  وة وفق قدراته،حتمية قيام كل بلد ببذل قصارى جهده لسد هذه الفج
 بأن االهتمام الذي حتظى به أمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف             وإذ يقرُّ   

جهود البلدان النامية الرامية إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل باحلقوق              
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع، مل يكن كافياً،

يد والية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل ملدة           متد يقرِّر  -١  
  :ثالث سنوات من أجل ما يلي

تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، بُسبلٍ منها مواصـلة              )أ(  
وضع خطوط توجيهية، ومعايري وقواعد، ومبادئ تعزِّز التمتُّع هبذا احلق األساسي واختاذ تدابريٍ             
على الصعيدين اإلقليمي والدويل لتعزيز وتدعيم املساعدة الدولية للبلدان الناميـة يف مـساعيها           

  املبذولة بشأن التنمية وهتيئة األوضاع اليت تتيح إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً كامالً؛
التماس آراء ومسامهات احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من           )ب(  

ولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ويف أداء واليته، آخذاً يف حـسبانه             املنظمات الد 
نتائج مجيع مؤمترات القمة الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من مـؤمترات القمـة               

  العاملية واالجتماعات الوزارية املعقودة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي؛
لى العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال حـق  حبث سبل ووسائل التغلب ع     )ج(  

  الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛
تقدمي توصياٍت بشأن اخلطوات املمكنة بغرض التوصل تدرجيياً إىل اإلعمال            )د(  

الكامل حلق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، واقتراح سبل التصدي ملا يواجه التعـاون              
  دة؛الدويل من حتدياٍت متزاي

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة              )ه(  
واملنظمات غري احلكومية، وكذلك مع اجلهات األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسَع نطـاقٍ              
ممكن من املصاحلِ والتجارب، كل يف نطاق واليته، كي تعمِّم حق الـشعوب واألفـراد يف                

   يف أنشطة األمم املتحدة اإلعمال الفعلي؛التضامن الدويل تعميماً كامالً
مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات واألنشطة الدوليـة ذات الـصلة             )و(  

  هبدف تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛
 إىل مجيع الدول، وإىل وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات           يطلب  - ٢  

غري احلكومية ذات الصلة أن تعمِّم يف أنشطتها مراعاة حـق الـشعوب             الدولية واملنظمات   
واألفراد يف التضامن الدويل وأن تتعاون مع اخلبري املستقل أثناء واليته، وأن تـزوِّده بكـل                
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املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جبدية يف االستجابة بصورٍة إجيابية لطلبات اخلـبري              
  ا، وأن متكِّنه من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛املستقل لزيارة بلداهن

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تـوفر مجيـع             يطلب  - ٣  
  املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني اخلبري املستقل من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛

د مشروع إعـالن    إىل اخلبري املستقل أن يواصل العمل من أجل إعدا        يطلب    -٤  
بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم إىل اجمللس تقريراً عن تنفيذ هـذا                

  القرار وفقاً لربنامج عمله السنوي؛ 
  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرِّر   - ٥  

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦

. ، وبدون امتنـاع عـن التـصويت       ١٤ صوتاً مقابل    ٣٢ بأغلبية   اعتمد بتصويت مسجل  [
  :وجاءت نتيجة التصويت على النحو التايل

  : املؤيدون  
االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إكوادور، أنغوال، أوروغواي، أوغندا،            

باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، تايلند، جيبـويت،         
ال، شيلي، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، قطر، قريغيزستان، زامبيا، السنغ

ة، الكامريون، كوبا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكة العربية الـسعودي        
  موريتانيا، موريشيوس، نيجرييا

  :املعارضون  
إسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بولندا، مجهورية كوريا، مجهوريـة مولـدوفا،         

نسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا        سلوفاكيا، سويسرا، فر  
  .]الشمالية، النرويج، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
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    ١٧/٧  
آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املاليـة الدوليـة املتـصلة هبـا              

التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة احلقـوق االقتـصادية            على
  والثقافية جتماعيةواال

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
وإعالن وبرنامج   مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       إذ يسترشد   

  ،ةعمل فيينا، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصل
  مجيع القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا جلنـة حقـوق اإلنـسان           إذ يعيد تأكيد  و  

يتصل بآثار سياسات التكيف اهليكلي واإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية علـى             افيم
التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،            

 ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريـل   / نيـسان  ١٧ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٤ذلك قرارات اللجنة     يف مبا
، ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ املـؤرخ    ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٣ املؤرخ

 / نيـسان  ١٤ املـؤرخ    ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١٦  املؤرخ ٢٠٠٤/١٨و
 ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٤ جملس حقوق اإلنسان ات، فضالً عن قرار  ٢٠٠٥ أبريل

، ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٧ املؤرخ   ١٤/٤ و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٥و
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ املؤرخ ١٢/١١٩ومقرر اجمللس 

املتعلـق بتـأثري     و ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣املؤرخ   ١٠/١- قراره دإ   يعيد تأكيد  ذوإ  
  األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا، 

 / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١امة   من قرار اجلمعية الع    ٦ الفقرة    يف اعتباره  وإذ يضع   
  ،٢٠٠٦ مارس

 حـل   يف على أن أحد مقاصد األمم املتحدة هو حتقيق التعاون الـدويل             وإذ يشدد   
  املشاكل الدولية ذات الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية،

يل إىل بـذل   أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اتفق على دعوة اجملتمع الدو      وإذ يؤكد   
كل ما يف وسعه من أجل املساعدة على ختفيف عبء الديون اخلارجية امللقى علـى عـاتق                 

اإلعمال حتقيق  البلدان النامية، بغية تكملة اجلهود اليت تبذهلا حكومات هذه البلدان من أجل             
  التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوهبا،

يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية من تـصميم         على ما أُعرب عنه      وإذ يشدد   
تناول مشاكل ديون البلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخل تناوالً شامالً وفعاالً             على

 علىوذلك باختاذ تدابري متنوعة على الصعيدين الوطين والدويل جلعل حتّمل ديوهنا ممكناً             
  املدى الطويل،
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 للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان     ةن اخلارجي ـويوع الد ـ أن جمم  وإذ يالحظ بقلق    
 مليار دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف           ١ ٨٦٠ ارتفع من املتوسطة الدخل قد    

 ما سددته البلدان الناميـة ، وأن جمموع ٢٠٠٩ يف عام  دوالر  مليار ٣ ٥٤٥  إىل ١٩٩٥ عام
 مليـار  ٢٢٠كـان  عد أن ، ب٢٠٠٧ مليار دوالر يف عام    ٥٢٣ ارتفع إىل لدين قد   لخدمة  ك

  ، ١٩٩٥دوالر يف عام 
تزايد اإلقرار بأن عبء الديون املتزايد الذي تواجهه أشد البلدان الناميـة             وإذ يدرك   

 منواً، غري حمتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية اليت حتـول            البلدان سيما أقل  مديونية، ال 
، على حنو يركز على اإلنسان    ى الفقر   دون إحراز تقدم يف حتقيق التنمية املستدامة والقضاء عل        

 من البلدان النامية، وكذلك البلدان اليت        حتد بشدة من قدرة الكثري     وأن خدمة الديون الباهظة   
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية االجتماعية وتقدمي اخلدمات األساسية من            

  افية،أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق
ألنه، على الرغم من إعادة جدولة الـديون مـراراً وتكـراراً،             وإذ يعرب عن قلقه     

زالت البلدان النامية تسدد سنوياً مبلغاً أكرب من املبلغ الفعلي الذي تتلقـاه كمـساعدة                ما
  ،رمسية إمنائية

 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد املشاكل العديدة اليت تواجه          وإذ يؤكد   
نامية، ويساعد على انتشار الفقر املدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية املستدامة، ومن             ال

  مث فإنه عائق خطري يعترض سبيل إعمال مجيع حقوق اإلنسان،
 بتقرير اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها مـن           حييط علماً   -١  

لى التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وخاصـة         االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا ع     
  ؛)٥(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ   من أجل فهم  لعناصر املقترحة لوضع إطار مفاهيمي      إىل ا يشري    -٢    ني العالقة ب
 ة تلك العناصـر   الدين اخلارجي وحقوق اإلنسان، ويشجع اخلبري املستقل على مواصلة بلور         

  ديون على حنو عادل ومنصف ومستدام؛هبدف معاجلة أزمة ال
 ،٢٠١٠-٢٠٠٩املستقل للفترة    حددها اخلبري     مبجاالت التركيز اليت   حييط علماً   -٣  

سيما وضع مشروع مبادئ توجيهية عامة بشأن الـدين اخلـارجي وحقـوق اإلنـسان،                ال
قـوق   حل األمم املتحدة السامية مفوضية إىل  يف هذا الصدد   ويطلبالدين غري املشروع،     ومسألة

 بـشأن هـذه     إضافية تنظيم وإجراء مشاورات     يف اخلبري املستقل  مساعدة أن تواصل اإلنسان  
  ، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص موارد كافية من امليزانية؛ مع اخلرباء واحلكوماتاملسائل

__________ 

)٥( A/HRC/17/37. 
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 باملشاورات اإلقليمية الـثالث ألصـحاب املـصلحة         حييط علماً كذلك    -٤  
دئ التوجيهية العامة املعنية بالدين اخلارجي وحقوق اإلنـسان،         املتعددين بشأن مشروع املبا   

 ٥ و ٤، وأديس أبابا يـومي      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨اليت ُنظّمت يف سانتياغو دو شيلي يف        
، ٢٠١١فرباير  / شباط ١يناير و / كانون الثاين  ٣١، والدوحة يف    ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

توجيهية ومضموهنا بغية حتـسينها، ويـشجع       وذلك الستطالع اآلراء حول شكل املبادئ ال      
الدول وأصحاب املصلحة من القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمـع املـدين واألوسـاط              

  األكادميية على املشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن؛
 إىل أن كل دولة هي املسؤولة األوىل عن النهوض بالتنمية االقتصادية            يشري  -٥  

 هلا احلق واملسؤولية يف اختيار وسائلها وأهدافها اإلمنائيـة       وأن   لشعبها،   واالجتماعية والثقافية 
  االقتصادية؛  بالسياسةتتعلق  حمددةلبلوغ هذه الغاية، وينبغي أال ختضع ألي إمالءات خارجية

 بأن برامج اإلصالح يف جمال التكيف اهليكلي حتد من اإلنفـاق العـام              يسلِّم  -٦  
 اإلنفاق، وال تويل اهتماماً كافياً لتوفري اخلدمات االجتماعية،          قصوى ثابتة على   اًفرض حدود وت

  أعلى يف ظل هذه الربامج؛ وأن عدداً قليالً فقط من البلدان يتمكن من حتقيق منو مستدام
ـ  الينبغي أ العامليتني   املالية واالقتصادية    نيأن األزمت  من جديد  يؤكد  -٧    ا تؤدي

الـديون،  عبء   لوقف تدابري ختفيف     خدما ذريعةً  تست ال ختفيف عبء الديون، وأ    تقليص إىل
  ألن من شأن ذلك أن يؤدي إىل آثار سلبية على التمتع حبقوق اإلنسان يف البلدان املتأثرة؛

يف إطار  تقليل احلجم الشامل للديون     ألن مستوى التنفيذ و    يعرب عن قلقه    -٨  
ـ         ا زاال منخفـضني وألن املبـادرة       املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون م

  حل شامل لعبء الديون الطويل األجل؛إجياد  تتوخى ال
 املذكورة   الديون مبوجب املبادرة   عبء اقتناعه بأن ختفيف     يؤكد من جديد    -٩  

عبء  لن يكون كافياً إذا أُريد للبلدان الفقرية املثقلة بالديون أن تصبح قادرة على حتمل          أعاله
 النمو الطويل األجل واحلد من الفقر، وأنه سيلزم حتويل موارد إضـافية             ق هديف يالديون وحتق 

 صادرات هذه البلدان  إزالة احلواجز التجارية وحتسني أسعار       و  وقروض ميسرة  ِمنحشكل   يف
  من عبء املديونية؛لالستدامة والتخلص الدائم  اًضمان

ارجية غـري   لعدم توافر آليات إلجياد حلول مالئمة لعبء الديون اخل  يأسف  -١٠  
 وألنـه   ،احملتمل الواقع على البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل املثقلة بالديون          

عدم إنصاف النظام احلايل حلل مشكلة الديون الذي        عالج  ُيحرز حىت اآلن تقدم يذكر يف        مل
، ولـذلك   لدان والفقراء يف هذه الب    ال يزال يغلّب مصاحل الدائنني على مصاحل البلدان املدينة        

دعو إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل وضع آليات فعالة ومنصفة إللغاء عبء الديون اخلارجية              ي
بشدة من الدمار الذي أحدثته الكـوارث       أضريت  جلميع البلدان النامية، وخاصة البلدان اليت       
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من رياً  كث واألعاصري، ومن جراء النـزاعات املسلحة، أو للحديالطبيعية، مثل أمواج تسونام 
  هذا العبء؛

أن تسوية صناديق االستثمار االنتهازية املفرطة هلا، من منظور حقوق          يؤكد    -١١  
اإلنسان، تأثري سليب مباشر على قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماهتـا يف ميـدان حقـوق                

  اإلنسان، وخاصة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
أن أنشطة صناديق االستثمار االنتهازية تسلط الضوء على بعض         يؤكد أيضاً   -١٢  

يعتري النظام املايل العاملي من مشاكل وأهنا مؤشر على الطابع غري املنصف هلذا النظـام،                ما
  ويدعو الدول إىل اختاذ تدابري ملكافحة هذه الصناديق االنتهازية؛

ة يف أقل البلدان منـواً ويف        بأن مستويات الديون اخلارجية غري احملتمل      يسلِّم  -١٣  
العديد من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ال تزال تقف حجر عثـرة يف               
طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتزيد من احتمال عدم حتقيق أهداف األلفية املتعلقـة             

  بالتنمية واحلد من الفقر؛
مـوارد  حترير   يؤدي دوراً رئيسياً يف       بأن ختفيف عبء الديون ميكنه أن      يقر  -١٤  

، مبا يف ذلك احلد مـن       منو وتنمية مستدامني  ميكن ختصيصها لألنشطة اليت هتدف إىل حتقيق        
أللفية، ل  األمم املتحدة  يف إعالن  احملددة   األهدافيشمل  مبا  و األهداف اإلمنائية،    وبلوغالفقر  

ري للتخفيف من عبء الـديون، عنـد        يف اختاذ تداب   بتصميم وسرعة    التايل املضي أنه يتعني ب  و
املساعدة  أن تقترن بزيادة يف   واالقتضاء، على أال حتل هذه التدابري حمل مصادر التمويل البديلة           

  اإلمنائية الرمسية؛
 بالدعوة املوجهة إىل البلدان الصناعية يف إعالن األلفية من          يذكِّر مرة أخرى    -١٥  

لبلدان الفقرية املثقلة بالديون دون مزيد من اإلبطاء، أجل تنفيذ الربنامج املعزز لتخفيف ديون ا    
واملوافقة على شطب مجيع الديون الرمسية الثنائية هلذه البلدان يف مقابل التزامها باحلـد مـن                

  الفقر على حنو ميكن إثباته؛
اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك منظومة األمـم املتحـدة، ومؤسـسات             حيث  -١٦  
اص، على اختاذ التدابري واإلجراءات املالئمة لتنفيـذ التعهـدات          القطاع اخل ووودز،   بريتون

وااللتزامات واالتفاقات والقرارات الصادرة عن املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت            
 األلفية، واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، واملؤمتر العـاملي         مبا فيها قمة  عقدهتا األمم املتحدة،    
مييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومـؤمتر           ملكافحة العنصرية والت  

يتعلق منها مبـسألة     القمة العاملي للتنمية املستدامة، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، وخاصة ما         
مشكلة الديون اخلارجية للبلدان النامية، ال سيما البلدان الفقرية املثقلة بالديون وأقل البلـدان           

  ليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛منواً والبلدان ا
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    قرار اجلمعيـة العامـة    برفق  امل يف اإلعالن السياسي     الواردىل التعهد   إ يشري  -١٧  
حلـول   ، وهو تعهد يقضي بإجياد    ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١ الذي اعتمدته اجلمعية يف      ٢٤/٢-دإ

تثقل كاهل   الديون اليت فعالة ومنصفة وإمنائية التوجه ودائمة ألعباء الديون اخلارجية وخدمة          
  البلدان النامية؛

 الناشـئة عـن   قتصادي  االصالح  اإلبرامج  أن توضع   على ضرورة    يشدد  -١٨  
الديون اخلارجية مببادرة من البلد نفسه، وأن يتم إجراء أي عمليات تفـاوض أو إبـرام أي                 

ـ       أي  اتفاقات لتخفيف عبء الديون و     ع اتفاقات قروض جديدة بعلم اجلمهور وبشفافية، م
 األطر التشريعية، والترتيبات واآلليات املؤسسية للتشاور بغية ضمان املشاركة الفعالـة            وضع

جلميع عناصر اجملتمع، مبا فيها اهليئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق اإلنسان، وخاصة            
يف صياغة وتطبيق وتقييم االستراتيجيات والسياسات      أكثرها حرماناً،    القطاعات أو    ألضعف

هذا التنفيذ علـى املـستوى      اإلشراف املنهجي على    امج، وكذلك يف متابعة تنفيذها و     والرب
قدم املساواة  الوطين، وضرورة ربط قضايا سياسات االقتصاد الكلي والسياسات املالية، على           

وبصورة متسقة، بإجناز أهداف التنمية االجتماعية األوسع نطاقاً، مع مراعاة السياق الـوطين            
نة وأولوياهتا واحتياجاهتا، من أجل ختصيص املوارد على حنو يكفل تنمية متوازنة            للبلدان املدي 

  تفضي إىل إعمال حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛
 على أن برامج اإلصالح االقتصادي الناشـئة عـن الـديون            يشدد أيضاً   -١٩  

 جهودها متابعة اخلارجية ينبغي أن تزيد إىل أقصى حد حيز السياسات املتاح للبلدان النامية يف
 مع مراعاة آراء أصحاب املصلحة املعنيني على حنو يكفل تنميـة متوازنـة              ،اإلمنائية الوطنية 

  تفضي إىل إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛
 على أن الربامج االقتصادية الناشئة عن ختفيف عبء الديون          يشدد كذلك   -٢٠  

حتقـق    سياسات التكيف اهليكلي السابقة اليت مل      إىلجمدداً  تؤدي  اخلارجية وإلغائها جيب أال     
  املراد منها، كاملطالب املتشددة باخلصخصة وتقليص اخلدمات العامة؛

بالدول وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل أن تواصـل تعاوهنـا            يهيب  -٢١  
قـرية  الوثيق من أجل ضمان استيعاب املوارد اإلضافية املتاحة من خالل مبادرة البلـدان الف             

املثقلة بالديون والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا وغريهـا مـن املبـادرات           
   الربامج اجلارية؛علىاجلديدة يف البلدان املستفيدة دون أن يكون لذلك تأثري 

 ،واملدينني على حد سواء    ال سيما املؤسسات املالية الدولية    ،   الدائنني يدعو  -٢٢  
اتفاقات اإلقراض أو ورقات اسـتراتيجية   والتنمية أمشاريع ألثر   تقييمات   إىل النظر يف إعداد   

  ؛حقوق اإلنسان على احلد من الفقر
 أن ممارسة احلقوق األساسية لشعوب البلـدان املدينـة يف    يؤكد من جديد    -٢٣  

احلصول على الغذاء، واملسكن، وامللبس، والعمل، والتعليم، واخلدمات الصحية، والتمتع ببيئة         
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حية ال جيوز أن ختضع لتطبيق سياسات التكيف اهليكلي وبرامج النمـو واإلصـالحات              ص
  االقتصادية الناشئة عن الديون؛

 الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص على اختاذ تـدابري           حيث  -٢٤  
عاجلة لتخفيف مشكلة عبء الديون عن البلدان النامية اليت تعاين بوجه خاص من فـريوس               

املزيد من املوارد املاليـة واسـتخدامها يف        يتسىن حترير   اإليدز وذلك ل  / املناعة البشري  نقص
  جماالت الرعاية الصحية والبحوث وتوفري العالج للسكان يف البلدان املتأثرة؛

 أنه من أجل إجياد حل دائم ملشكلة الديون والنظر يف أية آليـة              رأيهيكرر    -٢٥  
جراء حوار سياسي واسع بني البلدان الدائنـة والبلـدان          جديدة حلل مشكلة الديون، يلزم إ     

املدينة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، يف نطاق منظومة األمم املتحدة، على أساس مبدأ             
  تقاسم املصاحل واملسؤوليات؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل مزيداً           طلبهيكرر    -٢٦  
كلة أعباء الديون اليت تثقل كاهل البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منـواً،              من االهتمام ملش  

  وخاصة ملا يترتب على التدابري املتصلة بالديون اخلارجية من آثار اجتماعية؛
 إىل اخلبري املستقل أن يواصل استكشاف أوجه الترابط مع التجـارة            يطلب  -٢٧  

 التكيف اهليكلي أثراإليدز، عند حبث /ناعة البشريوغريها من القضايا، ومنها فريوس نقص امل
سهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املؤمتر الـدويل           يوالديون اخلارجية، وأن    

لتمويل التنمية، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل مسألة آثار التكيف اهليكلي والديون اخلارجيـة              
  حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما اعلى

أن يواصل التماس آراء واقتراحات الـدول،       أيضاً   إىل اخلبري املستقل     يطلب  -٢٨  
واملنظمات الدولية، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا، واللجـان االقتـصادية            

احلكومية، بـشأن مـشروع   اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري   
 هـذه   املبادئ التوجيهية العامة وبشأن اقتراحه املتعلق بالعناصر املمكن النظر فيها، وحيـث           

   على االستجابة لطلباته؛األطراف
ويف عمله علـى    ، وفقاً لواليته،     التعاونَ مواصلةاخلبري املستقل على     يشجع  -٢٩  

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     مع اللجنة   ،  مشروع املبادئ التوجيهية العامة   وضع  
والثقافية، واملقررين اخلاصني، واخلرباء املستقلني، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملة التابعة جمللـس            

ـ     وجلنته االستشارية، فيما يتعلق ب    حقوق اإلنسان    احلقوق االقتـصادية   املـسائل املتـصلة ب
  واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية؛

إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة عن مسألة آثار             يطلب  -٣٠  
جبميـع   لامك على التمتع ال   املتصلة هبا من االلتزامات املالية الدولية     غريها   و ةن اخلارجي والدي

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛وخاصةحقوق اإلنسان، 
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د اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدة،         إىل األمني العام أن يزوِّ     يطلب  -٣١  
، مبا يف ذلك إجراء مشاورات      وعلى األخص ما يلزمه من موظفني وموارد لالضطالع مبهامه        

الـدين اخلـارجي    املعنيـة ب  عامة  التوجيهية  البادئ  املمشروع  مع اخلرباء واحلكومات بشأن     
  وحقوق اإلنسان؛

ؤسسات املالية الدولية واملنظمـات      واملنظمات الدولية وامل    احلكومات حيث  -٣٢  
سـياق  غري احلكومية والقطاع اخلاص على التعـاون الكامـل مـع اخلـبري املـستقل يف                 

  بواليته؛ هاضطالع
، وفقـاً  ٢٠١٢ إىل اخلبري املستقل أن يقـدم إىل اجمللـس يف عـام       يطلب  -٣٣  

 نـسخة منقحـة مـن    م تقريراً حتليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقد،لربنامج عمله السنوي 
 الـسادسة تقريراً مرحلياً عن هذا املوضوع إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا        و املبادئ التوجيهية 

  والستني؛
 يف إطار البند نفـسه      العشرينمواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته        يقرر    -٣٤  

  .من جدول األعمال
  ٣٣اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
 أعـضاء عـن     ٣ صـوتاً وامتنـاع      ١٣ صوتاً مقابل    ٣٠لبية  اعتمد بتصويت مسجل بأغ   [

  :وكان التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إكوادور، أنغـوال، أوروغـواي،         
أوغندا، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، تايلند،        

، غانـا، غواتيمـاال، قطـر،       جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غابون    
قريغيزستان، الكامريون، كوبا، ماليزيا، ملـديف، اململكـة العربيـة           

  ة، موريتانيا، موريشيوس، نيجريياالسعودي

  :املعارضون
إسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بولندا، مجهورية كوريا، مجهورية مولـدوفا،    

ظمى وآيرلنـدا   سويسرا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا الع      سلوفاكيا،
  يات املتحدة األمريكية، اليابانالشمالية، هنغاريا، الوال

  :عن التصويت املمتنعون
  .]شيلي، املكسيك، النرويج
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    ١٧/٨  
 إلحيـاء ذكـرى ضـحايا     دوليـاًً أغـسطس يومـاً  / آب١٩إعالن يـوم   

  اوإجالهل اإلرهاب
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل        مبيثاق األمم املتحدة، واإلعال    إذ يسترشد   

قـوق اإلنـسان    القانون الـدويل حل   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وغريها من صكوك        
  ، ذات الصلةالقانون اإلنساين الدويلصكوك و

 أمهية استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، الـيت           يف اعتباره  يضعوإذ    
، ويؤكد من جديد أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان          ٢٠٠٦سبتمرب  /ل أيلو ٨اعُتمدت يف   

للجميع وسيادة القانون أمران ضروريان ملكافحة اإلرهاب، ويسلِّم بـأن التـدابري الفعالـة              
 معـه،    وتتعاضـد  تتعارض مع هدف محاية حقوق اإلنسان بل تتكامل        ملكافحة اإلرهاب ال  

  إلرهاب،ويشدد على ضرورة تعزيز ومحاية حقوق ضحايا ا
 اإلرهـاب لـضحاياه وألسـرهم    يسّببها للمعاناة اليت    البالغوإذ يعرب عن استيائه       

  معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛الشديد ويعرب عن تضامنه 
أشكاله ومظاهره،  بكل   ، إدانته القاطعة جلميع أعمال اإلرهاب     وإذ يؤكد من جديد     

، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها      ا وأياً كان مرتكبوه   بترُتكاوألساليبه وممارساته أينما    
  ومكافحته، إجرامية وغري مربرة، وجيدد التزامه بتعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهاب

 ه أشـكاله ومظـاهره وأسـاليب      بكلأن أعمال اإلرهاب،    أيضاً   وإذ يؤكد من جديد     
حلريات األساسية والدميقراطيـة،    ، هي أنشطة هتدف إىل تقويض حقوق اإلنسان وا        هوممارسات

  ،مشروعة وهتدد السالمة اإلقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار احلكومات املشكلة بصورة
 إلحيـاء   دولياًأغسطس يوماً   / آب ١٩ بأن تعلن اجلمعية العامة يوم       يوصي  -١  

  ؛اذكرى ضحايا اإلرهاب وإجالهل
املنظمـات  وألمم املتحدة    مجيع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة ا      يدعو  -٢  
ىل إ، وكيانات اجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غـري احلكوميـة واألفـراد،               األخرى الدولية

   بالطريقة املناسبة؛الدويلاالحتفال باليوم 
 إىل األمني العام إطالع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة علـى           يطلب  -٣  
  .هذا القرار

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١١يه يون/ حزيران١٦

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٧/٩  
  املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  جملس حقوق اإلنسان،إن   
 ٦٤/١٦١ إىل القرارات ذات الصلة للجمعية العامـة، وآخرهـا القـرار             إذ يشري   
، وإىل قرارات جلنة حقـوق اإلنـسان املتعلقـة          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ

   الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،باملؤسسات
 فعالة وتتـسم     باالعتراف الدويل بأمهية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية       وإذ يرحب   
 لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنيـة            بالتعددية

  ،)٦(")مبادئ باريس("لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
 الدور املهم الذي تقوم به هذه املؤسسات الوطنيـة والـذي            من جديد وإذ يؤكد     

ستواصل القيام به يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها ويف تعزيز املشاركة             
  وسيادة القانون ويف التوعية هبذه احلقوق واحلريات األساسية وتعزيزها،

 اعتمدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق         إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين      وإذ يشري   
، واللذين أكّدا من جديد الدور املهم والبنـاء الـذي           ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف   

تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وخباصة بصفتها االستشارية لدى الـسلطات            
ملعلومات املتعلقة  املختصة، ودورها يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان والتصدي هلا ويف نشر ا           

  حبقوق اإلنسان ويف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،
 بالدور املهم ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف املـساعدة            وإذ يسلم   

على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة حلقوق اإلنسان، وفق مبادئ بـاريس، ويـسلم              
كامل التعاون بني مفوضية األمم املتحـدة الـسامية         أيضاً يف هذا الصدد بإمكانات تعزيز وت      

حلقوق اإلنسان وجلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها            
  وهذه املؤسسات الوطنية يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

ـ            وإذ حييط علماً     ن  بتقريري األمني العام األخريين إىل جملس حقـوق اإلنـسان ع
 وعن اإلجراءات اليت تتبعها حالياً جلنة       )٧(املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     

  ،)٨(التنسيق الدولية العتماد املؤسسات الوطنية امتثاالً ملبادئ باريس

__________ 

 .، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة  )٦(
)٧( A/HRC/16/76. 
)٨( A/HRC/16/77. 
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 بتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي، يف مجيع املناطق، فيما بني املؤسسات وإذ يرحب  
ان، وبني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وحمافل حقوق اإلنـسان          الوطنية حلقوق اإلنس  
  اإلقليمية األخرى،

 أمهية إنشاء مؤسسات وطنية فعالـة ومـستقلة وتتـسم           يؤكد من جديد    -١  
  بالتعددية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وفقاً ملبادئ باريس؛

نسان ومحايتها يف   بدور املؤسسات الوطنية املستقلة لتعزيز حقوق اإل      ُيسلّم    -٢  
العمل مع احلكومات على كفالة االحترام الكامل حلقوق اإلنسان على الـصعيد الـوطين،              

 متابعة التوصيات املنبثقة من اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان،         أعمالبوسائل منها اإلسهام يف     
  حسب االقتضاء؛

وق اإلنـسان    بالدور املتزايد األمهية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حق       يرحب  -٣  
ومحايتها يف دعم التعاون بني حكوماهتا واألمم املتحدة يف سبيل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                

  ومحايتها؛
 الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مـستقلة تتـسم      يشجع  -٤  

بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات               
ة كافة للجميع، على النحو املبني يف إعالن وبرنامج عمل فيينا، وعلى االضـطالع              األساسي

  بذلك وفق مبادئ باريس؛
يف أن ختتـار     لكل دولة احلق، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا،         بأن يسلم  -٥  

إطار املؤسسات الوطنية األصلح الحتياجاهتا اخلاصة على الصعيد الوطين من أجـل تعزيـز              
  سان طبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛حقوق اإلن
 بتزايد عدد الدول اليت أنشأت أو تنظر يف إنشاء مؤسسات وطنيـة             يرحب  -٦  

  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وفق مبادئ باريس؛
 املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها الـيت تنـشئها           يشجع  -٧  

بدور نشط يف منع ومكافحة مجيع انتهاكات حقوق        الدول األعضاء على مواصلة االضطالع      
  اإلنسان، كما وردت يف إعالن وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛

 بالدور املهم الذي تضطلع به املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق             يسلّم  -٨  
ـ              شامل، اإلنسان ومحايتها يف جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك آليته لالستعراض الدوري ال

يف مرحليت اإلعداد واملتابعة على حٍد سواء، واإلجراءات اخلاصة، ويف هيئـات معاهـدات              
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة       

 وقرار جلنة   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   ٥/٢ و   ٥/١وقراري جملس حقوق اإلنسان     
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ  ٢٠٠٥/٧٤حقوق اإلنسان 
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 أمهية االستقالل املايل واإلداري للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         يؤكد  -٩  
 اجلهود اليت تبذهلا الدول     بارتياحوأمهية استقرارها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ويالحظ        

قاللية، بوسائل من   األعضاء اليت وفرت ملؤسساهتا الوطنية مزيداً من االستقالل الذايت واالست         
أو تعزيز هذا الدور، ويشجع احلكومات األخرى على النظر يف          التحقيق،  بينها تكليفها بدور    
  اختاذ خطوات مماثلة؛

 على مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لألولوية القصوى          يثين  -١٠  
يف ذلك عن طريق التعاون     اليت توليها للعمل املتصل باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا          

التقين، ويشجع املفوضة السامية، نظراً إىل اتساع نطاق األنشطة املتصلة باملؤسسات الوطنية،            
على كفالة اختاذ ترتيبات مناسبة وتوفري موارد يف امليزانية ملواصلة وزيـادة توسـيع نطـاق                

ل جلنـة التنـسيق     األنشطة دعماً للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك دعم عم          
الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وشبكاهتا للتنـسيق اإلقليمـي،            

  ويدعو احلكومات إىل التربع بأموال إضافية حتقيقاً هلذا الغرض؛
 بتعزيز التعاون الدويل بني املؤسسات الوطنية مبا يف ذلك عن طريق            يرحب  -١١  

ت الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ويشجع األمـني         جلنة التنسيق الدولية للمؤسسا   
العام على أن يواصل تقدمي املساعدة الالزمة لعقد االجتماعات واملؤمترات الدولية واإلقليمية            
واألقاليمية للمؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك اجتماعات جلنة التنسيق الدولية، بالتعاون مـع             

  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛
 بالدور املهم الذي تضطلع به جلنة التنسيق الدولية، بالتعـاون           يرحب أيضاً   -١٢  

الوثيق مع املفوضية، يف تقييم االمتثال ملبادئ باريس ويف مساعدة احلكومات واملؤسـسات             
  الوطنية، عند الطلب، على تعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس؛

طنية، مبا فيها مؤسسات أمني املظامل، على أن تسعى          املؤسسات الو  يشجع  -١٣  
  للحصول على مركز االعتماد عن طريق جلنة التنسيق الدولية؛

 األمني العام على مواصلة إيالء أولوية قصوى للطلبات املقدمة مـن            يشجع  -١٤  
الدول األعضاء للحصول على املساعدة يف إنشاء املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              

   وفق مبادئ باريس؛وتعزيزها
 مجيع الدول األعضاء على اختاذ خطوات مناسـبة لتعزيـز تبـادل             يشجع  -١٥  

  املعلومات واخلربات فيما يتعلق بإنشاء املؤسسات الوطنية وإدارهتا بصورة فعالة؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه               يطلب  -١٦  

  قرار؛العشرين تقريراً عن تنفيذ هذا ال
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 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه             يطلب أيضاً   -١٧  
العشرين تقريراً عن أنشطة جلنة التنسيق الدولية فيما يتعلق باعتماد املؤسسات الوطنية وفقـاً              

  .ملبادئ باريس
  ٣٣اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
  .]دون تصويتاعُتمد [

    ١٧/١٠  
ثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثـة          البعمتابعة تقرير   

  اإلنسانية
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد  
أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثاق وغريه من الصكوك وقواعد           وإذ يرى     
  ويل هو من بني املقاصد واملبادئ األساسية لألمم املتحدة،القانون الد
 األحكام ذات الصلة من القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق          وإذ يضع يف اعتباره     

  اإلنسان الدويل،
 على أمهية سالمة ورفاه مجيع املدنيني، مبن فـيهم العـاملون يف اجملـال               وإذ يؤكد   

  اإلنساين، 
، ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢ املؤرخ   ١٤/١س حقوق اإلنسان    قرار جمل  إىلوإذ يشري     

 دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف انتهاكات          الذي قرر فيه اجمللس إيفاد بعثة     
قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل جّراء اهلجمات اإلسرائيلية علـى أسـطول             

  السفن احملمَّلة باملساعدات اإلنسانية،
 / أيلـول ٢٩ املـؤرخ  ١٥/١ جملس حقـوق اإلنـسان    إىل قراري يشري أيضاً وإذ    
، اللـذين أيـد اجمللـس فيهمـا         ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢٠ و ٢٠١٠ سبتمرب

، ودعا فيهما مجيع األطـراف      )٩(االستنتاجات الواردة يف تقرير البعثة الدولية لتقصي احلقائق       
جات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق وطلب إىل املعنية إىل ضمان التنفيذ الفوري لالستنتا 

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً عـن حالـة تنفيـذ تلـك                 
  االستنتاجات،

__________ 

 .A/HRC/15/21الوثيقة  )٩(
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األمني العام بإنشاء فريق حتقيق، وإذ يشري إىل أن أعمال هذا الفريق    بقيام   وإذ يرحب   
  مل تكتمل،
  ؛)١٠(األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانبتقرير مفوضة حييط علماً   -١  
لعدم تعاون سلطة االحتالل، إسرائيل، مع البعثة الدولية املـستقلة          يأسف    -٢  

 أسطول غزة؛يف حادثة لتقصي احلقائق 

 األطراف املعنية إىل ضمان التنفيذ الفوري لالستنتاجات الـواردة يف           يدعو  -٣  
 ؛تقرير بعثة تقصي احلقائق

ريق التحقيق الذي أنشأه األمني العام من املتوقع أن يتم أعماله           أن ف يالحظ    -٤  
  عما قريب؛

إىل املفوضة السامية أن توجه انتباه األمني العام إىل االسـتنتاجات           يطلب    -٥  
 ، فضالً عن تقارير املتابعة؛)١(الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق

راً ختامياً عن حالـة تنفيـذ        إىل املفوضة السامية أن تقدم تقري      يطلب أيضاً   -٦  
  أعاله إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين؛٣الفقرة 

  . متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته العشرينيقرر  -٧  
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
 أعـضاء عـن     ٨ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٦اعُتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [

  : جة التصويت كما يليوكانت نتي. التصويت

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، واألرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وإكوادور، وأنغـوال،            

وأوروغواي، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، والربازيـل، وبلجيكـا،        
وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وتايلند، وجيبويت، والسنغال، وسويـسرا،        

 وفرنسا، وقطـر، وقريغيزسـتان،      وشيلي، والصني، وغانا، وغواتيماال،   
وكوبا، وماليزيا، واملكسيك، وملديف، واململكة العربيـة الـسعودية،         
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، وموريتانيـا،          

  وموريشيوس، والنرويج، ونيجرييا، واليابان

__________ 
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  :املعارضون  
  الواليات املتحدة األمريكية    

  : تاملمتنعون عن التصوي  
أوكرانيا، وبولندا، ومجهورية كوريا، ومجهوريـة مولـدوفا، وزامبيـا،              

  .]وسلوفاكيا، والكامريون، وهنغاريا

    ١٧/١١  
ضمان : تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة          

  بذل العناية الواجبة يف احلماية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 / حزيـران ١٨ املـؤرخ  ١٤/١٢لس حقوق اإلنـسان   قرار جم  إذ يؤكد من جديد     

   ويؤسس عليه،٢٠١٠ يونيه
 قراراته وقرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة بالقـضاء علـى           وإذ يؤكد من جديد     

جلنة وضـع   الصادرة عن   مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وإذ يشري إىل القرارات ذات الصلة            
 تـشرين  ٣١املـؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥اصة قراراته   املرأة واجلمعية العامة وجملس األمن، وخب     

ــوبر /األول ــؤرخ ) ٢٠٠٨(١٨٢٠، و٢٠٠٠أكت ــران١٩امل ــه / حزي ، ٢٠٠٨يوني
 تـشرين   ٥املؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٩، و ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠املؤرخ   )٢٠٠٩(١٨٨٨و

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢٠١٠(١٩٦٠، و٢٠٠٩أكتوبر /األول
 إعالن وبرنامج عمل فيينا، وإعالن القضاء على العنـف          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وبرنامج عمل القاهرة، ونتائج الدورة االسـتثنائية             
املساواة بني اجلنسني، والتنميـة     : ٢٠٠٠املرأة عام   "الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة      

  ،"والسالم يف القرن احلادي والعشرين
 باخلطوات اليت اختذهتا منظومة األمم املتحدة لتعزيـز احلمايـة املاديـة             وإذ يرحب   

بتنفيذ جدول  النهوض   الالئي يواجهن العنف، وال سيما عن طريق         والبناتوالقانونية للنساء   
األعمال املتعلق باملرأة والسلم واألمن، مبا يف ذلك العمل املتعلق باملؤشرات العاملية املتـصلة              

واجلهود املتواصلة الرامية إىل استحداث آلية للرصد       ) ٢٠٠٠(١٣٢٥قرار جملس األمن    يذ  تنفب
توحيد وتعزيز جهـود    عن طريق   الرتاعات  يف سياق   عىن بالعنف اجلنسي    والتحليل واإلبالغ تُ  

عن طريق  اخلاصة هبا   األمم املتحدة الرامية إىل النهوض بتمكني املرأة وإعمال حقوق اإلنسان           
 األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وعن طريق محلة األمني             إنشاء جهاز 

  ،"لنتحد إلهناء العنف ضد املرأة " املسماةالعام
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باعتماد صكوك إقليمية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة وعلى وجه التحديد          يسلّم  وإذ    
نع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء بشأن العنف ضد املرأة، ومنها اتفاقية البلدان األمريكية مل

امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان       عليه، والربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا      
نع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف املـرتيل،        املتعلقة مب  واتفاقية جملس أوروبا     ،والشعوب

املسائل اجلنسانية والتنمية، وإعـالن     تعلق ب املوبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      
وهو ما يعزز تنفيـذ     ،  القضاء على العنف ضد املرأة يف منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا           

  االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة،
مستمر يف كل بلد من بلدان العامل،       والبنات  بأن العنف ضد النساء      أيضاًُيسلّم  وإذ    
 للتمتع حبقوق اإلنسان وعقبة رئيسية أمام حتقيق املساواة بني اجلنسني  فادحاًكل انتهاكاًمما يش

اصة األهـداف اإلمنائيـة     والتنمية والسلم واألمن واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، وخب        
  لأللفية،

 بتعزيز مجيع حقـوق اإلنـسان واحلريـات          على أن على الدول التزاماً     يؤكدوإذ    
   ومحايتها،البناتاسية املكفولة للنساء واألس

 على أن واجب الدول املتمثل يف بذل العناية الواجبة لتوفري احلمايـة   أيضاً يؤكدوإذ    
يشمل استخدام مجيع الوسائل املناسبة     له  أو املعرضات   للعنف   الالئي تعرضن    والبناتللنساء  

 من شأهنا ضمان إمكانية الوصول      ذات الطابع القانوين والسياسي واإلداري واالجتماعي اليت      
إىل العدالة والرعاية الصحية وخدمات الدعم اليت تليب احتياجاهتن املباشرة، ومحايتـهن مـن            

تـأثري  التعرض ملزيد من األذى، ومواصلة معاجلة عواقب العنف املستمرة عليهن، مع مراعاة             
  العنف على أسرهن وجمتمعاهتن احمللية،

ائم ذات الصلة بنوع اجلنس وجرائم العنف اجلنسي يف نظام           إىل إدراج اجلر   وإذ يشري   
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وكذلك اعتراف احملاكم اجلنائية الدولية املخصصة           
بأن االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ميكن أن تشكل جرمية حرب أو جرمية ضد               

   اجلماعية أو التعذيب، جلرمية اإلبادةناً مكوِّاإلنسانية أو فعالً
إشـراك  أمهيـة  ملـرأة و من جانـب ا بأمهية املشاركة الكاملة واملتساوية     ُيسلّم  وإذ    

جمموعات اجملتمع املدين، وخباصة املنظمات والشبكات النسائية، يف وضع وتنفيـذ ورصـد             
ا محاية  حبماية النساء الالئي يواجهن العنف وكذ     املتعلقة  وتقييم السياسات والتدابري والربامج     

  حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيزها، 
ضد النـساء    من أن أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة واملتفاقمة         وإذ يعرب عن قلقه     
  ،تزيد من استضعافهن وتقوض قدرهتن على محاية أنفسهن من العنفوالبنات 
اليت ترتكبـها الـدول     ،  والبنات مجيع أعمال العنف ضد النساء       يدين بقوة   -١  

األفراد اخلواص أو جهات من غري الدول، ويدعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف                أو
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تتغاضـى  أو  الدولة  والذي ترتكبه    القائم على نوع اجلنس داخل األسرة ويف اجملتمع عموماً        
 بإعالن القضاء على العنف ضد املرأة، ويشدد على ضرورة التعامل مـع مجيـع               عنه، عمالً 

 بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، وعلى واجب متكني         والبنات أشكال العنف ضد النساء   
الضحايا من الوصول إىل ُسُبل انتصاف عادلة وفعالة وإىل مساعدة متخصصة، مبا يف ذلـك               

  املساعدة الطبية والنفسية، وكذا إىل مشورة فعالة؛ 
 بتعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان         على أن على الدول التزاماً     يشدد  -٢  

، وعلى أنه جيب عليها بذل العناية الواجبة ملنع ارتكـاب           البناتحلريات األساسية للنساء و   وا
ومعاقبتـهم، وتـوفري    ومقاضاهتم   والتحقيق مع مرتكبيها     البناتأعمال العنف ضد النساء و    

 الالئي تعرضن للعنف ودعمهن، وعلى أن التقاعس عن القيام بـذلك   والبناتاحلماية للنساء   
  ؛اخلاصة هبن لتمتعهن حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية  أو إبطاالً أو إضعافاًيشكل انتهاكاً

 متعددة القطاعات تتسم بالـشمول      بأن احلماية الفعالة تتطلب ُنُهجاً    ُيسلّم    -٣  
النـسائية،  مبا يف ذلك املنظمـات      تعددين،  املصلحة  املوالتكامل والتنسيق وتشرك أصحاب     

خدمـة  يف جمـال    ، والعـاملون    واألوالد، والشباب، والرجال    والقيادات الدينية واجملتمعية  
وموظفـو اإلصـالحيات،    والقـضاء،   الضحايا واملدافعون عنهن، وموظفو إنفاذ القانون،       

 ممارسو املهن القانونية والصحية والتعليمية، وبـأن هـذه          اوأخصائيو الطب الشرعي، وكذ   
متكني الضحية وأن تكون    تعمل على   أن  تكرار إيذاء الضحايا و   ينبغي أن تتجنب    االستجابات  

 واملتمـايزة  احملـددة قائمة على األدلة ومراعية لالعتبارات الثقافية، وأن تتضمن االحتياجات     
   متعددة ومتداخلة ومتفاقمة من التمييز؛ الالئي يواجهن أشكاالًالبناتللنساء و
 يف  أنفسهن من العنف ويـشدد،    حلماية  متكني النساء   على أنه ينبغي     يؤكد  -٤  

 متتعاً كـامالً    والبناتهذا الصدد، على احلاجة إىل تدابري قانونية وسياساتية تعزز متتع النساء            
جبميع حقوق اإلنسان عن طريق القضاء على التمييز ضد املرأة، وتعزيز املساواة بني اجلنسني،              

يـة، والـزواج    باألراضي، وامللك فيما يتعلق   ومتكني املرأة وتعزيز استقالهلا التام، مبا يف ذلك         
على قدم املساواة من أنـشطة حمـو        استفادهتا  والطالق، وحضانة األطفال واإلرث، وتعزيز      

األمية، والتعليم، والتدريب على املهارات وفرص العمل، واملشاركة الـسياسية والتمثيـل،            
  العمل العادلة واملواتية، والتـدريب     وأوضاعواالئتمان، واإلرشاد الزراعي، والسكن الالئق،      

  على مهارات تنظيم املشاريع والقيادة؛
والبنـات  محاية النـساء  عن املسؤولية األوىل تتحمل   على أن الدول     يؤكد  -٥  

  :الالئي يواجهن العنف وحيث الدول، يف هذا الصدد، على ما يلي
سن تشريعات داخلية وتدابري أخرى أو تعزيزهـا أو تعديلـها، حـسب               )أ(  

استعمال أدوات مساعدة على إتاحة ا، مبا يف ذلك عن طريق االقتضاء، لتحسني محاية الضحاي
عن طريـق  الضحايا  لتكرر إيذاء ة، تفادياً لاإلدالء بالشهادة يف الدعاوى اجلنائية، حسب احلا      
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توفري إمكانية االستفادة من التمثيل القانوين، والتأكد من أن هذه التـشريعات أو التـدابري               
   ؛يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلمطابقة للصكوك الدولية ذات الصلة 

 الالئـي   والبناتاختاذ تدابري للتحقيق يف اإلساءات املرتكبة يف حق النساء            )ب(  
تعرضن ألي شكل من أشكال العنف، سواء يف املرتل أو يف مكان العمل أو يف اجملتمع احمللي                 

ت السلم أو يف حاالت الـرتاع املـسلح،   يف أوقاأو  أثناء االحتجاز   أو  أو يف اجملتمع عموماً،     
سبل الوصول إىل   ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجرب الضحايا، مبا يف ذلك عن طريق ضمان            

  انتصاف وافية وفعالة وسريعة ومالئمة؛ 
، البنـات تنفيذ التزاماهتا التعاهدية املتعلقة حبقوق اإلنسان جلميع النـساء و           )ج(  

،  احملـددة  مع موضوع وغـرض املعاهـدات     إذا مل تتوافق     وسحب حتفظاهتا على املعاهدات   
ويشجع الدول كذلك على النظر يف التصديق على مجيـع معاهـدات حقـوق اإلنـسان                

االنضمام إليها، مبا يف ذلك، على سبيل األولوية، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز               أو
  ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛

اذ مجيع التدابري املالئمة لتعديل أو إلغاء القوانني املوجـودة أو لتعـديل             اخت  )د(  
   والتغاضي عنه؛والبناتاملمارسات القانونية أو العرفية اليت تغذي بقاء العنف ضد النساء 

 لتوفري محاية ، وتعزيزها عند اللزوم،لشرطة وإجراءات قضائيةلاستحداث نظم   )ه(  
كفالة وجود بيئة تـؤدي إىل قيـام        لعنف، مبا يف ذلك عن طريق       كافية للنساء الالئي تعرضن ل    

 ادعـاءات عما ارتكب يف حقهن من أعمال عنف، والتحقيق يف مجيع           بالتبليغ   البناتالنساء و 
 وبطريقة مستفيضة، ومجع األدلة ومعاجلتها بطريقة فعالـة ومراعيـة           املناسبالعنف يف الوقت    

محاية الضحايا وأسرهن محاية فعالة مـن أعمـال         للضحايا، وال سيما أدلة الطب الشرعي، و      
االنتقام، واحترام حق مجيع الضحايا يف اخلصوصية والكرامة واالستقالل، وكـذلك التـدابري             

  أوامر الطرد ومحاية الشهود محاية مالئمة؛ وأ األوامر التقييدية ثلالالزمة حلماية الضحايا م
 إقامة العدل، ولتعزيز    أعمالاين من    إلزالة التحيز اجلنس   مرتفعةإعطاء أولوية     )و(  

قدرة موظفي إنفاذ القانون على التعامل بطريقة مالئمة مع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك عن                
 ، حسبما يكون مناسباً،   طريق توفري تدريب منهجي على مراعاة املنظور اجلنساين والوعي به         

امني، ولدمج املنظور اجلنساين    قوات الشرطة واألمن واملدعني العامني والقضاة واحمل      من أجل   
إجيـاد  توجيهية، ولتعزيز أو ومبادئ يف مبادرات إصالح قطاع األمن، ولوضع بروتوكوالت        

  ُتطبق على العاملني يف القضاء؛ لمساءلة تدابري مالئمة ل
 وكفالـة   ،تشجيع إزالة كل العقبات اليت تعترض وصول املرأة إىل العدالة           )ز(  

من اإلناث على مساعدة قانونية فعالة حىت يتسىن هلـن اختـاذ            حصول مجيع ضحايا العنف     
قرارات مستنرية فيما يتعلق بأمور منها اإلجراءات القانونية واملسائل املتصلة بقانون األسرة،            
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، بطرق منها   ضرر انتصاف عادلة وفعالة للضحايا مما حلق هبن من          لوكذلك كفالة إتاحة سب   
  ء؛ اعتماد تشريعات وطنية عند االقتضا

 إدراك النساء، وخباصة من يعرف أهنن عرضة للعنف         لتحسنياعتماد تدابري     )ح(  
ا يوفره هلن من محاية وسبل انتصاف قانونية،        ملالقائم على نوع اجلنس، حلقوقهن وللقانون و      

 املتاحة للنساء الالئي تعرضن للعنـف   ةمبا يف ذلك عن طريق نشر املعلومات املتعلقة باملساعد        
 مجيع النساء الالئي تعرضن للعنف على املعلومـات املناسـبة يف            صولان ح وأسرهن، وضم 

   القضائي؛النظامالوقت املناسب ويف مجيع مراحل 
زيادة عدد النساء املمارسات ملهن احملاماة والقضاء والنيابة العامة وإنفـاذ             )ط(  

ة عقبات قد حتـول   يف هذه املهن، واختاذ خطوات إلزالة أي   القانون حيثما كان متثيلهن ناقصاً    
، باعتبار ذلك   دون املرأة ودخول هذه املهن، مبا يف ذلك عن طريق استخدام احلوافز املالئمة            

خطوات هامة ترمي إىل حتسني إدراك املرأة حلقوقها وحتسني قدرة القضاء ومـوظفي إنفـاذ     
ـ      ات الالئـي  القانون على أن يكونوا أكثر مراعاة لالحتياجات احملددة واملتمايزة للنساء والبن

  ؛ يواجهن متييزاً موجهاً ومركباً وبنيوياً
عن طريقها تزويد مجيع    ميكن  ومتكاملة  تشجيع إنشاء أو دعم مراكز آمنة         )ي(  

املأوى واملساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفـسية     النساء والبنات الالئي تعرضن للعنف ب     
والـيت ميكـن    سبة التوقيت والـسرية     من خدمات الدعم املالئمة واملنا      ذلك واملشورة وغري 

التعـاون  الوصول إليها، والعمل، إذا كانت إقامة هذه املراكز ال تزال متعذرة، على تشجيع              
والتنسيق فيما بني الوكاالت من أجل زيادة تيسري الوصول إىل سبل االنتصاف وتيسري التعايف       

  البدين والنفسي واالجتماعي للنساء الالئي تعرضن للعنف؛
 حلماية النساء   تستحدثضمان تصميم اآلليات واخلدمات واإلجراءات اليت         )ك(  
الـذي  والبنيـوي   تصدى للتمييز املوجه واملركب     تصميماً ي  الالئي يواجهن العنف     والبنات

 نساء األقليـات، ونـساء الـشعوب         مبن يف ذلك   ،البناتالنساء و ضعف  يتضافر ليزيد من    
 وعدميات اجلنسية، واملهاجرات، والنـساء الالئـي        ،اًاألصلية، والالجئات واملشردات داخلي   

 والعشوائيات،يعشن يف اجملتمعات الريفية أو النائية، والنساء الالئي يعشن يف األحياء الفقرية             
 ، واحلوامـل، ونـزيالت املؤسـسات اإلصـالحية        الالئي يعشن يف أوضاع فقـر     والنساء  

 والنساء اللوايت يعـشن يف مجيـع        لمالسجون، والنساء ذوات اإلعاقة، واملسنات، واألرا      أو
 أو االسـتغالل اجلنـسي       بالبـشر  حاالت الرتاع املسلح، والنساء الالئي يواجهن االجتـار       

بـسبب  التمييز  مبا يف ذلك    االستغالل يف العمل، والنساء ضحايا التمييز ألسباب أخرى،          أو
  ؛ )إليدزا(متالزمة نقص املناعة املكتسب / نقص املناعة البشريوساإلصابة بفري

متنع صياغة استجابة متعددة التخصصات ومنسقة للتصدي لالعتداء اجلنسي   )ل(  
أفـراد شـرطة    احلاصلني على تدريب خاص من       ضحايا من جديد، وتشمل   النساء  وقوع  

كما تـشمل، يف احلـاالت      خدمات دعم الضحايا    وشرعيني  وأطباء  ومدعني عامني وقضاة    
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تسهم يف   وغري ذلك من التسهيالت اليت       ادةدالء بالشه أدوات تساعد على اإل   املناسبة، إتاحة   
حتسني أحوال الضحايا وضمان مشاركتهن مشاركة كاملة وزيادة احتمـاالت النجـاح يف      

  القبض على اجملرمني ومقاضاهتم وإدانتهم؛ 
مرتكيب من أجل   وإعادة التأهيل   تقدمي املشورة   توفري ومتويل وتشجيع برامج       )م(  

وإعادة التأهيل هذه   تقدمي املشورة    للجهود املتعلقة خبدمات     وث تعزيزاً العنف، وتشجيع البح  
  بغية احليلولة دون تكرار حدوث العنف؛ 

دعم املبادرات اليت تتخذها اجلماعات النسائية واملنظمات غري احلكوميـة            )ن(  
لـة   وغريها من اجلهات الفاع    واجملتمعيةوالقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم واجلماعات الدينية       

يف اجملتمع املدين واملنظمات الدولية والدخول يف شراكات استراتيجية معها، وذلـك            املعنية  
 الالئي تعرضن للعنف وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتتع النـساء           والبنات النساءهبدف محاية   

   متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان؛ والبنات
وق اإلنسان الذين يقدمون الدعم للنساء اختاذ تدابري حلماية املدافعني عن حق  )س(  

  الالئي تعرضن للعنف؛ 
 إىل محايـة    اهلادفةرصد مدى فعالية القوانني والسياسات والربامج والتدابري          )ع(  
ذلك مبا يف   ،  تقارير عنها  الالئي يواجهن أي شكل من أشكال العنف وتقدمي          والبناتالنساء  

لتحقيق يف حاالت العنـف     فيما يتصل با  مية  رصد اإلجراءات اليت تتخذها الوكاالت احلكو     
   عقوبات؛واملقاضاة عليها واإلدانات وإصدار ال

 والبناتوضع أو تعزيز خطط عمل ترمي إىل القضاء على العنف ضد النساء               )ف(  
املسؤوليات احلكومية عن احلماية وتدعمهما املوارد البـشرية واملاليـة          حدود  بوضوح  ترسم  

 وقابلة للقياس، وذلك مـن   حمددة زمنياًأهدافاًما يكون مناسباً،   حسب ،تشملووالتقنية الالزمة،   
 إسـهامات  ورصدها وحتديثها بانتظام، مع مراعاة     لقائمةأجل تسريع وترية تنفيذ خطط العمل ا      

  أصحاب املصلحة؛  اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات والشبكات النسائية وغريها من
ملتحدة على االهتمام بإجراء البحوث ومجـع        الدول ومنظومة األمم ا    حيث  -٦  

البيانات وحتليلها ونشرها بصورة منهجية وتشجيع املزيد من التعاون الدويل يف ذلك، حبيث             
 حبسب اجلنس والسن واإلعاقة وغريها من املعلومات ذات الصلة بشأن     جمزأةتشمل معلومات   

وفعالية سياسات وبرامج محاية     تأثري، وبشأن   والبنات النساء   ضدمدى وطبيعة وآثار العنف     
 الالئي تعرضن للعنف، وحيث الدول ومنظومة األمم املتحدة، يف هذا السياق،            والبناتالنساء  

على أن تقدم بانتظام معلومات إلدراجها يف قاعدة البيانات املنسقة اليت اقترحها األمني العام              
  بشأن العنف ضد املرأة؛ 
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 عنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه،        بعمل املقررة اخلاصة امل    يرحب  -٧  
للتمييز يف سـياق      عن األشكال املتعددة واملتداخلة    التقرير الذي قدمته مؤخراً   وحييط علماً ب  

  ؛ )١١(العنف ضد املرأة
أولويات جهاز األمم املتحـدة     ضمن  العنف ضد املرأة    أيضاً بتعيني    يرحب  -٨  

هذا اجلهاز يف القضاء على     إسهام  ة، ويتطلع إىل رؤية     املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأ     
  العنف ضد النساء والفتيات؛

 جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إىل أن            يدعو  -٩  
 منـه ألمهيـة    يف جهوده الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة، إدراكاً          شامالً يدمج هنجاً 

 املمثل اخلاص لألمني العام     ومن بينها  مع مجيع هيئات األمم املتحدة املعنية،        التعاون والتنسيق 
 اجلنسي يف الرتاعات، واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،      لعنفاملعين با 

والفريق العامل املعين بالتمييز ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة، ومفوضة األمـم املتحـدة               
امية حلقوق اإلنسان، وإىل أن يؤسس استراتيجيته وعمله على التزامـات ومـسؤوليات             الس

   حقوق اإلنسان؛ جمالالدول يف 
 أن يعمل، بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه يقرر  -١٠  

وضوع سبل  وعواقبه وغريها من املكلّفني بواليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني، على إدراج م          
قوق اإلنـسان   املتعلقة حب االنتصاف املتاحة للنساء الالئي تعرضن للعنف يف املناقشة السنوية          

اليت تستغرق يوماً كامالً، خالل دورته العشرين، مع التركيز على التعويضات اليت هلا            و مرأةلل
السامية إعـداد   ة  يقدرة على إحداث التغيري واملراعية لالعتبارات الثقافية، ويطلب إىل املفوض         

  عن املداوالت وتعميمه؛موجز تقرير 
عن مسألة العنف مواضيعية أن تعد دراسة حتليلية إىل املفوضية السامية  دعو  ي  -١١  

بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه           واإلعاقة،والبنات  ضد النساء   
 اديلتابع للجنة التنمية االجتماعية باجمللس االقتصوعواقبه واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة ا 

اإلجراءات اخلاصة املعنـيني، ومـع الـدول        أصحاب واليات   غريمها من   مع  واالجتماعي و 
 وغريها من أصـحاب  ، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات اإلقليمية ،وهيئات األمم املتحدة  

  س حقوق اإلنسان يف دورته العشرين؛ذلك إىل جملعن  املصلحة املعنيني، وأن تقدم تقريراً
 مواصلة النظر، على سبيل األولوية العليا، يف مسألة القضاء على مجيع            يقرر  -١٢  

  .أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لربنامج عمله السنوي
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧
  .]دون تصويتاعُتمد [

__________ 

)١١( A/HRC/17/26. 
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    ١٧/١٢  
 والية املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان           :حقوق اإلنسان للمهاجرين  

  للمهاجرين
  نسان،إن جملس حقوق اإل  
يعلـن أن مجيـع النـاس       الذي  إلنسان  ا اإلعالن العاملي حلقوق     تأكيد يعيدذ  إ  

بكافـة  يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتـع             
سيما بـسبب    وال  دومنا متييز من أي نوع،     يف ذلك اإلعالن،  الواردة  احلقوق واحلريات   

  ي،قوم أو األصل ال أو اجلنس أو الدين أو اللونالعرق
   مجيع القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين، إىلوإذ يشري  
 ٢٧ املـؤرخ    ١٩٩٩/٤٤ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنـسان        وإذ يشري أيضاً    
 ٢٠٠٥/٤٧، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان

، وإىل قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩املؤرخ  
 / حزيـران  ١٨ املـؤرخ    ٨/١٠بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين، وإىل قرار اجمللس        

 والية املقرر اخلاص املعين حبقـوق     : حقوق اإلنسان للمهاجرين  " املعنون   ٢٠٠٨  يونيه
  ،"اإلنسان للمهاجرين

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

 بشأن بناء مؤسسات اجمللس،     ٥/١ قراري جملس حقوق اإلنسان      إىلوإذ يشري     
 ١٨ بشأن مدونة سلوك املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة للمجلس، بتاريخ           ٥/٢و

، وإذ يشدد على أن يؤدي املكلف بالوالية واجباته وفقاً هلـذين            ٢٠٠٧يه  يون/حزيران
  القرارين ومرفقاهتما،

احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية       على ضمان    عقد العزم وقد    
  جلميع املهاجرين،

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ملـدة           يقرر  -١  
  :وكل إليه املهام التاليةثالث سنوات، على أن ت

أن يدرس سبل ووسائل ختطي العقبات القائمة أمام احلماية الكاملـة             )أ(  
والفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين، مع التسليم بضعف حـال النـساء واألطفـال             

  واألشخاص الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي؛
ومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين      أن يطلب ويتلقى معل     )ب(  

  وُألَسرهم من مجيع املصادر ذات الصلة، منها املهاجرون أنفسهم؛
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أن يضع توصيات مناسبة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان للمهـاجرين            )ج(  
  ولتداركها، أينما وقعت؛

 أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة يف            )د(  
  هذا الشأن؛

أن يوصي باختاذ إجراءات وتدابري على الـصُّعد الـوطين واإلقليمـي              )ه(  
  والدويل للقضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

أن يراعي املنظور اجلنساين عند طلب املعلومات وحتليلها، وأن يولـي            )و(  
  اهتماماً خاصاً لوقوع التمييز املتعدد والعنف على املهاجرات؛

أن يشدد بوجه خاص على التوصيات اليت تتـضمن حلـوالً عمليـة               )ز(  
يتعلق بإعمال احلقوق املتصلة بالوالية وذلك بعدة وسائل منـها حتديـد أفـضل               فيما

  املمارسات وحتديد اجملاالت والسبل امللموسة للتعاون الدويل؛
ملـه  أن يقدم تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج ع            )ح(  

السنوي، وإىل اجلمعية العامة بناًء على طلب اجمللس أو اجلمعية، واضعاً نـصب عينيـه               
  املنفعة العائدة من حتقيق أكرب فائدة ممكنة من عملية اإلبالغ؛

إىل املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بواليته،          يطلب    -٢  
املتحدة هبدف تعزيـز ومحايـة      صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة اليت وضعتها األمم         

  حقوق اإلنسان للمهاجرين؛
واليتـه،   ب عنـد االضـطالع   ،  يقوم إىل املقرر اخلاص أن      يطلب أيضاً   -٣  

مـن   انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين   ب املتعلقةوتبادل املعلومات   تلقي  التماس و ب
ملعنـيني  واملقررين اخلاصني ا   ، والوكاالت املتخصصة  وهيئات املعاهدات،  ،احلكومات

املنظمات احلكومية الدولية وغريها مـن      مبختلف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن       
 هـا املنظمات غري احلكومية مبا في    من  نظومة األمم املتحدة، و   التابعة مل املختصة  املنظمات  

  ؛ املعلومات بناًء على تلكبصورة فعالةوأن يتصرف منظمات املهاجرين، 
قرر اخلاص أن يواصل، كجزء من أنشطته، تنفيذ         إىل امل  يطلب كذلك   -٤  

برنامج زياراته اليت تسهم يف حتسني احلماية املتوفرة حلقوق اإلنسان للمهـاجرين ويف             
  التنفيذ الشامل والكامل جلميع جوانب واليته؛

 إىل املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بواليته،           يطلب  -٥  
ليمية والدولية اليت تتناول مسائل تتعلق باحلماية الفعالة حلقـوق          املبادرات الثنائية واإلق  

اإلنسان للمهاجرين، مبا فيها عودة املهاجرين الذين ليست لـديهم الوثـائق الالزمـة              
  الذين هم يف وضع غري نظامي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ أو
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يارة  احلكومات على أن تنظر جدياً يف دعوة املقرر اخلاص إىل ز           يشجع  -٦  
  بلداهنا بغية متكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 احلكومات على التعاون التام مع املقرر اخلاص يف أداء املهام           يشجع أيضاً   -٧  
والواجبات املسندة إليه مبوجب واليته، وعلى تقدمي مجيع املعلومات املطلوبة، والنظـر يف             

  خلاص، واالستجابة فوراً لنداءاته العاجلة؛تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املقرر ا
  أن تتعاون مع املقرر اخلاص؛املعنية اآلليات  إىل مجيع يطلب  -٨  
ـ     يقدم إىل ا  األمني العام أن     إىل   يطلب  -٩    مـن   هملقرر اخلاص كل ما يلزم

  .ته بواليالضطالعل مساعدة بشرية ومالية
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  .]دون تصويتاعُتمد [

    ١٧/١٣  
   املدقع وحقوق اإلنسانالفقر

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 إىل أن املثل األعلى املتمثل، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين            إذ يشري   

الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، يف أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من اخلوف والفاقة،             
كِّن كل شخص من التمتع حبقوقه االقتـصادية واالجتماعيـة          إذا ُهّيئت األوضاع اليت مت     إال

والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية، وإذ يؤكد من جديد يف هذا الصدد كالً مـن                
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            

  واالجتماعية والثقافية،
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا بشأن مسألة حقوق اإلنسان           وإذ يشري أيضاً    

 / كـانون األول   ٢١ املـؤرخ    ٦٥/٢١٤والفقر املدقع اجلمعية العامة، مبا يف ذلك القـرار          
، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان، فضالً عن قرارات جملس حقوق اإلنـسان            ٢٠١٠ ديسمرب

 ٧/٢٧، و ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧  املؤرخ ٢/٢ذات الصلة، مبا فيها قراراته      
 ١٢/١٩، و ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٨  املؤرخ ٨/١١، و ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٨ املؤرخ

  ، ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠  املؤرخ١٥/١٩، و٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢املؤرخ 
 ٦٢/٢٠٥ إىل أن اجلمعيـة العامـة قـد أعلنـت، يف قرارهـا               وإذ يشري كذلك    
، بدء عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقـر          ٢٠٠٧ديسمرب  /ألولكانون ا  ١٩ املؤرخ

  عليها دوليـاً   فققة، األهداف اإلمنائية املت   سَّنتدعم، بطريقة فعالة وم    لكي) ٢٠١٧-٢٠٠٨(
  ،ة بالقضاء على الفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيةعلقاملت
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تعهد هبا يف املؤمترات ومـؤمترات       يف هذا الصدد االلتزامات امل     وإذ يؤكد من جديد     
القمة ذات الصلة اليت عقدهتا األمم املتحدة، مبا فيها االلتزامات املتعهد هبا يف مـؤمتر القمـة                 

، ويف مؤمتر قمة األلفيـة،      ١٩٩٥العاملي للتنمية االجتماعية الذي ُعقد يف كوبنهاغن يف عام          
فقر املدقع وخفض نسبة سـكان      الذي تعهد فيه رؤساء الدول واحلكومات بالقضاء على ال        

العامل الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم والذين يعانون من اجلـوع إىل النـصف                 
، وإذ يرحب باستنتاجات مؤمتر القمة ٢٠٠٥، ويف مؤمتر القمة العاملي لعام ٢٠١٥حبلول عام 

 / أيلـول  ٢٢ إىل   ٢٠املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية املعقود يف نيويورك يف الفتـرة مـن             
  ،٢٠١٠ سبتمرب

 ألن الفقر املدقع ال يزال مستمراً يف مجيع بلدان العـامل،            البالغ وإذ يعرب عن قلقه     
بصرف النظر عن حالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وألن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً            

  شديداً يف البلدان النامية،
يعوق التمتع الكامـل    الواسع االنتشار   دقع  الفقر امل  أن وجود    وإذ يؤكد من جديد     

 والقضاء عليه يف هناية املطاف جيب أن يبقيا         اآلن التخفيف منه    وأنل حبقوق اإلنسان،    اوالفع
  ،أولوية عالية لدى اجملتمع الدويل

 املتعلـق مبدونـة     ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات اجمللس وقراره       ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
 الواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة للمجلـس،              قواعد السلوك ألصحاب  

 االضـطالع  املكلف بوالية ، وإذ يشدد على أنه جيب على        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ ناملؤرخْي
  مبهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، 

بأعمال اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان،         يرحب    -١  
لك املشاورات الشاملة والشفافة واملستوعبة للجميع اليت جتريها مع اجلهات الفاعلـة            مبا يف ذ  

املعنية واملهتمة من مجيع املناطق من أجل إعداد تقاريرها املوضوعية، فـضالً عـن قيامهـا                
  بزيارات قطرية؛ 

 متديد والية املكلف بالوالية احلايل بصفة مقرر خاص معـين مبـسألة             يقرر  -٢  
قع وحقوق اإلنسان ملدة ثالث سنوات، طبقاً لألحكام الواردة يف قرار جملس حقوق  الفقر املد 
  ؛٨/١١اإلنسان 
إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعطـاء أولويـة           يطلب    -٣  

عالية ملسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، كما يدعوها إىل مواصلة العمل يف هذا اجملـال،               
سيما  امل والتعاون الكاملني مع املقرر اخلاص يف إجناز خمتلف األنشطة، وال          وإىل حتقيق التك  

الفقر املدقع وحقـوق    ب املتعلقةتوجيهية  البادئ  احملفل االجتماعي والتشاور بشأن مشروع امل     
، وإىل تزويد املقرر اخلاص جبميع املوارد البشرية واملالية الضرورية لالضطالع بواليته            اإلنسان

  ال؛على حنو فّع
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 إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية      يطلب  -٤  
  العامة وإىل جملس حقوق اإلنسان، وفقاً لربناجمي عملهما؛

 مجيع احلكومات إىل التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته على إجنـاز      يدعو  -٥  
 جدياً يف االستجابة لطلبات     والنظرمهمته، وتزويده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها،        

  املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من أداء واليته بفعالية؛ 
 املقرر اخلاص وأصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبن يف ذلـك ممثلـو             يدعو  -٦  

الدول، والعاملون يف جمال التنمية وحقوق اإلنسان، واملنظمات احمللية والوطنيـة واإلقليميـة     
ة، فضالً عن األشخاص الذين يعيشون حتت وطأة الفقر املـدقع، إىل املـشاركة يف               والدولي

مشاورات ملدة يومني تتناول التقرير املرحلي عن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بـالفقر             
، اليت ستنظمها مفوضية حقوق اإلنسان، يف حدود املوارد املتاحة،          )١٢(املدقع وحقوق اإلنسان  

  ؛ ٢٠١١يونيه / حزيران٢٣ و٢٢ يف جنيف، يومي
 وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية، وهيئات املعاهدات   يدعو  -٧  

ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، إىل التعـاون              
  التام مع املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته؛ 

  .ظر يف مسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع وفقاً لربنامج عمله مواصلة النيقرر  -٨  
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  .]دون تصويتاعتمد [

    ١٧/١٤  
  حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
وى ممكن من الـصحة      أن حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مست        من جديد  إذ يؤكد   

ورد يف مجلة صـكوك، منـها        حق من حقوق اإلنسان على حنو ما      هو  البدنيـة والعقليـة   
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

ـ  والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك ما  ة ورد خبصوص عدم التمييز يف االتفاقية الدولي
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              

__________ 

)١٢( A/HRC/15/41. 
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املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن هذا احلق ناشئ عن الكرامة املتأصلة يف              
  شخص اإلنسان،

 ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ١٥/٢٢ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
 القرارات واملقررات املتعلقة حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة              ومجيع

اليت اعتمدها اجمللس، واجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان، وإىل قرار          والبدنيـة والعقليـة   
 بشأن احلصول على الدواء يف سياق       ٢٠٠٩أكتوبر  /ين األول ر تش ٢ املؤرخ   ١٢/٢٤اجمللس  

   التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة،حق كل إنسان يف
 على أمهية تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان للجميع وعالقتها بالـصحة     وإذ يؤكد   

العامة على نطاق العامل، والتنمية، والقضاء على الفقر، والتعليم، واملساواة بـني اجلنـسني،              
  والتمكني للمرأة، 

ن احلق يف التنمية، الذي ينص على مجلة أمور منها أنه ينبغي             إىل إعال  أيضاًوإذ يشري     
للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطين، مجيع التدابري الالزمة إلعمال احلق يف التنميـة كمـا                

وصـوهلم إىل   من حيث إمكانية    تكافؤ الفرص للجميع    ، يف مجلة أمور،     ينبغي هلا أن تضمن   
  املوارد األساسية، مثل اخلدمات الصحية،

تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفـق     املتعلق ب  إىل اإلعالن الوزاري     وإذ يشري كذلك    
، الصادر عن اجلزء الرفيع املستوى      على الصعيد العاملي  عليها دولياً فيما يتعلق بالصحة العامة       

  ،٢٠٠٩من دورة اجمللس االجتماعي واالقتصادي لعام 
ل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى    اإلعمال الكامل حلق ك  ألن وإذ يساوره القلق    

إىل أدوية مأمونة وفعالـة وميـسورة       احلصول  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بطرق منها        
سيما األدوية األساسية واللقاحات وغريها مـن املنتجـات          الوالتكلفة وذات نوعية جيدة،     

سيما، يف حاالت    ال وال بعيد املن يزال هدفاً    الرعاية الصحية، ال  وخدمات  الطبية، وإىل مرافق    
  ،كثرية، ملن يعيشون يف حالة فقر

 إىل أن احلصول على األدوية هو أحد العناصر األساسية للتوصل تـدرجيياً             وإذ يشري   
إىل اإلعمال الكامل حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة                 

، دون متييز، على أدوية ميسورة       حصول اجلميع  أن تضمن والعقلية، وأنه من مسؤولية الدول      
  سيما األدوية األساسية، التكلفة ومأمونة وفعالة وذات نوعية جيدة، ال

 بضرورة سعي الدول، بالتعاون مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين، مبا يف            وإذ يسلّم   
الوطين د  الصُُّعاملواتية على   األوضاع  ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، إىل هتيئة         

واإلقليمي والدويل لضمان اإلعمال التام والفعلي حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى              
  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، 

 إىل أن إعالن الدوحة الوزاري بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكيـة             وإذ يشري   
مينع أعضاء منظمة التجارة العاملية،      ق ال الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة يؤكد أن االتفا       
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يكرر اإلعالن التأكيد علـى  بينما  وينبغي أال مينعها، من اختاذ تدابري حلماية الصحة العامة، وأنه           
االلتزام باالتفاق، فإنه يؤكد أنه ميكن، بل ينبغي، تفسري االتفاق وتنفيذه بطريقة تدعم حقـوق               

ة الصحة العامة، وال سيما يف تعزيز فرص حصول اجلميع          أعضاء منظمة التجارة العاملية يف محاي     
على األدوية؛ وُيسلِّم كذلك، يف هذا الصدد، حبق أعضاء منظمة التجارة العاملية يف أن تستخدم               

  ،هلذا الغرضبالكامل أحكام االتفاق املذكور أعاله اليت تتيح املرونة 
ال حق كل إنسان يف التمتـع        إزاء الترابط القائم بني الفقر وإعم      وإذ يساوره القلق    

سيما وأن سوء الصحة ميكـن أن        بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة، ال       
  يكون سبباً ونتيجة للفقر يف آن واحد،

ألمراض غري املعدية يشكل عبئاً ثقيالً      املتزايد ل نتشار  اال ألن وإذ يساوره القلق أيضاً     
 منه بضرورة   عات اجتماعية واقتصادية جسيمة، ووعياً    يترتب عليه من تب    على اجملتمع، مع ما   

التصدي ألمراض القلب والشرايني والسرطانات وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنـة،           
  صحة اإلنسان وتنميته،متثل هتديداً رئيسياً لاليت 

 بالتقرير السنوي للمقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع           حييط علماً   -١  
  ؛)١٣(مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةبأعلى 

 اإلعمال التدرجيي حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن           بأنيسلّم    -٢  
ورد يف األهداف    اجلوانب الرئيسية للتنمية، على حنو ما     هو أحد   من الصحة البدنية والعقلية     
  ؛داف اإلمنائية لأللفيةسيما األه  املتصلة بالصحة، والاإلمنائية املتفق عليها دولياً

 مساعدة البلدان النامية على تعزيز اإلعمال       أن يواصل  باجملتمع الدويل    يهيب  -٣  
التام حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بطرق منـها      

ـ            تقدمي   سؤولية األوىل  الدعم املايل والتقين وتدريب األفراد، مع التسليم يف الوقت ذاته بأن امل
  عن تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها إمنا تقع على عاتق الدول؛

  :يلي  الدول على مايشجع  -٤  
إدماج حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة                 )أ(  

، ليـاً سيما فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دو    الووالعقلية يف استراتيجيات التنمية،     
فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، مع االعتراف يف هذا الصدد بالدور احلاسـم لتعزيـز الـنظم                 مبا

  الصحية؛
املعلومات املتعلقة حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى         أن حتظى   كفالة    )ب(  

ة سيما يف اجملـاالت املتـصل      على نطاق واسع، ال   بالترويج  ممكن من الصحة البدنية والعقلية      
  ؛، وذلك بطرق من بينها الشفافية واملساءلة ومشاركة األفراد واجملتمعات احملليةبالتنمية

__________ 

)١٣( A/HRC/17/25. 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 52 

ذات الصلة، وخاصة منظمة الصحة     وكاالت األمم املتحدة    برامج و  يشجع  -٥  
برامج التنمية على التمتع حبقوق     لتأثري  ، على إيالء اهتمام خاص      العاملية، كالً يف إطار واليتها    

سيما حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن            الويات األساسية،   اإلنسان واحلر 
  الصحة البدنية والعقلية، بوسائل منها مجع وتبادل املمارسات اجليدة وتعزيز القدرات الوطنية؛

احلصول على  املتعلقة ب بتقرير املقرر اخلاص عن مشاورة اخلرباء        حييط علماً   -٦  
إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية         األدوية كعنصر أساسي من حق كل       

  ؛)١٤(٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١والعقلية، املعقودة يف 
  :يلي  الدول على مايشجع  -٧  
تضمن حصول اجلميع، دون متييز، علـى أدويـة         صحية وطنية   تنفيذ أطر     )أ(  

  طر عند عدم وجودها؛ أو إنشاء هذه اُألميسورة التكلفة وآمنة وفعالة وذات نوعية جيدة
زيادة الوعي باستخدام األدوية استخداماً مسؤوالً، بوسائل منها نشر املعلومات            )ب(  

  املخاطر احملتملة على الصحة؛على أن تؤخذ يف احلسبان على نطاق واسع يف هذا الصدد، 
 السياسات االستثمارية أو الصناعية أو غريها من السياسات         التأكد من أن    )ج(  

  ميسورة التكلفة؛وخاصة جعلها ، يهااألدوية واحلصول علوير تطتعزز 
، يف صياغة   أصحاب املصلحة املعنيني، على النحو املناسب     كفالة مشاركة     )د(  

  ؛ مشاركة تتسم بالشفافية وتستند إىل املعلوماتالسياسات والربامج الوطنية لألدوية
سات املتعلقة باحلـصول  السيابشأن  ساءلة  امللرصد و الوطنية ل ليات  تعزيز اآل   )ه(  

  ؛، أو إنشاء هذه اآلليات عند عدم وجودهاعلى األدوية
 املمارسات واإلجراءات املتعلقة بشراء األدويـة شـفافة         ضمان أن تكون    )و(  

  ونزيهة وتنافسية؛
إتاحة إمكانية حصول اجلميع على األدوية، مبا يف ذلك عن طريق االستفادة              )ز(  

تعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، اليت تتيح         الكاملة من أحكام االتفاق امل    
 مع التسليم بأن محاية امللكية الفكرية أمر هام لتطوير أدويـة جديـدة،              املرونة هلذا الغرض،  

  وكذلك املخاوف املتعلقة بآثارها على األسعار؛
ن الناميـة   والنقل الطوعي للتكنولوجيا إىل البلدا    التكنولوجيا  تطوير  تشجيع    )ح(  

   على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة على حنو يتفق مع األولويات الوطنية؛

__________ 

)١٤( A/HRC/17/43. 
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تطبيق التدابري واإلجراءات الالزمة إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية بطريقـة            )ط(  
منـة وذات   اآليسورة التكلفة و  املألدوية  ل حواجز أمام التجارة املشروعة      إقامةتسمح بتجنب   

  ، وتوفري ضمانات ضد إساءة استعمال هذه التدابري واإلجراءات؛يدةاجلنوعية ال
تعزيز النظم الوطنية املنظمة للصحة اليت تكفل جودة األوديـة وسـالمتها              )ي(  

  وفعاليتها، أو إنشاء هذه النظم عند عدم وجودها؛
النهوض بتحسني اهلياكل األساسية الضرورية للحصول على أدوية ميسورة           )ك(  

  ة وفعالة ذات نوعية جيدة، مثل نظم التخزين والتوزيع؛التكلفة وآمن
 بآليات التمويل االبتكارية اليت تسهم يف إتاحة اللقاحات واألدويـة        يعترف  -٨  

يف البلدان النامية، مثل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، والتحالف العـاملي             
بربامج ، ويهيب جبميع الدول، و)اليونيتيد(وية للقاحات والتحصني، واملرفق الدويل لشراء األد   

، واملنظمات احلكومية الدوليـة ذات      ، وخاصة منظمة الصحة العاملية    وكاالت األمم املتحدة  و
الصلة، كل يف حدود واليتها، ويشجع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلـك الـشركات             

دوية ذات  ل بصورة منصفة على األ    إلتاحة إمكانية احلصو  زيد من التعاون    املالصيدالنية، على   
، مبـن فـيهم الفقـراء    واليت ميكن أن يتحمل اجلميع تكلفتها     فعالة  المنة و اآليدة و اجلنوعية  ال

  ؛الضعيفةواألطفال وغريهم من الفئات 
األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة  وبرامج  مجيع الدول، ووكاالت   حيث  -٩  

، ويشجع املنظمات غري احلكومية وأصحاب املـصلحة         يف حدود واليتها   الدولية املعنية، كالً  
بـصورة  دوية جديدة لألمراض اليت تؤثر      االبتكاري أل  النهوض بعملية التطوير  املعنيني، على   

  ؛وعلى إتاحة هذه األدوية وجعل أسعارها يف املتناول  النامية، البلدانغري متناسبة على
أمناط اّتباع  تشجيع  عن طريق   سيما   الو على الدور الرئيسي للوقاية،      يؤكد  -١٠  

 وعن طريق تعزيز النظم الصحية، كجزء من هنج شامل بشأن األمراض املعديـة              حياة صحية 
األمم املتحـدة، واملنظمـات     وبرامج  ، وحيث مجيع الدول، ووكاالت      واألمراض غري املعدية  

ية وأصحاب   يف حدود واليتها، ويشجع املنظمات غري احلكوم       احلكومية الدولية املعنية، كالً   
تشجيع البحث والتطوير االبتكاريني بشأن على ، مبا يف ذلك القطاع اخلاص،       املصلحة املعنيني 

وبـشأن إتاحتـها    تعزيز أدوية آمنة وفعالة وذات نوعية جيدة لألمراض غري املعديـة            إجياد  
ئ العبء املتنامي الناش  مواجهة التحديات النامجة عن     على  واحلصول عليها بأسعار معقولة، و    

  ؛عن هذه األمراض
املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى            إىل  يطلب    -١١  

ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن يعد، بالتشاور مع الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة،                
غري احلكومية، وأصـحاب    املنظمات  األمم املتحدة، واملنظمات الدولية و    وبرامج  ووكاالت  
، دراسة عن التحديات القائمة، فيما يتعلق باحلصول على األدويـة         إجراء   املعنيني،   املصلحة
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لتقدميها إىل جملس حقوق اإلنـسان      يف هذا الصدد    التغلب عليها، واملمارسات اجليدة     وطرق  
  .العشرينالثالثة ويف دورته 

  ٣٤اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١٥  
  ميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايفتعزيز متتع اجل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             إىل وإذ يشري   

 والسياسية، وإعالن   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       
  وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، 

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامـة وجلنـة             أيضاًوإذ يشري     
 ٧ املؤرخ   ٦٤/٨١حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرارا اجلمعية العامة            

، وقرار  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٤ و ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
 الذي أنشأ مبوجبه إجراًء خاصاً ملدة ثـالث         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/٢٣ اجمللس

 ١٨ املـؤرخ    ١٤/٩، وقرار اجمللس    "اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية     "سنوات بعنوان   
  ،٢٠١٠يونيه /حزيران

صادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة بـشأن التنـوع       باإلعالنات ال  وإذ حييط علماً    
سيما إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل واإلعالن العاملي         الثقايف والتعاون الثقايف الدويل، ال    

املتعلق بالتنوع الثقايف اللذين اعتمدمها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة             
   على التوايل،٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢ و١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ يف

 بشأن حق كل فرد يف أن يشارك        ٢١ بالتعليق العام رقم     مع التقدير وإذ حييط علماً      
يف احلياة الثقافية، الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

  ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ يف
تزايد عدد الدول األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري           يالحظ  وإذ    

 تـشرين   ٢٠ الثقايف اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف           
  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨ ودخلت حيز النفاذ يف ٢٠٠٥أكتوبر /األول
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طبيعتها، : إعمال احلقوق الثقافية  "بشأن موضوع    إىل عقد احللقة الدراسية      وإذ يشري   
  ،٢٠١٠فرباير / شباط٢ و١يف جنيف، يومي " والقضايا املطروحة والتحديات القائمة

 بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق اإلنـسان             واقتناعاً منه   
دية واالجتماعيـة   واحلريات األساسية للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتـصا          

والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل بعاملية حقوق اإلنسان كافة ومبادئ احلرية والعدل             
  واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق واملبادئ إعماالً تاماً،

 بأن التنوع الثقايف وسعي مجيع الشعوب واألمـم إىل التطـور الثقـايف              وإذ يسلِّم   
 ثراء املتبادل للحياة الثقافية للبشرية،مصدران لإل

 على التعامل مع حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي على حنو منصف            وتصميماً منه  
  وعادل، وعلى قدم املساواة وبالقدر نفسه من االهتمام،

 أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ مـن حقـوق            يؤكد من جديد    -١  
   قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛اإلنسان، وهي حقوق عاملية وغري

 حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقـدم               ُيقر  -٢  
  العلمي وبتطبيقاته؛

 أنه يف حني جيب مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية          يؤكد من جديد    -٣  
جب الدول، بصرف النظر عن نظمها وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإن من وا

  السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
 بأنه، على النحو الوارد يف اإلعالن العاملي املتعلق بـالتنوع الثقـايف،      ُيذكِّر  -٤  

 يكفلها القانون الدويل    جيوز ألي كان أن حيتج بالتنوع الثقايف النتهاك حقوق اإلنسان اليت           ال
  أو لتقييد نطاق هذه احلقوق؛

 أن على الدول مسؤولية محاية وتعزيز احلقوق الثقافيـة،          يؤكد من جديد    -٥  
  وكفالة هذه احلقوق للجميع دون متييز؛

 بأن احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية املكفولة للجميـع يعـزز            ُيسلِّم  -٦  
يف توسيع نطاق تبادل املعارف وفهم التـراث الثقـايف واخللفيـة            التعددية الثقافية، وُيسهم    

الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق اإلنسان والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل، وُيعـزز العالقـات      
  الودية املستقرة بني الشعوب واألمم على الصعيد العاملي؛

يق التنمية وإرساء    بأن احترام احلقوق الثقافية أمر ضروري لتحق       ُيسلِّم أيضاً   -٧  
السالم والقضاء على الفقر وبناء التماسك االجتماعي وتعزيز االحترام املتبـادل والتـسامح             

  والتفاهم بني األفراد واجلماعات على اختالفها؛
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 على أنه ينبغي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد العـاملي،            يشدد  -٨  
  وع الثقايف، أن يدعم كل منهما اآلخر؛يف ذلك احلقوق الثقافية، واحترام التن مبا

الذي يركـز    )١٥( بتقرير اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية       حييط علماً   -٩  
  ؛الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع هبذا التراثعلى مسألة 

بالعمل الذي اضطلعت به اخلبرية املستقلة، مبـا يف ذلـك         أيضاً حييط علماً   -١٠  
 الوصول إىل التراث الثقايف، فضالً عن عقد اجتماع للخرباء بشأن احلـق يف              االستبيان بشأن 

، وإجراء استـشارة    ٢٠١١فرباير  / شباط ٩ و ٨الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به، يومي        
  ؛٢٠١١فرباير / شباط١٠عامة يف جنيف يوم 

دهتا يف أداء  مجيع احلكومات إىل التعاون مع اخلبرية املستقلة ومساعيدعو جمدداً  -١١  
مهام واليتها، وتزويدها جبميع املعلومات الضرورية اليت تطلبها، وأن تنظر جدياً يف االسـتجابة          

  لطلبات اخلبرية املستقلة املتعلقة بزيارة بلداهنا لتمكينها من االضطالع بواليتها على حنو فعال؛
مجيع املوارد   إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري          يطلب  -١٢  

  البشرية واملالية الالزمة إلجناز والية اخلبرية املستقلة بفعالية؛
 إىل اخلبرية املستقلة تقدمي تقريرها القادم إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف              يطلب  -١٣  

  .دورته العشرين، ويقرر النظر يف التقرير يف إطار البند نفسه من جدول األعمال ووفقاً لربنامج عمله
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١٦  
  تعزيز حق الشعوب يف السالم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان إذ يشري  

  وجملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة تعزيز حق الشعوب يف السالم،
 / تـشرين الثـاين    ١٢ املـؤرخ    ٣٩/١١إىل قرار اجلمعية العامـة       وإذ يشري أيضاً    
، وإىل إعالن األمم املتحـدة      "إعالن بشأن حق الشعوب يف السالم     " املعنون   ١٩٨٤ نوفمرب

  املتعلق باأللفية،

__________ 

)١٥( A/HRC/17/38. 
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 على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبادئ املكرسـة يف ميثـاق            وقد عقد العزم    
  األمم املتحدة،

إلعالن وبرنامج العمل املتعلِّقْين بثقافة السالم، اللـذين اعتمـدهتما           إىل ا  وإذ يشري   
، فـضالً عـن     ١٩٩٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٣ املـؤرخ    ٥٣/٢٤٣اجلمعية العامة يف قرارها     

، الذي أعلنت فيـه اجلمعيـة   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين ١٠ املؤرخ   ٥٣/٢٥اجلمعية   قرار
  م والالعنف من أجل أطفال العامل،دولياً لثقافة السال  عقدا٢٠١٠ً-٢٠٠١الفترة 

 أن أحد مقاصد األمم املتحدة هو حتقيق التعاون الدويل علـى            وإذ يضع يف اعتباره     
حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيـز              

 أساس العـرق    وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز على         
  اجلنس أو اللغة أو الدين، أو

، وفقاً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة، على دعمه الكامل والنشط للمنظمة           وإذ يؤكد   
وللنهوض بدورها وفعاليتها يف توطيد السالم واألمن والعدل علـى الـصعيد الـدويل، ويف      

  ون فيما بني الدول،التشجيع على حل املشاكل الدولية، وتطوير العالقات الودية والتعا
 التزام مجيع الدول بتسوية منازعاهتا الدولية بالوسائل الـسلمية          وإذ يؤكد من جديد     

  يعّرض للخطر السالم واألمن وحقوق اإلنسان والعدل على الصعيد الدويل، على وجه ال
 على هدفه املتمثل يف التشجيع على نسج عالقات أفضل فيما بني مجيـع              وإذ يؤكد   

املسامهة يف هتيئة األوضاع اليت تستطيع فيها شعوهبا العيش يف ظل سالم حقيقـي              الدول ويف   
  ودائم، دون أي هتديد ألمنها أو اعتداء عليه،

 التزام مجيع الدول باالمتناع، يف عالقاهتا الدولية، عن استعمال          وإذ يؤكد من جديد     
 الـسياسي ألي دولــة،      القوة أو التهديد باستعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل        

  تتفق ومقاصد األمم املتحدة،  وباالمتناع عن التصّرف بأي طريقة أخرى ال
 التزامه بالسالم واألمن والعدل، وباحترام حقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من جديد أيضاً   

  ومبواصلة تطوير العالقات الودية والتعاون فيما بني الدول،
أن احللـول    هداف سياسية، وإذ يشدد علـى      استخدام العنف حتقيقاً أل    وإذ يرفض   

السياسية السلمية وحدها كفيلة بأن تضمن جلميـع شـعوب العـامل مـستقبالً مـستقراً               
  ودميقراطياً،

أمهية ضمان احترام املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمـم          وإذ يؤكد من جديد       
ـ         ادة الدول وسـالمتها اإلقليميـة      املتحدة والقانون الدويل، مبا يف ذلك املبادئ املتعلقة بسي

  واستقالهلا السياسي،
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 أن جلميع الشعوب احلق يف تقريـر مـصريها، وأن هلـا    يؤكد من جديد أيضاً وإذ    
مبقتضى هذا احلق أن تقرر حبـرية وضعها السياسي وأن تسعى حبرية إىل حتقيـق تنميتـها                

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
الن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الوديـة         إع وإذ يؤكد من جديد كذلك      

  والتعاون فيما بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة،
 أن السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان عناصـر مترابطـة يعـزز             وإذ يدرك   
  بعضاً،  بعضها

أن   إىل إعالن احلق يف التنمية الذي ينص على أنه ينبغي جلميـع الـدول              وإذ يشري   
تشجع إقامة السلم واألمن الدوليني وصوهنما وتعزيزمها، وعلى أنه ينبغي هلا، حتقيقـاً هلـذه               

يف وسعها من أجل حتقيق نزع السالح العام والكامل حتـت رقابـة              الغاية، أن تبذل كل ما    
دولية فعالة ومن أجل استخدام املوارد املفرج عنها نتيجة تدابري نزع السالح الفعالة ألغراض              

   ألغراض تنمية البلدان النامية،سيما اللتنمية الشاملة، وا
 أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلق          وإذ يؤكد   

  يف السالم ويف بيئة صحية ويف التنمية، وأن التنمية هي، يف الواقع، إعمال هلذه احلقوق،
منة واالستغالل من لدن قوى أجنبية       على أن إخضاع الشعوب للقهر واهلي      وإذ يؤكد   

  يشكل إنكاراً للحقوق األساسية ويتعارض مع امليثاق ويعيق تعزيز السالم والتعاون يف العامل،
 بأن لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظله إعمـال        وإذ يذكّر   

  ان إعماالً تاماً،احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس
 باهلدف املتمثل يف هتيئة أوضاع االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات           واقتناعاً منه   

سلمية وودية فيما بني الدول على أساس احترام مبدأ املساواة بني الشعوب يف احلقوق وحق               
  الشعوب يف تقرير املصري،

ط املسبق الدويل الرئيسي لتحقيق      بأن احلياة دون حرب هي الشر      واقتناعاً منه أيضاً    
الرفاه املادي للبلدان ولتنميتها وتقدمها ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسـية الـيت             

  تنادي هبا األمم املتحدة،
 بأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يسهم يف هتيئة بيئة            واقتناعاً منه كذلك    

  دولية قوامها السالم واالستقرار،
 بالعمل اهلام الذي تضطلع به منظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز حق             ذ يرحب وإ  

  الشعوب يف السالم ومن أجل تدوين هذا احلق،
   أن لشعوب كوكبنا حقاً مقدساً يف السالم؛يؤكد من جديد  -١  
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 أن احملافظة على حق الشعوب يف السالم وتـشجيع          أيضاً يؤكد من جديد    -٢  
   التزاماً أساسياً على مجيع الدول؛إعمال هذا احلق يشكالن

 على أمهية السالم من أجل تعزيز ومحاية كافـة حقـوق اإلنـسان              يشدد  -٣  
  للجميع؛
 على أن الصدع العميق الذي يفصل بني األغنياء والفقـراء يف            يشدد أيضاً   -٤  

ن خطراً كبرياً   تفتأ تتسع بني العامل املتقدم والعامل النامي يشكال        اجملتمع اإلنساين واهلوة اليت ال    
  على االزدهار والسالم وحقوق اإلنسان واألمن واالستقرار يف العامل؛

هي الدعائم  ن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان       أعلى   يشدد كذلك   -٥  
  اليت تقوم عليها منظومة األمم املتحدة واألسس اليت يرتكز عليها األمن والرفاه اجلماعيان؛ 

ممارسة حق الشعوب يف السالم وتعزيـزه يتطلـب          على أن ضمان     يؤكد  -٦  
توجيه سياسات الدول حنو القضاء على خطر نشوب احلروب، وخاصة احلرب النووية، وحنو             
نبذ استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا يف العالقات الدولية، وحنو تسوية الرتاعات الدولية              

  ة؛بالوسائل السلمية باالستناد إىل ميثاق األمم املتحد
أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع إحالل السلم واألمـن الـدوليني             يؤكد  -٧  

وصوهنما وتعزيزمها، وقيام نظام دويل يستند إىل احترام املبادئ املكرسة يف امليثاق وإىل تعزيز              
مجيع حقوق اإلنسان واحلـريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية وحق الـشعوب يف               

  تقرير املصري؛
 مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد امليثاق يف عالقاهتا مع   حيثّ  -٨  

مجيع الدول األخرى، بغض النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، أو عن              
  حجمها أو موقعها اجلغرايف أو مستوى التنمية االقتصادية فيها؛

 ملبـادئ امليثـاق، أن       أن من واجب مجيع الدول، وفقـاً       يؤكد من جديد    -٩  
تستخدم الوسائل السلمية لتسوية أي نزاع تكون طرفاً فيه ويكون من شـأن اسـتمراره أن     
يعّرض للخطر احلفاظ على السلم واألمن الدوليني، ويشجع الدول على تسوية منازعاهتـا يف       

كل فرد  أبكر وقت ممكن، باعتبار ذلك إسهاماً هاماً يف تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان ل             
  وجلميع الشعوب؛

للتعليم من أجل السالم من أمهية حيوية باعتباره أداة لتعزيز            على ما  يؤكد  -١٠  
إعمال حق الشعوب يف السالم، ويشجع الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة            

  عى؛واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اإلسهام بنشاط يف هذا املس
 الدول وهيئات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة إىل تعزيـز تنفيـذ             يدعو  -١١  

  اإلعالن وبرنامج العمل املتعلِّقْين بثقافة السالم تنفيذاً فّعاالً؛
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 الدول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان املعنية التابعة ملنظومة األمم          يدعو  -١٢  
لتفاهم واحلوار من أمهية يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع         املتحدة إىل مواصلة العناية مبا للتعاون وا      

  حقوق اإلنسان؛
بعقد حلقة العمل املتعلقة حبق الشعوب يف السالم، اليت ُعقـدت يف            يذكّر    -١٣  

، مبشاركة خرباء من مجيـع منـاطق        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦ و ١٥جنيف يومي   
  العامل؛

ستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان     بالتقرير املرحلي للجنة اال   حييط علماً     -١٤  
 هبـدف   ممكنـاً  معياراًيزيد على أربعني     الذي يتضمن ما   ،)١٦(عن حق الشعوب يف السالم    

 ؛ يف مشروع اإلعالن املتعلق حبق الشعوب يف السالماإدراجه

إىل مواصلة تعزيز إعمال حق الشعوب يف السالم، ويطلب يف          يدعم احلاجة     -١٥  
ة االستشارية أن تطرح مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف الـسالم            هذا الصدد إىل اللجن   

وأن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته العـشرين، وأن تفعـل              
ذلك بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع اجلهات املعنية            

  صاحبة املصلحة؛
ىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعيد إرسـال            إ يطلب  -١٦  

االستبيان الذي أعدته اللجنة االستشارية ضمن إطار واليتها ويتناول مسألة حق الشعوب يف             
السالم، ملتمسةً فيه آراء وتعليقات الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوسـاط األكادمييـة             

  صلحة؛ومجيع اجلهات املعنية صاحبة امل
 حتت البند ذاتـه مـن       ٢٠١٢مواصلة النظر يف هذه املسألة يف عام        يقرر    -١٧  

  .جدول األعمال
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

 صوتاً مع عدم امتنـاع أحـد عـن    ١٤ صوتاً مقابل ٣٢اعُتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية  [
  :وكان التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون  
واألرجنتني، واألردن، وإكوادور، وأنغوال، وأوروغـواي،      االحتاد الروسي،       

وأوغندا، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبوركينـا فاسـو،      
وتايلند، وجيبويت، وزامبيا، والسنغال، وشيلي، والصني، وغـابون، وغانـا          

__________ 

 .A/HRC/17/39الوثيقة  )١٦(
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وغواتيماال، وقطر، وقريغيزستان، والكامريون، وكوبا، وماليزيا، واملكسيك،       
  وموريتانيا، وموريشيوس، ونيجريياالعربية السعودية،  ديف، واململكةومل

  :املعارضون  
مولدوفا،  إسبانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، وبولندا، ومجهورية كوريا، ومجهورية          

وسلوفاكيا، وسويسرا، وفرنسا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا     
  .]يات املتحدة األمريكية، واليابانالشمالية، والنرويج، وهنغاريا، والوال

    ١٧/١٧  
  حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والـصكوك          إذ يسترشد     

  الدولية ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل ذي الصلة، 
 وإىل  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة      إىل وإذ يشري   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١قراري جملس حقوق اإلنسان 
 /شـباط  ٢٥ املـؤرخ    ١٥/١-قرار جملس حقوق اإلنسان دإ    وإذ يؤكد من جديد       

  ، ٢٠١١مارس / آذار١رخ  املؤ٦٥/٢٦٥، وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة ٢٠١١ فرباير
بالعمل املتواصل الذي يضطلع به كل من املبعوث اخلاص لألمـني           وإذ حييط علماً      

العام لألمم املتحدة إىل اجلماهريية العربية الليبية، واالحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربيـة،             
  واالحتاد األورويب، 

ق الفرد يف احلياة واحلريـة       أن مجيع الدول ملزمة حبماية حقو      وإذ يؤكد من جديد     
  واألمن،

حيال إزهاق أرواح اآلالف من املدنيني وحيال تـدهور         وإذ يعرب عن بالغ القلق        
  الوضع اإلنساين،

التدهور املستمر حلالة حقوق اإلنسان يف ليبيـا منـذ          يدين بصورة قاطعة      -١  
 للحقوق اإلنسانية،   ، مبا يف ذلك استمرار االنتهاكات املنهجية واجلسيمة       ٢٠١١فرباير  /شباط

وال سيما اهلجمات املسلحة العشوائية اليت تشن على املدنيني، والقتل خارج إطار القـضاء،              
واالختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي، والتعذيب، والعنف اجلنسي ضد النساء واألطفال،          

  وهي األعمال اليت يرقى بعضها إىل مرتبة اجلرائم ضد اإلنسانية؛
 إزاء استمرار احتجاز وقتل املدنيني تعسفاً، مبن يف ذلك      الغ قلقه يعرب عن ب    -٢  

 املدافعون عن حقوق اإلنسان واملهاجرون والصحفيون ومن بينهم الصحفيون األجانب؛
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 نداءه إىل السلطات الليبية الذي أُطلق يف الدورة االسـتثنائية           يؤكد بإحلاح   -٣  
 بوقف مجيع انتهاكات حقـوق      ٢٠١١ر  فرباي/ شباط ٢٥جمللس حقوق اإلنسان املعقودة يف      

اإلنسان فوراً، واالضطالع مبسؤوليتها املتمثلة يف محاية شعبها، وباإلفراج عن مجيع أولئـك             
 ؛ضمان وصول املساعدات اإلنسانية دون معوقات ودون متييزالذين احُتجزوا تعسفاً، و

وال سـيما   مجيع األطراف املعنية على احترام القانون الدويل النافذ،         حيث    -٤  
 قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل؛

السلطات الليبية على اختاذ خطوات فورية لضمان سـالمة الرعايـا           حيث    -٥  
األجانب يف ليبيا، مبن فيهم العمال املهاجرون وموظفو األمم املتحدة واملوظفون الـدوليون             

  والسلك الدبلوماسي، فضالً عن محاية ممتلكاهتم؛
جلنة التحقيق وبالزيارة اليت قامت هبا يف اآلونة األخـرية،           بأعماليرحب    -٦  

  ؛)١٧(وحيث مجيع األطراف على ضمان تنفيذ التوصيات اليت وردت يف تقريرها
 السلطات الليبية على احترام اإلرادة الشعبية، وتطلعـات ومطالـب           حيث  -٧  

نفتح وشامل وذي مغزى يهـدف      شعبها، وجيدد نداءه يف هذا الصدد إلطالق حوار وطين م         
إىل إحداث تغيريات نظمية تستجيب إلرادة الشعب اللييب بأسره وإىل تعزيز ومحاية حقوقـه              
  اإلنسانية، مبا يف ذلك إجياد آليات ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة من أجل الشعب اللييب؛

 بالسلطات الليبية أن تتعاون بصورة كاملة مع جلنة التحقيـق ومـع           يهيب    -٨  
  مجيع اهليئات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان؛

 بأمهية املساءلة والعدالة وضرورة مكافحة اإلفالت مـن العقـاب،           يذكّر  -٩  
على احلاجة إىل مساءلة أولئك املسؤولني عما وقع مـن انتـهاكات            ويشدد هبذا اخلصوص    

  ؛ الليبيةلقانون حقوق اإلنسان الدويل وللقانون اإلنساين يف اجلماهريية العربية
  باخلطوات اليت اختذها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية؛حييط علماً   -١٠  
بالبيانات الصادرة عن اجمللس الوطين االنتقايل اللييب بشأن        حييط علماً أيضاً      -١١  

  التزامه بالتقّيد بقانون حقوق اإلنسان الدويل، ويؤكد على أمهية تنفيذ هذه البيانات؛
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على حتديد طـرق          يشجع    -١٢  

  زيادة تفاعلها مع ليبيا، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي املساعدة التقنية؛
 مـن قـرار اجلمعيـة       ٨بتطبيق التدابري املذكورة يف الفقـرة       حييط علماً     -١٣  
يقتضيه احلـال يف    ، ويذكّر بقراره القاضي باستعراض هذه املسألة حسبما         ٦٠/٢٥١ العامة

  يستجد من تطورات؛ ضوء ما
__________ 

)١٧( A/HRC/17/44. 



A/HRC/17/2 

63 GE.12-13628 

قـرار جملـس حقـوق      متديد والية جلنة التحقيق املنـشأة مبوجـب         يقرر    -١٤  
 ويطلب من اللجنة مواصلة عملها، مبا يف ذلك بإجراء زيارات، وتقـدمي             ،١٥/١-دإ اإلنسان

دورتـه  عرض شفوي للمستجدات إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة وتقرير خطي ختامي يف              
  التاسعة عشرة؛

إىل األمني العام واملفوضة السامية مواصلة تزويد جلنة التحقيق جبميع          يطلب    -١٥  
  ما يلزم من مساعدة إدارية وتقنية ولوجيستية لتمكينها من الوفاء بواليتها؛

على ضمان رصد حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا، ويقرر         يعرب عن تصميمه      -١٦  
  .النظرإبقاء هذه املسألة قيد 

  ٣٤اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  .]دون تصويتاعتمد [

    ١٧/١٨  
  البالغات بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       إذ يشري   

 الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضـع         بشأن ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٣/٣و
  بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات، 

  ؛)١٨(بتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية عن أعمال دورته الثانيةيرحب   -١  
تقـدمي   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء         يعتمد  -٢  

  البالغات، كما يرد يف مرفق هذا القرار؛

 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرارها   ) ج(٥ اجلمعية العامة، وفقاً للفقرة      يوصي  -٣  
  :، بأن تعتمد القرار التايل٢٠٠٦مارس /آذار

  ،إن اجلمعية العامة"  
 ١٧/١٨ باعتماد جملس حقوق اإلنسان، عـن طريـق قـراره            إذ ترحب   
، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ

  املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، 

__________ 

 .A/HRC/17/36الوثيقة  )١٨(
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 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء        تعتمد  -١  
  تقدمي البالغات كما يرد يف مرفق هذا القرار؛

 بأن ُيفَتح باب التوقيع على الربوتوكول االختياري يف حفل          توصي  -٢  
، وتطلب إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية         ٢٠١٢ ُينظّم يف عام     توقيع

  ".حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة الالزمة

  املرفق    
  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

  إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،  
ع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فـيهم ومـن           أن اإلقرار مبا جلمي   إذ ترى     

حقوق متساوية ال ميكن التصرف فيها يشكل، وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم              
  املتحدة، أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،

ويشار إليها فيما يلي باسم     (أن الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل        وإذ تالحظ     
تعترف باحلقوق الواردة فيها لكل طفل خاضع لواليتها دون أي نوع من أنواع             ") تفاقيةاال"

التمييز، بصرف النظر عن عرق أو لون أو جنس أو لغة أو دين الطفل أو والديه أو الوصـي                   
القانوين عليه أو آرائهم السياسية أو آرائهـم األخـرى أو أصـلهم القـومي أو اإلثـين                  

  م أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر،االجتماعي أو ثروهت أو
 أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عاملية وغري قابلة          وإذ تؤكد من جديد     

  للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 
 وضع الطفل بوصفه صاحب حقوق وكائناً بـشرياً لـه           وإذ تؤكد من جديد أيضاً      

  كرامته وقدراته املتنامية،
ال، حبكم وضعهم اخلاص واعتمادهم على غريهم، قد يواجهون          بأن األطف  وإذ تسلِّم   

  صعوبات حقيقية يف اللجوء إىل ُسبل انتصاف من انتهاك حقوقهم،
أن هذا الربوتوكول سيعزز ويكّمل اآلليات الوطنية واإلقليمية، وسـيمكّن          وإذ ترى     

  األطفال من تقدمي شكاوى عند حدوث انتهاكات حلقوقهم،
حل الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أول االعتبارات اليت جيب           بأن مصا وإذ ُتسلّم     

مراعاهتا لدى اللجوء إىل سبل انتصاف من انتهاكات حقوق الطفل، وأن سبل االنتـصاف              
هذه ينبغي أن تأخذ يف االعتبار احلاجة إىل تطبيق إجراءات تراعي ظروف الطفل على مجيـع        

  املستويات،
اء آليات وطنية مناسبة لتمكني الطفل الـذي         الدول األطراف على إنش    وإذ تشجع   

  ُتنتهك حقوقه من اللجوء إىل ُسبل انتصاف فّعالة على املستوى احمللي،
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 إىل الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه يف هذا الصدد املؤسـسات الوطنيـة               وإذ تشري   
طفـل  حلقوق اإلنسان وغريها من املؤسسات املتخصصة ذات الصلة املُكلفة بتعزيز حقوق ال           

  ومحايتها،
 أن من املناسب، من أجل تعزيز وتكملة هذه اآلليات الوطنية وزيادة تعزيز             وإذ ترى   

تنفيذ االتفاقية وكذلك بروتوكوليها االختياريني املتعلقني ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             
ـ              ا واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، حيثمـا كان

مـن أداء املهـام     ") اللجنة"وُيشار إليها فيما يلي باسم      (منطبقني، متكني جلنة حقوق الطفل      
  املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول،

  : على ما يليقد اتفقت  

  اجلزء األول    
  أحكام عامة

  ١املادة     
  اختصاص جلنة حقوق الطفل

ما يـنص   تعترف كل دولة طرف يف هذا الربوتوكول باختصاص اللجنة ك           -١  
  .عليه هذا الربوتوكول

ال متارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بأي دولة طرف يف هذا الربوتوكول              -٢  
  .يف املسائل املتصلة بانتهاكات حلقوق منصوص عليها يف صك ال تكون تلك الدولة طرفاً فيه

  .ال تتلقى اللجنة أي بالغ يتعلق بدولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول  -٣  

  ٢ادة امل    
  املبادئ العامة املوجِّهة ملهام اللجنة

تسترشد اللجنة، يف أدائها للمهام املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول، مببدأ مصاحل   
وتراعي اللجنة أيضاً حقوق الطفل وآراءه، وُتعطـي هـذه اآلراء األمهيـة             . الطفل الفضلى 

  .الواجبة تبعاً لسن الطفل ونضجه

  ٣املادة     
  داخليالنظام ال
تعتمد اللجنة نظاماً داخلياً ُيّتبع لدى ممارستها املهام املسندة إليها مبوجـب              -١  

 من هذا الربوتوكول من أجل ضمان       ٢هذا الربوتوكول مراعيةً يف ذلك، بصفة خاصة، املادة         
  .اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل
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طفل من جانب من    ُتدرج اللجنة يف نظامها الداخلي ضمانات ملنع التالعب بال          -٢  
  .يتصرفون بالنيابة عنه، وهلا أن ترفض النظر يف أي بالغ ترى أنه ال خيدم مصاحل الطفل الفضلى

  ٤املادة     
  تدابري احلماية

تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لكفالة عدم تعرض األفراد الذين             -١  
أو لسوء معاملة أو ختويف نتيجة      خيضعون لواليتها ألي انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان         

  .ملا يقدمونه إىل اللجنة من بالغات أو لتعاوهنم معها عمالً هبذا الربوتوكول
ال ُيعلن عن هوية أي فرد معين أو جمموعة مـن األفـراد املعنـيني دون                  - ٢  

  .موافقتهم الصرحية

  اجلزء الثاين    
  إجراء تقدمي البالغات

  ٥املادة     
  البالغات الفردية

جيوز أن ُتقدم البالغات من جانب، أو نيابة عن، أفراد أو جمموعة أفـراد                -١  
خيضعون لوالية دولة طرف ويّدعون أهنم ضحايا النتهاك الدولة الطرف ألي حق من احلقوق   

  :املنصوص عليها يف أي من الصكوك التالية اليت تكون تلك الدولة طرفاً فيها
  االتفاقية؛  )أ(  
اري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال          الربوتوكول االختي   )ب(  

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
  .الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  )ج(  
حيثما ُيقدم بالغ نيابة عن فرد أو جمموعة أفراد، يكون ذلـك مبوافقتـهم                -٢  

  .البالغ أن ُيربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقةإذا استطاع صاحب  إال

  ٦املادة     
  التدابري املؤقتة

جيوز للجنة يف أي وقت من األوقات، بعد تلقي بالغ ما وقبل التوصل إىل                -١  
قرار بشأن أُسسه املوضوعية، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية طلباً كي تنظر بصورة عاجلة               

ا تقتضيه الضرورة يف ظروف استثنائية من تدابري مؤقتة لتاليف إمكانيـة أن يلحـق      يف اختاذ م  
  .بضحية أو ضحايا االنتهاكات املّدعاة ضرر ال ميكن جربه
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 من هذه املادة، فـإن      ١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً للفقرة          -٢  
  .ه املوضوعيةذلك ال يعين اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن أُسس

  ٧املادة     
  املقبولية

  :تعترب اللجنة أن البالغ غري مقبول عندما  -١  
  يصدر البالغ عن شخص جمهول اهلوية؛  )أ(  
  ال يقدَّم البالغ كتابياً؛  )ب(  
يشكل البالغ إساءة استعمال للحق يف تقدمي بالغات كهذه أو يتناىف مـع               )ج(  

  اريني؛أو بروتوكوليها االختي/أحكام االتفاقية و
تكون املسألة نفسها قد سبق أن حبثتها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، حمل                )د(  

  حبث يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛
وال تنطبق هذه القاعـدة يف      . مل ُتستنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة        )ه(  

بل االنتصاف هذه وقتاً طويالً إىل حد غري معقول أو كان احلاالت اليت يستغرق فيها تطبيق س  
  من غري احملتمل أن يؤدي إىل جرب فّعال؛

يكون من الواضـح أن البالغ ال يستند إىل أُسس سليمة أو أنه غري مدعم                )و(  
  مبا يكفي من األدلة؛

تكون الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكـول              )ز(  
   إىل الدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛بالنسبة

ال ُيقدم البالغ يف غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل االنتصاف احملليـة،         )ح(  
وُتستثىن من ذلك احلاالت اليت يستطيع فيها صاحب البالغ أن ُيثبت أنه كان يتعذُّر تقـدمي                

  .لةالبالغ يف غضون هذه امله

  ٨املادة     
  إحالة البالغ

ما مل تعترب اللجنة بالغاً ما غري مقبول دون الرجوع إىل الدولـة الطـرف                 -١  
املعنية، تتوخى اللجنة السرية يف توجيه نظر الدولة الطرف املعنية يف أقرب وقت ممكن إىل أي                

  .بالغ ُيقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول
ة تفسريات أو بيانات مكتوبة توضـح فيهـا       تقدم الدولة الطرف إىل اللجن      -٢  

وتقّدم الدولة الطرف ردها    . املسألة وُسبل االنتصاف اليت رمبا تكون قد أتاحتها، إن وجدت         
  .يف أقرب وقت ممكن يف غضون ستة أشهر
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  ٩املادة     
  التسوية الودية

تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصـل إىل              -١  
ودية للمسألة على أسـاس احتـرام االلتزامـات الـيت تـنص عليهـا االتفاقيـة                 تسوية  

  .بروتوكوالها االختياريان أو/و
ُيعترب االتفاق على تسوية ودية يتم التوصل إليه برعاية اللجنة مبثابة إهنـاء                -٢  

  .للنظر يف البالغ مبوجب هذا الربوتوكول

  ١٠املادة     
  النظر يف البالغات

يف أقرب وقت ممكن يف البالغات اليت تتلقاها مبوجـب هـذا            تنظر اللجنة     -١  
  .الربوتوكول يف ضوء مجيع الوثائق املقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنية

تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند حبث البالغات اليت تتلقاها مبوجـب             - ٢  
  .هذا الربوتوكول

اذ تدابري مؤقتة، يكون عليها أن تعّجـل        عندما تكون اللجنة قد طلبت اخت       -٣  
  .بالنظر يف البالغ

عند حبث بالغ ُيّدعى فيـه حـدوث انتـهاكات للحقـوق االقتـصادية                -٤  
االجتماعية أو الثقافية، تنظر اللجنة يف مدى معقولية اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطـرف               أو

وهي تفعل ذلك أن الدولة الطرف جيوز       وتضع اللجنة يف االعتبار     .  من االتفاقية  ٤وفقاً للمادة   
هلا أن تعتمد طائفة من التدابري السياساتية املمكنة من أجـل إعمـال احلقـوق االقتـصادية                 

  .واالجتماعية والثقافية الواردة يف االتفاقية
بعد حبث البالغ، تقوم اللجنة دون تأخري بإحالة آرائها بـشأنه مـشفوعة               -٥  

  .طراف املعنيةبتوصياهتا، إن ُوجدت، إىل األ

  ١١املادة     
  املتابعة

تويل الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة، ولتوصياهتا إن وجدت،            -١  
وتقدم إىل اللجنة رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اختذهتا أو تتوخى               

قرب وقت ممكـن يف  وتقدم الدولة الطرف ردها يف أ. اختاذها يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا 
  .غضون ستة أشهر
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للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري              -٢  
تكون قد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة أو توصياهتا، أو بشأن تنفيذ اتفاق للتسوية الودية، إن               

 التقارير الالحقة الـيت   ُوجد، مبا يف ذلك حسبما تراه اللجنة مناسباً، تقدمي هذه املعلومات يف           
 مـن الربوتوكـول   ١٢ من االتفاقيـة، أو املـادة       ٤٤تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادة      

االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،            
طفال يف الرتاعات املسلحة،     من الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األ       ٨أو املادة   

  .حيثما كان ذلك منطبقاً

  ١٢املادة     
  البالغات املتبادلة بني الدول

جيوز ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت أهنا تعترف                -١  
باختصاص اللجنة يف تلقي وحبث بالغات تّدعي فيها دولـة طرف أن دولة طرفاً أخـرى               

  :وجب أي من الصكوك التالية اليت تكون تلك الدولة طرفاً فيهاتفي بالتزاماهتا مب ال
  االتفاقية؛  )أ(  
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             )ب(  

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات             )ج(  

  .سلحةامل
ال تقبل اللجنة أي بالغ يتعلق بدولة طرف مل ُتصدر هذا اإلعالن، وال أي                -٢  

  .بالغ يرد من دولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن
تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على الدول األطراف املعنية هبدف التوصل            -٣  

اقية وبروتوكوالها  إىل حل ودي للمسألة على أساس احترام االلتزامات اليت تنص عليها االتف           
  .االختياريان

 من هذه املادة لدى األمـني  ١تودع الدول األطراف إعالناً مبوجب الفقرة        -٤  
وجيوز سـحب أي    . العام لألمم املتحدة الذي يرسل نسخاً منه إىل الدول األطراف األخرى          

ية مسألة  وال خيل هذا السحب بالنظر يف أ      . إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام        
تكون موضوع بالغ أُحيل بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال جيوز تلقي أي بالغ آخر من أية                 
دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بسحب اإلعالن، ما مل تكـن           

  .الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداً
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  اجلزء الثالث    
  إجراء التحري

  ١٣املادة     
  جراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجيةإ

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيـد بوقـوع انتـهاكات جـسيمة               -١  
منهجية من جانب دولة طرف للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، أو يف الربوتوكـول               أو

ال يف املواد اإلباحية،    االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطف        
أو يف الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، تـدعو             
اللجنة الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص املعلومات والقيام هلذا الغرض بتقدمي مالحظاهتـا              

 .بشأن هذه املعلومات دون تأخري

بان أية مالحظات تكون الدولة الطـرف       جيوز للجنة، وهي تأخذ يف احلس       -٢  
املعنية قد قدمتها وكذلك أية معلومات أخرى موثوق هبا تكون متاحة هلا، أن تعيِّن عـضواً                

وجيوز أن يشمل التحـري     . أكثر من أعضائها إلجراء حترٍ وتقدمي تقرير عاجل إىل اللجنة          أو
  .دولة الطرفزيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسّوغ لذلك ومبوافقة ال

ُيجرى ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون الدولة الطرف يف مجيـع              -٣  
  .مراحل اإلجراءات

بعد حبث استنتاجات هذا التحري، تقوم اللجنة دون تأخري بإحالـة هـذه       -٤  
  .االستنتاجات إىل الدولة الطرف املعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات

نية مالحظاهتا إىل اللجنة يف أقرب وقت ممكـن يف          تقدم الدولة الطرف املع     -٥  
  .غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات احملالة إليها من اللجنة

 من هـذه    ٢بعد إمتام هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍ جيرى وفقاً للفقرة             -٦  
طرف املعنية، إدراج بيان موجز املادة، جيوز للجنة أن تقرر، بعد إجراء مشاورات مع الدولة ال 

  . من هذا الربوتوكول١٦بنتائج اإلجراءات يف تقريرها املنصوص عليه يف املادة 
جيوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا الربوتوكـول أو التـصديق عليـه                -٧  

االنضمام إليه، أن تعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف هـذه املـادة                 أو
  .١لق باحلقوق الواردة يف بعض أو مجيع الصكوك املذكورة يف الفقرة يتع فيما

 من هـذه    ٧جيوز ألي دولة طرف تكون قد أصدرت إعالناً وفقاً للفقرة             -٨  
  .املادة أن تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت بتوجيه إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدة
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  ١٤املادة     
  متابعة إجراء التحري

ة، عند االقتضاء، وبعد انتهاء فترة األشهر الستة املشار إليهـا يف            جيوز للجن   -١  
، أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة واملتوخى           ١٣ من املادة    ٥الفقرة  

  . من هذا الربوتوكول١٣اختاذها استجابةً لتحرٍ أُجري مبوجب املادة 

عنية إىل تقدمي معلومات إضافية عـن       جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف امل        -٢  
، مبـا يف    ١٣أية تدابري تكون الدولة الطرف قد اختذهتا استجابة لتحرٍ أُجري مبوجب املـادة              

ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسباً، تقدمي هذه املعلومات يف التقارير الالحقة اليت تقدمها الدولة      
 من الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة      ١٢ من االتفاقية، أو املادة      ٤٤الطرف مبوجب املادة    

 مـن   ٨املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، أو املـادة              
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، حيثما يكـون   

  .ذلك منطبقاً

  اجلزء الرابع    
  أحكام ختامية

  ١٥دة املا    
  املساعدة والتعاون الدوليان

جيوز للجنة أن حتيل، مبوافقة الدولة الطرف املعنية، إىل وكـاالت األمـم               -١  
املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها وغريها من اهليئات املختصة، آراءها أو توصياهتا بشأن 

يـة، مـشفوعة    البالغات والتحريات اليت تدل على وجود حاجة إىل مشورة أو مساعدة تقن           
  .مبالحظات الدولة الطرف واقتراحاهتا، إن وجدت، بشأن هذه اآلراء أو التوصيات

جيوز للجنة أيضاً أن توجه نظر هذه اهليئات، مبوافقة الدولة الطرف املعنية،              -٢  
إىل أي مسألة تنشأ عن البالغات اليت تنظر فيها مبوجب هذا الربوتوكول والـيت ميكـن أن                 

ل، كالً يف جمال اختصاصها، إىل قرار بشأن مدى استصواب اختاذ تدابري            تساعدها يف التوص  
دولية من شأهنا أن ُتسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم يف إعمال احلقـوق                

  .أو يف بروتوكوليها االختياريني/املعترف هبا يف االتفاقية و

  ١٦املادة     
  التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة

ج اللجنـة يف تقريرهـا الذي ُيقدَّم إىل اجلمعيـة العامة كل سنتني، وفقاً            ُتدر  -١  
  .من االتفاقية، موجزاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول) ٥(٤٤للمادة 
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  ١٧املادة     
  نشر الربوتوكول االختياري وتقدمي املعلومات بشأنه

ل على نطاق واسع ونشره     تتعهد كل دولة طرف بالتعريف هبذا الربوتوكو        -١  
وتيسري احلصول على املعلومات املتعلقة بآراء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن املسائل املتعلقة            
بالدولة الطرف، والقيام بذلك بوسائل مناسبة وفّعالة ويسهل الوصول إليها من جانب الكبار             

  .واألطفال على السواء، مبن فيهم ذوو اإلعاقة

  ١٨املادة     
  يع والتصديق واالنضمامالتوق

ُيفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول أمام كل دولة تكون قد وقّعـت               -١  
صّدقت على االتفاقية أو على أي من بروتوكوليها االختياريني األولـني أو تكـون قـد      أو

  .انضمت إىل االتفاقية أو إىل أي من الربوتوكولني

كل دولة تكون قد صّدقت على      خيضع هذا الربوتوكول للتصديق من جانب         -٢  
االتفاقية أو على أّي من بروتوكوليها االختياريني األولني أو تكون قد انـضمت إىل االتفاقيـة    

  .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة. إىل أّي من الربوتوكولني أو

ّدقت ُيفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دولة تكون قد ص             -٣  
على االتفاقية أو على أي من بروتوكوليها االختياريني األولني أو تكون قـد انـضمت إىل                

  .االتفاقية أو إىل أي من الربوتوكولني

  .يتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة  -٤  

  ١٩املادة     
  بدء النفاذ
 من تاريخ إيداع صك التصديق      يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر        -١  

  .أو االنضمام العاشر

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسبة إىل كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه               -٢  
بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر، بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك               

  .تصديقها أو انضمامها هي
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  ٢٠املادة     
  عد بدء النفاذاالنتهاكات اليت حتدث ب

ال يكون للجنة اختصاص إال فيما يتعلق باالنتهاكات اليت ترتكبها الدولـة              -١  
أو يف بروتوكوليها االختيـاريني     /الطرف ألي حق من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية و         
  .األولني واليت تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول

هـذا الربوتوكول بعد تاريخ بدء نفـاذه،       إذا أصبحت دولـة ما طرفاً يف         -٢  
تتعلق التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إال بانتهاكات احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية              ال
أو يف بروتوكوليها االختياريني األولني اليت تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول              /و

  .بالنسبة إىل الدولة املعنية

  ٢١املادة     
  ديالتالتع

جيوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذا الربوتوكـول وأن               -١  
ويقوم األمني العام بإبالغ الـدول األطـراف بأيـة          . تقّدمه إىل األمني العام لألمم املتحدة     

تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره مبا إذا كانت تفضل عقد اجتماع للدول األطراف             
وإذا أعرب ثلث الدول األطراف علـى األقـل، يف          .  والبت فيها  لغرض النظر يف املقترحات   

غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ، عن تأييد عقد اجتماع من هذا القبيل، يدعو األمـني          
وحييل األمني العام أي تعديل ُيعتمد بأغلبية ثلثـي         . العام إىل عقده حتت رعاية األمم املتحدة      

ىل اجلمعية العامة للموافقة عليه، مث حييله إىل مجيع الدول          الدول األطراف احلاضرة واملصوتة إ    
  .األطراف لقبوله

 من هذه املـادة     ١يبدأ نفاذ كل تعديل اعُتمد وحظي باملوافقة وفقاً للفقرة            -٢  
اعتباراً من اليوم الثالثني التايل للتاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول املودعة ثلثي عـدد                

مث ُيصبح التعديل نافذاً بالنسبة إىل أي دولة طرف         . يخ اعتماد التعديل  الدول األطراف يف تار   
وال يكون التعديل ُملزماً    . اعتباراً من اليوم الثالثني التايل لتاريخ إيداع صك القبول اخلاص هبا          

  .إال للدول األطراف اليت قبلت به

  ٢٢املادة     
  النقض

 أي وقـت بتوجيـه      جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول يف          -١  
ويصبح هذا النقض نافذاً بعد سنة من تاريخ        . إخطار مكتوب إىل األمني العام لألمم املتحدة      

  .تسلّم األمني العام لذلك اإلخطار
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ال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول علـى أي بـالغ               -٢  
 قبل  ١٣ون قد بدأ مبوجب املادة       أو بأي حترٍ يك    ١٢ أو املادة    ٥يكون قد قُدِّم مبوجب املادة      

  .تاريخ نفاذ النقض

  ٢٣املادة     
   األمني العامالوديع واإلخطارات املوجهة من

  .يكون األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذا الربوتوكول  -١  
  :يبلِّغ األمني العام مجيع الدول مبا يلي  -٢  
  يف إطار هذا الربوتوكول؛التوقيعات والتصديقات واالنضمامات اليت تتم   )أ(  
  ؛٢١تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل ُيجرى مبوجب املادة   )ب(  
  .٢٢أي نقض مبوجب املادة   )ج(  

  ٢٤املادة     
  اللغات

ُيودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى يف احلجية نصوصه باللغات اإلسبانية       -١  
  .والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدةواإلنكليزية والروسية والصينية والعربية 

حييل األمني العام لألمم املتحدة نسخاً مصدقاً عليها من هـذا الربوتوكـول إىل                -٢  
  .مجيع الدول

 ٣٤اجللسة 
 ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  .]تصويتدون اعُتمد [

    ١٧/١٩  
  حقوق اإلنسان والتوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئـة وتـشابكها،            ذ يشري إ  

بصيغتها املكّرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملفّصلة بالتايل يف صكوك أخرى حلقوق 
اإلنسان، كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل           

  ق املدنية والسياسية وغريها من الصكوك األساسية ذات الصلة حبقوق اإلنسان،اخلاص باحلقو

 إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد أن مجيع الناس يولدون            وإذ يشري أيضاً    
أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات             
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سيما التمييز بسبب العرق أو اللـون        دومنا متييز من أي نوع، وال     املذكورة يف هذا اإلعالن     
الجتماعي  جلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل الوطين أو أو

  أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر،
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري كذلك    

 أعلنت فيه اجلمعية أن جملس حقوق اإلنسان مسؤول عن تعزيز االحترام العاملي حلماية              الذي
مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز من أي نوع وبطريقـة عادلـة               

  ومنصفة،
 بسبب أعمال العنف والتمييز املرتكبة، يف مجيع منـاطق          وإذ يعرب عن قلقه البالغ      

  بسبب توجههم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية،العامل، ضد أفراد 
إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تطلب إجـراء           يطلب    -١  

 وتتضمن توثيقـاً للقـوانني      ٢٠١١ديسمرب  /دراسة جيري االنتهاء منها حبلول كانون األول      
هم اجلنسي وهويتهم واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد أفراد استناداً إىل توجه       

اجلنسانية، يف مجيع مناطق العامل، وكيف ميكن استعمال قانون حقوق اإلنسان الدويل إلهناء             
العنف وما يتصل به من انتهاكات حقوق اإلنسان املستندة إىل التوجـه اجلنـسي واهلويـة                

  اجلنسانية؛
إلنسان  أن يعقد حلقة نقاش أثناء الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق ا           يقرر  -٢  

تغذيها املعلومات الوقائعية الواردة يف الدراسة اليت تكون قد طلبتها املفوضة السامية وتتضمن             
حواراً بناًء ومستنرياً وشفافاً حول قضية القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة 

  ضد أفراد استناداً إىل توجههم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية؛
 أن تناقش احللقة أيضاً املتابعة املالئمة لتوصيات الدراسـة الـيت            أيضاً يقرر  -٣  

  تكون قد طلبتها املفوضة السامية؛
  . أن يبقي قيد نظره هذه القضية ذات األولويةيقرر  -٤  

 ٣٤اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

 أعـضاء عـن   ٣ صوتاً مع امتنـاع  ١٩ صوتاً مقابل ٢٣اعُتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية   [
  :وكان التصويت كما يلي. ويتالتص

  :املؤيدون  
 ، والربازيـل ، وأوكرانيـا ، وأوروغـواي  ، وإكوادور ، وإسبانيا ،األرجنتني
 ، وسويـسرا  ، وسـلوفاكيا  ، ومجهورية كوريا  ، وتايلند ،وبولندا،  وبلجيكا
 واململكـة املتحـدة     ، واملكـسيك  ، وكوبا ، وفرنسا ،وغواتيماال،  وشيلي
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 ، وهنغاريـا  ، والنرويج ، وموريشيوس ،اليةيرلندا الشم آو لربيطانيا العظمى 
   واليابان،األمريكية والواليات املتحدة

  :املعارضون  
،  والبحـرين ، وباكـستان  ، وأوغنـدا  ، وأنغوال ، واألردن ،االحتاد الروسي 

 ، وغانـا ، وغـابون ، والسنغال، وجيبويت ، ومجهورية مولدوفا  ،وبنغالديش
ـ  ، وملديف ، وماليزيا ،والكامريون،  وقطر  ،ة العربيـة الـسعودية     واململك

  ونيجرييا، وموريتانيا

  :املمتنعون عن التصويت  
  .] والصني، وزامبيا،بوركينا فاسو    

    ١٧/٢٠  
  تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 اإلنسان وصكوك حقـوق      مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق      إذ يسترشد   

  اإلنسان املنطبقة األخرى، 
  ، ٢٠٠٦مارس /آذار ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
/  حزيـران  ١٨ املؤرخ   ٥/١إىل قرار جملـس حقـوق اإلنـسان      وإذ يشري أيضاً      

  ،٢٠٠٧ يونيه
ق اإلنـسان    أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـو         وإذ يؤكد من جديد     

واحلريات األساسية على حنو ما ينص عليه امليثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدان             
الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان األخرى املنطبقـة الـيت هـي              

  فيها، طرف
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ١٤/١٤إىل قرار جملس حقوق اإلنسان وإذ يشري   
 باستمرار حكومة قريغيزستان يف تعاوهنا مع اجملتمع الدويل على حتـسني        يرحب وإذ  

  حالة حقوق اإلنسان،
بقرار حكومة قريغيزستان إنشاء جلنة دولية وجلان وطنية مـستقلة          وإذ يرحب أيضاً      

 يف جنـوب    ٢٠١٠يونيـه   /بقصد التحقيق يف الوقائع والظروف املتعلقة بأحداث حزيـران        
  رحب بتقارير هذه اللجان،قريغيزستان، وإذ ي



A/HRC/17/2 

77 GE.12-13628 

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بدون متييـز يـستند إىل اجلـنس،             وبالنظر إىل أمهية    
لعرق، أو اللغة، أو الدين، أو األصل اإلثين، أو الرأي الـسياسي أو غـريه مـن اآلراء،                   أو
مسامهة هذا  ألصل القومي أو االجتماعي، أو امللكية، أو املْولد أو مركز آخر، وبالنظر إىل               أو

  ،التعزيز وهذه احلماية يف االستقرار السياسي واالجتماعي يف البلد
عن تقدمي  بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        حييط علماً     -١  

، مبـا يف ذلـك      )١٩(املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان         
  ؛التوصيات الواردة يف التقرير

مواصلة التقّيد بالتزامها حبقـوق اإلنـسان        حكومة قريغيزستان إىل     يدعو  -٢  
املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل تنفيذ مجيع التزاماهتا الدولية يف جمال              

  اإلنسان؛ حقوق
 / حزيران ٢٧ باإلصالح الدستوري الذي أُجري يف       حييط علماً مع التقدير     -٣  

والذي جيعل نظام احلوكمة ال مركزياً بدرجة أكرب، وبالطريقة املنفتحـة الـيت     ٢٠١٠ يونيه
  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٠أُجريت هبا االنتخابات الربملانية يف 

 باجلهود اليت تبذهلا حكومة قريغيزستان، بالتعاون مع منظمـة األمـن           ينّوه  -٤  
ات يف تلك اهليئة والشركاء من اجملتمـع        والتعاون يف أوروبا، واملفوض السامي املعين باألقلي      

املدين ومكتب حقوق اإلنسان اإلقليمي ملنطقة آسيا الوسطى يف بشكيك التـابع ملفوضـية              
حقوق اإلنسان، من أجل وضع مشروع مفهوم وطين للتنمية اإلثنية واالندماج االجتماعي،            

  مع التأكيد على احلاجة إىل اعتماده وتنفيذه مبكراً؛
 ضرورة تعزيز احلق يف حرية التجمع السلمي، ويف حريـة           جديديؤكد من     -٥  

 ٧التعبري وحرية تكوين اجلمعيات، ويدين بشدة األعمال اليت أدت إىل قتـل احملـتجني يف                
، وحيث حكومة قريغيزستان على اختاذ تدابري خاصة لـضمان محايـة            ٢٠١٠أبريل  /نيسان

  حقوق اإلنسان؛
نب حكومـة قريغيزسـتان يف عمليـة         باملشاركة اإلجيابية من جا    يرحب  -٦  

  االستعراض الدوري الشامل، وحييط علماً مع التقدير بقبوهلا مجيع التوصيات تقريباً؛
 باجلهود املستمرة حلكومة قريغيزستان من أجل مواصلة املضي         يرحب أيضاً   -٧  

لعنف يف اإلصالح الدستوري والتشريعي اجلاري وتعزيز محاية حقوق اإلنسان ومنع التمييز وا           
اجلنسانيني، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي مرتكيب العنف اجلنساين إىل العدالة وضمان وصـول         

  مجيع الضحايا إىل الرعاية الطبية والنفسية؛

__________ 

 .A/HRC/17/41الوثيقة  )١٩(
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عن دعمه وتشجيعه للجهود املبذولة من أجل إصالح وحتسني فعالية          يعرب    -٨  
حتياجـات اخلاصـة للنـساء      إنفاذ القانون واحترام سيادة القانون، مبا يف ذلك النظر يف اال          

واألطفال وغريهم من الفئات الضعيفة، كأن ُينشأ على سبيل املثال جملس إشراف عام مستقل      
  خبصوص قوات الشرطة يف قريغيزستان؛

حكومة قريغيزستان على مواصلة جهودها من أجل مواءمـة نظامهـا           حيث    -٩  
نزاهته وضمان أن تعمـل الـسلطات      القضائي مع التزاماهتا الدولية وضمان استقاللية القضاء و       

بكفاءة على مالحقة مرتكيب انتهاكات واعتداءات حقوق اإلنسان قضائياً وإنصاف الضحايا،           
  مع االحترام الكامل ألصول اإلجراءات وسالمة الضحايا، واملدعى عليهم، واحملامني والشهود؛ 

ة حقـوق  حكومة قريغيزستان على ضمان التقدم يف حتسني حال     أيضاً حيث  -١٠  
اإلنسان يف جماالت إقامة العدل، والتعذيب، واالحتجاز التعسفي، واحلق يف السكن الالئـق،   

  وحقوق املرأة، وحقوق األقليات، وآليات حقوق اإلنسان؛
 حكومة قريغيزستان إىل العمل، بالتعاون مـع أصـحاب املـصلحة            يدعو  -١١  

د نظام السجون وتنفيِذ العقوبات مطابقاً     املعنيني، على أن يكون اإلطار التشريعي احملّدد لقواع       
  اللتزاماهتا الدولية؛

 حكومة قريغيزستان على تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات           حيث  -١٢  
األساسية للجميع، وال سيما التصدي ملا جيري من عمليات احتجاز تعسفي وتعذيب وفساد             

  من جانب موظفي إنفاذ القانون واملسؤولني احلكوميني؛
 بالتعليقات اليت أبدهتا حكومة قريغيزستان رداً على تقرير اللجنـة           يرحب  -١٣  

  الدولية املستقلة، وال سيما بالتزامها بتنفيذ توصيات التقرير وإنشاء جلنة خاصة لذلك الغرض؛
 حكومة قريغيزستان على ضمان حرية الصحافة وإتاحة مناخ يتسىن          يشجع  -١٤  

  رية؛فيه جلميع وسائط اإلعالم العمل حب
 حكومة قريغيزستان على تعزيز املصاحلة بـني اجلماعـات اإلثنيـة،            حيث  -١٥  

، ويدعو مجيع اجلهات الفاعلة داخل البلـد        ٢٠١٠يونيه  /يما يف ضوء أحداث حزيران    س وال
  وخارجه إىل الكف عن العنف؛

 حكومة قريغيزستان ومجيع األطراف على بذل مزيد مـن اجلهـود     يشجع  -١٦  
راط يف عملية حقيقية من احلوار املفتوح تعزيزاً للمصاحلة الوطنية وتقويةً           بقصد مواصلة االخن  

  للعملية الدميقراطية من أجل توطيد السالم لشعب قريغيزستان؛
 املنظمات الدولية والدول ذات الصلة إىل مواصلة تقـدمي املـساعدة            يدعو  -١٧  

األخرى، حسب االقتضاء، من    التقنية إىل قريغيزستان والعمل مع حكومتها واجلهات الفاعلة         
أجل حتديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت سُتعني قريغيزستان على الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال       

  حقوق اإلنسان؛



A/HRC/17/2 

79 GE.12-13628 

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقـدمي            يطلب  -١٨  
 قريغيزسـتان واجلهـات   حكومةاملساعدة التقنية عن طريق مكتبها يف بشكيك، والعمل مع       

الفاعلة األخرى، حسب االقتضاء، لتحديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت ستعني قريغيزستان           
على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وأن حتيط جملس حقوق اإلنسان علماً بالتقدم              

  .ه يف دورته العشرينتقريراً عن ذلك إىل اجمللس لكي ينظر فياحملرز يف هذا الصدد وأن تقدم 
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/٢١  
  تقدمي املساعدة إىل كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسان

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، ومعاهـدات           إذ يسترشد   

  ،حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
 املتعلق ببناء مؤسسات جملس     ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    

 املتعلق مبدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات          ٥/٢حقوق اإلنسان، و  
، وإذ يشدد على أن املكلفني بواليات عليهم أن         ٢٠٠٧ه  يوني/ حزيران ١٨اخلاصة واملؤرخني   

  يضطلعوا بوالياهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
، الذي اعتمـده اجمللـس      ١٤/١- إىل قرار جملس حقوق اإلنسان دإ        وإذ يشري كذلك    

  يف دورته االستثنائية املتعلقة حبالـة حقـوق اإلنـسان يف           ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ يف
 ١٦/٢٥، وقرار اجمللـس     ٢٠١٠ ديفوار يف سياق االنتخابات الرئاسية اليت ُنظمت يف عام         تكو

 الذي قرر فيه اجمللس إيفاد جلنة حتقيق دولية مـستقلة للتحقيـق             ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ
الوقائع والظروف احمليطة بادعاءات ارتكاب جتاوزات وانتهاكات جسيمة حلقـوق اإلنـسان             يف
  ، ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ر عقب االنتخابات الرئاسية اليت جرت يفكوت ديفوا يف

أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان           وإذ يؤكد من جديد       
واحلريات األساسية املنصوص عليها يف امليثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهـدات            

  ها هذه الدول،حقوق اإلنسان الدولية اليت انضمت إلي
 أن من مسؤولية الدول تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان        وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

واحلريات األساسية، والتحقيق يف ادعاءات انتهاك القانون الـدويل الـيت ترتكبـها مجيـع               
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األطراف، مبا يف ذلك ادعاءات انتهاك قانون حقوق اإلنـسان، وتقـدمي مـرتكيب هـذه                
  العدالة، بصرف النظر عن االنتماء السياسي أو الرتبة العسكرية،االنتهاكات إىل 

سيما االحتاد األفريقي واجلماعة      بالدور الذي يؤديه اجملتمع الدويل، وال      وإذ يرحب   
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، سعياً إلهناء العنف ووقف االشتباكات واختاذ إجراءات لتعزيز         

  دة القانون، ولتحسني حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار،احترام القواعد الدميقراطية وسيا
 بقرار السلطات اإليفوارية دعوة جلنة التحقيق إىل زيـارة كـوت            وإذ يرحب أيضاً    

ديفوار للتحقيق يف الوقائع والظروف ذات الصلة باألحداث اليت وقعت عقب االنتخابـات             
  ،٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الرئاسية اليت جرت يف 

ومفوضة األمـم املتحـدة      )٢٠( بالتقريرين املقدَمْين من جلنة التحقيق     إذ حييط علماً  و  
  ،١٦/٢٥ يف إطار متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان )٢١(السامية حلقوق اإلنسان

 أنه رغم التحسن الكبري يف حالة حقوق اإلنسان وحالة األمـن يف             أيضاًوإذ يالحظ     
  ة،تزال هناك حتديات كبري كوت ديفوار، ال

 ٢٠١١مايو  / أيار ٢١ بتنصيب احلسن واتارا رئيساً لكوت ديفوار يف         يرحب  -١  
 ٢٨وفقاً إلرادة الشعب اإليفواري اليت عرب عنها يف االنتخابات الرئاسية الـيت جـرت يف                

  اعترف به اجملتمع الدويل؛  وعلى حنو ما٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
 ديفوار، مبـا يف ذلـك العنـف          إىل اإلهناء الفوري للعنف يف كوت      يدعو  -٢  

املمارس ضد النساء والعنف احمللي الدائر يف بعض أجزاء البلد، وإىل احترام مجيـع حقـوق                
  اإلنسان واحلريات األساسية؛

 الوضع اإلنساين على أرض الواقع، ويدعو وكـاالت األمـم           يالحظ بقلق   -٣  
ون مع حكومة كوت ديفوار     املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل مواصلة التعا        

من أجل توفري محاية حقوق اإلنسان وتقدمي الدعم املناسب إىل الالجئني واملشردين داخليـاً              
  لتيسري عودهتم اآلمنة والطوعية إىل ديارهم؛

 حكومة كوت ديفوار على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات           حيث  -٤  
اء األسباب األساسـية النتـهاكات حقـوق        سيما باختاذ تدابري إلهن    األساسية للجميع، وال  

اإلنسان والتصدي هلا، مثل االحتجاز التعسفي والعنف املمارس حبـق النـساء واألطفـال،        
ولضمان تقدمي املساعدة الطبية والنفسية املناسبة إىل ضحايا العنف اجلنسي وتوفري سبل اجلرب             

  املناسبة هلم، وتقدمي مرتكيب هذا العنف إىل العدالة؛

__________ 

 .A/HRC/17/48الوثيقة  )٢٠(
 .A/HRC/17/49الوثيقة  )٢١(
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 بتوصيات جلنة التحقيق الدولية وأيضاً بالتدابري الـيت اختـذهتا           حييط علماً   -٥  
  :ديفوار على أساس سيادي لتنفيذ توصيات اللجنة، على النحو التايل كوت

إنشاء جلنة للحوار واحلقيقة واملصاحلة تشارك فيها املرأة مشاركة كاملـة             )أ(  
  ومتساوية من أجل تعزيز السلم لشعب كوت ديفوار؛

  بدء مقاضاة املشتبه فيهم أمام احملاكم الوطنية واملدنية والعسكرية؛  )ب(  
قبول كوت ديفوار الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية والطلب املقّدم من الرئيس             )ج(  

  واتارا إىل املدعي العام للمحكمة إلجراء حتقيق يف أخطر اجلرائم املرتكبة يف كوت ديفوار؛
التصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة        التزام كوت ديفوار ب     )د(  

  اجلنائية الدولية؛
   مبا اضطلعت به جلنة التحقيق من عمل يف إطار تنفيذ واليتها؛يرحب  -٦  
 حكومة كوت ديفوار إىل التعاون مع اجملتمع الدويل علـى حتـسني             يدعو  -٧  

  وضع حقوق اإلنسان وإىل بذل جهود لتنفيذ توصيات جلنة التحقيق؛
إحالة تقارير جلنة التحقيق ومفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق            يقرر  -٨  

  اإلنسان إىل اجلمعية العامة؛
 توصية اجلمعية العامة بإحالة تقارير جلنة التحقيق إىل مجيع هيئات يقرر أيضاً  -٩  

  األمم املتحدة ذات الصلة؛
ـ          يقرر كذلك   -١٠   سان يف   إنشاء والية للخبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلن

كوت ديفوار ملدة عام، والذي سيكون مسؤوالً يف إطارها عن مساعدة حكومـة كـوت               
ديفوار واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف متابعة تنفيذ توصيات جلنة التحقيق الدولية ومتابعـة              
تنفيذ قرارات جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التوصيات املقدمـة املوّجهـة إىل اجملتمـع              

  سيما مفوضية حقوق اإلنسان ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة؛ الدويل، وال
 إىل اخلبري املستقل التعاون مع السلطات اإليفوارية، وأقسام حقـوق           يطلب  -١١  

اإلنسان التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالحتاد األفريقي، وعملية األمـم            
لس حقوق اإلنسان للنظـر فيـه يف دورتـه          املتحدة يف كوت ديفوار، وتقدمي تقرير إىل جم       

  عشرة؛ التاسعة
 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اخلبري املـستقل كـل املـساعدة              يطلب  -١٢  

  الضرورية لالضطالع بواليته على حنو كامل؛
 املفوضة السامية إىل تقدمي املساعدة التقنية الالزمة من أجل إنشاء جلنة        يدعو  -١٣  

  ملصاحلة يف كوت ديفوار؛احلوار واحلقيقة وا
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدة، يف إطار التعاون الدويل، ووكاالت           يدعو  -١٤  
األمم املتحدة ذات الصلة، واملؤسسات املالية الدولية، إىل تقدمي املساعدة التقنيـة املناسـبة              

  :وخدمات بناء القدرات إىل كوت ديفوار، بناء على طلبها، من أجل
احترام حقوق اإلنسان، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وإصـالح         تعزيز    )أ(  

  قطاعي األمن والعدالة، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛
دعم جهود احلكومة فيما يتعلق بالتعمري الـوطين واملـصاحلة الوطنيـة،              )ب(  

  سيما آليات العدالة االنتقالية؛ وال
نسان بغية ضمان استقالليتها، وفقاً ملبـادئ       دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإل      )ج(  

  باريس، بقصد محاية وتعزيز احلقوق األساسية لإليفواريني؛
يف  إىل عملية األمـم املتحـدة         إىل األمني العام مواصلة تقدمي الدعم      يطلب  -١٥  

سيما تقدمي املوارد املادية والبشرية إىل قسم حقوق اإلنسان التابع هلـذه             كوت ديفوار، وال  
  عملية من أجل النهوض بقدرته التنفيذية؛ال

 إىل املفوضة السامية تقدمي تقرير حمدَّث عن حالة حقوق اإلنـسان            يطلب  -١٦  
  كوت ديفوار إىل جملس حقوق اإلنسان للنظر فيه يف دورته الثامنة عشرة؛ يف

  . من جدول األعمال١٠ إبقاء هذه املسألة قيد نظره يف إطار البند يقرر  -١٧  

  ٣٤اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/٢٢  
  املهاجرون وملتمسو اللجوء الفارون من األحداث األخرية يف مشال أفريقيا

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

التمتـع جبميـع    احلـق يف    وق، وأن لكل إنسان     يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلق     
أو اجلـنس   احلقوق واحلريات املبينة فيه، دون متييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العرق              

 أو اللـون أو األصـل القـومي       اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غـري الـسياسي             أو
  ، الشخصياألمان احلياة و مبا يف ذلك حق الفرد يفاالجتماعي أو املولد أو أي وضع آخر، أو

 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص           وإذ يشري   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            

على مجيع أشكال التمييز    املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء           
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ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز               
العنصري، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             

  واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،
  ،١٩٦٧  وبروتوكوهلا لعام١٩٥١ إىل االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني لعام ري أيضاًوإذ يش  
ماية حقـوق   حلحترام  االلس حقوق اإلنسان يف تعزيز      اهلام جمل دور  ال على   يؤكدوإذ    

   اللجوء،ملتمسواإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم املهاجرون و
 داخل حدود كـل     ةقامواإل يف حرية التنقل      أن لكل فرد احلق    وإذ يؤكد من جديد     

  ، ويف العودة إىل بلده، هودولة ويف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده
 والقـانون  ، إىل التزامات الدول مبوجب قانون حقوق اإلنـسان الـدويل  وإذ يشري   

  بدأ عدم رد الالجئني، فيما يتعلق مب وقانون الالجئني، وال سيما ،اإلنساين الدويل
إىل مسؤولية الدول عن اختاذ اخلطوات الضرورية، وفقاً اللتزاماهتـا           يشري أيضاً    وإذ  

الدولية، بتقدمي املساعدة إىل األشخاص املعّرضني للخطر يف البحر، مبن فـيهم األشـخاص              
  الفارون من األحداث األخرية يف مشال أفريقيا،

هاجرين ما زالـت    أن اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان املوجهة ضد امل       وإذ يؤكد     
تشكل حتدياً خطرياً وتتطلب تقييماً ورد فعل دوليني منسقني وتعاوناً صادقاً متعدد األطراف             
فيما بني بلدان املنشأ وبلدان املرور العابر وبلدان املقصد من أجل القضاء على هذه اجلـرائم                

  واالنتهاكات،
مسي اللجـوء   املستمر للمهاجرين وملت  ال  احل ضعف   إزاء يعرب عن جزعه    -١  

ىل املوت، أثناء حماولتهم الفرار من      إ يف بعض احلاالت،      وصلت ،الذين عانوا أهواالً ال تطاق    
  مشال أفريقيا؛األحداث األخرية يف 

 أن اضـطروا للقيـام     أن هؤالء املهاجرين، بعد      من  عن جزعه  يعرب أيضاً   -٢  
  يتعرضون لالستبعادآمنة،، مبا يف ذلك على منت قوارب مزدمحة وغري       حتفها املخاطر برحالت  

   األجانب؛ه وكرولالحتجاز والرفضبطريقة هتدد حياهتم، 
 أنه منذ بداية األحداث األخـرية يف مشـال          من يعرب كذلك عن جزعه     -٣  
زن يف هذا الصدد وفاة عدة مئات       حبعدة تقارير عن غرق قوارب، ويالحظ       وردت  أفريقيا،  

 بلدان األفريقية، بعد غرق قوارهبم وأنه وفقاً      من األشخاص يف البحر، معظمهم من مواطين ال       
  ملا يرويه الناجون وأفراد األسر، ما زال أكثر من ألف ومائيت شخص يف عداد املفقودين؛

اجلهود اليت بذلتها بلدان املقصد على السواحل الـشمالية للبحـر           ب يسلّم  -٤  
 مشال األحداث األخرية يفالفاّرين من  اللجوء وملتمسياألبيض املتوسط الستضافة املهاجرين 

 وهو ما يفرض عليها     ،فضالً عن اجلهود األكرب اليت بذلتها بلدان مشال أفريقيا اجملاورة         أفريقيا،  
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 واجلهات  هذه البلدان حكومات وشعوب    ويثين على التضامن الذي تبديه       عبئاً غري متناسب،  
ؤون الالجئني واملنظمة الدولية الفاعلة اإلنسانية، مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية لش  

للهجرة واللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية واحلكومات           
  واألفراد الذين دعموا أنشطة هذه البلدان؛

املهـاجرين  عـدم رد    املتمثـل يف     ضرورة احترام املبدأ     يؤكد من جديد    -٥  
  من األحداث يف مشال أفريقيا؛فارون وملتمسي اللجوء مبن فيهم األشخاص ال

 وملتمسي على أن تتعامل بلدان املقصد مع وصول آالف املهاجرين           يؤكد  -٦  
الفارين من األحداث األخرية يف مشال أفريقيا مبا يف ذلك ُبْعـدها اإلنـساين، وفقـاً     اللجوء  

  ؛اللتزاماهتا الدولية مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل
 االدعاءات الـيت   يف    من جانب بلدان املقصد    ء حتقيق شامل   إىل إجرا  دعوي  -٧  

 مـن   فـاّرين  جلـوء    وملتمسي حتمل على متنها مهاجرين      مفادها أن سفناً  تثري قلقاً بالغاً و   
ُتركت ملصريها وهي تغرق على الرغم من قدرة سـفن  قد يف مشال أفريقيا  األخرية  األحداث  

 جملس أوروبـا يف     بالنداء املوّجه من   ويرحب   ، الغارقني  على إنقاذ  اأوروبية كانت قريبة منه   
  ؛٢٠١١مايو / أيار٩هذا الصدد يف 

  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل اهتمامـاً           طلبي  -٨  
 املبينة  ،مشال أفريقيا األحداث األخرية يف    ين من   فاّري اللجوء ال  ملتمس حلالة املهاجرين و   خاصاً

 إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عـشرة وتـزوده    م تقريراً يف هذا القرار، وأن تقد    
  ذا الشأن؛ هبملعلوماتا ثحدأب

سائر املعنيني  إىل   إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين و        يطلب  -٩  
من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إيالء اهتمام خاص حلالة األشخاص الذين             

مشال أفريقيـا، الـذين     األحداث األخرية يف    ن من   و الفار هم في نطريق البحر، مب   عنيفرون  
حرمون من املساعدة أو اإلنقاذ عند اقتراهبم من بلدان املقصد، وأن يقدم تقارير منتظمة عن               ُي

  .ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان
  ٣٥اجللسة 

  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧
 صوتاً، مع عدم امتنـاع أحـد عـن          ١٤مقابل   صوتاً   ٣٢اعُتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [

  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون  
االحتاد الروسي، واألرجنتني، واألردن، وإكوادور، وأنغوال، وأوروغـواي،            

وأوغندا، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبوركينـا فاسـو،     
ل، وشيلي، والصني، وغابون، وغانـا،      وتايلند، وجيبويت، وزامبيا، والسنغا   
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وغواتيماال، وقطر، وقريغيزستان، والكامريون، وكوبا، وماليزيا، واملكسيك،       
  وملديف، واململكة العربية السعودية، وموريتانيا، وموريشيوس، ونيجريا

  :املعارضون  
إسبانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، وبولندا، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا،            

سلوفاكيا، وسويسرا، وفرنسا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا         و
  .]الشمالية، والنرويج، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان

    ١٧/٢٣  
التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلـداهنا             

  األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان
   اإلنسان،حقوقن جملس إ  
 مبيثاق األمم املتحدة، وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وبإعالن احلـق   إذ يسترشد   

  يف التنمية، وبغريها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، 
بضمان متتع الناس كافة متتعاً فعلياً جبميع حقوق اإلنسان    التزامه   وإذ يؤكد من جديد     

يف ذلك احلق يف التنمية، والتزام مجيع        قتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا   املدنية والسياسية واال  
الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان            

  واحلريات األساسية ومحايتها،
لك الفـصل    ببدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبا يف ذ          وإذ حييط علماً    

  اخلامس منها، فضالً عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 
باألعمال اليت قامت هبا األمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة           وإذ حييط علماً أيضاً       
  واإلقليمية،
 ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٠/٢٠٧إىل قراري اجلمعية العامة     وإذ يشري     

 املتعلقني مبنع ومكافحة ممارسات الفـساد       ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  املؤرخ   ٦٤/٢٣٧و
وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية علـى       
وجه اخلصوص، متشياً مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فضالً عن قرارات اجلمعيـة              

  خرى ذات الصلة،العامة األ
 إزاء خطورة املشاكل النامجة عن املمارسات الفاسـدة وحتويـل           وإذ يساوره القلق    

األموال املتأتية من مصدر غري مشروع، وهي مشاكل ميكن أن هتدد اسـتقرار اجملتمعـات               
وأن تقوض قيم الدميقراطية واألخالق وأن تشكل خطراً على التنميـة االجتماعيـة              وأمنها

  والسياسية،واالقتصادية 
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ألن ظاهرة الفساد وحتويل األموال املتأتية من مـصدر غـري        وإذ يساوره بالغ القلق       
مشروع يقوضان بصورة خطرية التمتع حبقوق اإلنسان، االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           

  منها أو املدنية والسياسية، وال سيما احلق يف التنمية،
 بطرق غري مشروعة ميكن أن يعود بـضرر         منه بأن اكتساب ثروة شخصية    واقتناعاً    

  بالغ على املؤسسات الدميقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون، 
 أن الدول ما زالت تواجه حتديات شىت يف جمال استعادة األموال واألصول          وإذ يدرك   

  املتأتية من مْصدر غري مشروع، مبا يف ذلك حتديات قانونية، 
فساد، مبا يف ذلك حتويل األموال واألصول املتأتية من مْصدر غري            منه بأن ال   واقتناعاً  

مشروع وعدم إعادة هذه األموال واألصول إىل بلداهنا األصلية، مل يعد مسألة حملية بل ظاهرة    
عرب وطنية تؤثر على مجيع اجملتمعات واالقتصادات، مبا جيعل التعاون الدويل أمراً ال بد منه ملنع 

  ته،هذا الفساد ومكافح
 إزاء حاالت الفساد اليت تشمل كميات ضخمة من         يعرب عن قلقه الشديد     -١  

األصول ميكن أن تشكل نسبة كبرية من موارد الدول، ويهدد احلرمـان منـها االسـتقرار                
  السياسي لتلك الدول وتنميتها املستدامة؛

وع  باحلاجة امللحة إىل إعادة هذه األموال املتأتية من مصدر غري مشر           ميسلّ  -٢  
إىل بلداهنا األصلية وحيث مجيع الدول على إبداء اإلرادة السياسية للعمل معاً بغية اسـتعادة               
األموال املتحصلة من الفساد، مبا يف ذلك بإعادة األموال واألصول املتأتية من مـصدر غـري             

  مشروع إىل بلداهنا األصلية؛
ن تعـّد دراسـة    إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ   يطلب  -٣  

شاملة وكذلك، عند الضرورة، التماس معلومات من املنظمات والوكاالت الدوليـة، عـن             
التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصـلية علـى                

يـراً  التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن تقدم تقر          
  .عن هذه الدراسة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة

  ٣٥اجللسة 
  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧

 عـضواً عـن   ١٢ صوتاً مقابل صوتني اثنني، وامتناع  ٣٢اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون  
، وأوروغـواي ،  وأنغوال،  وإكوادور،  ردن واأل ،واألرجنتني،  االحتاد الروسي     

، وبوركينـا فاسـو  ، وبنغالديش، والربازيل،  والبحرين،  وباكستان،  وأوغندا
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، وغانـا ،  وغابون،  والصني،  وشيلي،  والسنغال،  وزامبيا،  وجيبويت،  وتايلند
، واملكسيك،  وماليزيا،  وكوبا،  والكامريون،  وقريغيزستان،  وقطر،  وغواتيماال
  ونيجرييا، وموريشيوس، وموريتانيا، العربية السعوديةواململكة ، وملديف

  :املعارضون  
  واليابان، الواليات املتحدة األمريكية    
  :املمتنعون عن التصويت  
، ومجهورية مولدوفا ،  ومجهورية كوريا ،  وبولندا،  وبلجيكا،  وأوكرانيا،  إسبانيا    

ظمـى  واململكـة املتحـدة لربيطانيـا الع      ،  وفرنسا،  وسويسرا،  وسلوفاكيا
  .]وهنغاريا، والنرويج، الشمالية يرلنداآو

    ١٧/٢٤  
  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وأحكام اإلعالن العاملي حلقـوق           إذ يسترشد   

املتعلقة اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغريمها من الصكوك املنطبقة           
  حبقوق اإلنسان،

/  آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٣ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٦ مارس

 أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز حقـوق اإلنـسان واحلريـات            من جديد  وإذ يؤكد   
  األساسية ومحايتها وبالوفاء بالتزاماهتا الدولية،

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق  : طرف يف كل من   أن بيالروس    وإذ يضع يف اعتباره     
والربوتوكولني االختياريني امللحقني به، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           املدنية والسياسية 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز             
املعاملـة أو العقوبـة القاسـية    العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب    

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكـول              أو
  .االختياري امللحق هبا، واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا

 /الشامل يف أيار   مبشاركة حكومة بيالروس يف االستعراض الدوري        وإذ حييط علماً    
، بوصفها الدولة موضوع االستعراض، وإذ ينّوه يف هذا اخلصوص بدعمها لعدد            ٢٠١٠ مايو

كبري من التوصيات، وإذ يشدد على احلاجة إىل تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً بالتعاون مع               
  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 
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 ١٩بات الرئاسية اليت أُجريـت يف بـيالروس يف          بسبب االنتخا  وإذ يساوره القلق    
 واليت اتسمت بعدم استقاللية ونزاهة إدارة االنتخابات، وبعدم         ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

فضالً عن استمرار انعدام الـشفافية    املساواة يف فرص املنافسة، وبوجود بيئة إعالمية تقييدية،         
  يف املراحل الرئيسية للعملية االنتخابية،

 حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس بوجه عام، وتفاقم          بسبب  يساوره بالغ القلق   وإذ  
 / كـانون األول ١٩هذه احلالة بشكل حاد منذ االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت يف       

، مبا يف ذلك االدعاءات املوثوقة اليت تفيد تعرض زعماء املعارضـة وممثلـي              ٢٠١٠ ديسمرب
اإلنسان واحملامني وممثلي وسـائط اإلعـالم املـستقلة         اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق      

  والطالب واملدافعني عنهم للتعذيب واالحتجاز التعسفي واملضايقة املتزايدة؛
للجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يف ذلك جهود منظمـة          وإذ يعرب عن دعمه       

 بيالروس، وإذ يعـرب     األمن والتعاون يف أوروبا، اهلادفة إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف          
عن بالغ أسفه لقرار بيالروس عدم متديد والية مكتب املنظمة يف مينـسك وعـدم تعـاون           

  حكومة بيالروس مع آلية موسكو التابعة للمنظمة،
 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت قبل االنتخابـات الرئاسـية           يدين  -١  

ا استخدام العنف ضد مرشحي      وأثناءها وبعدها، ومنه   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩ يف
املعارضة ومؤيديهم والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وتوقيفهم بـصورة تعـسفية            
واحتجازهم وإدانتهم لدوافع سياسية، فضالً عن انتهاكات احلقوق املتعلقة باالستفادة مـن            

 شـاركوا يف    األصول القانونية الواجبة، مبا يف ذلك احلق يف حماكمة عادلة، لألشخاص الذين           
 ديسمرب؛/ كانون األول١٩مظاهرات 

  : حكومة بيالروس على ما يليحيث  -٢  
أن تضع حداً حلاالت االضطهاد واملضايقات املدفوعة بدوافع سياسية اليت            )أ(  

يتعرض هلا زعماء املعارضة وممثلو اجملتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنـسان واحملـامون              
  ستقلة والطالب واملدافعون عنهم؛وممثلو وسائط اإلعالم امل

  أن متتثل للمعايري الدولية لألصول القانونية الواجبة واحملاكمة العادلة؛  )ب(  
أن تطلق سراح مجيع السجناء السياسيني وتعيـد تأهيلـهم، مبـن فـيهم            )ج(  

  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩احملتجزون بسبب املظاهرات اليت جرت يف 
 دقيقة وموثوقة ونزيهة وشـفافة يف االسـتخدام غـري           أن جتري حتقيقات    )د(  

املتناسب للقوة ويف انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك استخدام التعذيب ضد احملتجزين             
   وإساءة معاملتهم؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩فيما يتصل بأحداث 

ن تقوم  أن حتترم حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وأ           ) ه(  
  مبواءمة تشريعاهتا ذات الصلة مع التزاماهتا الدولية مبوجب قانون حقوق اإلنسان؛
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أن تنفذ االلتزامات اليت تعهدت هبا مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا،               )و(  
  وأن تسمح بوجود فعال هلذه املنظمة يف بيالروس؛

ملراقبني وطردهم  أن تسمح بوجود مراقبني دوليني وأن تكّف عن احتجاز ا           )ز(  
  من البلد؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ترصد حالـة            يطلب  -٣  

حقوق اإلنسان يف بيالروس وأن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف إطار احلوار التفـاعلي               
 الذي سُيجرى أثناء دورته الثامنة عشرة، تقريراً شفوياً عن ذلك، يتناول أيـضاً انتـهاكات              

 ١٩حقوق اإلنسان اليت ُيدعى ارتكاهبا يف بيالروس عقب االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف              
  ؛٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان، يف            يطلب أيضاً   -٤  
قـوق  إطار احلوار التفاعلي الذي سُيجرى أثناء دورته العشرين، تقريراً شامالً عن حالـة ح             

  اإلنسان يف بيالروس؛
املعنيني من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية،         يشجع    -٥  

كالً يف إطار واليته، وبصورة خاصة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي        
 اخلـاص املعـين   والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقـرر         

باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة             
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حريـة التجّمـع                أو

و غـري الطـوعي،     السلمي ويف تكوين اجلمعيات، والفريق العامل املعين باالختفاء القسري أ         
فضالً عن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، على إيالء اهتمام خاص حلالة حقـوق              
اإلنسان يف بيالروس وعلى اإلسهام يف تقرير املفوضة السامية بتقدمي توصيات بشأن كيفيـة              
إصالح حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، وهو التقرير الذي سـُيقدم إىل جملـس حقـوق        

  ان يف دورته العشرين؛اإلنس
 حكومة بيالروس أن تتعاون تعاوناً كامالً مع مجيع آليات جملس           إىليطلب    -٦  

حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقـوق            
  اإلنسان، وأن تسمح هلذه اآلليات بزيارة البلد، وأن تقدم مجيع املعلومات الضرورية؛

 النظر يف اخلطوات املناسبة األخرى اليت يتعني اختاذها، وذلك باالستناد      يقرر  -٧  
  .إىل تقرير املفوضة السامية الذي سُيقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين

  ٣٥اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

 عـضواً عـن     ١٩ أصوات، وامتناع    ٥ صوتاً مقابل    ٢١اعتمد بتصويت مسّجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. يتالتصو
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  :املؤيدون  
األرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وأوروغواي، والربازيل، وبلجيكا، وبولندا،           

ومجهورية كوريا، وزامبيا، وسلوفاكيا، وسويسرا، وشـيلي، وغـابون،         
وفرنسا، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         

   املتحدة األمريكية، واليابانوالنرويج، والوالياتوموريشيوس، 

  :املعارضون  
  كوادور، والصني، وكوبا، ونيجرييااالحتاد الروسي، وإ    

  : عن التصويتاملمتنعون  
أنغوال، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، وبنغالديش، وبوركينـا فاسـو،             

اتيمـاال،  وتايلند، ومجهورية مولدوفا، وجيبويت، والسنغال، وغانـا، وغو       
وقطر، وقريغيزستان، والكامريون، وماليزيا، واملكسيك، واململكة العربيـة        

  .]السعودية، وموريتانيا

    ١٧/٢٥  
  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يسترشد  
بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقـوم عليهـا              موإذ يسلّ   

  منظومة األمم املتحدة،
  احترامه لسيادة الصومال وسالمة أراضيه واستقالله السياسي ووحدته،وإذ ُيعيد تأكيد   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١إىل قراريه وإذ يشري   
ته السابقة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، ومقرر          إىل قرارا  وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ١٤/١١٩اجمللس 

بالتزام االحتاد األفريقي، وال سيما بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال،            وإذ يسلّم     
تمـع  وجهودمها لدعم مساعي الصوماليني لتحقيق األمن واملصاحلة واالستقرار، وجهود اجمل         

الدويل واجلهات اإلقليمية صاحبة املصلحة هبدف مساعدة الصومال علـى إعـادة إرسـاء              
  االستقرار والسالم واألمن يف إقليمه الوطين،
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 وسلطاهتا دون   حلكومة الصومال االحتادية االنتقالية    باملشاركة البناءة    أيضاً وإذ يسلّم   
 عقد اجتماع خاص جمللس الوزراء      الوطنية يف االستعراض الدوري الشامل، وبقرار احلكومة      

   للنظر يف قبول توصيات عديدة قُدمت أثناء االستعراض،٢٠١١يونيه /قبل هناية شهر حزيران
 لالرتفاع احلاد يف عدد األطفال دون سن اخلامسة الـذين           وإذ يساوره عميق القلق     

  ،٢٠١١مايو /أصيبوا جبروح يف مقديشو منذ أيار
ة من نوعها اليت تواجهها احلكومة االحتادية االنتقاليـة     بالتحديات الفريد  وإذ يعترف   

على املستويني الوطين ودون الوطين وهي تنظر يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل   
وبرغبتها املعلنة يف تلقي املزيد من الدعم واملساعدة التقنيني من مفوضية األمم املتحدة السامية             

اخلـبري  د لذلك، ويشمل ذلك الدور الذي يؤديه كل من          حلقوق اإلنسان ومن أي بلد مستع     
 واملستشار املستقل املعـين بإعـداد تقريـر         املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال      
  الصومال يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل،

 إزاء حالة حقوق اإلنـسان والوضـع اإلنـساين يف           ُيعرب عن قلقه البالغ     -١  
  الصومال؛
 انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنهجية اليت ترتكبها جمموعة        يدين بشدة   -٢  

  الشباب وفروعها حبق السكان املدنيني ويدعو إىل وقف هذه االنتهاكات فوراً؛
الصومال إىل الوفاء بالتزاماته مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان          يدعو    -٣  

  والقانون اإلنساين الدويل؛
ألطراف على تيسري وصول املساعدات اإلنسانية دون عائق عن          مجيع ا  حيث  -٤  

  طريق فتح ممرات ومساحات لألنشطة اإلنسانية؛
كالً من احلكومة االحتادية االنتقالية وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال          يدعو    -٥  

لـدويل،  إىل تدريب قواته األمنية يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين ا             
  بدعم من اجملتمع الدويل؛

 احلكومة االحتادية االنتقالية وسلطاهتا دون الوطنية على النظر بعـني           يشجع  -٦  
اإلجياب يف التوصيات املقدمة أثناء دورة الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل،              

  وتنفيذ التوصيات اليت حتظى بتأييدها؛
املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال ملدة         متديد والية اخلبري     ُيقرر  -٧  

، بغية تعظيم تقدمي وتدفق املساعدة التقنيـة إىل         ٢٠١١سبتمرب  /أيلولسنة واحدة اعتباراً من     
 احلكومة االحتادية االنتقالية وسـلطاهتا دون       جلهودالصومال يف جمال حقوق اإلنسان، دعماً       

زيز نظام حقوق اإلنسان يف عمله إلجناز ما تبقى من  وتعالوطنية لضمان احترام حقوق اإلنسان 
مهام يف إطار الوالية االنتقالية، ويطلب إىل اخلبري املستقل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف                

  دورته احلادية والعشرين تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان وتنفيذ التعاون التقين يف الصومال؛
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دة السامية، حلقوق اإلنسان تدعيم ما تقدمـه        إىل مفوضية األمم املتح   يطلب    -٨  
من مساعدة تقنية إىل احلكومة االحتادية االنتقالية وسلطاهتا دون الوطنية، ويشمل ذلك الـدور              
الذي يؤديه املستشار املستقل، يف االستجابة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل اليت قبلـها             

  الصومال ويف متابعة تلك التوصيات؛
 إىل املفوضية السامية تزويد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه مـن            يضاًيطلب أ   -٩  

  مساعدة بشرية وتقنية ومالية لالضطالع بواليته؛
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهُيقرر  -١٠  

  ٣٥اجللسة 
  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧

  .]اعُتمد دون تصويت[
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  املقررات  -ثانياً  

    ١٧/١٠١  
   ناورو:نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

ت املتـصلة    بشأن الطرائق واملمارسا   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً جلميع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤ االستعراض املتعلق بناورو يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بناورو، وهي تتألف من تقرير الفريق            يعتمد  
أو /، باإلضـافة إىل آراء نـاورو بـشأن التوصـيات و           )A/HRC/17/3(ناورو  العامل بشأن   

االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل              
هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي                

  ).A/HRC/17/3/Add.1، الفصل السادس وA/HRC/17/2(ار الفريق العامل جرى يف إط
  ١٥اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٧
  .]دون تصويتاعُتمد [

    ١٧/١٠٢  
  رواندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛
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 وفقاً جلميع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤ االستعراض املتعلق برواندا يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق برواندا، وهي تتألف من تقرير الفريق            يعتمد  
، باإلضـافة إىل آراء روانـدا بـشأن التوصـيات           )A/HRC/17/4(العامل بـشأن روانـدا      

وعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللـس       االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الط     أو/و
بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافيـة خـالل احلـوار                  

، الفــصل الــسادس A/HRC/17/2(التفـاعلي الــذي جــرى يف إطــار الفريـق العامــل   
  ).A/HRC/17/4/Add.1و

  ١٥اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٧

  .]دون تصويتد اعُتم[

    ١٧/١٠٣  
  نيبال: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً جلميع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥ االستعراض املتعلق بنيبال يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

ملتعلق بنيبال، وهي تتألف من تقرير الفريق  نتيجة االستعراض الدوري الشامل ا  يعتمد  
، باإلضـافة إىل آراء نيبـال بـشأن التوصـيات     )A/HRC/17/5(العامـل بـشأن نيبـال    

االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس      أو/و
الَج معاجلة كافية خـالل احلـوار       بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تع          
، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             

  ).A/HRC/17/5/Add.1و
  ١٥اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٧
  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٧/١٠٤  
  سانت لوسيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١جلمعية العامـة يف قرارهـا        للوالية اليت أسندهتا إليه ا      امتثاالً إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥ االستعراض املتعلق بسانت لوسيا يف        أجرى وقد  
  ؛٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بسانت لوسيا، وهي تتـألف مـن        يعتمد  
 آراء سـانت لوسـيا      ، باإلضافة إىل  )A/HRC/17/6(تقرير الفريق العامل بشأن سانت لوسيا       

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبـل اعتمـاد            /بشأن التوصيات و  
النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلـة                 

، الفـصل   A/HRC/17/2(كافية خالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل            
  ).A/HRC/17/6/Add.1السادس و

  ١٦اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٧

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١٠٥  
  ُعمان: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً جلميع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٦ االستعراض املتعلق بُعمان يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ الصلة الواردة يف قرار اجمللس األحكام ذات
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 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق ُبعمان، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
 آراء ُعمـان بـشأن التوصـيات        ، باإلضافة إىل  )A/HRC/17/7(الفريق العامل بشأن ُعمان     

يجة من ِقبل اجمللس االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النت     أو/و
بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/7/Add.1و

  ١٦اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٧

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١٠٦  
  النمسا: ستعراض الدوري الشاملنتيجة اال
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً جلميع ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦ االستعراض املتعلق بالنمسا يف وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

تقريـر   نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالنمسا، وهي تتألف مـن            يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء النمسا بـشأن التوصـيات         )A/HRC/17/8(الفريق العامل بشأن النمسا     

االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس      أو/و
ـ                 وار بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احل

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/8/Add.1و

  ١٦اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٧

  .]دون تصويتاعُتمد [
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    ١٧/١٠٧  
  ميامنار: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١اجلمعية العامـة يف قرارهـا        امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه       إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً جلميع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٧ار يف    االستعراض املتعلق مبيامن   وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق مبيامنار، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء ميامنـار بـشأن التوصـيات    )A/HRC/17/9(الفريق العامل بشأن ميامنار   

تنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس     االس أو/و
بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/9/Add.1و

  ١٧سة اجلل
  ٢٠١١يونيه / حزيران٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١٠٨  
  أستراليا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧ونيه ي/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً   ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ٢٧ االستعراض املتعلق بأستراليا يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأستراليا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء أستراليا بشأن التوصـيات        )A/HRC/17/10(الفريق العامل بشأن أستراليا     

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس     /و
هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                بكامل  

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/10/Add.1و

  ١٧اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١٠٩  
  ورجياج: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 املتـصلة    بشأن الطرائق واملمارسات   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً   ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ٢٨ االستعراض املتعلق جبورجيا يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبورجيا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء جورجيا بشأن التوصيات       )A/HRC/17/11( جورجيا   الفريق العامل بشأن  

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس     /و
بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2( إطـار الفريـق العامـل        التفاعلي الـذي جـرى يف     
  ).A/HRC/17/11/Add.1و

  ١٧اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٨

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٧/١١٠  
  سانت كيتس ونيفيس: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ   امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه ا      إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ة يف قرارهـا     جلمعية العام
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 / كـانون الثـاين    ٢٨يف   االستعراض املتعلق بسانت كيتس ونيفـيس        وقد أجرى   
  ؛٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠١١ يناير

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بسانت كيتس ونيفـيس، وهـي            يعتمد  
، باإلضـافة إىل  )A/HRC/17/12(تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن سانت كيتس ونيفيس    

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية      /س بشأن التوصيات و   آراء سانت كيتس ونيفي   
وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل               
اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل               

)A/HRC/17/2و، الفصل السادس A/HRC/17/12/Add.1.(  
  ١٨اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٨
  .]دون تصويتاعُتمد [

    ١٧/١١١  
  سان تومي وبرينسييب: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 / كـانون الثـاين    ٣١ االستعراض املتعلق بسان تومي وبرينـسييب يف         وقد أجرى   
  ؛٥/١ األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس  وفقاً جلميع٢٠١١ يناير
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 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بسان تومي وبرينسييب، وهي تتألف           يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء سان )A/HRC/17/13(من تقرير الفريق العامل بشأن سان تومي وبرينسييب 

الً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته،      أو االستنتاجات، فض  /تومي وبرينسييب بشأن التوصيات و    
قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود على األسـئلة أو املـسائل الـيت                  

تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل                  مل
)A/HRC/17/2الفصل السادس ،.(  

  ١٨اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٨

  .]دون تصويتُتمد اع[

    ١٧/١١٢  
  ناميبيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1 لبيان الرئيس 
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً جلميع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣١ االستعراض املتعلق بناميبيا يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

لشامل املتعلق بناميبيا، وهي تتألف مـن تقريـر          نتيجة االستعراض الدوري ا    يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء ناميبيـا بـشأن التوصـيات          )A/HRC/17/8(الفريق العامل بشأن ناميبيا     

االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس      أو/و
ئل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار          بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسا       

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/14/Add.1و

  ١٨اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٨

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٧/١١٣  
  النيجر: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             صرفإذ يت   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  شامل؛بعملية االستعراض الدوري ال

 وفقـاً جلميـع     ٢٠١١فربايـر   / شباط ٢ االستعراض املتعلق بالنيجر يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالنيجر، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
نيجر بـشأن التوصـيات     ، باإلضافة إىل آراء ال    )A/HRC/17/15(الفريق العامل بشأن النيجر     

االستنتاجات، فضالً عن التزاماته الطوعية وما قدمه، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس              أو/و
بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                 

س ، الفـصل الـساد    A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/15/Add.1و

  ١٩اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٩

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١١٤  
  موزامبيق: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١لس   ولقرار اجمل  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً جلميـع     ٢٠١١ فرباير/شباط ١ االستعراض املتعلق مبوزامبيق يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ قرار اجمللس األحكام ذات الصلة الواردة يف
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 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق مبوزامبيق، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء موزامبيق بشأن التوصيات       )A/HRC/17/16(الفريق العامل بشأن موزامبيق     

 ِقبل اجمللس أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من    /و
بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/16/Add.1و

  ١٩اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتاعُتمد [

    ١٧/١١٥  
  إستونيا: اض الدوري الشاملنتيجة االستعر

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

ن الطرائق واملمارسات املتـصلة      بشأ ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً جلميـع     ٢٠١١فرباير  / شباط ٢ االستعراض املتعلق بإستونيا يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإستونيا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
راء إستونيا بشأن التوصـيات     ، باإلضافة إىل آ   )A/HRC/17/17(يق العامل بشأن بإستونيا     الفر
أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس     /و

بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                 
، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(تفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             ال
  ).A/HRC/17/17/Add.1و

  ١٩اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٩

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٧/١١٦  
  باراغواي: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
       ٦٠/٢٥١عية العامـة يف قرارهـا        امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلم      إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   PRST/8/1لبيان الرئيس   
  بعملية االستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً جلميـع   ٢٠١١فرباير / شباط٢راغواي يف  االستعراض املتعلق ببا   وقد أجرى   
  ؛٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بباراغواي، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء باراغواي بشأن التوصيات )A/HRC/17/18(الفريق العامل بشأن باراغواي     

نتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس    أو االست /و
بكامل هيئته، من ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعالَج معاجلة كافية خـالل احلـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/17/2(التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل             
  ).A/HRC/17/18/Add.1و

  ٢١سة اجلل
  ٢٠١١يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتاعُتمد [

    ١٧/١١٧  
  مقرر إجرائي

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
، بالدعوة اليت وجهتها    ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٣، يف جلسته    إذ رحب   

حكومة اليمن إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للقيام بزيارة إىل اليمن، قرر أن يطلـب إىل            
عشرة عن هذه الزيـارة يف إطـار         فوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الثامنة         امل

  . من جدول األعمال، وقرر إجراء حوار تفاعلي يف تلك الدورة على أساس هذا التقرير٢ البند

  .]دون تصويتاعُتمد [
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    ١٧/١١٨  
  إنشاء مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان

، ٢٠١١يونيـه  /حزيران ١٧ املعقودة يف ٣٥يف جلسته   قرر جملس حقوق اإلنسان،       
  :أن يعتمد النص التايل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان"  
 وبقـرار   ٢٠٠٦ مـارس /آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ بقرار اجلمعية العامة     إذ يذكّر   

  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨ املؤرخ ٥/١جملس حقوق اإلنسان 
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول ١٨ؤرخ  امل٦٤/١٤٤بقرار اجلمعية العامة وإذ يذكِّر   

  واملتعلق مبكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان، 
 ١٦/٢١بأن جملس حقوق اإلنسان قد رأى، يف مرفـق قـراره            وإذ يذكِّر كذلك      
، أن مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان ينبغـي أن ُينـشأ،            ٢٠١١مارس  /آذار ٢٥ املؤرخ

س، ويف حدود املوارد املتاحة، من أجـل دعـم          متشياً مع األدوار اإلجرائية والتنظيمية للرئي     
  الرئيس يف أداء مهامه وتعزيز الكفاءة واالستمرارية وحفظ الذاكرة املؤسسية يف هذا الصدد،

بأن مكتب الرئيس ينبغي أن ُيزوَّد مبوارد كافية ُمستمدَّة مـن امليزانيـة             وإذ يذكِّر     
   واألجهزة الالزمة إلجناز مهام املكتب،العادية، مبا يشمل املوظفني واحليز املكتيب واملعدات

بأن تكوين مكتب الرئيس وطرائق عمله واآلثار املالية املتعلقة بـه           وإذ يذكِّر أيضاً      
  ،)٢٢(ينبغي أن ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان باالستناد إىل تقرير األمانة

ـ         وإذ ُينّوه      ة مفوضـية   خبدمات املشورة واملساعدة التقنية القائمة اليت تقـدمها أمان
  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،  األمم

   يف تقرير األمانة املتعلق مبكتب الرئيس،نظر وقد  
أن ينشئ، يف حدود املوارد املوجودة، مكتباً للرئيس وفقاً ملا يضطلع           ُيقرر    -١  

به الرئيس من أدوار إجرائية وتنظيمية على النحو املبيَّن يف مرفق قرار جملس حقوق اإلنـسان         
، وذلك لدعم الرئيس يف أداء مهامه ولتعزيز الكفاءة وحفظ الذاكرة املؤسسية يف هـذا               ٥/١

  الصدد؛
أن يكون التعيني داعماً للتوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بـني          ُيقرِّر أيضاً     -٢  

  :اجلنسني، وأن تكون تركيبة موظفي مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان على النحو التايل

__________ 

 .A/HRC/17/19الوثيقة  )٢٢(
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م بدور جهة التنسيق املعنية بالدعم العام املقـدَّم إىل الـرئيس            موظف يقو   )أ(  
 ويوجه عمل املكتب ويستعرض مشاريع البيانات وُيساِعد الرئيس يف مجيع مشاوراته؛

موظف مسؤول عن تنظيم وإعداد الوثائق املوضوعية املتصلة باالجتماعات           )ب(  
 يف املسائل القانونية؛املختلفة وعن صياغة البيانات ومساعدة الرئيس يف نظره 

موظف مسؤول عن تنظيم وإعداد حماضر اجتماعات الرئيس، وعن تناول            )ج(  
  املراسالت واالستفسارات، وعن مجيع املسائل اإلدارية املتعلقة بالرئيس واملكتب؛

 تزويد الرئيس بدعم يقدمه موظف إعالم عن طريق الوظيفـة           كذلك يقرر  -٣  
  تحدة السامية حلقوق اإلنسان؛املوجودة يف مفوضية األمم امل

 الرئيس املقبل جمللس حقوق اإلنسان تشجيعاً قوياً على أن حيـتفظ            يشجع  -٤  
مبوظف أو أكثر من موظفي املكتب السابق حرصاً على تدعيم الذاكرة املؤسـسية وتعزيـز               

  االستمرارية؛
أن يكون موظفو املكتب مسؤولني أمام الرئيس ويعملوا حتت توجيهه          يقرر    -٥  

  وأن يعملوا ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد؛
 أن يتوىل الرئيس اختيار موظفي مكتبه وإدارهتـم وجتديـدهم           يقرر أيضاً   -٦  

  بالتشاور مع مكتب اجمللس، وفقاً للنظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة؛
 أن يكون مكتب الرئيس جاهزاً للعمل يف أجل أقصاه اجلولـة            يقرر كذلك   -٧  

  لسابعة جمللس حقوق اإلنسان؛ا
 إىل األمني العام أن يوعز إىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف ضمان             يطلب  -٨  

تزويد موظفي مكتب الرئيس باحليز املكتيب املناسب وباألدوات واخلدمات والوسائل الفنيـة            
  ".والتنظيمية الالزمة ألداء مهامهم

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٧/١١٩  
 فيما يتعلق باالستعراض الـدوري      ١٦/٢١لس حقوق اإلنسان    متابعة قرار جم  

  الشامل
، ٢٠١١ حزيران يونيـه   ١٧ املعقودة يف    ٣٥قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته         

  :اعتماد النص الوارد أدناه
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  ترتيب االستعراض يف الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل  -أوالً"    
ملوضوع مـن أجـل اجلولـة األوىل        يكون ترتيب االستعراض ا     -١    

هو الترتيب الذي ُيتَّبع يف اجلولة الثانية واجلـوالت         ) انظر املرفق األول  (لالستعراض  
 دولة أثناء كل دورة من دورات الفريق        ١٤الالحقة، حيث جيري استعراض احلالة يف       

  .العامل

عراض مبادئ توجيهية عامة إلعداد املعلومات اليت تدخل ضمن االسـت           -ثانياً    
  الشامل الدوري

يؤكد من جديد األحكام ذات الصلة فيما يتعلـق باالسـتعراض             -٢    
 / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١الدوري الشامل الواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة           

 / حزيـران  ١٨ املـؤرخ    ٥/١ ويف قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ٢٠٠٦ مارس
 ٢٥ املؤرخ ١٦/٢١لس ، الذي يتضمن حزمة بناء املؤسسات، وقرار اجمل      ٢٠٠٧ يونيه
   الذي يتضمن نتائج استعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان،٢٠١١مارس /آذار

حقة من االستعراض ينبغي أن وإذ يؤكد على أن اجلولة الثانية واجلوالت الال    
، يف مجلة أمور، على تنفيذ التوصيات املقبولة وتطوير حالة حقوق اإلنـسان يف              تركز

  اض،الدولة موضع االستعر
  .يعتمد اجمللس املبادئ التوجيهية العامة الواردة أدناه    
وصف للمنهجية ولعملية التشاور الواسعة اللتني ُتتبعان يف إعـداد            -ألف    

  املعلومات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل؛
التطورات اليت حدثت منذ االسـتعراض الـسابق يف املعلومـات       -باء    

بالدولة موضوع االستعراض ويف إطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،    األساسية املتعلقة   
الدستور، والتشريعات، وتـدابري الـسياسات،      : وخاصة اإلطار املعياري واملؤسسي   

وأحكام احملاكم الوطنية، والبنية األساسية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلـك املؤسـسات             
" أسـاس االسـتعراض   "ددة يف   الوطنية حلقوق اإلنسان ونطاق االلتزامات الدولية احمل      

  ؛٥/١، القرار ألف-أوالًالوارد يف الفرع 
تنفيذ االلتزامات  : تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع        -جيم    

، ألف-أوالًالوارد يف الفرع    " أساس االستعراض "املتعلقة حبقوق اإلنسان واحملددة يف      
عية الوطنية، وأنشطة املؤسسات    ، والتشريعات وااللتزامات الطو   ٥/١من مرفق القرار    

الوطنية حلقوق اإلنسان، والوعي العام حبقوق اإلنسان، والتعاون مع آليات حقـوق            
  ؛... اإلنسان 
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العرض الذي تقدمه الدولة املعنيـة ألعمـال املتابعـة املتعلقـة              -دال    
  باالستعراض السابق؛

ات فيمـا   حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوق       -هاء    
  يتصل بتنفيذ التوصيات املقبولة وتطوير حالة حقوق اإلنسان يف الدولة؛

األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية الـيت اختـذهتا        -واو    
الدولة املعنية وتعتزم اختاذها بغية التغلب على هذه التحديات واملعوقات وبغية حتسني            

  ع؛حالة حقوق اإلنسان على أرض الواق
توقعات الدولة املعنية من حيث بنـاء القـدرات وكـذلك، إن              -زاي    

  .ُوجدت، طلبات املساعدة الفنية والدعم املتلقاة

  مدة االستعراض يف الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل  -ثالثاً    
ُتمدَّد فترة االستعراض إىل ثالث ساعات وثالثني دقيقة لكل بلـد          -٣    

العامل من أجل البقاء يف حدود املوارد املوجودة ودون إجياد عبء عمـل             يف الفريق   
 دقيقة ُتستخدم يف    ٧٠إضايف، ُتمنح أثناءها الدولة موضوع االستعراض ما يصل إىل          

العرض األويل وتقدمي الردود والتعليقات اخلتامية مبا يتمشى مع بيان رئـيس اجمللـس     
PRST/8/1 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ املؤرخ.  

سيكون ختصيص الوقت أثناء اجتماع الفريق العامل مبا يتفق مـع             -٤    
  .املرفق الثاين

  قائمة املتكلمني يف الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل  -رابعاً    
سيستمر تطبيق اإلجراءات املوضوعة، اليت تسمح بأن يكون وقت           -٥    

بة دقيقتان، وذلك عنـدما ميكـن       الكالم للدول األعضاء ثالث دقائق وللدول املراقِ      
السماح جلميع املتكلمني بالكالم يف حدود الثالث ساعات والثالثني دقيقة املتاحـة            

  .للدولة األعضاء وللدول املراِقبة
إذا استحال إتاحة الفرصة جلميع املتكلمني خالل ثالث سـاعات            -٦    

 األعضاء وبدقيقتني   وثالثني دقيقة على أساس وقت الكالم احملدد بثالث دقائق للدول         
  .للدول املراِقبة خيفَّض وقت الكالم ليصبح دقيقتني للجميع

وإذا ظل من غري املمكن استيعاب مجيع املتكلمني، يقسَّم وقـت             -٧    
  .بني مجيع الوفود املسجلة بغية متكني كل متكلم من أخذ الكلمة الكالم فيما

  :خطوات وضع قائمة املتكلمني  -٨    
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 مـن   االثنني صباحاً من يوم     ١٠مة املتكلمني يف الساعة     ُتفتتح قائ   )أ(    
. األسبوع الذي يسبق بداية دورة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل           

. وسُينشأ مكتب تسجيل يف قصر األمم     . ٠٠/١٨وُتغلق القائمة يوم اخلميس الساعة      
  ن احملدد لالجتماع؛وسترسل األمانة إىل مجيع البعثات الدائمة معلومات عن املكا

يف مجيع احلاالت، وبغض النظر عن الوقت احملدد للكالم، ترتَّـب             )ب(    
ويف . الوفود املسجلة يف قائمة املتكلمني ترتيباً أجبدياً حسب اسم البلـد باإلنكليزيـة          

صباح يوم اجلمعة الذي يسبق بداية الدورة، يسحب الرئيس بالقرعـة، يف حـضور              
وتبدأ قائمة املتكلمني من الدولة الـيت       . كلم األول يف القائمة   أعضاء املكتب، اسم املت   

  ُيسحب امسها ويتواصل ترتيب املتكلمني تباعاً؛
ُتطبق احلدود املفروضة على وقت الكالم أثناء االستعراض تطبيقاً           )ج(    

ولـذلك  . وُتفصل ميكروفونات املتكلمني الذين يتجاوزون الوقت احملدد هلم       . صارماً
  تكلمون يف إلقاء اجلزء األساسي من كلمتهم يف بداية بياناهتم؛فقد يرغب امل

حيتفظ مجيع املتكلمني بإمكانية تبادل مواقعهم يف قائمة املتكلمني           )د(    
  .يف إطار ترتيبات ثنائية بني املتكلمني

  صناديق التربعات  -خامساً    
ُيطلب إىل األمانة أن تنقّح اختصاصات صندوق التربعات الرامي           -٩    

إىل املشاركة يف االستعراض الدوري الشامل وأن تقدم معلومات حمدَّثة خطية سنوية            
إىل جملس حقوق اإلنسان ابتداًء من دورته الثامنة عشرة بشأن عمليـات الـصندوق             

  .واملوارد املتاحة له
ُيطلب من األمانة أن تنقح اختصاصات صندوق التربعات الرامي           -١٠    

ة والفنية يف جمال تنفيذ االستعراض الدوري الشامل وأن تقدم          إىل تقدمي املساعدة املالي   
معلومات حمدَّثة خطية سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان عـن عمليـات الـصندوق              

وينشئ األمني العامل لألمم املتحدة جملس أمناء وفقاً لقواعد األمم          . واملوارد املتاحة له  
  ". العادلاملتحدة وعلى أن يضع يف االعتبار التمثيل اجلغرايف

  .]اعُتمد دون تصويت[
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  املرفق األول

)اجلولــة الثانيــة(االســتعراض الــدوري الــشامل الــذي جيريــه جملــس حقــوق اإلنــسان     
 البحرين ١

 إكوادور ٢

 تونس ٣

 املغرب ٤

 إندونيسيا ٥

 فنلندا ٦

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ٧

 اهلند ٨

 الربازيل ٩

 الفلبني ١٠

 اجلزائر ١١

 بولندا  ١٢

 هولندا ١٣

 جنوب أفريقيا ١٤

 اجلمهورية التشيكية ١٥

 األرجنتني  ١٦

 غابون ١٧

 غانا ١٨

 بريو ١٩

 غواتيماال ٢٠

 بنن ٢١

 مجهورية كوريا ٢٢

 سويسرا ٢٣

 باكستان ٢٤

 زامبيا ٢٥

 اليابان ٢٦

 أوكرانيا ٢٧

 سري النكا ٢٨

 فرنسا ٢٩

 وغوت ٣٠

 رومانيا ٣١

 مايل ٣٢

 بوتسوانا ٣٣

 جزر البهاما ٣٤

 بوروندي ٣٥

 غربملكس ٣٦

 بربادوس ٣٧

 اجلبل األسود ٣٨

 اإلمارات العربية املتحدة ٣٩

 إسرائيل ٤٠

 ليختنشتاين ٤١

 صربيا ٤٢

 تركمانستان ٤٣

 كينا فاسوبور ٤٤

 الرأس األخضر  ٤٥

 كولومبيا ٤٦

 أوزبكستان ٤٧

 فالوتو ٤٨

 أملانيا ٤٩

 جيبويت ٥٠

 كندا ٥١

 بنغالديش ٥٢

 االحتاد الروسي ٥٣

 أذربيجان ٥٤

 الكامريون ٥٥

 كوبا ٥٦

 اململكة العربية السعودية ٥٧

 السنغال ٥٨

 الصني ٥٩

 نيجرييا ٦٠

 املكسيك ٦١

 موريشيوس ٦٢

 األردن ٦٣

 ماليزيا ٦٤

 مجهورية أفريقيا الوسطى ٦٥

 موناكو ٦٦

 بليز ٦٧

 تشاد ٦٨

 الكونغو  ٦٩

 مالطة ٧٠

 لنداينيوز ٧١

 أفغانستان ٧٢

 شيلي ٧٣

 فييت نام ٧٤

 أوروغواي ٧٥

 اليمن ٧٦

 فانواتو ٧٧

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٧٨

 جزر القمر ٧٩

 سلوفاكيا ٨٠

 إريتريا ٨١

 قربص ٨٢

 اجلمهورية الدومينيكية ٨٣

 كمبوديا ٨٤

 لنرويجا ٨٥

 ألبانيا ٨٦

 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٨٧
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 كوت ديفوار ٨٨

 الربتغال ٨٩

 بوتان ٩٠

 دومينيكا ٩١

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية  ٩٢

 بروين دار السالم ٩٣

 كوستاريكا ٩٤

 غينيا االستوائية ٩٥

 إثيوبيا ٩٦

 قطر ٩٧

 نيكاراغوا ٩٨

 إيطاليا ٩٩

 ورالسلفاد ١٠٠

 غامبيا ١٠١

 )دولة متعددة القوميات(بوليفيا  ١٠٢

 فيجي ١٠٣

 سان مارينو ١٠٤

 كازاخستان ١٠٥

 أنغوال ١٠٦

 ) إسالمية-مجهورية (إيران  ١٠٧

 مدغشقر ١٠٨

 العراق ١٠٩

 سلوفينيا ١١٠

 مصر ١١١

 البوسنة واهلرسك ١١٢

 قريغيزستان ١١٣

 سكرييبا ١١٤

 غينيا ١١٥

 الو الدميقراطية الشعبية مجهورية  ١١٦

 إسبانيا ١١٧

 ليسوتو ١١٨

 كينيا ١١٩

 أرمينيا ١٢٠

  بيساو-غينيا  ١٢١

 السويد ١٢٢

 غرينادا ١٢٣

 تركيا ١٢٤

 غيانا ١٢٥

 الكويت ١٢٦

 بيالروس ١٢٧

 ياريليب ١٢٨

 مالوي ١٢٩

 منغوليا ١٣٠

 بنما ١٣١

 ملديف ١٣٢

 أندورا ١٣٣

 بلغاريا ١٣٤

 وراسهند ١٣٥

 الواليات املتحدة األمريكية ١٣٦

 جزر مارشال ١٣٧

 كرواتيا ١٣٨

 يكااجام ١٣٩

 اجلماهريية العربية الليبية ١٤٠

 )وحدةامل -واليات (ميكرونيزيا  ١٤١

 لبنان ١٤٢

 موريتانيا ١٤٣

 ناورو ١٤٤

 رواندا ١٤٥

 نيبال ١٤٦

 سانت لوسيا ١٤٧

 عمان ١٤٨

 النمسا ١٤٩

 ميامنار ١٥٠

 أستراليا ١٥١

 جورجيا ١٥٢

 سان كيتس ونيفيس ١٥٣

 سان تومي وبرينسييب ١٥٤

 ناميبيا ١٥٥

 النيجر ١٥٦

 موزامبيق ١٥٧

 إستونيا ١٥٨

 باراغواي ١٥٩

 بلجيكا ١٦٠

 الدامنرك ١٦١

 باالو ١٦٢

 الصومال ١٦٣

 سيشيل ١٦٤

 جزر سليمان ١٦٥

 التفيا ١٦٦

 سرياليون ١٦٧

 سنغافورة ١٦٨

 سورينام ١٦٩

 اليونان ١٧٠

 ساموا ١٧١

 سان فنسنت وجزر غرينادين ١٧٢

 السودان ١٧٣

 هنغاريا ١٧٤

 بابوا غينيا اجلديدة ١٧٥

 نطاجيكستا ١٧٦

 مجهورية ترتانيا املتحدة  ١٧٧

 أنتيغوا وبربودا ١٧٨

 سوازيلند ١٧٩

 ترينيداد وتوباغو ١٨٠

 تايلند ١٨١

 اآيرلند ١٨٢

 توغو ١٨٣

 اجلمهورية العربية السورية ١٨٤

 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال  ١٨٥

 آيسلندا ١٨٦

 زمبابوي ١٨٧

 ليتوانيا ١٨٨

 أوغندا ١٨٩

  ليشيت-تيمور  ١٩٠

  مولدوفامجهورية  ١٩١

 هاييت ١٩٢
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  املرفق الثاين

تبـاراً مـن    جدول زمين مؤقت لدورة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل اع              
  اجلولة الثانية

  األسبوع األول    
 اجلمعة اخلميس األربعاء  الثالثاء االثنني 

٠٠/٩-
٣٠/١٢ 

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

 ٥رقم 

٠٠/٩-
٣٠/١٢ 

راض الدولــة اســتع
ضع االسـتعراض   مو

 ٧رقم 

حية
صبا

ة ال
جللس

ا
 

٠٠/٩-
٣٠/١٢ 

ــتعراض  اسـ
الدولة موضع  
ــتعراض  االس

 ١رقم 

٠٠/٩-
٣٠/١٢ 

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

 ٣رقم 
توزيع التقرير املتعلق    ٣٠/١٢

ــع  ــة موض بالدول
  ١االستعراض رقم 

توزيع تقرير الدولة    ٣٠/١٢
موضع االستعراض  

 ٣رقم 

٠٠/٩-
٣٠/١٢ 

استعراض الدولـة   
 موضع االستعراض 

 ٩رقم 

٣٠/١٤-
٠٠/١٨  

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

 ٦ رقم

٣٠/١٤-
٠٠/١٨  

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

 ٨ رقم

ظهر
د ال

ة بع
جلس

 

٣٠/١٤-
٠٠/١٨  

ــتعراض  اسـ
الدولة موضع  
ــتعراض  االس

 ٢رقم 

٣٠/١٤-
٠٠/١٨  

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

  ٤ رقم
توزيع التقرير املتعلق     ٠٠/١٨

ــع  ــة موض بالدول
  ٢راض رقم االستع

توزيع التقرير املتعلق     ٠٠/١٨
ــة موضــع  بالدول

 ٤االستعراض رقم 

٠٠/١٥-
٠٠/١٨  

اعتماد تقارير الدول   
موضع االستعراض  

 ٦ إىل ١أرقام 

  



 

 

G
E

.12-13628 
112  

A
/H

R
C

/17/2 
  األسبوع الثاين    

 اجلمعة اخلميس األربعاء  الثالثاء االثنني 

٠٠/٩-
٣٠/١٢ 

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

 ١٠رقم 

استعراض الدولة موضع   
 ١٣االستعراض رقم 

  

حية
صبا

ة ال
جللس

ا
 

ــر  ٣٠/١٢ ــع التقري توزي
املتعلـق بالدولــة  
موضع االستعراض  

  ٧رقم 

٠٠/١٠-
٣٠/١١  

اعتماد التقـارير   
املتعلقة بالـدول   
موضع االستعراض  

 ٩ إىل ٧رقام أ

٠٠/٩-
٣٠/١٢ 

توزيع التقرير املتعلـق    
بالدولــة موضــع  

  ١٠االستعراض رقم 

توزيع التقرير املتعلق    ٠٠/١٣
ــع  ــة موض بالدول

 ١٢االستعراض رقم 

 

٣٠/١٤-
٠٠/١٨  

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

 ١١رقم 

٣٠/١٤-
٠٠/١٨  

استعراض الدولة موضع   
 ١٤االستعراض رقم 

اعتماد التقارير املتعلقة   
ــع   ــدول موض بال

 ١٠االستعراض أرقام   
 ١٤إىل 

ظهر
د ال

ة بع
جلس

 

ــر   ٠٠/١٨ ــع التقري توزي
 املتعلـق بالدولــة 
موضع االستعراض  

 ٨رقم 

٣٠/١٤-
٠٠/١٨  

استعراض الدولـة   
موضع االستعراض  

 ١٢رقم 

توزيع التقرير املتعلـق      ٠٠/١٨
بالدولــة موضــع  

  ١١االستعراض رقم 

 ٠٠/١٥-
٣٠/١٧  
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    ١٧/١٢٠  
  حلقة نقاش بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية

/ حزيران ١٧ اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف جلسته اخلامسة والثالثني، املعقودة يف           
  : التايل، النص٢٠١١ يونيه

  ،إن جملس حقوق اإلنسان"  
أهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العـاملي        إذ يؤكد من جديد       

 مبا يف ذلك    قوق اإلنسان، ذات الصلة املتعلقة حب   حلقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية     
   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

تعّهدت، ل األعضاء يف األمم املتحدة قد       أن الدو ً  يؤكد من جديد أيضا   وإذ    
  بأن تعمل، بالتعاون مع األمم املتحدة، علـى        وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،    

 على الصعيد العاملي دون     ريات األساسية احلحقوق اإلنسان و   تعزيز احترام ومراعاة  
لرأي السياسي  نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو ا        متييز على أساس العرق أو اللون أو      

  أو غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو وضع آخر،
بأن احلق يف حرية التجمع السلمي ويف حرية التعـبري وتكـوين            وإذ يسلم     

اجلمعيات، عمالً باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
لدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، هو        املدنية والسياسية واالتفاقية ا   

حق من حقوق اإلنسان املكفولة للجميع مع جواز إخضاع ممارسته لقيود معينة وفقاً 
  اللتزامات الدولة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان الدولية املنطبقة،

 لذلك على أنه جيب أن يكون كل فرد قادراً على التعـبري عـن       وإذ يؤكد   
 االحتجاجات العامة والسلمية دون خوف مـن التعـرض لإلصـابة أو            مظامله عرب 

  الضرب، أو االحتجاز أو التعذيب أو القتل،
 أنه ال ينبغي النظر إىل االحتجاجات السلمية على أهنا          علىوإذ يشدد أيضاً      

ضرب من التهديد، ولذا يشجع الدول اليت تشهد احتجاجات سلمية على الشروع            
  صريح وشامل وهادف، يف إجراء حوار وطين 

 بأن الدول مسؤولة، عند وقوع احتجاجات سلمية، عن تعزيـز           وإذ يذكّر   
حاالت اإلعـدام   ومحاية حقوق اإلنسان ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان، وخباصة         

، واالحتجاز التعسفي، وحاالت    تعسفاً خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو      
ن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية          االختفاء القسري، والتعذيب وغريه م    

  الالإنسانية أو املهينة،  أو
 باحلاجة إىل التفكري يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف           بالتايل وإذ يسلم   

  سياق االحتجاجات السلمية، 
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 عقد حلقة نقاش أثناء دورته الثامنة عشرة، يف حدود املوارد           يقرر  -١  
ية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية،       املتاحة، تتناول مسألة تعزيز ومحا    

مع التركيز بشكل خاص على السبل والوسائل الكفيلة بتحسني محاية هذه احلقوق            
  يف هذه السياقات وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنسق          يطلب  -٢  
لصلة، ومع الدول وغريها من اجلهات املعنية، مبـا يف          مع اإلجراءات اخلاصة ذات ا    

ذلك هيئات ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان مـشاركتها يف             
  حلقة النقاش؛

 إىل مفوضية حقوق اإلنسان إعداد تقرير عن نتـائج          يطلب أيضاً   -٣  
  ".حلقة النقاش يف شكل موجز

  .]اعُتمد دون تصويت[
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  اجلزء الثاين    
  املداوالتموجز 

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوالً  

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

  .  الدورةاجمللسوافتتح رئيس . ٢٠١١يونيه / حزيران١٧مايو إىل / أيار٣١يف الفترة من 
 يف اجلزء الـسابع مـن       املدرجةظام الداخلي للمجلس،    من الن ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٢

 / أيـار  ١٦عـشرة يف    الـسابعة   قدت اجللسة التنظيمية للدورة     ، عُ ٥/١قرار اجمللس   مرفق  
  .٢٠١١ مايو
انظر ( يوماً   ١٣على مدى   ُعقدت   جلسة   ٣٥ على   السابعة عشرة واشتملت الدورة     -٣

  ).  أدناه٢٠الفقرة 

  احلضور  -باء  
ومراقبون عن دول غري    لو الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس        حضر الدورة ممث    -٤

 األمم املتحـدة    باإلضافة إىل مراقبني عن هيئات    ومراقبون آخرون،   أعضاء يف األمم املتحدة     
ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا واملنظمات احلكومية الدولية وكيانـات أخـرى      

  ).األولانظر املرفق (ان واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس

  جدول األعمال وبرنامج العمل  -جيم  

، جـدول   ٢٠١١ مـايو / أيار ٣١ املعقودة يف     اجمللس، يف جلسته األوىل    تمدعا  -٥
  .األعمال وبرنامج العمل اخلاصني بدورته السابعة عشرة

  تنظيم العمل  -دال  
ترتيبـات  ،  ٢٠١١مـايو   / أيار ٣١دة يف   عرض الرئيس، يف اجللسة األوىل املعقو       - ٦

املناقشة العامة بشأن تقدمي املفوضة السامية عرضاً آلخر ما استجد يف أنـشطة مفوضـيتها،               
  . دقائق للدول األعضاء ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين٣ومدة هذه املناقشة هي 
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رض الرئيس ترتيبات احلوار ، ع٢٠١١مايو / أيار٣١ويف اجللسة الثانية املعقودة يف   - ٧
 مـن جـدول   ٣التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبوجب البند  

 دقائق للمكلف بالوالية ليعـرض التقريـر        ١٠: األعمال، ومدة هذا احلوار هي كما يلي      
ن  دقائق للبلـدان املعنيـة، إ   ٥الرئيسي، ويضاف إليها دقيقتان لعرض كل تقرير إضايف؛ و        

 دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس بـصفة         ٣ُوجدت، وللدول األعضاء يف اجمللس؛ و     
مراقب واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة              
واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئـات األخـرى، واملؤسـسات      

 دقائق لكي يديل املكلفون بالواليات      ٥ملنظمات غري احلكومية؛ و   الوطنية حلقوق اإلنسان وا   
  .مبالحظاهتم اخلتامية

، عرض الرئيس ترتيبـات     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٨
 دقائق ألعضاء فريق النقاش ٧حلقة النقاش بشأن حقوق اإلنسان وضحايا اإلرهاب، وقوامها 

  . ء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين دقائق للدول األعضا٣و
، عـرض الـرئيس     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         -٩

ترتيبات املناقشة العامة بشأن التقارير املواضيعية اليت أعدهتا مفوضية حقوق اإلنسان واألمني            
  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين دقائق للدول األعضاء يف ٣العام، ومدهتا 

، عـرض الـرئيس     ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٦ويف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف         -١٠
 دقائق للدول األعضاء يف ٣ من جدول األعمال، ومدهتا  ٥ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      

  .يناجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخر
، عـرض الـرئيس     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧ويف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يف         -١١

 مـن جـدول     ٦ترتيبات عملية النظر يف حصائل االستعراض الدوري الشامل مبوجب البند           
 ٢٠ دقيقة تعرض فيها الدول املعنية آراءها، وما ال يتجـاوز            ٢٠األعمال، ومدة هذه العملية     

 األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة فيه ووكاالت األمم املتحدة عـن            دقيقة تعرب فيها الدول   
آرائها يف حصيلة االستعراض، وكلما لزم األمر، دقيقتان من أجل الدول األعضاء والـدول              

 دقيقة ليـديل أصـحاب      ٢٠املراقبة بغية استيعاب أكرب عدد من املتكلمني؛ وما ال يتجاوز           
االستعراض، ويتناول كل واحد منهم الكلمـة ملـدة         املصلحة بتعليقات عامة على حصيلة      

  .دقيقتني
، عـرض الـرئيس     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨ويف اجللسة السابعة عشرة املعقودة يف         -١٢

 دقـائق للـدول     ٣ ترتيبات عملية النظر يف متابعة الدورة االستثنائية اخلامسة عشرة، وهي         
  .ني اآلخريناألعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقب
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، عرض الـرئيس  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩ويف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف         -١٣
 دقائق للدول األعضاء يف     ٣  من جدول األعمال، وهي    ٦ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      

  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين
، عرض الرئيس   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠عقودة يف   ويف اجللسة الثانية والعشرين امل      -١٤

 ٧، وهـي    السنوية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة واليت تستغرق يوماً كامالً        ترتيبات املناقشة   
 دقائق للدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للـدول املراقبـة           ٣دقائق ألعضاء فريق النقاش و    

  .واملراقبني اآلخرين
، عرض الرئيس   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠والعشرين املعقودة يف    ويف اجللسة الثالثة      -١٥

 دقائق للدول األعضاء يف     ٣  من جدول األعمال، وهي    ٨ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      
  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

ض ، عـر  ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٤ويف اجللسة اخلامسة والعشرين املعقودة يف         -١٦
 دقـائق للـدول     ٣  من جدول األعمال، وهي    ٧الرئيس ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند       

  .األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين
، عرض الرئيس   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٤ويف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف         -١٧

ز ثقافة التسامح والسالم على مجيع املستويات، استناداً        ترتيبات حلقة النقاش اليت تتناول تعزي     
 دقائق لألعضاء فريق النقـاش  ٧إىل احترام حقوق اإلنسان وتنوع األديان واملعتقدات، وهي  

  .  دقائق للدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين٣و
، عرض الرئيس   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥ ويف اجللسة التاسعة والعشرين املعقودة يف       -١٨

 دقائق للدول األعضاء يف ٣  من جدول األعمال، ومدهتا ٤ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      
  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

، عرض الـرئيس    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ويف اجللسة الثانية والثالثني املعقودة يف         -١٩
 دقائق للدول األعضاء    ٣ من جدول األعمال، ومدهتا      ١٠ املناقشة العامة بشأن البند      ترتيبات

  .يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

  االجتماعات والوثائق  -هاء  
  . جلسة خبدمات كاملة أثناء دورته السابعة عشرة٣٥عقد اجمللس   -٢٠
  .ر نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللسوترد يف اجلزء األول من هذا التقري  -٢١
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  الزيارات  -واو  
، ألقى وزير الصناعات الزراعيـة      ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٢

يف سري النكا ومبعوثها اخلاص املعين حبقوق اإلنسان، ماهيندا ساماراسينغ، ببيـان أمـام              
  .اجمللس
، ألقى وزير خارجية البحرين،     ٢٠١١مايو  / أيار ٣١عقودة يف   يف اجللسة اخلامسة امل     -٢٣

  .عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا، ببيان أمام اجمللس

  اختيار املكلفني بالواليات وتعيينهم  -زاي  
، عـني اجمللـس     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧يف اجللسة اخلامسة والثالثني املعقودة يف         -٢٤

  ).انظر املرفق الرابع (٥/١  اخلاصة وفقاً لقرار اجمللساملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات

  اعتماد تقرير الدورة    -حاء  
، اعتمد اجمللس مشروع    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧يف اخلامسة والثالثني املعقودة يف        -٢٥

  .، وقرر تكليف املقرر بوضعه يف صيغته النهائية)A/HRC/17/L.10(التقرير رهن التشاور 
ها أيضاً، أدىل مبالحظات عامة تتصل بالدورة ممثلو كلٍ من نيجرييا           ويف اجللسة نفس    -٢٦

 املتعـددة   -دولـة   ( ، وسري النكا، وبيالروس، وبوليفيـا     )باسم جمموعة الدول األفريقية   (
اخلدمة الدولية حلقـوق اإلنـسان   ، ومصر، واجلزائر، فضالً عن ممثلني عن منظمة      )القوميات

اإليـدز  /نونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري      ومنظمة العفو الدولية والشبكة القا    
الرابطـة   واملنظمة الكندية من أجل السكان والتنميـة و        جلنة احلقوقيني الدولية  أيضاً باسم   (

  ).الوطنية للمراكز القانونية اجملتمعية
  . اجللسة نفسها أيضاً، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختاميويف  -٢٧

   املقترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر يف مشاريع  -طاء  

  البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانيةمتابعة تقرير     
باسـم   (، عرض ممثل باكستان   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -٢٨

باسم منظمـة   (كستان  ، املقدم من با   A/HRC/17/L.1 مشروع القرار    )منظمة املؤمتر اإلسالمي  
ويف وقت الحق،   . صومال مبشاركة ال  )باسم جمموعة الدول العربية   (وفلسطني  ) املؤمتر اإلسالمي 

، وفرتويـال   ) املتعـددة القوميـات    -دولة  (بوليفيا  انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من        
  .، وكوبا) البوليفارية-مجهورية (
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مـشروع   )اسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    ب(ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل باكستان         -٢٩
  .القرار شفوياً

باسم جمموعـة الـدول     (  ممثل فلسطني   كل من  ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان       -٣٠
  .نيمعنيين بلدميثالن ا مممثل تركيا بصفتهو )العربية
تصويت ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان تعليالً لل    -٣١

  .قبل التصويت
، أُجــرَي تــصويت مــسجل علــى مــشروع  أيــضاًويف اجللــسة نفــسها  -٣٢

 بصيغته املنقحة شفوياً بناًء على طلـب ممثـل الواليـات املتحـدة              A/HRC/17/L.1 القرار
 صوتاً مقابـل صـوت      ٣٦واعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً بأغلبية        . األمريكية

  . التصويت عضاء عنواحد، وامتناع مثانية أ
ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة وعلى نتائج التصويت، انظر الفصل أوالً من              -٣٣

  .١٧/١٠اجلزء األول، القرار 

  إنشاء مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان    
 مشروع  ممثل املكسيك ، عرض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     -٣٤

،  ونيجرييا ، واملكسيك ، وسويسرا ، وتايلند ،أوكرانيااملقدم من    A/HRC/17/L.7/Rev.1القرار  
ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القـرار         . ا والنمس ، وغواتيماال ،إكوادورمبشاركة  
  ومجهورية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، واجلمهورية الدومينيكية،أوروغوايكل من 

  .)وليفارية الب-مجهورية ( وفرتويال ،مولدوفا
  .مشروع القرار شفوياًاملكسيك ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل   -٣٥
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -٣٦

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية

 اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان تعليالً للتصويت   ويف  -٣٧
  .قبل التصويت

دون تـصويت   بصيغته املنقحة شـفوياً     ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار         -٣٨
  ).١٧/١١٨لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلزء األول، القرار (

   املتعلق باالستعراض الدوري الشامل١٦/٢١بعة قرار جملس حقوق اإلنسان متا    
مـشروع   املغرب   ممثل، عرض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     -٣٩

  . رئيس جملس حقوق اإلنساناملقدم من A/HRC/17/L.29القرار 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 120 
 

قح الـرئيس أيـضاًً     ون. مشروع القرار شفوياً  املغرب  ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل        -٤٠
  .مشروع القرار شفوياً

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -٤١
اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               

  .الربناجمية
لالطـالع علـى الـنص    ( دون تصويت ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار     -٤٢

  ).١٧/١١٩بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلزء األول، القرار 
  . التصويتبعد ببيان تعليالً للتصويت ملديفويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل   -٤٣
  .الحظات عامة مباليابانويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل   -٤٤
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فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا       التقرير السنوي مل    -ثانياً  
  املفوضية واألمني العام

  عرض املفوضة السامية آلخر املستجدات  -ألف  
، أدلت مفوضة األمم املتحـدة      ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٤٥

  .السامية حلقوق اإلنسان ببيان يتضمن آخر ما استجد بشأن أنشطة مفوضيتها
املعقودتني يف  ،  تني األوىل والثانية  يف اجللس بيان  التالوة  ويف املناقشة العامة اليت أعقبت        -٤٦

  :أدلت الشخصيات التالية ببياناتاليوم نفسه، 
 ، واألردن ،االحتاد الروسـي  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس التالية أمساؤها        )أ(  
 ، وبلجيكـا  ، والربازيـل  ،وباكـستان ،  لندا وآيـس  ، وأوغندا ، وألبانيا ، وإكوادور ،وإسبانيا

 ، ومجهوريـة كوريـا    ،واجلبل األسـود   ، وتايلند ، وبولندا ، والبوسنة واهلرسك  ،وبنغالديش
 ، وشيلي، وسويسرا، والسنغال،مولدوفا  ومجهورية،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ، وملـديف  ،واملكسيك ،وماليزيا ، وكوبا ، وقطر ،)٢٣( وفلسطني ، وفرنسا ، والصني ،وصربيا
 ، وهنغاريـا  ، ونيجرييـا  ،والنـرويج  ،يرلندا الشمالية آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

  ؛ واليابان،والواليات املتحدة األمريكية
 ، وأملانيـا  ، وإسـرائيل  ، وأسـتراليا  ،إثيوبيـا : ممثلو الدول املراقبة التاليـة      )ب(  
 ، وباراغواي ، وإيطاليا ،اآيرلند و ،) اإلسالمية -مجهورية   ( وإيران ، وأوزبكستان ،وإندونيسيا
 واجلمهوريـة العربيـة     ، واجلمهورية التـشيكية   ، واجلزائر ،وتركيا،   وبيالروس ،وبوتسوانا
 ، والـسودان ، وسري النكا، وجنوب أفريقيا ،وريا الشعبية الدميقراطية  ة ك  ومجهوري ،السورية
،  والنمسا، واملغرب، ومصر،ولومبيا وك، وكوستاريكا، وكندا، وفييت نام،والفلبني، والعراق
  ؛ وهندوراس، واهلند،ونيبال

  ؛االحتاد األفريقي: املنظمة احلكومية الدولية التاليةمراقب عن   )ج(  
املنتـدى   منظمة العفو الدوليـة،  :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية    )د(  

ة، مركز القـاهرة لدراسـات      رابطة االتصاالت التقدمي  ،  اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية   
 اإليـدز، /املناعـة البـشري  الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص   حقوق اإلنسان، 

، "مؤسسة دانييل ميتـران   : احلريات -فرنسا  " التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني،     
 اإلسالمي  االحتاد،  مرصد حقوق اإلنسان، رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية        

حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، الرابطة         الدويل للمنظمات الطالبية،  
__________ 

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم الدول األعضاء والدول املراقبة )٢٣(
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  اجلنوب يف القرن احلادي والعـشرين،      -منظمة الشمال    الوطنية للمراكز القانونية اجملتمعية،   
 ،فيـة الدولية للشؤون الفكرية والثقا   احلركة الكاثوليكية   أيضاً باسم   " (باكس رومانا "حركة  

مجعية الشعوب األصلية املهّددة، هيئـة رصـد األمـم           ،)واحلركة الدولية للطلبة الكاثوليك   
  .املتحدة، مؤمتر العامل اإلسالمي

 ببيان يف إطار الصنيأدىل ممثل  ،٢٠١١مايو / أيار ٣٠الثانية، املعقودة يف    ويف اجللسة     -٤٧
  .ممارسة حق الرد

 ببيان يف إطار العراقأدىل ممثل  ،٢٠١١مايو / أيار٣٠ املعقودة يف ،الثالثةويف اجللسة   -٤٨
  .ممارسة حق الرد

  تقريرا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام  -باء  
، عرض مدير شعبة جملس حقوق      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ املعقودة يف    ١١يف اجللسة     -٤٩

  . إعداد املفوضية السامية واألمني العاماإلنسان واإلجراءات اخلاصة تقريرين مواضيعيني من 

  النظر يف مشاريع االقتراحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم  
 مـشروع   هولندا، عرض ممثل    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -٥٠

  .)باسم جمموعة الدول العربية(هولندا وفلسطني ، املقدم من A/HRC/17/L.28القرار 
لالطـالع علـى الـنص    (ة نفسها، اعُتمد مشروع القرار دون تصويت   ويف اجللس   -٥١

  ).١٧/١١٧بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلزء األول، القرار 
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ـ تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة وا         -ثالثاً   سياسية واالقتـصادية   ل
   مبا يف ذلك احلق يف التنمية،لثقافيةاواالجتماعية و

   التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةاحلوار  -ألف  

  حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً املقرر اخلاص املعين    
، عرض املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠١١ مايو/ أيار ٣٠ املعقودة يف    ،الثالثةيف اجللسة     -٥٢

، تقريـره   و تعسفاً، كريستوف هينس   حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أ       
)A/HRC/17/28و Add.1-6.(  

بصفتهما بلـدين   إكوادور   وممثل   ألبانياويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان كل من ممثل           -٥٣
  .معنيني
 / أيـار  ٣٠ ة يف  املعقـود  ة الثالثة وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللس         -٥٤
أدلت الشخصيات التالية ببيانات    مايو،  / أيار ٣١ة يف   قود املع ة الرابعة يف اجللس و ٢٠١١ مايو

  :ووجهت أسئلة إىل املقرر اخلاص
االحتـاد  : ممثلو الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان التالية أمساؤهـا           )أ(  
 ، والربازيـل  ،)باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي      (، وباكستان ، وأوغندا ، واألردن ،الروسي
باسـم جمموعـة    ( وفلسطني، والصني، وسويسرا، وسلوفاكيا،وجيبويت ، وبولندا،وبلجيكا

يرلنـدا  آاملتحدة لربيطانيـا العظمـى و       واململكة ، وملديف ، وكوبا ، وقطر ،)الدول العربية 
  ؛األمريكيةة  والواليات املتحد،)باسم جمموعة الدول األفريقية ( ونيجرييا،الشمالية
 -مجهوريـة   ( وإيـران    ،أفغانـستان  و ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
 وسري ، والدامنرك، وجنوب أفريقيا،واجلمهورية التشيكية ، واجلزائر، وبوتسوانا،)اإلسالمية

 ، ومـصر  ، وكينيـا  ، وكنـدا  ،) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال   ، وصربيا ، والسويد ،النكا
  ؛ونيوزيلندا، والنمسا

  االحتاد األورويب؛ : الية التدوليةالكومية احلنظمة املمراقب عن   )ج(  
املركـز اآلسـيوي للمـوارد      : ة التالي ةت غري احلكومي  امراقبون عن املنظم    )د(  

القانونية، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، احتاد الرابطات اهلولنديــة للمثليــة            
مناهـضة  حركة  مركز الثقافة والترفيه يف هولندا، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،   -اجلنسية  

  .املنظمة العاملية ملناهضة التعذيبالعنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، 
، أجاب املقرر اخلـاص عـن       ٢٠١١ مايو/ أيار ٣١ املعقودة يف    الرابعةويف اجللسة     -٥٥

  .األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية
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 يف إطار ممارسة     ببيان ألبانياأدىل ممثل     املعقودة يف نفس اليوم،    ،السادسةويف اجللسة     -٥٦
  .حق الرد

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

، عرض املمثل اخلاص لألمني العام ٢٠١١مايو / أيار٣٠يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٥٧
ؤسسات األعمال، السيد جـون     املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من م        

  .Add.1-3) و(A/HRC/17/31َرغي، تقريره 
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا ويف اجللسة الرابعة املعقودة               -٥٨
  : اخلاصمثلأدلت الشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل املمايو، / أيار٣١يف 

 ، واألرجنـتني  ،االحتـاد الروسـي   :  يف اجمللس  ممثلو الدول التالية األعضاء     )أ(  
 ،وبولندا،  وبلجيكا ، والربازيل ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    ( وباكستان ، وإسبانيا ،واألردن
باسم جمموعة الـدول     ( وفلسطني ، وغواتيماال ، وغانا ، والصني ، وشيلي ، وسويسرا ،وجيبويت
باسـم   ( ونيجرييا ، والنرويج ،ندا الشمالية يرلآاملتحدة لربيطانيا العظمى و   ة   واململك ،)العربية

  ؛ واليابان،املتحدة األمريكية  والواليات،)جمموعة الدول األفريقية
 وإيـران   ، وإندونيـسيا  ، وأسـتراليا  ،أذربيجان: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

 ، والـسويد  ، والـدامنرك  ، وجنوب أفريقيـا   ،واجلزائر،   وبوتسوانا ،) اإلسالمية -مجهورية  (
  ؛ واهلند، ونيوزيلندا،والنمسا،  واملغرب، ومصر، وكندا،وصربيا

  االحتاد األورويب؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
جلنة التنسيق الدوليـة    : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية        )د(  

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
شبكة املعلومات والعمل بشأن     : احلكومية التالية  مراقبون عن املنظمات غري     )ه(  

أيضاً باسـم منظمـة     (اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، جلنة احلقوقيني الدولية        ،  أولوية الغذاء 
 ومركز  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان    العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان و      

  .املنظمة الدولية ألرباب العملسان، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلن، )تايدز
، أجاب املمثل اخلـاص علـى       ٢٠١١مايو  / أيار ٣١ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٥٩

  .األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

  كنول غابرييال واحملامني، القضاة باستقالل املعنية اخلاصة املقررة    
، عرضت املقررة اخلاصة املعنيـة      ٢٠١١و  ماي/ أيار ٣٠يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٦٠

  .Add.1-3) و(A/HRC/17/30باستقالل القضاة واحملامني، السيدة غابرييال كنول، تقريرها 
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ا مبـصفته موزامبيـق   ممثل  و املكسيك ممثل    كل من  ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان      -٦١
  .نيمعنيين بلدميثالن 
 اجللسة ذاهتا ويف اجللسة الرابعـة الـيت         وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف        -٦٢

 قـررة أدلت الشخصيات التالية ببيانات ووجهـت أسـئلة إىل امل         مايو،  / أيار ٣١ُعقدت يف   
  :ةاخلاص

 ، واألردن ،االحتـاد الروسـي   : ممثلو الدول التالية األعـضاء يف اجمللـس         )أ(  
ن  وباكـستا  ،)يبالسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـو     باسم  ( )٢٤(وباراغواي ،وإكوادور

 ، وبـريو  ،) املتعددة القوميات  -دولة  (ا   وبوليفي ، والربازيل ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (
 ،وملـديف ،   وكولومبيا ، وكوبا ،)باسم جمموعة الدول العربية    ( وفلسطني ، والصني ،وشيلي

ول باسـم جمموعـة الـد      ( ونيجرييا ،يرلندا الشمالية آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
  ؛والواليات املتحدة األمريكية ، وهنغاريا،)األفريقية
 ، واجلزائـر  ، وإندونيـسيا  ، وأستراليا ،أذربيجان: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  ؛ والنمسا، وكندا،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال ، وصربيا،والدامنرك
   األورويب؛االحتاد: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
املنظمـة العامليـة ملناهـضة       :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

التعذيب، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، مركز ميغيل أغُستني بـرو خـوارِيس حلقـوق              
  . اإلنسان

، أجابت املقررة اخلاصة على ٢٠١١مايو / أيار٣١ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف   -٦٣
  .ة وأدلت مبالحظاهتا اخلتاميةاألسئل

   للمهاجرين اإلنسان حبقوق املعين اخلاص املقرر    
املقررة اخلاصة املعنية   ، عرضت   ٢٠١١مايو  / أيار ٣١يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٦٤

 اخلاص تقرير املقررباالتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، جوي نغوزي إيزيلو، 
  .Add.1-6) و(A/HRC/17/33للمهاجرين، خورخي بوستامانيت،  نساناإل حبقوق املعين
ا مبصفتهالسنغال  ممثل  و جنوب أفريقيا  ممثل    كل من  ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان      -٦٥

  .نيمعنيين بلدميثالن 
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني اخلامسة والسادسة املعقودتني             -٦٦

  :ة اخلاصقررةلت الشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل املأديف اليوم نفسه، 

__________ 

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم الدول األعضاء والدول املراقبة )٢٤(
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 ، وإكـوادور  ،االحتـاد الروسـي   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
 ،وبـنغالديش  ، والربازيل،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي ( وباكستان، وأوغندا،وأوروغواي

 ،وغواتيمـاال  ، والـصني  ، وشيلي ،جيبويت و ، ومجهورية مولدوفا  ، ومجهورية كوريا  ،وتايلند
لدول اباسم جمموعة   (ا   ونيجريي ، واملكسيك ، وكوبا ،)باسم جمموعة الدول العربية    (وفلسطني
  ؛ والواليات املتحدة األمريكية،)األفريقية
 -مجهوريـة   ( وإيـران    ، وأنغـوال  ،إندونيسيا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
 ، واجلزائـر ، وتركيا،) املتعددة القوميات-دولة (وبوليفيا  ،راغواي وبا، وإيطاليا،)اإلسالمية

  ؛ واليونان، وهندوراس، ونيبال، واملغرب، ومصر،والفلبني ، والعراق،وسري النكا
االحتـاد األورويب   : مراقب عن املنظمتني احلكوميتني الـدوليتني التـاليتني         )ج(  

  واالحتاد األفريقي؛
اجمللس االستـشاري   : إلنسان الوطنية التالية   مراقب عن مؤسسة حقوق ا      )د(  

  حلقوق اإلنسان يف اململكة املغربية؛
منظمة العمل الدويل من أجل      :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

السلم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، املركز اإلقليمي حلقوق اإلنسان والعـدل بـني              
  .(Corporoación Humanas) اجلنسني

  باحلق يف التعليم املعين اخلاص املقرر    
املقرر اخلاص املعين بـاحلق  ، عرض ٢٠١١مايو  / أيار ٣١يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٦٧

  .Add.1-2) و(A/HRC/17/29كيشور سينغه، تقريره يف التعليم، 
  .اًمعنياً بلدميثل بصفته السنغال ممثل  ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان  -٦٨
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني اخلامسة والسادسة، املعقودتني             -٦٩

  : اخلاصقررأدلت الشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل امليف اليوم نفسه، 
 ، إكـوادور  ،االحتـاد الروسـي   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللـس        )أ(  
 ، تايلنـد ، بنغالديش ، الربازيل ،)م منظمة املؤمتر اإلسالمي   باس ( باكستان ، أوغندا ،أوروغواي
 ، النـرويج  ، كوبـا  ،)باسم جمموعة الدول العربية    ( فلسطني ، فرنسا ، الصني ، شيلي ،جيبويت
  ؛األمريكية  الواليات املتحدة،)باسم جمموعة الدول األفريقية( نيجرييا

 -مجهوريـة   ( وإيـران    ، وإندونيـسيا  ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
 ، وجنـوب أفريقيـا    ، واجلزائر ،) املتعددة القوميات  -دولة   ( وبوليفيا ، والربتغال ،)اإلسالمية

 ، واملغرب ، ومصر ، وكوستاريكا ،) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال   ، والفلبني ،وسري النكا 
  ؛وهندوراس ،والنمسا

  الحتاد األورويب؛ا: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
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  ؛ عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر مراقب  )د(  
شبكة الشعوب األصلية والقبلية    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
، املنتـدى األورويب لإلعاقـة    أيضاً باسم   (،  ، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال     اآلسيوية

واالحتـاد  ، )املشروع الدويل لكفالة األطفـال  وثوليكي الدويل لرعاية الطفولة، واملكتب الكا 
أيضاً باسم ومجعيـة    (الدويل ألرض اإلنسان، واملنظمة الدولية للحق يف التعلم وحرية التعليم           

القلوب الرحيمة، ومجعية فنسنت دي بول لبنات احملبة، ورابطـة الرهبـان الـدومينيكيني              
املعهد الـدويل ماريـا   منظمة التعليم والتنمية، وظ،  درجة الوّعا -لسالم  املناصرين للعدالة وا  

أوسيلياتريتشي ديلّي ساليسياين دي دون بوسكو، واملكتب الكـاثوليكي الـدويل لرعايـة             
والتحـالف  ،  )منظمة اإلنسانية اجلديـدة    و واملنظمة الدولية للتطوع من أجل املرأة،      الطفولة،

  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-ة الشمال الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظم
  .ويف اجللسة السادسة، أجاب املقرر اخلاص على األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٧٠
  . ببيان يف إطار ممارسة حق الردالصنيأدىل ممثل  نفسها،ويف اجللسة   -٧١

  اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية    
 يف  اخلبرية املـستقلة  ، عرضت   ٢٠١١مايو  / أيار ٣١ املعقودة يف    يف اجللسة اخلامسة    -٧٢

  .Add.1-2) و(A/HRC/17/38جمال احلقوق الثقافية، فريدة شهيد، تقريرها 
  .اًمعنياً بلدميثل بصفته الربازيل ممثل  اجللسة نفسها، أدىل ببيانويف   -٧٣
والسادسة، املعقودتني  وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني اخلامسة            -٧٤

  :اخلبرية املستقلةأدلت الشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل يف اليوم نفسه، 
  باكستان ، إكوادور ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

باسم  (فلسطني ، فرنسا، الصني، سويسرا، بولندا، بنغالديش،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(
 الواليات املتحـدة    ،)باسم جمموعة الدول األفريقية    ( نيجرييا ، كوبا ،)جمموعة الدول العربية  

  ؛األمريكية
 بوليفيـا   ،) اإلسالمية -مجهورية  ( إيران   ،أرمينيا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

ـ -مجهوريـة  ( فرتويال ، العراق،اجلزائر ،) املتعددة القوميات-دولة (  ، مـصر ،)ة البوليفاري
  ؛ النمسا،املغرب

  االحتاد األورويب؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
 املتخصصة واملنظمات املتصلة    هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا    عن    مراقب  )د(  

  ؛)اليونيسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة : هبا
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املركز اإلقليمي حلقوق اإلنسان والعدل     : كومية التالية مراقبون عن املنظمات غري احل      )ه(
   .(Corporoación Humanas) بني اجلنسني

ويف اجللسة السادسة، أجابت اخلبرية املستقلة على األسـئلة وأدلـت مبالحظاهتـا               -٧٥
  .اخلتامية

ة للـدول   اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولي              
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

  والثقافية
اخلبري املستقل املعـين    ، عرض   ٢٠١١مايو  / أيار ٣١يف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٧٦

 جبميـع  بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية للدول على التمتع الكامل 
، سـيفاس لومينـا   ،  حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        

  .Add.1-3)و (A/HRC/17/37 تقريره
  .اًمعنياً بلدميثل بصفته أستراليا ممثل  ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان  -٧٧
 ٣١ يف   وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللـسة الـسادسة، املعقـودة              -٧٨
أدلت الشخصيات التالية   يونيه،  / حزيران ١، ويف اجللسة السابعة املعقودة يف       ٢٠١١مايو  /أيار

  :اخلبري املستقلببيانات ووجهت أسئلة إىل 
  باكستان ، إكوادور ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

باسم جمموعة الدول    ( فلسطني ، الصني ،يش بنغالد ، الربازيل ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (
 الواليات ،)باسم جمموعة الدول األفريقية ( نيجرييا،اململكة العربية السعودية ، كوبا،)العربية

  ؛ املتحدة األمريكية
 ،) املتعـددة القوميـات  -دولة ( بوليفيا  ،أوغندا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  ؛ مصر،اجلزائر

  االحتاد األورويب؛: نظمة احلكومية الدولية التاليةمراقب عن امل  )ج(  
 اجلنـوب يف    -منظمة الشمال    :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

  .الرابطة الوطنية للمراكز القانونية اجملتمعيةالقرن احلادي والعشرين، 
  .حظاته اخلتاميةويف اجللسة السابعة، أجاب اخلبري املستقل على األسئلة وأدىل مبال  -٧٩

  املدقع والفقر اإلنسان حقوق مبسألة املعنية املستقلة اخلبرية    
، عرضت اخلبرية املـستقلة     ٢٠١١مايو  / أيار ٣١يف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٨٠

املعنية مبسألة حقـوق اإلنـسان والفقـر املـدقع، ماغـدالينا سـيبولفيدا كارمونـا،                
  ).Add.1-2 وA/HRC/17/34  تقريرها
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ميثالن  مابصفتهفييت نام   ممثل   و اآيرلند كل من ممثل     ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان      -٨١
  .نيمعنيين بلد
 / أيار ٣١وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة السادسة، املعقودة يف              -٨٢
أدلت الشخـصيات التاليـة   يونيه، / حزيران ١، ويف اجللسة السابعة املعقودة يف       ٢٠١١ مايو

  :اخلبرية املستقلةببيانات ووجهت أسئلة إىل 
 ، أوغندا ، إكوادور ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
 ، شـيلي ،تايلنـد  ، بنغالديش، بلجيكا، الربازيل،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (باكستان
باسم جمموعـة الـدول      (يجرييا ن ، النرويج ، اململكة العربية السعودية   ، كوبا ، فرنسا ،الصني

  ؛الواليات املتحدة األمريكية ،)األفريقية
 -مجهوريـة  ( إيـران  ، أوروغـواي  ،إندونيسيا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
 ، سري النكا  ، جنوب أفريقيا  ، اجلزائر ، بريو ،)القوميات  املتعددة -دولة  ( بوليفيا   ،)اإلسالمية
  ؛اهلند ، املغرب، مصر،لكسمربغ
  االحتاد األورويب؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
، املنتدى األورويب لإلعاقـة    :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

، املنتـدى األورويب لإلعاقـة    أيضاً باسم   ( العامل الرابع    - احلركة الدولية إلغاثة امللهوف     
 واملكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة،، ة الغذاءشبكة املعلومات والعمل بشأن أولويو
الرابطة الوطنيـة للمراكـز القانونيـة       ،  )، واجمللس الدويل للمرأة   جلنة احلقوقيني الدولية  و

رابطة زودفيند للسياسات    اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين،       - منظمة الشمال   ،  اجملتمعية
  ).Verein Sudwind Entwicklungspolitik(اإلمنائية 

ويف اجللسة السابعة أيضاً، أجابت اخلبرية املستقلة على األسئلة وأدلت مبالحظاهتـا              -٨٣
  .اخلتامية

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة                    
  والعقلية 

 املعـين  اخلاص، عرض املقرر ٢٠١١يونيه / حزيران١يف اجللسة الثامنة املعقودة يف   -٨٤
حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أنانـد غروفـر،                

  .Add.1-3)و (A/HRC/17/25تقريره 
اجلمهوريـة العربيـة   ممثـل   و كل من ممثل غواتيماالويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان   -٨٥

  .نيمعنيين بلدميثالن  مابصفتهالسورية 
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 / حزيـران ١  التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف       وأثناء احلوار   -٨٦
أدلت الشخصيات التاليـة    يونيه،  / حزيران ٣، ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف       ٢٠١١ يونيه

  :املقرر اخلاصببيانات ووجهت أسئلة إىل 
ـ  ، إسبانيا ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(    ستان باك

 ، كوبـا ، قطـر ،الصني ، سويسرا، جيبويت، تايلند، الربازيل،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي  (
  الواليات املتحدة  ،)باسم جمموعة الدول األفريقية    ( نيجرييا ، النرويج ،اململكة العربية السعودية  

  ؛ األمريكية
 -هوريـة  مج( إيـران  ، أوروغـواي  ،إندونيسيا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
 ، النمسا ، املغرب ، مصر ، كوستاريكا ،)البوليفارية - مجهورية( فرتويال   ، السويد ،)اإلسالمية

  ؛اهلند
  االحتاد األورويب؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
رابطة مجاعة البابـا جيوفـاين       :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

االحتاد الدويل للجمعيات اخلرييـة  (كاريتاس الدولية  مؤسسةأيضاً باسم ( الثالث والعشرين
 املنطقة األوروبية، والتحالف -الرابطة الدولية للمثليات واملثليني ، )الكاثوليكية واالجتماعية

  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمة الشمال 
، أجاب املقرر اخلاص على     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١عقودة يف   ويف اجللسة الثامنة، امل     -٨٧

  .األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

  املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال    
، عرضت املقررة اخلاصـة     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        - ٨٨

 ال سـيما النـساء واألطفـال، جـوي نغـوزي إيزيلـو،              املعنية باالجتار باألشخاص،  
  .)Add.1-6 وA/HRC/17/35(  تقريرها

مصر وممثل أوروغواي   ممثل   و  كل من ممثل األرجنتني    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان      -٨٩
  .ةمعنياناً بلدميثلون  مبصفته
 / حزيـران ١ وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف          -٩٠
أدلت الشخصيات التاليـة    يونيه،  / حزيران ٣، ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف       ٢٠١١ ونيهي

  :املقررة اخلاصةببيانات ووجهت أسئلة إىل 
باسـم   ( باكستان ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 ،جيبـويت  ، مجهورية مولـدوفا   ،كوريا مجهورية   ، تايلند ، الربازيل ،)منظمة املؤمتر اإلسالمي  
 ، ملـديف  ، كوبـا  ، قطـر  ،)باسم جمموعة الـدول العربيـة      ( فلسطني ، غواتيماال ،الصني
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 الواليات املتحدة   ،)باسم جمموعة الدول األفريقية    ( نيجرييا ،النرويج،  العربية السعودية  اململكة
  ؛ األمريكية
 ، اإلمـارات العربيـة املتحـدة      ،نيا أملا ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
 ، كوسـتاريكا  ،)البوليفارية - مجهورية( فرتويال   ،الفلبني،   سلوفاكيا ، سري النكا  ،بيالروس

  ؛اليونان،  نيبال، النمسا، املغرب،مصر
  االحتاد األورويب؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
هتا املتخصصة واملنظمات املتـصلة      األمم املتحدة ووكاال   مراقب عن هيئات    )د(  

  ؛)اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة : هبا
 الدوليـة   فرانسيسكان منظمة ال  :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

، واملركز اإلقليمي حلقوق اإلنسان والعدل      )التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء    أيضاً باسم   (
  .(Corporoación Humanas) بني اجلنسني

، أجابت املقررة اخلاصـة     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        -٩١
  .على األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية

  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري    
، عرض املقرر اخلاص املعـين      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        -٩٢

  ).Add.1-3 وA/HRC/17/27 (بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، فرانك ال رو، تقريره
املكـسيك  ممثـل   مجهورية كوريـا و    كل من ممثل     ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان      -٩٣

  .نيمعنيين بلدميثالن  مابصفته
ك يف اجللـستني العاشـرة احلاديـة عـشرة     وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذل    -٩٤

  :املقرر اخلاصأدلت الشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل املعقودتني يف نفس اليوم، 
باسـم   ( باكستان ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 ، سويسرا ،السنغال،  لوفاكيا س ، تايلند ، بولندا ، بنغالديش ، الربازيل ،)منظمة املؤمتر اإلسالمي  
 ، ماليزيـا ،كوبـا  ،)باسم جمموعة الدول العربية   ( فلسطني ، فرنسا ، غواتيماال ، الصني ،شيلي
باسم جمموعة   ( نيجرييا ، النرويج ،يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ،ملديف

  ؛  اليابان،املتحدة األمريكية  الواليات،)الدول األفريقية
 إيـران   ، أوروغـواي  ، أملانيا ، إسرائيل ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

 ، الـدامنرك  ، اجلمهورية التشيكية  ، اجلزائر ، بيالروس ،بريو،   بلجيكا ،) اإلسالمية -مجهورية  (
 ، كوستاريكا ، كندا ، فييت نام  ،) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  ،   العراق ، السويد ،سلوفينيا
  ؛ هندوراس، اهلند،نيوزيلندا،  النمسا،رب املغ،مصر
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  االحتاد األورويب؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )د(  

  ؛يف مجهورية كوريا
رابطـة  ،  ليةمنظمة العفو الدو   :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

حمامو مينْبُيون مـن أجـل      مرصد حقوق اإلنسان،    منظمة دار احلرية،    االتصاالت التقدمية،   
، ومنظمة تضامن الشعوب    )جيْنُبونيت(أيضاً باسم الشبكة الكورية التقدمية      (جمتمع دميقراطي   

  .مجعية الشعوب األصلية املهّددة، مراسلون بال حدود، )من أجل الدميقراطية التشاركية
، أجـاب املقـرر     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ويف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف         -٩٥

  .اخلاص على األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية
  . ببيان يف إطار ممارسة حق الردالصنيأدىل ممثل ويف نفس اجللسة،   -٩٦

  أسبابه وعواقبه املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة،    
، عرضت املقررة اخلاصـة     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣جللسة العاشرة، املعقودة يف     يف ا   -٩٧

املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه، الـسيدة يـاكني إرتـورك، تقريرهـا                
A/HRC/17/26)و (Add.1-5.  

الواليات املتحدة األمريكية   ممثل   و  كل من ممثل اجلزائر    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان      -٩٨
  .ةمعنياناً بلدميثلون  مبصفتهثل زامبيا ومم
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني العاشـرة واحلاديـة عـشرة                -٩٩

املقـررة  أدلت الشخصيات التالية ببيانات ووجهـت أسـئلة إىل          املعقودتني يف اليوم نفسه،     
  :اخلاصة

باسم (  إندونيسيا ،إكوادور ،إسبانيا: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
 ،الربازيـل  ،)باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي       (باكستان ،)رابطة أمم جنوب شرق آسيا    

 ، فرنـسا  ، الصني ، شيلي ، السنغال ، سلوفاكيا ،مجهورية مولدوفا  ، تايلند ، بولندا ،بنغالديش
نيا العظمـى   اململكة املتحدة لربيطا   ، ملديف ،ماليزيا ،)باسم جمموعة الدول العربية    (فلسطني

املتحـدة    الواليـات ،)باسم جمموعة الدول األفريقيـة  ( نيجرييا، النرويج، الشماليةآيرلنداو
  ؛ األمريكية
 -مجهوريـة   ( إيـران    ، أوروغـواي  ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
 ،ويد الـس  ، سـلوفينيا  ، سري النكا  ، الدامنرك ،بريو،   البوسنة واهلرسك  ، بلجيكا ،)اإلسالمية

  ؛ هندوراس، النمسا،املغرب،  مصر، كولومبيا، كوستاريكا،كندا
  االحتاد األورويب؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
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   الكرسي الرسويل؛مراقب عن  )د(  
رابطـة  ،  منظمة العفو الدولية   :مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

، اإليـدز /كة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري       الشب االتصاالت التقدمية، 
  .املنتدى األورويب لإلعاقة

ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف اليوم نفسه، أجابت املقـررة اخلاصـة علـى       -١٠٠
  .األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية

  حلقات النقاش  -باء  

  ا اإلرهابحلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان لضحاي    
، عقـد اجمللـس، عمـالً       ٢٠١١يونيـه / حزيران ١يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -١٠١
 وأدلـت املفوضـة     .بشأن حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب     ، حلقة نقاش  ١٦/١١٦ مبقرره

  . السامية مبالحظات متهيدية
 وو،  آن: ويف اجللسة نفسها، أدىل أعضاء حلقة النقاش التالية أمسـاؤهم ببيانـات             -١٠٢

ليتشرت، وماورو مييـديكو، ويـاكني      . ومارتن شاينني، ومايييت باغازاورتوردا، ورايان م     
  .إرتورك
وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الشخصيات التالية ببيانات              -١٠٣

  :ووجهت أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاش
ـ : ١٦/١١٦ممثلو الدول اليت قدمت القرار        )أ(    ، إسـبانيا  ،اد الروسـي  االحت
  ؛ كولومبيا، فرنسا، اجلزائر، تركيا،إسرائيل

باسـم منظمـة املـؤمتر       (باكستان: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )ب(  
 اململكة املتحدة   ، كوبا ،)باسم جمموعة الدول العربية    ( فلسطني ، الصني ، سويسرا ،)اإلسالمي

  ؛لواليات املتحدة األمريكية ا، الشماليةآيرلنداوى لربيطانيا العظم
 -مجهوريـة   ( إيـران    ، إندونيـسيا  ،أفغانستان: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ج(  
  ؛ اهلند، النمسا، املغرب،فنلندا،  العراق، سري النكا، بريو،)اإلسالمية
  االحتاد األورويب، جملس أوروبا؛: مراقبون عن منظمات حكومية دولية  )د(  
مؤسسة ،  منظمة العفو الدولية  : نظمات غري احلكومية التالية   مراقبون عن امل    )ه(  

  ).أيضاً باسم مؤسسة احلكيم( امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان الدفاع عن احلرية،
ويف اجللسة نفسها، أجاب أعضاء حلقة النقاش على األسئلة وأدلـوا مبالحظـاهتم               -١٠٤
  .اخلتامية
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  مناقشة حقوق اإلنسان للمرأة    
، عقد اجمللس، عمالً    ٢٠١١يونيه/ حزيران ١٠ املعقودتني يف    ٢٤ و ٢٢يف اجللستني     -١٠٥

وقُـّسمت املناقـشة إىل     . ، مناقشة ليوم كامل تناولت حقوق اإلنسان للمرأة       ٦/٣٠بقراره  
  . حلقيت نقاش

، عقد اجمللس مناقشة تناولـت  ٢٠١١يونيه/ حزيران١٠ املعقودة يف ٢٢ويف اجللسة    -١٠٦
جليدة والثغرات اليت ال تزال قائمة يف جمال منع العنف ضد املرأة، ونظر يف تقرير               املمارسات ا 

  ).A/HRC/17/23(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن حقوق املرأة 
  .وقُّسمت املناقشة إىل شقني ُعقدا يف نفس اجللسة واليوم  -١٠٧
 ببيانات أعضاء فريـق     وأدىل. واستهلت املفوضة السامية النقاش مبالحظات متهيدية       -١٠٨

رشيدة ماجنو، وميشيل باشلي، ودوبرافكا سيموموفيتش، وجيمـي        : النقاش التالية أمساؤهم  
  .بريغز، ويونييانيت شويايفاه

وأثناء حلقة النقاش اليت أعقبت ذلك يف إطار الشق األول مـن املناقـشة، أدلـت                  -١٠٩
  :لنقاشالشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل أعضاء حلقة ا

باكـستان، الربازيـل، بلجيكـا،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
أيضاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر        (سلوفاكيا، شيلي، كوبا، كوستاريكا     

  ، ملديف، اليابان؛)الكارييب
  ندوراس؛باراغواي، بريو، فنلندا، كندا، ه: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
  االحتاد األورويب؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
مراقب عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتـصلة            )د(  

  ؛)أيضاً باسم صندوق األمم املتحدة للسكان) (اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة : هبا
مجعية الشابات املسيحية العاملية    : لتاليةمراقبون عن املنظمات غري احلكومية ا       )ه(  

أيضاً باسم منظمة التضامن النسائي األفريقي والرابطة النسائية الدولية مـن أجـل الـسلم             (
  .، املنظمة العاملية للمرأة)واحلرية
، ٢٢وأثناء حلقة النقاش اليت ُعقدت يف إطار الشق الثاين من املناقشة، أثناء اجللسة                -١١٠

  :التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاشأدلت الشخصيات 
إسبانيا، بولندا، تايلنـد، الـصني،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج؛
نيـسيا، إيـران    أذربيجان، أستراليا، أملانيا، إندو   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  ، تركيا، سلوفينيا، سنغافورة، ليتوانيا، النمسا؛) اإلسالمية-مجهورية (
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رابطة االتـصاالت التقدميـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، رابطة زودفيند للسياسات ) املنطقة األوروبية-أيضاً باسم الرابطة الدولية للمثليات واملثليني (

  ).Verein Sudwind Entwicklungspolitik(اإلمنائية 
ويف اجللسة نفسها، أجاب أعضاء حلقة النقاش على األسئلة وأدلـوا مبالحظـاهتم               -١١١
  .اخلتامية
، ٢٠١١يونيه/ حزيران ١٠ املعقودة يف    ٢٤وركزت حلقة النقاش الثانية، يف اجللسة         -١١٢

قة النقاش إىل شقني ُعقـدا يف       وقُّسمت حل . على مسألة العنف ضد املرأة املرتبط بالرتاعات      
  .نفس اجللسة واليوم

ويف . واستهل نائب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان النقاش مبالحظـات متهيديـة            -١١٣
مارغوت والستروم، رشيدة   : اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أعضاء فريق النقاش التالية أمساؤهم        

  .ماجنو، ُزهرة راسخ، ماريك ماركزينسكي
 حلقة النقاش اليت أعقبت ذلك يف إطار الشق األول مـن املناقـشة، أدلـت                وأثناء  -١١٤

  :الشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاش
االحتـاد الروسـي، األرجنـتني،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

، املكسيك،  )ول العربية باسم جمموعة الد  (إكوادور، بوركينا فاسو، غابون، فرنسا، فلسطني       
  اململكة العربية السعودية؛

إسبانيا، إستونيا، اإلمارات العربيـة املتحـدة،       : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
آيرلندا، الربتغال، الدامنرك، السويد، كولومبيا، املغرب، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى            

  وآيرلندا الشمالية، النرويج؛
التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، جلنة     : عن منظمات غري حكومية   مراقبون    )ج(  

  احلقوقيني الكولومبية؛
وأثناء حلقة النقاش اليت أعقبت ذلك يف إطار الشق الثاين مـن املناقـشة، أدلـت                  -١١٥

  :الشخصيات التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاش
  مجهورية كوريا، سويسرا، قطر؛: لسممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمل  )أ(  
بنغالديش، اجلزائر، سري النكـا، الـسودان،       : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  العراق، نيبال؛
املنظمـة الدوليـة    : مراقبون عن املنظمات احلكوميـة الدوليـة التاليـة          )ج(  

  للفرانكوفونية، االحتاد األفريقي، االحتاد األورويب؛
ئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتـصلة        مراقب عن هي    )د(  

   صندوق األمم املتحدة للسكان؛: هبا
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  .احتاد العمل النسائي: مراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ه(  
ويف اجللسة نفسها، أجاب أعضاء فريق النقاش على األسئلة وأدلـوا مبالحظـاهتم               -١١٦
  .اخلتامية

عزيز ثقافة التسامح والسالم على مجيع املستويات، استناداً إىل احتـرام            نقاش عن ت   حلقة    
  حقوق اإلنسان وتنوع األديان واملعتقدات

، عقد اجمللس حلقة نقاش عـن       ٢٠١١يونيه/ حزيران ١٤ املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     -١١٧
نسان وتنوع  تعزيز ثقافة التسامح والسالم على مجيع املستويات، استناداً إىل احترام حقوق اإل           

  .١٦/١٨األديان واملعتقدات، عمالً بقراره 
  .واستهل نائب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان النقاش مبالحظات متهيدية  -١١٨
ويف اجللسة نفسها، ُعرضت رسالة بالصوت والصورة من ممثل األمم املتحدة السامي      -١١٩

  .لتحالف احلضارات، السيد جورج سامبايو
فسها، تلى السيد سليمان الشيخ، املمثل الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،          ويف اجللسة ن    -١٢٠

  .بياناً بالنيابة عن األمني العام للمنظمة، السيد أكمل الدين إحسان أوغلو
أمحر بالل الـصويف، دودو     : ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أعضاء فريق النقاش         -١٢١

  .يمونا سانتورو، سوزان جونسون كوكديني، ماريو مارادزييت، عادل أمخيتوف، س
وأثناء حلقة النقاش اليت أعقبت ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الشخصيات التاليـة               -١٢٢

  :ببيانات ووجهت أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاش
باسـم  (االحتاد الروسي، باكستان    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

حرين، الربازيل، السنغال، سويسرا، الصني، فرنسا، فلـسطني        ، الب )منظمة املؤمتر اإلسالمي  
، كوبا، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكـة املتحـدة          )باسم جمموعة الدول العربية   (

   وآيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية؛ىلربيطانيا العظم
 -مجهوريـة   (إيـران   أذربيجـان، أرمينيـا،     : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
، آيرلندا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، تركيا، اجلزائر، السويد، العراق، الكويـت،           )اإلسالمية

  ماليزيا، املغرب، النمسا؛
  االحتاد األورويب؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
  .مرصد حقوق اإلنسان: مراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )د(  
لسة نفسها، أجاب أعضاء فريق النقاش على األسئلة وأدلـوا مبالحظـاهتم            ويف اجل   -١٢٣
  .اخلتامية
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   نقاش عن أفضل املمارسات ملكافحة العنصريةحلقة    
، عقد اجمللس حلقة نقاش عـن       ٢٠١١يونيه/ حزيران ١٥ املعقودة يف    ٢٨يف اجللسة     -١٢٤

  .١٤/١٦أفضل املمارسات ملكافحة العنصرية عمالً بقراره 
ويف اجللـسة   . تهلت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان النقاش مبالحظات متهيدية       واس  -١٢٥

لويزا بايروس، غيتو موغاي، ريكاردو بوسـيو،       : نفسها، أدىل ببيانات أعضاء فريق النقاش     
  .فرانس، جوريس دو بريس، جريالد جوزيف - مرياي فانون مينديس

 نفسها، أدلت الشخصيات التاليـة      وأثناء حلقة النقاش اليت أعقبت ذلك يف اجللسة         -١٢٦
  :ببيانات ووجهت أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاش

باسـم  (إسبانيا، إكوادور، باكستان  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، بلجيكا، سلوفاكيا، السنغال، سويسرا، فرنسا، كوبا، املكـسيك،         )منظمة املؤمتر اإلسالمي  

  ، الواليات املتحدة األمريكية؛)موعة الدول األفريقيةباسم جم(النرويج، نيجرييا 
أملانيا، اجلمهورية التشيكية، جنـوب أفريقيـا،       : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  السويد، املغرب، النمسا؛
االحتـاد األورويب واالحتـاد     : مراقبون عن منظمتني حكوميتني دوليـتني       )ج(  
  األفريقي؛
  ويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛مراقب عن االحتاد الد  )د(  
جلنة التنسيق الدوليـة    : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية        )ه(  

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
جتمع حقـوق اإلنـسان     : مراقبون عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني       )و(  

  .تمع املفتوحاجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، معهد اجمل
ويف اجللسة نفسها أيضاً، أجاب أعضاء فريق النقاش على األسئلة وأدلوا مبالحظاهتم              -١٢٧
  .اخلتامية

   من جدول األعمال٣املناقشة العامة بشأن البند   -جيم  
 ٦ املعقـودة يف  ١٣ ويف اجللسة    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ املعقودة يف    ١١يف اجللسة     -١٢٨

ى اجمللس مناقشة عامة بشأن التقارير املواضيعية املقدمة مبوجـب          ، أجر ٢٠١١يونيه  /حزيران
  : من جدول األعمال أدلت خالهلا الشخصيات التالية ببيانات٣البند 

االحتاد الروسي، األرجنتني، إسبانيا،    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
ألورويب، تركيا، بلـدان عمليـة      االحتاد ا (باكستان، بنغالديش، غواتيماال، كوبا، هنغاريا      
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 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبـل األسـود،        -االستقرار واالنتساب واملرشحني احملتملني     
  ، الواليات املتحدة األمريكية؛)وصربيا؛ وأرمينيا، وجورجيا ومولدوفا

، اجلزائر، جنـوب    ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  فريقيا، املغرب؛أ

  مراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  
  مراقب عن نظام مالطة السيادي والعسكري؛  )د(  
اجمللس االستـشاري حلقـوق     : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ه(  

  اإلنسان يف املغرب؛
منظمة العمل الدويل من أجل     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )و(  

مية يف منطقة البحريات الكربى، الوكالة الدولية للتنمية، املنتدى اآلسيوي حلقوق           السلم والتن 
اإلنسان والتنمية، املركز اآلسيوي للموارد القانونية، مركز القـاهرة لدراسـات حقـوق             

 حلقوق اإلنسان والسالم، منظمة دميقراطيي الوسط الدولية، جتمـع          عوةاإلنسان، مركز الد  
 الدولية  فرانسيسكان، منظمة ال  "مؤسسة دانييل ميتران  : احلريات -فرنسا  "حقوق اإلنسان،   

أيضاً باسـم احلركـة     " باكس رومانا "أيضاً باسم املنظمة األسقفية لرعاية البؤساء، حركة        (
 والثقافية، واحلركة الدولية للطلبة الكاثوليك، وصندوق       ريةالكاثوليكية الدولية للشؤون الفك   
، مرصد حقوق اإلنسان، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،        )الصوميني الكاثوليك السويسري  

ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، االحتـاد            
، منظمـة  "حتريـر " مكتب السلم الـدويل، منظمـة      بية،اإلسالمي الدويل للمنظمات الطال   

ين، امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان،        اجلنوب يف القرن احلادي والعشر     - الشمال
 -الدولية، مجعية الشعوب األصلية املهّددة، ومنظمـة تـشاد          " مراسلون بال حدود  "منظمة  

 األمم املتحدة، منظمة املدن املتحـدة       دالعمل من أجل البيئة، احتاد العمل النسائي، هيئة رص        
      زودفينـد للـسياسات اإلمنائيـة       من أجل حتقيق التعاون بني الشمال واجلنـوب، رابطـة         

)Verein Sudwind Entwicklungspolitik(   مؤمتر العامل اإلسالمي، االحتاد العـاملي لليهوديـة ،
  .التقدمية
، أدىل كل من ممثل الصني وممثل تايلند ببيان يف إطار ممارسة حـق              ١٣ويف اجللسة     -١٢٩
  .الرد
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  راءات بشأهناالنظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إج  -دال  

  سيما النساء واألطفال والية املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال    

، عرض كل من ممثـل أملانيـا   ٢٠١١يونيه / حزيران١٦ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -١٣٠
، املقدم من أملانيا والفلبني مبشاركة أرمينيا، إسبانيا،        A/HRC/17/L.2والفلبني مشروع القرار    

، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا،          أستراليا
 ليـشيت،  -بنما، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، بيالروس، تايلند، تيمـور          

اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا، الدامنرك، رومانيا، سري النكا، سلوفاكيا،          
، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وفينيا، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيماال، فرنسا، فرتويال        سل

فنلندا، فييت نام، قربص، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، التفيـا، لكـسمربغ، ليتوانيـا،             
املغرب، املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النـرويج،           

وانضم إىل مقدمي مـشروع     . اريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان     النمسا، هنغ 
القرار يف وقت الحق كلٌ من األرجنتني، األردن، إستونيا، أندورا، إندونيـسيا، أوغنـدا،              

، تركيـا، اجلبـل     ) املتعددة القوميات  -دولة  (آيسلندا، باراغواي، الربازيل، بلغاريا، بوليفيا      
 كوريا، السنغال، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، كندا، كوت ديفـوار،          األسود، مجهورية 

كولومبيا، الكونغو، ليختنشتاين، مدغشقر، مصر، موناكو، نيجرييا، نيكاراغوا، هندوراس،         
  .هنغاريا، اليابان

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية بتعليقات على مـشروع              -١٣١
  .القرار
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣فقاً للمادة   وو  -١٣٢

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
لالطـالع علـى الـنص    (ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار دون تصويت      -١٣٣

  ).١٧/١ة انظر الفصل أوالً من اجلزء األول من الوثيقة، القرار بصيغته املعتمد

  استقالل القضاة واحملامني    
، عرض ممثل هنغاريا مشروع     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -١٣٤

، املقدم من هنغاريا مبشاركة االحتاد الروسي، األرجنتني، أرمينيـا،          A/HRC/17/L.10القرار  
إستونيا، إسرائيل، أملانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بنما، البوسنة          أستراليا،  

واهلرسك، بولندا، بريو، تركيا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا، الدامنرك، رومانيـا،           
سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيماال، فرنسا، فنلنـدا، قـربص،            

واتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين،          كر
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املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمـسا،           
وانضم إىل مقدمي مشروع القرار يف      . نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان     

قت الحق كلٌ من إسبانيا، ألبانيا، أندورا، أوروغواي، آيسلندا، الربازيل، بلغاريا، اجلبـل             و
، مالطة، املغرب، اهلند،    ) البوليفارية -مجهورية  (األسود، مجهورية كوريا، السنغال، فرتويال      

  .هندوراس، اليابان
ناية جملس حقوق    من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت ع       ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٣٥

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
لالطـالع علـى الـنص    (ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار دون تصويت      -١٣٦

  ).١٧/٢بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً من اجلزء األول من الوثيقة، القرار 

  ٨/٤متابعة القرار : احلق يف التعليم     
، عرض ممثل الربتغال مشروع     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -١٣٧

، املقدم من الربتغال مبشاركة األرجنتني، إسبانيا، إستونيا، إكوادور،         A/HRC/17/L.11القرار  
ركينا فاسـو، البوسـنة واهلرسـك،    أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، بنما، بو 

 ليـشيت، اجلزائـر، اجلمهوريـة    -، بريو، تيمور  ) املتعددة القوميات  -دولة  (بولندا، بوليفيا   
التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، مجهوريـة           

را، شـيلي، صـربيا،     مولدوفا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الـسويد، سويـس        
، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوبـا،       ) البوليفارية -مجهورية  (غواتيماال، فرنسا، فرتويال    

كوستاريكا، كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، املغرب، املكسيك، اململكـة املتحـدة           
مقدمي مـشروع   وانضم إىل   . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، اليونان      

القرار يف وقت الحق كلٌ من أذربيجان، إسرائيل، ألبانيا، أنـدورا، آيرلنـدا، بـاراغواي،               
الربازيل، بلغاريا، تايلند، اجلبل األسود، جورجيا، الرأس األخضر، سري النكا، السلفادور،           
السنغال، مالطة، مصر، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، النـرويج، هنـدوراس، هولنـدا،            

  .اليات املتحدة األمريكية، اليابانالو
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٣٨

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
لالطـالع علـى الـنص    (ون تصويت ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار د     -١٣٩

  ).١٧/٣بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً من اجلزء األول من الوثيقة، القرار 
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  حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال     
، عرض ممثل النرويج وممثـل      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -١٤٠

، املقدم من النرويج و األرجنتني مبشاركة       A/HRC/17/L.17/Rev.1قرار  األرجنتني مشروع ال  
كل من االحتاد الروسي، األرجنتني، النرويج، نيجرييا، اهلند مبشاركة بريو، تركيا، الدامنرك،            

وانضم إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق كلٌ من          . السويد، غواتيماال، كندا، النمسا   
يا، إستونيا، أملانيا، أندورا، إندونيسيا، آيرلندا، آيـسلندا، إيطاليـا،          األردن، إسبانيا، أسترال  

الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايلند، جيبويت، سلوفاكيا، سويـسرا، فرنـسا،            
فنلندا، كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى           

  .ية، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونانوآيرلندا الشمال
  .ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل النرويج مشروع القرار شفوياً  -١٤١
ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو كل من إكوادور، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى              -١٤٢

كية، واليابان بتعليقات عامـة علـى       وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمري     
  .مشروع القرار

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٤٣
اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               

  .الربناجمية
روع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تـصويت        ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مش      -١٤٤

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً مـن اجلـزء األول مـن الوثيقـة،                 (
  ).١٧/٤ القرار

  موجزة أو تعسفاً والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات    
، عرض ممثل السويد مـشروع  ٢٠١١يونيه /ران حزي١٦ املعقودة يف ٣٣يف اجللسة    -١٤٥

، املقدم من السويد مبشاركة كل من األرجنتني، واألردن، وأرمينيا،          A/HRC/17/L.19القرار  
وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكـوادور، وألبانيـا، وأملانيـا، وأوروغـواي،            

وبلجيكا، وبنمـا، وبولنـدا، وبـريو،       وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال،      
 ليشيت، واجلمهورية التـشيكية، والـدامنرك، ورومانيـا، وسـلوفاكيا،           -وتركيا، وتيمور   

 -مجهوريـة  (وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمـاال، وفرنـسا، وفرتويـال         
ولكـسمربغ،  ، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيـا،     )البوليفارية

وليتوانيا، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،          
. والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولنـدا، واليونـان         

وانضم إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق كلٌ من أنـدورا، وآيـسلندا، وبلغاريـا،      
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، واجلبل األسود، ومجهورية كوريا،     ) املتعددة القوميات  -دولة  (البوسنة واهلرسك، وبوليفيا    و
  .ومجهورية مولدوفا، وجورجيا، وفلسطني، وقربص، ومالطة، وموناكو

  .ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل السويد مشروع القرار شفوياً  -١٤٦
لعامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق      من النظام الداخلي للجمعية ا     ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٤٧

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان تعليالً للتصويت     -١٤٨

  .قبل التصويت
مد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تـصويت         ويف اجللسة نفسها، اعتُ     -١٤٩

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً مـن اجلـزء األول مـن الوثيقـة،                 (
  ).١٧/٥ القرار

  والية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل    
ض ممثل كوبا مـشروع     ، عر ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -١٥٠

، املقدم من كوبا مبشاركة كـل مـن إكـوادور، وإندونيـسيا،             A/HRC/17/L.21القرار  
، وبيالروس،  ) املتعددة القوميات  -دولة  (وأوروغواي، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا      

 -مجهوريـة   (واجلزائر، وجيبويت، وسري النكا، والصني، والفلبني، وفلسطني، وفرتويـال          
وانضم إىل مقدمي مشروع القرار     . ، وفييت نام، وماليزيا، ونيجرييا، ونيكاراغوا     )ليفاريةالبو

يف وقت الحق كلٌ من اجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،             
  .والسودان

يت ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل هنغاريا ببيان باسم االحتاد األورويب تعليالً للتـصو        -١٥١
  .قبل التصويت

ويف اجللسة نفسها أيضاً، وبناًء على طلب ممثل هنغاريا باسـم االحتـاد األورويب،                -١٥٢
 صـوتاً  ٣٢واعُتمد مشروع القـرار بأغلبيـة    . أُجري تصويت مسجَّل على مشروع القرار     

  . صوتاً دون امتناع أي عضو عن التصويت١٤ مقابل
لى نتائج التصويت، انظر الفصل أوالً مـن        لالطالع على النص بصيغته املعتمدة وع       -١٥٣

  .١٧/٦اجلزء األول من الوثيقة، القرار 
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آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل                 
  والثقافية جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية

، عرض ممثل كوبا مـشروع      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ة يف    املعقود ٣٣يف اجللسة     -١٥٤
، املقدم من كوبا مبشاركة كـل مـن إكـوادور، وإندونيـسيا،             A/HRC/17/L.24القرار  

، وبيالروس،  ) املتعددة القوميات  -دولة  (وأوروغواي، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا      
، ) البوليفاريـة  -مجهورية  (ويال  واجلزائر، وجيبويت، وسري النكا، والفلبني، وفلسطني، وفرت      

وانضم إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق كلٌ من           .والكونغو، ونيجرييا، ونيكاراغوا  
اجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،          

  .وجنوب أفريقيا، والسودان، ومصر
  . ممثل كوبا مشروع القرار شفوياًويف اجللسة نفسها، نقّح  -١٥٥
) باسم االحتـاد األورويب   (ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان كل من ممثل هنغاريا             -١٥٦

  .وممثل الواليات املتحدة األمريكية تعليالً للتصويت قبل التصويت
ـ ) باسم االحتاد األورويب  ( وبناًء على طلب ممثل هنغاريا       ،ويف اجللسة نفسها    -١٥٧ ل وممث

واعُتمد مـشروع   . الواليات املتحدة األمريكية، أُجري تصويت مسجَّل على مشروع القرار        
  . صوتاً وامتناع ثالثة أعضاء عن التصويت١٣ صوتاً مقابل ٣٠القرار بأغلبية 

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة وعلى نتائج التصويت، انظر الفصل أوالً مـن               -١٥٨
  .١٧/٧قرار اجلزء األول من الوثيقة، ال

  وإجالهلم  إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب دولياًًأغسطس يوماً/ آب١٩إعالن يوم     
، عرض ممثل أفغانستان مشروع ٢٠١١يونيه / حزيران١٦ املعقودة يف ٣٣يف اجللسة   -١٥٩

، املقدم من أفغانستان مبشاركة كل من إسبانيا، وأستراليا، وأملانيـا،           A/HRC/17/L.25القرار  
 ليشيت، ورومانيا، والعراق، وفرنسا، وفنلندا، وكوبا،       -، وبولندا، وتركيا، وتيمور     والربتغال

وانـضم إىل   . واملغرب، وملديف، والنرويج، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان       
مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق كلٌ من االحتاد الروسـي، وأذربيجـان، وآيرلنـدا،               

 والربازيل، وبلغاريا، وبنغالديش، وتايلند، وتشاد، واجلبـل األسـود،          وإيطاليا، وباكستان، 
، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (واجلزائر، وجيبويت، وسري النكـا، وسـلوفينيا، وفرتويـال          

وقريغيزستان، وكازاخستان، وكرواتيا، وليتوانيا، وماليزيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   
  .، ونيوزيلندا، واليونانوآيرلندا الشمالية، والنمسا

  .ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل أفغانستان مشروع القرار شفوياً  -١٦٠
  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل إسبانيا بتعليقات عامة على مشروع القرار  -١٦١
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ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعُتمد مشروع القرار بـصيغته املنقحـة دون تـصويت                -١٦٢
نص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلـزء األول مـن الوثيقـة،              لالطالع على ال  (

  ).١٧/٨ القرار

  تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة    
، عرض ممثل كندا مـشروع      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -١٦٣

كة كل مـن األردن، وأرمينيـا، وإسـبانيا،         ، املقدم من كندا مبشار    A/HRC/17/L.6القرار  
وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيـا، وأوروغـواي، وأوكرانيـا، وإيطاليـا،            

 املتعـددة   -دولة  (والربتغال، وبلجيكا، وبنما، وبنن، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا         
ية التـشيكية، ومجهوريـة مقـدونيا       ، وبريو، وتايلند، واجلبل األسود، واجلمهور     )القوميات

اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، والدامنرك، ورومانيا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا،          
والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وفييت نام، وقـربص،           

ليتوانيـا،  وكرواتيا، وكمبوديا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، والتفيـا، ولكـسمربغ، و          
وليختنشتاين، واملكسيك، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا،        

وانضم إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق كلٌ من أذربيجان، وإسـرائيل،             . واليونان
وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا، وباراغواي، والربازيل، وبلغاريا، وبوركينا فاسـو، وتركيـا،           

 ليشيت، ومجهورية كوريا، وجورجيا، وجيبويت، وسان مارينو، والصومال، -تشاد، وتيمور   و
، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيـا،      ) البوليفارية -مجهورية  (وغانا، وفلسطني، وفرتويال    

ومدغشقر، واملغرب، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،            
  .يات املتحدة األمريكية، واليابانوموريشيوس، والوال

  .ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل كندا مشروع القرار شفوياً  -١٦٤
ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان ممثل االحتاد الروسي تعلـيالً للتـصويت قبـل               -١٦٥

  .التصويت
ع لالطـال (ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة دون تصويت             -١٦٦

  ).١٧/١١على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلزء األول من الوثيقة، القرار 

  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين: حقوق اإلنسان للمهاجرين    
، عرض ممثل املكسيك مشروع     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -١٦٧

مبشاركة كـل مـن األرجنـتني، وأرمينيـا،          ، املقدم من املكسيك   A/HRC/17/L.12القرار  
، ) املتعددة القوميـات   -دولة  (وإكوادور، وأوروغواي، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا       

، وكوسـتاريكا،   ) البوليفاريـة  -مجهورية  (وبريو، وشيلي، وغواتيماال، والفلبني، وفرتويال      
مي مشروع القرار يف وقت الحق كلٌ من باراغواي، وانضم إىل مقد .وكولومبيا، وهندوراس
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والربازيل، وبيالروس، وتركيا، واجلزائر، وجورجيا، وسري النكا، والسنغال، وقريغيزستان،         
  .وكوت ديفوار، ومصر، واملغرب، والواليات املتحدة األمريكية

ات عامة علـى  ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل هنغاريا، باسم االحتاد األورويب، بتعليق   -١٦٨
  .مشروع القرار

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٦٩
اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               

  .الربناجمية
لالطـالع علـى الـنص     (ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار دون تصويت     -١٧٠

  ).١٧/١٢بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً من اجلزء األول من الوثيقة، القرار 

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع    
، عرض ممثل فرنسا مـشروع      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -١٧١

 وأستراليا، وإكـوادور،    مبشاركة كل من إسبانيا،    ، املقدم من فرنسا   A/HRC/17/L.15القرار  
وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا،         

، وبـريو،   ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا      
مانيـا، وسـلوفينيا،    واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، ورو       

والسنغال، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، والفلبني، وفنلندا، وفييت نام، وقربص، وكرواتيا،          
وكندا، والكونغو، والتفيا، ولبنان، وليتوانيا، واملغرب، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى           

 مقدمي مـشروع    وانضم إىل . وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهندوراس، واليونان     
القرار يف وقت الحق كلٌ من أندورا، وبلغاريا، وتايلند، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية             
كوريا، ومجهورية مولدوفا، وجيبويت، والدامنرك، والرأس األخضر، وسلوفاكيا، والـسويد،          

، ، وقطر، وكوبا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا      ) البوليفارية -مجهورية  (وسويسرا، وفرتويال   
  .ولكسمربغ، ومصر، واملكسيك، وموناكو، وهنغاريا، وهولندا، واليابان

  .ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل فرنسا مشروع القرار شفوياً  -١٧٢
ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت              -١٧٣

 مـن اجلـزء األول مـن الوثيقـة،          لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً       (
  ).١٧/١٥ القرار

  حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة    
، عرض ممثل الربازيل، باسـم      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -١٧٤

زيل وجنـوب   ، املقدم من الربا   A/HRC/17/L.16جنوب أفريقيا ومصر واهلند مشروع القرار       
أفريقيا ومصر واهلند مبشاركة كل من أرمينيا، وإكوادور، وأوروغواي، وبنغالديش، وبنما،           
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، وبـريو، وتركيـا، واجلزائـر،       ) املتعددة القوميات  -دولة  (والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا    
، وكوبا، وكوستاريكا،   ) البوليفارية -مجهورية  (والسلفادور، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال     

 وانضم إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق كلٌ مـن          . وكولومبيا، ونيكاراغوا، واهلند  
  .إسبانيا، وأوغندا، وتايلند، وسري النكا، والسنغال، وسويسرا، والفلبني

  .ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل الربازيل مشروع القرار شفوياً  -١٧٥
وبا والواليات املتحـدة األمريكيـة      ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثلو كل من ك          -١٧٦

  .واليابان بتعليقات عامة على مشروع القرار
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٧٧

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شـفوياً دون تـصويت               -١٧٨

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً مـن اجلـزء األول مـن الوثيقـة،                 (
  ).١٧/١٤ القرار
  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل الربازيل ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  -١٧٩

  تع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايفتعزيز مت    
، عرض ممثل كوبا مـشروع      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -١٨٠

، املقدم من كوبا مبشاركة كـل مـن إكـوادور، وإندونيـسيا،             A/HRC/17/L.22القرار  
، ) املتعددة القوميـات -دولة (وأوروغواي، وباكستان، والربازيل، وبوركينا فاسو، وبوليفيا      
، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وبيالروس، وجيبويت، والصني، والفلبني، وفلسطني، وفرتويال       

وانضم إىل مقدمي مشروع القـرار يف وقـت         . وفييت نام، وماليزيا، ونيجرييا، ونيكاراغوا    
، وبـنغالديش، واجلمهوريـة     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (الحق كلٌ من أذربيجان، وإيران      

لدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، وسـري           ا
النكا، والسنغال، والسودان، وصربيا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ومـصر، واملغـرب،           

  .واملكسيك
  .ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل كوبا مشروع القرار شفوياً  -١٨١
 الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق         من النظام  ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٨٢

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
ويف اجللسة نفسها، أدىل كل من ممثل هنغاريا، باسـم االحتـاد األورويب، وممثـل                 -١٨٣

  .ات عامة على مشروع القرارالواليات املتحدة األمريكية بتعليق



A/HRC/17/2 

147 GE.12-13628 
 

ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت              -١٨٤
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً مـن اجلـزء األول مـن الوثيقـة،                 (

  ).١٧/١٥ القرار

  تعزيز حق الشعوب يف السالم    
، عرض ممثل كوبا مـشروع      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧   املعقودة يف  ٣٤يف اجللسة     -١٨٥

، املقدم من كوبا مبشاركة إكوادور، وبوركينـا فاسـو، وبوليفيـا            A/HRC/17/L.23القرار  
، وبيالروس، واجلزائر، وجيبويت، والصني، والفلبني، وفلسطني،       ) املتعددة القوميات  - دولة(

ويف وقـت   . زيا، ونيجرييا، ونيكاراغوا  ، وفييت نام، ومالي   ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
 -مجهورية (الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من إندونيسيا، وأوروغواي، وإيران 

، وبنغالديش، واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهوريـة         )اإلسالمية
وار، والكونغو، ولبنـان،    كوريا الشعبية الدميقراطية، وسري النكا، والسودان، وكوت ديف       

  .ومصر
  .ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل كوبا مشروع القرار شفوياً  -١٨٦
ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان ممثل هنغاريا، باسم االحتـاد األورويب، وممثـل                -١٨٧

  .املكسيك وممثل الواليات املتحدة األمريكية تعليالً للتصويت قبل التصويت
 نفسها أيضاً، أُجرَي تصويت مسجل على مشروع القرار بناًء على طلب ويف اجللسة  -١٨٨

 ١٤ صـوتاً مقابـل      ٣٢واعُتمد مشروع القرار بأغلبية     . ممثل هنغاريا باسم االحتاد األورويب    
  . صوتاً دون امتناع أي عضو عن التصويت

 من  ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة وعلى نتائج التصويت، انظر الفصل أوالً            -١٨٩
  .١٧/١٦اجلزء األول، القرار 

  حلقة نقاش بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية    
، عرض ممثل سويسرا مشروع     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     -١٩٠
ويف وقت الحق، انضم إليهـا يف تقـدمي      . ، املقدم من سويسرا   A/HRC/17/L.4/Rev.1املقرر  

مشروع القرار كل من األردن، وإسبانيا، وأسـتراليا، وإسـتونيا، وإسـرائيل، وآيرلنـدا،              
وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وتركيـا،          

 ليشيت، واجلبل األسود، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريـا، وجورجيـا،           -وتيمور  
اكيا، وسلوفينيا، والسويد، وصربيا، والـصومال، وفرنـسا، وفلـسطني،    والدامنرك، وسلوف 

وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكينيا، والتفيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وملديف،         
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا،          

  . األمريكية، واليابان، واليونانوالواليات املتحدة
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  .ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل سويسرا مشروع املقرر شفوياً  -١٩١
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٩٢

يـة  اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزان             
  .الربناجمية
ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعُتمد مشروع املقرر بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت              -١٩٣

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً مـن اجلـزء األول مـن الوثيقـة،                 (
  ).١٧/١٢٠ املقرر

  يااملهاجرون وطالبو اللجوء الفارون من األحداث اجلارية يف مشال أفريق    
نيجرييا، باسـم   ، عرض ممثل    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     -١٩٤

نيجرييا، باسم جمموعة   ، املقدم من    A/HRC/17/L.13ر  امشروع القر جمموعة الدول األفريقية،    
 املتعـددة   -دولة  (الربازيل وبوليفيا     يف وقت الحق، كل من     يها،وانضم إل . الدول األفريقية 

  .)القوميات
  . القرارشروعبتعليقات عامة على م  الربازيل ممثلأدىلويف اجللسة نفسها،   -١٩٥
باسم االحتـاد األورويب،      كل من ممثل هنغاريا،    ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان       -١٩٦

  .تعليالً للتصويت قبل التصويتوممثل الواليات املتحدة األمريكية 
صويت مسجل على مشروع القرار بناًء على طلب ، أُجرَي ت أيضاًويف اجللسة نفسها  -١٩٧
واعُتمـد مـشروع   . باسم االحتاد األورويب، وممثل الواليات املتحدة األمريكية  هنغاريا، ممثل

  . التصويت  عنأي عضوامتناع  صوتاً دون ١٤ صوتاً مقابل ٣٢القرار بأغلبية 
نظر الفصل أوالً من    ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة وعلى نتائج التصويت، ا          -١٩٨

  .١٧/٢٢اجلزء األول، القرار 

األثر السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية على                   
  التمتع حبقوق اإلنسان

 باسـم   ،نيجرييا، عرض ممثل    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     -١٩٩
نيجرييا، باسم جمموعة   ، املقدم من    A/HRC/17/L.26ر  ا القر مشروعجمموعة الدول األفريقية،    

  . الدول األفريقية
  .ر شفوياًا مشروع القر كوباويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل  -٢٠٠
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -٢٠١

ر من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة        اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرا       
  .الربناجمية
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 كل من ممثل الواليات املتحـدة األمريكيـة وممثـل           ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان      -٢٠٢
تعليالً للتصويت  وممثل األرجنتني وممثل كوبا     ) باسم االحتاد األورويب  ( سويسرا وممثل هنغاريا  

  .قبل التصويت
، أُجرَي تصويت مسجل على مشروع القرار بناًء على طلب ضاً أيويف اجللسة نفسها  -٢٠٣

 صوتاً  ١٢ صوتاً مقابل    ٣٢واعُتمد مشروع القرار بأغلبية     . ممثل الواليات املتحدة األمريكية   
  . التصويت  عنعضوينامتناع مع 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة وعلى نتائج التصويت، انظر الفصل أوالً من              -٢٠٤
  .١٧/٢٣ول، القرار اجلزء األ
ببيان تعلـيالً     باسم جمموعة الدول األفريقية،    ،نيجريياويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل        -٢٠٥

  . التصويتعدللتصويت ب
  . النرويج بتعليقات عامةويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل  -٢٠٦
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  حاالت حقوق اإلنسان اليت تستدعي اهتمام اجمللس  -رابعاً  

  ١٥/١-دإلس حقوق اإلنسان متابعة قرار جم  -ألف  
، قدم رئيس اللجنـة الدوليـة       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة     -٢٠٧

للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة لقانون حقوق اإلنسان الدويل يف اجلماهريية العربيـة             
بقـرار  ، عمـالً    )A/HRC/17/L.44(الليبية، األستاذ شريف بسيوين، تقرير جلنـة التحقيـق          

   .١٥/١-دإ اجمللس
  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل اجلماهريية العربية الليبية ببيان بصفته ميثل بلداً معنياً  -٢٠٨
 أدلت الشخصيات التالية    ة نفسها وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللس         -٢٠٩

  :ببيانات ووجهت أسئلة
االحتـاد  : نسان التالية أمساؤهـا   ممثلو الدول األعضاء يف جملس حقوق اإل        )أ(  

الروسي، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أوغندا، إيطاليا، الربازيل، بلجيكا، تايلند، مجهوريـة           
كوريا، سلوفاكيا، سويسرا، الصني، فرنسا، فلسطني، قطر، كوبـا، ماليزيـا، املكـسيك،             

تانيا، النرويج، نيجرييـا،    ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موري       
  الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛

 ، أملانيا، أستراليا :يف جملس حقوق اإلنسان التالية أمساؤها     ممثلو الدول املراقبة      )ب(  
 فرتويـال   ، العـراق  ، شـيلي  ، السويد ،السودان،   الدامنرك ، تركيا ، بولندا ، الربتغال ،اآيرلند

  ؛ املغرب،لبنان، ا كند،) البوليفارية-مجهورية (
  االحتاد األورويب؛ :  التاليةدوليةالكومية احلنظمة املمراقب عن   )ج(  
مركز عمان لدراسات حقوق     :ة التالي ةت غري احلكومي  امراقبون عن املنظم    )د(  
 -منظمة الشمال   حقوق اإلنسان، مرصد  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،      ،  اإلنسان

  .والعشرين، مراسلون بال حدوداجلنوب يف القرن احلادي 
 األسـئلة وأدىل مبالحظاتـه      لـى  ع رئيس جلنة التحقيق  ، أجاب   نفسهاويف اجللسة     -٢١٠
  .اخلتامية
قدمت املفوضة الـسامية     ،٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠ املعقودة يف    ،٢٣ويف اجللسة     -٢١١

ليبيـة  اجلماهرييـة العربيـة ال    حلقوق اإلنسان تقريرها بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف           
)A/HRC/17/L.45( .           مكتب تنسيق  ويف اجللسة نفسها واليوم نفسه، أدىل ببيان كل من مدير

 ملفوضـية الشؤون اإلنسانية و منسق الشؤون اإلنسانية يف ليبيا سابقاً ومدير املكتب اإلقليمي  
  . ملنطقة مشال أفريقيا والشرق األوسطاألمم املتحدة لشؤون الالجئني



A/HRC/17/2 

151 GE.12-13628 
 

 أدلت الشخصيات التالية    ة نفسها التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللس     وأثناء احلوار     -٢١٢
  :ببيانات ووجهت أسئلة

 ،األرجنـتني : ممثلو الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان التالية أمساؤها          )أ(  
 ،يرلنـدا الـشمالية   آالعظمـى و  ا   اململكة املتحدة لربيطاني   ، فلسطني ، فرنسا ، إسبانيا ،األردن

  ؛ األمريكيةالواليات املتحدة
  االحتاد األورويب؛:  التاليةدوليةالكومية احلنظمة املمراقب عن   )ب(  
منظمـة  ، منظمة العفو الدولية  :ة التالي ةت غري احلكومي  ا مراقبون عن املنظم    )ج(  

محلة الـشارة الدوليـة حلمايـة    ، التحالف العاملي إلشراك املواطننيالتنمية التعليمية الدولية،  
منظمة املدن املتحدة من    أيضاً باسم   ( األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان       امللتقىالصحفي،  

  ).أجل حتقيق التعاون بني الشمال واجلنوب
ـ   لـى  ع املفوضة السامية  تأجابويف اجللسة نفسها واليوم نفسه،        -٢١٣  ت األسـئلة وأدل

ة مشال أفريقيـا     كما أدىل مبالحظاته اخلتامية مدير املكتب اإلقليمي ملنطق         اخلتامية امبالحظاهت
والشرق األوسط يف مفوضية شؤون الالجئني، السيد تيريي ديلربوف، نيابةً عن مدير مكتب             

  .تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسق الشؤون اإلنسانية يف ليبيا سابقاً

  ١٦/٢٥متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان   -باء  
رئيس اللجنـة الدوليـة   ، قدم   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥ املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     -٢١٤

للتحقيق يف الوقائع والظروف احمليطة بادعاءات ارتكاب جتاوزات وانتهاكات جسيمة حلقوق           
 / تـشرين الثـاين    ٢٨اإلنسان يف كوت ديفوار عقب االنتخابات الرئاسية اليت جـرت يف            

 ، عمـالً  )A/HRC/17/L.48(، األستاذ فيتيت مونتاهبورن، تقرير جلنة التحقيق        ٢٠١٠ نوفمرب
  .١٦/٢٥بقرار اجمللس 

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل كوت ديفوار ببيان بصفته ميثل البلد املعين  -٢١٥
 أدلت الشخصيات التالية    ة نفسها، وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللس         -٢١٦

  :ببيانات ووجهت أسئلة
االحتـاد  : ؤهـا ممثلو الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان التالية أمسا          )أ(  

الروسي، الربازيل، تايلند، السنغال، سويسرا، الصني، فرنسا، املكسيك، اململكـة املتحـدة            
  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛

 السويد، كندا،   أستراليا، أملانيا، تركيا، سلوفينيا،   : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  املغرب، النمسا؛

  االحتاد األورويب؛ : مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
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منظمة العمل الدويل من أجل     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
السلم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، منظمة العفو الدولية، اللجنة الدولية مـن أجـل    

حترام وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، االحتاد الدويل حلقوق اإلنـسان،            ا
  .مرصد حقوق اإلنسان

ويف اجللسة نفسها، أجاب رئيس جلنة التحقيق علـى األسـئلة وأدىل مبالحظاتـه                -٢١٧
مية كمـا   وأدىل عضوا جلنة التحقيق، راينه ألبيين وسليمان بالدو، مبالحظاهتما اخلتا         . اخلتامية

  .أدىل رئيس اللجنة مبالحظاته اخلتامية يف وقت الحق

  ١٦/١- ودإ١٤/١-دإمتابعة قراري جملس حقوق اإلنسان   -مجي  
قدمت املفوضـة الـسامية      ،٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥ املعقودة يف    ،٢٩يف اجللسة     -٢١٨

 )A/HRC/17/L.49(كـوت ديفـوار     حلقوق اإلنسان تقريرها بشأن حالة حقوق اإلنسان يف         
  . ١٤/١-دإعمالً بقرار اجمللس 

قدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقريرها بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف               -٢١٩
  . ١٦/١-دإ عمالً بقرار اجمللس )A/HRC/17/CRP.1(اجلمهورية العربية السورية 

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل كوت ديفوار ببيان بصفته ميثل البلد املعين  -٢٢٠

   من جدول األعمال٤املناقشة العامة بشأن البند   -الد  
 ٣١ ويف اجللـسة   ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٥ املعقودتني يف    ٣٠ و ٢٩يف اجللستني     -٢٢١

 من جدول   ٤، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند        ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦املعقودة يف   
  :األعمال أدلت خالهلا الشخصيات التالية ببيانات

إسـبانيا،  : و الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان التالية أمساؤهـا         ممثل  )أ(  
أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيـسلندا، إيطاليـا،            
باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوتسوانا، بولندا، بريو، تركيا، اجلبـل            

رية التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،          األسود، اجلمهو 
مجهورية مولدوفا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي،          
صربيا، الصني، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوبا، كـوت ديفـوار،             

غ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، املكسيك، ملديف، اململكـة        كوستاريكا، التفيا، لكسمرب  
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس،          

  هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان؛
أسـتراليا،  : التالية أمساؤهـا  ممثلو الدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان          )ب(  

، آيرلندا، بريو، بيالروس، اجلزائر، اجلمهورية      ) اإلسالمية -مجهورية  (إسرائيل، أملانيا، إيران    
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، كندا، النمـسا، نيوزيلنـدا،      ) البوليفارية -مجهورية  (التشيكية، الدامنرك، السويد، فرتويال     
  هندوراس؛
منظمة العمل الدويل من أجل     : ية مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التال       )ج(  

الوكالة الدولية للتنمية، املركز اآلسيوي للموارد       السلم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى،     
، الطائفة البهائية الدوليـة، مركـز       )أيضاً باسم جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا       (القانونية  

دعوة للسالم، منظمة دميقراطيي    القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مركز حقوق اإلنسان وال       
مؤسسة دانييل ميتران، مرصد حقوق اإلنـسان، رابطـة     ": فرنسا احلريات "الوسط الدولية،   

، اجمللس اهلندي ألمريكا )Verein Sudwind Entwicklungspolitik(زودفيند للسياسات اإلمنائية 
دولية ملناهضة مجيع أشكال    اجلنوبية، االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، احلركة ال       

، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الـشعوب         "حترير"التمييز والعنصرية، منظمة    
مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة التنمية التعليميـة الدوليـة،         ": فرنسا احلريات "أيضاً باسم   (

ة باالتصاالت يف أفريقيا    ، احلزب الراديكايل النابذ للعنف، املنظمة املعني      )ومكتب السلم الدويل  
وتعزيز التعاون االقتصادي الدويل، امللتقى األفريقي للدفاع عن حقـوق اإلنـسان، مجعيـة          

أيضاً باسم منظمة التنمية التعليمية الدولية، واحلـزب الراديكـايل          (الشعوب األصلية املهّددة    
عنف عرب الـوطين وعـرب   ، واحلزب الراديكايل النابذ لل)النابذ للعنف عرب الوطين وعرب احلزيب    

أيضاً باسم التحالف العـاملي     (التعاونية التقنية العلمية األساسية      احلزيب، احتاد العمل النسائي،   
 العـامل،   -إلشراك املواطنني، ومنظمة العفو الدولية، التحالف العاملي إلشـراك املـواطنني            

في، هيئة رصد األمم     محلة الشارة الدولية حلماية الصح     - جلنة حقوق اإلنسان  : ٩٢ غريوش
، منظمة املدن املتحدة من أجل حتقيق التعاون بني الشمال واجلنوب، الرابطة الدولية             )املتحدة

مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة التنمية     ": فرنسا احلريات "أيضاً باسم   (حلقوق اإلنسان للمرأة    
، مـؤمتر العـامل     )بالتعليمية الدولية، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعو        

  .اإلسالمي
، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥ املعقودة يف    ٣٠ويف اجللسة     -٢٢٢

حق الرد ممثلو كل من إثيوبيا، وأذربيجان، والبحرين، واجلزائر، ومجهورية كوريا الـشعبية             
، وكوبا،  )بوليفارية ال -مجهورية  (الدميقراطية، وزمبابوي، وسري النكا، والصني، وفرتويال       

  .واملغرب، واليابان
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ثانيةً كل من ممثل مجهورية                 -٢٢٣

  .كوريا الشعبية الدميقراطية وممثل اليابان
، أدىل ممثل أوزباكستان ببيان     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣١ويف اجللسة     -٢٢٤

  . حق الرديف إطار ممارسة
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -هاء  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية    

، عرض ممثل األردن مـشروع      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -٢٢٥
ربيطانيا العظمى  ، املقدم من األردن وملديف وقطر واململكة املتحدة ل        A/HRC/14/L.3القرار  

 ،اآيرلنـد  و ، وأملانيـا  ، وإسـرائيل  ، وإستونيا ، وأستراليا ،إسبانيايرلندا الشمالية مبشاركة    آو
ة  ومجهوري ، واجلمهورية التشيكية  ، وتركيا ، وبولندا ، وبلغاريا ، وبلجيكا ،والربتغال،  وإيطاليا

،  والـسويد  ،ا وسلوفيني ، وسلوفاكيا ، وسانت كيتس ونيفس   ، ورومانيا ، والدامنرك ،لدوفامو
،  والكويـت ، وكنـدا ، وكرواتيا، وقربص، وفنلندا، وفلسطني، وفرنسا ، والعراق ،سراوسوي
،  والنمـسا  ، والنـرويج  ، واملغـرب  ، ومالطة ، وليختنشتاين ، وليتوانيا ، ولكسمربغ ،والتفيا

. واليونان،  واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا، وهندوراس،ونيوزيلندا
 واجلبـل  ، وبوتـسوانا ،آيـسلندا وانضم إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق كل من         

 ، وموريتانيـا  ، واملكـسيك  ،وكوسـتاريكا ،   والسنغال ، وزامبيا ، ومجهورية كوريا  ،األسود
  . ونيجرييا،وموناكو
  .ر شفوياًامشروع القر  األردنويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل  -٢٢٦
من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -٢٢٧

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
ل إكوادور واألرجنتني والربازي   و كل من   ممثل اتويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان       -٢٢٨

 )باسم جمموعة الدول األفريقية   (وكوبا ونيجرييا   ) أيضاً باسم االحتاد الروسي والصني واهلند     (
  .تعليالً للتصويت قبل التصويت

لالطالع على الـنص    (ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعُتمد مشروع القرار دون تصويت            -٢٢٩
  ).١٧/١٧لقرار بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً من اجلزء األول من الوثيقة، ا

  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس    
باسـم  (، عرض ممثل هنغاريا     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     -٢٣٠

باسـم االحتـاد    (هنغاريـا   ، املقدم من    A/HRC/14/L.20/3مشروع القرار   ) االحتاد األورويب 
،  والربتغـال  ، وإيطاليـا  ،يرلنـدا آ و ، وأملانيا ، وألبانيا ، وإستونيا ،إسبانيا مبشاركة   )األورويب
،  وسـلوفاكيا  ، ورومانيـا  ، والـدامنرك  ، واجلمهورية التشيكية  ، وبولندا ، وبلغاريا ،وبلجيكا
،  والتفيـا  ، وكنـدا  ، وكرواتيا ، وقربص ، وفنلندا ، وفرنسا ، وسويسرا ، والسويد ،وسلوفينيا

يرلنـدا  ى وآ انيا العظم  واململكة املتحدة لربيط   ، ومالطة ، وليختنشتاين ، وليتوانيا ،ولكسمربغ
وانـضم إىل مقـدمي     . نواليونا،   واليابان ، وهولندا ، وهنغاريا ، والنمسا ، والنرويج ،الشمالية
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 ، والبوسنة واهلرسـك   ، وآيسلندا ، وإسرائيل ،أستراليامشروع القرار يف وقت الحق كل من        
 املتحـدة    والواليـات  ، وموناكو ،مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ة   ومجهوري ،واجلبل األسود 

  .األمريكية
 مـشروع القـرار   ) باسم االحتـاد األورويب   (هنغاريا  نقح ممثل   ويف اجللسة نفسها،      -٢٣١
  .شفوياً
  .راالقربتعليقات عامة على مشروع أوكرانيا أدىل ممثل ويف اجللسة نفسها،   -٢٣٢
  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل بيالروس ببيان بصفته ميثل البلد املعين  -٢٣٣
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -٢٣٤

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
 االحتاد الروسي وكوبا واملكسيك والـصني      و كل من  ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل      -٢٣٥
  .تعليالً للتصويت قبل التصويتببيان 
، أُجرَي تصويت مسجل على مشروع القرار بناًء على طلب  أيضاًويف اجللسة نفسها  -٢٣٦

 ١٩ امتناع صوتاً مع    ٥بل   صوتاً مقا  ٢١واعُتمد مشروع القرار بأغلبية     . ممثل االحتاد الروسي  
  . التصويت  عنعضواً
نتائج التصويت، انظر الفصل أوالً من      ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة وعلى         -٢٣٧
  .١٧/٢٤ األول من الوثيقة، القرار اجلزء
  . نيجرييا بتعليقات عامةممثلويف اجللسة نفسها، أدىل   -٢٣٨
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  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -خامساً  

  ل من جدول األعما٥املناقشة العامة بشأن البند   -ألف  

، عرض رئيس الفريـق العامـل   ٢٠١١ونيه ي/ حزيران ٦ املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     -٢٣٩
املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء 

  ).A/HRC/17/36(لتقدمي البالغات تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثانية 
 مـن   ٥البند  ويف اجللسة نفسها، عقد جملس حقوق اإلنسان مناقشة عامة تناولت             -٢٤٠

  :جدول األعمال أدلت ببيانات خالهلا الشخصيات التالية
تايلنـد، ومجهوريـة مولـدوفا،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللـس        )أ(  

باسم أملانيا، وأوروغواي، وتايلند، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وشـيلي،     (وسلوفاكيا، وسلوفينيا   
باسم جمموعـة الـدول     (، وملديف، ونيجرييا    ، والصني، وكوبا  )وكينيا، وملديف، والنمسا  

  ؛ )باسم االحتاد األورويب(، وهنغاريا )األفريقية
  أملانيا، وتركيا، واجلزائر، واملغرب، والنمسا؛: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
  مراقب عن الكرسي الرسويل؛   )ج(  
يق الدوليـة   جلنة التنس : مراقب عن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية        )د(  

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
اللجنة الدولية من أجل احتـرام      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، الرابطـة            
ولية للهجرة، جلنة احلقوقيني الدولية، اخلدمة الدولية للمدن رسولة السالم، اللجنة الكاثوليكية الد

أيضاً باسم احلركة الدولية للـدفاع  (الدولية حلقوق اإلنسان، منظمة قرى جندة األطفال الدولية    
عن األطفال، منظمة كيندرنوهتيلفه ملساعدة األطفال احملتاجني، املشروع الدويل لكفالة األطفال، 

 ملناهـضة لف الدويل إلنقاذ الطفولة، املنظمـة العامليـة         االحتاد الدويل ألرض اإلنسان، التحا    
  ).Verein Sudwind Entwicklungspolitik(، رابطة زودفيند للسياسات اإلمنائية )التعذيب

  إجراءات الشكاوى  -باء  

 ٩ املعقـودة يف     ٢١واجللسة  ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦يف   املعقودة   ١٤يف اجللسة     -٢٤١
  .لستني مغلقتني بشأن إجراء تقدمي الشكاوىعقد اجمللس ج، يونيه/حزيران
أدىل الرئيس ببيان بشأن نتيجة   ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ٢٣ويف اجللسة     -٢٤٢

اجللستني، ذكر فيه أن جملس حقوق اإلنسان حبث أثناء جلستيه املغلقتني حالة حقوق اإلنسان 
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، وقرر إبقاء املسألة    ٥/١ر اجمللس   يف طاجيكستان مبوجب إجراء الشكاوى املكّرس وفقاً لقرا       
  .قيد نظره

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم  

  بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل    
، عرض ممثل سلوفاكيا مشروع  ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -٢٤٣

وغواي، وتايلند، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا،      ، املقدم من أملانيا، وأور    A/HRC/17/L.8القرار  
وشيلي، وكينيا، وملديف، والنمسا مبشاركة إسبانيا، وإستونيا، وإكـوادور، وأوكرانيـا،           

 ليـشيت،   -والربتغال، وبلجيكا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبـريو، وتركيـا، وتيمـور            
بيا، وغواتيماال، وغينيا   واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصر      

االستوائية، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوستاريكا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، واملغرب،        
وانضم إىل مقدمي مـشروع     . وهندوراس، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان     

اي، والربازيـل،   القرار يف وقت الحق كل من األردن، وألبانيا، وأندورا، وآيرلندا، وباراغو          
، واجلبـل األسـود، وزامبيـا،       ) املتعددة القوميات  -دولة  (وبلغاريا، وبنغالديش، وبوليفيا    

  .والسنغال، وفلسطني، وكازاخستان، واليابان
  .مشروع القرار شفوياً ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل سلوفاكيا  -٢٤٤
والصني واليابان بتعليقـات    ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو كل من االحتاد الروسي            -٢٤٥

  .عامة على مشروع القرار
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -٢٤٦

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
عُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت        ويف اجللسة نفسها أيضاً، ا      -٢٤٧

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الفصل أوالً مـن اجلـزء األول مـن الوثيقـة،                 (
  ).١٧/١٨ القرار
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  االستعراض الدوري الشامل  -سادساً  

 ٩/٢ و ٨/١ وبياين الرئيس    ٥/١ وقرار اجمللس    ٦٠/٢٥١عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٢٤٨
بشأن ترتيبات وممارسات عملية االستعراض الدوري الـشامل، نظـر اجمللـس يف نتـائج               
االستعراضات اليت أُجريت خالل الدورة العاشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري            

 .الشامل

   نتائج االستعراض الدوري الشاملالنظر يف  -ألف  

فرع أدناه على موجز اآلراء اليت      ل ال شتم، ي ٨/١  من بيان الرئيس   ٣-٤وفقاً للفقرة     -٢٤٩
أعربت عنها الدول موضوع االستعراض والدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بـشأن             
النتائج، فضالً عن تعليقات عامة قدمها غريهم من أصحاب املصلحة املعنيني قبل أن يعتمـد               

  . يف جلسته العامة النتائجلساجمل

  ناورو    
 وفقاً جلميع األحكـام  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٤ يف  ناورو يف   اسُتعرضت احلالة   -٢٥٠

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة      ناورو التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/NRU/1/Corr.1، وA/HRC/WG.6/10/NRU/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/NRU/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/NRU/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٧ املعقودة يف    ١٥ويف اجللسة     -٢٥١
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها رويف ناواحلالة 
تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض      ناورو  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٢٥٢

أو االستنتاجات وما قدمته    /بشأن التوصيات و  ناورو  وآراء  ) A/HRC/17/3(الدوري الشامل   
على املسائل أو القضايا اليت     قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود           

 أيـضاً  انظـر (  معاجلة كافية أثناء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل     عاجلمل ت 
A/HRC/17/3/Add.1.(  
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أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

 عن التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان وباملـشاركة يف احملافـل احملليـة             أعربت ناورو   -٢٥٣
والدولية اليت تنظَّم يف هذا الشأن وقالت إهنا ستسعى جاهدة إىل اختاذ التدابري املقترحة مـن                

  .أجل التصدي للشواغل اليت أبرزهتا الدول األخرى
رد والقـدرات الـضرورية   وقد قبلت ناورو جلّ التوصيات إالَّ أهنا تفتقر إىل املـوا        -٢٥٤

وليس يف مقدور ناورو أن تقبل عدداً من التوصـيات الـيت            . لتنفيذها مجيعها تنفيذاً كامالً   
تدعوها إىل التصديق على معاهدات دولية أو إىل االنضمام إليهـا، إذ إن متطلبـات ذلـك         

كوك فإهنا  ومع أن ناورو ليست طرفاً يف هذا الص       . تتجاوز يف الوقت احلايل مواردها الوطنية     
  .راغبة يف النظر يف إدراج مبادئها األساسية يف سياساهتا وقوانينها

وال تزال قيد النظر الفعلي إمكانية انضمام ناورو إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع                 -٢٥٥
  .أشكال التمييز ضد املرأة

انون ، أقر برملان ناورو ق    ٢٠١١يناير  /كانون الثاين ومنذ االستعراض الذي أُجري يف        -٢٥٦
ومبوجب هذا القانون، أصبح التعليم إلزامياً إىل غاية سن الثامنة عـشرة           . ٢٠١١التعليم لعام   

وهو ينص على أحكام جديدة لتسجيل املدرسني، ويتناول املعايري واملسائل املتعلقة باملنـاهج             
الدراسية، ومواصلة إعمال حقوق الطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم، ويتوخى العديـد مـن              

 الذي ينص على    ٢٠١١وأقر الربملان أيضاً قانون اجلوازات لعام       . غيريات اإلجيابية األخرى  الت
  . أمور منها إصدار وثائق السفر لالجئني

وتدرك ناورو أن إصدار القوانني وحده ال يكفي ملعاجلة أسباب القلـق يف جمـال                 -٢٥٧
نسبة لدولة صغرية تواجه    حقوق اإلنسان وأن جمهودها يف هذا الشأن يشكل مبادرة هائلة بال          

وتشجعت ناورو الفتتاح مكتبٍ لدول الكومنولث الصغرية مؤخراً يف جنيف          . حتديات كبرية 
وستبقى على اتصال بأمانة الكومنولث وباجلهات املاحنة بشأن إمكانية إنشاء بعثـة دائمـة              

  .صغرية يف جنيف
الّ أهنا تناشد اجملتمع الدويل     وتعرب ناورو عند امتناهنا على مجيع التوصيات املقدمة، إ          -٢٥٨

وهي، إذ  . أن يساعدها فيما تبذله من جهود لتحقيق مزيد من التقدم يف جمال حقوق اإلنسان             
تذكر باالضطرابات املالية اليت بدأت ناورو تتعاىف منها ببطء، تتطلع إىل العمل يف شراكة من               

  .مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على حتقيق مستقبل أفضل لسكاهنا

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

وقالت إن أمهية هذا    . هنأت اجلزائر ناورو ثانية على تقريرها بشأن حقوق اإلنسان          -٢٥٩
ـ               ى نـاورو أن    األمر تزداد بالنظر إىل قلة املوارد البشرية وإىل الضائقة املالية اليت كـان عل
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لذلك، كررت اجلزائر نداءها إىل اجملتمع الدويل بتقدمي كل مساعدة ضرورية إىل            . تواجههما
 املتعلقة باالنضمام إىل -وأعربت اجلزائر عن سرورها إذ الحظت أن توصياهتا األربعة . ناورو

وبتعزيز دور  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومبكافحة الفقر وبالعنف املرتيل           
والحظت اجلزائر أيضاً أن ناورو قد قبلت األغلبية        .  قد حظيت مجيعها بقبول ناورو     -املرأة  

الساحقة من التوصيات، يف حني أن التوصيات اليت ُرفضت تتعلق يف معظمها باالنضمام إىل              
ىل وأعربت اجلزائر عن اعتقادها بأن االلتزام بتقـدمي التقـارير إ          . معاهدات حقوق اإلنسان  

  .هيئات املعاهدات يشكل عبًء يثقل كاهل بلد هزيلة موارده كناورو
وأعربت كوبا عن سرورها للمعلومات اإلضافية اليت أوردهتا ناورو بشأن التوصيات             -٢٦٠
وقد اتسم استعراض احلالة يف ناورو بنقاش جيد وغين واتضح أن تعزيـز ومحايـة               . املقدمة

ناورو يف خضم التحديات من قبيل األزمة االقتصادية        حقوق اإلنسان يشكل أولوية بالنسبة ل     
ورحبت كوبا بقبول ناورو العديد من التوصيات وال سيما منها تلك           . العاملية والقضايا البيئية  

وشـاركت كوبـا نـاورو      . اليت تتعلق بتنمية البلد االقتصادية واالجتماعية وجبوانبها البيئية       
شترك املتمثل يف حتقيق التنمية على أسـاس العدالـة          أحالمها وتطلعاهتا وجناحاهتا واهلدف امل    

  .االجتماعية
وقدمت نيوزيلندا عدة توصيات منها ما يتعلق بتحسني التزامات نـاورو يف جمـال                -٢٦١

تقدمي التقارير بشأن قضايا حقوق اإلنسان واالنضمام إىل الصكوك األساسية املتعلقة حبقوق            
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعادة النظـر يف          اإلنسان والتصديق على اتفاقية القضاء      

وهنأت نيوزيلندا ناورو على قبوهلا العديد من       . سياساهتا الرامية إىل ضمان محاية حقوق املرأة      
التوصيات وذكرت بالتزام ناورو، الذي أعربت عنه أثناء استعراض احلالة فيها، بالتـصديق             

. عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       على االتفاقية وبإمكانية التصديق على ال     
وأشارت نيوزيلندا إىل أن ناورو ساندت أيضاً اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               

وشـجعت  . وأعلنت عن نيتها يف تعديل القانون الذي يعترب املثلية اجلنسية أمراً خمالفاً للقانون       
قوق اإلنسان فيها على الـرغم مـن        نيوزيلندا ناورو فيما تبذله من جهود لتحسني إطار ح        

  .وجود عدد من القيود الدستورية
ورحب املغرب بارتياح برد ناورو اإلجيايب على العديد من التوصيات وخاصة منها              -٢٦٢

وشكر املغرب ناورو على قبوهلـا توصـياته   . تلك املتعلقة بالتنمية البشرية وبقضايا الالجئني     
وقال املغـرب   . ملان وبإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     املتعلقة بنقص متثيل النساء يف الرب     

. إنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يستجيب لطلب ناورو احلصول على املساعدة التقنية واملاليـة     
وإذ يقدم اجملتمع الدويل تلك املساعدة، سيكون عليه أن يأخذ بعني االعتبار القيود املتعددة،              

رافية، اليت أجربت ناورو على تويل مسؤولية محايـة بعـض           االقتصادية منها واملناخية واجلغ   
واعترب هنج ناورو إزاء مسألة الالجئني من املمارسات . الفئات الضعيفة كاملهاجرين والالجئني

  .والحظ املغرب أن ناورو قد شرعت أيضاً يف مراجعة دستورها بشكل مستفيض. الفضلى
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  حة املعنيني اآلخرينالتعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصل  -٣  
 املنطقة األوروبيـة بنـاورو لقبوهلـا        -أشادت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني        -٢٦٣

التوصيات الرامية إىل نزع صفة اجلرم عن النشاط اجلنسي بني شخصني راشدين من نفـس               
نوع اجلنس بالتراضي بينهما، وسألت الوفد عن وجود جدول زمـين العتمـاد تعـديالت        

 املنطقة األوروبية أيضاً بقبـول      -ورحبت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني      . ن اجلنائي القانو
ناورو مبدأ عدم التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، وسألت عن خطط ناورو              

ويف اخلتـام،   . للمضي قُدماً يف هذا االلتزام وأشارت إىل مبادئ يوجياكارتا يف هذا الـشأن            
 املنطقة األوروبية بدعم ناورو للبيـان املـشترك         -لرابطة الدولية للمثليات واملثليني     رحبت ا 

املتعلق حبقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية الذي أُلقي مؤخراً يف جملس حقـوق              
  .اإلنسان
ي أن  وقالت الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم إهنا توافق الدول الرأي يف أنه ينبغ              -٢٦٤

وشجعت الرابطة ناورو على اختاذ     . تفي ناورو بالتزاماهتا بتقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات       
موقف مضاد ملوقفها احلايل بشأن التصديق على الصكوك الدولية األساسية املتعلقة حبقـوق             

وأعربت . اإلنسان كما شجعتها على النظر يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية           
رابطة عن سرورها ألن ناورو قبلت توصيات بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة              ال

وشجعت ناورو على استحداث منـهاج وطـين        . وبإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يدّرس يف مجيع مستويات التعليم وعلـى أن تـؤدي دور                

وقالت الرابطة العاملية أيضاً إن األثر الذي قـد        . وق اإلنسان الريادة يف إنشاء هيئة إقليمية حلق     
ينشأ عن تغري املناخ بالنسبة لناورو رهيب وشجعت ناورو على مواصلة أنـشطتها يف هـذا          

  .وعرضت الرابطة خربهتا فيما يتعلق بأغلب املسائل اآلنفة الذكر. الشأن

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
ربت ناورو عن شكرها جلميع الوفود وللمجتمع املدين على ما أدلـو بـه مـن                أع  -٢٦٥

 املنطقـة   -ورداً على آراء الرابطة الدولية للمثليـات واملثلـيني          . تعليقات وتوصيات بّناءة  
األوروبية، قالت ناورو إنه لن يتم الفراغ من وضع املسودة األوىل للقانون اجلنائي قبل ثالث               

ع أن ناورو قد اغتنت بتجربتها يف إطار االستعراض الدوري الشامل،           وم. سنوات على األقل  
فإهنا تتطلع إىل املرحلة املقبلة من العملية باذلةً جهدها لتحقيق إجنازاهتا البارزة يف جمال حقوق               

  .اإلنسان

  رواندا    
 وفقاً جلميع األحكام    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤ يف   رواندااسُتعرضت احلالة يف      -٢٦٦

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ذ
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مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة      رواندا التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/RWA/1/Corr.1، وA/HRC/WG.6/10/RWA/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/RWA/2(؛  

  .)A/HRC/WG.6/10/RWA/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٧ املعقودة يف    ١٥ويف اجللسة     -٢٦٧
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها رواندا  يفاحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض      رواندا  اض احلالة يف    وتتضمن نتائج استعر    -٢٦٨

أو االستنتاجات وما قدمته    /بشأن التوصيات و  رواندا  وآراء  ) A/HRC/17/4(الدوري الشامل   
قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت               

 أيـضاً  انظـر ( حلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل      معاجلة كافية أثناء اعاجلمل ت 
A/HRC/17/4/Add.1.(  

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

يذكر الوفد بأن رواندا قد قبلت، أثناء االسـتعراض الـذي أُجـرَي يف كـانون                  -٢٦٩
، بعض التوصيات ورفضت ثالث توصيات قائلةً إهنا تستند إىل فرضيات           ٢٠١١يناير  /الثاين

 ألنه ال توجد جمموعات مسلحة داخل إقليم        ١-٨١وقد ُرفضت التوصية    . مغلوطة أو خاطئة  
فلدى رواندا جيش حمترف وقوات شرطة حمترفة وقوة عاملة حمترفة يف مؤسـسات             . رواندا

ات تتكون من رجال ونساء راشدين تتعدى أعمارهم سن الثامنة السجن، ومجيع هذه املؤسس 
وهذا واقع يشهد عليه مراقبون وطنيون وإقليميون ودوليون شاركوا يف اختيار أفراد            . عشرة

وقال الوفد إن هناك أيضاً قـوة       . القوات الرواندية للمشاركة يف بعثات حفظ السالم الدولية       
وقد خضعت قـوة    . حدات اإلدارية احمللية غري املركزية    دفاع حملية توفر اخلدمات األمنية للو     

الدفاع هذه إلصالحات عميقة وهي اآلن قوة منضبطة وحتظى باالحترام سامهت إىل حـد              
  .كبري يف التنمية اجملتمعية

إال أنه  .  ألن رواندا ليست مسرحاً ألعمال االجتار بالبشر       ٢-٨١وُرفضت التوصية     -٢٧٠
طية منها التوقيع على مجيع االتفاقيات الدولية ملكافحـة االجتـار           اختذت تدابري وقائية واحتيا   

ووضعت رواندا أيضاً برناجماً حلفظ األمـن       . بالبشر وجترمي االجتار بالبشر يف قانون العقوبات      
على صعيد اجملتمع احمللي مما جعل االجتار بالبشر يف البلد وكذلك املرور عربه مهمـة شـبه                 

  .مستحيلة
 ألن مسألة األقليات والشعوب األصلية يف رواندا كـثرياً          ٣-٨١صية  وُرفضت التو   -٢٧١
فجميـع  . ئ فهمها أو حدث لُبس بشأهنا أو مت تشويهها من قبل غـري الروانـديني              يأس ما
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الروانديني سكان أصليون يف رواندا وال ميلك أحد احلق يف أن يقول اعتباطاً إن يف روانـدا                 
فضالً عن ذلك، توجد جمموعات مهمشة ومستضعفة،       و. سكاناً أصليني وسكاناً غري أصليني    

لكنه ال ميكن أن تطلق على هذه اجملموعات صفة سكان أصليني ألهنم ينتمـون إىل خمتلـف           
واعُتمدت أيضاً سياسات وبرامج للخدمات     . فئات اجملتمع الرواندي وميثلون طيفاً واسعاً منه      

ل والتمكني من أجل رعايـة هـذه   االجتماعية مهّت جماالت الصحة والتعليم والسكن والعم  
  .اجملموعات احملرومة دومنا متييز من أي نوع

وذكر الوفد بأنه أّجل الرد على بعض التوصيات خالل االستعراض الذي أجري يف               -٢٧٢
.  يف انتظار مزيد من املشاورات مع أصحاب مـصلحة آخـرين           ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

 ٥-٨٠ و ٣-٨٠ إىل   ١-٨٠وصـيات يف الفقـرة      هذا الشأن، أشار الوفـد إىل أن الت        ويف
 من التقرير قد حظيت بالقبول اآلن وأنه جيري تنفيذها مع توصـيات أخـرى               ١٤-٨٠ إىل

 ١٥-٨٠ و ٤-٨٠وُرفـضت التوصـيات     . ٢٠١١يناير  /قُبلت منذ البداية يف كانون الثاين     
  .١٦-٨٠و

تعسفية يف رواندا ، ُيحظر إجراء اعتقاالت واحتجازات ٤-٨٠وفيما يتعلق بالتوصية    -٢٧٣
وُتّتخذ تدابري تصحيحية يف حالة حدوث مثل تلك االعتقاالت واالحتجازات ويساَءل مـن             

ويشدد الوفد على أمهية التمييز بني املخالفات اإلجرائية اليت تـشوب بعـض    . يقوم بتنفيذها 
 فقد ُسجلت حاالت  . عمليات التوقيف واالحتجاز وبني االعتقاالت واالحتجازات التعسفية      

كما ال ينبغي اعتبار نقل أطفال      . قليلة شابتها خمالفات إجرائية لكنه جرى تصحيحها منهجياً       
. الشوارع إىل مراكز إعادة تأهيل األطفال أو تنظيمهم يف تعاونيات منتجة اعتقاالت تعسفية            

ومت أيـضاً تنظـيم     . فهذه املسألة تتعلق بسياسة عامة فهمها املواطنون الروانديون وساندوها        
تسولني والباعة املتجولني يف تعاونيات صغرية وُوفر هلم رأس املال للبدء يف مشاريع صغرية              امل

وكان هـذا   . ووفرت هلم فرص عمل وأكشاك يف األسواق، كل ذلك يف إطار سياسة عامة            
نتيجة اتباع سياسة واعية بينت كيف ميكن للروانديني أن ينظموا أنفسهم بشكل أفضل ومن              

  . ذه املبادرات باعتبارها اعتقاالت تعسفيةاخلطأ النظر إىل ه
وقال الوفد إن وزارة الشؤون اجلنسانية والنهوض باألسرة أنشأت مثانيـة مراكـز               -٢٧٤

لرعاية الطفولة يف اإلقليم الشمايل تستضيف حالياً وتقدم الرعاية املناسبة لليتامى ولألطفـال             
تنفيذ هذا املشروع الرائد يف أقاليم      وسيتم  . املستضعفني حاملي لفريوس نقص املناعة البشري     

ويف مركز إيواوا املهين الواقع على جزيرة إيواوا يف اإلقليم الغـريب، أعيـد تأهيـل                . أخرى
مراهقني كانوا يف السابق يتسكعون يف الشوارع بال هدف أو يتعاطون املخدرات وعلِّمـوا              

 /ويف أيـار  . وتربيـة النحـل   مهارات متنوعة كالنجارة واخلياطة والزراعة التجارية والبناء        
وال تـزال   .  شخصاً من املركز استوعبتهم سوق العمل على الفور        ٧٥٢، خترج   ٢٠١١ مايو

  .هذه العملية جارية
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فرواندا .  إىل وجود التمييز يف رواندا وهو أمر غري صحيح         ١٥-٨٠وملّحت التوصية     -٢٧٥
وقال الوفـد إن    . عات خمتلفة ملتزمة مبنع التمييز جبميع أشكاله والتمييز حمظور مبوجب تشري        

. مجيع اجملموعات املستضعفة، مبا فيها الباتوا، تستفيد من خمتلف برامج احلماية االجتماعيـة            
 ووقف بنفسه على مـدى  ٢٠١١فرباير /وزار املقرر اخلاص املعين باألقليات رواندا يف شباط       

بت رواندا عن أملها يف أن    وأعر. احلقوق اليت يتمتع هبا الباتوا وغريهم من اجملموعات املهمشة        
  . يسلط تقريرها مزيداً من الضوء على حالة الباتوا واألقليات األخرى

، قال الوفد إن اجملموعات الدينية تتمتـع حبقوقهـا          ١٦-٨٠وفيما يتعلق بالتوصية      -٢٧٦
 جمموعة دينية مسجلة يف رواندا وجمموعات أخرى عديـدة          ٤٠٠فهناك حنو   . بشكل كامل 

. متارس هذه اجملموعات طقوس دياناهتا حبماس يف خمتلف األماكن العامـة          و. تسجل بعد  مل
وقال الوفد إنه   . وتوجد أيضاً ست حمطات إذاعية مملوكة جملموعات دينية تنشر عقيدهتا حبرية          

مت سن قانون جديد ينظم اجملموعات واملمارسات الدينية، وذلك مبشاركة كاملة من الزعماء             
ة، ألغراض من بينها الثين عن اخلالفات بني خمتلف اجملموعات الدينية      الدينيني والطوائف الديني  

  . وتشجيع التعايش
وقال الوفد إن رواندا قد استفادت من توصيات الفريق العامل وإهنا تعتزم التعـاون                -٢٧٧

وأشـار الوفـد إىل أن معظـم        . مع جملس حقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان        
عل إما يف طور التنفيذ وإما يف طريقها إىل التنفيذ رغم أهنـا كانـت               التوصيات كانت بالف  

وأضاف بأن تنفيذ توصيات أخرى حظيت بـالقبول        . تزال قيد الصياغة أثناء االستعراض     ال
  . بلغ يف الوقت احلاضر مراحل متفاوتة

وال شك  . وكرر الوفد قوله إن مجيع التوصيات قد حظيت بالقبول وستنفَّذ باحلرف            -٢٧٨
 أن رواندا قد أحرزت تقدماً هائالً يف تنفيذ جمموعة اإلصالحات اخلاصة هبا، وستساعدها              يف

  .عملية االستعراض الدوري الشامل يف حتديد الثغرات اليت تستدعي اهتمامها
وكرر الوفد أيضاً توجيه رواندا دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني وإىل مجيـع                -٢٧٩

عامة الذين جيدون متسعاً من الوقت لزيارة رواندا وإلطْالعها علـى           املشاركني يف اجللسة ال   
ورواندا تقبل دائماً بصدر رحب االنتقاد البّنـاء        . سبل إضافية لتحسني حياة مواطين رواندا     

واملسامهات وهي دائماً تنظر يف التوصيات والتعليقات والشواغل املثارة وغـري ذلـك مـن              
روها، فتعتمد تلك اليت تعتربها جيدة وترفض تلك اليت ترى          أشكال املسامهة اليت يقدمها حماو    

وإهنا ملسؤولية رواندا األساسية أن تكفل احترام وكرامة شعبها وهي لن           . أهنا ليست كذلك  
  .تقبل أي درس من أي مصدر كان إذا خالف هذه السياسة
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إلنسان بـشأن   اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق ا             -٢  
  نتائج االستعراض

أحاطت اجلزائر علماً، مع التقدير، بالتزام رواندا بسيادة القـانون طيلـة عمليـة                -٢٨٠
وتتعلق هـذه   . وأبرزت قبول رواندا للتوصيات الثالث اليت تقدمت هبا اجلزائر        . االستعراض

ري حلـل مـسألة     ، واعتماد تداب  ٢٠٢٠التوصيات باجلهود املتواصلة لتنفيذ برنامج رؤية عام        
اكتظاظ السجون وتقوية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عن طريق رصد مزيد من املـوارد              

وأشادت اجلزائر بالتقدم الكبري الذي أحرزته رواندا يف جمال حقوق اإلنسان           . املالية والبشرية 
  . والنمو االقتصادي واملصاحلة الوطنية

 يف تعزيز حقوق اإلنسان على الرغم من        والحظت كوبا أن رواندا قد مضت قدماً        -٢٨١
وهنأت كوبا رواندا على اعتزامها حتقيق معظـم        . النتائج السلبية اليت خلفتها اإلبادة البشرية     
 مبا فيها اجتثاث الفقـر املـدقع واجلـوع،          ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية قبل حلول عام       

وأثنت كوبا على روانـدا لقبوهلـا       . وتعميم التعليم االبتدائي وتشجيع املساواة بني اجلنسني      
كما أثنت عليها إلنشائها مؤسسات ولوضعها برامج ترمـي إىل تعزيـز            . معظم التوصيات 
  . حقوق اإلنسان

. وأبرز املغرب قبول رواندا عدداً كبرياً من التوصيات مبا فيها تلك اليت تقـدم هبـا                 -٢٨٢
سان بشكل منـهجي يف الربنـامج       وقال املغرب إن توصياته تتعلق بإدراج تعزيز حقوق اإلن        

اإلمنائي لرواندا، وبإصالح نظام السجون، وباإلصالحات القانونية وبإبطال التدابري التمييزية          
وأشاد املغرب على اخلصوص بعمل اللجنة الوطنية       . يف القوانني، وخاصة منها ما يتعلق باملرأة      

يق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة   من أجل الوحدة وهّنأ رواندا على ما أحرزته من تقدم يف حتق  
  .٢٠١٥حبلول عام 

وأعربت مجهورية مولدوفا عن تقديرها لقبول رواندا توصياهتا اليت تعلقت بتنفيـذ              -٢٨٣
سياساٍت لتعزيز حقوق املرأة ومكافحة العنف اجلنسي واألسري، وباعتماد استراتيجية وطنية           

اإلصالح القانوين مبا يضمن إلغاء مجيع      ملكافحة مجيع أعمال العنف ضد املرأة ولتسريع عملية         
وشجعت مجهورية مولدوفا رواندا على مواصلة جهودهـا        . األحكام التشريعية من قوانينها   

  . الساعية إىل بناء جمتمع دميقراطي وعلى تنفيذ التوصيات اليت حظيت بقبوهلا
ىل تعزيـز   وأعربت نيجرييا عن شكرها لرواندا على التزاماهتا وجهودها الراميـة إ            -٢٨٤

وأحاطت نيجرييا علماً، مع التشجيع، بقبول رواندا معظم التوصيات  . ومحاية حقوق اإلنسان  
وشجعت نيجرييا رواندا على    . مما يدل على التزام رواندا بنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         

رواندا السعي هبمة إىل تنفيذ التوصيات اليت حظيت بقبوهلا وناشدت اجملتمع الدويل أن يساعد    
  .يف هذا الشأن
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وأعربت السنغال عن تقديرها لقبول رواندا عدداً كبرياً من التوصيات مبا فيها تلك               -٢٨٥
وقبلت رواندا أيضاً التوصيات املتعلقة بتحسني ظـروف   . املتعلقة بتعزيز حقوق املرأة والطفل    

ماعي واالقتـصادي،  وهذه املبادرات، إىل جانب التقدم احملرز يف اجملالني االجت. عيش سكاهنا 
وأشارت الـسنغال إىل تقريـر روانـدا        . ستقرِّب رواندا من حتقيق أهدافها اإلمنائية لأللفية      

 الذي قدمته إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري كدليل آخـر علـى التـزام       ٢٠١١ لعام
  .السلطات بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

والحظت أن حنـو    .  يف التوصيات املقدمة   وأعربت أوغندا عن ارتياحها لنظر رواندا       -٢٨٦
.  توصـية ٧٣ من جممـوع  ٦٣عشرين توصية دخلت بالفعل طور التنفيذ وأن رواندا قبلت   

وأحاطـت  . وأعربت أوغندا عن تقديرها ملا أبدته رواندا من أسباب لرفض بعض التوصيات           
. اية حقوق أقلية الباتوا   علماً مع التقدير بالتدابري اليت اختذهتا رواندا من أجل تنفيذ قرارها مح           

وشجعت أوغندا رواندا على إعطاء األولوية للتوصية بتعمـيم التعلـيم األساسـي حبلـول          
  .  ورحبت بالتزامات رواندا الطوعية٢٠١٥ عام

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
تقالل القـضاء وبـدعوهتا     رحب مرصد حقوق اإلنسان بتعهدات رواندا بتقوية اس         -٢٨٧

املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني وبتعديل إجـراء تـسجيل املنظمـات غـري               
وشجع املرصد رواندا على السماح للصحفيني واألحـزاب الـسياسية بالقيـام            . احلكومية

 املتعلـق   ٢٠٠٨بأنشطتهم يف أمان كما شجعها على تعديل القـانون الـصادر يف عـام               
. ٢٠٠٩جية اإلبادة اجلماعية وبالقانون املتعلق بوسائط اإلعالم الـصادر يف عـام             بإيديولو

وأعرب مرصد حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء انعدام ضمانات احملاكمة العادلـة يف حمـاكم               
الغاكاكا كما أعرب عن أسفه ألن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تقـوِّض أحيانـاً عمـل                

  .املنظمات غري احلكومية
وحثت منظمة العفو الدولية رواندا على اإلعالن عن إطار زمين ملراجعـة القـانون                -٢٨٨

املتعلق بإيديولوجية اإلبادة اجلماعية وقانون وسائط اإلعالم وشجعت رواندا علـى تعـديل             
وأعربت عن قلقها بسبب استخدام قانون إيديولوجيـة اإلبـادة اجلماعيـة            . قانون الطائفية 

مة وحثت رواندا على إعادة النظر يف قضايا الـساسة والـصحفيني            ملالحقة من ينتقد احلكو   
وحثت منظمة العفو الدولية رواندا أيضاً على       . الذين أُدينوا وُحكم عليهم بعقوبات بالسجن     

وأعربت عن أسفها لرفض رواندا     . إجراء حتقيقات يف التقارير الواردة عن مضايقة الصحفيني       
  . ز التعسفي وحاالت االختفاء القسريالتوصية بالتحقيق يف قضايا االحتجا

وأعربت مجعية الشعوب األصلية املهددة عن قلقها إزاء عدم تطبيق رواندا اتفاقيـة               -٢٨٩
فرفُضها االعتراف مبركز الباتوا كأقليـة أو شـعب مـن           . ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     

ركتهم الفاعلـة يف    الشعوب األصلية حرمه أفراد الباتوا من أي مركز قانوين وحال دون مشا           
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وأبرزت اجلمعية حدة درجة التـهميش والتمييـز        . األنشطة السياسية على املستوى الوطين    
اللذين يواجههما الباتوا، واللذين جعالهم يقفون متفرجني على إعداد الربامج احلكومية اليت            

جلمعيـة إن   وقالـت ا  . تقدِّم الرعاية االجتماعية واخلدمات اإلمنائية والتخطيط هلا وتنفيذها       
ودعت اجلمعية رواندا . قد شردت مئات األسر" وداعاً يا كاتسي"السرعة اليت ُشّنت هبا محلة 

إىل إعادة النظر يف قرارها عدم تأييد التوصية بتكثيف التدابري الرامية إىل حتسني حالة األقليات               
  . والشعوب األصلية

ولث حلقـوق اإلنـسان     كومنالوأشاد مركز القاهرة حلقوق اإلنسان، ومعه مبادرة          -٢٩٠
ومنظمة اخلط األمامي وشبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي،     

. برواندا لقبوهلا معظم التوصيات وال سيما منها تلك املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنـسان             
عمل املدافعني عن   وشجع املركز رواندا على تنفيذ هذه التوصيات وعلى االعتراف بشرعية           

ورحب املركز بالتغيريات اليت من املزمع إدخاهلا علـى عمليـة تـسجيل             . حقوق اإلنسان 
املنظمات غري احلكومية وأشار إىل أن املراجعة اجلارية لقانون وسائط اإلعالم تشكل خطـوة   

ة ممارسة  وأعرب املركز عن قلقه إزاء استخدام التشهري وغريه من التهم اجلنائية إلعاق           . إجيابية
وأشاد املركز برواندا ملا أبدته من تقبُّل الستقبال زيارات املكلفني بواليـات يف    . حرية التعبري 

  .إطار اإلجراءات اخلاصة
ورحب امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان باجلهود اليت بذلتها روانـدا يف               -٢٩١

سسية والسياسية اليت أجرهتا واليت     اجملالني االقتصادي واالجتماعي إىل جانب اإلصالحات املؤ      
وألغت رواندا عقوبـة    . كفلت للبلد موقع الريادة العاملية من حيث عدد النائبات الربملانيات         

اإلعدام وصدقت على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            
 القانون الـذي أصـدرته يف       وحث امللتقى األفريقي رواندا على مراجعة     . املدنية والسياسية 

 بشأن إهناء القيود اليت كانت مفروضة على املدافعني عن حقوق اإلنسان وعلى             ٢٠٠٩ عام
وشجع امللتقى األفريقي احلكومة أيضاً على مواصـلة        . وسائط اإلعالم واألحزاب السياسية   

  . تعاوهنا على التام مع جملس حقوق اإلنسان حىت تكمل إجناز إصالحاهتا
الت منظمة العمل الدويل من أجل السلم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى إن             وق  -٢٩٢

رواندا موضُع حبث من جانب آليات األمم املتحدة لضلوعها املزعوم يف جرائم ضد اإلنسانية              
وقالت إن أحد األفراد الذين يـدَّعى أهنـم         . ارُتكبت يف حق السكان املدنيني الكونغوليني     

. رائم حيظى حبماية رواندا رغم إصدار أمر بالقبض عليـه وتـسليمه           مسؤولون عن هذه اجل   
وأشارت املنظمة إىل ورود تقارير تفيد بأن رواندا ضالعة يف هنب املوارد الطبيعية واملعدنية يف               

  .بلد جماور وأوصت برفض التقرير املتعلق بنتائج االستعراض
ة رواندا يف مراجعة قانون     ولث حلقوق اإلنسان رغبة حكوم    كومنوالحظت مبادرة ال    -٢٩٣

وسائط اإلعالم وقانون اإلبادة اجلماعية مبا يتفق مع املعايري الدولية، ورغبتها يف إصالح النظام     
وينبغي أن تشرع رواندا على الفور يف       . القضائي عن طريق إهناء العمل بنظام حماكم غاكاكا       
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الً، مبا يف ذلك االتفاقية الدوليـة       تنفيذ مجيع املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها تنفيذاً كام        
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، كما ينبغي هلا أن تصدق على تلك املعاهـدات               

ولث بأنه ينبغي لرواندا أن تبني      كومنوأضافت مبادرة ال  . اليت تعتزم االنضمام إليها وأن تنفذها     
خلاصة بأن توجه هلم دعوة دائمةً      عن رغبتها يف دعوة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات ا         

  .يف أقرب وقت

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أعرب الوفد عن تقديره للمعلومات اليت أدلت هبا اجلزائر وكوبا واملغرب ونيجرييـا               -٢٩٤

 والسنغال وأوغندا وكذلك للمعلومات الـيت أدلـت هبـا منظمـات             مولدوفاومجهورية  
يما خيص التعليقات اليت أبدهتا بعض املنظمات غري احلكومية، كرر الوفـد            وف. حكومية غري

واعترب الوفد أن بيـان     . دعوة رواندا للمقررين اخلاصني وجلميع املشاركني يف اجللسة العامة        
كل من مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان ومجعية الشعوب األصلية املهددة يبعثـان علـى              

الوفد إن بيان كل من مرصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو          وفضالً عن ذلك، قال     . األسف
  .الدولية يتسمان باالستهتار وال ينقالن الواقع كما هو على األرض

  نيبال    
 وفقاً جلميع األحكـام     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥يف  نيبال  اسُتعرضت احلالة يف      -٢٩٥

  : ائق التالية واستناداً إىل الوث٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة      نيبال التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/NPL/1/Corr.1، وA/HRC/WG.6/10/NPL/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/NPL/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/NPL/3) (ج(١٥فوضية وفقاً للفقرة املوجز الذي أعّدته امل  )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٧ املعقودة يف    ١٥ويف اجللسة     -٢٩٦
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها يف نيبال احلالة 
 تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض      نيبال  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٢٩٧

أو االستنتاجات وما قدمتـه  /بشأن التوصيات و نيبال  وآراء  ) A/HRC/17/5(الدوري الشامل   
قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت               

 انظـر (  معاجلـة كافيـة أثنـاء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل                 عاجلمل ت 
  ).A/HRC/17/5/Add.1 أيضاً
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أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أعرب رئيس الوفد عن تقديره للوفود وللمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان               -٢٩٨
وشـكر  . لت احلالة يف نيبال   ملشاركتها البّناءة يف عملية االستعراض الدوري الشامل اليت تناو        

  .الوفد أيضاً اجملتمع املدين يف نيبال ويف اخلارج على ما قدمه من ُمدَخالت واقتراحات
وقد رّشدت حكومة نيبال، أو هي يف طور ترشيد، سياساهتا وتـدابريها القانونيـة                -٢٩٩

وصيات وقد نشرت احلكومة على نطاق واسع مجيع الت       . واملؤسسية من أجل تنفيذ التوصيات    
ويـرد رد نيبـال     .  توصية على الصعيدين املركزي واحمللي باللغة الوطنية       ١٩٥البالغ عددها   

 توصـية يف    ٣٦املكتوب وموقفها من التوصيات اليت قررت زيادة النظر فيها والبالغ عددها            
  .اإلضافة املرفقة بتقرير الفريق العامل

 الدوري الشامل كانت قـد   واعُتمدت خطة عمل بشأن تنفيذ توصيات االستعراض        -٣٠٠
وُتبّين خطة العمل التدابري الالزمة لتنفيذ التوصـيات        . أُعدت بالتشاور مع أصحاب املصلحة    

وأُدرجت التوصيات يف   . واألجهزة املسؤولة عن ذلك واإلطار الزمين احملّدد ومؤشرات النتائج        
  .خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان ويف خطط قطاعية أخرى

وتنظر نيبال إىل حقوق اإلنسان وعملية السالم وصياغة الدستور باعتبارها أمـوراً              -٣٠١
مترابطة وهلذا فإهنا تعمل جبد بغية االنتهاء من املهام األساسية اخلاصة بعملية السالم وبصياغة              

وباإلضافة إىل ذلك، حّددت ورقة النهج املتعلقة باخلطة االنتقاليـة لـثالث            . دستور جديد 
. اهلدف املتمثل يف حتسني مستوى معيشة مجيع النيبـاليني        ) ٢٠١٠/٢٠١٢/٢٠١٣(سنوات  

وتعتزم نيبال بناء جمتمع حاضن للجميع وعادل ومزدهر على أساس ثقافة حقوق اإلنـسان              
  .يتفق مع التزاماهتا الدولية ومع احلقوق األساسية اليت يكفلها الدستور االنتقايل مبا

وهلذا الغـرض، أقـر   . سامح نيبال مع آثار النبذ يف اجملتمعومن اآلن فصاعداً، لن تت    -٣٠٢
الربملان يف اآلونة األخرية مشروع قانون بشأن التمييز القائم على الطوائف املغلقـة والنبـذ               

يوماً ملناهضة التمييز العنصري    يونيه  /حزيران ٤وقررت أيضاً أن جتعل من      ). اجلرمية والعقاب (
  .والنبذ
فقد ظلت نيبال ملتزمة بتحقيق التوازن بني الـسلم      . عملية السالم والعدالة جزء من      -٣٠٣

ومن أجل ضمان العدالة االنتقالية وتعزيز ثقافة املساءلة، يوجد يف املرحلة           . والعدالة واملصاحلة 
مشروع القانون املتعلق باحلقيقة    : األخرية لإلقرار من ِقَبل الربملان مشروعا قانونني هامني مها        

وال تزال مشاريع قـوانني     ). اجلرمية والعقاب (وع القانون املتعلق باالختفاء     واملصاحلة ومشر 
  .أخرى هامة قيد نظر الربملان

 ومت بالفعل   ٢٠١١وصدقت نيبال على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف عام             -٣٠٤
ـ         . وضع خطة عمل يف هذا الصدد      شر، وينظر الربملان حالياً يف بروتوكول منع االجتـار بالب



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 170 
 

وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية            
  .املنظمة َعرب الوطنية وذلك بغرض التصديق عليه

وأعربت احلكومة عن إمياهنا الراسخ بالدور احملوري الذي تؤديه اللجنـة الوطنيـة               -٣٠٥
والربملان على وشـك    . إلنسان وكذلك يف الرصد   حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق ا      

إصدار مشروع القانون اخلاص باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الذي يتضمن طائفـة مـن              
وظلت نيبال على التزامها بتنفيذ معاهـدات حقـوق       . األحكام املنسجمة مع املعايري الدولية    

طنيـة حلقـوق اإلنـسان،    اإلنسان وتوجيهات وتوصيات كل من احملكمة العليا واللجنة الو       
  .وزودت املؤسسات املعنية وأجهزة األمن باملوارد الكافية

وتويل نيبال أمهية لعمل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة وتـثّمن                -٣٠٦
وتنظر احلكومة يف توجيه دعـوات هلـم يف الوقـت           . إسهاماهتم يف احترام حقوق اإلنسان    

ى نيبال أنه من املهم اإلعداد لتلقي هذه الزيارات حـىت           وتر. املناسب، كل حالة على حدة    
  .تكون مثمرة ومفيدة

وشرح الوفد بإجياز األسباب اليت جعلت نيبال ترفض بعض التوصيات الـواردة يف               -٣٠٧
ففيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة        .  من الفريق العامل   ١٠٩الفقرة  

فاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري،          مناهضة التعذيب، وعلى االت   
واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا، قال الوفد إن نيبال، بصفتها طرفاً             
يف معظم املعاهدات الدولية األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، تستعرض بانتظام معاهـدات            

وأعربت نيبال عن   . ية االنضمام إليها أو التصديق عليها     حقوق اإلنسان من أجل دراسة إمكان     
اعتقادها بأن إنشاء هياكل أساسية وطنية مالئمة شرط مسبق لالمتثال ملبـادئ املعاهـدات              
ومقاصدها ولالضطالع مبسؤوليات إضافية، مبا يف ذلك االلتزامات بتقدمي التقارير الناشئة عن     

 يف هذه الصكوك، فإهنا تتمسك دائماً مببادئهـا         ومع أن نيبال ليست طرفاً    . تلك املعاهدات 
  .ومقاصدها

، كررت نيبال أن لـيس لـديها        ٨-١٠٩وفيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة         -٣٠٨
  .سياسة إلعادة الالجئني قسراً

وفيما يتعلق بالتوصية بتشجيع حلول دائمة عوض إعادة التوطني يف بلـدان ثالثـة                -٣٠٩
، ليست لدى نيبال سياسة إلدمـاج       )٩-١٠٩الفقرة  (يف شرق نيبال    يتعلق بالالجئني    فيما

  .الالجئني حملياً كحل دائم
وفيما يتعلق بالتوصية بتعديل التشريعات القاضية بإزالة مجيع األحكام القانونية اليت              -٣١٠

متنح قوات األمن أو موظفي احلكومة احلـصانة مـن املقاضـاة علـى أفعـال إجراميـة                  
 ال تنص القوانني اجلاري هبا العمل يف نيبال علـى أي حـصانة مـن                ،)١١-١٠٩ الفقرة(

  .املقاضاة
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وفيما يتعلق بالتوصية مبعاجلة قضايا انعدام اجلنـسية مبوجـب الدسـتور اجلديـد                -٣١١
وأشار الوفد  . ، نفى الوفد نفياً باتاً وجود حاالت انعدام اجلنسية يف نيبال          )١٢-١٠٩ الفقرة(

ديد صالحية ممنوحة للجمعية التأسيـسية ذات الـسيادة، دون          أيضاً إىل أن وضع دستور ج     
  .غريها
وظلت محاية وتعزيز حقوق اإلنسان شاغالً جوهرياً يف ما بذلته نيبال من جهـود                -٣١٢

وناشـد  . دون كلل لوضع اللمسات األخرية على عملية السالم ولصياغة الدستور اجلديـد           
لنية وتقدمي التأييد والتعاون حىت تـنعم نيبـال   الوفد اجملتمع الدويل أن يواصل التحلي حبسن ا  
  .بالسالم واالستقرار والدميقراطية واالزدهار

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

 ٣٦عـددها   أحاطت اجلزائر علماً برد نيبال الواضح على التوصيات الباقية البـالغ              -٣١٣
وأحاطت علماً باهتمـام    . توصية ورحبت بالعدد الكبري من التوصيات اليت حظيت بالقبول        

باإلصالحات املؤسسية اليت أجرهتا نيبال وبقرار متديد والية اجلمعية التأسيسية الذي من شأنه             
  . للبلدوشجعت اجلزائر اجملتمع الدويل على مواصلة توفري الدعم البّناء. أن يوطد عملية السالم

ورّحبت سري النكا مبشاركة نيبال الشاملة يف عملية االستعراض الدوري الـشامل        -٣١٤
اليت تضمنت حواراً بني الوكاالت وبني الوزارات على حنو أشرك ممثلني من مجيع القطاعات              

وأثنت سري النكا على عملية مناقشة اإلجنازات والوقوف على القيود والتحديات           . واألقاليم
وأعربت عن تقديرها للتحول االجتماعي واالقتـصادي       . الع على املمارسات الفضلى   واالطّ

والحظـت أن اجلمعيـة     . ٢٠٠٧والسياسي الذي تشهده نيبال وللدستور االنتقايل لعـام         
التأسيسية قد زادت متثيل النساء فيها كما الحظت التنوع االجتماعي والثقايف اليت تتسم بـه     

  . توصية٥٦بول نيبال ورحبت سري النكا بق. نيبال
وأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل ورود تقارير أفادت             -٣١٥

بأن احلكومة قد سعت إىل سحب القضايا اجلنائية اليت تعود إىل فترة الرتاع، وهو األمر الذي                
داءات جسيمة تتعلـق    يشكل عفواً يف واقع األمر على من يدَّعى أهنم ارتكبوا انتهاكات واعت           

وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها من أن احلكومة تعتـرب جلنـة احلقيقـة              . حبقوق اإلنسان 
واملصاحلة وجلنة حاالت االختفاء بديلتني عن معاجلة االنتهاكات اخلطرية من خـالل نظـام        

 - وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء رفض احلكومة البات لكَـون الـشرطة           . العدالة االجتماعية 
وحثت اململكة املتحدة نيبال    . سيما الترياي، قد قامت بعمليات قتل خارج نطاق القانون         وال

  .على إعادة النظر يف قرارها متديد والية املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ملدة ستة أشهر فقط
والحظت كوبا أنه من الواضح أن نيبال تويل أمهية كبرية حلقوق اإلنـسان رغـم                 -٣١٦
ات النامجة عن النظام االقتصادي العاملي املتسم بعدم املساواة وعلى الرغم من األزمة             الصعوب
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والحظت كوبا مع التقدير أن نيبال قد أدرجت يف خططها اإلمنائية عنـصراً             . العاملية احلالية 
وأحاطت علماً أيضاً بالتدابري اليت اختذهتا لتخفيف حدة الفقر يف البلد           . يتعلق حبقوق اإلنسان  

  .لذي عاىن االستغالل واالستعمار، ورحبت بقبول عدد كبري من التوصياتا
وأعربت الدامنرك عن تقديرها للخطة املوضوعة بغرض تنفيذ التوصيات اليت حظيت             -٣١٧

بالقبول وكان بودها أن ترى إشارات واضحة تبيِّن موقف احلكومة من مجيـع التوصـيات               
أعربت الدامنرك عن قلقها إزاء قرار احلكومة متديد        و. املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل    

والية املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ملدة ستة أشهر فقط، والحظت أن الدعم التقين الذي              
توفره املفوضية السامية حلقوق اإلنسان سيكتسي أمهية حامسة يف بناء القدرات الكفيلة بتنفيذ             

لسالم غري املنتهية واستمرار الشواغل بشأن حالـة        ويف ضوء عملية ا   . تلك التوصيات بفعالية  
حقوق اإلنسان، شددت الدامنرك بقوة على استمرار احلاجة إىل وجود املفوضـية الـسامية              

  .٢٠١١ديسمرب /حلقوق اإلنسان يف نيبال بعد كانون األول
وأحاط املغرب علماً باألزمة األخرية اليت شهدهتا نيبال وباتفاق الـسالم الـشامل               -٣١٨

وأشار املغرب  . وببزوغ دميقراطية تعددية فتية، إىل جانب التزام نيبال الثابت حبقوق اإلنسان          
مع ذلك إىل أن نيبال عانت من عجز اقتصادي واجتماعي أبطأ إعمال احلقوق االقتـصادية               

وأعرب املغرب عن رجائـه يف أن يبـدي        . واالجتماعية والثقافية كما أبطأ التنمية املستدامة     
الدويل استجابة سخية من أجل مرافقة نيبال يف التحول االجتماعي واالقتصادي الذي            اجملتمع  
سيما تلك اخلاصة  ورحب املغرب بالتدابري املؤسسية والتشريعية اليت اختذهتا نيبال وال      . تشهده
  . وأعرب املغرب عن تفاؤله بشأن مشروع القانون املتعلق بالعدالة االنتقالية. بالقضاء
مجهورية مولدوفا بتعهد نيبال بإشراك اجملتمع املدين وأصحاب املـصلحة يف           وأقرت    -٣١٩

 ورحبت باجلهود املبذولة من أجل بناء مؤسـسات وطنيـة           ،تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   
وأعربت مجهورية مولدوفا   . دميقراطية ووضع أُطر عمل بغرض التصدي ملخلفات فترة الرتاع        

عة تشرف على إعـادة األشـخاص املـشردين داخليـاً           عن تقديرها إلنشاء نيبال آلية متاب     
ورحبت بتأييد نيبال للتوصية اليت تطالب باختاذ تدابري حلمايـة          . وتسجيلهم وإعادة إدماجهم  

مجيع األشخاص من االختفاء القسري وبتأييدها إلنشاء فريق حتقيق خاص يتمتع بقدر كاف             
  .عدام خارج نطاق القضاءمن االستقالل بغية التحقيق يف مجيع ادعاءات حاالت اإل

وأشادت الصني جبهود نيبال وبالتقدم الذي أحرزته يف جماالت منها تعزيز التنميـة               -٣٢٠
وأعربت الـصني   . االقتصادية واالجتماعية ومحاية مصاحل الفئات املستضعفة واحلد من الفقر        

نسان يف منظومة   عن تقديرها للنهج اإلجيايب الذي تتبعه نيبال يف تعاوهنا مع آليات حقوق اإل            
وتفهمت الصني الصعوبات والتحديات اليت تواجهها نيبال حالياً وأعربت عن          . األمم املتحدة 

أملها يف أن يواصل اجملتمع الدويل تزويد نيبال باملساعدة البناءة لكي ُتنشئ مناخاً سليماً مواتياً 
  .لتحقيق االستقرار السياسي والنماء االقتصادي واالجتماعي يف البلد
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وأعربت .  توصية منها  ٢٨ توصية مت بالفعل تنفيذ      ٥٦وتشجعت اهلند لقبول نيبال       -٣٢١
عن يقينها بأن نيبال قد كسبت الكثري من مشاركتها يف االستعراض وأهنا سـتبذل جهـوداً              

وكررت اهلند التزامها بدعم نيبال وقالت إهنا       . مضاعفة لتنفيذ التوصيات اليت حظيت بقبوهلا     
صل إىل اتفاق يف املناقشات مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن حتبيـذ             تعتقد أن التو  

والية املفوضية السامية يف نيبال أو متديد فترهتا من عدمه ينبغي أن يكون صالحية مقـصورة                
  .على حكومة نيبال

وأقرت كمبوديا باجلهود اليت بذلتها احلكومة عـن طريـق التـدابري الـسياساتية                -٣٢٢
والحظت كمبوديـا   . ت الرامية إىل تنفيذ التزامات نيبال يف جمال حقوق اإلنسان         واإلصالحا

استمرار تفاعل نيبال مع مجيع أصحاب املصلحة، بوسائل منها نشر التوصيات املنبثقة عـن              
ورحبت كمبوديا بتصديق نيبال على .  توصية١٣٥االستعراض الدوري الشامل البالغ عددها 

وهي تدرك التحديات اليت تواجهها نيبال أثناء هـذه         . افحة الفساد اتفاقية األمم املتحدة ملك   
وقالت كمبوديا إنه ينبغي للمجتمع الدويل      . العملية االنتقالية للنهوض جبميع حقوق اإلنسان     

  .أن يقدم املزيد من املساعدة لنيبال على تنفيذ التوصيات

  خرينالتعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآل  -٣  
قالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيبال، وهي تديل ببيان مشترك باسم اللجنة               -٣٢٣

الوطنية النسائية واللجنة الوطنية للداليت، إهنا تتوقع إصراراً حكومياً أكرب على احملافظة علـى       
يب سيادة القانون عن طريق التطبيق الفعال للقوانني وللتوصيات املتعلقـة مبالحقـة مـرتك             

وقد تأخر إنشاء جلنة احلقيقة . انتهاكات حقوق اإلنسان والعنف قضائياً وبرفع دعاوى عليهم       
ومل يصدر بعد مشروع القانون اخلاص      . واملصاحلة وجلنة حاالت االختفاء بشكل غري مقبول      

والحظت اللجنة الوطنية حلقـوق     . باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية للداليت      
ن أن اجلرائم ضد النساء واألطفال هتَمل إىل حد بعيد رغم وجود تشريعات حمددة يف               اإلنسا

  .هذا الشأن
 /وقال مرصد حقوق اإلنسان إن تعهد نيبال باعتماد دستور جديد حبلـول أيـار               -٣٢٤
والحظ أيضاً أن الوعود بإنشاء جلنـة مـستقلة للحقيقـة           .  مل يتحقق لألسف   ٢٠١١ مايو

حباالت االختفاء مل تتحقق هي األخرى وحذر من أن تتحول اللجنة إىل واملصاحلة وجلنة تعىن    
وأعرب املرصـد   . هيئة قضائية متنح العفو للمسؤولني عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان         

عن قلقه من إعالن نيبال سحب القضايا املتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت              
ى نيبال إلدراجها اهلوية اجلنسانية الثالثة يف تعداد السكان         وأثىن املرصد عل  . تزال قيد النظر   ال

  . الذي أجرته
ورحب املركز اآلسيوي للموارد القانونية بتأييد مشروع القانون املنـاهض للنبـذ              -٣٢٥

وحث على إنشاء جلنة للداليت وعلى وضع خطة عمل للتصدي للتمييز القائم على أسـاس               
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 لتقرير مفوضية حقوق اإلنسان بشأن منطقة الترياي عـن          وينم رفض نيبال  . الطائفة املنغلقة 
وأعرب املركز عن قلقه إزاء تعيني      . عدم رغبتها يف وقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء        

وقال املركز اآلسيوي إن نظر وزيـر       . وزير ُيّدعى أنه متورط يف اختفاء ومقتل أحد املعلمني        
 إىل فترة الرتاع دليل على استمرار الفـشل يف          الداخلية يف إمكانية سحب القضايا اليت تعود      

وقال املركز اآلسيوي إن التعذيب ال يزال ممارسـة شـائعة           . مكافحة اإلفالت من العقاب   
وحث املركز اآلسيوي احلكومة على حتديد أجل زمين        . تتم إدانة أي أحد بالتعذيب قط      ومل

  .العتماد تشريع جيرم التعذيب
من أجل السكان والتنمية بقبول نيبال التوصيات املتعلقـة         ورحبت املنظمة الكندية      -٣٢٦

، بإصدار ٢٠٠٧والحظت أن احملكمة العليا قد أمرت، يف عام       . باألقليات اجلنسية واجلنسانية  
شهادات جنسية لألشخاص من اجلنس الثالث وأبرزت أن نيبال مل تنفذ هذا األمر وأن العديد 

. ن على محل بطاقات هوية ال متثل هويتهم احلقيقيـة         من النيباليني من اجلنس الثالث ُيكَرهو     
اجلـرائم اجلنـسية    "وأعربت املنظمة الكندية عن قلقها بشأن وجود اقتراحات بإعادة جترمي           

  . وطالبت مبساءلة نيبال على تنفيذ قرارات احملكمة العليا". الشاذة
 باسم االئـتالف  وأعرب املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، يف بيان مشترك        -٣٢٧

من أجل االستعراض الدوري الشامل، وهو منظمة غري حكومية نيبالية، وائتالف النساء من             
أجل االستعراض الدوري الشامل، وجلنة متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، عن أسفه لعدم             

طة عمـل   إجراء أي مشاورات مع اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية املعنية يف عملية إدماج خ            
احلكومة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل يف خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقـوق       

وحث املنتدى اآلسيوي احلكومة على اختاذ خطوات تشريعية ملموسـة لتجـرمي            . اإلنسان
العنف على أساس نوع اجلنس وعلى اختاذ تدابري أشد هبدف التصدي لإلفالت من العقـاب               

املاضية واجلارية، وذلك بوسائل منها على وجه اخلصوص إنـشاء جلنـة            على االنتهاكات   
وحث املنتدى اآلسيوي احلكومة على     . احلقيقة واملصاحلة وجلنة التحقيق يف حاالت االختفاء      

مواصلة التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مـن خـالل تواجـدها               
  .امليداين
دولية بتأييد نيبال للتوصيات املتعلقة باملساءلة عن انتهاكات        ورحبت منظمة العفو ال     -٣٢٨

وأعربت عن قلقها من أن اإلفالت من العقاب هو         . حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت أثناء الرتاع     
كما أعربت املنظمة عن . السائد ومن أنه مل تتم املالحقة القضائية يف أي من تلك االنتهاكات

القضايا اجلنائية املتعلقة بفترة الرتاع املعروضة حالياً علـى         قلقها من اعتزام احلكومة سحب      
 وماينا سونووار   ٢٠٠٥وأبرزت منظمة العفو الدولية قضية قتل آرجون الما يف عام           . احملاكم

وأشارت إىل أن القضية األوىل اشتملت على حتقيق مع أحد أفراد احلكومة            . ٢٠٠٤يف عام   
 التحقيق مع من ُيزعم ارتكاهبم انتـهاكات حلقـوق          الذين عيِّنوا مؤخراً وحثت نيبال على     
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اإلنسان وعلى مالحقتهم قضائياً كما حثتها على إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة وجلنة حاالت             
  .االختفاء دون تأخري

وأعربت جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها من أن احلكومة مل تعتنق جـوهر مجيـع                 -٣٢٩
فالتشريعات اليت جترم االختفاء    . نيبال العقاب حبكم الواقع يف      التوصيات املتعلقة باإلفالت من   

القسري وتنشئ إطاراً ملؤسسات العدالة االنتقالية تنتظر أن تنظر فيها اللجان الربملانية يف حني              
ودعت جلنـة احلقـوقيني     . تستمر هتديدات املوجهة للمدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني       

فوضية السامية حلقوق اإلنسان لسنة على األقل حىت يتسىن ملكتبها          الدولية إىل متديد والية امل    
  .أن يرصد بفعالية تنفيذ األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت ينص عليها اتفاق السالم الشامل

وأعرب التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة عن امتنانه لنيبال إذ قبلت مثاين توصـيات               -٣٣٠
وأعـرب  ". مناطق سالم"الن عن اعتبار مجيع املدارس يف نيبال تتعلق باألطفال ورحب باإلع  

التحالف عن قلقه ألنه ليس يف نيبال قانون جيعل من جتنيد األطفال جرمية يعاقـب عليهـا                 
القانون وأعرب عن أمله يف أن ُيدَرج هذا األمر يف مشروع القانون املتعلق باألطفال الـذي                

  . نيبال أن تؤيد التشريع املتعلق بسياسة الطفولةوطلب التحالف إىل. جتري صياغته حالياً
وقال امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان إنه من الضروري أن هتيئ نيبـال                -٣٣١

الظروف املواتية لكفل استقالل القضاء وإصالح السلطة التشريعية من أجـل وضـع حـد               
مليات القتل خارج نطـاق     وقال امللتقى األفريقي إن ضحايا ع     . النتهاكات حقوق اإلنسان  

وأعرب عن قلقـه    . القضاء وضحايا التعذيب واالختفاء القسري ال يزالون ينتظرون العدالة        
بشأن اختطاف أطفال يف السهول اجلنوبية هبدف انتزاع األموال من املـزارعني وأصـحاب              

حرية وأعرب كذلك عن ختوفه من القيود املفروضة على تنظيم املظاهرات و          . املتاجر الفقراء 
  . وشجع امللتقى األفريقي نيبال على التعاون مع اإلجراءات اخلاصة. تنقل التبتيني

وحث كل من حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الـشعوب ومجعيـة               -٣٣٢
الشعوب األصلية املهددة والشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية نيبال على توفري احلماية            

ملستضعفني عن طريق السماح بتسجيل السكان الالجئني يف نيبال وعـن           للسكان الالجئني ا  
وأشـارت احلركـة إىل أن      . طريق االمتناع عن إعادة طاليب اللجوء التبتيني قسراً إىل الصني         

السلطات النيبالية يف اآلونة األخرية مل تعد تسمح للتبتيني بالتصويت يف االنتخابـات الـيت               
ودعت نيبال إىل االنضمام إىل االتفاقية      . يني يف مجيع أحناء العامل    تنظمها مجاعة الالجئني التبت   

  .اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا
وحثت منظمة محلة اليوبيل نيبال على ضمان أن يكون احلق يف حرية الدين املكرس                -٣٣٣

بـاحلقوق املدنيـة   يف الدستور اجلديد مرآة اللتزامات نيبال الناشئة عن العهد الدويل اخلاص          
وهي إذ تشيد بالتزام نيبال بالتعاطي مع اجملتمع املدين، توصي احلكومة بالتعـاون           . والسياسية

الوثيق مع اجمللس املشترك بني األديان يف نيبال وبالسعي إىل إنشاء هيئة قانونية ُتعىن بالتعـدد                
  .العقائدي كجزء من الدستور اجلديد
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   موضوع االستعراضاملالحظات اخلتامية للدولة  -٤  
حاول الوفد إعطاء صورة كاملة عن األحكام الدستورية والقانونية السارية اليت تعاجل   -٣٣٤

وقبل الوفد عدداً من التوصيات وأدىل بتعليقات على . الشواغل املعرب عنها يف بعض التوصيات
  .توصيات أخرى ينبغي اعتبار أهنا قد أحيط هبا علماً

ل إن القانون حيظر بشكل صارم حاالت االختفـاء القـسري           وكررت نيبال القو    -٣٣٥
وتتيح أحكام الدستور ألي فرد أو مجاعـة        . وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء يف نيبال      

. من األفراد اللجوء مباشرة إىل احملكمة العليا لالنتصاف من أي انتهاك حلقوقهم األساسـية             
 انتهاكات حقوق اإلنسان كاللجنة الوطنيـة  وباإلضافة إىل ذلك، توجد آليات أخرى ملعاجلة   

  .حلقوق اإلنسان واللجنة النسائية الوطنية
. وأعربت نيبال عن تقديرها للدور الذي تؤديه مفوضية حقوق اإلنسان يف نيبـال              -٣٣٦

، ٢٠٠٥وبالنظر إىل حدوث تغريات كبرية يف نيبال منذ أن أنشئ مكتب املفوضية يف عـام                
ومت تبليغ املكتب   . والية مكتب املفوضية يف نيبال ملدة ستة شهور       فإن احلكومة قررت متديد     

وهناك أسباب قوية وراء متديد الوالية ستة شهور بالنظر إىل          . هبذا القرار على النحو الواجب    
احلكم الذي أصدرته مؤخراً احملكمة العليا والتزام مجيع اجلهات الفاعلة السياسية بالـسالم،             

وقد كان هذا القرار دميقراطياً جداً    . لدستور يف غضون ستة أشهر    وكذلك ألنه ستتم صياغة ا    
من الناحية اإلجرائية، إذ مت التوصل إليه من خالل مشاورات واسعة مع أصحاب املـصلحة               

وأعربت نيبال عن رغبتها يف . فيهم األحزاب السياسية واملؤسسات الوطنية واجملتمع املدين   مبن
ل حقوق اإلنسان وعن التزامها بتنفيذ التوصيات اليت حظيت         العمل مع اجملتمع الدويل يف جما     

بقبوهلا وحثت اجملتمع الدويل على احترام السري العادي لعملية صنع القرار الدميقراطية الـيت              
  .اتبعتها حكومة نيبال

ورأت نيبال أن التقرير الذي هي بصدد اعتماده سيكون مبثابـة مرجـع بالنـسبة                 -٣٣٧
وستعمل نيبال يف شراكة مع اجملتمع املدين       . حتسني حالة حقوق اإلنسان   جلهودها الرامية إىل    

  .واحلركات االجتماعية من أجل تنفيذ التوصيات

  سانت لوسيا    
 وفقاً جلميـع    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥ يف   سانت لوسيا اسُتعرضت احلالة يف      -٣٣٨

  :  الوثائق التالية واستناداً إىل٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
من مرفق قـرار    ) أ(١٥ وفقاً للفقرة     سانت لوسيا  التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/LCA/1/Corr.1، وA/HRC/WG.6/10/LCA/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/LCA/2(؛  
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  ).A/HRC/WG.6/10/LCA/3) (ج(١٥أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة املوجز الذي   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٧ املعقودة يف    ١٦ويف اجللسة     -٣٣٩
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف سانت لوسيااحلالة 
مـل املعـين    تقريـر الفريـق العا    سانت لوسيا   وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٣٤٠

بـشأن التوصـيات    سـانت لوسـيا     وآراء  ) A/HRC/17/6(باالستعراض الدوري الشامل    
االستنتاجات وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود              أو/و

 امل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق الع         عاجلعلى املسائل أو القضايا اليت مل ت      
  ).A/HRC/17/6/Add.1 أيضاً انظر(

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

رحبت سانت لوسيا بعملية االستعراض الدوري الشامل ألهنا فرصة للوقوف علـى              -٣٤١
. ا البلد من أجل إنشاء الظروف املواتيـة الرتقـاء سـكانه       نظرة العامل إىل اجلهود اليت يبذهل     

وجيـري  . وأعربت سانت لوسيا عن تقديرها للتعليقات واالقتراحات والتوصيات اليت تلقتها         
النظر يف التوصيات ملعرفة ما إذا كانت تناسب استراتيجيات البلد اإلمنائية وكيف ميكنها أن              

لتعاون فيها مع أطراف أخرى أن حيسن قدرة سانت         حتسن أداءه وأي اجملاالت اليت من شأن ا       
وقد كانت هذه النقطـة األخـرية شـاغل    . لوسيا على تزويد سكاهنا بأفضل أطر احلوكمة  

  .احلكومات املتعاقبة يف سانت لوسيا
وذكّرت سانت لوسيا بأن البلد فيت وبأن موارده الطبيعية حمدودة وعدد سكانه قليل               -٣٤٢

. ون من حكومتهم أقل من ضمان العيش يف سالم وأمـن وازدهـار            إال أن سكاهنا ال يتوقع    
ويتطلب هذا األمر قبول مجيع املواطنني لألولويات والسياسات وعمليـات صـنع القـرار              

لذلك، فإن التفاعل وتبادل املعلومات والتشاور على مجيع املستويات أمور          . ومشاركتهم فيها 
، على الرغم من التحديات العديـدة       وتصنيف سانت لوسيا كبلد متوسط الدخل     . ضرورية

اليت يواجهها، ومتكنها من حتقيق العديد من الغايات يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، بـل               
أكثر منها يف بعض احلاالت، دليل على رغبة كل من احلكومة والسكان يف ضمان حتقيـق                

 اإلنسان للمواطنني   واألهم من هذا وذاك، جيب احترام حقوق      . املكاسب على مجيع اجلبهات   
وجلميع من يأيت إىل البلد، والتحلي باليقظة على الدوام حرصاً على تصحيح النواقص بأسرع              

  .وأشارت سانت لوسيا إىل أهنا استعرضت التوصيات املقدمة ضمن هذا اإلطار. ما ميكن
 التوصيات ومثلما يتبني من التقرير الوطين ومن الردود املقدمة معاً، تتوافق العديد من             -٣٤٣

بينما جيري النظر يف توصيات أخرى وسُتّتخذ قـرارات         . مع مرامي البلد ويتم بالفعل تناوهلا     
والسبب يف هذا أن سانت     . بشأهنا بعد إجراء املشاورات واستعراض قدرة البلد على تنفيذها        

خذته على  لوسيا تأخذ التزاماهتا وواجباهتا مأخذ اجلد وتريد أن تضمن تنفيذ أي التزام إذا ما أ              
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 املقدمة ملساعدة البلد على جتـاوز       تويف هذا الشأن، رحبت سانت لوسيا باملقترحا      . نفسها
التحديات من خالل مساعدته على حتسني قدراته يف جمال املوارد البشرية وتطوير السياسات             

  .وتنفيذها وتبادل اخلربات
  .وبعد ذلك، أبرزت سانت لوسيا بعض النقاط املهمة  -٣٤٤
ما يتعلق بعمليات التصديق، بينت سانت لوسيا بإجياز يف اإلضافة املرفقة بالتقرير            ففي  -٣٤٥

املعاهدات أو االتفاقيات اخلمس اليت ُتعترب أشد إحلاحاً يف ضوء املوارد البشرية احملـدودة يف               
وباإلضافة إىل ذلك، سُينظر على سبيل األولوية يف الربوتوكـوالت          . البلد وتأثريها يف اجملتمع   

ختيارية امللحقة ببعض االتفاقيات األخرى، كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى            اال
واعُتربت صكوك أخرى مهمة أيضاً بيد أنه من الضروري احلرص علـى            . التمييز ضد املرأة  

  .اختاذ التدابري خطوةً خطوةً
للدسـتور  وفيما يتعلق باإلطار التشريعي، شَرعت سانت لوسيا يف عملية استعراضٍ             -٣٤٦

ورغم أن سانت لوسيا ليست طرفاً يف       . ستتيح إجراء تعديالت بناًء على ما يفضله املواطنون       
. عدد من االتفاقات الدولية، فإن أحكاماً ذات صلة قد أُدرجت بالفعل يف التشريعات الوطنية       

بل إن العديد من أحكام بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،              
عه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، قـد              وقم

 /شـباط أُدرجت يف قوانني البلد من خالل قانون مكافحة االجتار الذي دخل حيز النفاذ يف               
  .٢٠١٠ فرباير
ت وفيما يتعلق بالتوصيات الرامية إىل تقوية مؤسسات حقوق اإلنسان، أكدت سان            -٣٤٧

لوسيا أهنا تعتزم زيادة قدرة أمانة املظامل الربملانية ونطاق صالحياهتا كوسيلة لترسيخ سبل جرب         
  .فعالة فيما يتعلق بالشواغل والتظلمات املتعلقة حبقوق اإلنسان

فقد أبلغت سـانت لوسـيا   . وقد كانت قضية الشباب املهمَّش مصدر قلق متعاظم     -٣٤٨
ن عن زيـادة املخصـصات يف امليزانيـة احلكوميـة يف            جملس حقوق اإلنسان أنه مت اإلعال     

 من أجل تنفيذ السياسات القائمة وتنفيذ سياسات وبرامج جديـدة يف            ٢٠١١أبريل  /نيسان
وباإلضافة إىل ذلك، ال تفتأ احلكومة تطوِّر عالقات شراكة مع منظمات غـري             . هذا الشأن 

تجابة الحتياجات الشباب   حكومية وأخرى جمتمعية ومنظمات عقائدية من أجل ضمان االس        
  .على حنو كاٍف ويف الوقت املناسب

وفيما يتعلق باألطفال، اتُّخذت خطوات لضمان أن يولد األطفال وهم يف صـحة               -٣٤٩
ومن الضروري السهر على استمرار حصوهلم على كافة أشكال احلماية اليت متكّنـهم         . جيدة

صالحات تشريعية على الصعيد الـوطين  وجيري إدخال إ. من النمو تدرجيياً وجتنبهم التهميش  
ويف إطار منظمة دول شرق الكارييب من أجل ضمان حتسني سبل احلماية ومستويات املعيشة              

  .لفائدة األطفال
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وفيما يتعلق باملسنني، يويل السكان واحلكومة معاً قدراً متساوياً من األمهية لرعايـة               -٣٥٠
 كي تليب االحتياجات الناشـئة عـن تـشيُّخ          وقد ُبنيت دار جديدة لرعاية املسنني     . املسنني

  .السكان حيث يسعى البلد إىل حتسني نوعية احلياة والرعاية الصحية
وفيما يتعلق بالتعذيب والعنف، والعنف ضد املرأة علـى اخلـصوص، مل تتـسامح         -٣٥١

. احلكومة مع أي شكل من أشكال العنف يف حق أي شخص أو جمموعة مـن األشـخاص              
يا القول إن دستورها حيمي بالفعل مجيع األشخاص من األفعال املخالفة           وكررت سانت لوس  

. وإن التشريعات الداخلية، مبا فيها القانون اجلنائي، تنص على مزيد من تدابري اجلـرب   للقانون  
وتدرك احلكومة  . وباإلضافة إىل ذلك، من املمكن تشديد بعض تلك التدابري بعد استعراضها          

باب اجلذرية لتلك األفعال والتصدي ملصادرها ولذلك فإهنـا تتخـذ           احلاجة إىل معاجلة األس   
إجراءات ليس من أجل تعديل اإلطار القانوين فحسب، وإمنا من اجل التـصدي للعوامـل               

. االجتماعية واالقتصادية أيضاً، مما سيساعد يف احلد من تلك األفعـال أو القـضاء عليهـا               
اإلجيايب للشواغل يف هذه اجملاالت يكون عرب وأعربت سانت لوسيا عن اعتقادها بأن التصدي 

التثقيف والتربية املدنية والربامج اليت تساعد على زرع االحترام بني الناس وإحداث التغـيري              
  .االجتماعي

وفيما يتعلق باجلوانب االجتماعية واالقتصادية والفقر، ظل اجتثاث الفقر أحد ركائز             -٣٥٢
.  هو السبب اجلذري وراء العديد من الشرور يف اجملتمع         سياسات احلكومة وبراجمها ألن الفقر    

وأعربت احلكومة عن التزامها بضمان استمرار وتقوية الربامج الرامية إىل تقـدمي اخلـدمات              
وقد أُجنزت العديد من تلك الربامج بواسطة وكاالٍت كصندوق سانت لوسيا للتنمية            . للفقراء

اتية متنوعة إىل ضمان نوعية حيـاة أفـضل         االجتماعية الذي يسعى من خالل تدابري سياس      
  .للفئات احملرومة اجتماعياً أو اقتصادياً

ويف اخلتام، أعربت سانت لوسيا عن شكرها للدول األعضاء على ما قدمتـه مـن                 -٣٥٣
وأكدت جمللس حقوق اإلنسان أنه لن ُيدَّخر جهد يف سبيل تنفيـذ        . تعليقات وتوصيات قّيمة  

  .لالتوصيات اليت حظيت بالقبو

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

أعربت اجلزائر عن تقديرها ملشاركة سانت لوسيا البّناءة يف عمليـة االسـتعراض               -٣٥٤
ظهـر  وأحاطت علماً بالتزام احلكومة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان الذي ي      . الدوري الشامل 

وأعربت اجلزائر عن تقديرها،    . من خالل قبول البلد لألغلبية الساحقة من التوصيات املقدمة        
على اخلصوص، لقبول سانت لوسيا التوصيات بالتصديق على الصكوك الدولية اليت مل تنضم             
إليها بعد، كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        

وفضالً عن ذلك،   . تصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       االق
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شجعت اجلزائر سانت لوسيا على النظر يف دعم اجلهود اجلارية حلمل مجيع الـدول علـى                
وأشادت . االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          

اجلهود املبذولة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان عن طريق إعمـال األهـداف             اجلزائر أيضاً ب  
وبالنظر إىل ضعف سانت لوسـيا أمـام        . اإلمنائية لأللفية رغم التحديات اليت يواجهها البلد      

الصدمات اخلارجية والكوارث الطبيعية، ينبغي للمجتمع الدويل أن يقّدم املـساعدة للـدول        
جل متكينها من معاجلة أولوياهتا اإلمنائية وتعزيز حقوق اإلنسان يف اجلزرية الصغرية النامية من أ

  .الوقت نفسه
وأبرزت كوبا مشاركة سانت لوسيا البّناءة يف مناقشات الفريق العامل وردود الوفد              -٣٥٥

وأقرت كوبا جمدداً بالتقدم الذي أُحرز      . على معظم األسئلة اليت طُرحت أثناء احلوار التفاعلي       
ق اإلنسان وال سيما قرار احلكومة الثابت باحلد من الفقـر وحتقيـق التنميـة               يف جمال حقو  

االجتماعية واالقتصادية واإلصرار على ضمان احلق يف التعليم للجميع والتدابري املتخـذة يف             
وألغراض تنفيذ التوصـيات    . جمال الصحة وحقوق املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسّنني       

ن على سانت لوسيا االستمرار يف الوفاء بالتزامها بتعزيز ومحاية          اليت حظيت بالقبول، سيكو   
  .حقوق اإلنسان وبوضع خطط وتدابري فيما يتعلق مبختلف القضايا

ورحب املغرب بالنهج الصريح واملنفتح الذي اعتمدته حكومة سانت لوسيا أثنـاء              -٣٥٦
سيا من تقدم مذهل يف     وأشاد املغرب مبا حققته سانت لو     . عملية االستعراض الدوري الشامل   

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وال سيما ما يتعلق منها باحلد من الفقر وبتعزيز املساواة بـني       
وكرر دعمـه   . ورحب املغرب بقبول توصياته الثالث    . املرأة والرجل وباحلصول على التعليم    

لوسيا كل مـا يف     للحكومة فيما تبذله من جهود إمنائية وأعرب عن أمله يف أن تبذل سانت              
  .وسعها يف سبيل تنفيذ التوصيات

عن احتفائها بروح االنفتـاح وبـاملوقف   )  البوليفارية-مجهورية (وأعربت فرتويال    -٣٥٧
البّناء الذي أبانت عنه حكومة سانت لوسيا أثناء عملية االسـتعراض، إذ قـدمت أجوبـة                

. ياساهتا االجتماعية واالقتصادية  ملموسة على األسئلة ال سيما منها تلك املتعلقة بالنهوض بس         
وشددت فرتويال على اجلهود اليت بذلتها احلكومة من أجل مكافحة الفقر وأسـفرت عـن               
اخنفاض كبري يف حالة الفقر املدقع بفضل تطبيق برامج اجتماعية كإنشاء صـندوق التنميـة               

. ت األساسـية  االجتماعية وبرنامج املساعدة العمومية والصندوق االئتماين لتغطية احلاجـا        
ومكّن االستعراض الدوري الشامل أيضاً من الوقوف على اجلهود اليت بذلتها سانت لوسـيا              
من أجل تعميم التعليم األساسي والثانوي إذ جعلت التعليم إلزامياً ما بني سن اخلامسة وسن               
 اخلامسة عشرة، بوصف ذلك الوسيلة الوحيدة للحد من الفقر ولتحقيق التنمية االقتـصادية            

وشجعت فرتويال احلكومة على إعطاء األولويـة للـسياسات         . والرفاه االجتماعي يف البلد   
االجتماعية بدعم من التعاون الدويل املمنوح دون شروط وذلك من أجل محايـة وكفالـة               

  .مستقبل السكان قاطبةً
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  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
اإليدز بالتزام  /ة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري       ورحبت الشبك   -٣٥٨

احلكومة بقبول عدد من التوصيات املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل وبتوعية عامـة             
وقالت الشبكة إن التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي موجود وإن   . اجلمهور مبسألة التمييز  

تشرعن وُتدمي األفكار االجتماعية والثقافية املسبقة وتسّهل ارتكاب العنف         القوانني التمييزية   
وأعربت الشبكة القانونية الكندية املعنية     . يف حق األشخاص بناًء على ميلهم اجلنسي املفتَرض       

اإليدز عن أملها يف أن يقدم جملس حقوق اإلنسان توصـيات           /املناعة البشري بفريوس نقص   
 منها الطلب إىل أعضاء جلنة إصالح الدستور أن تنشر تقريرها النهائي            أشد قوة بالقيام بأمور   

علناً وأن تظل هذه العملية موضع مساءلة من الشعب وأن تتسم بالشفافية؛ وذكّرت الشبكة              
وأشارت الـشبكة   . القانونية سانت لوسيا باحترام ومحاية وإعمال حقوق كل فرد دون متييز          

 جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسية           إىل أن مجاعة املثليات واملثليني    
يطالبون سوى بالتمتع بنفس احلقوق واحلماية مبوجب القانون املتوفرة بالفعل للمجتمـع             ال

وأعربت الشبكة الكندية عن تقديرها الخنراط احلكومة يف عمليـة          . األوسع يف سانت لوسيا   
اصلة العمل معها من أجل تنفيذ التوصـيات        االستعراض الدوري الشامل وعن استعدادها ملو     

  .اليت تقع ضمن نطاق واليتها
وأحاطت منظمة العفو الدولية بالتزام احلكومة بالنظر يف التصديق على العهد الدويل              -٣٥٩

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
دير أنه مل تنفذ أي عقوبة إعدام يف البلد طيلة السنوات اخلمـسة             والحظت مع التق  . والثقافية

إال أهنا أعربت عن أسفها ألن سانت لوسيا ليست بصدد االنتقال إىل فـرض              . عشر األخرية 
وحثت منظمةُ العفو الدولية احلكومة على      . وقف رمسي الستخدام عقوبة اإلعدام أو إللغائها      

ن وقف اختياري رمسي لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائهـا،         إعادة النظر يف التوصيات باإلعالن ع     
وبتخفيف مجيع عقوبات اإلعدام إىل عقوبات بالسجن، وبالتـصديق علـى الربوتوكـول             

ورحبت منظمـة   . االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
د األشخاص بسبب ميلهم اجلنسي     العفو الدولية بالتزام سانت لوسيا بإدانة أعمال العنف ض        

أو هويتهم اجلنسية، إال أهنا أعربت عن أسفها لرفض عدد من التوصيات برتع صفة اجلرم عن 
العالقات اجلنسية بني شخصني راشدين من نفس نوع اجلنس ومبكافحة التمييز على أسـاس             

  .امليل اجلنسي

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
ت سانت لوسيا عن شكرها جلميع من أبدو تأييداً وملن عارضـوا أو قـدموا               أعرب  -٣٦٠

وكررت سانت لوسيا القول إن الدستور حيمي مجيع األفراد دومنا متييز           . بالفعل مساعدة للبلد  
فـإذا  . من أي نوع وأن الدولة ال تلتزم بأمر إال إذ كانت متأكدة من أهنا تستطيع تنفيـذه                

السرعة اليت يرغب فيها البعض يف مجيع القضايا، فذلك ألن البلد           تتمكن من حتقيق تقدم ب     مل
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وتؤكد سانت لوسيا استعدادها للنظـر يف إمكانيـة إدراج          . يرغب يف ضمان تنفيذ تعهداته    
  .توصيات يف استراتيجية البلد اإلمنائية

  ُعمان    
األحكـام   وفقاً جلميع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٦ يف   ُعماناسُتعرضت احلالة يف      -٣٦١

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة      ُعمان التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/OMN/1/Corr.1، وA/HRC/WG.6/10/OMN/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥للفقـرة   جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً              )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/OMN/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/OMN/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٧ املعقودة يف    ١٦ويف اجللسة     -٣٦٢
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف ُعماناحلالة 
تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض       ُعمان  ج استعراض احلالة يف     وتتضمن نتائ   -٣٦٣

أو االستنتاجات وما قدمته    /بشأن التوصيات و  ُعمان  وآراء  ) A/HRC/17/7(الدوري الشامل   
قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت               

 أيـضاً  انظـر ( ناء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل      معاجلة كافية أثعاجلمل ت 
A/HRC/17/7/Add.1.(  

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

يدة لعـرض  أكد وفد ُعمان جمدداً أن االستعراض الدوري الشامل قد أتاح فرصة مف       -٣٦٤
التقدم الذي أُحرز واإلجنازات اليت حتققت يف سلطة ُعمان ومكن يف الوقت نفسه ُعمان من               

وأكدت ُعمان أن التنمية البشرية واالقتـصادية       . االستفادة من جتربة وتوصيات دول أخرى     
 واالجتماعية يف البلد ترمي دائماً إىل حتقيق أعلى مستويات املعيشة مع احلفاظ على الكرامـة              

اإلنسانية واحلرية والسلم بواسطة إطار تشريعي متكامل يكفل العدالة واملساواة واملـسؤولية            
  .االجتماعية

وبعد فترة وجيزة من اعتماد الفريق العامل تقريـَر اللجنـة الوزاريـة يف كـانون                  -٣٦٥
ارة ، اجتمعت اللجنة الوزارية املكلفة بإعداد التقرير الـوطين بقيـادة وز           ٢٠١١يناير  /الثاين

وفضالً عن  . الشؤون اخلارجية ملناقشة التوصيات اليت مت تسلمها ولصياغة موقف ُعمان منها          
ذلك، عقدت وزارة الشؤون اخلارجية، مع املكتب اإلقليمي للمفوضـية الـسامية حلقـوق     
اإلنسان، حلقة عمل حول املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان من أجل توطيد التعاون وتعزيز             
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امني هذه املعاهدات مع مراعاة درجة التنمية اليت بلغتها السلطنة وذلك بغيـة             فهم كامل ملض  
  . تنفيذها تدرجيياً

 توصية أثناء االستعراض اخلـاص هبـا،        ١٦٦وأشار الوفد إىل أن ُعمان قد تلقت          -٣٦٦
.  توصية ورفضت اثنيت عـشرة توصـية       ٥١ توصيات وأّجلت النظر يف      ١٠٣وقبلت منها   

 توصية إضـافية مـشرياً إىل أن        ٣٩ه لإلعالن بأنه ميكنه اآلن قبول       وأعرب الوفد عن سرور   
ويف هذا الشأن، ساق الوفد مثاالً بالقول       . حمتوى التوصيات وتنفيذها أهم بالطبع من عددها      

إن توصيةً تتعلق بأمهية استقالل النيابة العامة قد ُنفذت عن طريق مرسوم ينص على الفـصل               
ووفقاً ملا تقتضيه أحكام اإلطار التشريعي يف ُعمان، قبلت . لتنفيذيةبني النيابة العامة والسلطة ا  

ُعمان توصيةً بالنظر يف االنضمام إىل أربع معاهدات أساسية وهي العهد الـدويل اخلـاص               
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           

غريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية            واتفاقية مناهضة التعذيب و   
  .املهينة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري أو

وفضالً عن ذلك، قبلت ُعمان، انطالقاً من إمياهنا باالخنراط الصريح والبّناء مع آليات       -٣٦٧
 ببحث إمكانية توجيه دعوة دائمة إىل مجيع        حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة، توصيةً      

وقبلت أيضاً توصيات بتوطيد جلنتها الوطنية حلقوق اإلنـسان وجبعلـها   . اإلجراءات اخلاصة 
متتثل ملبادئ باريس يف ضوء الدور اهلام الذي تؤديه اللجنة يف الوصل بـني اجملتمـع املـدين            

، بالتعاون ٢٠١٠ة بادرت يف عام  ويف هذا الشأن، ذكر الوفد أن اللجن      . ومؤسسات احلكومة 
مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل عقد حلقة عمل يف ُعمان حول دور املؤسـسات               

ومن أهم االستنتاجات اليت خلُصت إليهـا حلقـة         . الوطنية حلقوق اإلنسان وطريقة عملها    
 سـوى لبـضع     العمل أن اللجنة متتثل بالفعل، إىل حد كبري، ملبادئ باريس وأهنا ال حتتـاج             

  . تعديالت إضافية
وقبلت ُعمان أيضاً عدداً من التوصيات اليت تقترح استعراض بعض القوانني وإعادة              -٣٦٨

النظر يف حتفظات خمتلفة كانت قد أُبديت على أحكام وردت يف معاهدات حقوق اإلنسان              
  .علماً بأن إصالح التشريعات وعصرنتها عملية متواصلة يف ُعمان

ام، أكد الوفد أن ُعمان ما فتئت تعمل على زيادة تعزيز حقوق اإلنـسان              ويف اخلت   -٣٦٩
  .بوسائل منها التوعية واختاذ التدابري التشريعية وتوطيد مؤسساهتا

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

فقت على عدد كبري من التوصـيات املقدمـة أثنـاء           الحظت قطر أن ُعمان قد وا       -٣٧٠
وظهر من طريقة تعامل ُعمان مع      . االستعراض مبا يف ذلك التوصيات اخلمس اليت قدمتها قطر        

وأشادت قطر جبهـود    . االستعراض تعاوهنا البّناء مع جملس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض        
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ت األساسية وبالتقدم الذي أحرزته يف      ُعمان املتواصلة لترسيخ ومحاية حقوق اإلنسان واحلريا      
إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة يف جمايل الصحة والتعليم، وحقـوق            

  .املرأة والطفل، باإلضافة إىل اجلهود اجلارية للنهوض باحلقوق املدنية والسياسية
توصيات مبا فيها تلك    والحظت اململكة العربية السعودية أن ُعمان قد قبلت معظم ال           -٣٧١

وأعربت عن تقديرها الخنراط ُعمان البّناء مع اآلليات التابعـة جمللـس            . اليت قدمتها اململكة  
حقوق اإلنسان والنفتاحها على التعاون واحلوار يف جمال حقوق اإلنـسان علـى الـصعيد               

ختـاذ  وقالت إن ُعمان قد برهنت على التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان عن طريـق ا             . الدويل
وقالت أيضاً إن االستعراض الدوري الشامل أتاح فرصة        . تدابري تشريعية ومؤسسية ملموسة   

لالطالع على اجلهود اليت تبذهلا ُعمان من أجل استمرار النهوض بقوانينها ومؤسساهتا بغرض             
  .محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وأشادت اململكة باجنازات ُعمان

عاوهنا مع آلية االستعراض الدوري الشامل كما تبـّين         وأثنت الكويت على ُعمان لت      -٣٧٢
وأعربت الكويت عن تقديرها للجهود الكـبرية الـيت         . من قبوهلا عدداً كبرياً من التوصيات     

بذلتها ُعمان يف سبيل ترسيخ حقوق اإلنسان ورحبت بقبوهلا التوصيات بتوجيه دعوة دائمة             
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة     إىل اإلجراءات اخلاصة وبالنظر يف االنضمام إىل   

  .والسياسية
وأشادت اجلزائر باخنراط ُعمان اإلجيايب مع آلية االستعراض الدوري الشامل وبقبوهلا             -٣٧٣

عدداً كبرياً من التوصيات مبا فيها التوصيات اليت قدمتها اجلزائر وتتعلق بإمعـان النظـر يف                
نها العهدان الدوليان وفيما يتعلق بتعزيـز       التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وخاصة م      

دور املرأة يف احلياة العامة وبوضع برامج تتعلق بالعمل الالئق وببذل مزيد من اجلهود لتنميـة               
والحظت اجلزائر أن قبول ُعمان لعدد كبري من التوصيات يربهن علـى التزامهـا              . األرياف

  .بعض التوصيات األخرىوأعربت عن تفهُّمها ملوقف ُعمان من . حبقوق اإلنسان
والحظت سري النكا أن احلق يف التنمية، مبا فيها التنمية البشرية، من اجملاالت ذات                -٣٧٤

. األولوية بالنسبة لُعمان، وأعربت عن تقديرها لتوفري التعليم باجملان لكافة املواطنني الُعمانيني           
لنساء واألطفـال ويف جمـايل      وقد أدت هذه السياسات إىل حتقيق تقدم جدير بالثناء لفائدة ا          

والحظت سري النكا التقدم الذي أُحرز فيما خيص العمال املهاجرين ومن           . الصحة والتعليم 
. مظاهره إنشاء هياكل قانونية حتمي حقوق العمال والتزام ُعمان باستعراض قوانني العمـل            

الطفـل  وأحاطت سري النكا علماً بقرار ُعمان سحب أربعة حتفظات على اتفاقية حقوق             
وأعربت سري النكا عن تقديرها اللتزام ُعمـان بـضمان        . واحلد من نطاق حتفظني آخرين    

  .التنسيق مع خمتلف أصحاب املصلحة يف املتابعة الوطنية لالستعراض الدوري الشامل
وأقرت كوبا بالتدابري اليت اختذهتا ُعمان فيما يتعلق بالتعليم والصحة ومكافحة االجتار   -٣٧٥

وقد قدمت كوبا توصيات بشأن احلق يف الصحة واحلق يف        . خاص ذوي اإلعاقة  وحقوق األش 
وأحاطت علماً بقبول ُعمان عدداً كبرياً مـن     . التعليم ومشاركة املرأة يف األنشطة االقتصادية     
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أما اآلن فعلى احلكومة أن تنفذ هذه التوصيات وأن . التوصيات مبا فيها تلك اليت قدمتها كوبا
  . وتدابري للمضي يف النهوض بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانتضع برامج وخططاً

وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها ملا تبذله ُعمان من جهود يف سـبيل                -٣٧٦
محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وأثنت على التدابري اليت اختذهتا أثناء االستعراض الدوري الشامل 

لة يف جمال حقوق اإلنسان وال سيما منها اإلصالحات      واليت هي انعكاس جلهود ُعمان املتواص     
املؤسسية والتشريعية، مبا يتفق مع االحتياجات واخلصوصيات الوطنية، وهبدف احملافظة على           

والحظت اإلمـارات   . الكرامة اإلنسانية وحتقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع       
ار سياسيني على تنفيذ مجيع التوصيات الـيت        العربية املتحدة ما تظهره ُعمان من إرادة وإصر       

  .حظيت بقبوهلا
وأيدت الواليات املتحدة التوصيات املقدمة إىل ُعمان بتعزيز آليات املساعدة ومحاية             -٣٧٧

احلقوق لصاحل العمال املهاجرين وخدم املنازل، وأعربت عن تقديرها لقبول ُعمـان عـدة              
الحظت أن ُعمان أبانت عن ضـبط نفـس         و. توصيات بشأن حرية التعبري وحقوق العمال     

مناسب يف التعامل مع االحتجاجات العمالية املستمرة وأحاطت علمـاً مببادرهتـا بإشـراك              
وشجعت ُعمان على مواصـلة جهودهـا لتوعيـة أصـحاب العمـل             . الباحثني عن عمل  

 وقالت  .واملستخَدمني حبقوقهم ومسؤولياهتم يف جمال العمل مبوجب القوانني الوطنية والدولية         
الواليات املتحدة إهنا تتطلع إىل استمرار ُعمان يف تعاطيها اإلجيايب مـع القطـاع اخلـاص                

  .والنقابات
وأحاطت فلسطني علماً بتفاعل ُعمان اإلجيايب مع آليات جملس حقـوق اإلنـسان               -٣٧٨

 وأقرت مبا تبذله ُعمان من جهود يف خمتلف اجملاالت االجتماعيـة          . وبقبوهلا معظم التوصيات  
واالقتصادية وقالت إن تعاون ُعمان مع مجيع آليات اجمللس يربهن علـى التزامهـا حبقـوق                

وأضافت بأن االستعراض الدوري الشامل يتيح فرصة مفيدة لالطالع على ما تبذله            . اإلنسان
  .ُعمان من جهود يف سبيل تطوير تشريعاهتا وترسيخ حقوق اإلنسان فيها

 توصية ويف ذلك دليل على إصرار ُعمان        ١٤٢ ُعمان   وأحاطت البحرين علماً بقبول     -٣٧٩
على مواصلة اجلهود من أجل الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وعلى تـوفر اإلرادة               

 سيما الوأعربت البحرين عن تقديرها لقبول ُعمان توصياهتا و       . السياسية لديها لتحقيق ذلك   
سان يف املناهج الدراسية وللقضاء على مجيع       توصيتها بزيادة اجلهود إلدماج ثقافة حقوق اإلن      

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . أشكال التمييز ضد املرأة ولزيادة متثيل املرأة يف اجمللس االستشاري         
أشادت البحرين باهتمام ُعمان مبكافحة االجتار بالبشر وبتركيزها علـى احلـق يف التنميـة               

علق حبقوق املـرأة والطفـل والعمـال        وبإجنازاهتا يف جمايل الصحة والتعليم، خاصة فيما يت       
  .املهاجرين

وأثىن العراق على ُعمان لتفاعلها اإلجيايب مع عملية االستعراض الدوري الـشامل،              -٣٨٠
وأشـار  . وهو األمر الذي يدل على رغبتها يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية            
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هـا التوصـية باالنـضمام إىل     توصية يف اجملموع، مبا في١٤٢العراق إىل أن ُعمان قد قبلت   
الصكوك األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مما يدل على إصرار السلطنة على االلتزام مبعايري             

  .ومبادئ حقوق اإلنسان

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
دي لالعتداء على العمال    أبرز امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان أمهية التص          -٣٨١

املهاجرين واستغالهلم بواسطة تدابري ترمي إىل مكافحة االجتار بالبشر وإىل حتسني ظـروف             
وأعرب امللتقى األفريقـي عـن      . عيش العمال املهاجرين وإمكانية احلصول على عمل الئق       

ورغم . ماعيةسروره ملا الحظه من تقدم يف فترة قصرية فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجت
بعض أوجه التحسن اليت طالت حقوق املرأة، ال تزال هناك العديد من التحديات مبا يف ذلك                

وأحـاط امللتقـى    . تعرض املرأة للعنف وممارسات التمييز ضد املرأة، ال سيما يف األريـاف           
األفريقي علماً بسحب التحفظ على اتفاقية حقوق الطفل لكنه الحظ أن حالة األطفال الذين            

ودعا امللتقى  . يولدون خارج رباط الزوجية ال تزال تثري القلق فيما يتعلق بتربيتهم وتعليمهم           
  .األفريقي ُعمان إىل رفع كل قيد عن حرية التعبري يف الصحافة وعلى اإلنترنت

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
فيذ توصـيات االسـتعراض     أعرب وفد ُعمان عن تصميم احلكومة على متابعة وتن          -٣٨٢

وقال إن احلكومة مصممة على     . الدوري الشامل عن طريق جلنة خاصة أُنشئت هلذا الغرض        
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كجزء من سياسة قائمـة علـى               

ة وحريـة   فاحترام الكرامة اإلنـساني   . مبادئ، ال كخيار ميكن اتِّباعه اليوم والتخلي عنه غداً        
اإلنسان ورفاه اجملتمع وتنميته رهٌن باحترام مبادئ العيش الكرمي القائمة على املساواة وتكافؤ             
الفرص للجميع دومنا متييز، ويف جو من األمان واالستقرار يتسم باالنـسجام االجتمـاعي              

حقـوق  ُترمجـت إىل     وهذه هي املعايري الوطنية واملبادئ اهلادية اليت      . واالزدهار االقتصادي 
  .ويكفلها القانون األساسي

واغتنمت ُعمان الفرصة لتشكر مجيع الوفود واملنظمات غري احلكومية على مسامهاهتا             -٣٨٣
ووجهت شكرها بوجه خاص إىل رئيس جملـس        . البّناءة يف االستعراض ويف احلوار التفاعلي     

ود وعلى ما أبدوه    حقوق اإلنسان وإىل أعضاء اللجنة الثالثية واألمانة على ما بذلوه من جه           
  .من تعاون أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل

  النمسا    
 وفقاً جلميع األحكام    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٦ يف   النمسااسُتعرضت احلالة يف      -٣٨٤

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة     سا النم التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/AUT/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/AUT/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/AUT/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٧يف   املعقودة   ١٦ويف اجللسة     -٣٨٥
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف النمسااحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض      النمسا  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٣٨٦

ا قدمته  أو االستنتاجات وم  /بشأن التوصيات و  النمسا  وآراء  ) A/HRC/17/8(الدوري الشامل   
قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت               

 أيـضاً  انظـر (  معاجلة كافية أثناء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل     عاجلمل ت 
A/HRC/17/8/Add.1.(  

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

قالت النمسا إن عملية االستعراض الدوري الشامل من اإلجنازات األساسية جمللـس              -٣٨٧
حقوق اإلنسان وهي احتفاء حقيقي مببدأي عامليِة حقوق اإلنسان مجيعها واملساواة بني مجيع             

اض فرصة أخرى إللقاء نظرة جديدة علـى        فقد أتاح االستعر  . الدول وتأكيد متجدد عليها   
ومتت عملية إعداد التقرير الوطين املكثفـة يف جـو مـن            . حالة حقوق اإلنسان يف النمسا    

الصراحة والشفافية مبشاركة كاملة من املنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين واألوسـاط             
  .ختلف مستوياهتااألكادميية والربملان وهيئات حقوق اإلنسان املستقلة واحلكومة مب

وإن النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف النمسا من ِقبل الفريق العامـل، إىل جانـب                  -٣٨٨
األسئلة واملالحظات والتوصيات اليت سامهت هبا دولٌ أخرى، قدم للنمسا تقييماً حلالة حقوق     

  .اإلنسان فيها وزاوية إضافية ُينظر منها إىل مواطن القوة والضعف فيها
 منها على الفور ورفضت عشر توصيات       ٩٧ توصية قبلت    ١٨١مت النمسا   واستل  -٣٨٩

 توصية بتأييد   ٣٤، حظيت   ٥٤  لومن جمموع التوصيات ا   .  توصية منها قيد النظر    ٥٤وأبقت  
 توصيةً التزمت   ١٣١السلطات فأصبح بذلك العدد اإلمجايل للتوصيات اليت حظيت بالقبول          

  .النمسا بأن تنفذها بنجاح
نسيق تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الـشامل منـّسقو           وكُلف بت   -٣٩٠

حقوق اإلنسان داخل الوزارات االحتادية ويف احلكومات اإلقليمية، وهي مناصب اسُتحدثت           
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 وأصحاهبا مسؤولون عن تنسيق السياسات املتعلقة حبقوق اإلنـسان داخـل            ١٩٩٨يف عام   
  .جمال حقوق اإلنسان وتوصيات هيئات املعاهداتاحلكومة وبتنفيذ االلتزامات الدولية يف 

. ويؤدي منسقو حقوق اإلنسان أيضاً دوراً هاماً يف عملية احلوار مع اجملتمع املـدين               -٣٩١
فاستناداً إىل قائمة مواضيعية، ُتجمع مجيع التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل            

فتشرع كل وزارة يف حوار مواضيعي مع ممثلـي         . وحتال إىل الوزارة واهليئة احلكومية املعنية     
وفضالً عن ذلك، أُنشئت جلنة توجيهية      . اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية بشأن التنفيذ      

رفيعة املستوى خاصة باالستعراض الدوري الشامل، تتألف من مسؤولني رفـيعني يف قـسم     
قانون الدويل يف وزارة اخلارجيـة      القانون الدستوري لدى وزارة العدل االحتادية ويف قسم ال        

وأيدت اللجنة عملية االستعراض من أجل ضمان حتقيـق تقـدم           . وممثلني عن اجملتمع املدين   
وعقدت اللجنة اجتماعهـا األول     . متواصل يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل      

  .٢٠١١مايو /أيار ٢٥ يف
ب حتفظاٍت على اتفاقيات دولية     وقبلت احلكومة عدة توصيات تتعلق بالنظر يف سح         -٣٩٢

  . ما يتعلق منها باتفاقية حقوق الطفلسيما التتعلق حبقوق اإلنسان و
وقبلت النمسا التوصيات الرامية إىل توطيد اإلطار املؤسسي القائم الذي يتألف من              -٣٩٣

ق أمانة املظامل النمساوية، اليت وسعت يف السنوات األخرية نطاق أنشطتها يف جمال رصد حقو  
وقد أبـان  . اإلنسان، ومن آليات مظامل متخصصة ُتعىن باملساواة يف املعاملة ومبكافحة التمييز  

ولذلك، . نظام آليات احلماية املتخصصة هذه عن فعالية شديدة وأدى مهمته على حنو مركَّز            
 باالعتماد قُدِّم طلب بإعادة اعتماد جملس أمانة املظامل وهو حالياً قيد نظر اللجنة الفرعية املعنية

  .التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
وتعهدت النمسا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب            -٣٩٤

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كما قبلـت توصـيات     
، أرسلت احلكومـة    ٢٠١١مايو  /أيار ٢٣ويف  . ل يف هذا الشأن   االستعراض الدوري الشام  

اقتراحاً تشريعياً بتنفيذ الربوتوكول االختياري يرمي إىل صياغة أحكام دسـتورية جديـدة             
وينص املقترح التشريعي علـى     . وإجراء تعديل على قانون أمانة املظامل من أجل تقييمه علناً         

ساوي بصورة كبرية يف جمال احلماية من انتهاكات توسيع اختصاصات جملس أمانة املظامل النم
ووفقاً ملشروع القانون هذا، ستوسَّع والية جملس أمانة املظامل النمـساوي،           . حقوق اإلنسان 

الذي يضمن القانونُ الدستوري استقالله، وستكيَّف بنيته من أجل القيام بواجباتـه كآليـة              
  .وقائية وطنية

 ست جلان مستقلة مهامها، امتثاالً ملبادئ باريس، حتت         وتوخياً هلذا الغرض، ستتوىل     -٣٩٥
سلطة جملس أمانة املظامل وستجري زيارات لرصد مجيع أماكن االحتجاز أو احلرمـان مـن               

وفضالً عن ذلك، سُيعاد إنشاء اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، الـذي           . احلرية يف البلد  
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 سلطة جملس أمانة املظـامل النمـساوي   يعمل حالياً حتت سلطة وزارة الداخلية، ليصبح حتت 
  .وستوسَّع صالحياته لتشمل مجيع اجملاالت اإلدارية املعنية

كـانون  وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة حبقوق الطفـل، وافـق الربملـان يف                -٣٩٦
وأكـد  .  على مشروع قانون يدرج حقوق الطفل يف الدستور االحتادي         ٢٠١١يناير  /الثاين

ن بينها حق الطفل يف النشوء يف جو خالٍ من العنف ويف أن يربط بينه وبني القانون أحكاماً م  
وحظر القانون عمالة األطفال واالعتداء علـيهم       . والديه رابط مباشر ما مل يهدد ذلك رفاهه       

  .وطالب باملساواة يف املعاملة بني األطفال املعوقني واألطفال غري املعوقني
لتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من     وقالت النمسا إهنا ملتزمة با      -٣٩٧

االختفاء القسري يف أقرب وقت ممكن وإهنا بصدد إعداد الرسالة الالزمة لعملية التصديق كي    
وستدَرج جرمية االختفاء القسري يف قانون العقوبات بوصـفها جرميـة           . تقدمها إىل الربملان  

وقالت . يب احملددة مبا يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب       قائمة بذاهتا، باإلضافة إىل جرمية التعذ     
  .إنه جيري إعداد التعديالت ذات الصلة إلدخاهلا على القانون اجلنائي

وقبلت النمسا أيضاً عدداً من التوصيات املتعلقة بإعمال حقوق األقليـات بـشكل               -٣٩٨
الطوبوغرافية املزدوجة اللغة   ويف هذا الشأن، َتحقَّق فتح تارخيي فيما يتعلق باإلشارات          . كامل

 ممثلـون عـن    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٦وتتضمن املذكرة، اليت وقعها يف      . يف منطقة كارنيثيا  
احلكومة االحتادية وعن حكومة إقليم كارنيثيا وثالث منظمات متثل األقليـة الـسلوفينية يف              

ت الطرقية املزدوجة   كارنيثيا، حالً يستند إىل موافقة قاعدة عريضة من السكان بشأن اإلشارا          
اللغة ويتضمن عناصر عدة منها على اخلصوص اإلبقاء على اإلشارات الطرقية املزدوجة اللغة             

، وتنفيذ مجيـع قـرارات      )بصرف النظر عن النسبة املئوية من السكان ذوي األقلية        (القائمة  
ة مزدوجـة   احملكمة الدستورية بشأن اإلشارات الطريقة املزدوجة اللغة وإقامة إشارات طرقي         

 يف املائة على األقل من      ١٧,٥اللغة جديدة يف البلديات اليت يشكّل فيها السكان ذوي األقلية           
  . جمموع السكان

وينص القانون على استخدام لغة األقلية كلغة رمسية باألساس يف مجيع البلديات اليت               -٣٩٩
ك العرض على   وهناك مشروع قانون دستوري على وش     . توجد فيها إشارات مزدوجة اللغة    

ويتمثل جزء هام من احلل الوسط الذي مت االتفاق عليه يف التزام احلكومة االحتاديـة             . الربملان
بتخصيص أموال إضافية، زيادةً على الدعم املايل املوجود الذي يقدَّم للمجموعات اإلثنيـة،             

ملشاريع املزدوجة اللغة   من أجل تعزيز نظام التعليم املزدوجة اللغة يف كارنيثيا والثقافة احمللية وا           
وستخصص احلكومة االحتادية أيضاً أمواالً تنفَق بوجه خاص على مدرسة          . وبأكثر من لغتني  

  .املوسيقى السلوفينية يف كارنيثيا وستسهم يف إجياد حل دائم يضمن مستقبلها
وقبلت النمسا التوصيات بتعديل مواد من قوانينها ملكافحة التحريض على الكراهية             -٤٠٠

. اهلجمات على جمموعات األقليات ولضمان املساواة بني مجيع األقليات الدينية يف احلمايـة       و
وتلتزم النمسا التزاماً ثابتاً مبكافحة التمييز . وقدمت احلكومة بالفعل مشروع قانون إىل الربملان  
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. لنمساويوكره األجانب والعنصرية وبتقوية التدابري الرامية إىل إدماج املهاجرين يف اجملتمع ا           
وأنشأت حكومة النمسا أمانة جديدة تابعة للدولة مكلفة باإلدماج وتعمل علـى التوعيـة              
بالسياسات احلكومية يف جمال اإلدماج، كما أهنا مهدت الطريق أمام تنفيِذ أكثر فعالية خلطة              
العمل الوطنية من أجل اإلدماج اليت تنص على عدد من إجـراءات اإلدمـاج يف خمتلـف                 

لذلك، فإن النمسا ال تـرى      .  مبا يف ذلك تدابري ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز        اجملاالت،
ضرورةً لوضع خطة عمل أخرى منفصلة تتعلق بالتمييز إذ إن التركيز ينصب علـى تنفيـذ                

  .تدابري ملموسة
فاحلكومة مقتنعة بأن   . وال تعتزم النمسا وضع خطة عمل عامة تتعلق حبقوق اإلنسان           -٤٠١

ل املواضيعية القائمة أكثر تركيزاً، ومن مث فإهنا أكثر فعالية يف مكافحة أوجه النقص              خطة العم 
  .امللموسة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

وليس من الوارد يف الوقت احلايل إجراء أي تغيريات تشريعية فيمـا يتعلـق بتـبين                  -٤٠٢
دنية بني األزواج من    األطفال من ِقبل أزواج من نفس نوع اجلنس حيث إن إقرار الشراكة امل            

ومع ذلك، ال تزال دعوى قانونية تتعلق مبسألة مـشاهبة          . نفس نوع اجلنس مل يتم إالّ مؤخراً      
  .قيد نظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

وستقدم النمسا يف الوقت املناسب تقريراً مرحلياً أو تقريراً عن منتصف املدة بشأن               -٤٠٣
  .راض الدوري الشاملمستجدات تنفيذ توصيات االستع

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

هنأت اجلزائر النمسا على انتخاهبا دولة عضواً جديدة يف جملس حقـوق اإلنـسان                -٤٠٤
جيابيـة إىل رغبـة     ونظرت اجلزائر بإ  . ١٦٠ توصية من جمموعة     ١٣١وأحاطت علماً بقبوهلا    

النمسا يف تنفيذ تدابري لضمان املساواة بني اجلنسني يف سوق العمـل وتـشجعت لقبوهلـا                
وأعربت اجلزائر عن أمنيتها بأن تقبـل       . التوصيات مبكافحة التمييز العنصري وكره األجانب     

ين وأفراد  أستراليا التوصية باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجر          
  .أسرهم
ورحب املغرب بالتزام النمسا بعملية االستعراض الدوري الشامل والذي يتجلى يف             -٤٠٥

وأشاد املغرب بإشراك اجملتمع املدين وبإجراء      . ١٦١ توصية من جمموع     ١٣١أمور منها قبوهلا    
سا وأظهرت عملية استعراض احلالة يف النم     . مشاورات مستفيضة معه طيلة عملية االستعراض     

ما تبذله من جهود ملكافحة العنصرية وكره األجانب ولتحسني حال املهـاجرين ولتعزيـز              
. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل إعطاء هذه احلقوق مركـزاً دسـتورياً            

وهنـأ  . وأعرب املغرب عن ارتياحه لردود النمسا وملا قدمته من شروح يف هذه اجملـاالت             
  . اً على التزامها بتقدمي تقرير يف منتصف املدة عن تنفيذ التوصياتاملغرب النمسا أيض
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ورحبت مجهورية إيران اإلسالمية بقبول النمسا للعديد من التوصيات لكن القلـق              -٤٠٦
ظل يساورها إزاء تنامي كره اإلسالم فيها مبا يف ذلك تقدمي أحـزاب ميينيـة القتراحـات                 

م واملسلمني، وحدوث حاالت مثرية للقلق مـن        وإدالؤها مبالحظات مستفزة تعادي اإلسال    
خطاب الكراهية والعداء على لسان بعض الساسة واألحزاب ووسائط اإلعـالم، وظهـور             
سلوكات متييزية ومظاهر عنصرية ومتييز عنصري وكره لألجانب وما يتـصل بـذلك مـن      

يـران  ودعـت مجهوريـة إ    .  اجلالية املسلمة منها   سيما التعصب يف حق جاليات مهاجرة و     
اإلسالمية النمسا إىل اختاذ تدابري فعالة لتنفيذ التوصيات املقدمة أثناء جلسة الفريـق العامـل             

  . فيها تلك املقدمة من مجهورية إيران اإلسالمية مبا
وعـربت عـن   . وأعربت مجهورية مولدوفا عن تقديرها لقبول توصيتني قدمتـهما    -٤٠٧

 االحتادي مبا يتفق مع أحكام اتفاقية حقوق        رضاها إلدراج النمسا حقوق الطفل يف الدستور      
وأعربت مجهورية مولدوفا أيضاً عن سرورها للبدء يف عملية التصديق على االتفاقية            . الطفل

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وإلدراج االختفاء القسري يف قـانون             
  .العقوبات النمساوي بوصفه جرمية

  املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرينالتعليقات العامة   -٣  
أحاطت رابطة زودفيند للسياسات اإلمنائية بقبول النمسا التوصية بزيادة ما تقدمـه              -٤٠٨

 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل، ونادت بوضع تشريع ٠,٧من مساعدة إمنائية رمسية لتبلغ    
شارت رابطة زودفيند إىل ختفـيض امليزانيـة        وأ. ملزم وبزيادة متويل التعاون من أجل التنمية      

 ٢٠١٥ و ٢٠١٢الذي تعتزم وزارة الشؤون اخلارجية إجراءه على مدى الفترة ما بني عامي             
وانتقـدت رابطـة    . والذي سيؤثر على جمال املساعدة الثنائية للحد من الفقر أكثر من غريه           

كافحة الفقر إذ وضعت أولويات     زودفيند النمسا لتغيريها توجه سياستها اإلمنائية بعيداً عن م        
جديدة تركز على منطقة البحر األسود وحوض الدانوب حيث تسعى باألساس إىل حتقيـق              

  .مصاحلها التجارية اخلارجية
وأعربت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التمييز الذي يتعرض هلـا               -٤٠٩

 وقالـت إنـه وردت تقـارير عـن          .املواطنون املسلمون واألجانب املقيمون يف النمـسا      
 واقعة اعتداء عنصري يف حق نساء مسلمات اخترن ارتداء غطاء الرأس؛ كما             ٧٤٥ حدوث

ويف هذه األفعال التمييزية خمالفةٌ للتوجيه األورويب . أن عدد حاالت االعتداء اللفظي يف ارتفاع
عادية للمـسلمني يف    ومن مجلة جرائم الكراهية امل    . املتعلق بتكافؤ الفرص والنمسا طرف فيه     

وحثت اللجنة اإلسالمية حكومة النمسا     .  قرباً مسلماً  ٦٠النمسا حوادث ُدنِّس فيها أكثر من       
  .املسلمة واألجانب املسلمني فيهاعلى اختاذ تدابري ضرورية لكفالة حقوق اجلالية 

رابطـات   املنطقة األوروبية واحتـاد ال     -وأشادت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني        -٤١٠
 مركز الثقافة والترفيه يف هولندا بقبول النمسا التوصيات بـإدراج           -اهلولندية للمثلية اجلنسية    
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وأوصيا . اهلوية اجلنسانية واعتبارات امليل اجلنسي يف تدابري مكافحة التحريض على الكراهية          
جلنـسانية يف  بتوسيع نطاق احلماية حبكم القانون وحبكم الواقع من التمييز على أساس اهلوية ا  

. أماكن العمل مبا يتفق مع األحكام اليت سبق صدورها عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان             
وأوصيا باعتبار اهلوية اجلنسانية أساساً إلجراءات طلب اللجوء كما أوصيا حبمايـة طـاليب              

كانـت  وسألت املنظمتان عما إذا     . اللجوء من مغايري اهلوية اجلنسانية من اإلعادة القسرية       
وشـجعتا  . النمسا تعتزم تطبيق مبادئ يوجياكارتا يف سياستها اإلمنائية الداخلية واخلارجيـة          

النمسا على إطْالع الدول األخرى على ممارساهتا الفضلى وعلى حبث اجملاالت اليت تقتـضي              
  .تعديل السياسات

التعـذيب يف   ورحبت منظمة العفو الدولية بتأييد النمسا للتوصيات املتعلقة بتجرمي            -٤١١
وفيما يتعلـق بـإدراج     . القانون الداخلي وحثت النمسا على حتديد أجل زمين إلجناز ذلك         

حقوق الطفل يف الدستور، أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها ألن التعديل الدسـتوري              
 مل يشمل سوى بعض أحكـام اتفاقيـة حقـوق           ٢٠١١يناير  /الذي اعُتمد يف كانون الثاين    

أيضاً عن خيبة أملها ألن النمسا رفضت التوصيات الداعية إىل اعتماد خطة            وأعربت  . الطفل
وعربت عن أسفها لرفض النمسا توصية بإعداد       . عمل وطنية بشأن العنصرية وكره األجانب     

  .دراسة عن مدى ممارسة التمييز العنصري يف نظام العدالة اجلنائية
ان عن تقديره للمشاورات الواسعة     وأعرب امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنس        -٤١٢

اليت أجرهتا النمسا مع اجملتمع املدين ومع مؤسسات وطنية أخرى أثناء عمليـة االسـتعراض               
وأشاد بالتدابري اليت اتُّخذت بغرض حتسني حقوق الطفل واملرأة ومكافحـة     . الدوري الشامل 

 عن سوء سلوك الـشرطة      وأعرب امللتقى األفريقي عن قلقه إزاء ورود تقارير       . العنف املرتيل 
بدوافع عنصرية جتاه املواطنني األجانب وطاليب اللجوء واألقليات العرقية وإزاء انعدام قوانني            
صارمة ختص التعذيب وكذلك إزاء ارتفاع درجة اإلفالت من العقاب على االعتداءات اليت             

 اللجـوء مـن   وأعرب امللتقى األفريقي أيضاً عن أسفه لعدم متكن طـاليب         . ترتكبها الشرطة 
وشجعت املنظمة النمسا على العمل مع اجملتمع املدين مـن          . احلصول على املشورة القانونية   

  .أجل اجتثاث مجيع أشكال التمييز
ورحب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومبادرة حقوق اإلنسان اآلن بالتزام             -٤١٣

ايري الدولية، إال أهنما أعربا عن قلقهما النمسا جبعل قوانني مكافحة التمييز فيها تنسجم مع املع
إزاء رفضها اعتماد خطة وطنية ملكافحة العنصرية وكره األجانب وإزاء رفـضها توصـيات       

. الربازيل وسلوفاكيا بضمان عدم وضع القصَّر حتت حراسة الشرطة أو رهن االحتجاز لديها            
صيات وعلى ضمان تنفيذها    وحثت املنظمتان النمسا على إعادة النظر يف قرار رفض تلك التو          

  .بشكل كامل
وأشار املنتدى األورويب لإلعاقة، باسم اجمللس الـوطين النمـساوي لألشـخاص              -٤١٤
اإلعاقة، إىل أنه رغم تصديق النمسا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف                ذوي
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مـسألتني  ، فإنه مل يتم االعتراف مببدأي تسهيل الوصول واإلدماج باعتبارمهـا            ٢٠٠٨ عام
ففـي  . متقاطعتني؛ وعالوة على ذلك، ال توجد تدابري لتمكني املعاقني من العيش املـستقل            

واألشخاص ذوو اإلعاقة   . النمسا، ال تزال اإلعاقة تعرَّف وفقاً للنموذج الطيب ال االجتماعي         
وتكمن األسباب  . معرضون أكثر من غريهم للفقر وأشد فئاهتم تضرراً النساء يف سن العمل           

رئيسية وراء ذلك يف قلة التعليم أو سوء نوعيته وما ينجم عن ذلك من تأثري علـى فـرص              ال
  .العمل
وأقر املنتدى األورويب لإلعاقة بالتزام النمسا بوضع خطـة عمـل وطنيـة تتعلـق                 -٤١٥

وتتمثل العقبة الرئيسية اليت تعترض وضع خطة يف ضمان املشاركة          . باألشخاص ذوي اإلعاقة  
وتتمثـل عقبـة    . لتزامات الناشئة عن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       مبا يتفق مع اال   

أخرى يف االستجابة لضرورة تغيري التصورات لدى اجملتمع بوجه عام عوض التركيـز فقـط    
  .على األشخاص ذوي اإلعاقة

وقالت مجعية الشعوب األصلية املهددة إن مشروع القانون الدستوري اجلديـد يف              -٤١٦
 ١٩٥٥ من معاهدة الدولة املربمة يف عـام         ٧ق حبقوق األقليات ال يتقيد باملادة       النمسا املتعل 

بشأن حقوق األقلية السلوفينية يف إقليمي كارينثيا واسترييا وبشأن حقوق األقلية الكرواتية يف             
وحثت اجلمعية النمسا على الوفاء بالتزاماهتا الدولية وعلى حتديد النطـاق           . إقليم بورغنالند 

اللغة يف املدارس ومجيع حقوق األقليات األخرى املتعلقة باألقلية السلوفينية يف إقليم            املزدوج  
ودعت النمسا أيضاً إىل إعداد تشريع شامل يشمل مجيع األقليات األخرى املعترف            . كارينثيا

هبا؛ وال يقتصر على األقليات الكرواتية واهلنغارية والسلوفينية وإمنا يشمل األقليات التشيكية            
  .السلوفاكية وأقلية الروما كذلكو

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أعربت النمسا عن شكرها جلميع الوفود اليت تناولت الكلمـة وكـذلك ملمثلـي                -٤١٧

وشددت النمسا على أمهية التعاون     . املنظمات غري احلكومية على ما أدلوا به من مالحظات        
املدين واملنظمات غري احلكومية أثناء إعداد االستعراض الدوري        الصريح والشفاف مع اجملتمع     

وقالت إن حكومة النمسا والوفد الذي ميثلها يف جنيف يتطلعان إىل إبقـاء             . الشامل ومتابعته 
  .احلوار متواصالً مع اجملتمع املدين بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض

حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،       وفيما يتعلق باالتفاقية الدولية       -٤١٨
أشارت النمسا إىل أن بعض احلقوق املذكورة يف االتفاقية مـشمولة بالفعـل بالتـشريعات          

وأشارت النمسا إىل طرح مشروع قانون جديد مـن         . الوطنية وبتشريعات االحتاد األورويب   
اإلجراءات اجلنائية حلظـر لعبـة      قبل احلكومة يعاجل مسألة خطاب الكراهية وكره اإلسالم و        
وقالت النمسا إن حاالت سـوء     . إلكترونية تستهدف املواقع الدينية اإلسالمية على اإلنترنت      

أما فيما يتعلق باملسائل اخلاصة     . سلوك الشرطة تؤخذ مأخذ اجلد أيضاً ويالَحق عليها قضائياً        
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باملـشورة القانونيـة    بطاليب اللجوء، فهناك مشروع قانون مطروح بغرض ضمان تزويدهم          
  .وتوجد قيد نظر الربملان أيضاً مشاريع القوانني املتعلقة باألقليات يف إقليم كارينثيا. باجملان
ويف اخلتام، أكدت النمسا تواصل احلوار بشأن التوصيات املنبثقة عن االسـتعراض              -٤١٩

اض املقبـل   الدوري الشامل عن طريق تقدمي تقرير مرحلي وعند عودهتا يف إطار االسـتعر            
  .فيها للحالة

  ميامنار    
 وفقاً جلميع األحكام    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٧ يف   ميامناراسُتعرضت احلالة يف      -٤٢٠

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة      ميامنار التقرير الوطين املقدم من     )أ(  

  ؛)A/HRC/WG.6/10/MMR/1/Corr.1، وA/HRC/WG.6/10/MMR/1 (٥/١ لساجمل
) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  

)A/HRC/WG.6/10/MMR/2(؛  
  ).A/HRC/WG.6/10/MMR/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ران حزي ٨ املعقودة يف    ١٧ويف اجللسة     -٤٢١
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف ميامناراحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض      ميامنار  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٤٢٢

ته أو االستنتاجات وما قدم   /بشأن التوصيات و  ميامنار  وآراء  ) A/HRC/17/9(الدوري الشامل   
قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت               

 أيـضاً  انظـر (  معاجلة كافية أثناء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل     عاجلمل ت 
A/HRC/17/9/Add.1.(  

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

قدم وفد ميامنار، برئاسة املدعي العام يف البلد، مزيداً من املعلومات إىل جملس حقوق                -٤٢٣
 من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض       ١٠٦اإلنسان بشأن التوصيات الواردة يف الفقرة       

ار إن ميثاق األمم املتحدة يضع حقوق اإلنسان        وقالت ميامن ). A/HRC/17/9(الدوري الشامل   
يف سياق التعاون الدويل وإن ميامنار تشارك يف عملية االستعراض الدوري الـشامل هبـذه               

أما االنـضمام إىل املعاهـدات      . وتؤيد ميامنار التوصيات املتماشية مع مبادئ امليثاق      . الروح
 التنفيذية اليت تبحث حالياً عـدداً مـن         الدولية أو التصديق عليها فيخضع أوالً لنظر السلطة       

مث ُتعَرض هذه املعاهدات على السلطة التشريعية اليت تتكون، يف حالة ميامنار، من             . املعاهدات
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هيئة بيتو هلوتاو وهيئة أوميوثا هلوتاو، اليت هلا الكلمة الفصل يف التصديق على املعاهـدات               
  .وهي ممارسة تتسق مع العملية الدستورية. الدولية
 ١٩٠ومن جمموع التوصيات اليت قُدمت أثناء جلسة الفريق العامل، والبالغ عددها              -٤٢٤

 توصـية، تـرد يف   ٤٦ توصية بتأييد ميامنار بينمـا تأجـل النظـر يف    ٧٤توصية، حظيت   
 ٧٠ ومل حتـظ  .  من التقرير، إىل الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان          ١٠٦ الفقرة

  .توصية بتأييد ميامنار
وأكدت ميامنار أن التوصيات غري البّناءة واملسيَّسة وذات الطابع التحرشي ال حتظى              -٤٢٥

بدعمها حىت تلك اليت تؤيدها من حيث املوضوع ولكنها صيغت على حنو جيعل يف قبوهلـا                
  .انتهاكاً حلقوق ميامنار السيادية

انظـر  ( توصـية    ٤٦وفيما يتعلق بالتوصيات املذكورة أعـاله والبـالغ عـددها             -٤٢٦
 املتعلقـة بتعـديل القـوانني       ٢١-١٠٦، أيدت ميامنار التوصية     )A/HRC/17/9/Add.1 أيضاً

 املتعلقـة  ٣٢-١٠٦الداخلية لكي تنسجم مع حقـوق اإلنـسان األساسـية، والتوصـية          
املتواصلة للتعاون مع املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار،              باجلهود
قة بزيادة التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات          املتعل ٣٤-١٠٦ والتوصية

 املتعلقة بالتعاون الكامل مع منظمة العمل الدولية من أجل إهناء           ٤٠-١٠٦اخلاصة، والتوصية   
  .السخرة وعمالة األطفال

 ٥-١٠٦ و ٤-١٠٦ و ٢-١٠٦ و ١-١٠٦وقالت ميامنار إن تنفيـذ التوصـيات          -٤٢٧
 ١٨-١٠٦ و ١٧-١٠٦ و ١٥-١٠٦ و ١٤-١٠٦ و ١٢-١٠٦ و ٨-١٠٦ و ٦-١٠٦و
، املتعلقة باالنضمام إىل املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان وبالتصديق عليهـا           ١٩-١٠٦و

وتنفيذها، ينبغي أن تقيَّم يف ضوء عملية االعتماد اليت تشارك فيهـا الـسلطتان التنفيذيـة                
 مؤسسة وطنية حلقوق    ، املتعلقة بإنشاء  ٣٠-١٠٦ إىل   ٢٣-١٠٦أما التوصيات   . والتشريعية

وقد أُدخلت إصالحات علـى اهليئـة   . اإلنسان متتثل ملبادئ باريس، فإهنا ختضع للنظر جبدية      
وقد كان هـذا مقدمـةً      . الوطنية حلقوق اإلنسان عقب دخول الدستور اجلديد حيز النفاذ        

  .إلنشاء جلنة متتثل ملبادئ باريس
 بالتخطيط للتوقيع علـى معاهـدات    املتعلقة٩-١٠٦وحتظى بدعم ميامنار التوصية     -٤٢٨

 املتعلقة بالتـصديق علـى      ١٣-١٠٦حقوق اإلنسان األساسية والتصديق عليها، والتوصية       
تبقى من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، كالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة              ما

لالإنـسانية  والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية أو ا            
 املتعلقة بالتعاون مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان          ٣٣-١٠٦املهينة، والتوصية    أو

 املتعلقة بوضع حد لتجنيد األطفال والنظر يف التصديق على          ٤١-١٠٦يف ميامنار، والتوصية    
 املسلحة،  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات         
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.  املتعلقة بالتعاون مع األمم املتحدة من أجل وضع حد لتجنيد األطفال           ٤٣-١٠٦والتوصية  
  . فال حتظى بتأييد ميامنار١٠٦أما التوصيات املتبقية الواردة يف الفقرات 

وقالت ميامنار إن احلقوق األساسية للمواطنني مكرسـة يف الفـصل الثـامن مـن            -٤٢٩
 العليا لالحتاد تطبيق األوامر القضائية بوصفها وسائل جرب قانونيـة           وتكفل احملكمة . دستورها

ويضمن الدستور أيضاً حقوقاً متنوعـة لـضمان الـسلم          . على انتهاكات حقوق اإلنسان   
  .واالنسجام واالطمئنان يف ظل سيادة القانون والنظام

ال  وهي ال تـز    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١وتؤدي حكومة مدنية جديدة وظائفها منذ         -٤٣٠
وقال رئيس ميامنار، يف خطابه االفتتاحي، إن القـوانني الداخليـة يف            . حديثة العهد باحلكم  

ميامنار سُتستعرض من أجل الوقوف على مدى امتثاهلا للدستور وإن مشاريع قوانني جديـدة   
وعليه فـإن   . سُتقترح من أجل صون حقوق املواطنني األساسية مبا يتفق مع أحكام الدستور           

لتنفيذية املعنية تنكب حالياً على استعراض القوانني جلعلها تتوافق مـع أحكـام             الوزارات ا 
  .الدستور ومع املعايري الدولية

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

وهنا مع اجلهات املاحنة ومـع      تشجعت سنغافورة لتأييد ميامنار توصيتها مبواصلة تعا        -٤٣١
وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية ومنظمات اجملتمع املـدين بغيـة تطـوير              
القدرات املؤسسية وجعل سياساهتا تتماشى مع املعايري الدولية وااللتزامـات الناشـئة عـن              

اصل مـع ميامنـار     وأعربت سنغافورة عن أملها يف أن يواصل اجملتمع الدويل التو         . املعاهدات
وأعربـت  . ملساعدهتا يف االندماج يف النظام العاملي ودعم عملية إرساء الدميقراطيـة فيهـا            
  .سنغافورة عن التزامها مبواصلة إطْالع ميامنار على جتارهبا وعلى ممارساهتا الفضلى

ورأت اليابان أن إطالق سراح بعض السجناء ومنح بعضهم العفو يشكل خطـوة               -٤٣٢
ومع أن اليابان تقر بضرورة حتسني حالة حقوق اإلنسان،         .  عملية املصاحلة الوطنية   إجيابية يف 

ورحبت . فإهنا أعربت عن أملها بأن تقوم ميامنار باملزيد لتعزيز الدميقراطية واملصاحلة الوطنية           
بقبول ميامنار عدداً إضافياً من التوصيات ورأت أنه من املهم أن تنفذ ميامنار بشكل مضطرد               

ورأت اليابان أيضاً أنه من احليوي أن تواصل ميامنار حوارها          . صيات اليت حظيت بقبوهلا   التو
  .مع اجملتمع الدويل

وأعربت تايلند عن شكرها مليامنار على استجابتها لتوصياهتا والحظت أن ميامنـار              -٤٣٣
 تدرس إمكانية االنضمام إىل معاهدات دولية أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان اعتمـاداً علـى              

وشجعت تايلند ميامنار على التماس التعاون واملساعدة التقنيني من املفوضية . مواردها وقدراهتا
وأبرزت . السامية حلقوق اإلنسان وأعربت عن أملها يف أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة أيضاً

و كي  سان سو  أونغ تايلند التطورات السياسية اهلامة اليت شهدهتا ميامنار كإطالق سراح داو         
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ورحبت تايلند بالزيارة اليت . وانعقاد الربملان وتشكيل حكومة جديدة وإطالق سراح السجناء
  .سيجريها املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار إىل هذا البلد

والحظت إندونيسيا مع التقدير قبول ميامنار للعديد من التوصيات املقدمـة أثنـاء               -٤٣٤
. اً عن تقديرها لشروع ميامنار يف عملية انتقـال إىل الدميقراطيـة           وأعربت أيض . االستعراض

وشجعت إندونيسيا ميامنار على التوقيع على الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان والتـصديق            
. عليها فتقوي بذلك اهلياكل األساسية القانونية الداخلية الضرورية حلماية حقوق اإلنـسان           

ام ميامنار استعراض التشريعات من أجل كفالة حريات        وأعربت إندونيسيا عن تقديرها العتز    
  . التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات

والحظت كوبا أهنا كانت قد ذكّرت، خالل عملية االستعراض الدوري الـشامل،              -٤٣٥
مباضي ميامنار االستعماري وبتنوعها اإلثين الغين، وأبرزت عملها من أجل حتقيـق الوحـدة              

تتعلق التوصيات اليت قدمتها كوبا باسـتراتيجيات وخطـط التنميـة           و. واملصاحلة الوطنية 
وأقرت بتصميم ميامنار على مواصلة تعزيز حقوق اإلنسان وقالـت          . االجتماعية واالقتصادية 

  .إن الوقت قد حان للعمل على تنفيذ التوصيات اليت حظيت بالقبول
. ان وتعاوهنـا معـه  والحظت الصني موقف ميامنار البّناء من جملس حقوق اإلنـس         -٤٣٦

وعلى اخلصوص، . وأعربت عن تقدميها جلهود ميامنار وإجنازاهتا يف جمال محاية حقوق اإلنسان
أعربت الصني عن تقديرها جلهود ميامنار يف سبيل تعزيز التنمية االقتصادية واملصاحلة الوطنية             

مزيداً من التطورات   وقالت إهنا تتوقع أن حتافظ ميامنار على استقرارها االجتماعي وأن تشهد            
وأعربت الصني عن أملها يف أن حيترم اجملتمع الدويل طريق التنمية الذي اختارته             . الدميقراطية

ميامنار لنفسها بشكل مستقل ويف أن يقدم املساعدة إلنشاء مناخ متكيين يساعد على التنمية              
  . االجتماعية واالقتصادية

بية عن سرورها لقبول ميامنار عدداً كبرياً من        وأعربت مجهورية الو الدميقراطية الشع      -٤٣٧
وشجعت ميامنار على مواصـلة     . التوصيات والختاذها اخلطوات الضرورية من أجل تنفيذها      

وأعربت عن اعتقادها بأن احلكومة اجلديدة ستجلب مزيداً . جهودها إلجراء تغيريات يف البلد    
  .من االستقرار والدميقراطية واملصاحلة والتنمية

وأعربت بروين دار السالم عن تقديرها لتعاون ميامنار يف إطار عملية االسـتعراض               -٤٣٨
ورحبت أيضاً بتعاون ميامنار مع األمم املتحدة واجملتمع الدويل         . ولقبوهلا العديد من التوصيات   

  .على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
كل نشيط وتعاوين   وأبرزت اهلند مشاركة ميامنار يف االستعراض الدوري الشامل بش          -٤٣٩
وأحاطت اهلند علماً بردود ميامنار املفصلة على التوصيات اليت قُدمت وبإعراهبا عـن             . وبّناء

وأحاطت علماً بأن ميامنار قد عززت إرساء الدميقراطية القائمة على تعـدد      . االلتزام بتنفيذها 
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ية مـن أجـل     األحزاب بنشوء حكومة دستورية وبالتنفيذ التدرجيي خلارطة الطريق السياس        
  .إحالل الدميقراطية

والحظت كمبوديا مع التقدير أن ميامنار قد قبلت العديد من التوصيات اليت قُدمت               -٤٤٠
أثناء االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا وأهنا قد اختذت بالفعل خطوات من أجل تنفيذ              

لدويل يف محايـة وتعزيـز      وأحاطت علماً بالتزام ميامنار باالخنراط البّناء مع اجملتمع ا        . بعضها
  . حقوق اإلنسان

وأحاطت ماليزيا علماً باخنراط ميامنار البّناء يف عملية االستعراض الدوري الـشامل              -٤٤١
واقترحـت  . الذي من شأنه أن يعود عليها بالنفع يف عملية إرساء الدميقراطية اجلارية فيهـا             

وسألت ماليزيا عـن    .  قيد النظر  ماليزيا توصيات حظيت اثنتان منها بالقبول وأُبِقيت أخرى       
الطريقة اليت تعتزم هبا ميامنار تناول مسألة الالجئني وما إذا كانت احلكومة تعتزم إلقاء نظرة               

". أحيطَ هبا علماً وستخضع ملزيد من البحث   "أخرى على التوصيات اليت صّنفتها حتت عنوان        
  . ميامناروأكدت ماليزيا جمدداً التزامها مبواصلة التعاون الوثيق مع

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
قال مرصد حقوق اإلنسان إنه ال يزال مثة سجناء سياسيون رهن احلبس على الرغم                -٤٤٢

فلـم ًيطلـق    . من ادعاء ميامنار أنه مل يعد هناك سجناء حمتجزون بسبب أنشطتهم السياسية           
ورفـضت ميامنـار    .  سجني ١٤ ٧٠٠  ب جمموع يقدَّر     معتقل سياسي من   ٥٨سراح سوى   

وأشـار مرصـد    . السماح للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار بزيارة البلد          
حقوق اإلنسان أيضاً إىل وجود أدلة على انتهاكات ارتكبتها القوات املسلحة تعادل جـرائم            

ملتحدة أن تنشئ جلنـة حتقيـق يف        وطلب املرصد إىل األمم ا    . حرب وجرائم ضد اإلنسانية   
  .انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل

تـشرين   آسيا إىل أنه على الرغم من االنتخابات اليت ُنظمـت يف             -وأشار منتدى     -٤٤٣
، سامهت عسكرة البلد يف حدوث انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان على نطاق ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

وأعرب املنتدى عن قلقه إزاء احلالة يف املناطق ذات         .  معظمها بأيدي السلطات   واسع ارُتكب 
وأعرب عن أسفه ألن ميامنار مل تقدم ردوداً واقعية علـى           . الطابع العرقي حيث جيري الرتاع    

. وأعرب عن قلقه املتواصل الستمرار جتنيـد األطفـال        . التوصيات الداعية إىل محاية املدنيني    
وأعرب املنتدى أيضاً عـن     . مان مالحقة الضالعني يف جتنديهم قضائياً     وحث ميامنار على ض   

وحث املنتدى جملس حقوق اإلنسان على      . قلقه ألن ميامنار رفضت التوصية املتعلقة بالسخرة      
إنشاء جلنة حتقيق للنظر يف انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل             

  .يف ميامنار
للجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان التمييز الذي يتعـرض لـه الـسكان            والحظت ا   -٤٤٤

وقـد  . املسلمون الروهينغيا الذين ُحرموا من االعتراف هبم كأقلية من أهم األقليات اإلثنيـة            
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تعرض الروهينغيا وال يزالون لفظائع إجرامية وللتعذيب وللمعاملة والعقوبة الالإنسانية واملهينة           
.  ذلك احلق يف التعليم واحلق يف العمل وُحرموا من اجلنسية الكاملـة            ولتقييد حقوقهم مبا يف   

  .وحثت اللجنة ميامنار على منح الروهينغيا نفس احلقوق املمنوحة لباقي املواطنني
وأعربت منظمة محلة اليوبيل عن قلقها لعدم تأييـد ميامنـار التوصـيات املتعلقـة                 -٤٤٥

. جني على الرغم من االنتقال إىل الدميقراطيـة       س ٢ ٢٠٠بسجنائها السياسيني البالغ عددهم     
وأعربت املنظمة عن قلقها إزاء اهلجمات املتواصلة اليت تستهدف مدنيني وإزاء االنتـهاكات             

وتفّجعت املنظمة لتاريخ القتل الذي ذهب ضحيته مدنيون ُعزل   . اليت يقال إن اجليش يرتكبها    
بل اجليش، وأكدت وجوب وضع حد مساملون والستخدام االغتصاب على نطاق واسع من ِق

وأحاطت املنظمة علماً بتوصية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان . لإلفالت من العقاب
يف ميامنار بإنشاء جلنة حتقيق يف التقارير الواردة عن جرائم ضد اإلنسانية وحثـت ميامنـار                

  .واجملتمع الدويل على أخذ هذا االستنتاج على حممل اجلد
وقالت املؤسسة الدولية للنظرة العاملية إن العفو مل يؤثر على أغلبية سجناء الـضمري                -٤٤٦

وأعربت املؤسسة عن قلقها إزاء اسـتخدام التعـذيب يف          .  منهم ٥١على الرغم من إطالق     
. أماكن االحتجاز وإزاء رداءة ظروف السجن وحرمان الـسجناء مـن الرعايـة الطبيـة              

رابات عن الطعام اليت قام هبا مؤخراً سجناء الرأي، فإهنـا           أحاطت املؤسسة علماً باإلض    وإذ
ودعـت  . حثت ميامنار على ضمان دخول اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل مجيع السجون           

املؤسسة جملس حقوق اإلنسان، يف معرض إشارهتا إىل انعدام آليات لتحقيق العدالة واملساءلة،  
 قانون حقوق اإلنسان الدويل والقـانون اإلنـساين         إىل إنشاء جلنة حتقيق للنظر يف انتهاكات      

  .الدويل
وأشارت . وأبرزت منظمة جتمع حقوق اإلنسان االستخدام املنهجي للعنف اجلنسي          -٤٤٧

إىل حاالت االغتصاب وكذلك إىل اخلوف والوصم اللذين يتعرض هلما النـاجون يف حـني         
علماً بانعدام أي عمل إجيـايب يف       وأحاط جتمع حقوق اإلنسان     . ُيعاقَب أي من املغتِصبني    ال

ويف املناطق الـيت مزقتـها احلـرب،        .  يرمي إىل تعزيز مشاركة املرأة     ٢٠١٠انتخابات عام   
. تضررت بشكل حاد فرص النساء واألطفال يف احلصول على الرعاية الـصحية والتعلـيم             

اقبـة  وأوصى جتمع حقوق اإلنسان بأن تعتمد ميامنار تشريعاً جيرم االغتصاب ويكفـل مع            
وأوصى التجمع أيضاً بالسماح بوصول املـساعدات       . املغتِصبني ومينح وسيلة جرب للضحايا    

اإلنسانية دون أي قيد ودعا جملس حقوق اإلنسان إىل إنشاء جلنة حتقيق يف االنتهاكات اليت               
  .شهدها البلد

 سجني سياسي حمتجـزون يف      ٢ ٢٠٠وقالت منظمة العفو الدولية إن ما يزيد على           -٤٤٨
 توصـية مـن     ٧٤وأعربت عن قلقها ألن ميامنـار مل تقبـل سـوى            . روف ال إنسانية  ظ

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل تقارير عن ارتكاب        .  قُدِّمت أثناء االستعراض   ١٩٠ جمموع
. قوات األمن والقوات املسلحة جرائم ضد اإلنسانية يف حق األقليات العرقية يف شرق ميامنار             
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املقاضاة بشأن تلك االنتهاكات واجلرائم باالستناد إىل ُحكـم مـن           ومتت عرقلة التحقيق و   
ى ضد أفراد يف اجليش بشأن أي فعـل         أحكام الدستور ينص على أنه ال جيوز رفع أي دعو         

ودعت منظمة العفو الدولية إىل إنشاء جلنة حتقيـق دوليـة           . يبدر منهم أثناء القيام بواجباهتم    
  . جرائم احلرب اليت ميكن أن تكون قد وقعتللتحقيق يف اجلرائم ضد اإلنسانية ويف

وأشار املركز اآلسيوي للموارد القانونية إىل أن ميامنار رفضت التوصيات بوضع حٍد              -٤٤٩
لإلفالت من العقاب وبإصالح نظامها القانوين وبتحسني التعاون مع املقرر اخلاص املعين حبالة      

لت وضع حد للتعذيب، فإهنـا مل تقبـل         ورغم أن ميامنار قد قب    . حقوق اإلنسان يف ميامنار   
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                

وأُحيط علماً باستشراء الفساد يف جهاز الدولة إىل جانـب انعـدام   . الالإنسانية أو املهينة  أو
املركز اآلسيوي عن   وأعرب  . سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وخضوع الشرطة لسيطرة اجليش       

وكرر دعمه  . أسفه لعدم إتاحة ُسُبل انتصاف والنعدام إطار معياري حلماية حقوق اإلنسان          
لوالية املقرر اخلاص ودعا جملس حقوق اإلنسان إىل ضمان إجراء حتقيـق دويل مـستقل يف              

  .انتهاكات حقوق اإلنسان يف ميامنار
قه إزاء طائفة واسعة مـن انتـهاكات   وأعرب االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان عن قل        -٤٥٠

 ٢٠٠٨ويف معرض إشارته إىل األحكام املنافية للدميقراطية يف دستور عـام            . حقوق اإلنسان 
، دعا ميامنار إىل الشروع يف      ٢٠١٠واالنتخابات غري الرتيهة وغري احلرة اليت أُجريت يف عام          

فضالً عن ذلك، أيد    و. حوار يشمل مجيع أصحاب املصلحة وبدء استعراض شامل للدستور        
االحتاد الدويل التوصيات بإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني وبوضع حد جلميع أشكال            

وانضم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أيضاً إىل التوصـيات         . التمييز يف حق األقليات العرقية    
ملدنيني والسخرة  بإنشاء جلنة تابعة لألمم املتحدة للتحقيق يف جرائم من قبيل اهلجمات على ا            

  .واالغتصاب والتشريد الداخلي واإلعدامات خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري
ورحب امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان باحلوار بني ميامنـار واجملتمـع               -٤٥١
وأشار إىل أن قبول ميامنار للتوصيات ينبغي أن ُيترجم إىل سياسة للحكـم الرشـيد              . الدويل
ورحـب امللتقـى   .  جمال للحريات اليت كانت ممنوعة لفترة طويلة ولسيادة القـانون    وإتاحة

وقال إنه من شأن إنشاء جلنة وطنيـة حلقـوق          . األفريقي باإلفراج عن أونغ سان سوو كي      
اإلنسان أن يسهم يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ال سيما يف صفوف القوات املـسلحة                

ودعا امللتقى األفريقي ميامنار إىل تعديل تلك األحكـام         . تعذيبوأن يسهم يف إهناء ممارسة ال     
من دستورها اليت حتد من حرية الدين، وإىل مكافحة اإلفالت من العقاب والتعاون مع هيئات 

  .املعاهدات واإلجراءات اخلاصة
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  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
اركت مشاركة بّناءةً يف االستعراض الـدوري       شكر وفد ميامنار مجيع الوفود اليت ش        -٤٥٢

وكّرر القول إن احلكومة احلالية تولت مهامها منذ فترة قريبة وإن البلـد             . الشامل اخلاص هبا  
يطوي صفحات من تارخيه ويفتح صفحات أخرى جديدة متسلحاً باإلرادة السياسية حلماية            

  .رات اإلجيابية اجلاريةوال أدل على تلك اإلرادة من التطو. وتعزيز حقوق اإلنسان

  أستراليا    
 وفقاً جلميع األحكام    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٧ يف   أستراليااسُتعرضت احلالة يف      -٤٥٣

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
 مـن مرفـق قـرار     ) أ(١٥ وفقاً للفقرة     أستراليا التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/AUS/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/AUS/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/AUS/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
 يف نتائج استعراض ، نظر اجمللس  ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٨ املعقودة يف    ١٧ويف اجللسة     -٤٥٤
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف أستراليااحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض      أستراليا  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٤٥٥

أو االسـتنتاجات   /بـشأن التوصـيات و    أستراليا  وآراء  ) A/HRC/17/10(الدوري الشامل   
يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود علـى املـسائل           قدمته قبل اعتماد النتائج      وما
 انظـر (  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامـل          عاجلالقضايا اليت مل ت    أو

  ).A/HRC/17/10/Add.1 أيضاً

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  تزاماهتا الطوعية والنتائجوبشأن ال

أشارت أستراليا إىل التوصيات اليت تلقتها يف إطار استعراضها الـدوري الـشامل               -٤٥٦
ومتاشياً مع التزام احلكومة بالتشاور مع طائفـة واسـعة مـن            .  توصية ١٤٥والبالغ عددها   

ـ      ٢٠١١يناير  /كانون الثاين أصحاب املصلحة، منذ     ضة ، عقد املدعي العام مشاورات مستفي
مارس، عرض املدعي العام وعضو جملـس       /آذارويف  . لتحديد موقف أستراليا من التوصيات    

وأجرت أستراليا مـشاورات    . الشيوخ كيت لندي مشروع تقرير الفريق العامل على الربملان        
على مجيع مستويات احلكومة، مبا يف ذلك الواليات واألقاليم، وشاركت أيضاً يف اجتماعات             

الية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية واجملتمع املدين ملناقشة التوصيات  مع اللجنة األستر  
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ورحبت أستراليا بروح االلتزام والنشاط اليت بعثتها اجلهات املهتمـة          . وردود احلكومة عليها  
  .حبقوق اإلنسان يف أستراليا يف عملية االستعراض الدوري الشامل

 إما بكاملها وإما بشكل جزئي وقالت       ١٣٧ا  وقبلت أستراليا التوصيات البالغ عدده      -٤٥٧
.  قبل االستعراض املقبل اخلاص هبـا      إهنا تعتزم تقدمي تقرير مرحلي إىل جملس حقوق اإلنسان        

وألقت أستراليا الضوء على بعض التطورات اهلامة اليت شهدهتا حديثاً جماالت أساسية حمددة             
  .أشار إليها الوفود

اليا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وبتنفيـذها علـى          وفيما يتعلق بالتزامات أستر     -٤٥٨
املستوى الداخلي، قالت أستراليا إهنا ملتزمة باالستفادة من التوصيات اليت حظيت بقبوهلا يف             

وقد أُحرز تقـدم يف     . وضع خطة عمل جديدة خاصة حبقوق اإلنسان، بدأ بالفعل إعدادها         
منولث من أجل التوعيـة بالتزامـات       وضع برنامج تثقيف وتدريب موجَّه إىل موظفي الكو       

  .أستراليا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وفهم تلك االلتزامات
وباإلضافة إىل ذلك، هناك تشريع معروض على الربملان يقترح إنشاء جلنة برملانيـة               -٤٥٩

مشتركة معنية حبقوق اإلنسان وطلب سن تشريع جديد مرفق ببيان يتوافق مـع التزامـات               
وقد ُشـرع يف   . لناشئة عن املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها         أستراليا ا 

وضع السياسات وصياغتها من أجل استعراض وتوحيد القوانني االحتادية ملكافحة التمييز ومن  
  .أجل استحداث تشريعات حتمي من التمييز القائم على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية

ت املتعلقة حبقوق الـشعوب األصـلية، أبـرزت أسـتراليا أن            وخبصوص التوصيا   -٤٦٠
 الختيار الرؤساء املشاركني يف املؤمتر الوطين       ٢٠١١أبريل  /نيساناالنتخابات اليت ُعقدت يف     

واملؤمتر الوطين آليةٌ تستطيع احلكومات وقطاع الشركات اخلاصـة         . لشعوب أستراليا األوىل  
العمل على وضع مبادرات إصالحية، وهـو أيـضاً         والقطاع اجملتمعي من خالهلا املشاركة و     

صوٌت وطين مستنري وقوي ُيعرب عن غايات ُسكان القبائل األصلية وجزر مـضيق تـوريس               
  .وطموحاهتم ومصاحلهم وقيمهم

وخبصوص التوصيات املتعلقة مبكافحة العنصرية وبتشجيع التسامح، تتجلـى آخـر             -٤٦١
، يف تطبيق سياسة أستراليا اجلديـدة املتعلقـة         ٢٠١١فرباير  /شباطاملستجدات يف البدء، يف     

وتقر السياسة بأن أستراليا شـعب متعـدد        . "سكان أستراليا "بالتعددية الثقافية حتت عنوان     
الثقافات وحتدد املبادئ األساسية املوضوعة خصيصاً بغرض تقوية التماسـك االجتمـاعي            

سياسة، اجمللس األسترايل لتعـدد     وأنشأت أستراليا، يف إطار تلك ال     . ومكافحة العنصرية فيها  
الثقافات كهيئة مستقلة تسدي املشورة للحكومة كما أنشأت شراكة واستراتيجية وطنيـة            
جديدة ملكافحة العنصرية ووضعت برنامج شراكة يف جمال الرياضة خاص بالشباب يقوم على 

  .التعددية الثقافية
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حة اإلرهاب واجلهـود الـيت بذلتـها       وفيما خيص التدابري اليت اختذهتا أستراليا ملكاف        -٤٦٢
لضمان االمتثال اللتزاماهتا الدولية، متثل تطور أخري يف تعيني أول راصد مستقل للتـشريعات              

وسيستعرض الراصد تنفيذ تشريعات أستراليا     . ٢٠١١أبريل  /نيساناملتعلقة باألمن القومي يف     
لك التـشريعات وتبعاهتـا      ت واحلفاظ على األمن القومي وفعالية    يف جمال مكافحة اإلرهاب     

  . وسيقدم تقريراً إىل رئيس الوزراء والربملان بشكل مستمر
 بالتوصيات املتعلقة حبقوق املـرأة      ذات الصلة وقُدمت معلومات بشأن املستجدات       -٤٦٣
، أقرت احلكومة االحتادية وحكومات الواليات واألقاليم       ٢٠١١فرباير  /شباطففي  . والطفل

وهي أول خطة يكون الغـرض منـها        . العنف ضد النساء وأطفاهلن   اخلطة الوطنية للحد من     
تنسيق التدابري اليت ُتتَخذ يف خمتلف الواليات القانونية وتركز على الوقاية بوسائل منها ربـط               
عالقات احترام بني الشباب، والعمل على تعزيز املساواة بني اجلنسني منعاً حلدوث العنـف              

  . يب العنف وتشجيعهم على تغيري سلوكهمأصالً، والتركيز على مساءلة مرتك
، أُعلن عن إجراء تعديالت على قانون تكافؤ الفرص لصاحل          ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٤٦٤

، وهي تعديالت تقتضي من الشركات الكربى       ١٩٩٩املرأة يف مكان العمل الصادر يف عام        
ـ             ا يف ذلـك التـشكيلة      تقدمي تقارير عن النتائج اليت حتققها يف جمال املساواة بني اجلنسني مب

اجلنسانية ملوظفي تلك الشركات وجمالس إدارهتا واإلنصاف من حيث األجـور والرواتـب             
  .وإتاحة ترتيبات العمل املرنة

وفيما خيص املستجدات ذات الصلة بالتوصيات املتعلقة حبقـوق األشـخاص ذوي              -٤٦٥
الستراتيجية الوطنية األوىل   اإلعاقة، أقرت احلكومة االحتادية وحكومات الواليات واألقاليم ا       
وُوضعت خطة إصالحية   . اخلاصة باإلعاقة، بعد مشاورات مستفيضة مشلت مجيع أرجاء البلد        

على مدى عشر سنوات كي تنفذها مجيع احلكومات بغية إزالة العوائـق الـيت يواجههـا                
ات الرعاية  األستراليون ذوو اإلعاقة وستكفل استجابة اخلدمات والربامج العامة، مبا فيها خدم          

  .الصحية والسكن والنقل والتعليم، الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
وفيما خيص التوصيات املتعلقة حبقوق املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني، يتمثل            -٤٦٦

 يكرس يف نص    ٢٠١١فرباير  /أحد آخر مستجدات هذا اجملال يف استحداث تشريع يف شباط         
فاإلجراءات اليت كانت متبعة كانت تستلزم تدخالً       . عادة القسرية القانون االلتزامات بعدم اإل   

أما تشريع احلماية التكميلية    . شخصياً من الوزير لضمان تنفيذ االلتزام بعدم اإلعادة القسرية        
اجلديد، فينص على منح تأشرية محاية يف ظروف توجب على أستراليا الوفاء بالتزاماهتا بعدم              

عن معاهدات حقوق اإلنسان غري االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني،         اإلعادة القسرية الناشئة    
وهو األمر الذي يتيح قدراً أكرب من اليقني ونتائج أسرع بالنسبة لألشـخاص املستـضعفني               

  . املعرَّضني ألن ُتنتهك حقوقهم األساسية
ن وفيما خيص التوصيات املتعلقة باألطفال احملتجزين يف مراكز احتجـاز املهـاجري             -٤٦٧

وبتوسيع احلكومة نطاق برناجمها املتعلق بتحديد اإلقامة، التزمت احلكومة بنقل غالبية األطفال  
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وكان هليئة الصليب األمحـر     . ٢٠١١يونيه  /حزيرانإىل مآوٍ يف اجملتمعات احمللية حبلول هناية        
ي األسترايل دور رائد يف تنفيذ هذه الترتيبات وستستفيد من خربة جمموعة واسعة من مقـدم              

  .اخلدمات احملّنكني واملنظمات املساِهمة
ويف اخلتام، قالت أستراليا إن احلكومة قد نظرت جبدية يف كل توصية من التوصيات                -٤٦٨

وأقرت صراحةً بوجود حتديات يف جمال حقـوق        . املقدمة أثناء استعراضها الدوري الشامل    
ري الشامل فرصة للتفكري يف     واعتربت احلكومة أن عملية االستعراض الدو     . اإلنسان يف البلد  

تلك التحديات ولتجديد التزامها مبواصلة العمل على تقوية وسائل احلماية املتاحـة حلقـوق    
وأشارت احلكومة إىل اخنراط أستراليا على مدى أطـول يف عمليـة االسـتعراض            . اإلنسان

 عن شكرها وأعربت أستراليا. الدوري الشامل كجزء من التزامها الثابت جتاه حقوق اإلنسان
لرئيسة جملس حقوق اإلنسان وللدول األعضاء فيه وألمانة االستعراض الدوري الشامل على            

  . املشاركة يف االستعراض الدوري األول اخلاص بأستراليا

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

. ورية الو الدميقراطية الشعبية بقبول أستراليا عدداً كبرياً من التوصيات         أشادت مجه   -٤٦٩
وأشارت إىل أن أستراليا واصلت وضع طائفة واسعة من القوانني والسياسات والربامج الرامية          
إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ألغراضٍ منها سد الفجوة يف الفرص املتاحـة لألسـتراليني     

ستراليني غري األصليني وحتقيق املساواة بني اجلنسني واحلد من العنف ضد           األصليني مقارنة باأل  
وقد برهنت احلكومة بوضوح عن التزامها باالخنراط مع آليات األمم املتحدة يف تعزيز             . املرأة

حقوق اإلنسان وهي أيضاً تساعد البلدان النامية عن طريق تقدمي املعونة لتلك البلدان عندما              
  .جة إليهاتكون يف أمس احلا

 ليشيت مع التقدير أن أستراليا قد قبلت معظم التوصيات وقالت           -والحظت تيمور     -٤٧٠
. إهنا حتترم قرارها بعدم قبول التوصية املتعلقة بتوفري احلماية القانونية للمهاجرين غري الشرعيني       

َرجون من   ليشيت أستراليا بأن املهاجرين غري الشرعيني الذين ُيخ        -ومع ذلك، ذكَّرت تيمور     
وأثنت يف هذا الشأن على أسـتراليا للتغـيري         . منازهلم يف أمس احلاجة إىل احلماية واملساعدة      

الذي أدخلته مؤخراً على سياستها جتاه األطفال غري املصحوبني طاليب اللجوء وجتاه طـاليب              
  . اللجوء عموماً

ان كمـا أشـادت     وأشادت اجلزائر بتقاليد أستراليا العريقة يف جمال حقوق اإلنـس           -٤٧١
ويف معرض  . بشجاعتها عندما قدمت اعتذارها على الضرر الذي حلق شعوب القبائل األصلية          

إشارة اجلزائر إىل توصيتها بزيادة تقوية تدابري مكافحة التمييز يف حق األقليات، مبا يف ذلـك                
التعدديـة  اجلاليات املسلمة، أعربت عن تقديرها الشتمال سياسة أستراليا اجلديدة املتعلقـة ب         

الثقافية على شراكة واستراتيجية وطنية ملكافحة العنصرية وعلى إنشاء اجمللـس األسـترايل             
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وأثنت اجلزائر أيضاً على التـزام      . لشؤون التعددية الثقافية وغري ذلك من الربامج ذات الصلة        
القـومي   يف املائة مـن النـاتج        ٠,٧احلكومة بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية لتبلغ نسبتها        

  .اإلمجايل
وأقرت مجهورية مولدوفا بعراقة اخنراط أستراليا مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق حبقوق              -٤٧٢

ورحبت مجهورية مولدوفا خصوصاً بـالتزام      . اإلنسان ورحبت بقبوهلا العديد من التوصيات     
 ضـروب  أستراليا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبضمان تـوفري الـضمانات الدوليـة                
للمحاكمة العادلة مبا يف ذلك يف قضايا مكافحة اإلرهاب، وبوضع إطار من التدابري لكفالـة              

  .مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة بغريهم يف احلقوق
ن قلقها من االنتهاكات املتنوعة الـيت تطـال         وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية ع      -٤٧٣

حقوق اإلنسان يف أستراليا ومن مجلتها أشكال جديدة ناشئة من العنصرية وكره اإلسـالم،              
ومن انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء بـسبب الـسياسات            

ة وخاصـة النـساء     الصارمة يف جمال اهلجرة، ومن القيود املفروضة على الشعوب األصـلي          
واألطفال، فيما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية والتعليم، ومن استخدام الشرطة القـوة             

ودعت مجهورية إيـران    . الشرسة ومسدسات الصعق الكهربائي مع فئات متنوعة من الناس        
 وإىل  اإلسالمية أستراليا إىل أخذ الشواغل املشروعة اليت يعرب عنها اجملتمع الدويل مأخذ اجلد            

  .اختاذ تدابري قانونية وعملية فعالة ملعاجلتها تواً
ورّحبت نيوزيلندا بالتزام أستراليا بقبول معظم توصيات نيوزيلندا بـشكل كامـل              -٤٧٤
جزئي، وسلّطت الضوء على املشاورات الواسعة اليت أجرهتا أسـتراليا إعـداداً لعمليـة               أو

ا اختذت خطوة مبتكرة تتمثـل يف طـرح         االستعراض الدوري الشامل، مشرية أيضاً إىل أهن      
ورّحبـت  . املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات وتوصيات االستعراض للمناقشة يف برملاهنا        

نيوزيلندا باهلدف الذي أعلنت عنه أستراليا والذي يتجلى يف النهوض باحلقوق االجتماعيـة             
وأقرت . يات معينة هلذا العملواالقتصادية لسكاهنا األصليني، كما رحبت بتحديد أستراليا غا    

  .نيوزيلندا أيضاً بوضع أستراليا سياسة جديدة تتعلق بالتعددية الثقافية
وهنأ املغرب أستراليا على اخنراطها يف جمال حقوق اإلنسان وعلى التقدم احملـرز يف                -٤٧٥

قافـات  ويدل هذا األمر على التزام أستراليا بإنشاء جمتمع متعدد الث      . حقوق الشعوب األصلية  
وأعرب املغرب عن سروره لقبـول أسـتراليا        . قائم على التسامح والتنوع واحتضان اجلميع     

توصياته الثالث املتعلقة مبكافحة التمييز وبتعزيز التعددية الثقافيـة واالنـدماج االجتمـاعي        
  .وبزيادة إشراك النساء من الشعوب األصلية يف صنع القرارات

ستراليا ألهنا نظرت يف توصياهتا املتعلقة بـالتمييز يف         وأعربت بلجيكا عن شكرها أل      -٤٧٦
وفيمـا يتعلـق    . حق السكان األصليني واحترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب         

بتوصية بلجيكا بإلغاء األحكام القانونية اليت تسمح بتعقيم األشخاص املعاقني، اليت مل تقبـل              
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الـذي  " املصلحة الفضلى "ا تود معرفة طبيعة اختبار      أستراليا إالّ جزءاً منها، قالت بلجيكا إهن      
وأعربت بلجيكا عن أملها يف أن خيفّف احلوار بني املدعي العام           . تطّبقه أستراليا يف هذا الشأن    

  .ونظرائه يف الواليات واألقاليم من حدة الشواغل يف هذا الشأن

  نالتعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخري  -٣  
أشادت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان باخنراط احلكومة الصريح واملتني يف عملية             -٤٧٧

ورحبت بااللتزامات الطوعية اليت أخذهتا أستراليا على عاتقهـا    . االستعراض الدوري الشامل  
ة أثناء العملية مبا فيها إدماج مجيع التوصيات اليت حظيت بقبوهلا يف خطة العمل الوطنية املقبل              

املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتقدمي تقرير مرحلي إىل جملس حقوق اإلنسان قبل استعراض احلالة             
ورحبت اللجنة أيضاً بقبول احلكومة التوصيات املتعلقة بالتـصديق علـى     . يف أستراليا املقبل  

 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
وواصلت اللجنـة، يف  . أو الالإنسانية أو املهينة، واليت توصي بضمان ظروف احتجاز مناسبة      

معرض إشارهتا إىل أن النظام احلايل لالحتجاز اإللزامي وغري احملدد املدة فيما يتعلق بـاهلجرة               
لـك  يتوافق مع التزامات أستراليا الدولية، حثَّ احلكومِة على إصالح النظام مبا يتفق مع ت              ال

 علـى   ١٢٥ و ١٢٤ و ١٢٢ورحبت اللجنة األسترالية أيضاً بقبول التوصـيات        . االلتزامات
أساس أن أي ترتيبات ُتتخذ ملعاجلة ملفات ملتمسي اللجوء على املستوى اإلقليمي جيـب أن     
تتفق متاماً مع أحكام االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ومع التزامات أستراليا يف ميدان حقوق              

  . اإلنسان
 املنطقة األوروبية، أيضاً باسم االئتالف      -وحثت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني        -٤٧٨

األسترايل من أجل املساواة، أستراليا على استحداث قانون شامل يتعلق حبقوق اإلنسان وعلى     
ـ   . سّن تشريعات تعاجل مسألة التمييز املنهجي وتعزز املساواة الفعلية         ة وأشادت الرابطة الدولي

للمثليات واملثليني بالتدابري املتعلقة باملساواة يف املعاملة بني األزواج من نفس نـوع اجلـنس               
الذين تربطهم عالقات زواج حبكم الواقع وغريهم من األزواج، إال أهنا أبدت أسفها لرفض              

وأحاطـت الرابطـة   . أستراليا التوصية بالسماح للشركاء من نفس نوع اجلنس بعقد الزواج      
بالتعديل األخري الذي أُدخل على القوانني الوطنية املتعلقة بالتمييز على أساس اجلـنس،             علماً  

والذي مبوجبه ال ُتعترب قوانني الواليات واألقاليم متييزية عندما تشترط طـالق األشـخاص              
ودعت الرابطة أستراليا إىل إعادة النظر يف موقفها        . املختلفني جنسياً قبل إثبات نوع جنسهم     

ساواة يف الزواج وإىل التعهد علناً باستحداث قوانني وسياسات ملكافحة التمييز تتوافق            من امل 
  .مع مبادئ يوجياكارتا

وأعرب مرصد حقوق اإلنسان عن قلقه من أن سياسات وممارسات أستراليا جتـاه               -٤٧٩
ئي جيـري   وباالستناد إىل اتفاق ثنا   . الالجئني وملتمسي اللجوء قد تتناىف مع التزاماهتا الدولية       

حالياً السعي إىل إبرامه، دعا مرصد حقوق اإلنسان أستراليا إىل التخلي عـن مثـل هـذه                 
 شخصاً،  ٦ ٠٧٩وأشار أيضاً إىل أن ملتمسي اللجوء ُيحتجزون تلقائياً، مبّيناً أن           . االتفاقات
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، ٦ ٧٣٠من جمموع األشخاص احملتجزين يف مرافق خاصة باملهـاجرين والبـالغ عـددهم              
وحث املرصد أستراليا على إهنـاء االحتجـاز        . ليات تقييم وضعهم كالجئني   خيضعون لعم 

اإللزامي مللتمسي اللجوء وعلى سّن تشريعات تنص على عدم احتجازهم إال عند الـضرورة              
وحـث املرصـد    . وكحل أخري، وأن ينص أيضاً على عدم احتجاز األطفال بشكل روتيين          

 املهاجرين وعلى إتاحة إعادة النظر بانتظام من      أستراليا أيضاً على وضع حدود معينة الحتجاز      
ِقبل القضاء كما حثها على متكني احملتجزين من احلصول على أمور منها املشورة القانونيـة               

  .وعلى الرعاية الصحية البدنية والعقلية، باملساواة مع غريهم
أستراليا ) Südwind Entwicklungspolitik(وحثت رابطة زودفيند للسياسات اإلمنائية   -٤٨٠

على إهناء العمل بنظام االحتجاز اإللزامي غري احملدَّد زمنياً وغري القابل للمراجعة والذي خيضع          
له مجيع من يدخل البلد دون ترخيص بذلك مبن فيهم األطفال، وهي البلد الوحيد يف العـامل          

جمـال حقـوق    الذي يستخدم مثل هذا النظام، كما حثتها على إدراج التزاماهتا الدولية يف             
ويف . اإلنسان يف قوانينها الداخلية عن طريق اعتماد قانون احتادي خاص حبقـوق اإلنـسان             

االمتثال لقيمها األساسية   الوقت نفسه، حثت رابطة زودفيند للسياسات اإلمنائية أستراليا على          
  وال سيما منها تلك اليت ختص ملتمسي اللجوء الذين يـصلون إليهـا يف              املتعلقة باالحتجاز 

القوارب، كما حثتها على استخدام مآوي االحتجاز اجملتمعية، خاصة ألشد الفئات ضـعفاً،          
. وشجعتها على وقف معاجلة الطلبات عرب بلد ثالث، وعلى تعديل قوانني احتجاز املهاجرين            

وأحاطت الرابطة علماً برفض أستراليا التوصية املتعلقة بوضع خطة تعويض لفائـدة قبائـل              
ة وسكان جزر مضيق توريس، متغاضيةً بذلك عن حقـوقهم يف املـساواة             الشعوب األصلي 

  .بغريهم أمام القانون ويف التعويض عن أوجه الظلم اليت تعرضوا هلا يف املاضي
وأعرب اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية عن شكوكه يف عدم استخدام املؤمتر الوطين              -٤٨١

وأشار اجمللس إىل   .  على مجيع القرارات دون نقاش     لشعوب أستراليا األوىل كآلية توافق تلقائياً     
 جزئياً ورفض فكرة أن هذا األمر ال يعادل استمراراً يف حرمان الـسكان              ٢٤قبول التوصية   

وأشار إىل أن أستراليا مل تنفذ بعد توصيات املقرر اخلـاص           . األصليني من حقوقهم يف الواقع    
اليا تعتزم تنفيذ التزاماهتا مبوجب اإلعالن      وشكّك يف أن أستر   . املعين حبقوق الشعوب األصلية   

املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، وقال إن رفض وضع خطة وطنية لتعويض أجيال عّما ُسرق              
  .منها أمر غري مقبول

وأعربت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االستالب والتهميش الذي             -٤٨٢
جهون األذى والعداء، وحثت أستراليا على منع حدوث        يعانيه املواطنون املسلمون الذين يوا    

 يف املائة من التماسات احلماية      ٩٠وقد ُوجد أن أكثر من      . مزيد من اهلجمات واالعتداءات   
وأحاطت اللجنـة   . اليت يقدمها طالبو اللجوء الواصلني إىل أستراليا تستند إىل أسباب حقيقية          

نما يعيش ملتمسو اللجوء يف ظروف مزرية يف        علماً ببطء عملية معاجلة التماسات اللجوء بي      
وأعربت اللجنة  . مراكز احتجاز املهاجرين حيث أفادت تقارير حبدوث مخس حاالت انتحار         
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اإلسالمية حلقوق اإلنسان عن قلقها أيضاً إزاء وقف النظر يف التماسات اللجوء اليت يقدمها              
  . اأفغان وسريالنكيون وحثت أستراليا على استئناف النظر فيه

ومع أن مركز حقوق اإلنسان رحب بقبول أستراليا أغلبية التوصيات، باسم جمموعة              -٤٨٣
من املنظمات غري احلكومية من بينها الرابطة الوطنية للمراكز القانونيـة اجملتمعيـة واملركـز            
القانوين كينغسفورد، فإنه أعرب عن أسفه ألن ردها يف بعض املَواطن لن يعّبر بدقـة عـن                 

والحظ مركز قانون حقوق اإلنسان عدم وجود والية        .  أو السياسات أو املمارسات    القوانني
قضائية متكّن من التحقيق املستقل يف حاالت الوفاة ذات الصلة بالشرطة يف أسـتراليا، وأن               
مراكز احتجاز املهاجرين بشكل إلزامي وتعسفي وغري حمدود زمنياً أمر واقـع يف القـانون               

كز عن أسفه ألن رد أستراليا ال يستجيب لضرورة إجراء إصالحات           وأعرب املر . واملمارسة
قانونية ومؤسسية من أجل معاجلة القضايا القائمة واملهمة وأوصى بأن تـدرج أسـتراليا يف               
قوانينها الداخلية املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بواسطة قانون شامل يتعلق حبقوق اإلنسان،            

فحة التمييز النظامي، وبتنفيذ اإلعـالن املتعلـق حبقـوق          كما أوصى بتشديد القوانني ملكا    
الشعوب األصلية وتوصيات املقرر اخلاص يف هذا الشأن، وبإصدار تشريع يقـضي بعـدم              
احتجاز ملتمسي اللجوء إال عند الضرورة القصوى وكحل أخري، وبتحقيـق املـساواة يف              

  .اللجوء إىل القانون ويف احلماية مبقتضاه
ة العفو الدولية عن أسفها لرفض أستراليا التوصيات باستحداث قانون          وأعربت منظم   -٤٨٤

وأعربت املنظمـة   . يتعلق حبقوق اإلنسان وبالسماح بزواج األشخاص من نفس نوع اجلنس         
عن قلقها ألنه أعيد العمل جزئياً فقط بقانون مكافحة التمييز العنصري وألن هذا القـانون               

وانتقدت منظمة العفـو الدوليـة      . قليم الشمايل ينص على حقوق ذات أثر رجعي يف اإل        ال
طريقة التعامل مع أحداث الشغب اليت حدثت يف مركز الحتجاز للمهـاجرين يف جزيـرة               
كريسمس إذ اشتملت على استخدام القوة، كما انتقدت السعي إىل إبرام اتفاق ثنائي لتبادل              

راليا بالقول إن االحتجاز    ورغم احتجاج أست  . ملتمسي اللجوء الذين يصلون إليها يف قوارب      
اإللزامي يستند إىل الوصول غري املرخص به، فإن منظمة العفو الدولية أشارت إىل أن مجيـع                
الواصلني يف قوارب دون أن تكون حبوزهتم وثائق رمسية هـم يف الواقـع ملتمـسو جلـوء                  

 يف مرافق  طفالً حمتجزون١ ٠٤٨ويواجهون االحتجاز غري احملدود زمنياً كما أشارت إىل أن         
  .احتجاز املهاجرين

وحثت منظمة إنقاذ الطفولة أستراليا على إنشاء منصب مفوض وطين للطفولة كي              -٤٨٥
ميثل مجيع األطفال ويتصرف بامسهم، مبن فيهم األطفال املوجـودون يف مراكـز احتجـاز               
املهاجرين؛ كما حثتها على إطالق سراح مجيع األطفال وأسرهم لكي يعيـشوا طلقـاء يف               

جملتمع؛ وعلى إلغاء األحكام املتعلقة باالحتجاز اإللزامي الواردة يف قانون اهلجرة الصادر يف             ا
؛ وعلى سن تشريعات تكفل أال ُيحتجز أي طفل يف مرافق ذات تـدابري أمنيـة                ١٩٥٨عام  
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وطلبت منظمة إنقاذ الطفولة أيضاً إىل أستراليا أن حتظر استخدام العقوبة البدنية داخل             . خمففة
  .سرة ويف مجيع املدارس وأوساط الرعاية البديلةاأل

 الدولية ومؤسسة إيدموند رايس الدولية ومؤسـسة        فرانسيسكانوأوصت منظمة ال    -٤٨٦
ماريست للتضامن الدويل بإعادة التفكري بشكل أساسي يف الرد الطارئ املتعلـق بـاإلقليم              

التشاور معهم وإشـراكهم    الشمايل بغية إشراك مجيع السكان األصليني املتضررين عن طريق          
وطلبت تلك املنظمات إىل أستراليا أن تلغي الوقف االختياري املفروض على           . بشكل نشيط 

وفيما يتعلق باالتفاق الثنائي املقتـرح ملعاجلـة        . معاجلة التماسات اللجوء اليت يقدمها أفغان     
لدان املعنيـان   مشكلة ملتمسي اللجوء وإعادة توطني الالجئني، طلبت املنظمات أن يكفل الب          

التقيد باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأن ُتمنع شيطنة ملتمـسي اللجـوء يف املناقـشات               
السياسية، وأن ُيتوقف عن التقليل من شأن قضايا حقوق اإلنسان باستعمال عبارات من قبيل              

الكربـون  وحثت املنظمات أستراليا أيضاً على إعادة النظر يف أثر انبعاثات           ". مراقبة احلدود "
  .على حقوق سكان اجلزر املنخفضة

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أعرب الوفد للدول واملراقبني وجمموع املنظمات غري احلكومية على ما أدلوا به مـن        -٤٨٧

  .تعليقات أحيط هبا علماً كما جيب

  جورجيا    
 وفقاً جلميع األحكام ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨يف جورجيا اسُتعرضت احلالة يف     -٤٨٨

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقرة     جورجيا التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/GEO/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥ة  جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـر              )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/GEO/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/GEO/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٨ املعقودة يف    ١٧ويف اجللسة     -٤٨٩
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف جورجيااحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض   جورجيا  تعراض احلالة يف    وتتضمن نتائج اس    -٤٩٠

أو االسـتنتاجات   /بـشأن التوصـيات و    جورجيا  وآراء  ) A/HRC/17/11(الدوري الشامل   
قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود علـى املـسائل                وما
 انظـر ( اء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامـل        معاجلة كافية أثن   عاجلالقضايا اليت مل ت    أو

  ).A/HRC/17/11/Add.1 أيضاً
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أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

ـ            -٤٩١ صلحة شكر نائب وزير اخلارجية اجلورجي، سريغي كابانادزي، مجيع أصحاب امل
الذين شاركوا على حنو بّناء يف استعراض جورجيا، وشدد على الدور الذي أداه اجملتمع املدين         
طيلة الفترة اليت استغرقتها العملية، ابتداًء من صياغة التقرير الوطين وحـىت متابعـة تنفيـذ                

  .التوصيات
الغـة أتـاح    واعتربت جورجيا االستعراض الدوري الشامل متريناً فريداً وذا قيمة ب           -٤٩٢

استعراض حالة حقوق اإلنسان فيها على حنو تعاوين وأتاح إطْالع دول أخرى على التدابري              
  . اليت اتُّخذت من أجل حتسني محاية حقوق اإلنسان والوقوف على التحديات القائمة

. وأعلنت جورجيا بأن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان من املبادئ املؤسِّسة لسياساهتا            -٤٩٣
الشأن، ستصبح التوصيات اليت حظيت بالقبول مرجعـاً ُيـستند إليـه يف وضـع               ويف هذا   

  .السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف البلد ويف تنفيذها
.  توصية ١٦٣ توصية من جمموعة     ٩٦وقبلت جورجيا    وأثناء جلسة الفريق العامل،     -٤٩٤

بلت جورجيا بشكل كامل    ويف ردها الكتايب، الذي قُدم كإضافة إىل تقرير الفريق العامل، ق          
 ٦٢ توصية أخرى من جمموع التوصيات اليت أُبقيت قيد النظر والبالغ عـددها              ٤٣أو جزئي   

 اللتان حظيتا كذلك    ٤٥-١٠٦ و ٣٥-١٠٦وفضالً عن ذلك، مل ُتذكَر التوصيتان       . توصية
  .بقبول جورجيا يف اإلضافة بسبب خطأ مكتيب

لس حقوق اإلنسان بشأن تنفيذ التوصـيات       وقدم الوفد مزيداً من املعلومات إىل جم        -٤٩٥
  .اليت حظيت بالقبول

وفيما خيص احلقوق املدنية والسياسية، رحبت جورجيا بالتوصيات باختاذ مزيد من             -٤٩٦
  .اإلجراءات لتعزيز مناخ عام يكفل محاية احلريات األساسية جلميع املواطنني

حزاب السياسية يف جورجيا علـى      وفيما يتعلق بإصالح النظام االنتخايب، اتفقت األ        -٤٩٧
مواصلة احلوار يف إطار الفريق العامل املعين باالنتخابات من اجل زيـادة توطيـد قـانون                

وفضالً عن ذلك، قبلت جورجيا     . ٢٠١٢االنتخابات قبل إجراء االنتخابات الربملانية يف عام        
ن التـابع ملنظمـة     العمل مع جلنة البندقية ومع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسا         

األمن والتعاون يف أوروبا وذلك هبدف ضمان أخذ توصياهتما يف االعتبار يف احلزمة النهائيـة       
بيد أن نطاق تطبيق هـذه التوصـيات        . من التعديالت اليت سُتدَخل على قانون االنتخابات      

  .سيكون رهناً بتحقيق توافق آراٍء سياسي واسع
 املتعلق بالتجمعات واملظاهرات، وجه الوفد عناية       وفيما خيص تعديل قانون جورجيا      -٤٩٨

جملس حقوق اإلنسان إىل أن احملكمة الدستورية قد استعرضت مؤخراً قانون جورجيا املتعلق             
بالتجمعات واملظاهرات وألغت قواعد حتد من التمتع حبرية التجمع والتظاهر ألهنا تتناىف مـع       



A/HRC/17/2 

211 GE.12-13628 
 

. يعات الداخلية تتماشى مع املعـايري الدوليـة       وكان هذا القرار أساساً جلعل التشر     . الدستور
 تعديالت أُدخلت   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨وفيما خيص حرية وسائط اإلعالم، أقر الربملان يف         

وأعربت جورجيا عـن    . على قانون اإلذاعة لتشجيع ملكية وسائط اإلعالم والشفافية املالية        
رية وسائط اإلعالم وهـي تعتـزم       اعتقادها بأن اإلطار التشريعي والسياسايت القائم يكفل ح       

  .مواصلة ضمان ذلك من خالل اختاذ تدابري تكميلية ُتعترب ضرورية
وفيما خيص التوصيات املتعلقة بأماكن العبادة، أقرت جورجيا بأمهية معاجلة هـذه              -٤٩٩

ـ              ال تـزال    سوفيايتاملشكلة إالّ أهنا أشارت إىل عمليات املصادرة اليت حدثت أثناء احلكم ال
تنازع كبري بني خمتلف امللل الدينية وأنه ال ميكن إعادهتا إالّ بناًء على نتـائج دراسـة              موضع  

  .وحتقيق متأنيني
وقالت جورجيا إهنا عاقـدة  . وقُدمت عدة توصيات تتعلق حبماية الفئات املستضعفة     -٥٠٠

وهـي  . ئيالعزم على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلة يف ضمان تعميم التعليم االبتـدا   
وقد اختذت خطوات هامة باجتاه . أيضاً ملتزمة بزيادة محاية أطفال الشوارع وبإعادة إدماجهم       

  .وهي أيضاً بصدد إجناز إصالح شامل ملؤسسات رعاية الطفولة جارٍ تنفيذه. هاتني الغايتني
وقبلت جورجيا التوصيات املنادية بزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامـة وبـذلت               -٥٠١

إال أن احلكومة ال تعتزم استحداث حـصص يف املؤسـسات           . جهوداً كبرية يف هذا الشأن    
التشريعية حيث إن األحزاب السياسية مبختلف أطيافها قد أبدت معارضتها لتلك احلـصص             

  .أثناء صياغة قانون املساواة بني اجلنسني مؤخراً
 القضائي ال يزال حجـر      وفيما خيص العدالة اجلنائية، شدد الوفد على أن اإلصالح          -٥٠٢

وقد وطّدت التعديالت الدستورية اليت أُقـرت       . الزاوية يف اإلصالحات القانونية يف جورجيا     
مؤخراً استقالل القضاء عن طريق استحداث مبدأ تعيني القضاة مدى احلياة الـذي يـشكّل              

ة بإعـادة   ومل يكن بوسع جورجيا أن تقبل التوصي      . ضماناً دستورياً لالستقرار وعدم التغيري    
ويف . اً ال يتمتع بثقة عامة اجلمهور     سوفياتيالثقة يف النظام القضائي ألهنا ورثت نظاماً قضائياً         

تلك األثناء، تبني استقصاءات الرأي بوضوح أن ثقة اجلمهور يف النظام القـضائي ال تفتـأ                
  .تتزايد باطراد نتيجة اإلصالحات اليت أُجرَيت

فقـد  . جدول أعمال احلكومة مكافحة سوء املعاملـة      ومن األولويات اليت تتصدر       -٥٠٣
أشارت العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان، الوطنية منها والدولية، مبا فيها جلنة مناهـضة              

  .التعذيب، إىل أن التعذيب مل يعد موجوداً بوصفه مشكلة نظامية
وقد ُشّرد داخل جورجيا زهاء نصف مليون شخص نتيجة موجتني مـن الـتطهري                -٥٠٤

، يف أخبازيا يف جورجيا، ويف  ٢٠٠٨ ويف عام    ١٩٩٣ و ١٩٩١عرقي يف الفترة ما بني عامي       ال
وقد وضعت احلكومة استراتيجية وخطـة      . منطقة تسخينفايل يف جنوب أوسيتيا يف جورجيا      

  .عمل مبشاركة اجملتمع املدين واألشخاص املشردين داخلياً واملنظمات الدولية
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ة، مبوجب القانون الدويل، حبماية وتعزيـز حقـوق         وأكد الوفد أن جورجيا ملزم      -٥٠٥
اإلنسان يف مجيع أطراف إقليمها، مبا يف ذلك أخبازيا يف جورجيا ومنطقة تسخينفايل جنوب              

إال أن الوفد أكد أن جورجيا مل تتمكن من ذلك بسبب بقـاء هـذه               . أوسيتيا، يف جورجيا  
ذه املناطق اجلورجيـة ال تـزال       فحالة حقوق اإلنسان يف ه    . األقاليم حتت االحتالل الروسي   

ويف تقرير حديث، وصفت    . تشكل مصدر قلق حيث ال توجد آلية فعالة لرصد احلالة هناك          
جنوب أوسيتيا، يف جورجيا، بأهنا إقليم حيتل أدىن املراتب /تسخينفايل منظمة دار احلرية منطقة

  .فيما يتعلق باحلقوق السياسية واحلريات املدنية
. يف كل توصية تتعلق بإمكانية االنضمام إىل عدة صكوك دوليـة          ونظرت جورجيا     -٥٠٦

ومع أن احلكومة تشارك مع الصكوك املذكورة يف التوصيات أهدافها ومبادئها، فإن هنـاك              
وفضالً عن ذلك، يعود القرار يف التـصديق        . حاجة إىل دراسة تشريعاهتا وسياساهتا الداخلية     

ويف احلالة اخلاصة لالتفاقيـة بـشأن وضـع         . كومةعلى االتفاقات الدولية إىل الربملان واحل     
األشخاص عدميي اجلنسية، تنكب احلكومة على استعراض اإلطار القانوين الـوطين بغـرض            

  .عرض هذا الصك على الربملان يف وقت الحق
وكرر الوفد التزام جورجيا بالتعاون مع جملس حقوق اإلنسان وتعهد بتقدمي تقريـر               -٥٠٧

  . للتوصيات اليت حظيت بالقبولمنتصف املدة متابعةً

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

أشادت الواليات املتحدة األمريكية مبشاركة جورجيا امللتزمة يف عملية االستعراض            -٥٠٨
وأعربت .  تتناول طائفة واسعة من املسائل     الدوري الشامل وبقبوهلا العديد من التوصيات اليت      

وأثنت الواليات املتحدة على    . الواليات املتحدة عن تطلعها إىل معرفة ما يستجد عن تنفيذها         
جورجيا ملا اختذته من خطوات من أجل التصدي لعمالة األطفال والعتمادها القانون املتعلق             

ر بالقلق لعدم إنشاء أي وكالة إشـرافية        وقالت الواليات املتحدة إهنا ال تزال تشع      . باإلذاعة
، ٢٠٠٦أخرى منذ إلغاء مفتشية العمل يف جورجيا مبوجب قانون العمل الـصادر يف عـام     

وأعربت عن أسفها أيضاً حلدوث حاالت إصـابة        . يكفل االمتثال الكامل لقوانني العمل     مبا
جيا علـى اختـاذ     وفاة يف احلوادث األخرية اليت وقعت يف قطاع التعدين، وشجعت جور           أو

  .التدابري الكفيلة بضمان احلفاظ على صحة وسالمة مجيع العمال بسرعة
وأعربت اجلزائر عن تقديرها لقبول جورجيا العديد من التوصيات مبا فيها التوصيات              -٥٠٩

املقدمة من اجلزائر واملتعلقة بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال              
ورحبت اجلزائـر بتـوفر     . راد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      املهاجرين وأف 

 األطفال ذوي اإلعاقة وأطفال سيما الاإلرادة لدى جورجيا لتحسني محاية النساء واألطفال و 
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ويشكل حتسني متثيل املرأة يف عمليات صنع القرار ركيزة أساسية لكي يتحقق هلن             . الشوارع
  .التمتع الكامل حبقوقهن

وأعرب االحتاد الروسي عن أسفه العميق لعدم قبول جورجيا توصيات هامة قدمتها              -٥١٠
العديد من الدول، مما يدل على أن السلطات اجلورجية ال تعتزم االستجابة للشواغل اليت عّبر               

وأحاط االحتاد الروسي علماً برفض مجيع التوصيات اليت قدمها االحتـاد         . عنها اجملتمع الدويل  
 التوصية بضرورة التحقيق يف معاملة الشرطة الفظة للمتظاهرين يف تبيليسي           سيما الالروسي و 

وهاتان احلالتان، إىل جانب القمـع      . ٢٠٠٩مايو  / ويف أيار  ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
، دليلٌ على   ٢٠١١مايو  /من أيار ٢٦ و ٢٥الذي تعرضت له مؤخراً مظاهرة يف تبيليسي ليليت         

رية الرأي وعلى عدم تنفيذ جورجيا التوصيات اليت وافقت عليهـا           انتهاك حرية التجمع وح   
  .أثناء جلسة الفريق العامل

وأقرت مجهورية مولدوفا بقبول جورجيا عدداً كبرياً من التوصيات وخاصة منـها              -٥١١
ورحبت مجهورية مولـدوفا بـالتزام      . توصيتان قدمهما وفدها أثناء اجتماع الفريق العامل      

 هبدف مكافحة سوء ٢٠١٣ و٢٠١١ العمل الوطنية للفترة ما بني عامي جورجيا بتنفيذ خطة
املعاملة وأعربت عن ارتياحها اللتزام جورجيا مبواصلة جهودها من أجل تنفيذ اإلصـالحات     

  .القضائية

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
 ٩-١٠٦ و ٢٤-١٠٦بتنفيـذ التوصـيات     أوصى اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية        -٥١٢

وقال إن احلق يف التعبري واالحتجاج ينبغي أن ُيعـاد     . ٤٠-١٠٦ و ٣٩-١٠٦ و ٣٨-١٠٦و
ودعا جورجيا إىل اعتماد سياسة حتقيقٍ أشد صرامة ومنهجية وشفافية للتحقيق يف            . إىل نصابه 

ءلة َمن يقوم بذلك    ادعاءات استخدام قوات األمن الداخلي القوة املفرطة، وقال إنه تنبغي مسا          
ودعا اجمللس إىل إجراء حتقيق مستفيض وموضوعي يف املعاملة         ). ٤٣-١٠٦التوصية  (منهجياً  

القاسية اليت لقَيها املتظاهرون يف املاضي وكذلك َمن يتظاهرون حالياً مـن أجـل حتـسني                
  ).٤٤-١٠٦التوصية (الظروف السائدة يف جورجيا 

ن الوثيقة اخلتاميـة حـددت مـشاكل جديـة          وأعلنت مؤسسة السالم الروسية أ      -٥١٣
يتعلق حبقوق اإلنسان يف جورجيا ووجهت العناية إىل تفريق مظاهرة سـلمية لـيالً يف                فيما

وقالت مؤسسة السالم الروسية إن السلطات اجلورجية واثقـة مـن أهنـا             . اآلونة األخرية 
ا هـو الـسبب     فهذ. تتعرض ألي عقاب ومن أنه بإمكاهنا جتاهل جملس حقوق اإلنسان          لن

الوحيد الذي استطاعت املؤسسة اخللوص إليه لتفسري قمع املعارضني مؤخراً ولقلـة رغبـة              
ووقوع هذه األحداث هو مبثابـة      . جورجيا يف اعتماد التوصيات اليت قدمها االحتاد الروسي       

  .طعن يف سلطة اجمللس
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قالل القـضاء   ورّحبت منظمة العفو الدولية بتأييد جورجيا للتوصيات بتقوية اسـت           -٥١٤
وبإجراء حتقيقات فعالة ومستقلة يف حاالت استخدام املكلفني بإنفاذ القوانني القوة املفرطـة،     
. وحثت جورجيا على ضمان إجراء حتقيقات كافية يف هذه احلاالت ومقاضاة املسؤولني عنها

 ورحبت املنظمة أيضاً بالعدد الكبري من التوصيات اليت قُّدمت من أجـل التـصدي حلالـة               
املشردين داخلياً وبالتوصيات بضمان متاشي عمليات إخالء املشردين مع املعـايري الدوليـة             
وضمان احلق يف السكن الالئق واحلق يف العمل واحلق يف احلصول على اخلدمات الـصحية               

  .وحثت منظمة العفو الدولية جورجيا على تفعيل هذه التوصيات بسرعة. واحلق يف التعليم
ة الدولية لضريبة الضمري والسالم بقبول جورجيا التوصية بتقصري مدة          ورحبت اهليئ   -٥١٥

وأعربت عن أملها يف    . اخلدمة البديلة للمستنكفني ضمريياً كي ُتساوي مدة اخلدمة العسكرية        
أن تنتهز جورجيا هذه الفرصة الستعراض أحكام قوانينها السارية املتعلقة باخلدمة البديلة كي             

نكاف الضمريي يف أي وقت، واستقالل اخلدمة البديلة متاماً عـن           تضمن اإلعالن عن االست   
املؤسسة العسكرية، كما أعربت عن أملها يف أن تسري هذه الـشروط نفـسها علـى أي               

  .واجبات تتعلق باخلدمة

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
لحة الذين شاركوا حبسن    كرر الوفد التعبري عن امتنانه جلميع الوفود وأصحاب املص          -٥١٦

فعملية االستعراض الدوري الشامل منتدى ُيعىن حبقوق اإلنـسان         . نية يف استعراض جورجيا   
وأغلب التوصـيات الـيت     . تنبغي إساءة استخدامه من أجل اعتبارات أو مصاحل سياسية         ال

فـود  وطلب الوفد إىل مجيع الو    . ُرفضت مل حتظ بتأييد الدولة ألهنا ذات طابع سياسي واضح         
أن تركز عند تقييم حالة حقوق اإلنسان يف جورجيا على التقدم الذي أُحرز علـى مـدى                 

فجورجيا دميقراطية فتية وال تزال تسعى جاهدة إىل إجراء         . السنوات الست أو السبع املاضية    
 الذي كان يتجاهل حقوق اإلنسان واحلريات       سوفيايتإصالحات يف نظام مبين على اإلرث ال      

وإذ تضع جورجيا نصب عينيها التحديات املستقبلية، وإذ تقـر هـي            . الً تاماً األساسية جتاه 
وعالوة على . نفسها بنقائصها، فإهنا تبين دولةً أساسها سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

ذلك، لدى احلكومة من احلماس ما جيعلها ال تدخر ما بوسعها لضمان متتع كل مـواطن يف                 
  .جورجيا حبقوق اإلنسان

  سانت كيتس ونيفيس    
 وفقاً  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨يف  سانت كيتس ونيفيس    اسُتعرضت احلالة يف      -٥١٧

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن  ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة     سانت كيتس ونيفيس   التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/KNA/1 (٥/١ ر اجمللسمرفق قرا
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) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/KNA/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/KNA/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
س يف نتائج استعراض ، نظر اجملل  ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٨عقودة يف    امل ١٨ويف اجللسة     -٥١٨
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها سانت كيتس ونيفيسيف احلالة 
تقرير الفريق العامل املعين     سانت كيتس ونيفيس  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٥١٩

بشأن التوصيات   سانت كيتس ونيفيس  وآراء  ) A/HRC/17/12(باالستعراض الدوري الشامل    
قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود           أو االستنتاجات وما    /و

  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل         عاجلعلى املسائل أو القضايا اليت مل ت      
  ).A/HRC/17/12/Add.1 أيضاً انظر(

أو االستنتاجات  /واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات            -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

قالت سانت كيتس ونيفيس إن مشاركتها يف عملية االستعراض الدوري الـشامل              -٥٢٠
. وتعاوهنا معها يعّبران عن احترامها الكبري حلقوق اإلنسان وهو أمر أساسي بالنسبة لتقدمها            

 وللتداول بصدق بشأن حالة حقـوق       وقد أتاح هذا التمرين فرصاً للتفكُّر بشكل مستفيض       
  .اإلنسان على أرض الواقع

سانت كيتس ونيفيس أن على حكومتها أن تتوخى احلذر وهي تـسعى إىل            وتدرك    -٥٢١
ومكنت عملية االستعراض الدويل الشامل  . حتقيق توازن بني حقوق األفراد وضرورات الدولة      

واصل تعزيز آليـات حقـوق      من استجالء كيف ميكن للحكومة، بواسطة مؤسساهتا، أن ت        
  .اإلنسان لفائدة مجيع مواطنيها

. ونظرت سانت كيتس ونيفيس بعناية يف التوصيات املقترحة أثناء احلوار التفـاعلي             -٥٢٢
ويف حني أن بعض التوصيات أبرزت التحديات اليت كانت سانت كيتس ونيفيس قد وقفت              

خرى أفكاراً إضافية لزيادة تعزيـز      عليها يف السابق وجتري اآلن معاجلتها، أبرزت توصيات أ        
ومحاية حقوق اإلنسان لصاحل اجلميع، مبا يف ذلك الفئات املهمشة كالفقراء والنساء واألطفال    

  .واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة
وفيما خيص التصديق على صكوك حقوق اإلنسان، اتبعت سانت كيتس ونيفـيس              -٥٢٣

لتزم إال بالتدابري اليت يكون تنفيذها واحلفاظ عليهـا         هنجاً واقعياً يف دراسة التوصيات، فلم ت      
وقال الوفد إن سانت كيتس ونيفـيس       . ضمن حدود اإلمكانيات والكفاءات املتوفرة لديها     

تستطيع أن تلتزم، على املدى القصري، بالتوقيع على معاهدات جديدة والتـصديق عليهـا          ال
  .يذ التزاماهتا مبوجب تلك املعاهداتدون أن تقوم بتقييم دقيق للموارد اليت يتطلبها تنف
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وضـمن هـذا    . وقد بدأ بالفعل العمل على هذا اجلانب من إطار حقوق اإلنسان            -٥٢٤
السياق، ستنظر اللجنة اخلاصة املعنية باالتفاقيات واملعاهدات يف هـذه املـسائل وسـتقدم              

صكوك، فإهنا ورغم أن سانت كيتس ونيفيس مل تنضم بعد إىل مجيع ال. توصيات إىل احلكومة
  .ستواصل اعتماد املمارسات الفضلى وستبقى متشبثة باملُثل اليت تسعى إليها االتفاقيات

وفيما خيص إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، قال الوفد إن مؤسسة كهذه ميكن   -٥٢٥
أن تقدم مسامهة كبرية لتحسني تنسيق سياسات حقوق اإلنسان فيما بني احلكومة وأصحاب             

 ومن شأن تلك اهليئة أن ختدم الشعب على النحو األمثل إذا كانت مـستقلة عـن              .املصلحة
  .احلكومة ومتتثل ملبادئ باريس

وستتعاون سانت كيتس ونيفيس مع املنظمات غري احلكومية ومع األفراد الذين قـد        -٥٢٦
. يكون لديهم استعداد إلنشاء آليات رصد وطنية بغرض زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            

ويف تلك األثناء، ستواصل احلكومة دعم عمل أمانة املظامل ألهنا ال تزال توفر سبيالً يتظلم إليه        
  .املواطنون من املؤسسات واملصاحل احلكومية يستمع إىل مظاملهم ويعاجلها

وفيما خيص دعوة اإلجراءات اخلاصة، قال الوفد إن سانت كيتس ونيفيس، مع أهنا               -٥٢٧
راءات اخلاصة، اليت هي ذراع حيوي بالنسبة جمللس حقوق اإلنسان،           وحتترم عمل اإلج   تفهم

إال أن احلكومة ترغب يف النظر يف       . لن تستطيع توجيه دعوة دائمة يف هذه املرحلة من الزمن         
  .مجيع الطلبات وفق مبدأ كل حالة على حدة

 سانت كيتس ونيفيس إىل تقوية هذه اهليئات املسؤولة عن تعزيز حقـوق           وستسعى    -٥٢٨
وقد سـعى قـسم الـشؤون       . املرأة والطفل عن طريق حتقيق تقدم عملي يف هذين اجملالني         

اجلنسانية والعمل، عن طريق قوانني متنوعة، إىل وضع معايري مناسبة ملعاملة املـرأة وواصـل         
وقسم االختبار وخدمات محايـة     . ضمان التنفيذ الكامل للقوانني املتعلقة بتعزيز محاية املرأة       

 إحدى أذرع احملكمة الرئيسية لضمان صيانة حقوق الطفل خاصة فيمـا يتعلـق              الطفولة هو 
بالقاصرين احملتاجني إىل الرعاية واحلماية والقاصرين املخالفني للقانون، وكذلك يف مـسائل            

وجيرِّم قانون اجلرائم ضد األشخاص االغتـصاب       . احلضانة والتبين وما يتصل هبما من قضايا      
م قسم املشورة التابع لوزارة الصحة واخلدمات االجتماعية واجملتمعية         ويقد. واالعتداء اجلنسي 

  .والشؤون اجلنسانية الدعم واملشورة لضحايا اجلرمية
وفيما خيص التمييز على أساس امليل اجلنسي، قال الوفد إن الفصل الثاين من دستور                -٥٢٩

االنتماء القبلي  سانت كيتس ونيفيس حيظر التمييز يف حق أي شخص على أساس العرق أو              
أو املنشأ أو الرأي السياسي أو اللون أو املعتقد أو نوع اجلنس وهكذا فإنه ميكن ألي شخص                 

وعالوةً علـى  . يرى أن حقوقه قد انُتهكت أن يلجأ يف أي وقت إىل احملاكم طلباً لالنتصاف       
ويف . ذلك، مل تقّدم أي طعون يف تشريعات سارية إىل احملاكم على أساس التمييز اجلنـسي              

حال تقدمي أي طعن يف تشريع ما على هذا األساس، وإذا اعتربت احملكمـة ذات التـشريع                 
  .منافياً للدستور، فإن احلكومة ستستهدي بقرار احملكمة
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وأكد الوفد أن احلكومة جادة يف التزامها حبماية مجيع أفراد اجملتمـع مـن التمييـز             -٥٣٠
ة أن هذه مسألة هامة وستواصل إشراك عامة        وتعتقد الدول . بصرف النظر عن ميلهم اجلنسي    
  .اجلمهور بإجراء عملية تشاورية

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

رحبت كوبا باملعلومات الواردة يف اإلضافة ومبشاركة سـانت كيـتس ونيفـيس               -٥٣١
وأبـرزت  . راض وأقرت يف الوقت نفسه بالقيود والتحديات اليت تواجهها        النشيطة يف االستع  

كوبا التقدم الذي أُحرز يف جماالت التعليم والصحة والعمل والقضايا اجلنسانية واألشـخاص          
وتناولت توصيات كوبا خطط وتدابري التنمية االجتماعية واالقتصادية ومحاية         . ذوي اإلعاقة 

اتان املسألتان، باإلضافة إىل مـسائل أخـرى، حتظيـان        وه. حقوق األشخاص املستضعفني  
وحثت كوبا سانت كيتس ونيفـيس  . باألولوية يف االستراتيجية اإلمنائية اليت تنفذها احلكومة    

  .على االستمرار على نفس الوترية خصوصاً من خالل تنفيذ التوصيات اليت حظيت بقبوهلا
س على ردودها على التوصـيات      وأعربت اجلزائر عن شكرها لسانت كيتس ونيفي        -٥٣٢

وقبلت سانت كيتس ونيفيس توصية     .  توصية ٥٦اليت تلقتها أثناء االستعراض والبالغ عددها       
من اجلزائر تطلب فيها حتديد مدى املساعدة التقنية واملالية اليت حتتاجها لتحـسني ظـروف               

ية حلقوق اإلنسان وقدمت اجلزائر توصية ثانية تتعلق بالتصديق على الصكوك الدول . االحتجاز
مع إعطاء األولوية للعهدين الدوليني؛ ومل تتم املوافقة على هـذه التوصـية كغريهـا مـن                 

وأعربت اجلزائر عن اعتقادها بأن سانت كيس ونيفيس مل تصدق علـى            . التوصيات املشاهبة 
وأعربت اجلزائـر   . العديد من تلك الصكوك بسبب مواردها احملدودة اليت ال تكفي لتنفيذها          

ن أملها يف أن يتم تصحيح هذا األمر بتقدمي املساعدة الدولية الكافية من قبـل اجلهـات                 ع
الفاعلة املعنية من أجل مساعدة سانت كيتس ونيفيس يف تنفيذ التزاماهتا الناشئة عـن تلـك             

  .الصكوك
بالنهج التشاركي الذي اعُتمد يف صـياغة  )  البوليفارية-مجهورية (ورحبت فرتويال     -٥٣٣
ر الوطين وباستعداد سانت كيتس ونيفيس للوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقـوق اإلنـسان        التقري

وأبـرزت  . وخاصةً يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، إذ قبلت معظم التوصيات          
فرتويال التقدم الذي أحرز يف جمال التعليم، والذي يتمثل خاصةً يف تـوفري التعلـيم اجملـاين                 

ا بني سن اخلامسة وسن السادسة عشرة، ويف تنفيذ الكتـاب األبـيض           واإللزامي لألطفال م  
وشجعت فرتويـال   . ٢٠١٩ و ٢٠٠٩املتعلق بالتنمية والسياسة التعليمية للفترة ما بني عامي         

سانت كيتس ونيفيس على مواصلة النهوض بـسياستها التعليميـة          )  البوليفارية -مجهورية  (
  .ون الدويل غري املشروطاملتينة بواسطة املساعدة التقنية والتعا
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وأعربت جنوب أفريقيا عن شكرها لسانت كيتس ونيفيس على املعلومات اإلضافية             -٥٣٤
خذت من أجل تعزيـز     فقد أعلنت سانت كيتس ونيفيس عن اخلطوات اليت اتُّ        . اليت قدمتها 

وشجعت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل     . ومحاية حقوق اإلنسان وعن التحديات اليت تواجهها      
وأعربت جنوب أفريقيا عن سرورها ألن      . على تقدمي املساعدة التقنية املطلوبة يف هذا الشأن       

. سانت كيتس ونيفيس اعتربت توصيتها إجيابية، إىل جانب عدد كبري من التوصيات األخرى            
وشـجعت  . وهذا يدل على التزام سانت كيتس ونيفيس بعملية االستعراض الدوري الشامل          

كيتس ونيفيس على البقاء على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،          جنوب أفريقيا سانت    
  . وأعربت عن متنياهتا الطبية للحكومة بتنفيذ مجيع التوصيات اليت حظيت بقبوهلا

ورحب أيضاً بقبول عدد . ورحب املغرب بالتزام سانت كيتس ونيفيس باالستعراض   -٥٣٥
ية حقوق اإلنسان، خاصـة مـن خـالل         كبري من التوصيات اليت سيسهم تنفيذها يف محا       

وأعرب املغرب عـن    . السياسات الطموحة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
اعتقاده بأن هذه الدولة اجلزرية الصغرية النامية تواجه العديد من التحديات واإلكراهات اليت             

أبانت مع ذلـك عـن      ليس يف مقدور سانت كيتس ونيفيس وحدها أن تواجهها وهي اليت            
ودعا املغرب اجلهـات املاحنـة      . توجهها خبطًى واثقة حنو توطيد الدميقراطية وسيادة القانون       

والشركاء الدوليني إىل االستجابة للطلبات اليت قدمتها سانت كيتس ونيفيس خبصوص بنـاء             
 وشجع املغرب سانت كيتس ونيفيس على االستفادة من االسـتعراض يف          . القدرات واملوارد 

  .مشاوراهتا اجلارية حول إجراء إصالحات دستورية وتشريعية وقضائية

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
رحبت منظمة العفو الدولية برغبة سانت كيتس ونيفيس يف تنفيذ التزاماهتا املتعلقـة               -٥٣٦

ة، وأعربت عن أملها يف أن ميكّن ذلـك         حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التماس املساعدة التقني       
وأعربت منظمة العفـو    . البلَد من التصديق على الصكوك األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان        

الدولية عن أسفها ألن سانت كيتس ونيفيس لن تؤيد التوصيات املتعلقـة بإلغـاء عقوبـة                
ة اإلعدام وأن تعلـن     اإلعدام، وطلبت إىل احلكومة أن تلغي مجيع األحكام اليت تسمح بعقوب          

وحثت منظمة العفو الدولية احلكومة على قبول       . عن وقف اختياري لتنفيذ عمليات اإلعدام     
التوصيات الرامية إىل نزع صفة اجلرم عن العالقات اجلنسية بني شخصني راشدين من نفس              

ويـة  نوع اجلنس بالتراضي بينهما وإىل مكافحة التمييز القائم على أساس امليل اجلنـسي واهل             
ورحبت منظمة العفو الدولية بدعم التوصيات بالتصدي للعنف ضد املرأة ودعت           . اجلنسانية

  . احلكومة إىل أن تبقي قيد نظرها التوصيات الرامية إىل إعادة النظر يف سن املسؤولية اجلنائية
وأعرب احتاد الرابطات اهلولندية للمثلية اجلنسية عـن سـروره لقبـول سـانت                -٥٣٧
يس التوصية مبكافحة التمييز أياً كان أساسه، مبا يف ذلك على أساس امليل اجلنسي              ونيف كيتس

وأعرب احتاد الرابطات اهلولندية عن قلقه ألن سانت كيـتس ونيفـيس            . واهلوية اجلنسانية 
تقبل التوصيات برتع صفة اجلرم عن العالقات اجلنسية بني شخصني راشدين من نفـس               مل
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 وبإلغاء القوانني اليت متيز يف حق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل        نوع اجلنس بالتراضي بينهما   
 وأعرب احتاد الرابطات اهلولندية عن اعتقاده بأنه ينبغـي        . اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   

ويف معـرض تـذكري   . يكون نزع صفة اجلرم تلك مسألة ختضع لرأي األغلبية يف اجملتمع         أالّ
ة ببياٍن ألقته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف هـذا             احتاد الرابطات اهلولندي  

الشأن، أعرب عن رأيه بأن ذلك التجرمي يشكل يف حد ذاته شكالً من أشكال التمييز ومينع                
وذكّر احتاد الرابطات اهلولندية    . املواطنني من احلصول على حقوقهم االجتماعية واالقتصادية      

  .ثقايف يتحقق بتوعية عامة اجلمهور وتثقيفهبأن التغيري االجتماعي وال

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
مع أن التوصيات تطرح عدة حتديات ومع أنه ال يزال مثة عمل جيب القيام به، فإن                  -٥٣٨

سانت كيتس ونيفيس أعربت عن أملها يف تؤدي التوصيات يف هناية املطاف إىل عملية بّناءة               
اجتاه اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان داخل االحتاد على أساس سيادة القانون وكفالة            للتقدم ب 

  .احلريات األساسية جلميع أفراد شعبها
فسانت كيتس ونيفيس تواجه األعاصري وفترات اجلفاف والتقليص املايل واالحترار            -٥٣٩

يني من املفوضية الـسامية     وستحتاج إىل الدعم واملساعدة التقنية العلم     . العاملي ومعدل اجلرمية  
حلقوق اإلنسان ومن مؤسسات دولية أخرى ومن الدول األعضاء يف األمم املتحدة من أجل              

وطلبت سانت كيتس ونيفيس من اجملتمع الدويل أن يقدم املـساعدة هلـا             . تنفيذ التوصيات 
  .ولبلدان نامية أخرى يف هذا الشأن

 عملية االستعراض الدوري الشامل أساسياً      وقد كان إشراك اجملتمع املدين يف متابعة        -٥٤٠
يف ضمان نشوء دميقراطية حية، وهو السبب الذي من أجله التزمت سانت كيتس ونيفـيس               

  .بإشراك جمتمعها املدين بشكل منتظم وبالوفاء بالتزاماهتا الدولية
وأعربت سانت كيتس ونيفيس عن شكرها جلميع الوفود واملنظمات غري احلكومية             -٥٤١
تفاعلت معها حبسن نية وبروح من التعاون واليت سامهت بتعليقاهتا املفيدة وباقتراحاهتـا             اليت  

وأقر وفد سانت كيتس ونيفيس على اخلصوص جبهود مفوضـة          . النافعة وبأفكارها العملية  
 الوفـود   سـيما  الاألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف سبيل تزويد الدول األعضاء، و          

 كيتس ونيفيس، باملعلومات واإلرشادات أثناء عملية متابعة االستعراض         الصغرية كوفد سانت  
وقالت سانت كيتس ونيفيس إهنا تتطلع إىل العمل مع مجيـع أصـحاب             . الدوري الشامل 

  .املصلحة أثناء مرحليت التنفيذ واملتابعة كما تتطلع إىل انعقاد االستعراض الدوري الثاين

  سان تومي وبرينسييب    
 وفقـاً   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣١يف  سان تومي وبرينسييب    ت احلالة يف    اسُتعرض  -٥٤٢

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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من مرفق ) أ(١٥وفقاً للفقرة   سان تومي وبرينسييب     التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/STP/1 (٥/١ قرار اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/STP/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/STP/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٨عقودة يف    امل ١٨ويف اجللسة     -٥٤٣
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها  سان تومي وبرينسييب يفاحلالة 
تقرير الفريق العامل املعـين    سان تومي وبرينسييب    وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٥٤٤

بشأن التوصيات  سان تومي وبرينسييب    وآراء  ) A/HRC/17/13(باالستعراض الدوري الشامل    
ائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود        أو االستنتاجات وما قدمته قبل اعتماد النت      /و

  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل         عاجلعلى املسائل أو القضايا اليت مل ت      
  ).A/HRC/17/13/Add.1 أيضاً انظر(

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  ن التزاماهتا الطوعية والنتائجوبشأ
رحبت سان تومي وبرينسييب بالتعليقات اإلجيابية وباإلقرار جبهودها الرامية إىل تعزيز             -٥٤٥

ّمجعتها .  توصية٧٢فقُّدم ما جمموعه . ومحاية حقوق اإلنسان على الرغم من مواردها احملدودة
  . توصية٢٢سان تومي وبرينسييب يف 

 ٨-٦٥ و ٥-٦٥ و ٤-٦٥برينسييب موقفها من التوصيات     وأوضحت سان تومي و     -٥٤٦
وأحاطت .  املتعلقة بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         ١٠-٦٥و

وحظيت مجيع التوصيات األخرى املتبقية بقبول      . سان تومي وبرينسييب علماً هبذه التوصيات     
  .تومي وبرينسييبسان 
 ٥٥-٦٤ و ١٥-٦٤ و ١-٦٤يات الواردة يف الفقـرات      وجيري بالفعل تنفيذ التوص     -٥٤٧

    ، )إدراج أحكام املعاهدات يف القوانني وجعل التـشريعات منـسجمة معهـا            (٥٨-٦٤و
 ٢٤-٦٤ و ٢٢-٦٤،  )تدابري ضمان التمتع الكامل باحلقوق املدنية والـسياسية        (٢١-٦٤و
 السكانية  تعزيز ومحاية حقوق الطفل وحقوق املرأة وحقوق الفئات        (٢٦-٦٤ و ٢٥-٦٤و

 ٣٣-٦٤، والفقـرة    )مبدأ عدم التمييـز    (٣٢-٦٤ إىل   ٢٨-٦٤، والفقرات   )األشد ضعفاً 
حقـوق األشـخاص     (٣٤-٦٤، ويف الفقـرة     )تعريف سوء املعاملة يف القوانني الداخلية     (

تـدابري   (٥٠-٦٤ و٤٩-٦٤ و٤٣-٦٤ إىل   ٣٥-٦٤، ويف الفقرات    )احملرومني من حريتهم  
 ٤٤-٦٤ و ٤٢-٦٤ و ٣٨-٦٤، والفقرات   ) ذلك العنف املرتيل   محاية املرأة من العنف مبا يف     

، )نظام قضاء األحداث   (٥٣-٦٤، والفقرة   )محاية الطفل من االستغالل اجلنسي     (٤٨-٦٤و
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 ٤٨-٦٤ و ٦٤-٦٤والفقرتان  ) تنظيم مشاورات املائدة املستديرة الوطنية     (٥٩-٦٤والفقرة  
  ). حتسني اخلدمات الصحية(

نسييب بالتعليقات والتوصيات اليت شجعتها علـى اعتمـاد         ورحبت سان تومي وبري     -٥٤٨
سياسة الشفافية الواسعة النطاق يف احلكم وعلى مواصـلة تنفيـذ سياسـاهتا االجتماعيـة               

وأكدت سان تومي وبرينسييب جمدداً التزامها بالسري قُدماً باجتـاه  . واالقتصادية ملكافحة الفقر  
  .حتقيق جمتمع أكثر دميقراطية وعدالة سلماً

وأكدت سان تومي وبرينسييب أيضاً تصميمها على فعل كل ما تـراه مناسـباً يف                 -٥٤٩
غضون فترة معقولة من الزمن من أجل التصديق على املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان               

 ٤-٦٤ و ٢-٦٥ و ١-٦٥ ويف التوصـيات     ١٤-٦٤ إىل   ١-٦٤املذكورة يف التوصـيات     
  . وقّعت عليها بالفعل، وخاصة منها تلك اليت٩-٦٥ و٦-٦٥ و٥-٦٥و

 ١٧وتشهد سان تومي وبرينسييب عملية انتخابية ستتّوج بانتخابـات رئاسـية يف               -٥٥٠
؛ وعند ذلك، سيكون البلد قادراً على النظر يف التصديق علـى خمتلـف              ٢٠١١يوليه  /متوز

  .الصكوك ويف تنفيذ باقي التوصيات اليت جرى استالمها
 املتعلقة بإنـشاء    ٢٠-٦٤ إىل   ١٨-٦٤توصيات  ورحبت سان تومي وبرينسييب بال      -٥٥١

ويف هذا الشأن، ستنظم سان تومي وبرينسييب باالشتراك مع         . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   
مركز ياوندي حلقوق اإلنسان والدميقراطية ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حلقة تدريبيـة   

  .بغرض هتيئة الظروف املناسبة لتنفيذ هذه التوصية
وأشارت سان تومي وبرينسييب أيضاً إىل املبادرات املتخذة باالشتراك مـع برنـامج       -٥٥٢

  ).٥٢-٦٤ و٥١-٦٤التوصيتان (األمم املتحدة اإلمنائي من أجل تقوية نظام القضاء 
، من  )٢٧-٦٤التوصية  (وفيما يتعلق بالتوصية بتوجيه دعوة إىل اإلجراءات اخلاصة           -٥٥٣

  .٢٠١١سبتمرب / بواليات زيارة إىل البلد يف أيلولاملقرر أن ُيجري أحد املكلفني
واختتمت سان تومي وبرينسييب كلمتها بتكرار القول إن مجيـع التوصـيات قـد                -٥٥٤

حظيت بالقبول ما عدا التوصيات بالتصديق على نظام روما األساسي، والعديد منها يف طور              
. يز ومحاية حقـوق اإلنـسان     التنفيذ، ويف ذلك دليل على التزام سان تومي وبرينسييب بتعز         

  .وطلبت سان تومي وبرينسييب املساعدة من اجملتمع املدين يف تنفيذ التزاماهتا

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

 علـى املعلومـات   رحبت كوبا بالتزام سان تومي وبرينسييب باالستعراض وشكرهتا   -٥٥٥
وأبرزت كوبا األمهية اليت توليها سان تومي وبرينسييب لتعزيز ومحايـة           . اإلضافية اليت قدمتها  

حقوق اإلنسان على الرغم من اآلثار السلبية اليت خلفتها األزمة املالية على حالة االقتـصاد               
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القتصادية من قـدرة    وقد حدت القيود ا   . الكلي يف البلد مبا يف ذلك الزيادة يف الديون العامة         
سان تومي وبرينسييب على التصدي حلاالت النقص يف اخلدمات الصحية والتعليمية ويف املؤن             

ورغم هذه الصعوبات، استطاعت سان تومي وبرينسييب خفض األثر السليب لألزمة           . الغذائية
بـا  وأشادت كو . إىل أقل درجة ممكنة وواصلت تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية لسكاهنا         

  .بسان تومي وبرينسييب لقبوهلا معظم التوصيات مبا فيها تلك اليت قدمتها كوبا
 ليشيت إىل قبول سان تومي وبرينسييب معظم التوصيات، ّمما يدل           -وأشارت تيمور     -٥٥٦

تومي سان  وأشادت باالنفتاح الذي أبانت عنه      . على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     
 ليـشيت نـداء     -ورددت تيمـور    . حـديات الـيت تواجههـا     من خـالل اإلقـرار بالت     

وبرينسييب إىل اجملتمع الدويل بتقدمي املساعدة للبلد كي يتغلب على التحديات اليت             تومي سان
 ليشيت سان تومي وبرينسييب على مواصلة تقوية تعاوهنـا مـع            -وشجعت تيمور   . تواجهه

تحدة يف تنفيذ التوصيات اليت حظيـت  اجملتمع الدويل ومع هيئات حقوق اإلنسان يف األمم امل   
  .بقبوهلا
ورحبت اجلزائر بإصرار سان تومي وبرينسييب على اتباع ُنُهـج بّنـاء جتـاه آليـة           -٥٥٧

وأشادت اجلزائر  . االستعراض الدوري الشامل بعد قبول عدد كبري من التوصيات اليت تلقتها          
ال مكافحة الفقـر وتعزيـز       يف جم  سيما الجبهود احلكومة يف كل جمال تشمله التوصيات، و       

حقوق املرأة والطفل واالنضمام إىل بعض الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان رغـم              
وجددت اجلزائر نداءها إىل اجملتمع الدويل كي       . ترزح حتته من قيود خاصةً يف جمال التنمية        ما

  .اليت حيددها البلديواصل تقدمي املساعدة إىل سان تومي وبرينسييب مبا يتفق مع األولويات 
وأبرز املغرب أن جهود سان تومي وبرينسييب من أجل تنفيذ توصيات االسـتعراض               -٥٥٨

الدوري الشامل دليل على وجود رغبة حقيقية يف السري قُدماً يف إطار اسـتراتيجية شـاملة                
لزيادة الشفافية واملساءلة على كل مستوى من مستويات احلكومة خدمةً حلمايـة وتعزيـز              

وأشار املغرب إىل اإلكراهات اليت تواجهها سان تومي وبرينسييب املتمثلة يف           . ق اإلنسان حقو
وقال إنه جيب على اجملتمـع      . تراكم أوجع العجز االجتماعي واالقتصادي ويف قلة مواردها       

الدويل أن يضع نصب عينيه أن حالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد ال ميكن أن ُتقيَّم يف ضوء                   
ولة وحدها وإمنا جيب النظر إليها أيضاً يف سياق الفقر الذي حيـد مـن فعاليـة          واجبات الد 

  .استراتيجياهتا اإلمنائية فيعيق تعزيز حقوق اإلنسان
لدوري نسييب يف عملية االستعراض ا    يرادت نيجرييا باخنراط سان تومي وب     وأش  - ٥٥٩
 جهودهـا   نسييب على تقدميها معلومات إضافية عـن      يروهنأت سان تومي وب   . الشامل

نيجرييـا إذ الحظـت أن      وتـشجعت   . الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان       
نسييب قد قبلت ُجل ما تلقته من توصيات وأهنا شرعت يف تنفيذ عدد             يروب  تومي  سان
نسييب علـى االسـتمرار يف جهودهـا لتنفيـذ          يوحثت نيجرييا سان تومي وبر    . منها

نسييب عن أفضل متنياهتـا هلـا       يروبتومي  وأعربت لسان . التوصيات اليت حظيت بقبوهلا   
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بالتوفيق يف تقوية السياسات والربامج احملددة اخلاصة بتحقيق رفاه سكاهنا ويف العملية            
  .االنتخابية

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
 تومي وبرينسييب   الحظ امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان قلة موارد سان           -٥٦٠

ورغم التزام سان تومي وبرينسييب     . ؤثر على قدرهتا على توفري احلقوق األساسية لسكاهنا       يمما  
مبكافحة األمية وبرفع مستوى التعليم، الحظ امللتقى أن البلد ال يزال يواجه حتدياً كـبرياً يف                

ـ         . هذا اجملال  زارع الكاكـاو وإزاء  وأعرب امللتقى أيضاً عن قلقه إزاء استغالل األطفال يف م
 املناعـة البـشري   العنف ضد املرأة وإزاء وصم األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص              

وقال إن احتكار الدولة ألغلب مصادر املعلومات يشكل    . اإليدز والتمييز يف حقهم   /املكتسب
ر يف وحث امللتقى سان تومي وبرينسييب على إعادة النظ. عائقاً أمام التمتع الفعلي حبرية التعبري

إطارها القانوين الوطين بأن تدرج فيه مكافحة التمييز جبميع أشكاله، كما حثها على توجيه              
وشجع امللتقى األفريقي   . دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         

الدولة أيضاً على التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنـسان وعلـى              
  .رسال تقارير باملستجدات إىل هيئات املعاهداتإ

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
قالت سان تومي وبرينسييب يف مالحظاهتا اخلتامية إهنا حتـيط علمـاً بالتعليقـات                -٥٦١

والتوصيات اليت قُدمت وأعادت تأكيد تعهدها بالوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق              
وأشارت إىل التحديات اليت تواجهها نتيجة األزمة االقتصادية العامليـة والرهتـان            . ناإلنسا

وأبرزت سان تـومي    . اقتصادها إىل حد كبري بتقلب أسعار املواد األولية يف السوق الدولية          
وبرينسييب أيضاً اجلهود اليت ُبذلت للمضي قدماً يف عملية الدمقرطة واحلد من الفقر وتعزيـز               

وذكّرت بوضع اللمسات األخرية على العملية االنتخابية وأعربت عن أملها          . انحقوق اإلنس 
يف أن تنخرط أكثر، أثناء اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل، يف حوار بّناء مـع                
جملس حقوق اإلنسان من أجل تناول الشواغل والتوصيات اليت أثارهتـا الـدول األعـضاء               

  . والدول املراقبة يف اجمللس

  ناميبيا    
 وفقاً جلميع األحكـام  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١ يف ناميبيااسُتعرضت احلالة يف     -٥٦٢

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة      ناميبيا التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/NAM/1 (٥/١ اجمللس
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) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/NAM/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/NAM/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٨عقودة يف    امل ١٨ويف اجللسة     -٥٦٣
  ).انظر الفرع جيم أدناه(واعتمدها يف ناميبيا ة احلال
 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض      ناميبياوتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        - ٥٦٤

أو االسـتنتاجات   / بشأن التوصـيات و    ناميبياوآراء  ) A/HRC/17/14(الدوري الشامل   
ات طوعية وردود على املسائل     قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزام          وما
 انظر(  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل         عاجلالقضايا اليت مل ت     أو

  ).A/HRC/17/14/Add.1أيضاً 

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

الحظ وفد ناميبيا أن جملس حقوق اإلنسان جيتمع على خلفية اضطرابات وأزمـات       -٥٦٥
وتبحث شعوب العامل عن حلول ملشاكلها وعن أجوبة        . سياسية يف عدد من البلدان يف العامل      

والحظ الوفد أنه، لتلك األسباب، من املهم جـداً         . من مؤسسات كمجلس حقوق اإلنسان    
فعال على معاجلة حاالت حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل      أن يعمل اجمللس بشكل كفء و     

  .متحلياً بالصدق والرتاهة والعدالة جتاه اجلميع
ورحبت ناميبيا بالفرصة املتاحة هلا كي تبلّغ مبوقفها النهائي من التوصـيات الـيت                -٥٦٦

 توصـية مـن     ٩٠فقد قبلـت ناميبيـا      . كانت قد أبدت حتفظات عليها أثناء االستعراض      
 توصية أخرى بالرفض أو التحفظ أو باإلبقاء قيد نظر          ٢٧ توصية بينما قابلت     ١٢٠ موعجم

وأُدرج موقفها من التوصيات قيد النظر كتابةً يف إضافة أُرفقت بتقريـر الفريـق              . احلكومة
  .العامل
والحظت ناميبيا أن نسبة سكان األرياف املزودين مبرافق الصرف الـصحي قـد               -٥٦٧

وهناك خطط  .  املائة وأن اجلهود ال تزال جارية لزيادة هذه النسبة بسرعة           يف ٣٨ارتفعت إىل   
ُشرع يف تنفيذها استعداداً لزيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف احلصول على ميـاه الـشرب                

  .املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وهي أول زيارة جيريها مقرر خاص إىل ناميبيا
 /أيـار  ٢٧لوارد يف تقريرهـا األخـري املُقـدَّم يف          وطلبت ناميبيا تصحيح الرقم ا      -٥٦٨
 فرصة عمل،   ١٠٤ ٠٠٠  فرصة عمل إىل   ١٨٠ ٠٠٠  املتعلق بفرص العمل من    ٢٠١١ مايو

وأشارت إىل أن هذا العدد يشري إىل عدد فرص العمل اليت تزمـع احلكومـة إنـشاءها يف                  
ارت ناميبيا إىل تصحيح    وأش. السنوات املقبلة من أجل كبح الزيادة األخرية يف معدل البطالة         
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الذين يعيشون يف " السان"آخر جيب إدخاله على تقرير الفريق العامل يتعلق بعدد السكان من          
  .٦٠ ٠٠٠  نسمة، ال٣٠ ٠٠٠ناميبيا والذي ينبغي أن يكون 

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

الحظت كوبا أن ناميبيا قد عانت من الفصل العنصري حتت االستعمار ملدة تزيـد                -٥٦٩
 عام وأعربت عن فخرها بأهنا سامهت يف إهناء ذلك العار العظيم الذي تسبب يف               ١٠٠ على

وقد تضررت ناميبيا أيضاً مـن هنـب        . أشكال خطرية من التفاوت االجتماعي واالقتصادي     
وقد واجهت سياسـات    . ة دولياً، وذلك سبب أساسي يف ختلفها      واستغالل مواردها الطبيعي  

فناميبيا ال تـزال تتقـوى      . ناميبيا هذا األثر السليب إىل جانب مسائل تتعلق باألمن الغذائي         
بوصفها بلداً متوسط الدخل وقد مددت نطاق خدمات الصرف الصحي والرعاية الـصحية             

املناعـة  ملـشاكل فـريوس نقـص       وحتققت إجنازات يف التصدي     . وحّسنتها بشكل كبري  
وهنأت كوبا ناميبيا علـى     . اإليدز والتعليم وحقوق املرأة والطفل واألقليات العرقية      /البشري

وأكـدت كوبـا    . قبوهلا العديد من التوصيات املقدمة مبا فيها التوصيات اليت قدمتها كوبا          
  . تضامنها مع ناميبيا

ة، مما يدل على رغبتها يف تعزيز حقوق   وشكرت اجلزائر ناميبيا على ردودها الواضح       -٥٧٠
وأبرزت اجلزائر النتائج امللموسة الـيت  . اإلنسان ويف التعاون مع آليات جملس حقوق اإلنسان  

 منها ما يتعلق باملصاحلة الوطنية ومبكافحة التمييـز         سيما القدمتها ناميبيا أثناء االستعراض و    
ورّحبت . لى خدمات الصحة والتعليم   العنصري وبتمكني املرأة وحبقوق الطفل وباحلصول ع      
وأعربت عن تقديرها لقبول ناميبيـا      . اجلزائر برفض ناميبيا عدداً حمدوداً فقط من التوصيات       

توصيتني من توصياهتا، وأشارت إىل أهنا أوصت أيضاً باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلقوق             
 احترامها لقرار ناميبيا بشأن هذه      وأعربت اجلزائر عن  . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم    

  . التوصية وهي ال تشك يف أن ناميبيا ستواصل العمل لصاحل هذه الفئة املستضعفة
وأشادت جنوب أفريقيا بالنهج البّناء الذي اتبعته ناميبيا إزاء عمليـة االسـتعراض               -٥٧١

التوصـيات الـيت    الدوري الشامل وعلى قبوهلا عدداً كبرياً من التوصيات، إىل جانب قبوهلا            
وأشادت جنوب أفريقيا خصوصاً بقبول التوصيات املتعلقة حبقـوق         . قدمتها جنوب أفريقيا  

وأعربت جنوب أفريقيا . الطفل واملرأة وتلك اليت تتناول العنف القائم على أساس نوع اجلنس       
ة من عن ثقتها بأن ناميبيا ستحافظ على التزامها حبقوق اإلنسان وستواصل اختاذ خطوات بّناء     

. أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان فيها على الرغم من التحديات املتعلقة مبواردها وقـدراهتا             
وشجعت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة التقنية وأنشطة بنـاء القـدرات              

  .الالزمة من أجل تنفيذ التوصيات ومتابعتها
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 لدى ناميبيا وباخنراطها اجلدي يف عملية       وأحاط املغرب علماً بتوفر اإلرادة السياسية       -٥٧٢
االستعراض الدوري الشامل وبتقاليد البلد الدميقراطية منذ أن حازت على استقالهلا مما جعلها          

وأبرز املغرب أن ثالث توصيات فقط مل حتظ بتأييد ناميبيا          . مثاالً ُيحتذى يف القارة األفريقية    
رب املغرب عن شكره لناميبيا على قبوهلا أربع        وأع. ألسباب موضوعية يتفهمها املغرب متاماً    

وقد أتاح االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنـسان أن          . توصيات قدمها املغرب  
. يقف على اجلهود اليت بذلتها ناميبيا من أجل حتقيق إعادة التأهيل بعد زمن الفصل العنصري              

ق أهدافها على الـصعيدين القـضائي       وأّيد املغرب جهود ناميبيا وما اختذته من تدابري لتحقي        
  .وكرر اإلعراب عن تقديره لعمل أمني املظامل يف ناميبيا. واملؤسسي معاً

وقالـت إن يف    . وهنأت نيجرييا ناميبيا وأثنت على قبوهلا عدداً كبرياً من التوصيات           -٥٧٣
ها الراميـة   ذلك إشارة إىل رغبة ناميبيا يف مواصلة التعاون مع آليات األمم املتحدة يف جهود             

ودعت نيجرييا ناميبيا إىل مواصلة عملها يف هذا . إىل الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان 
وناشدت نيجرييا اجملتمع الدويل أن يواصل تقدمي الدعم جلهود ناميبيـا يف توطيـد              . االجتاه

يبيا بالنجـاح يف    براجمها وسياساهتا الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان وأعربت عن متنياهتا لنام          
  . جهودها املستقبلية

وأعربت ليسوتو عن شكرها لناميبيا على ما أبدته من انفتاح وعلى مشاركتها البناءة      -٥٧٤
. وقالت إهنا على يقني من أن ناميبيا قد فعلت الكثري من أجـل محايـة حقـوق اإلنـسان           

ا ليسوتو، وأشـارت    وتشجعت ليسوتو لقبول ناميبيا ُجل التوصيات مبا فيها توصيات قدمته         
إىل مواصلة سياستها املثرية لإلعجاب يف مسألة املساواة بني اجلنسني، وخاصة التدابري الـيت              

وشجعت ليسوتو ناميبيا   . اُتخذت من أجل القضاء على العنف القائم على أساس نوع اجلنس          
التقنيـة  على مواصلة جهودها ودعت ليسوتو اجملتمَع الدويل إىل التعجيل بتقدمي املـساعدة             

  .واملالية اليت حتتاجها ناميبيا
وهنأت زمبابوي ناميبيا على سياستها األساسية واحملورية اليت تركز علـى حقـوق               -٥٧٥

وأشادت زمبابوي بتعهدات ناميبيا الطوعية     . اإلنسان مشرية إىل قبوهلا ُجل التوصيات املقدمة      
وطلبت زمبـابوي إىل    .  السكان وأعربت عن فخرها بربامج ناميبيا اإلمنائية املتمحورة حول       

اجملتمع الدويل أن حيشد املساعدة لناميبيا يف اجملاالت ذات األولوية املتعلقة حبمايـة حقـوق               
  .اإلنسان
. وأشادت زامبيا جبهود ناميبيا من أجل وضع أطر عمل حلماية حقـوق اإلنـسان               -٥٧٦

اقية مناهـضة التعـذيب     وقبلت ناميبيا التوصية بالتصديق على الربوتوكول االختياري التف       
وحثت زامبيا ناميبيا على . وسُيعرض عّما قريب مشروع قانوٍن لتجرمي التعذيب بغية النظر فيه

كما أشادت باجلهود اليت بذلتها ناميبيـا يف سـبيل          . اإلسراع يف هذه العملية اجلديرة بالثناء     
الطفل يف منـاطق    مكافحة العنف ضد املرأة والطفل ورحبت بإنشاء وحدات حلماية املرأة و          

إال أهنا أعربت عن .  منطقة وأحاطت علماً بشن محلة ملكافحة االجتار  ١٣ ناميبيا البالغ عددها  
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عدم اقتناعها باألسباب اليت قدمتها ناميبيا لرفض التوصية بالتوقيع والتصديق على االتفاقيـة             
إعـادة النظـر يف   الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وحثتها على      

  .موقفها

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
الحظ امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان أن تاريخ ناميبيا مل يتح إعمـال                -٥٧٧

ورحب باجلهود اليت تبذهلا ناميبيا من أجل حتقيق        . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
وسلط امللتقى األفريقي الضوء على إنشاء      . صاحلة الوطنية وتصحيح أوجه التفاوت اهليكلية     امل

وَتشجَّع ". ألف"أمانة للمظامل كي تؤدي وظيفة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتمتع باملركز      
وأشاد . امللتقى األفريقي لعقد انتخابات بشكل منتظم على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين          

وأشار إىل أن الفصل العنصري     . اإليدز/املناعة البشري  ناميبيا يف مكافحة فريوس نقص       جبهود
مل يكن يتيح للناميبيني احلصول على التعليم ولذلك كان على ناميبيا أن تـستثمر أكثـر يف                 

ودعا امللتقى األفريقي ناميبيا إىل تقوية آلياهتا من        . التعليم وخباصة يف تعليم الفتيات الصغريات     
 يف  سيما الل اجتثاث العنف من اُألسر والقضاء على االغتصاب الزوجي وعلى الفوارق            أج

  .احلصول على األراضي وامللكية

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
  .قالت ناميبيا إن مسألة العمال املهاجرين عوجلت يف قوانينها الداخلية املتعلقة بالعمل  -٥٧٨
يا جمدداً التزام احلكومة ببناء جمتمع نامييب يتمتـع بـروح االنـسجام             وأكدت ناميب   -٥٧٩

وأعربت ناميبيا عن التزامها بزيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق           . واملصاحلة الوطنية 
وتعهدت بتعزيز السالم والتعاون الدويل عـن       . اإلنسان من أجل حتسني نوعية حياة سكاهنا      

وقالـت إن   . يف مداوالت جملس حقوق اإلنسان وهيئاته وآلياته الفرعية       طريق االخنراط البّناء    
  .على جملس حقوق اإلنسان أن يعاجل مجيع حاالت حقوق اإلنسان دون ازدواجية يف املعايري

وتعهدت ناميبيا بتنفيذ التوصيات اليت حظيت بتأييدها أثناء اجلزء األول من عمليـة               -٥٨٠
 يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية األساسية املتعلقـة  وفيما. االستعراض الدوري الشامل  

حبقوق اإلنسان املتبقية، طلبت ناميبيا املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف             
ومت التماس املساعدة أيضاً    . إجراء دراسة لتقييم األثر الناجم عن كل واحد من تلك الصكوك          

وشرعت ناميبيا يف وضع خطة عمل وطنية خاصة حبقـوق          . يةيف جمال إعداد التقارير الوطن    
. اإلنسان وناشدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن توفر هلا الـدعم يف هـذا الـشأن               

وأعربت ناميبيا عن تطلعها إىل املشاركة يف اجلزء الثاين من االستعراض الـدوري الـشامل               
  .مشاركةً صرحية وبّناءة
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  النيجر    
 وفقاً جلميع األحكـام ذات      ٢٠١١فرباير  / شباط ١ يف   النيجرحلالة يف   اسُتعرضت ا   -٥٨١

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقـرة      النيجر التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/NER/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة         جتميع املعلومـات الـذي        )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/NER/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/NER/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٩عقودة يف    امل ١٩ويف اجللسة     -٥٨٢
  ).دناهانظر الفرع جيم أ(واعتمدها يف النيجر احلالة 
 تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض       النيجروتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٥٨٣

أو االستنتاجات وما قدمته / بشأن التوصيات والنيجروآراء ) A/HRC/17/15(الدوري الشامل 
 قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت              

 أيـضاً  انظـر (  معاجلة كافية أثناء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل     عاجلمل ت 
A/HRC/17/15/Add.1.(  

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

 توصية منها بـالقبول فـوراً       ٧٧ظيت   توصية، ح  ١١٢ذكّرت النيجر بأهنا تلقت       -٥٨٤
ونظمت النيجر بعد استعراض احلالة فيها حلقة       .  منها وُرفض منها اثنتان    ٣٣وأُجل النظر يف    

عمل تناولت االستعراض لفائدة عدد من أصحاب املصلحة مبن فيهم صناع قرار وقادة رأي              
  .وموظفون إداريون وفاعلون من اجملتمع املدين

تقريرها يف سياق الفترة االنتقالية اليت تتسم بتنظيم ست عمليـات           وقّدمت النيجر     -٥٨٥
انتخابية وبإنشاء سلطات جديدة منتخبة دميقراطياً، مما يربر القيود اليت اعترضت املشاورات             

  . توصية٣٣بشأن التوصيات قيد النظر البالغ عددها 
قـوق  ويف هذا الشأن، بدأت املشاورات بشأن التصديق على بعـض صـكوك ح              -٥٨٦

واألمر صحيح أيضاً بالنسبة للتوصيات املتعلقة بالتعذيب وعقوبة اإلعـدام حيـث            . اإلنسان
فالتعذيب حمظور بوضوح يف القوانني ولكن جترميه مل يكتـسب بعـد            . حتقق تقدم ملموس  

وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ُبثت على قنوات التلفزيون        . الصيغة الرمسية مبوجب نص قانوين    
  .ت للتوعية وال يزال العمل جارياً يف هذا الشأنعدة اجتماعا
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وبدأت الدعوة إىل رفع التحفظات اليت كانت قد أُبديت على اتفاقية القضاء علـى                -٥٨٧
وفيما يتعلق . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجتري مناقشة مشروع قانون األحوال الشخصية   

م على أساس نوع اجلنس من اللجوء       بالعنف ضد املرأة والطفل وبتمكني ضحايا العنف القائ       
  .إىل العدالة، اتُّخذت تدابري عديدة باإلضافة إىل اإلطار القانوين القائم

 ١-٧٨(وقبلت النيجر التوصيات بالتصديق على بعض صكوك حقوق اإلنـسان،             -٥٨٨
كما قبلت التوصيات ) ٢٩-٧٨ و٢٦-٧٨ إىل ٢١-٧٨ و١٢-٧٨ و١١-٧٨ و٧-٧٨ إىل

وقبلت النيجـر   ). ٣٠-٧٨ إىل   ٢١-٧٨ و ٥-٧٨(إلغاء عقوبة اإلعدام    املتعلقة بالتعذيب و  
أيضاً التوصيات املتعلقة بالتحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة            
وتلك املتعلقة بالعنف ضد املرأة والطفل وبتمكني ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس من              

 ٣١-٧٨، و ٢٠-٧٨ إىل   ١٧-٧٨، و ١٢-٧٨، و ١٠-٧٨ إىل   ٧-٧٨(اللجوء إىل العدالة    
  ).٣٣-٧٨إىل 
 ٢٩ توصية، قُبلـت     ٣٣ومن جمموع التوصيات اليت بقيت قيد النظر والبالغ عددها            -٥٨٩

وتتعلق التوصيات اليت لقيت الـرفض بالـسكان األصـليني          .  توصيات ٤توصية وُرفضت   
). ١٦-٧٨ إىل   ١٣-٧٨ات  التوصي(وبتوجيه دعوات مفتوحة ودائمة إىل اإلجراءات اخلاصة        

وفيما يتعلق بالسكان األصليني، ال متيز النيجر يف حق أي جمموعة أو طائفة عرقيـة وهـي                 
تضمن تعزيز مجيع الثقافات على قدم املساواة فيما بينها من خالل إجراءات ختدم الوحـدة               

م على الرغم من    والتماسك الوطين والتنمية االجتماعية واالقتصادية املتوازنة بني مجيع األقالي        
وفيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة، أكدت النيجر جمدداً استعدادها للنظـر يف           . املوارد احملدودة 

  .أي طلب تقدمه أي من تلك اهليئات عند الضرورة
ويف هذا تعبري   .  توصية ١١٢ توصيات من جمموع     ١٠٦وعلى العموم، قبلت النيجر       -٥٩٠

 الناشئة عن االستعراض ويف مواصلة تعاوهنا مع جملـس          عن رغبة النيجر يف احترام التزاماهتا     
وميثل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أولوية بالنسبة للنيجر رغم اإلكراهـات          . حقوق اإلنسان 

وعليه فإن  . االقتصادية املتنوعة ورغم عدم تقبل البيئة احمللية هلا والعبء الذي تشكله التقاليد           
ال التعاون من أجل تنفيذ التوصـيات املنبثقـة عـن           النيجر ال تزال منفتحة على مجيع أشك      

  .االستعراض الدوري الشامل
وأعربت النيجر عن شكرها جمللس حقوق اإلنسان على جهوده اليت ال تكل يف سبيل   -٥٩١

  .محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف شىت أحناء العامل

لس حقوق اإلنسان بـشأن     اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جم           -٢  
  نتائج االستعراض

الحظت اجلزائر أن النيجر قد وطدت، بعد فترة عصيبة، أسس دميقراطيتها وأبانت              -٥٩٢
عن تصميم على التصدي للتحديات األخرى كتحقيق التنمية والتغلب على انعـدام األمـن              
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.  اجملتمـع الـدويل    وحىت تستطيع النيجر مواصلة هذه اجلهود، فإهنا حتتاج إىل دعم         . الغذائي
وأشارت اجلزائر إىل التقدم امللموس الذي حتقق يف جمال حقوق اإلنسان وشجعت النيجـر              

وأعربت . على مواصلة اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف سياساهتا ومشاريعها اإلمنائية           
  .اجلزائر عن متنياهتا للنيجر بالنجاح يف تنفيذ التوصيات اليت حظيت بقبوهلا

الحظت كوبا أن النيجر قد وضعت استراتيجية لتسريع التنمية واحلد من الفقـر             و  -٥٩٣
، تتفق مع األولوية اليت تعطيها احلكومة حلمايـة         ٢٠١٢ و ٢٠٠٨خالل الفترة ما بني عامي      

فالتعليم يف النيجر جماين وقد مت وضع عدد من الـربامج لتحـسني             . وتعزيز حقوق اإلنسان  
واتُّخذت أيضاً تدابري من أجل حتـسني األمـن الغـذائي           . احلصول على اخلدمات الصحية   

وأعربت كوبا عن سرورها إذ الحظت أن النيجر قـد          . واحلصول على املاء الصاحل للشرب    
  .قبلت العديد من التوصيات مبا فيها تلك اليت قدمتها كوبا

ذ يف النيجر   وأشارت بلجيكا إىل أن عقوبة اإلعدام مل تلغَ يف القانون رغم أهنا ال تنفَّ               -٥٩٤
وإذ تالحظ بلجيكا أن النيجر قد اختذت تدابري ترمـي إىل االنـضمام إىل              . ١٩٧٥منذ عام   

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإهنـا            
ـ       . أعربت عن أملها يف أن تلغي النيجر عقوبة اإلعدام         رأة، وفيما يتعلق بالتمييز يف حـق امل

شكرت بلجيكا النيجر على قبول توصيتها باختاذ مزيد من التدابري من أجل التنفيذ الفعـال               
وأحاطت بلجيكا علماً باخلطوات اليت قامـت هبـا         . حلظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية    

 من اتفاقية القضاء على التمييز ضـد        ١٦ و ٢النيجر من أجل سحب حتفظاهتا على املادتني        
  .املرأة
والحظت بوركينا فاسو أن املعلومات اليت قدمتها النيجر تدل على إصرارها الواضح              -٥٩٥

ورحبت بوركينا فاسو بقبول    . على مواصلة جهودها يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
وأعربت بوركينـا فاسـو عـن       . النيجر عدداً كبرياً من التوصيات وشجعتها على تنفيذها       

  .جر على جتارهبا وممارساهتا الفضلى يف تنفيذ التوصياتاستعدادها إلطالع الني
ورحبت نيجرييا باخلطوات اليت اختذهتا النيجر حىت اآلن من أجل تنفيذ التوصـيات               -٥٩٦

العديدة اليت اعُتمدت أثناء استعراض احلالة فيها على الرغم من التحـديات العديـدة الـيت                
سبيل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان       وشجعت النيجر على مواصلة جهودها يف       . تواجهها

ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي كل مساعدة تقنية ضرورية للنيجر كي تنفذ التوصيات الـيت         
وأوصت نيجرييـا بـأن     . حظيت بالقبول بشكل أفضل وكي حتقق أهدافها وغاياهتا اإلمنائية        

  .جريعتمد جملس حقوق اإلنسان تقرير االستعراض الدوري الشامل اخلاص بالني
وقالت السنغال إن قبول النيجر العديد من التوصيات يدل على رغبتها يف حتـسني                -٥٩٧

وقالت إهنا مسرورة بوجه خاص ملتابعة التوصيات املتعلقة بتعزيز         . حالة حقوق اإلنسان فيها   
ومما أثـار اهتمـام     . حقوق املرأة والطفل واحلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف الغذاء           

ل التوضيحات اليت قـدمها وفـد النيجـر وجتديـد التزاماهتـا الـيت قطعتـها يف                  السنغا
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 بالتصديق على صكوك دولية وبالتعاون مع آليات دولية ومعاجلـة    ٢٠١١يناير  /الثاين كانون
 ٢٠١١أبريـل  /املسائل اجلنسانية وهي مقتنعة بأن هناية فترة االنتقال الـسياسي يف نيـسان            

  .املتوقعة يف جمال حقوق اإلنسانستمكن النيجر من قطف الثمار 
والحظ املغرب أن النيجر قد تغلبت على األزمة اليت طرأت منذ االنقالب العسكري            -٥٩٨

 وذلك بفضل جهود مجيع أصحاب املصلحة، وأصبحت        ٢٠١٠فرباير  /شباطالذي حصل يف    
نسان يتبني من والحظ املغرب أن التزام النيجر حبقوق اإل. مثاالً حيتذى يف االنتقال الدميقراطي    

خالل التدابري الدستورية والتشريعية واملؤسسية اليت اختذهتا وكذلك من خالل العديـد مـن          
.  يف أطار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        سيما الالربامج الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان،       

ا مع اآلليات   قبلت النيجر ُجل توصيات الفريق العامل، فإهنا أكدت جمدداً التزامها وتعاوهن           وإذ
ومن املهم أن يقدم اجملتمع الدويل دعمه للنيجر مـن أجـل            . الدولية املعنية حبقوق اإلنسان   

  .ضمان النجاح يف متابعة التوصيات

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
ت مرحلة هامـة    قال امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان إن النيجر قد ختط            -٥٩٩

يف انتقاهلا السياسي الناجح كان أبرز ما فيها تنظيم االنتخابات وما تاله من تعـيني رئـيس                 
ورحب امللتقى األفريقي هبذه التغيريات اليت هي مثرة عمل جمموعـة مـن       . منتخب دميقراطياً 

ريقيـا  املنظمات منها األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أف           
وال تزال النيجر تواجه مشاكل اجتماعية      . مبشاركٍة نشيطة من اجملتمع احمللي الوطين والدويل      

وينبغـي للـسلطات    . وثقافية كالعنف ضد املرأة واسترقاق النساء واألطفال يف األريـاف         
النيجريية، حسب هذه املنظمة، أن تتخذ التدابري املناسبة من أجل وضع حد هلذه املمارسات              

  .يز ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية هبا وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننيوتعز
ودعا االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان النيجر إىل مواصلة تنفيذ التدابري امللموسة الـيت               -٦٠٠

وينبغي توفري احلماية بـشكل فعـال       . كانت قد بدأت بتنفيذها أثناء فترة االنتقال السياسي       
ري وتكوين اجلمعيات وللحق يف احلصول على املعلومات واحلق يف حماكمة عادلـة             حلرية التعب 

واحلق يف حرية التنقل، مع إيالء اهتمام خاص حلماية املدافعني عن حقوق اإلنـسان الـذين               
والحظ االحتاد الدويل أن النيجر قبلت اختـاذ        . كثرياً ما يكونون هدفاً للمضايقة والتخويف     

ز بني اجلنسني وطلب إىل النيجر التصديق على الربوتوكول امللحق بامليثاق           تدابري إلهناء التميي  
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وهو بروتوكول متعلق حبقوق املرأة يف أفريقيـا، كمـا              

وردد االحتاد نـداء    . طلب إليها أن ترفع حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة           
ة اإلعدام والحظ أنه، على الرغم من اعتماد قانون جيـّرم العبوديـة،             عدة بلدان بإلغاء عقوب   

ورحـب  . تزال هذه املمارسة مستمرة وأنه تكاد ال توجد أي إجراءات جنائية ملكافحتها            ال
االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بالتزامات النيجر املتعلقة باحلقوق االجتماعية واالقتـصادية،           
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تبني على رغبة حقيقية يف احترام هذه احلقوق، وخاصة منها احلق           لكنه أكد أنه ينبغي هلا أن       
  .يف الغذاء واحلق يف املاء

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أثنت النيجر على مجيع املتحدثني وأحاطت علماً بالتشجيعات واالقتراحات املتعلقة            -٦٠١

  .جبهودها يف جمال حقوق اإلنسان
يجر أهنا حتتاج إىل دعم اجملتمع الدويل لضمان إهناء العملية اليت كانت قد             وأكدت الن   -٦٠٢
  .بدأهتا

  موزامبيق    
 وفقاً جلميع األحكام ذات     ٢٠١١فرباير  / شباط ١ يف   موزامبيقاسُتعرضت احلالة يف      -٦٠٣

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقرة     موزامبيق قدم من التقرير الوطين امل    )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/MOZ/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/MOZ/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/MOZ/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج اسـتعراض       ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٩ة املعقودة يف    ويف اجللس   -٦٠٤
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف موزامبيقاحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض     موزامبيق  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٦٠٥

أو االسـتنتاجات   /بـشأن التوصـيات و    موزامبيق  وآراء  ) A/HRC/17/16(الدوري الشامل   
قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود علـى املـسائل                وما
 أيضاً  انظر(  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل         عاجلالقضايا اليت مل ت    أو

A/HRC/17/16/Add.1.(  

أو االستنتاجات  /تعراض بشأن التوصيات و   اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االس        -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

اعتربت موزامبيق التوصيات تشجيعاً هلا يف كفاحها املتواصل من أجل إعمال حقوق        -٦٠٦
 توصية، تشكل بالفعل جزءاً مـن خطـط         ١٦٩فمعظم التوصيات، البالغ عددها     . اإلنسان

على . مة اخلمسية ويف إطار خطتها االقتصادية واالجتماعيةمتنوعة ستنفَّذ يف إطار خطة احلكو
 ٢٨ توصية وأّجلت النظر يف      ١٣١هذا األساس، قبلت موزامبيق، أثناء دورة الفريق العامل،         

  .توصية إىل حني اعتماد النتيجة وهي مل ترفض سوى عشر توصيات
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بتقرير الفريـق    موقفها من كل توصية يف اإلضافة اليت أرفقتها          قوشرحت موزامبي   -٦٠٧
وقبلت مجيع التوصيات   . العامل مع التشديد بوجه خاص على التوصيات اليت أجُِّل النظر فيها          

وباإلضافة إىل ذلك، حظيت بالتأييد توصيتان مل حتظيا بالقبول قبـل           . اليت أُبِقيت قيد النظر   
 ٨ توصية ومل تلق الرفض سـوى        ١٦٩ توصية من جمموع     ١٦١وعليه فقد مت قبول     . ذلك

  .توصيات
وأكـدت  .  معلومات مفصلة عن موقفها من التوصيات قيد النظر        قوقدمت موزامبي   -٦٠٨

وضربت مثـاالً علـى ذلـك    . جمدداً أن عدداً كبرياً من التوصيات يوجد قيد التنفيذ بالفعل  
بالتوصيات املتعلقة باالنضمام إىل صكوك دولية مشريةً إىل أن جملس الوزراء قد وافق علـى               

لتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى          االقتراح با 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وقـدم مقترحـاً إىل              

وفيما يتعلق بالصكوك الدولية املتبقية، ُشرع يف السعي إىل تنسيق          . اجلمعية بالتصديق عليهما  
  .ف املؤسسات املعنية بغرض التصديق عليهامواقف خمتل

أما بشأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فقد أعلمت موزامبيـق جملـس حقـوق       -٦٠٩
اإلنسان بأن عملية التشاور على تعيني أعضاء اللجنة دخلت مرحلتها األوىل، األمر الذي من              

  .شأنه أن يعجل ببدء املؤسسة عملها
ة اخلاصة حبقوق اإلنسان، بّينت موزامبيـق أنـه يوجـد           وفيما خيص اخلطة الوطني     -٦١٠

مشروع خطة موحد يف آخر مراحل التنسيق بني خمتلف القطاعات املسؤولة عـن تنفيـذه،               
وأكدت موزامبيق أن اخلطة الوطنية أداة ختطـيط        . فيها اجملتمع املدين والشركاء اإلمنائيون     مبا

خلطط قطاعية خمتلفة تتوافـق مـع       تتألف من جتميع    ) ٢٠١٤-٢٠١١(على املدى املتوسط    
  .ويف هذا اجملال، ميكن أن تكون اخلطة آلية رصد لتنفيذ التوصيات. أغلبية التوصيات املقدمة

وفيما خيص التوصيات املتعلقة بزيارات اإلجراءات اخلاصة، ظلت موزامبيق منفتحة            -٦١١
ني على الطرفني حتديد    على فكرة استقبال زيارات من آليات اإلجراءات اخلاصة، على أنه يتع          

وكررت موزامبيق قوهلا أيضاً إن احلكومة على       . تواريخ تلك الزيارات والتنسيق فيما بينهما     
استعداد الستقبال املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين أبدوا اهتماماً بزيارة            

  .البلد
ء، مت التأكيد على أن خدمات وفيما خيص متكني مجيع املواطنني من اللجوء إىل القضا     -٦١٢

 ١٢٨ مقاطعة مـن جممـوع       ١١١معهد املساعدة القانونية قد اتسعت وصارت يف متناول         
ويف هذا الشأن، اعتمدت موزامبيق على شراكة مع العديد من منظمـات اجملتمـع              . مقاطعة

  .املدين ومع مؤسسات التعليمية العايل
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 وعدة منظمات من منظمات اجملتمع املدين       وفيما يتعلق حبقوق املرأة، أبدت احلكومة       -٦١٣
اهتماماً خاصاً هبذا اجملال يف تدريب خمتلف أصحاب املصلحة ويف املـساعدة القانونيـة ويف               

  .الدعوة إىل تعزيز الدفاع عن حقوق املرأة
وكررت موزامبيق القول إن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء ال تكتسي صبغة              -٦١٤

بة اإلعدام حمظورة مبوجب الدستور وأي فعل من هذا النوع يعاقَـب            فعقو. مؤسسية يف البلد  
أما حاالت الوفاة اليت يكون أفراد الشرطة أو العاملون يف السجون ضالعني فيها، فيتم              . عليه

  .التحقيق فيها عند حدوثها بالشكل الكايف وتتم مساءلة مرتكبيها إدارياً وجنائياً
اص املشتبه يف أهنم ارتكبوا جرائم وفقاً للقانون        وجتري عمليات القبض على األشخ      -٦١٥

فجميع القضايا اجلنائية تتَّبع فيها إجراءات قانونية ثابتة تـستند          . ويف نطاق املسؤولية اجلنائية   
إىل استقالل السلطات الذي تنتهجه الدولة وال ميكن للسلطة التنفيذية سوى مراقبـة هـذه               

  .القضايا عن بعد
االعتداءات اجلنسية على أطفال، أكدت موزامبيـق أن تلـك          وفيما خيص مسألة      -٦١٦

األفعال تعّرف كجرائم يف القانون اجلنائي مبينةً أن ذلك القـانون يـشتمل علـى جـرائم           
االغتصاب واغتصاب القصَّر دون سن الثانية عشرة، اليت يعاقَب عليها بالسجن من سـنتني              

وتشدَّد العقوبـة علـى اجلـرائم       .  سنة، على التوايل   ١٢ سنوات إىل    ٨ سنوات ومن    ٨ إىل
  .املذكورة أعاله عندما تقترن جبرمية االجتار بالبشر

وجيري استعراض القانون اجلنائي حىت يضمن بشكل أفضل منع وقوع تلك اجلرائم              -٦١٧
  .واملعاقبةَ عليها

وفيما خيص التوصيات املتعلقة باحلد من الفقر، قالت موزامبيق إن خطة العمل للحد               -٦١٨
  . تتناول هذه التوصيات بصفة عامة٢٠١٤ و٢٠١١ الفقر اخلاصة بالفترة ما بني عامي من

وأضافت موزامبيق بأن احلكومة قد حققت تقدماً كبرياً يف احلد من الفقر يف جماالت          -٦١٩
وحتقَّق ذلك بفـضل    . التعليم والصحة واحلصول على اخلدمات األساسية واهلياكل األساسية       

وأضافت بـأن احلكومـة،     . ة من صندوق استثمار أُنشئ مببادرٍة حملية      متويل خمتلف األنشط  
أقرت بتزايد الفقر يف احلواضر املقترن بالبطالة وبتدين الدخل يف هذه املنـاطق، وسـعت                إذ

نطاق هذه املبادرة ليشمل مقاطعات حضرية من خالل برنامج استراتيجي للحد من الفقر يف              
  .احلواضر
 التعليم املزدوج اللغة وحتسينه يف السنوات األوىل مـن التعلـيم            ويتم تدرجيياً توفري    -٦٢٠

 طالـب يف    ١ ٥٠٠ مدرسة و  ٢٣فقد ارتفعت نسبة تغطية املدارس والطالب من        . االبتدائي
، وسعت  ٢٠١١ويف عام   . ٢٠١٠ طالباً يف عام     ٧٤٠ ٢٧٤ مدرسة و  ١٩٨ إىل   ٢٠٠٣عام  

 مدرسة وتتوقع حتقيق تغطية فعلية مع       ٣١٨وزارة التعليم نطاق التعليم املزدوج اللغة ليشمل        
وُيؤَمل . ٢٠١٦ و ٢٠١٢انتهاء تنفيذ خطة التعليم االستراتيجية اجلديدة للفترة ما بني عامي           
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تنفيذ عدد من التدابري من أجل ضمان استمرار توسيع التغطية التعليمية ونوعية التعليم بشكل              
  .شراف والرصدمستدام، مبا يف ذلك تدريب املدرسني ونشر الكتب واإل

وقد أقرت وزارة التعلـيم بأنـه ينبغـي تـصحيح األمـر الـوارد يف الـشهادة            -٦٢١
وأنشئ فريـق   .  الذي ينص على نقل الفتيات احلوامل إىل املدارس الداخلية         ٣٩/٢٠٠٣ رقم

وينكب الفريق نفسه أيضاً علـى      . للتشاور مع اجملموعات املعنية بشأن مراجعة هذه القاعدة       
جيات لزيادة مكافحة العنف والتحرش واالعتداء اجلنسي ومن املتوقع أن يقدِّم           دراسة استراتي 

  .٢٠١١مشروع تقرير يف عام 
ومتت بعناية مناقشة واستعراض التوصيات اليت مل حتظ بتأييد موزامبيـق يف ذلـك                -٦٢٢
 املتعلقـة   أوالً، توفُّر اإلرادة السياسية لتنفيذ التوصية     : وُسلِّط الضوء على تطورين مها    . الوقت

، وقد بدأت املناقشات بشأهنا؛ ثنياً، إقرار تشريع يوفر قدر أكـرب            )٧-٩١(بالتأمني الصحي   
من احلماية للحقوق السياسية وتنفيذه بشكل كامل، فيما خيص التوصية املتعلقة بسن مثـل              

  ).١٠-٩١(ذلك التشريع وتنفيذه 
حضور إيـالء العنايـة     وشكرت موزامبيق مجيع الوفود على مسامهاهتا وأكدت لل         -٦٢٣

وأعربت عن إصرارها على الوفاء بالتزاماهتا وهي تود، يف هذا          . الواجبة للتوصيات اليت تلقتها   
الشأن، أن تعتمد على دعم وتشجيع جملس حقوق اإلنسان واملفوضـية الـسامية حلقـوق               

  .اإلنسان ومجيع أعضاء اجملتمع الدويل

والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن        اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء         -٢  
  نتائج االستعراض

الحظت اجلزائر جهود موزامبيق يف سبيل ترسيخ االسـتقرار وإعمـال حقـوق               -٦٢٤
وأشارت اجلزائر إىل التقدم امللموس الذي حققته موزامبيـق يف جمـاالت التعلـيم         . اإلنسان

ت اجلزائر اخنـراط موزامبيـق يف       والحظ. واألمن الغذائي واحلصول على اخلدمات الصحية     
عملية االستعراض الدوري الشامل الواضح من قبوهلا أغلب التوصيات اليت تلقتها، مبا فيهـا              
تلك اليت قدمتها اجلزائر، بشأن توطيد اإلطار القضائي حلماية حقوق اإلنسان وبشأن مكافحة 

  . موزامبيقودعت اجلزائر اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة إىل . األمراض
وأشارت كوبا إىل مشاركة موزامبيق البّناءة والصرحية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار              -٦٢٥

الفريق العامل، إىل جانب املعلومات املفصلة اليت قُدمت عن جهود موزامبيق يف سبيل تعزيز              
غـذائي  وذكّرت كوبا بأهنا أبرزت التزام موزامبيق بتعزيز األمـن ال         . ومحاية حقوق اإلنسان  

واحلد من األمية وحتسني فرص احلصول على اخلدمات الصحية كما أبرزت التزامها باحلقوق             
وشـجعت  . وأشادت كوبا بقبول موزامبيق معظم التوصيات مبا يف ذلك توصـياهتا          . البيئية

  .موزامبيق على أن تضاعف جهودها من أجل حتقيق أهدافها من تنفيذ التوصيات
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بيق على املعلومات اإلضافية اليت قدمتها وأيـدت جهـود          وشكرت زمبابوي موزام    -٦٢٦
البلد الرامية إىل النهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية، مبا يف ذلك محاية وتعزيز             

وأعربـت  . وشكرت موزامبيق أيضاً على قبوهلا معظم التوصيات املقدمـة        . حقوق اإلنسان 
حورة حول السكان وحيَّـت موزامبيـق علـى         زمبابوي عن فخرها بربامج موزامبيق املتم     

وحثت زمبابوي اجملتمع الـدويل     . تتمسك به من معايري يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         ما
  .على مساعدة موزامبيق يف ترسيخ محاية حقوق اإلنسان

ورّحب املغرب باملعلومات اإلضافية اليت قدمتها زمبابوي بشأن موقفها مـن كـل               -٦٢٧
قال إن استعراض موزامبيق أتاح فرصة الستعراض أوجه التحسن اليت طرأت           و. توصية تلقتها 

على حالة حقوق اإلنسان وملساندة اخنراط موزامبيق يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى              
وهّنأ املغرب موزامبيـق    . الرغم من الصعوبات اليت تواجهها وهي يف أغلبها صعوبات مالية         

لماً بارتياح بالتوضيح املتعلق بتنفيذ بعضٍ منـها كمـا          على قبوهلا جل التوصيات وأحاط ع     
وأشاد املغرب أيضاً بقبول موزامبيق مـا قدمـه مـن           . أحاط علماً برفض توصيات أخرى    

  .توصيات
 ليشيت مع التقدير أن موزامبيق قبلت معظم التوصـيات الـيت       - والحظت تيمور     - ٦٢٨

علماً بأن موزامبيق، على الرغم مـن    وأحاطت  .  ليشيت - تلقتها مبا فيها اليت قدمتها تيمور       
التحديات والصعوبات اليت تعترضها، قد أدرجت بعض التوصيات يف خطط قطاعية جيري            

. تنفيذها يف إطار الربنامج اخلمسي ويف إطار اخلطة االقتـصادية واالجتماعيـة الـسنوية             
مع الدويل   ليشيت موزامبيق على مواصلة جهودها لتوطيد تعاوهنا مع اجملت         - وشجعت تيمور   

  .ومع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
وأعربت نيجرييا عن شكرها ملوزامبيق على اخنراطها البّناء يف عمليـة االسـتعراض               -٦٢٩

وأعربت عن سرورها لقبول موزامبيق عدداً كبرياً من التوصيات والختاذها          . الدوري الشامل 
ديات العديدة اليت تعترضها ويف ذلـك دليـل   خطوات باجتاه تنفيذها بصرف النظر عن التح      
وشجعت نيجرييا موزامبيق على مواصلة تنفيذ . على التزام البلد بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

التوصيات اليت حظيت بالقبول وعلى حتسني سياساهتا وبراجمها من أجل ضمان التمتع الكامل           
  .بيق يف هذا الشأنحبقوق اإلنسان وحثت اجملتمع الدويل على مساعدة موزام

وأشادت جنوب أفريقيا مبوزامبيق على قبوهلا عدداً كبرياً من التوصيات مبـا فيهـا                -٦٣٠
التوصيات اليت قدمتها جنوب أفريقيا، إىل جانب قبوهلا توصيات حتضها على االنـضمام إىل              

ـ          . ق بـه  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول امللح
وأشادت جنوب أفريقيا أيضاً حبكومة موزامبيق على ما حققته من تقدم مثري لإلعجـاب يف               
توفري اخلدمات االجتماعية جلميع السكان مبا يف ذلك يف قطاعات الصحة والتعليم والسكن،             

وأحاطت جنوب أفريقيـا علمـاً مبـشاركة        . وشجعت موزامبيق على مواصلة هذا االلتزام     
قيني املشجعة يف العمليات الدميقراطية ويف صنع القرار، وأعربت عن ثقتـها            مواطنني موزامبي 
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. بأن موزامبيق ستواصل حتسني حالة حقوق اإلنسان فيها رغم مواردها وقدراهتا احملـدودة            
وشجعت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل على تزويد موزامبيق باملساعدة التقنية وبناء القدرات            

  . ومتابعة التوصيات اليت حظيت بقبوهلااللذين حتتاجهما لتنفيذ
وأشادت ناميبيا جبهود احلكومة وبالتقدم الذي أُحرز يف تعزيـز ومحايـة حقـوق                -٦٣١

اإلنسان، مشريةً إىل أن التزام موزامبيق يتجلى بوضوح يف العدد الكبري جداً من التوصـيات               
 على االنضمام إىل العهـد      وهنأت ناميبيا موزامبيق أيضاً على موافقتها     . اليت حظيت بقبوهلا  

. الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى غريه من الصكوك الدوليـة           
وأشارت ناميبيا إىل أن موزامبيق قد شرعت يف عدد من املبادرات يف جمايل الصحة والتعلـيم          

 على تواصل إعـادة     وأشادت ناميبيا مبوزامبيق  . وأهنا أطلقت برامج ترمي إىل احلد من الفقر       
بناء البلد بعد سنوات من احلرب األهلية وناشدت اجملتمع الدويل أن يقدم ملوزامبيق الـدعم               

  . الضروري ملواصلة حتسني حياة الشعب املوزامبيقي
والحظت ليسوتو بارتياح أن حقوق اإلنسان تشكل أولويـة بالنـسبة ملوزامبيـق               -٦٣٢
. ت على الرغم من التحـديات الـيت يواجههـا البلـد           تبيَّن من قبوهلا معظم التوصيا     مثلما

والحظت ليسوتو أيضاً، بارتياح، جهود موزامبيق يف سبيل مكافحـة الفـساد وتـشجيع              
وموزامبيق عضو يف جمموعة أقل البلدان منواً ولذلك فإهنا تواجه حتديات يف ضمان             . الشفافية

الدويل على مواصلة دعم جهـود      وحثت ليسوتو اجملتمع    . املساواة يف احلقوق جلميع موطنيها    
  .موزامبيق يف سبيل تنفيذ التوصيات اليت حظيت بقبوهلا

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
ساليسياين دي دون بوسكو يرحب      ديلّيمع أن املعهد الدويل ماريا أوسيلياتريتشي         -٦٣٣

ها تلك املتعلقة باحلق يف التعليم، فإنه حدد مشاكل         بقبول موزامبيق التوصيات، وال سيما من     
. يف نظام التعليم تؤثر يف أشد األطفال ضعفاً، وخاصة منهم الفتيات ومن يعيشون يف األرياف

وأحل املعهد يف التوصية بأن تكفل موزامبيق املساواة يف الوصول إىل التعلـيم واجتثـاث أي                
يل لألسر األشد فقراً من أجل ضمان املواظبـة         فوارق جنسانية، كما أوصاها بتقدمي دعم ما      

وأعرب املعهـد   . على املدرسة، وبتوفري التدريب الكايف للمدرسني لضمان توفري تعليم جيد         
عن قلقه إزاء استمرار العقوبة البدنية يف الوسطني اخلاص والعـام، وإزاء اسـتمرار بعـض                

 يف املائـة مـن      ٦٠ اليت تشكل    - املمارسات التقليدية وال سيما منها حاالت الزواج املبكر       
 وقدم املعهد توصيات    - يف املائة من الزجيات يف احلواضر        ٣٩جمموعة الزجيات يف األرياف و    

  .يف هذا الشأن
 توصية من جمموع ٩٢والحظت منظمة العفو الدولية أن موزامبيق قد نفذت بالفعل            -٦٣٤

د، حثت املنظمة موزامبيق على     ويف هذا الصد  .  توصية ١٦٩التوصيات املقدمة البالغ عددها     
ضمان تنفيذ تلك التوصيات اليت تكتسي أمهية خاصة يف ضوء النتائج اليت توصـلت إليهـا                
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منظمة العفو الدولية، على مدى عدة سنوات، فيما يتعلق بعمليات القتـل خـارج نطـاق                
جمعـات  القانون، وبالتعذيب وسوء املعاملة وإفراط الشرطة يف استخدام القوة يف سياق الت           

وقالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة قد نفـذت         . العامة كما حثتها على تنفيذها بسرعة     
ورحبت منظمة العفو الدولية أيضاً     . ٢٠١١مارس  /عملية إعدام خارج نطاق القضاء يف آذار      

بتعهد موزامبيق باختاذ خطوات أخرى ملنع إساءة معاملة السجناء وجلعل ظـروف الـسجن              
 الدولية، كما رحبت بالدالئل اليت تشري إىل أنه قد اتُّخذت تدابري لتنفيـذ              تستجيب للمعايري 

  .توصيات املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني
، ودعـا حكومـة     ٧٨ و ٧٦وأشار التحالف الدويل إلنفاذ الطفولة إىل التوصيتني          -٦٣٥

مان أن يركز التعاون اإلمنائي موزامبيق إىل اختاذ خطوات لتنفيذ توصية جلنة حقوق الطفل بض         
على الربامج ذات األثر السريع والفعال، كخطط الضمان االجتماعي، والتطعـيم، وتنفيـذ             

ودعـا التحـالف الـدويل      . سياسة تتعلق بالرضاعة الطبيعية وبالرعاية الصحية قبل الوالدة       
 األطفـال   احلكومة إىل اختاذ تدابري فعالة لضمان مساع أصوات مجيع األطفال مبـن فـيهم             

اإلعاقة، وأخذ آرائهم بعني االعتبار عند وضع اخلطط الوطنية واإلصالحات التـشريعية             ذوو
  .واهليكلية ومجيع اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت متس األطفال

ويف بيان مشترك مع الرابطة املوزامبيقية حلقوق اإلنسان، شكر جتمع حقوق اإلنسان              -٦٣٦
ق واجملتمع املدين لكي يشارك بفعالية يف عملية االستعراض الـدوري      مجيع من دعموا موزامبي   

وأعرب التجمع عن أمله يف أن تكون اخلطوات املقبلة للتعاون احملمود بني احلكومة             . الشامل
وأعربت املنظمتان عن ارتياحهمـا ألن نتيجـة        . واجملتمع املدين فعالةً وبعيدةً عن السطحية     

ت توصيات ستجعل، يف حال تنفيذها، حالة حقوق اإلنسان االستعراض الدوري الشامل قدم
وطلبتا إىل احلكومة أن تنفذ على النحو الواجـب مجيـع           . يف موزامبيق تليب املعايري الدولية    
 منها تلك املتعلقة بالتعـذيب وحـاالت اإلعـدام          سيما الالتوصيات اليت حظيت بقبوهلا و    
تان أن االدعاءات بشأن وحشية الـشرطة       والحظت املنظم . بإجراءات موجزة والعنف املرتيل   

. ُتستلَم يومياً وأن ضحايا العنف املرتيل كثرياً ما يتعرضون لإلذالل على يد املصاحل املختـصة          
وهي منظمـة  " ملبدا"ودعتا احلكومة إىل إعادة النظر يف موقفها من االعتراف القانوين مبنظمة        

  .غري حكومية تدافع عن حقوق األقليات اجلنسية

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أحاطت موزامبيق علماً باالقتراحات والتوصيات املقدمة وكررت اإلعـراب عـن             -٦٣٧

وفيما خيص تأكيد أحد املتكلمني على العقوبة البدنية الـيت          . تصميمها على الوفاء بالتزاماهتا   
موزامبيق عن اعتقادها بأن املتكلم     ترتَل باألطفال يف املدارس ويف املؤسسات العامة، أعربت         

وأضافت بأن العقوبة البدنية ليست ممارسة عامة يف البلد رغـم           . استند إىل معلومات خاطئة   
  .أهنا ال تزال متاَرس يف بعض األسر
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وأعربت موزامبيق جمدداً عن شكرها لكل من تدخل وكررت طلبها احلصول على              -٦٣٨
  .الدعم يف تنفيذ التوصيات

  إستونيا    
 وفقاً جلميع األحكام ذات     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩ يف   إستونيااسُتعرضت احلالة يف      -٦٣٩

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن مرفـق قـرار      ) أ(١٥ وفقاً للفقرة     إستونيا التقرير الوطين املقدم من     )أ(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/EST/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥يع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة              جتم  )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/EST/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/EST/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
، نظر اجمللس يف نتائج استعراض      ٢٠١١ فرباير/ شباط ٤عقودة يف    امل ١٧ويف اجللسة     -٦٤٠
  ).انظر الفرع جيم أدناه ( واعتمدهايف إستونيااحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض      إستونيا  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٦٤١

أو االسـتنتاجات   /بـشأن التوصـيات و    إستونيا  وآراء  ) A/HRC/17/17(الدوري الشامل   
ـ               وما سائل قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود علـى امل
 انظـر (  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامـل          عاجلالقضايا اليت مل ت    أو

  ).A/HRC/17/17/Add.1 أيضاً

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

 عن تقديره للعديد من الدول على مسامهاهتا اليت ترمي إىل ضمان  أعرب وفد إستونيا    -٦٤٢
إجراء حوار تفاعلي بّناء يف إطار الفريق العامل وهو احلوار الذي أتاح إلستونيا احلصول على               
اعتراف باخلطوات املتَخذة من أجل زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومعرفة اجملاالت اليت             

 وقد ُوزع تقرير الفريق العامل على الوزارات وعلـى منظمـات            .ال تزال حتتاج إىل حتسني    
اجملتمع املدين وغريه من أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين، ومت التشاور مع جهات فاعلة              

  .ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة أثناء االستعراض
 توصـيات  ٨ تنفيذ   توصية ومت بالفعل   ١٢٤ توصية منت جمموع     ٨٨وأيدت إستونيا     -٦٤٣

 ١٦وفضالً عن ذلـك، أُبقيـت       .  توصية ٢٠وال تزال توصية يف طور التنفيذ بينما ُرفضت         
  .توصية قيد نظر إستونيا إىل ما بعد انتهاء دورة الفريق العامل
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 ٦ اليت أُبقيت قيد النظر، قبلت إسـتونيا         ١٦    لوبعد النظر املستفيض يف التوصيات ا       -٦٤٤
تونيا التوصية بالتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع         وقبلت إس . توصيات منها 

وقبلـت  . األشخاص من االختفاء القسري وبدأت بالفعل يف اإلعداد لالنضمام إىل االتفاقية          
إستونيا أيضاً التوصية بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع             

  .ت يف تناول التشريعات الداخلية بالتحليل هلذا الغرضأشكال التمييز ضد املرأة وشرع
وباإلضافة إىل ذلك، كانت التوصيات اليت قُبلت بعد انتهاء دورة الفريـق العامـل                -٦٤٥

تتعلق بتسريع العمل على إنشاء جملسٍ للمساواة بني اجلنسني وبزيـادة املـوارد املخصـصة               
 يف املعاملة وبإيالء عناية خاصـة ألعمـال         للمفوض املعين باملساواة بني اجلنسني وباملساواة     

العنف اليت ُترتكب يف حق املثليني واملثليات وبتسريع عملية اعتماد اخلطط اإلمنائيـة لـصاحل     
  .٢٠٢٠ و٢٠١١الطفل واألسرة للفترة ما بني عامي 

وفيما خيص موقف إستونيا من التوصيات اليت ال تزال تنتظر قرار إستونيا بشأهنا بعد                -٦٤٦
هاء دورة الفريق العامل، قدم الوفد مزيداً من التعليقات باإلضافة إىل البيان املكتوب الذي              انت

ويف هذا الشأن، قال الوفد إن إستونيا ليست يف موقف يسمح هلـا بإعطـاء               . قدمته إستونيا 
جواب هنائي بشأن التوصية بالتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق            

  . بالتصديق على تلك االتفاقية٢٠١١ذوي اإلعاقة مع أهنا التزمت يف عام األشخاص 
وأعرب الوفد عن أسفه ألن إستونيا ليست، يف املرحلة الراهنة، يف موقـع يؤهلـها               -٦٤٧

إلعطاء جواب هنائي بشأن التوصية باالعتراف باختصاص جلنة مناهضة التعذيب، فالتحليـل            
، يتعذر على إستونيا إعطاء جواب هنائي بـشأن التوصـية           وباملثل. ذو الصلة ال يزال جارياً    

ومع أن  . املتعلقة باحلصول على اعتماد جلنة التنسيق الدولية للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان          
جلنة التنسيق الدولية مل تعتمد حىت اآلن أي مؤسسة، فإن مؤسسة وزارة الدفاع تؤدي بالفعل               

بوظيفة اآللية الوقائية الوطنية املنصوص عليها يف        ٢٠٠٧هذا الدور حيث إهنا تقوم منذ عام        
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وبوظيفة أمانة املظامل اخلاصة بالطفل منـذ            

  .٢٠١١عام 
وفيما خيص التوصية املتعلقة بوضع صكوك تتعلق بالسياسات تـستند إىل مبـادئ               -٦٤٨

  . من تدابري يف تاريخ الحقيوجياكارتا، ستؤكد إستونيا ما ستقوم به
وفيما خيص التوصية باعتماد خطة عمل وطنية وقانون حمدد ملكافحة بيع األطفـال               -٦٤٩

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ال ُيعترب اعتماد قانون حمدد أمراً ملحـاً،               
 اليت يعاقَب عليها وفقـاً      إن قانون العقوبات يف إستونيا يشمل بالفعل األفعال ذات الصلة          إذ

. ألحكام القانون اجلنائي، ولدى إستونيا بالفعل صكوك وطنية للتصدي للجرائم ضد األطفال
 اخلطة اإلمنائية للحد من العنـف       ٢٠١٠أبريل  /وباإلضافة إىل ذلك، أقرت إستونيا يف نيسان      

ها احلـد مـن   ، اليت ترمي إىل حتقيق غايات من     ٢٠١٤ و ٢٠١٠اخلاصة بالفترة ما بني عامي      
  .العنف وغريه من اجلرائم اليت ُترتكب يف حق أطفال ومنع وقوعها
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وأكد الوفد التزام إستونيا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف              -٦٥٠
 وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف           ٢٠١١عام  

  .تقبل القريبالرتاعات املسلحة يف املس
وذكَر الوفد عدداً من اجلهود اليت بذلتها إستونيا من أجل مكافحة االجتار بالبـشر                -٦٥١

ومن مجلتها العمل املتضافر الذي يقوم به املنسق الوطين والشبكة الوطنية ملكافحـة االجتـار               
كل جديد  بالبشر، ومشاركة إستونيا يف خمتلف املبادرات األوروبية يف هذا اجملال، وتطوير ش           

من أشكال مجع البيانات املتعلقة بضحايا االجتار، واملبادرات اليت اتُّخذت مؤخراً من أجـل              
  .تعديل قانون العقوبات بإدراج نص قانوين منفصل يتناول االجتار بالبشر

ويف اخلطة اإلمنائية للحد من العنف، شّددت إستونيا على مسألة سالمة األطفال أثناء   -٦٥٢
، مت إنشاء خط ساخن على اإلنترنت لإلبالغ عن         ٢٠١١فمنذ بداية عام    . ترنتاستخدام اإلن 

  .املواد غري القانونية وعن احملتويات غري املناسبة اليت قد تكون يف متناول األطفال
وعقدت إستونيا مشاورات بشأن إمكانية التماس االعتماد ملؤسساهتا الوطنية حلقوق            -٦٥٣

  .دة توصياتاإلنسان، مثلما هو مقترح يف ع
وأعربت إستونيا عن التزامها بالرفع من مستوى الوعي العام وحبماية حقوق املثليات              -٦٥٤

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وأشارت إىل التظاهرات الثقافيـة    
  ".توسيع اآلفاق"اليت تنظَّم يف تالني أثناء املهرجان املسمى 

توصية املتعلقة بضمان احلق يف االستنكاف الضمريي عـن اخلدمـة           وفيما خيص ال    -٦٥٥
العسكرية، ينص الدستور وقانون خدمة قوات الدفاع على احلق يف االستنكاف عن اخلدمـة         

  .العسكرية ألسباب دينية أو أخالقية
وفيما خيص املساواة بني املرأة والرجل ومجيع األقليات يف احلصول علـى العمـل،                -٦٥٦
 إن املساواة يف احلصول على مجيع فرص العمل مضمونةٌ للنساء والرجال كمـا أن              الوفد قال

 يف املائة بينما بلغـت النـسبة   ٦١ بلغت   ٢٠١٠نسبة عمالة النساء يف الربع األخري من عام         
  . يف املائة٦٣,٣العامة 
ل، أكد وفيما خيص التوصية املتعلقة بالتمييز القائم على االنتماء العرقي يف سوق العم         -٦٥٧

الوفد للمجلس أن القيود اليت ختـص سـوق العمـل ال حتـددها االعتبـارات العرقيـة                  
املؤهالت، مبا يف ذلك اإلملام التام باللغة عندما يكون ذلك ضـرورياً وذلـك خدمـةً                 وإمنا

  .للمصلحة العامة
فاألشـخاص الـذين    . واعتربت إستونيا إدماج األقليات مسألة ذات أمهية وطنيـة          -٦٥٨

كون جنسية حمددة حيق هلم طلب احلصول على اجلنسية ويتمتعـون بـنفس احلقـوق               ميل ال
األساسية املمنوحة ملواطين إستونيا مبا يف ذلك احلق يف التصويت يف انتخابـات احلكومـات         

وتواصل إستونيا اختاذ عدة تدابري لتشجيع التجنيس مبا يف ذلك التشاور مـع اآلبـاء               . احمللية
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وتواصل إستونيا تقدمي   . حمددة بشأن إمكانية طلب اجلنسية ألطفاهلم     الذين ليست هلم جنسية     
  .الدعم املايل لألشخاص الذين يطلبون احلصول على اجلنسية من أجل تعلم اللغة

. وأكد الوفد من جديد أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من األولويـات الوطنيـة               -٦٥٩
 املتحدة وإدماج حقوق اإلنـسان يف       وتؤيد إستونيا مؤسسات حقوق اإلنسان التابعة لألمم      

وتواصل إستونيا كذلك دعم عمل املفوضية الـسامية حلقـوق          . مجيع أنشطة األمم املتحدة   
اإلنسان وقد وجهت دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس حقـوق               

  .اإلنسان
رة ما بـني    وقدمت إستونيا طلب ترشيحها للعضوية يف جملس حقوق اإلنسان للفت           -٦٦٠
 من أجل املسامهة بشكل نشيط يف عمل اجمللس ابتغاَء تعزيز حقـوق             ٢٠١٥ و ٢٠١٢عامي  
ويف هذا الشأن، تعتزم إستونيا تقدمي التزاماهتا وتعهداهتا الطوعية ومن بينها االلتزام            . اإلنسان

حقوق بالتمسك بأعلى معايري حقوق اإلنسان والنهوض هبا دولياً واملسامهة يف تعزيز ومحاية             
  .اإلنسان على حنو فعال على مستوى األمم املتحدة

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

الحظت اجلزائر مع التقدير أن إستونيا قد قبلت معظم التوصيات، ومن مجلتها تلك               -٦٦١
يق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبتشديد مكافحة         اليت قدمتها اجلزائر، بالتصد   

وقالت اجلزائر إهنا تتوقع قبول توصـيتها الرابعـة املتعلقـة           . مجيع أشكال العنصرية والتمييز   
بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مثلما حـدث             

  .بعة جمللس أوروبامع توصية اجلمعية الربملانية التا
وأعرب االحتاد الروسي عن أسفه ألن إستونيا قبلت عدداً من التوصيات اهلامة وعن               -٦٦٢

أسفه بوجه خاص ألن أربع توصيات من جمموع ست توصيات قدمها االحتاد الروسي قـد               
قوبلت بالرفض رغم أهنا تتعلق بالتمييز يف حق األقليات وبانعدام اجلنـسية، ومهـا أمـران                

ودعا االحتاد الروسي إسـتونيا إىل     . ن انتهاكات حلقوق اإلنسان املتعارف عليها دولياً      يشكال
إعادة النظر يف النهج الذي اتبعته إزاء التوصيات املقدمة أثناء االستعراض الدوري الـشامل              
وإىل اختاذ مجيع التدابري الضرورية الحترام حقوق األقليات بشكل كامل وللقضاء على انعدام             

والحظ االحتاد الروسي أن إستونيا قد قبلت توصيتني قـدمهما االحتـاد            . ية والتمييز اجلنس
الروسي تتعلقان بالقضاء على التمييز القائم على أساس االنتماء العرقي يف سوق العمـل ويف            

  .قطاع التعليم، وحبظر املنظمات العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية
إلسالمية عن سرورها إذ الحظت أن العديد من التوصيات         وأعربت مجهورية إيران ا     -٦٦٣

بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء عدد مـن         . اليت قدمتها دول خمتلفة قد حظيت بتأييد إستونيا       
انتهاكات حقوق اإلنسان خاصة فيما يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب    
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 وطلبت مجهورية إيران اإلسالمية إىل إسـتونيا        .املوجه ضد األقليات الدينية واللغوية والعرقية     
أن تتخذ تدابري قانونية وعملية فعالة على وجه األولوية من أجل مكافحة بيع األطفال وبغاء               
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والعنف املرتيل ضد النساء واألطفال، ومن أجل             

  .حظر التعذيب
قبول إستونيا عدداً كبرياً من التوصيات مبا فيها التوصيات         وأقرت مجهورية مولدوفا ب     -٦٦٤

ورحبت مولدوفا بالتزام إستونيا بالربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال           . اليت قدمتها مولدوفا  
وأقرت مجهورية . حقوق اإلنسان باختاذها تدابري جديدة ملواصلة ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان         

دابري إضافية لتعزيز مشاركة النساء يف هيئات صـنع القـرار           مولدوفا بالتزام إستونيا باختاذ ت    
والحظت مجهورية مولدوفا بارتياح التزام إسـتونيا       . مشاركة كاملة وباملساواة مع الرجال    

  .باختاذ تدابري إضافية ملنع االجتار بالبشر ومكافحته واملعاقبة عليه
لومات جامعة مانعة وعلى    وأعربت التفيا عن شكرها إلستونيا على ما قدمته من مع           -٦٦٥

وأعربت عن التفيا سرورها إذ الحظت أن عـدداً كـبرياً مـن             . ردودها على التوصيات  
التوصيات قد لقي القبول من إستونيا مبا يف ذلك توصية التفيا بتطبيق التعليم املزدوج اللغـة                

مـن غـري    ومواصلة سياسة اإلدماج الناجحة واجلهود املبذولة من أجل حتسني إملام السكان            
وأعربت التفيا عن سرورها أيضاً إذ الحظت أن إستونيا قد شاركت           . اإلستونيني بلغة البلد  

يف عملية االستعراض الدوري الشامل حبسن نية وأبانت عن استعدادها ورغبتها يف مناقـشة              
  .سجلها يف جمال حقوق اإلنسان

قرار بالتقدم الـذي    وقال املغرب إن االستعراض الدوري الشامل قد أتاح فرصة لإل           -٦٦٦
 يف جمال اإلدماج االجتماعي واملساواة بني اجلنـسني واألعمـال           سيما الأحرزته إستونيا،   

ورحب املغـرب بقبـول إسـتونيا       . اإلنسانية مبا يف ذلك تربعاهتا الطوعية لصناديق متنوعة       
اجلنس اليت  توصيتني قدمهما تتعلقان بتعزيز تدابري مكافحة األفكار النمطية القائمة على نوع            

متس النساء وبتسريع األنشطة اليت تقوم هبا إحدى مؤسسات حقـوق اإلنـسان الوطنيـة               
وأعرب املغرب أيضاً عن تقديره للتقدم الـذي        . املوجودة جلعلها تتماشى مع مبادئ باريس     

  .أحرزته إستونيا باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
فقد دلت أجوبة إستونيا على   . تونيا على توصياهتا  والحظت ليتوانيا بارتياح ردود إس      -٦٦٧

األسئلة وموقفها من التوصيات على أهنا مصممة على ضمان التمتع بأعلى معـايري حقـوق               
وقالت ليتوانيا إن إنشاء إستونيا نظاماً لتعزيز ومحاية حقـوق          . اإلنسان جلميع فئات سكاهنا   

وأعربت ليتوانيا عن اقتناعها بـأن    .  كبرياً اإلنسان خالل فترة قصرية بعد استقالهلا يعد إجنازاً       
إستونيا ستستفيد من نتائج االستعراض الدوري الشامل لتحقيق مزيد من التقدم يف سياساهتا             

  .وممارساهتا يف جمال حقوق اإلنسان
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  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
 حقوق اإلنسان بإصرار إستونيا علـى حتقيـق         رحب امللتقى األفريقي للدفاع عن      -٦٦٨

وشجع إستونيا على السعي إىل تطبيق سياسة حاضنة للجميع فيما يتعلـق            . التماسك الوطين 
ومن شأن التدابري اليت اختذهتا إستونيا لصاحل العاطلني عن العمـل           . بأقلياهتا اللغوية والقومية  

بيد أن امللتقى أعرب عـن      . وق العمل الناطقني بالروسية أن تؤدي إىل زيادة إدماجهم يف س        
وشـجع امللتقـى األفريقـي     . قلقه من رداءة ظروف االحتجاز يف بعض مؤسسات السجن        
ونظراً الزدياد عدد ملتمـسي     . إستونيا على حتسني تشريعاهتا الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر       

وأحاطـت  . سيةاللجوء، ُبذل جهد جّبار من أجل ضمان متتع طاليب اللجوء حبقوقهم األسا           
املنظمة علماً، مع االهتمام، بالعمل الذي قامت به إستونيا من أجل حتسني ظروف النـساء               

  .اللوايت يواجهن التمييز والعنف
ورحبت منظمة ضريبة الضمري والسالم الدولية بقبول إستونيا التوصية املتعلقة باحلق             -٦٦٩

ملنظمة عن أسـفها ألن إسـتونيا       وأعربت ا . يف االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية     
تصدق بعد على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف             مل

ومن املهم أن تنظر إستونيا يف مدى صحة التقارير العاملية عـن أنـشطة              . الرتاعات املسلحة 
جلنود الدوليـة ويف    أجنحة الشباب يف رابطات الدفاع الوطين الصادرة عن منظمة األطفال ا          

  .مدى توافقها مع الربوتوكول االختياري
وأشاد مركز الثقافة والترفيه يف هولندا بقبول إستونيا توصيات خمتلفة تتعلق بامليـل               -٦٧٠

اجلنسي واهلوية اجلنسانية مبا يف ذلك محالت توعيٍة لفائدة عامة اجلمهـور بـشأن اهلويـة                
وظفني العموميني، مبن فيهم قوات األمن، ووضع برامج        اجلنسانية وامليل اجلنسي موجهة إىل امل     

تعليمية هلذا الغرض، وأشاد أيضاً مبا اختذته من تدابري هتدف إىل مكافحة التمييـز يف حـق                 
وأوصى مركز الثقافة والترفيه يف هولندا بأن تويل إستونيا عناية خاصة للتمييز القائم             . املثليني

إستونيا على السماح بتغيري وثائق اهلوية املبيِّنـة لنـوع          وشجع  . على أساس اهلوية اجلنسانية   
وأعرب مركز الثقافة والترفيه يف هولندا . اجلنس دون اشتراط عالج طيب تأمر به الدولة مقدماً

عن أسفه ألن إستونيا مل تقبل التوصيات مبنح نفس احلقوق واملسؤوليات للشريكني من نفس              
 نوع اجلنس وأوصى بأن تعيد إسـتونيا النظـر يف           نوع اجلنس مقارنة بشريكني خمتلفني يف     

  .موقفها من هذه التوصيات

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أعرب وفد إستونيا جمدداً عن تقديره للحوار البّناء مبشاركة نشيطة من الدول أثنـاء                -٦٧١

ل جناحاً بالنسبة جمللس    عملية االستعراض الدوري الشامل واعترب أن عملية االستعراض تشك        
  .حقوق اإلنسان
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  باراغواي    
 وفقاً جلميع األحكام ذات     ٢٠١١فرباير  / شباط ٢ يف   باراغواياسُتعرضت احلالة يف      -٦٧٢

  :  واستناداً إىل الوثائق التالية٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
ـ  ) أ(١٥ وفقاً للفقرة     باراغواي التقرير الوطين املقدم من     )أ(   ق قـرار   من مرف
  ؛)A/HRC/WG.6/10/PRY/1 (٥/١ اجمللس

) ب(١٥جتميع املعلومـات الـذي أعّدتـه املفوضـية وفقـاً للفقـرة                )ب(  
)A/HRC/WG.6/10/PRY/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/10/PRY/3) (ج(١٥املوجز الذي أعّدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  
اجمللس يف نتائج استعراض ، نظر   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٩ املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     -٦٧٣
  ).انظر الفرع جيم أدناه( واعتمدها يف باراغواياحلالة 
تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض     باراغواي  وتتضمن نتائج استعراض احلالة يف        -٦٧٤

أو االسـتنتاجات   / بـشأن التوصـيات و     باراغوايوآراء  ) A/HRC/17/18(الدوري الشامل   
نتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود علـى املـسائل            قدمته قبل اعتماد ال    وما
 انظـر (  معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامـل          عاجلالقضايا اليت مل ت    أو

  ).A/HRC/17/18/Add.1 أيضاً

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  شأن التزاماهتا الطوعية والنتائجوب

أعربت باراغواي عن التزامها باالستعراض الدوري الشامل ألن من شأنه أن ينهض              -٦٧٥
بسياساهتا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وهو من اجملاالت ذات األولويـة بالنـسبة               

  .للحكومة
 ٢٠١١فعـام  .  تارخيهـا ومت استعراض احلالة يف باراغواي يف بداية عام متميـز يف    -٦٧٦

ووجدت ذكرى مرور قـرنني علـى اسـتقالل         . يصادف مرور قرنني على استقالل البلد     
باراغواي شعبها مقتنعاً بتحقيق مستقبل أفضل ومتحداً حول ُمثُل احلرية والدميقراطية والعدالة            

  .االجتماعية
وستستخدمها . وقد كانت كل املالحظات والتوصيات اليت تلقتها باراغواي مفيدة          -٦٧٧

وأعـرب  . باراغواي كمعيار لتحسني احلالة يف البلد ولتحقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنسان           
.  توصية ومجيعها حظيت بالقبول    ١٢٤الوفد عن امتنانه على التوصيات املقدمة البالغ عددها         

ق وأُدرجت تفاصيل عن موقف باراغواي من التوصيات كتابةً يف اإلضافة املرفقة بتقرير الفري            
  .العامل
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وقد حدثت تطورات يف جمال حقوق اإلنسان يف باراغواي يف الفتـرة مـا بـني                  -٦٧٨
االستعراض واعتماد اجمللس بكامل هيئته تقرير الفريق العامل وتتعلق تلك التطورات بتوصيات    

  .االستعراض الدوري الشامل اليت أشار إليها الوفد
.  حصلت منذ استعراض احلالة فيها     وقدمت باراغواي معلومات عن التطورات اليت       -٦٧٩

وأرسلت مالحظاهتا حول تقرير متابعة زيارة اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب وأعربت عـن             
وأضـاف الوفـد أن القـانون       . فخرها ألهنا أول بلد يتلقى زيارة متابعة من هذا القبيـل          

  .أبريل قد أنشأ آلية وقائية وطنية/ نيسان٢٠ الصادر يف 4.288/11 رقم
وقد شرعت اإلدارة يف إعداد اخلطة الوطنية األوىل املتعلقة حبقوق اإلنسان مبشاركة              -٦٨٠

  .فروع احلكومة الثالثة مجيعها
. وفيما خيص قضايا الشعوب األصلية، تعمل احلكومة على إعادة أراضي األجـداد             -٦٨١

ن الشعوب   هكتاراً من األراضي إىل أُسر م      ١ ٣٥٩، ُنقلت ملكية    ٢٠١١يونيه  /ففي حزيران 
والتزمت احلكومة أيضاً بتأييد األحكام الصادرة عـن        . األصلية تنتمي إىل شعب آفا غواراين     

. حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلقة جبماعات الشعوب األصلية يف بـاراغواي           
  .وهذه القضايا تتسم بالتعقيد الشديد وتستلزم توافقاً لآلراء على نطاق واسع

ع الدولة أيضاً املساواة فيما يتعلق بشغل النساء مناصب عامة منتخبة وغـري             وتشج  -٦٨٢
 أمريكي بـشأن    -ويف وقت اعتماد التقرير، كان معقوداً يف أسونثيون مؤمتر إيبريي           . منتخبة

  .القضايا اجلنسانية إىل جانب حلقة نقاش عن املساواة بني اجلنسني
وضع نظر جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ويف الشهور املقبلة، ستكون باراغواي م     -٦٨٣

وعالوة على ذلـك،    . واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب        
قدمت باراغواي مجيع التقارير اليت حان أوان تقدميها إىل هيئات املعاهدات التابعـة لألمـم               

  .التزاماهتا الدوليةاملتحدة، ّمما يدل على تصميم احلكومة على الوفاء ب
 زيارة  ٢٠١١ووجهت باراغواي دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وتلقت يف عام             -٦٨٤

وسيشارك وفد من باراغواي يف مشاورات إقليمية       . املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد      
 /يـران دعا إليها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، من املقـرر عقـدها يف أواخـر حز               

  . يف سانتياغو دي شيلي٢٠١١ يونيه
وفيما خيص صكوكاً دولية أخرى، شرعت احلكومة يف عملية االنضمام إىل االتفاقية              -٦٨٥

بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، بغرض تصديق جملس الشيوخ عليهـا قبـل كـانون               
ة القضاء على    من اتفاقي  ٢٠ويصح هذا القول أيضاً على تعديل املادة        . ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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، ُعقد أول اجتماع دون إقليمي ملتابعة دراسة األمم املتحدة   ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٦٨٦
بشأن العنف ضد األطفال انبثق عنه فريق وطين ملنع العنف ضد األطفال، مبـشاركة عامـة                

  .اجلمهور واجملتمع املدين
لدور الذي أداه اجملتمع املدين أثناء التحضري لالسـتعراض         وأعرب الوفد عن تقديره ل      -٦٨٧

الدوري الشامل، وستواصل احلكومة العمل مع ممثليه يف تنفيذ السياسات املتعلقـة حبقـوق              
وتؤدي شبكة حقوق اإلنسان التابعة للفرع التنفيذي، اليت يشرف على تنـسيقها            . اإلنسان

ألمهية يف هذا املسعى ويف التنسيق الدائم مع        نائب وزير العدل وحقوق اإلنسان، دوراً بالغ ا       
  .السلطة القضائية

وأقرت باراغواي أيضاً بالتعاون الذي أبدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مـن              -٦٨٨
  .خالل تعيني مستشار حلقوق اإلنسان

ويف اخلتام، أعرب الوفد جمدداً عن تصميم باراغواي على احترام القـانون الـدويل                -٦٨٩
  .ق اإلنسان دون أي قيودحلقو

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان بـشأن                -٢  
  نتائج االستعراض

تشجعت اجلزائر إذ الحظت قبول باراغواي التوصيات اليت قُدمت، مبا فيها توصيات   -٦٩٠
 حظيت بالقبول بأمور منها تنفيـذ       وتتعلق التوصيات اليت  . اجلزائر، أو كوَنها يف طور التنفيذ     

خطة إلنشاء نظام ملؤشرات حقوق اإلنسان، واالستجابة لشواغل املواطنني بشأن التعلـيم،            
وتنفيذ خطط إلنشاء مؤسسة تعاجل قضايا العدالة وحقوق اإلنسان، وتوسيع نطاق بـرامج             

  .مكافحة الفقر املدقع وحتسني نوعية حياة الناس
 والتدابري اليت اختذهتا جلنة احلقيقة والعدالة كما أقـرت بعـدم    وأقرت كوبا باجلهود    -٦٩١

. موافقة باراغواي على قانون العفو على اجلرائم اليت ارُتكبت إبـان احلكـم الـديكتاتوري      
ويف . ورحبت كوبا بالتقدم الذي أُحرز يف مكافحة الفقر وبتزايد االسـتثمار االجتمـاعي            

 أُحرز يف ضمان تعميم اخلدمات الصحة العامة وتعلم         الوقت الذي تقر فيه كوبا بالتقدم الذي      
القراءة والكتابة، فإهنا تالحظ استمرار وجود حتديات يف جمال البطالة ونـسبتها أعلـى يف               

وأشادت كوبا بباراغواي لقبوهلا التوصيات مبا فيهـا، وعلـى          . صفوف السكان األصليني  
  .اخلصوص، التوصيات اليت قدمتها كوبا

اخنراط بـاراغواي البّنـاء يف عمليـة        )  البوليفارية -مجهورية  (ويال  والحظت فرت   -٦٩٢
االستعراض الدوري الشامل، وقدمت معلومات حمددة بشأن املسائل املثارة أثنـاء احلـوار             

وأبرزت فرتويال اجلهود   . يعّبر عن التزام حكومة باراغواي بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         مما
قوق املرأة وتعزيز املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات العامة،     اليت بذلتها باراغواي يف جمال ح     
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واجلهود اليت بذلتها من أجل التصدي للعنف اجلنساين وشجعت باراغواي على مواصلة بذل             
  .مزيد من اجلهود لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

لـك الـيت    وأشادت مجهورية مولدوفا بباراغواي لقبوهلا مجيع التوصيات مبا فيها ت           -٦٩٣
قدمتها مجهورية مولدوفا وال سيما التوصيات باختاذ تدابري إضافية لرفع نسبة مشاركة النساء             
يف هيئات صنع القرار ويف احلياة العامة، ومبواصلة اجلهود ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص،             

ويل وخباصة النساء واألطفال، وبالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـد           
  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وبيَّن املغرب التقدم املثري لإلعجاب الذي حققته باراغواي منـذ حلـول احلكـم                -٦٩٤
ورحب املغرب جبهود الدولة اليت ال تكل يف جمـاالت حقـوق            . ١٩٨٩الدميقراطي يف عام    

بني من إنشاء هيئات سياسية ومؤسـسية       اإلنسان وسيادة القانون والعدالة االنتقالية، مثلما يت      
ورحب املغرب أيضاً باألولوية الـيت      . جديدة لضمان احترام وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      

والحـظ بارتيـاح أن     . تعطيها حكومة باراغواي ملكافحة الفقر والتفاوتات االجتماعيـة       
  .باراغواي قد قبلت التوصية بتعزيز اجلهود ملكافحة الفقر

السلفادور بباراغواي ملا أبدته من انفتاح طيلة عملية االستعراض الدوري          وأشادت    -٦٩٥
ورحبت السلفادور بالتقدم الـذي     . الشامل وفيما يتعلق بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها       

أُحرز بالنسبة حلقوق السكان األصليني والتدابري اليت اتُّخذت من أجـل حتـسني وضـعهم               
دل على التزام باراغواي بإمتام بناء جمتمع متعدد الثقافات قائمٍ          االجتماعي واالقتصادي، مما ي   
والحظت السلفادور اجلهود اليت بذلتها باراغواي من أجـل         . على مبادئ التسامح والتنوع   

إنشاء مؤسسات دميقراطية كإنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واملوافقة على دستور ينشئ حكومة            
شاء شبكة حقوق اإلنسان وشجعت باراغواي علـى        ورحبت السلفادور كذلك بإن   . تعددية

  .تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض

  التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  -٣  
أعربت منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم والتنمية عـن شـواغلها               -٦٩٦

ورحبت بقبول بـاراغواي التوصـيات      . ان األرياف املتعلقة بتعليم السكان األصليني وسك    
املتعلقة مبجانية التعليم وبتحسني نسبة من يعرفون القراءة والكتابة يف صـفوف الـشعوب              

 يف املائـة فقـط مـن        ٤١األصلية وسكان األرياف، لكنها أعربت عن استمرار قلقها ألن          
ـ    ١٧ و ١٥املراهقني الذين تتراوح أعمارهم ما بني        . ى التعلـيم الثـانوي     سنة حيصلون عل

وأشارت املنظمة أيضاً إىل قضايا أخرى مثرية للقلق كحاالت النقص اليت تعتـري اهلياكـل               
األساسية وقلة املوارد التدريسية وعدم كفاية مؤهالت املدرسني، والتعليم املـزدوج، وهـي      

لفئات فقراً  لذلك، أوصت املنظمة بإدماج األطفال من أشد ا       . أمور ال تزال يف انتظار املعاجلة     
  .وضعفاً يف النظام التعليمي كما أوصت باختاذ تدابري من أجل حتسني نوعية التعليم



A/HRC/17/2 

249 GE.12-13628 
 

ورحبت منظمة العفو الدولية بتأييد باراغواي ألغلبيـة التوصـيات املنبثقـة عـن                -٦٩٧
 منها تلك املتعلقة حبماية حقوق اإلنـسان للـسكان          سيما الاالستعراض الدوري الشامل و   

ارت املنظمة إىل أمهية التزام الدولة باالمتثال لألحكام الصادرة عـن حمكمـة             وأش. األصليني
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن احلقوق يف األرض اليت تعود إىل مجاعات الـشعوب              

وأعربت منظمة العفو الدولية عن     . األصلية ياكي أكسا وساوهوياماكسا وكساموك كاسيك     
ل باراغواي بشكل كامل لألحكام الصادرة وحثت احلكومـة         قلقها مع ذلك إزاء عدم امتثا     

. على تقدمي خطة عمل واضحة من أجل التوصل إىل حل هنائي بالنسبة هلـذه اجلماعـات               
ورحبت املنظمة بتأييد باراغواي لتوصيتني تتعلقان بالتفاوتات االجتماعية واالقتصادية الـيت           

  .متس السكان األصليني
 لضريبة الضمري والسالم بقبول باراغواي التوصـية بـضمان          ورحبت اهليئة الدولية    -٦٩٨

. املمارسة الفعلية للحق يف االستنكاف الضمريي وبعدم جتنيد أي قاصر يف القوات املـسلحة             
، على إعفـاء املـستنكفني      ١٩٩٤وأشارت اهليئة أيضاً إىل أن باراغواي قد وافقت يف عام           

ويف . قانون هيئـة تـنظم اخلدمـة البديلـة        ضمريياً عن اخلدمة العسكرية إىل حني إنشاء ال       
 الذي يتضمن أموراً مقلقة منها مطالبة       ٤٠١٣، ُملئ الفراغ بإصدار القانون رقم       ٢٠١٠ عام

. من اعُترف باستنكافهم ضمريياً بأداء اخلدمة البديلة يف الوقت احلاضر أو بدفع رسم بـاهظ            
جلديد وإىل إلغاء أحكامه ذات األثر      ودعت اهليئة باراغواي إىل إعادة النظر يف مسات القانون ا         

  .الرجعي

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أعرب وفد باراغواي عن امتنانه ملا أُديلَ به من تعليقات وما أُعرب عنه من شواغل                 -٦٩٩

وتوصيات، وذكّر جمدداً التزام سلطات باراغواي الكامل بضمان تعزيـز ومحايـة حقـوق              
  . الرغم من مجيع الصعوباتاإلنسان على

   من جدول األعمال٦املناقشة العامة بشأن البند   -باء  
، أجرى اجمللس مناقـشة عامـة       ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٩ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     -٧٠٠
  : من جدول األعمال أدلت خالهلا الشخصيات التالية ببيانات٦ للبند

االحتـاد  : ان التالية أمساؤهـا   ممثلو الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنس        )أ(  
الروسي، وإسبانيا، وإكوادور، والربازيل، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، وسويسرا،         

  والصني، وفرنسا، وكوبا، وماليزيا، والنرويج، وهنغاريا؛
  إندونيسيا، وإيطاليا، وتركيا، وكولومبيا؛: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
منظمة العمل الدويل من أجل السالم      : ت غري احلكومية التالية   ممثلو املنظما   )ج(  

والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، منظمة العفو الدولية، املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان            
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، جلنـة   )أيضاً باسم مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان والتحالف الدويل للموئـل         (والتنمية  
األفريقـي حلقـوق اإلنـسان      دولية الحترام وتطبيق امليثاق     احلقوقيني الكولومبية، اللجنة ال   

  . اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، املنظمة الدولية مراسلون بال حدودوالشعوب،

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم  

  ناورو    
 ، اعتمـد اجمللـس مـشروع   ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     -٧٠١
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١٠١ املقرر

  ).اجلزء األول

  رواندا    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     -٧٠٢
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١٠٢ املقرر
  ).زء األولاجل

  نيبال    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     -٧٠٣
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١٠٣ املقرر

  ).اجلزء األول

  سانت لوسيا    
لـس مـشروع   ، اعتمـد اجمل ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ١٦يف اجللسة     -٧٠٤
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١٠٤ املقرر

  ).اجلزء األول

  ُعمان    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ١٦يف اجللسة     -٧٠٥
ياً مـن  لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثان( دون تصويت  ١٧/١٠٥ املقرر

  ).اجلزء األول
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  لنمساا    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ١٦يف اجللسة     -٧٠٦
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١٠٦ املقرر

  ).اجلزء األول

  مناريام    
عتمـد اجمللـس مـشروع    ، ا٢٠١١يونيـه  / حزيران ٨ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     -٧٠٧
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١٠٧ املقرر

  ).اجلزء األول

  أستراليا    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٨ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     -٧٠٨
 الفصل ثانياً مـن  لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر( دون تصويت  ١٧/١٠٨ املقرر

  ).اجلزء األول

  جورجيا    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٨ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     -٧٠٩
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١٠٩ املقرر

  ).اجلزء األول

  سانت كيتس ونيفيس    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  /زيران ح ٨ املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     -٧١٠
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١١٠ املقرر

  ).اجلزء األول

  تومي وبرينسييبسان     
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٨ املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     -٧١١
لى النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  لالطالع ع( دون تصويت  ١٧/١١١ املقرر

  ).اجلزء األول
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  اناميبي    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٨ املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     -٧١٢
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١١٢ املقرر

  ).اجلزء األول

  لنيجرا    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ١٩ة  يف اجللس   -٧١٣
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١١٣ املقرر

  ).اجلزء األول

  زامبيقمو    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ١٩يف اجللسة     -٧١٤
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١١٤ املقرر

  ).اجلزء األول

  اإستوني    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ١٩يف اجللسة     -٧١٥
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١١٥ املقرر

  ).اجلزء األول

  غوايابار    
، اعتمـد اجمللـس مـشروع    ٢٠١١يونيـه  / حزيران ٩ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     -٧١٦
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل ثانياً مـن  ( دون تصويت  ١٧/١١٦ املقرر

  ).اجلزء األول
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  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -سابعاً  

   ١٣/٩-ودإ ١٢/١- ودإ ٩/١-جملس حقـوق اإلنـسان دإ     متابعة قرارات     -ألف  
  ١٦/٢٠-ودإ

 املفوضـة الـسامية     عرضت،  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٤ املعقودة يف    ٢٥يف اجللسة     -٧١٧
 تنفيذ االستنتاجات الواردة يف تقرير البعثة الدوليـة املـستقلة           حلقوق اإلنسان تقريرها بشأن   

  .)A/HRC/17/47(ية لتقصي احلقائق عن حادث أسطول اإلغاثة اإلنسان

   من جدول األعمال٧املناقشة العامة بشأن البند   -باء  

، عقد اجمللس مناقـشة عامـة       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٤ املعقودة يف    ٢٥يف اجللسة     -٧١٨
  : من جدول األعمال، أدلت خالله الشخصيات التالية ببيانات٧بشأن البند 

 وتركيا بصفتهم ميثلـون بلـداناً       ممثلو إسرائيل واجلمهورية العربية السورية      )أ(  
  معنية وممثل فلسطني بصفته ميثل طرفاً معنياً؛

االحتاد الروسي، واألردن، وباكستان : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )ب(  
باسم منتدى اهلند والربازيل وجنوب     (، والبحرين، والربازيل    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (

، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والصني، وفرنـسا، وفلـسطني          ، وبنغالديش )أفريقيا
، )باسم حركة عدم االحنياز   (، وقطر، وكوبا، وماليزيا، ومصر      )باسم جمموعة الدول العربية   (

، واهلنـد،   )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (وملديف، واململكة العربية السعودية، ونيجرييا      
  ، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان؛)باسم االحتاد األورويب(وهنغاريا 
اإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا، وإيـران      : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ج(  

، وتركيا، واجلزائر، وسري النكا، والسودان، وعمـان، وفرتويـال          ) اإلسالمية -مجهورية  (
  ؛، والكويت، ولبنان، ومصر، واملغرب) البوليفارية-مجهورية (

جامعة الدول العربيـة    : مراقبان عن املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني       )د(  
  ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛

 القـانون يف خدمـة      -احلق  : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
ركز  م،)أيضاً باسم جملس التنسيق للمنظمات اليهودية(الدولية  " بناي بريث "اإلنسان، منظمة   

البديل ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الـصداقة بـني             
 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، محلة الشارة الدولية حلماية          -الشعوب، منظمة الشمال    

  .الصحفي، هيئة رصد األمم املتحدة، االحتاد العاملي لليهودية التقدمية
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   إعالن وبرنامج عمل فيينامتابعة وتنفيذ  -ثامناً  

   من جدول األعمال٨املناقشة العامة بشأن البند   -ألف  

، عقد جملس حقوق اإلنـسان      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠ املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     -٧١٩
  : من جدول األعمال، أدلت خالهلا الشخصيات التالية ببيانات٨مناقشة عامة بشأن البند 

باسـم  (االحتاد الروسي، وباراغواي    : ألعضاء يف اجمللس  ممثلو الدول التالية ا     )أ(  
، ) البوليفارية -مجهورية  (السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، وبريو، وشيلي، وفرتويال         

أيضاً باسم السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب، وإسـبانيا،          (، والربازيل   )وكولومبيا
نيسيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، والبوسنة واهلرسك،      وأستراليا، وإستونيا، وأملانيا، وإندو   

وبولندا، وتايلند، وتركيا، واجلزائر، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،         
والسويد، وصربيا، والصني، وفرنسا، وفنلندا، وقطر، وكرواتيـا، والتفيـا، ولكـسمربغ،            

ا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، واهلند، وهنغاريـا،        وملديف، واململكة املتحدة لربيطاني   
باسم األردن، وإسرائيل، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا،      (، وبولندا، والسويد    )وهولندا

والربازيل، وبوتسوانا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، وتركيا، وتونس، واجلبل األسود،          
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، وجنوب واجلمهورية التشيكية، ومجهورية  

أفريقيا، وجيبويت، والدامنرك، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال،         
وفلسطني، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وليتوانيا، واملغرب، واملكـسيك، وملـديف،          

واهلنـد، وهولنـدا، والواليـات املتحـدة        وموريشيوس، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا،     
، والواليـات املتحـدة     )باسم االحتـاد األورويب   (، والصني، وهنغاريا    )األمريكية، واليابان 

  األمريكية؛
  واجلزائر؛)  اإلسالمية-مجهورية (إيران : ممثال الدولتني املراقبتني التاليتني  )ب(  
كالة التنمية الدولية، منظمـة     و: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

العفو الدولية، مركز الدعوة حلقوق اإلنسان والسالم، الرابطة األوروبية اإلقليمية للمثلـيني            
 مؤسسة دانييل ميتران، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبيـة،         -واملثليات، باسم فرنسا احلريات     
غوبولوس حلقوق اإلنسان وحركة    أيضاً باسم مؤسسة ماران   (ومنظمة التنمية التعليمية الدولية     

، حترير، مؤسسة مـارانغوبولوس حلقـوق       )مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب     
أيضاً باسم جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة (اإلنسان 
 املنظمة املعنية باالتصاالت    ، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب،       )والطفل

يف أفريقيا وبتعزيز التعاون االقتصادي الدويل، احتاد العمل النسائي، هيئة رصد األمم املتحدة،             
  .االحتاد العاملي لليهودية التقدمية
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -باء  

  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -١  
 مشروع  أستراليا، عرض ممثل    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -٧٢٠

 ، وأفغانـستان  ، وإسـبانيا  ، وأرمينيـا  ،األردنالذي قدمه كلٌّ من      A/HRC/17/L.18القرار  
 ، وبولنـدا  ،والبوسنة واهلرسـك   ، وبنما ، والربتغال ،اآيرلندو ، وأوكرانيا ، وأملانيا ،وإكوادور
 واجلمهورية ، ليشيت- وتيمور ، وتركيا، وتايلند، وبريو،)القوميات  املتعددة-دولة (وبوليفيا 
 ، والـدامنرك  ، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ،كوريا  ومجهورية ،التشيكية

 ، وفلـسطني  ، وفرنـسا  ، وغواتيماال ، وصربيا ، وسويسرا ،والسويد ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
 ، والتفيا، وكوستاريكا، وكندا، وكرواتيا، وقطر، وفنلندا،)البوليفارية - مجهورية(وفرتويال 

 واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى   ، وملديف، واملكسيك ، ومالطة ،وليتوانيا ،ولكسمربغ
 ، واهلنـد  ، ونيوزيلنـدا  ،)باسم اجملموعة األفريقيـة    ( ونيجرييا ، والنرويج ،الشمالية اآيرلندو

االحتـاد   مقدمي القرار كـلٌّ مـن      يف وقت الحق إىل    وانضم. واليونان ، وهولندا ،وهنغاريا
 ، وبلجيكـا  ،وآيـسلندا ،   وإندونيـسيا  ، وألبانيا ، وإسرائيل ، وإستونيا ، وأذربيجان ،الروسي
 ، ورومانيا، وجورجيا،مولدوفا  ومجهورية، واجلمهورية الدومينيكية، واجلبل األسود،وبلغاريا
  . واليابان،األمريكيةة املتحد والواليات ، وهندوراس، ولبنان، وقربص،والعراق
لالطـالع علـى الـنص    ( دون تصويت ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار     -٧٢١

  . )١٧/٩بصيغته املعتمدة انظر الفصل األول من اجلزء الثاين، القرار 

  حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية  -٢  
، عرض كل من ممثل جنـوب       ٢٠١١نيه  يو/ حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     -٧٢٢

 الذي قدمته جنـوب أفريقيـا       A/HRC/17/L.9/Rev.1أفريقيا وممثل الربازيل مشروع القرار      
وشارك يف تقدميه كل من آيرلندا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنـسا، والنـرويج،             

نيا، وأسـتراليا،   وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من األرجنتني، وإسبا         . واليونان
وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال،         

 ليشيت، واجلبل   -، وتيمور   ) املتعددة القوميات  -دولة  (وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وبوليفيا     
انيا، وشـيلي، وصـربيا،     األسود، واجلمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، وروم      

، وفنلندا، وقـربص، وكرواتيـا، وكنـدا، وكولومبيـا،          ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
ولكسمربغ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمـسا، ونيوزيلنـدا،           

  .وهندوراس، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية
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 النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          من ١٥٣ووفقاً للمادة     -٧٢٣
اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               

  .الربناجمية
، أدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو كل من باكـستان            ٣٤ويف اجللسة     -٧٢٤

، والبحرين، وبنغالديش، وقطر، واملكسيك، واململكة العربية       )الميباسم منظمة املؤمتر اإلس   (
باسـم االحتـاد    (، وهنغاريا   )باسم جمموعة الدول األفريقية   (السعودية، وموريتانيا، ونيجرييا    

  ).األورويب
ويف اجللسة نفسها أيضاً، وبناًء على طلب ممثل باكستان باسـم منظمـة املـؤمتر                 -٧٢٥

واعُتمـد  . A/HRC/17/L.9/Rev.1مسجل على مشروع القـرار      اإلسالمي، أُجرَي تصويت    
  . وامتناع ثالثة أعضاء عن التصويت١٩ صوتاً مقابل ٢٣مشروع القرار بأغلبية 

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة وعلى نتائج التصويت، انظر الفصل أوالًً مـن               -٧٢٦
  .١٧/١٩اجلزء األول، القرار 

يقات عامة وببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثلـو         ، أدىل بتعل  ٣٤ويف اجللسة     -٧٢٧
باسم جمموعـة الـدول     (كل من األرجنتني، واألردن، وموريتانيا، وموريشيوس، ونيجرييا        

  .، والواليات املتحدة األمريكية)األفريقية
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العنصرية والتمييـز العنصـري وكره األجانـب وما يتصل بـذلك           -تاسعاً  
  عة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانمن أشكال التعصب، متاب

  احلوار التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -ألف  
، قدم املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٤ املعقودة يف    ٢٥يف اجللسة     -٧٢٨

، باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
  ).Add.1-2 وA/HRC/17/40(السيد غيتو مويغاي، تقريره 

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل سنغافورة ببيان بصفته ميثل البلد املعين  -٧٢٩
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الشخصيات التالية              -٧٣٠

  :ببيانات ووجهت أسئلة إىل املقرر اخلاص
أيـضاً  (االحتاد الروسي، وباكستان    : لدول األعضاء يف اجمللس التالية    ممثلو ا   )أ(  

باسـم  (، والربازيل، والسنغال، وسويسرا، وفرنسا، وفلسطني       )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   
  ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(، وكوبا، والنرويج، ونيجرييا )جمموعة الدول العربية

، وإيطاليا، وبوليفيا   ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : ليةممثلو الدول املراقبة التا     )ب(  
، واجلزائر، واجلمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيـا، وفرتويـال         ) املتعددة القوميات  -دولة  (
  ، ومصر، والنمسا، واهلند؛) البوليفارية-مجهورية (

  االحتاد األورويب؛: ممثلٌ عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
احلركة الدولية ملناهضة مجيـع     : راقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية     م  )د(  

أشكال التمييز العنصري والعنصرية، وحركة مناهضة العنـصرية وتوطيـد الـصداقة بـني            
أيضاً باسم احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية        ("باكس رومانا "الشعوب، ومنظمة   

  .)يك الدوليةوحركة الطالب الكاثولوالثقافية 
  .ويف اجللسة نفسها، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٧٣١

   من جدول األعمال٩لبند  ااملناقشة العامة بشأن  -باء  
 املعقـودة   ٢٩ ويف اجللـسة     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٤ املعقودة يف    ٢٦يف اجللسة     -٧٣٢
 من جدول األعمال،    ٩قشة عامة بشأن البند     ، أجرى اجمللس منا   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥ يف

  :أدلت خالهلا الشخصيات التالية ببيانات
االحتـاد الروسـي، وإسـبانيا،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللـس        )أ(  

، والصني، وقطر، وكوبا، ونيجرييـا      )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وإكوادور، وباكستان   
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والواليـات املتحـدة    ) باسم االحتاد األورويب  (، وهنغاريا،   )باسم جمموعة الدول األفريقية   (
  األمريكية؛
  ممثل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛  )ب(  
رابطـة املـواطنني العـامليني،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

مركز الدعوة حلقـوق اإلنـسان      املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني،       /بديل
والسالم، اللجنة الدولية الحترام وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، فرنـسا            

مؤسسة دانييل ميتران، مجعية أخوية نوتردام، اجمللس اهلندي ألمريكـا اجلنوبيـة،            : احلريات
مات الطالبية، حركة الشباب    منظمة التنمية التعليمية الدولية، االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظ       

والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، حترير، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني            
الشعوب، منظمة العمل من أجل البيئة يف تشاد، هيئة رصد األمم املتحدة، املؤمتر اإلسـالمي             

  .العاملي
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  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -عاشراً  

   التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصةاحلوار  -ألف  

  بوروندي املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف اخلبري  -١  
، قدم اخلبري املستقل املعين حبالة      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     -٧٣٣

  ).A/HRC/17/50(حقوق اإلنسان يف بوروندي، فتساح أوقرقوز، تقريره 
  .دىل ممثل بوروندي ببيان بصفته ميثل البلد املعينويف اجللسة نفسها، أ  -٧٣٤
وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلـت الشخـصيات               -٧٣٥

  :التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل اخلبري املستقل
أنغـوال، وبلجيكـا، وسويـسرا،      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

  نرويج، ونيجرييا، والواليات املتحدة األمريكية؛والصني، وكوبا، وال
أوغندا، وتشاد، واجلزائر، وروانـدا،     : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ب(  

  والسودان، وكندا، والكونغو، واملغرب؛
االحتاد األورويب واملنظمة الدولية    : مراقبان عن منظمتني حكوميتني دوليتني      )ج(  

  للفرانكوفونية؛
مركـز  منظمة العفو الدوليـة،     :  التالية مراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(  

القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، منظمة رصد حقوق اإلنسان، االحتاد الـدويل لرابطـات             
باسم االحتاد الـدويل لرابطـات حقـوق        (حقوق اإلنسان، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب       

  ).اإلنسان
  .ها، أجاب اخلبري املستقل على األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتاميةويف اجللسة نفس  -٧٣٦

  هاييت املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف اخلبري  -٢  
، قدم اخلبري املستقل املعين حبالة      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -٧٣٧

  .)A/HRC/17/42(حقوق اإلنسان يف هاييت، ميشيل فروست، تقريره 
  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل هاييت ببيان بصفته ميثل البلد املعين  -٧٣٨
وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلـت الشخـصيات               -٧٣٩

  :التالية ببيانات ووجهت أسئلة إىل اخلبري املستقل
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أوروغـواي،  إسبانيا، وإكوادور، و  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  والربازيل، وشيلي، وفرنسا، وكوبا، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية؛

أملانيا، واجلزائر، وكندا، وكولومبيـا،     : ممثلو الدول التالية املراقبة يف اجمللس       )ب(  
  واملكسيك، وهندوراس؛

لية االحتاد األورويب واملنظمة الدو   : مراقبان عن منظمتني حكوميتني دوليتني      )ج(  
  للفرانكوفونية؛

االحتاد األمريكـي للحريـات     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
  .املدنية، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، املنظمـة الدولية للرؤيــة العامليــة

  .ويف اجللسة نفسها، أجاب اخلبري املستقل على األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٧٤٠

  ١٤/١٤-متابعة تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ  -باء  
عرض نائب املفوضة السامية     ،٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -٧٤١

 عن املساعدة التقنية والتعاون يف ميدان حقوق اإلنسان         حلقوق اإلنسان تقرير املفوضة السامية    
  .١٤/١٤-لس حقوق اإلنسان دإ عمالً بقرار جم)A/HRC/17/41(يف قريغيزستان 

  .ه ميثل البلد املعينت ببيان بصفقريغيزستانويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل   -٧٤٢

   من جدول األعمال١٠املناقشة العامة بشأن البند   -جيم  
، أجرى اجمللس مناقشة عامـة      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     -٧٤٣

  :مال، أدلت خالهلا الشخصيات التالية ببيانات من جدول األع١٠بشأن البند 
، ألرجنـتني أيضاً باسـم ا   (الربازيل  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، وبـاراغواي ،   وإيطاليا ، وآيرلندا ،وأوكرانيا،  وأوروغواي،  وإندونيسيا وإكوادور،،  وإسبانيا

 ، وبريو، ) املتعددة القوميات  -ولة  د(وبوليفيا  ،  وبنغالديش ،اوبلجيك والربتغال، وباكستان،
،  وشـيلي  ،وسـنغافورة ،  والـدامنرك ،  واجلمهورية التـشيكية   وجامايكا،،  وتايلند، وتركيا 

 ،وكولومبيـا  ،وكوسـتاريكا ،  ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وفرتويال  ،  وفرنسا،  وغواتيماال
 باسم(نيجرييا  و،  ، والنرويج وملديف،  واملغرب، واملكسيك  وماليزيا، وليتوانيا، ولكسمربغ،

والواليـات  ،   وهنغاريا ،وهندوراس،  واهلند،  وهاييت،  ونيكاراغوا،  )جمموعة الدول األفريقية  
، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،        الصني،  )واليونان،  املتحدة األمريكية 

  ، والواليات املتحدة األمريكية؛)باسم االحتاد األورويب(وهنغاريا 
  بيالروس؛: ثل الدولة املراقبة التاليةمم  )ب(  
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مرصد حقوق اإلنسان، هيئـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
  .رصد األمم املتحدة، املركز املستقل للبحوث واملبادرات من أجل احلوار

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -دال  

   لقريغيزستان والتعاون معها يف ميدان حقوق اإلنسان تقدمي املساعدة التقنية  -١  
، عـرض كـل مـن ممثـل         ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    ٣٦يف اجللسة     -٧٤٤

 الذي قدمتـه    A/HRC/17/L.5قريغيزستان وممثل الواليات املتحدة األمريكية مشروع القرار        
 مـن إسـبانيا، والربتغـال،    قريغيزستان والواليات املتحدة األمريكية وشارك يف تقدميه كلٌّ     

. والصومال، وفرنسا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج         
وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من األردن، وأستراليا، وإستونيا، وأوكرانيـا،             

بـل األسـود، واجلمهوريـة    وآيسلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، واجل 
التشيكية، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، والدامنرك، ورومانيـا، وسويـسرا،          

  .وشيلي، وفنلندا، وكازاخستان، وليتوانيا، وملديف، وهنغاريا، وهولندا، واليابان
  .ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل الربتغال مشروع القرار شفوياً  -٧٤٥
نفسها أيضاً، أدىل ممثل هنغاريا، باسم االحتاد األورويب، بتعليقات عامة          ويف اجللسة     -٧٤٦

  .تناولت مشروع القرار
ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل نيجرييا، باسم جمموعة الدول األفريقية، ببيـان               -٧٤٧

  .تعليالً للتصويت قبل التصويت
  . يكية مشروع القرار شفوياًويف اجللسة نفسها، نقح ممثل الواليات املتحدة األمر  -٧٤٨
ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تـصويت              -٧٤٩

  ).١٧/٢٠لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلزء األول، القرار (

  املساعدة التقنية لكوت ديفوار يف ميدان حقوق اإلنسان  -٢  
، عرض ممثل نيجرييا، باسـم      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٤ يف اجللسة   -٧٥٠

، الذي قدمته نيجرييا باسم جمموعة      A/HRC/17/L.27جمموعة الدول األفريقية، مشروع القرار      
وانضم إىل نيجرييا الحقاً يف تقدمي مشروع القرار كـلٌّ مـن أذربيجـان،      . الدول األفريقية 

 وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكـا،        وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا،  
وبلغاريا، وبولندا، وتايلند، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مولدوفا، والـدامنرك،          
ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا،         

، وليتوانيا، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا        وكندا، والتفيا، ولكسمربغ  
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الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكيـة،          
  .واليابان، واليونان

  . ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل نيجرييا مشروع القرار شفوياً  -٧٥١
باسم االحتاد  (ضاً، أدىل ممثلو كل من فرنسا وملديف وهنغاريا         ويف اجللسة نفسها أي     -٧٥٢

  .بتعليقات عامة تناولت مشروع القرار) األورويب
  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان ممثل كوت ديفوار بصفته ميثل البلد املعين  -٧٥٣
لس حقوق   من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جم        ١٥٣ووفقاً للمادة     -٧٥٤

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تـصويت              -٧٥٥

  ).١٧/٢١ر لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلزء األول، القرا(

  تقدمي املساعدة التقنية للصومال يف ميدان حقوق اإلنسان  -٣  
، عرض ممثل نيجرييا، باسـم      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     -٧٥٦

، املقدم من نيجرييا باسم جمموعـة    A/HRC/17/L.14جمموعة الدول األفريقية، مشروع القرار      
يا الحقاً يف تقدمي مشروع القـرار كـلٌّ مـن إسـبانيا،             وانضم إىل نيجري  . الدول األفريقية 

وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا،         
وبلغاريا، وبولندا، وتايلند، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا،          

فلسطني، وفنلندا، وقربص، وكرواتيـا، وكنـدا، والتفيـا،         والسويد، وصربيا، وفرنسا، و   
وليتوانيا، ومالطة، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والواليـات املتحـدة           

  .األمريكية، واليابان، واليونان
  . ويف اجللسة نفسها أيضاً، نقح ممثل نيجرييا مشروع القرار شفوياً  -٧٥٧
  .أدىل ببيان ممثل الصومال بصفته ميثل البلد املعينويف اجللسة نفسها،   -٧٥٨
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهت عناية جملس حقوق          ١٥٣ووفقاً للمادة     -٧٥٩

اإلنسان إىل تقديرات ما يترتب على مشروع القرار من تبِعات إدارية وتبِعات على امليزانيـة               
  .الربناجمية
 مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تـصويت         ويف اجللسة نفسها، اعُتمد     -٧٦٠

  ).١٧/٢٥لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل أوالً من اجلزء األول، القرار (
  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل األرجنتني بتعليقات عامة  -٧٦١



A/HRC/17/2 

263 GE.12-13628 
 

  املرفق األول

  احلضور    
  Members

Angola 
Argentina 
Bahrain 
Bangladesh 
Belgium 
Brazil 
Burkina Faso 
Cameroon 
Chile 
China 
Cuba 
Djibouti 
Ecuador 
France 
Gabon 

Ghana 
Guatemala 
Hungary 
Japan 
Jordan 
Kyrgyzstan 
Malaysia 
Maldives 
Mexico 
Nigeria 
Norway 
Pakistan 
Poland 
Qatar 
Republic of Korea 

Republic of Moldova 
Russian Federation 
Saudi Arabia 
Senegal 
Slovakia 
Spain 
Switzerland 
Thailand 
Uganda 
United Kingdom of Great Britain 
   and Northern Ireland 
United States of America 
Uruguay 

  States Members of the United Nations represented by observers

Afghanistan 
Albania 
Algeria 
Andorra 
Armenia 
Australia 
Austria  
Azerbaijan 
Belarus 
Benin 
Bolivia (Plurinational 
   State of) 
Bosnia and Herzegovina 
Bulgaria 
Burundi 
Canada  
Colombia 
Costa Rica 
Croatia 
Cyprus 
Czech Republic 
Chad 
Democratic People’s 
   Republic of Korea 
Denmark 
Egypt 
Estonia 
Finland 

Georgia 
Germany 
Greece 
Honduras 
India 
Indonesia 
Iran (Islamic Republic of) 
Iraq 
Ireland 
Israel 
Kenya 
Kuwait 
Latvia 
Lebanon 
Liechtenstein 
Lithuania 
Luxembourg 
Madagascar 
Malta 
Monaco 
Morocco 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
Netherlands 
New Zealand 

Niger 
Oman 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Portugal 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
San Marino 
Saint Kitts and Nevis 
Saint Lucia 
Serbia 
Singapore 
Slovenia 
South Africa 
Sri Lanka 
Sudan 
Sweden 
Syrian Arab Republic 
Tajikistan 
Tunisia 
Turkey 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 
Viet Nam 
Yemen 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 264 
 

  Non-Member States represented by observers 

Holy See 

  Other observers 

Palestine 

  United Nations 

United Nations Children’s Fund 
United Nations Educational, Scientific  
   and Cultural Organization 

United Nations Institute for Training and Research 
United Nations Population Fund 

  Specialized agencies and related organizations 

International Committee of the Red Cross 
International Criminal Court 
International Federation of Red Cross and 
   Red Crescent Societies 

International Labour Office 
International Organization for Migration 
World Health Organization 

  Intergovernmental organizations 

African Union 
European Union 
International Organization of la 
   Francophonie 

Organization of the Islamic Conference 
Organization for Security and Cooperation in Europe 
 

  Other entities 

Sovereign Military Order of Malta 

  National human rights institutions, international coordinating 
committees and regional groups of national institutions 

Commission nationale consultative de  
   promotion et de protection des droits 
   de l’homme d’Algérie 
Conseil consultative des droits de l’homme  
   du Royaume du Maroc 

National Human Rights Commission of Nepal 
National Human Rights Committee of Qatar 
Scottish Human Rights Commission 
 

  Non-governmental organizations 

Action Canada for Population and  
   Development 
Action internationale pour la paix et le 
   développement dans la region 
   des Grands Lacs 

African-American Society for Humanitarian 
   Aid and Development 
Agence internationale pour le  
   développement 
Al-Hakim Foundation 



A/HRC/17/2 

265 GE.12-13628 
 

Al-Haq, Law in the Service of Man 
American Civil Liberties Union 
American Jewish Committee 
Amman Center for Human Rights Studies 
Amnesty International 
Anti-Slavery International 
Arab Organization for Human Rights 
Asia Pacific Forum on Women, Law and  
   Development 
Asian Forum for Human Rights and  
   Development 
Asian Indigenous and Tribal Peoples  
   Network 
Asian Legal Resource Centre 
Association for the Prevention of Torture 
Association for Progressive  
   Communications 
Associazione Comunità Papa  
   Giovanni XXIII 
Badil Resource Center for Palestinian  
   Residency and Refugee Rights 
Bridges International 
Cairo Institute for Human Rights Studies 
Canadian HIV/AIDS Legal Network 
Centre for Human Rights and Peace  
   Advocacy 
Center for International Environmental Law 
Centrist Democratic International 
Centro de Derechos Humanos Miguel  
   Agustin Pro Juarez 
Centro Regional de Derechos Humanos y  
   Justicia de Género 
Cercle de recherche sur les droits de la  
   personne humaine 
Charitable Institute for Protecting Social  
   Victims 
Child Development Foundation 
Cooperation internationale pour le  
   développement et la solidarité 
Civicus – World Alliance for Citizen  
   Participation 
Cooperativa Tecnico Scientifica di Base 
Colombian Commission of Jurists 
Commission of the Churches on 
International Affairs of the World Council  
   of Churches 
Conectas Direitos Humanos 
Congregation of our Lady of Charity of the  
   Good Shepherd 
Conscience and Peace Tax International 
Defense for Children International 
Democracy Coalition Project 
 

Dominicans for Justice and Peace (Order of  
   Preachers) 
Eastern Sudan Women Development  
   Organization 
European Disability Forum 
European Law Students’ Association 
European Region of the International Lesbian  
   and Gay Association 
Federación de Asociaciones de Defensa y  
   Promoción de los Derechos Humanos 
Federatie van Netherlandse Verenigingen  
   tot Integratie van Homoseksualiteit COC  
   Nederland 
Femmes Africa Solidarité 
Foodfirst Information and Action Network 
France Libertés: Fondation Danielle  
   Mitterrand 
Franciscans International 
Fraternité Notre Dame 
Freedom House 
Friedrich Ebert Foundation 
Friends World Committee for Consultation  
   (Quakers) 
Fundacion Intervida 
Fundacion Para La Libertad – Askatasun  
   Bidean 
Geneva for Human Rights 
Global Alliance against Traffic in Women 
Hawa Society for Women 
Human Rights Watch 
Humanitarian Foundation of Canada 
Indian Council of South America 
Institute for Policy Studies/Transnational  
   Institute 
Inter-African Committee on Traditional  
   Practices affecting the Health of Women  
   and Children 
International Association of Democratic  
   Lawyers 
International Association of Jewish  
   Lawyers and Jurists 
International Association of Peace  
   Messenger Cities 
International Catholic Child Bureau 
International Catholic Migration  
   Commission 
International Catholic Union of the Press 
International Club for Peace Research 
International Commission of Jurists 
International Committee for the Respect  
   and Application of the African Charter  
   on Human and Peoples’ Rights 
International Educational Development, Inc. 
International Federation of ACAT (Action  
   by Christians for the Abolition of Torture) 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 266 
 

International Federation of Business and  
   Professional Women 
International Federation of Human Rights 
International Federation Terre des Hommes 
International Federation of University  
   Women 
International Human Rights Association of  
   American Minorities 
International Humanist and Ethical Union 
International Institute of Humanitarian Law 
International Islamic Federation of Student 
   Organizations 
International Movement Against all Forms  
   of Discrimination and Racism 
International Movement ATD Fourth World 
International Organization of Employers 
International Organization for the Right to  
   Education and Freedom of Education 
International Peace Bureau 
International Pen 
International Save the Children Alliance 
International Service for Human Rights 
International Union of Latin Notariat 
International Volunteerism Organization for  
   Women, Education and Development 
International Youth and Student Movement  
   for the United Nations 
Istituto Internazionale Marie Ausiliatrice 
Izza Peace Foundation 
Kenya Alliance for Advancement of  
   Children 
Lawyers’ Rights Watch 
Liberation 
Lutheran World Federation 
Maarij Foundation for Peace and  
   Development 
Mandat International 
Marangopoulos Foundation for Human  
   Rights 
Medical Care Development International 
Migrants Rights International 
Minbyun – Lawyers for a Democratic  
   Society 
MISEREOR 
Mouvement contre le racisme et pour  
   l’amitié entre les peuples 
National Association of Community Legal  
   Centres, Inc. 
Network of Women’s Non-Governmental 
   Organizations in the Islamic Republic of  
   Iran 

New Humanity 
Non-violent Radical Party, Transnational and 
   Transparty 
Nord-Sud XXI 
Norwegian Refugee Council 
Open Society Institute 
Organisation pour la communication en  
   Afrique et de promotion de la coopération 
   économique internationale 
Organization for Defending Victims of  
   Violence 
Pax Christi International 
Pax Romana 
Plan international, Inc. 
Planetary Association for Clean Energy, Inc. 
Presse Embleme Campagne 
Public Services International 
Rencontre africaine pour la défense des  
   droits de l’homme 
Reporters sans frontières international –  
   Reporters without Borders  
International Russian Peace Foundation 
Society for the Protection of Unborn Children 
Society for Threatened Peoples 
Society Studies Center 
SOS Kinderdorf International 
Tchad – Agir pour l’environnement 
Teresian Association 
UNESCO Centre Basque Country 
Union de l’action féminine 
United Nations Watch 
United Network of Young Peacebuilders 
United Towns Agency for North-South  
   Cooperation 
Verein Sudwind Entwicklungspolitic 
Women’s Human Rights International  
   Association 
Women’s International League for Peace and  
   Freedom 
World Association for the School as an  
   Instrument of Peace 
World Federation of Democratic Youth 
World Federation of Public Health  
   Associations 
World Federation of Trade Unions 
World Muslim Congress 
World Organization against Torture 
World Union for Progressive Judaism 
World Vision International 
World Young Women’s Christian  
   Association 
Worldwide Organization for Women 
 



A/HRC/17/2 

267 GE.12-13628 
 
 

  املرفق الثاين

  جدول األعمال    
  املسائل التنظيمية واإلدارية  -١البند 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان وتقـارير              -٢البند 

  املفوضية السامية واألمني العام
تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان، املدنيـة والـسياسيـة واالقتـصاديـة             -٣البند 

  ماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجت
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥البند 
  االستعراض الدوري الشامل  -٦البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -٧البند 
   وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينامتابعة  -٨البند 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصـل بذلك مـن أشـكال              -٩البند 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: التعصب
  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠البند 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 268 

  املرفق الثالث

  ة عشرةبعالوثائق الصادرة للدورة السا    
Documents issued in the general series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/17/1 1 Annotations to the agenda for the seventeenth 
session of the Human Rights Council 

A/HRC/17/2 1 Report of the Human Rights Council on its 
seventeenth session 

A/HRC/17/3 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Nauru 

A/HRC/17/4 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Rwanda 

A/HRC/17/5 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Nepal 

A/HRC/17/6 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Saint Lucia 

A/HRC/17/6/Corr.1 6 Corrigendum 

A/HRC/17/7 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Oman 

A/HRC/17/8 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Austria 

A/HRC/17/9 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Myanmar 

A/HRC/17/10 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Australia 

A/HRC/17/11 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Georgia 

A/HRC/17/12 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Saint Kitts and Nevis 

A/HRC/17/13 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Sao Tomé and Principe 

A/HRC/17/14 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Namibia 

A/HRC/17/15 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on the Niger 

A/HRC/17/16 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Mozambique 



A/HRC/17/2 

269 GE.12-13628 

Documents issued in the general series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/17/17 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Estonia 

A/HRC/17/18 6 Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review on Paraguay 

A/HRC/17/19 1, 2 Report of the secretariat on the Office of the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/17/20 2 Cooperation with the United Nations, its 
representatives and mechanisms in the field of 
human rights: Note by the Secretariat 

A/HRC/17/21 2, 3 Report of the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights on the 
seminar on experiences of activities as a means 
to guarantee the right to the truth 

A/HRC/17/22 2, 3 Report on the expert workshop: “The 
elimination of all forms of violence against 
women – challenges, good practices and 
opportunities” (Geneva, 24–25 November 2010) 

A/HRC/17/23 2, 3 Report of the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights on 
good practices in efforts aimed at preventing 
violence against women 

A/HRC/17/24 2, 3 Report of the Office of the High Commissioner 
for Human Rights on the question of the 
realization in all countries of economic, social 
and cultural rights 

A/HRC/17/24/Corr.1 2, 3 Corrigendum 

A/HRC/17/25 3 Report of the Special Rapporteur on the right of 
everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health 

A/HRC/17/25/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum  

A/HRC/17/25/Add.2 3 Mission to Guatemala: addendum 

A/HRC/17/25/Add.3 3 Mission to the Syrian Arab Republic: 
addendum 

A/HRC/17/26 3 Report of the Special Rapporteur on violence 
against women, its causes and consequences  

A/HRC/17/26/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum 

A/HRC/17/26/Add.2 3 Mission to El Salvador: addendum 

A/HRC/17/26/Add.3 3 Mission to Algeria: addendum 

A/HRC/17/26/Add.4 3 Mission to Zambia: addendum 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 270 

Documents issued in the general series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/17/26/Add.5 3 Mission to the United States of America: 
addendum 

A/HRC/17/27 3 Report of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression 

A/HRC/17/27/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum 

A/HRC/17/27/Add.2 3 Mission to the Republic of Korea: addendum 

A/HRC/17/27/Add.2/Corr.1 3 Corrigendum 

A/HRC/17/27/Add.3 3 Mission to Mexico: addendum 

A/HRC/17/28 3 Report of the Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions 

A/HRC/17/28/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum 

A/HRC/17/28/Add.2 3 Mission to Ecuador: addendum 

A/HRC/17/28/Add.3 3 Mission to Albania: addendum 

A/HRC/17/28/Add.4 3 Follow-up mission to Kenya: addendum 

A/HRC/17/28/Add.5 3 Preliminary note on the follow-up to country 
recommendations: United States of America 

A/HRC/17/28/Add.6 3 Follow-up mission to Afghanistan: addendum 

A/HRC/17/29 3 Report of the Special Rapporteur on the right 
to education 

A/HRC/17/29/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum 

A/HRC/17/29/Add.2 3 Mission to Senegal: addendum 

A/HRC/17/30 3 Report of the Special Rapporteur on the 
independence of judges and lawyers 

A/HRC/17/30/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum 

A/HRC/17/30/Add.2 3 Mission to Mozambique: addendum 

A/HRC/17/30/Add.3 3 Mission to Mexico: addendum 

A/HRC/17/31 3 Report of the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights 
and transnational corporations and other 
business enterprises 

A/HRC/17/31/Add/1 3 Piloting principles for effective company-
stakeholder grievance mechanisms: a report of 
lessons learned: addendum 



A/HRC/17/2 

271 GE.12-13628 

Documents issued in the general series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/17/31/Add.2 3 Human rights and corporate law: trends and 
observations from a cross-national study 
conducted by the Special Representative: 
addendum 

A/HRC/17/31/Add.3 3 Principles for responsible contracts: integrating 
the management of human rights risks into 
State-investor contract negotiations: guidance 
for negotiators: addendum 

A/HRC/17/32 3 Report of the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights 
and transnational corporations and other 
business enterprises: business and human 
rights in conflict-affected regions: challenges 
and options towards State responses  

A/HRC/17/33 3 Report of the Special Rapporteur on the human 
rights of migrants 

A/HRC/17/33/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum 

A/HRC/17/33/Add.2 3 Mission to Senegal: addendum 

A/HRC/17/33/Add.3 3 Mission to Japan: addendum 

A/HRC/17/33/Add.4 3 Mission to South Africa: addendum 

A/HRC/17/34 3 Report of the independent expert on the 
question of human rights and extreme poverty 

A/HRC/17/34/Add.1 3 Mission to Viet Nam: addendum 

A/HRC/17/34/Add.2 3 Mission to Ireland: addendum 

A/HRC/17/35 3 Report of the Special Rapporteur on trafficking 
in persons, especially women and children  

A/HRC/17/35/Add.1 3 Communications to and from Governments: 
addendum 

A/HRC/17/35/Add.2 3 Mission to Egypt: addendum 

A/HRC/17/35/Add.3 3 Mission to Uruguay: addendum 

A/HRC/17/35/Add.4 3 Mission to Argentina: addendum 

A/HRC/17/35/Add.5 3 Consultation on the role of regional and 
subregional mechanisms in international 
efforts to counter trafficking in persons, 
especially women and children: addendum 

A/HRC/17/35/Add.6 3 Expert consultation on the right to effective 
remedy for trafficked persons: addendum 



A/HRC/17/2 

GE.12-13628 272 

Documents issued in the general series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/17/36 5 Report of the Open-ended Working Group on 
an optional protocol to the Convention on the 
Rights of the Child to provide a 
communications procedure 

A/HRC/17/37 3 Report of the independent expert on the effects 
of foreign debt and other related international 
financial obligations of States on the full 
enjoyment of human rights, particularly 
economic, social and cultural rights 

A/HRC/17/37/Add.1 3 Mission to Australia and the Solomon Islands: 
addendum 

A/HRC/17/37/Add.2 3 Preliminary note on the mission to Viet Nam: 
addendum 

A/HRC/17/38 3 Report of the independent expert in the field of 
cultural rights 

A/HRC/17/38/Add.1 3 Mission to Brazil: addendum 

A/HRC/17/38/Add.2 3 Preliminary note on the mission to Austria: 
addendum 

A/HRC/17/39 5 Progress report of the Advisory Committee on 
the right of peoples to peace  

A/HRC/17/39/Corr.1 5 Corrigendum 

A/HRC/17/40 9 Report of the Special Rapporteur on 
contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related 
intolerance  

A/HRC/17/40/Add.1 9 Communications to and from Government: 
addendum 

A/HRC/17/40/Add.2 9 Mission to Singapore: addendum 

A/HRC/17/41 2, 10 Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on technical 
assistance and cooperation on human rights for 
Kyrgyzstan 

A/HRC/17/42 10 Report of the independent expert on the 
situation of human rights in Haiti 

A/HRC/17/43 3 Report of the Special Rapporteur on the right 
of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental 
health: expert consultation on access to 
medicines as a fundamental component of the 
right to health 



A/HRC/17/2 

273 GE.12-13628 

Documents issued in the general series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/17/44 4 Report of the international commission of 
inquiry to investigate all alleged violations of 
international human rights law in the Libyan 
Arab Jamahiriya 

A/HRC/17/46 2, 3 Summary of the full-day meeting on the rights 
of the child: report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/17/47 7 Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the status 
of the implementation of the conclusions 
contained in the report of the fact-finding 
mission 

A/HRC/17/48 4 Report of the international commission of 
inquiry on Côte d’Ivoire  

A/HRC/17/49 2, 4 Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the 
situation of human rights in Côte d’Ivoire 

A/HRC/17/50 10 Report of the independent expert on the 
situation of human rights in Burundi 

 

Conference room papers  

Symbol Agenda item  

A/HRC/17/CRP.1 2, 4 Preliminary report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the 
situation of human rights in the Syrian Arab 
Republic 

 

Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/L.1 1 Follow-up to the report of the independent 

international fact-finding mission on the incident 
of the humanitarian flotilla: draft resolution 

A/HRC/17/L.2 3 Mandate of the Special Rapporteur on trafficking 
in persons, especially women and children: draft 
resolution 

A/HRC/17/L.3 4 Situation of human rights in the Libyan Arab 
Jamahiriya: draft resolution 

A/HRC/17/L.4/Rev.1 3 Promotion and protection of human rights in the 
context of peaceful protests: draft decision 
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Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/L.5 10 Technical assistance and cooperation on human 

rights for Kyrgyzstan: draft resolution 

A/HRC/17/L.6 3 Accelerating efforts to eliminate all forms of 
violence against women: ensuring due diligence 
in protection: draft resolution 

A/HRC/17/L.7/Rev.1 1 Office of the President of the Human Rights 
Council: draft decision 

A/HRC/17/L.8 5 Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on a communications 
procedure: draft resolution 

A/HRC/17/L.9/Rev.1 8 Human rights, sexual orientation and gender 
identity: draft resolution 

A/HRC/17/L.10 3 Mandate of the Special Rapporteur on the 
independence of judges and lawyers: draft 
resolution 

A/HRC/17/L.11 3 The right to education: follow-up to Human 
Rights Council resolution 8/4: draft resolution 

A/HRC/17/L.12  3 Human rights of migrants: mandate of the Special 
Rapporteur on the human rights of migrants: draft 
resolution 

A/HRC/17/L.13 3 Migrants and asylum seekers fleeing from events 
in North Africa: draft resolution 

A/HRC/17/L.14 10 Assistance to Somalia in the field of human 
rights: draft resolution 

A/HRC/17/L.15 3 Extreme poverty and human rights: draft 
resolution 

A/HRC/17/L.16 3 The right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental 
health in the context of development and access 
to medicines: draft resolution 

A/HRC/17/L.17/Rev.1 3 Human rights and transnational corporations and 
other business enterprises: draft resolution 

A/HRC/17/L.18 8 National institutions for the promotion and 
protection of human rights: draft resolution 

A/HRC/17/L.19  3 Mandate of the Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions: 
draft resolution 

A/HRC/17/L.20/Rev.1 4 Situation of human rights in Belarus: draft 
resolution 

A/HRC/17/L.21 3 Mandate of the independent expert on human 
rights and international solidarity: draft resolution 
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Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/L.22 3 Promotion of the enjoyment of the cultural rights 

of everyone and respect for cultural diversity: 
draft resolution 

A/HRC/17/L.23 3 Promotion of the right of peoples to peace: draft 
resolution 

A/HRC/17/L.24 3 The effects of foreign debt and other related 
international financial obligations of States on the 
full enjoyment of all human rights, particularly 
economic, social and cultural rights: draft 
resolution 

A/HRC/17/L.25 3 Proclamation of 19 August as the International 
Day of Remembrance of and Tribute to the 
Victims of Terrorism: draft resolution 

A/HRC/17/L.26 3 The negative impact of the non-repatriation of 
funds of illicit origin to the countries of origin on 
the enjoyment of human rights: draft resolution 

A/HRC/17/L.27 10 Assistance to Côte d’Ivoire in the field of human 
rights: draft resolution 

A/HRC/17/L.28 2 Procedural decision: draft 

A/HRC/17/L.29 1 Follow-up to Human Rights Council resolution 
16/21 with regard to the universal periodic 
review: draft resolution 

 

Documents issued in the Government series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/G/1 3 Note verbale dated 25 April 2011 addressed to the 

Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights by the Permanent Mission of 
Cuba to the United Nations Office at Geneva 

A/HRC/17/G/2 4 Letter dated 2 May 2011 from the Permanent 
Representative of the Republic of Azerbaijan to 
the United Nations Office and other international 
organizations at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/17/G/3 4 Letter dated 10 May 2011 from the Permanent 
Delegation of the European Union to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council  
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Documents issued in the Government series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/G/4 3 Letter dated 23 May 2011 from the Permanent 

Mission of the Republic of Belarus to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/17/G/5 6 Letter dated 23 May 2011 from the Permanent 
Mission of the Republic of Azerbaijan to the 
United Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council  

A/HRC/17/G/6 3 Letter dated 26 May 2011 from the Permanent 
Mission of the Republic of Belarus to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/17/G/7 3 Letter dated 3 June 2011 from the Permanent 
Mission of Singapore to the United Nations 
Office and other international organizations in 
Geneva addressed to the President of the Human 
Rights Council  

A/HRC/17/G/8 4 Letter dated 2 June 2011 from the Permanent 
Mission of Armenia to the United Nations Office 
and other international organizations in Geneva 
addressed to the President of the Human Rights 
Council 

A/HRC/17/G/9 3 Note verbale dated 6 June 2011 from the 
Permanent Mission of Greece to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the Office 
of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights  

A/HRC/17/G/10 6 Note verbale dated 9 June 2011 from the 
Permanent Mission of Myanmar to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the 
secretariat of the Human Rights Council 

A/HRC/17/G/11 4 Note verbale dated 10 June 2011 from the 
Permanent Mission of Azerbaijan to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council  

A/HRC/17/G/12 9 Note verbale dated 14 June 2011 from the 
Permanent Mission of Singapore to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the 
secretariat of the Human Rights Council  
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Documents issued in the Government series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/G/13 1 Note verbale dated 16 June 2011 from the 

Permanent Mission of Turkey to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the Office 
of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights 

 

Documents issued in the non-governmental organization series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/NGO/1 4 Joint written statement submitted by Rencontre 

africaine pour la défense des droits de l’homme 
(RADDHO), Association apprentissage sans 
frontières (ASF), Union Interafricaine des droits 
de l’homme – Inter-African Union for Human 
Rights, Centre indépendent de recherches et 
d’initiatives pour le dialogue (CIRID) 

A/HRC/17/NGO/2 9 Joint written statement submitted by Rencontre 
africaine pour la défense des droits de l’homme 
(RADDHO), Synergie Developpement et 
Partenariat International (SYDEPI – SYFODIP) 

A/HRC/17/NGO/3 3 Written statement submitted by Human Rights 
Advocates Inc. 

A/HRC/17/NGO/4 3 Joint written statement submitted by New 
Humanity, International Organization for the 
Right to Education and Freedom of Education 
(OIDEL), Association Points-Cœur, International 
Catholic Child Bureau, Company of the 
Daughters of Charity of St. Vincent de Paul, et al. 
[Egalité de chances dans l’éducation: le besoin 
d’une approche basée sur les droits]  

A/HRC/17/NGO/5 4 Joint written statement submitted by Pax Christi 
International, International Catholic Peace 
Movement 

A/HRC/17/NGO/6 3 Written statement submitted by the World 
Federation of Trade Unions 

A/HRC/17/NGO/7 4 Written statement submitted by the American 
Association of Jurists 

A/HRC/17/NGO/8 3 Written statement submitted by Reporters without 
Borders International 

A/HRC/17/NGO/9 3 Written statement submitted by the Organization 
for Defending Victims of Violence 

A/HRC/17/NGO/10 4 Written statement submitted by the Organization 
for Defending Victims of Violence 
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Documents issued in the non-governmental organization series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/NGO/11 7 Written statement submitted by the Organization 

for Defending Victims of Violence 

A/HRC/17/NGO/12 9 Written statement submitted by the Organization 
for Defending Victims of Violence 

A/HRC/17/NGO/13 4 Joint written statement submitted by the Non-
violent Radical Party, Transnational and 
Transparty 

A/HRC/17/NGO/14 3 Written statement submitted by International 
Educational Development, Inc. 

A/HRC/17/NGO/15 10 Written statement submitted by International 
Educational Development, Inc. 

A/HRC/17/NGO/16 3 Written statement submitted by International 
Educational Development, Inc. 

A/HRC/17/NGO/17 4 Written statement submitted by International 
Educational Development, Inc. 

A/HRC/17/NGO/18 6 Written statement submitted by the National 
Association of Community Legal Centres, Inc. 

A/HRC/17/NGO/19 3 Written statement submitted by the Institute for 
Women’s Studies and Research 

A/HRC/17/NGO/20 5 Written statement submitted by Conscience and 
Peace Tax International (CPTI) 

A/HRC/17/NGO/21 3 Written statement submitted by the International 
Movement against All Forms of Discrimination 
and Racism (IMADR) 

A/HRC/17/NGO/22 3 Written statement submitted by Reporters Sans 
Frontières International – Reporters Without 
Borders International 

A/HRC/17/NGO/23 4 Written statement submitted by the Korean 
Progressive Network “Jinbonet” 

A/HRC/17/NGO/24 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/17/NGO/25 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/17/NGO/26 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/17/NGO/27 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 
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Documents issued in the non-governmental organization series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/NGO/28 4 Joint written statement submitted by France 

Libertés: Fondation Danielle Mitterrand, the 
Marangopoulos Foundation for Human Rights, 
the Women’s Human Rights International 
Association, the Women’s International League 
for Peace and Freedom, International Educational 
Development, Inc., and Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples  

A/HRC/17/NGO/Corr.1   

A/HRC/17/NGO/29 4 Written statement submitted by the World 
Federation of Trade Unions (WFTU) 

A/HRC/17/NGO/30 3 Joint written statement submitted by Caritas 
Internationalis (International Confederation of 
Catholic Charities) and Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII 

A/HRC/17/NGO/31 3 Written statement submitted by Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII 

A/HRC/17/NGO/32 3 Written statement submitted by the Federation of 
Western Thrace Turks in Europe 

A/HRC/17/NGO/33 4 Written statement submitted by People’s 
Solidarity for Participatory Democracy 

A/HRC/17/NGO/34 4 Written statement submitted by Verein Sudwind 
Entwicklungspolitik 

A/HRC/17/NGO/35 3 Written statement submitted by Fundacion 
Intervida 

A/HRC/17/NGO/36 3 Written statement submitted by the Permanent 
Assembly for Human Rights 

A/HRC/17/NGO/37 8 Written statement submitted by the 
Marangopoulos Foundation for Human Rights 
(MFHR) 

A/HRC/17/NGO/38 3 Written statement submitted by the Association 
for Progressive Communications (APC) 

A/HRC/17/NGO/39 3 Joint written statement submitted by Franciscans 
International and the Global Alliance against 
Traffic in Women 

A/HRC/17/NGO/40 7 Joint written statement submitted by Al-Haq, Law 
in the Service of Man, the Al Mezan Centre for 
Human Rights, BADIL Resource Center for 
Palestinian Residency and Refugee Rights, 
Defence for Children International and the 
Women’s Centre for Legal Aid and Counseling 

A/HRC/17/NGO/41 4 Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 
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Documents issued in the non-governmental organization series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/NGO/42 3 Written statement submitted by MINBYUN – 

Lawyers for a Democratic Society 

A/HRC/17/NGO/43 4 Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/17/NGO/44 4 Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/17/NGO/45 4 Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples 

A/HRC/17/NGO/46 4 Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/17/NGO/47 4 Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/17/NGO/48 3 Joint written statement submitted by Amnesty 
International, the International Federation for 
Human Rights (FIDH), Human Rights Watch and 
the International Commission of Jurists  

A/HRC/17/NGO/49 4 Written statement submitted by Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les 
peuples (MRAP) 

A/HRC/17/NGO/50 6 Joint written statement submitted by the Habitat 
International Coalition, the Asian Centre for 
Human Rights and the Commonwealth Human 
Rights Initiative 

A/HRC/17/NGO/51 6 Written statement submitted by Amnesty 
International 

A/HRC/17/NGO/52 4 Written statement submitted by Amnesty 
International 

A/HRC/17/NGO/53 5 Written statement submitted by the International 
Association of Democratic Lawyers (IADL) 

A/HRC/17/NGO/54 3 Joint written statement submitted by Amnesty 
International, the Association for the Prevention 
of Torture, the International Commission of 
Jurists and the World Organisation against 
Torture 

A/HRC/17/NGO/55 9 Written statement submitted by the BADIL 
Resource Center for Palestinian Residency and 
Refugee Rights 

A/HRC/17/NGO/56 3 Written statement submitted by Amnesty 
International 
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Documents issued in the non-governmental organization series 

Symbol Agenda item  

   
A/HRC/17/NGO/57 5 Joint written statement submitted by the 

Commission of the Churches on International 
Affairs of the World Council of Churches 
(CCIA/WCC), the International Association of 
Soldiers for Peace, Zonta International, the 
International Federation of Settlements and 
Neighbourhood Centres (IFS), the International 
Council of Women (ICW-CIF), et al. 

A/HRC/17/NGO/58 3 Written statement submitted by the Syriac 
Universal Alliance 

 

Documents issued in the national institution series 

Symbol  Agenda item  

A/HRC/17/NI/1 3 Information presented by the International 
Coordinating Committee of National Institutions 
for the Promotion and Protection of Human 
Rights 

A/HRC/17/NI/2 3 Information presented by the National Human 
Rights Commission of the Republic of Korea 

A/HRC/17/NI/3 3 Information presented by the Equality and Human 
Rights Commission of Great Britain 
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  املرفق الرابع

املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين عيَّنهم اجمللـس يف         
  ة عشرةبعته السادور

Special Rapporteur on the human rights of migrants 

François Crépeau (Canada/France) 

Independent expert on minority issues 

Rita Izsák (Hungary) 

Independent expert on human rights and international solidarity 

Virginia Dandan (Philippines) 

Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while 
countering terrorism 

Ben Emmerson (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran 

Ahmed Shaheed (Maldives) 

Working Group on the use of mercenaries as a means of impeding the exercise of the right 
of peoples to self-determination 

Anton Ferrel Katz (South Africa) 

Patricia Arias (Chile) 

Elzbieta Karska (Poland) 

        


