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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
وأجري االسـتعراض املتعلـق     . ٢٠٠٩مرب  ديس/كانون األول  ١١إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين 

 .٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣جبمهورية الكونغو الدميقراطية يف اجللسة السابعة املعقودة يف         
وترأس وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية معايل السيد أوبيو كاكورا وابول، وزير حقـوق             

هورية الكونغـو الدميقراطيـة يف      وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق جبم       . اإلنسان
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٧جلسته احلادية عشرة املعقودة يف 

اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٤ويف    -٢
من أجل تيسري استعراض حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية الذي يتكون من الدول            ) الثالثية
  .  سلوفينيا وغابون واليابان:التالية
، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :مجهورية الكونغو الدميقراطية
ــين  )ا(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط  )أ(١٥ع

A/HRC/WG.6/6/COD/1)(؛  
نسان وفقـاً للفقـرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل        )ب(  

 ؛)(A/HRC/WG.6/6/COD/2) ب(١٥

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
A/HRC/WG.6/6/COD/3)(.  

وأحيلت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسـئلة              -٤
جيكا واجلمهورية التشيكية والدامنرك والـسويد      أعدهتا مسبقاً كل من األرجنتني وأملانيا وبل      

وهذه . وكندا والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهنغاريا وهولندا         
  .األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي للفريق العامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  لة موضوع االستعراضعرض احلالة من جانب الدو  -ألف   
قدم وفد الكونغو التقرير الوطين، وهو حصيلة مشاورات واسعة، وال سـيما مـع                -٥

وأشار الوفد إىل أن مجهورية    . اجملتمع املدين، ورّد الوفد على األسئلة اليت قدمتها الدول مسبقاً         
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نيـة  الكونغو الدميقراطية قد صّدقت على عدد كبري من الصكوك اليت حتمـي احلقـوق املد              
بيــد أن  . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل أهنا جتهد لتنفيذها بكل التزام   

ما يعوق هذا الزخم هو حالة الرتاعات املسلحة املتكررة اليت جتتاح البلد، وال سيما يف املنطقة          
  .الشرقية، مع حتريض عدة قوى خارجية

الصادرة عن حالة حقوق اإلنسان متيل غالباً إىل وأشار الوفد إىل أن عدداً من الوثائق   -٦
تقدمي وصف مبتور لبعض احلقائق، ويف كثري من األحيان ال تذكر عمداً اجلهود امللحوظة اليت   

  .تبذهلا احلكومة لزيادة تعزيز ومحاية احلقوق واحلريات
ووفقاً للوفد، فإن اإلطار احلايل لصون حقوق اإلنسان وتوسـيع نطاقهـا يـشمل                -٧
 الذي أضفى الطابع الدستوري على معظم احلقوق        ٢٠٠٦فرباير  /شباط ١٨دستور املؤرخ   ال

ومنحها قيمة أساسية، وال سيما احلق يف احلياة ومنع التعذيب، والتصديق على النحو الواجب    
على خمتلف املعاهدات الدولية واإلقليمية، إضافة إىل جمموعة التشريعات اليت تتضمن، بصفة            

العنف اجلنسي  صدرها حديثاً رئيس اجلمهورية وهي تنص على املعاقبة على          خاصة نصوصاً أ  
وتتناول وضع املعارضة السياسية، ومحاية الطفل، وحقوق األشخاص املصابني بفريوس نقص           

  .اإليدز واألشخاص املتأثرين به، ويف اخلتام اجمللس األعلى للقضاء/ البشريةاملناعة
ة حلماية حقوق اإلنسان، فإن مجهوريـة الكونغـو         وفيما يتعلق بإنشاء هياكل فعال      -٨

الدميقراطية وفت بالتزامها الذي تعهدت به يف أعقاب الدورة العاشرة العادية جمللس حقـوق              
ويضم . ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٢ يف   بإنشائها وحدة االتصال املعنية حبقوق اإلنسان     اإلنسان  

سة املـشاكل الـيت تتـسبب يف        هذا اهليكل خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة اليت تتوىل درا        
وعلى مستوى املقاطعـات، مـن      . انتهاكات حقوق اإلنسان هبدف اقتراح احللول املطلوبة      

وإضافة إىل ذلك يعكف الربملان     . املتوخى أيضاً إنشاء أُطر تشاورية يف جمال حقوق اإلنسان        
. بادئ بـاريس  على دراسة مشروع القانون املتعلق بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً مل           

  .وتبذل احلكومة ما بوسعها لتخصيص االعتمادات الالزمة هلذه اآلليات
ولدى مجهورية الكونغو الدميقراطية وكالة وطنية ملكافحة العنـف ضـد النـساء               -٩

كانت أوجه التآزر علـى مـستوى       كما  . والفتيات، وجيري حالياً وضعها موضع التشغيل     
الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بالعنف          يف اجلهود     فعالة للغاية  املقاطعات
  .ووفقاً للوفد فإنه ال توجد إحصاءات موثوقة وعاملية يف جمال العنف اجلنسي. اجلنسي
وذكر الوفد أن أوجه القصور اليت تعتري مسألة رعاية ضحايا العنف اجلنسي تعزى               -١٠

وجيـري  . ع وإىل ضآلة املوارد املتاحـة بصفة خاصة إىل عدم إبالغ بعض الضحايا عن الوقائ 
وقد أصدر كل   .  بشأن العنف اجلنسي   ٢٠٠٦حالياً بالفعل تطبيق القانونني الصادرين يف عام        

  .من احملاكم املدنية والعسكرية عدة أحكام يف هذا اخلصوص
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تـشرين  ورحب الوفد بإنشاء الصندوق الوطين للنهوض باملرأة ومحاية الطفـل يف              -١١
 منــذ   ُينشأ خصيصاً للمـرأة والطفـل      وهو أول صندوق حكومي      ٢٠٠٩ر  أكتوب/األول

  .استقالل البلد
وفيما يتعلق باستخدام األطفال اجلنود وحاالت العنف ضد األطفال، تنتهج مجهورية         -١٢

الكونغو الدميقراطية سياسة وطنية ملكافحة جتنيد األطفال تشرف عليها وحدة التنفيذ التابعـة       
رتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وقد التزمـت مبـساءلة أولئـك            للربنامج الوطين ل  

املسؤولني عن جتنيد األطفال، وبيعهم، واالجتار هبم وأي شكل آخر من أشـكال اسـتغالل         
  .وُيضطلع بعدة أنشطة إلعادة إدماج أولئك األطفال. األطفال

تـصف بانتـهاج    ووفقاً للوفد فإن مكافحة اإلفالت من العقاب تشكل أولوية، وت           -١٣
وقد فُرضت عقوبات تأديبية وجنائية على حد سواء على خمتلف . سياسة عدم التسامح املطلق  

وتؤكد مجهورية الكونغو الدميقراطية من جديد رغبتها القوية يف مواصلة التعاون           . املستويات
  .مع احملكمة اجلنائية الدولية

 أجل مقاضاة اجلرائم املرتكبة يف الفترة       وفيما يتعلق بإقامة نظام للعدالة االنتقالية من        -١٤
، تعرب مجهورية الكونغو الدميقراطية عن اعتزامها استخدام        ٢٠٠٣ إىل عام    ١٩٩٣من عام   

  .نتائج عملية املسح اليت قامت هبا األمم املتحدة
وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها القوات املـسلحة جلمهوريـة              -١٥

راطية، أتاحت آليات التحقق الداخلية املتاحة داخل القوات املـسلحة حتديـد            الكونغو الدميق 
  .أو قضائية حبقهم/هوية الضباط الذين انتهكوا حقوق اإلنسان، وفرض عقوبات تأديبية و

وفيما يتعلق مبكافحة الفساد، أشار الوفد إىل أنه من املتوخى فرض عقوبات علـى                -١٦
ك، حيرص اجمللس األعلى للقضاء على أخالقيات القـضاة         وإضافة إىل ذل  . كل املتورطني فيه  

  .ويقترح تدابري لعزل املذنبني
يف إطار القوانني املدافعون عن حقوق اإلنسان  ووفقاً للوفد، فإن من املنتظر أن يعمل          -١٧

والقواعد املنظمة للحياة الوطنية، وقد أعربت احلكومة عن استعدادها للعمل من أجل وضـع   
اية املدافعني عن حقوق اإلنسان يتضمن احلقوق والواجبات طبقاً إلعالن األمم إطار حمدد حلم
وقد ُدعي الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان املتـضررون إىل          . ١٩٩٨املتحدة لعام   

  .ويوجد إطار منتظم للتشاور واحلوار بني احلكومة واجملتمع املدين. اللجوء إىل القضاء
غاء عقوبة اإلعدام، ذكر الوفد أن عقوبة اإلعدام قد ألغيت من           وفيما يتعلق مبسألة إل     -١٨

وتعكف اجلمعية الوطنية على دراسة مشروع قانون يتعلق بتعديل قـانون       . الناحية الدستورية 
ومل ينفذ أي حكم باإلعدام منذ أكثر مـن         . العقوبات من أجل إلغاء صريح لعقوبة اإلعدام      

  .سبع سنوات
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يش والشرطة، متت مناقشة مشاريع القوانني يف جلسة عامة         وفيما يتعلق بإصالح اجل     -١٩
  . وختضع لعملية مواءمة داخل اللجان

كما هو احلال بالنـسبة لنظـام       العقوبات  وجيري يف الوقت احلاضر إصالح قانون         -٢٠
وقد . وتتوىل حكومات األقاليم مسؤولية اإلدارة الالمركزية لألوضاع يف السجون        . السجون

  . ساعدة الشركاء يف بناء سجون جديدة ومزارع للسجونشرعت احلكومة مب
وإن االتصال باألشخاص الذي خيضعون لتدابري االحتجاز اإلداري حتـت رقابـة              -٢١

وتناقش الصعوبات املطروحة يف إطار     . القضاة ال يطرح أي مشكلة عندما حتترم اإلجراءات       
  . وعلى مستوى املقاطعاتوحدة االتصال املعنية حبقوق اإلنسان على املستوى الوطين 

ووفقاً للوفد، فإن حرية الصحافة مكفولة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومتـارس              -٢٢
تتعلق مبقتل صحفيني وهـي     ) ليست منهجية (وفيما خيص حاالت معزولة     . مبوجب القوانني 

م بعمله   القيا ،مستقلحاالت تدينها مجهورية الكونغو الدميقراطية، يتوىل القضاء، وهو جهاز          
  .سليمعلى النحو ال

وفيما يتعلق بتحسني احلقوق االقتصادية واالجتماعية، أكد الوفد أن العمل واملسكن             -٢٣
والصحة والتعليم واملاء والكهرباء تشكل أولويات يركز عليها عمـل احلكومـة يف إطـار               

  . واستراتيجية النمو واحلد من الفقر" املشاريع اخلمسة للجمهورية"
مجهورية الكونغو الدميقراطية اجملتمع الدويل على دعم اجلهود اليت تبذهلا لبلوغ   وحتث    -٢٤

نقطة اإلكمال يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت تتيح هلا يف هنايـة الفـصل                 
  . إمكانية إلغاء الدين من أجل النهوض حبقوق اإلنسان على حنو أفضل٢٠١٠األول من عام 

تعلق باإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، تبذل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة          وفيما ي   -٢٥
جهوداً إلصالح هذا القطاع من خالل سياسة قائمة على الشفافية وتعيد التفاوض على عقود       

حتويل سـندات   وجيري اختاذ خطوة مماثلة مع عملية       . التعدين مبراعاة قانون وأنظمة التعدين    
  . شاركة السكان األصليني واحملليني مبامللكية احلراجية

وتتعاون اليوم مجهورية الكونغو الدميقراطية رمسياً مع سبعة إجراءات خاصة وهـي              -٢٦
 كما هو احلال فيمـا خيـص   عندما يطلبون ذلكمستعدة الستضافة مقررين خاصني آخرين    

سفاً الذي قـام    املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تع           
مؤخراً بزيارة مجهورية الكونغو الدميقراطية، واخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصـالح            
االقتصادية والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان الذي ستوجه له دعوة  

  .٢٠١٠خالل عام 
حالل سالم دائم علـى     وحث الوفد اجملتمع الدويل على مواصلة تقدمي املساعدة إل          -٢٧

  . أراضي بلده وتعبئة املزيد من املوارد وإدراج شواغل حقوق اإلنسان يف مجيع آليات التعاون
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وشكر عدد من الوفود احلكومة على .  وفداً ببيانات٥٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٨

امل الذي أعد يف إطار عملية تشاورية واسعة، وعلى عرضها الـشامل،            تقريرها الوطين الش  
وعلى ردودها على األسئلة املسبقة اليت مسحت بتقييم ما تبذله من جهود لتعزيـز ومحايـة                

  .وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير. حقوق اإلنسان
 للجهود الكبرية واإلدارة السياسية جلمهورية الكونغـو        وأعربت كوبا عن تقديرها     -٢٩

الدميقراطية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، والحظت التطورات اإلجيابيـة يف اجملـال              
وحثت اجملتمع الـدويل،    . املؤسسي، وبوجه خاص فيما يتعلق حبماية حـقوق املرأة والطفل        

  . االقتصادي مع مجهورية الكونغو الدميقراطيةوال سيما البلدان املتقدمة على تعزيز التعاون
" عدم التسامح املطلق"ورحبت كندا بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وانتهاج سياسة      -٣٠

وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان على أيـدي          . فيما يتعلق بالعنف اجلنسي   
ـ   . عناصر يف القوات املسلحة واجلماعات املسلحة      ن قلقهـا إزاء ختويـف      وأعربت كندا ع

  .وقدمت كندا توصيات. املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني
وأشارت بلجيكا إىل االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ال تزال ُترتكـب يف               -٣١

 املتعلـق بـالعنف   ٢٠٠٦ورحبت بالقانون الصادر يف عـام  . مجهورية الكونغو الدميقراطية  
وأعربت عن قلقها إزاء    ). قوات ومجاعات مسلحة ال أطفال فيها      (اجلنسي، وباحلملة املعنونة  

حقوق الطفل، وال سيما العدد الكبري للجنود األطفال، وإزاء حالة املدافعني عـن حقـوق               
  . وقدمت بلجيكا توصيات. اإلنسان

ورحبت اململكة املتحدة بالتزام مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بتحـسني حقـوق              -٣٢
والحظت العدد اهلائل من    . ن سياسة عدم التسامح املطلق إزاء العنف اجلنسي       اإلنسان وبإعال 

ورحبت بوجود  . انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، وال سيما يف اجلزء الشرقي من البلد          
عدد مل يسبق له مثيل من أفراد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا الذين أعيدوا إىل ديارهم يف                

. الح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدمـاج         إطار برنامج نزع الس   
وأبدت ارتياحها للتعاون اجليد يف الفترة املاضية مع احملكمة اجلنائية الدولية، وسـألت عـن               

  . وقدمت اململكة املتحدة توصيات. موعد اعتزام احلكومة تسليم بوسكو نتاغاندا إىل احملكمة
 هنج لعدم التسامح املطلق، لكنها الحظت أن كبار الضباط يف           وأقرت هولندا اعتماد    -٣٣

والحظت التقارير اليت تفيد أن املدافعني عـن حقـوق    . القوات املسلحة نادراً ما ُيحاكمون    
وقد أقرت هولندا املبـادرات الراميـة إىل        . اإلنسان يتعرضون بانتظام للتهديدات والتحرش    

تمرار بعض الظروف املعيشية والصحية السيئة يف       حتسني احلالة يف السجون لكنها الحظت اس      
  .وقدمت توصيات. السجون



A/HRC/13/8 

GE.10-10152 8 

والحظت بيالروس بارتياح عدد املبادرات التشريعية، وال سيما اعتمـاد قـانون              -٣٤
وأشارت بـيالروس إىل اجلهـود املبذولـة        . حلماية حقوق الطفل ومكافحة العنف اجلنسي     

مات الطبية، ورحبت برغبـة مجهوريـة       ملكافحة اجلوائح وضمان فرص احلصول على اخلد      
  .الكونغو الدميقراطية يف مكافحة الفساد، وقدمت توصيات

وأعربت الدامنرك عن بالغ قلقها إزاء اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بانتشار جرائم               -٣٥
والحظت الدامنرك القـانون    . العنف اجلنسي اليت يرتكبها أفراد اجليش والشرطة واملليشيات       

بالعنف اجلنسي لكنها سألت احلكومة عن مدى تطبيقه وعما إذا كانت ستتخذ تدابري             املتعلق  
  .وقدمت الدامنرك توصيات. أخرى لوقف هذه املمارسة ووضع حد لإلفالت من العقاب

وأشارت فرنسا إىل أن النساء ال يزلن ضحايا للعنف اجلنسي الذي يرتكبـه أفـراد                -٣٦
ورحبت فرنسا بأن مكافحة اإلفالت من العقاب قـد         . القوات املسلحة واجلماعات املتمردة   

أُثريت على املستوى الدستوري، لكنها الحظت أن استقاللية اجلهاز القـضائي ومـوارده             
حمدودة للغاية كما الحظت القيود املفروضة على حرية التعبري وما يتعرض له الصحفيون من              

  .وقدمت فرنسا توصيات. اعتداءات
ريا الشعبية الدميقراطية اجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان        والحظت مجهورية كو    -٣٧

وطلبت احلصول علـى معلومـات عـن        . والتدابري العملية املتخذة لتحسني ظروف املعيشة     
.  اإلنسان يف البلـد    وإقامة هيكل حلقوق  االستراتيجيات املعدة إلدارة املوارد الطبيعية بفعالية       

  .وقدمت توصيات
ل عن استعدادها للنظر يف التعاون مع مجهورية الكونغو الدميقراطيـة           وأعربت الربازي   -٣٨

وأقرت اجلهود املبذولة إلحالل السالم يف البلد ووضع حد لإلفالت من العقاب وإعمال احلق  
وطلبـت  . اإليـدز /يف الصحة والتعليم والقضاء على املالريا وفريوس نقص املناعة البـشرية    

. عنف اجلنسي وسياسة عدم التسامح املطلق وحالة املهاجرين       معلومات عن القانون املتعلق بال    
  .وقدمت الربازيل توصيات

والحظت اجلزائر أنه على الرغم من عملية السالم اهلشة واملعوقات القائمـة، فـإن         -٣٩
ورحبـت  . احلكومة أظهرت تصميمها على العمل مع سبعة مقررين معنيني مبواضيع حمددة          

  .وقدمت اجلزائر توصيات. لطفل ومكافحة العنف اجلنسيبالقوانني املتعلقة حبقوق ا
، وأعربـت   ٢٠٠٦ورحبت آيرلندا بالقانون املتعلق بالعنف اجلنسي الصادر يف عام            -٤٠

وذكرت أن إدماج اجلماعات املـسلحة      . عن قلقها إزاء العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات       
ن يف القوات املسلحة يعزز ثقافة      غري احلكومية اليت ارتكبت انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسا       

. وأشارت إىل أن حالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان موضـع قلـق            . اإلفالت من العقاب  
  .وقدمت آيرلندا توصيات
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وأبدت فنلندا ارتياحها لصدور خطة عمل ملكافحة العنف اجلنسي، ولسياسة عـدم              -٤١
. حتـرام حقـوق اإلنـسان     التسامح املطلق يف هذا الشأن ودعوة اجليش إىل االنـضباط وا          

  .وتساءلت عن املوارد واهلياكل املوجهة إىل تنفيذ هذه املبادرات، وقدمت توصية
ورحبت النمسا باالستراتيجية الوطنية الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساين، وسألت            -٤٢

وذكرت النمسا أن استمرار جتنيد األطفال على أيدي مجاعات         . عن تنفيذها يف سياق صعب    
وسألت عن كيفية متابعة احلكومة لتوصيات جلنة مناهضة التعـذيب          . ة يثري قلقاً بالغاً   مسلح

  . وقدمت النمسا توصيات. جبعل مجيع أماكن االحتجاز خاضعة للسلطة القضائية
. ورحبت اجلمهورية التشيكية باالستراتيجية الشاملة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي          -٤٣

ل وفيما يتعلق حبرية التعـبري، وسـيادة القـانون، واحلـق يف     وقدمت توصيات يف هذا اجملا    
  .اخلصوصية وعدم التمييز

وأشارت أملانيا إىل التقارير املثرية للقلق بشأن االنتهاكات الواسعة النطاق حلقـوق              -٤٤
وسألت عن التدابري املتخذة حلماية املدنيني، وال سـيما النـساء          . اإلنسان والقانون اإلنساين  

  .وقدمت أملانيا توصيات. ملتأثرون بالرتاعواألطفال ا
والحظت إيطاليا أن النساء ال يزلن يعانني من آثار العمليات العسكرية يف شـرقي                -٤٥

وأعربت إيطاليا عن ارتياحها ألن مجهوريـة الكونغـو         . البلد ويقعن ضحايا للعنف اجلنسي    
ىل أن احلكومة على الرغم     وأشارت إ . الدميقراطية احترمت الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام     

 الذي أصدرت هذه احملكمة أمر      بوسكو نتاغاندا من تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدولية، فإن        
معاملـة  وعلقت إيطاليا علـى     . اعتقال حبقه ال يزال يضطلع بدور هام يف القوات املسلحة         

  . وقدمت توصيات".سحرة"األطفال الذين يعتربون 
وأشـار إىل  .  املبذولة فيما يتعلق حبرية الـصحافة والتجمـع  وأكد الكونغو اجلهود    -٤٦

فجمهوريـة  . ضرورة االستجابة للطلب الذي قدمه الوفد للحصول على املساعدة التقنيـة          
الكونغو الدميقراطية قد التزمت بالتعاون مع املنظمات الدولية واملكلفني بواليـات يف إطـار       

  .وقدم الكونغو توصية. اجمللس
اريا على اإلجنازات احملققة يف جمال حقوق اإلنسان، واالستراتيجية املتعلقة        وأثنت هنغ   -٤٧

والحظت أن ظاهرة العنف اجلنسي ال تزال منتـشرة وأن أفـراد            . مبكافحة العنف اجلنسي  
وعلقت على اسـتخدام اجلنـود األطفـال،        . الشرطة والقوات املسلحة متورطون يف ذلك     

واستفـسرت  .  عن حقوق اإلنـسان والـصحفيني      وأعربت عن قلقها إزاء سالمة املدافعني     
  .هنغاريا عن اخلطوات املتخذة لتحسني اجلهاز القضائي، وقدمت توصيات

وأشارت شيلي إىل التدابري اليت اختذهتا مجهورية الكونغو الدميقراطية لتعزيز ومحايـة              -٤٨
  .حقوق اإلنسان يف سياق معقد للغاية، وقدمت توصيات
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 ماليني شخص   ٥ن الرتاع املسلح قد تسبب يف مقتل أكثر من          وأشارت تركيا إىل أ     -٤٩
وشجعت تركيا على إقامة عالقات تعـاون بـني         . وأدى إىل تشريد أعداد مل يسبق هلا مثيل       

ة الـسامية حلقـوق اإلنـسان     يلمفوضلمجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتب امليداين التابع       
بري املتخذة ملكافحة اإلفالت من العقـاب       واستفسرت تركيا عن التدا   . واإلجراءات اخلاصة 

والتمييز ضد املرأة، وشجعت تركيا مجهورية الكونغو الدميقراطية على اختاذ تدابري مناسـبة             
  .إلعادة إدماج اجلنود األطفال

ورحبت سويسرا بالتعاون السابق مع احملكمة اجلنائية الدولية وشجعت على مواصلة             -٥٠
قلق بالغ إزاء العنف اجلنسي ضد املرأة واألطفال املتـهمني          وشعرت سويسرا ب  . هذا التعاون 

وانتقدت سويسرا ختويـف الـصحفيني،      . بالسحر وتشغيل األطفال واستخدامهم كجنود    
  .وقدمت سويسرا توصيات. وأعربت عن قلقها إزاء الظروف السائدة يف نظام السجون

وإىل ة حلقـوق اإلنـسان      ة السامي ياملفوضوأشارت إسبانيا بارتياح إىل التعاون مع         -٥١
التصديق على عدة صكوك دولية تتعلق حبقوق اإلنسان، واستفسرت عن اإللغـاء النـهائي              

  .وقدمت إسبانيا توصيات. لعقوبة اإلعدام
وأشار الكرسي الرسويل إىل ارتفاع عدد األطفال املتخلى عنهم واستفـسر عـن               -٥٢

مني مبمارسة السحر وإعادة إدمـاج أطفـال        املبادرات العملية الرامية إىل محاية األطفال املته      
وأكد الصعوبات اليت يواجهها الطالب الذين ال تتوافر ألسرهم مـوارد كافيـة،             . الشوارع

وقـدم  . ووجه االهتمام إىل جرمية االجتار باألطفال ألغراض جنسية أو الستغالهلم اقتصادياً          
  .الكرسي الرسويل توصيات

ستقالل الذي كانت تتمتـع بـه وزارة حقـوق          وأشارت اهلند إىل إعادة وضع اال       -٥٣
اإلنسان، واعتماد سياسة عدم التسامح املطلق فيما يتعلق بالعنف اجلنسي، والقانون املتعلـق             

وأملت اهلند أن ُتسّرع عملية إنشاء جلنة وطنية حلقوق         . بالعنف اجلنسي ومدونة محاية الطفل    
وأكدت اهلند أمهية دور اجملتمع . ليماإلنسان وشجعت على مواصلة التركيز على الصحة والتع      

  . الدويل يف مساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية
. وأشارت أذربيجان إىل أن الرتاع املسلح قد أدى إىل تدهور حالة حقوق اإلنسان              -٥٤

وأيدت مجيع التدابري اليت اختذهتا احلكومة للتخفيف من آثار الرتاع على املستوى اإلنـساين              
  .وقدمت أذربيجان توصيات. حقوق اإلنسانوفرض احترام 

ورحبت املكسيك بالتقدم احملرز على مستوى التطورات املؤسسية املتصلة حبمايـة             -٥٥
الفئات الضعيفة، واستفسرت عن الربامج احلكومية الرامية إىل تسريح األطفال الذين جتندهم            

  .كسيك توصياتوقدمت امل. خمتلف األطراف يف الرتاع وإعادة إدماجهم اجتماعياً
ورحبت السويد باعتماد قانون يتعلق بالعنف اجلنسي، لكنها شعرت بـالقلق إزاء              -٥٦

وأكدت ضرورة إجراء إصالح هيكلي ملعاجلـة حالـة حقـوق           . عدم تنفيذه بصورة كافية   
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اإلنسان، وأعربت عن قلقها إزاء السجون ومرافق االحتجاز، وإزاء حرية التعبري وحـاالت             
  .وقدمت السويد توصيات. ق القضاءاإلعدام خارج نطا

وأشارت أنغوال إىل أن حماكم الكونغو تستند يف قراراهتا إىل املعاهدات الدولية الـيت       -٥٧
وأشارت إىل أن احلكومة تعلق أمهية كبرية على        . صّدقت عليها مجهورية الكونغو الدميقراطية    

ار بالبشر وعن الطريقة اليت ميكن     واستفسرت أنغوال عن التدابري املتخذة ملكافحة االجت      . التعليم
وقـدمت  . الكونغو الدميقراطية على تنفيذ تلك التدابري     أن يساعد هبا اجملتمع الدويل مجهورية       

  .أنغوال توصيات
وأشارت مجهورية كوريا إىل الدستور اجلديد وإىل إعادة وزارة حقوق اإلنسان وإىل              -٥٨

وأعربت عن قلقها إزاء العنـف      . وق اإلنسان مشروع القانون املتعلق بإنشاء جلنة وطنية حلق      
اجلنسي، واجلنود األطفال، والتعذيب، وقتل املدنيني، واالحتجاز غري املشروع وعرقلة أنشطة           

  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان وتقييد الصحفيني
وأشارت مصر إىل اجلهود الكبرية املبذولة إزاء إعمال حقوق اإلنسان، وضـرورة              -٥٩

وأثنت مصر على االلتزام مبكافحة     . املساعدة الدوليني يف عملية إعادة اإلعمار     توفري الدعم و  
، وطلبـت   "سياسة عدم التسامح املطلـق    "العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب عن طريق        

احلصول على مزيد من املعلومات عن خطة حتقيق االستقرار وإعادة اإلعمـار يف املنـاطق               
  . مصر توصياتوقدمت. الرتاع املسلحاخلارجة من 

. وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء خطر وقوع أعمال عنف تؤدي إىل إبادة مجاعيـة               -٦٠
وال تزال جتاوزات حقوق اإلنسان على أيدي القوات املسلحة ودوائر االستخبارات وغريها            

وأثنت أستراليا على اخلطوات املتخذة لتنفيذ التزامات عملية كيمـربيل          . مستمرة دون هوادة  
ورحبت باخلطط الرامية إىل مكافحـة      . ا أعربت عن قلقها إزاء استمرار جتنيد األطفال       لكنه

  .وقدمت أستراليا توصيات. العنف اجلنسي واستفسرت عن تنفيذ هذه اخلطط
وأشار املغرب بارتياح إىل عدة إصالحات دستورية ومؤسسية وتشريعية ورحـب             -٦١

ب باجلهود اليت تبذهلا احلكومة إلعمـال       ورح. بعملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     
  .وقدم املغرب توصيات. احلق يف التعليم

وأعربت اليابان عن قلقها إزاء تدهور احلالة يف املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو               -٦٢
وأكدت ضرورة التـصدي    . الدميقراطية، وأكدت أمهية دور قوات الشرطة الكاملة التجهيز       

والحظـت  . لت أن ختلص سياسة عدم التسامح املطلق إىل نتـائج         لإلفالت من العقاب وأم   
. اليابان استمرار جتنيد األطفال حىت يف القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             

  .وقدمت اليابان توصيات
أقرت وجود عدد من التحديات الـيت تعـزى         احلكومة  وأشارت زمبابوي إىل أن       -٦٣

وأشارت إىل  . االستقرار السياسي والرتاعات اإلثنية والفساد    بدرجة كبرية إىل عقود من عدم       
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، ستكون قادرة علـى     ٢٠٠٦أهنا على ثقة من أن احلكومة املنتخبة بصورة دميقراطية يف عام            
  .وقدمت زمبابوي توصيات. توجيه املزيد من املوارد للتنمية االقتصادية وتوفري اخلدمات االجتماعية

 قلقها إزاء حالة حقوق اإلنسان مشرية إىل أنه قد أبلـغ            وأعربت سلوفاكيا عن بالغ     -٦٤
 حالة اغتصاب شهرياً، وهي حاالت كثرياً ما ُترتكب على أيـدي            ١ ١٠٠عن وقوع حنو    

. ورحبت بإعالن سياسة عدم التسامح املطلـق      . أفراد القوات املسلحة أو اجليش أو الشرطة      
 والتعذيب الـذي يتعـرض لـه    وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء عمل األطفال والتخويف      

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون
وأشارت الصني إىل الصعوبات اليت تواجهها مجهورية الكونغو الدميقراطية فيما يتعلق    -٦٥

وناشدت اجملتمـع الـدويل أن يقـدم      . حبقوق اإلنسان نتيجة حلقبة طويلة من الرتاع والفقر       
ضرورية واملساعدة التقنية ملساعدة البلد على حتقيق االستقرار واألمن على املـدى            األموال ال 

  .الطويل وحتسني حالة حقوق اإلنسان
وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء انتشار ظاهرة العنف اجلنسي، وأشارت إىل اعتماد              -٦٦

عـدد اجلنـود   وأعربت عن قلقها إزاء ارتفـاع       . قوانني واستراتيجية للتصدي هلذه الظاهرة    
. األطفال، مبن فيهم األطفال اجملندون يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة            

  .وقدمت سلوفينيا توصيات
واستفسر النيجر عن التدابري املتخذة إلهناء جتنيد األطفال ووضع حـد الغتـصاب               -٦٧

ى مواصلة دعـم اجلهـود      وحث اجملتمع الدويل والبلدان اجملاورة عل     . النساء يف مناطق الرتاع   
  .وقدم النيجر توصيات. املبذولة لضمان سيادة القانون على حنو فعال

وأشارت نيجرييا إىل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية طرف يف الصكوك الدوليـة              -٦٨
. الرئيسية حلقوق اإلنسان، ورحبت باجلهود املبذولة إلدراج هذه الصكوك يف التشريع احمللي           

 بالتحديات اليت تواجهها مجهورية الكونغو الدميقراطية بوصفها بلـداً كـبرياً       وأقرت نيجرييا 
  .متعدد اإلثنيات وأعربت عن دعمها للحكومة يف التصدي هلذه التحديات، وقدمت توصيات

وأشارت الكامريون إىل التدابري املتخذة بشأن االجتار باألطفال والتعلـيم والعنـف              -٦٩
وشـجعت الكـامريون مجهوريـة الكونغـو     . ألطفال والفساداجلنسي ضد املرأة واجلنود ا   

الدميقراطية على تكثيف التدابري الرامية إىل محاية حقوق األطفال والنساء واألقليات والفئات            
وناشدت اجمللس واجملتمع الدويل زيادة     . الضعيفة من السكان ومكافحة اإلفالت من العقاب      

  . حجم املساعدة املقدمة إىل هذا البلد
وأثنت بولندا على اعتماد الدستور الذي يتضمن أحكاماً تتعلق حبقـوق اإلنـسان،          -٧٠

وأقرت وجود كثري من التحديات اليت      . ومدونة محاية الطفل والقانون املتعلق بالعنف اجلنسي      
. تواجهها مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأعربت عن قلقها إزاء انتشار ظاهرة العنف اجلنسي         

  .توصياتوقدمت بولندا 
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 يتضمن أحكاماً هامـة تتعلـق       ٢٠٠٦وأقرت اليونان أن الدستور الصادر يف عام          -٧١
حبقوق اإلنسان، ورحبت بالتصديق على مرسوم يتعلق بإنشاء وحدة اتصال معنية حبقـوق             

وشعرت اليونان بالقلق إزاء احلالة اإلنسانية اخلطرية السائدة يف اجلزء الشرقي مـن             . اإلنسان
  .ت علماً باعتزام احلكومة إلغاء عقوبة اإلعداموأحاط. البلد
ورحبت لكسمربغ بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد              -٧٢

املرأة، لكنها الحظت أن أوجه عدم املساواة بني اجلنسني ال تزال متأصلة بعمق يف اجملتمـع                
والحظت لكسمربغ  . سياسيومعترف هبا يف التشريعات وهي تظهر يف عملية صنع القرار ال          

ورحبت . ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال وانتشار ظاهرة العنف اجلنسي         
  .وقدمت لكسمربغ توصيات. بالتزام مجهورية الكونغو الدميقراطية إلغاء عقوبة اإلعدام

غلب على ورأت اجلماهريية العربية الليبية أن التعاون املشترك يكتسي أمهية قصوى للت   -٧٣
وأيدت طلب احلكومة احلصول على املـساعدة       . الصعوبات وحمو األمية والقضاء على الفقر     

  .التقنية وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان
وأشارت بوركينا فاسو إىل اجلهود املبذولة لوضع قواعد لضمان حقوق اإلنـسان              -٧٤

 األضرار اليت حلقت بالضحايا وتعزيز املؤسسات، وأعربت عن أملها يف أن تشكل مسألة جرب         
وأعربت عن ارتياحها للجهود املبذولة ملكافحة العنف ضـد املـرأة           . حمور شواغل احلكومة  

  .وقدمت توصية
وأشارت أوغندا إىل توقيع عدد كبري من الصكوك الدولية واإلقليمية يف جمال حقوق               -٧٥

  .وقدمت توصيات. اإلنسان واجملال اإلنساين والتصديق عليها
ورحبت النرويج بإنشاء وزارة حلقوق اإلنسان وباخلطط الرامية إىل إنشاء مؤسـسة              -٧٦

وأعربت . والحظت أن العنف اجلنسي ال يزال ينتشر دون هوادة        . وطنية وباملبادرات التثقيفية  
وعلّقت النرويج على القيـود     . عن قلقها إزاء حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني        

  .كاالت إنفاذ القانون، وقدمت توصياتاملفروضة على و
وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أن مكافحة اإلفالت من العقاب ينبغي أن              -٧٧

 ٢٠٠٩تشكل األولوية األوىل للحكومة واستفسرت عن اإلجراءات العملية املتخذة يف عام            
 وأشارت إىل ما حيـدث يف      .لتسريح ووقف مرتكيب االنتهاكات أو اجلرائم اخلطرية حلقوق اإلنسان        
  .وقدمت توصيات. السجون من تعذيب وإساءة معاملة وعدم توفري الغذاء والرعاية الصحية

وأثنت جنوب أفريقيا على عزم احلكومة على وضع أسس حلقوق اإلنسان من خالل       -٧٨
إصالح القانون، واستفسرت عن التدابري املتخذة فيما يتعلق بالتصدي السـتغالل املـوارد             

لطبيعية بصورة غري مشروعة وهو ما يؤجج الرتاع، وتدريب الشرطة واجلـيش والـدوائر              ا
  .وقدمت توصيات. سألة اجلنود األطفالماألمنية، و
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وأشارت جيبويت بارتياح إىل املبادرات الكثرية املتخذة ملكافحة اإلفالت من العقاب             -٧٩
لضمان توفري املـسكن الالئـق      وأشارت إىل السياسات املتبعة     . الذي تنعم به قوات األمن    
  .وقدمت جيبويت توصيات. واحلصول على مياه الشرب

والحظت غابون ما تسببت به احلرب األهلية من انتهاكات عديدة للحقوق، لكنها              -٨٠
وأشارت إىل التعاون اجليد مع     . أشارت إىل اخلطوات املتخذة لتحسني سري عمل املؤسسات       

وشجعت على بذل املزيد من اجلهود فيما يتعلق بالوصـول       . اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان   
  .وقدمت غابون توصية. إىل العدالة، وأملت أن تعزز املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مساعدهتا

  .وقدمت التفيا توصية تتعلق بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة  -٨١
تمثلة يف اعتماد الدستور اجلديد     وأشارت األرجنتني إىل بعض التطورات اإلجيابية امل        -٨٢

وأشارت األرجنتني إىل مـشكليت     . الذي يعكس االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      
  .وقدمت توصيات. العنف اجلنسي ضد املرأة واجلنود األطفال

ورحبت غانا بكون أفراد القوات املسلحة وقوات الشرطة يقـدَّمون إىل احملاكمـة               -٨٣
وال تزال غانا تشعر بالقلق إزاء      . جرائم احلرب واجلرائم املرتكَبة ضد اإلنسانية     وُيدانون على   

وأقرت غانا بوجود حتديات تواجه نظامي التعليم والـصحة         . العنف اجلنسي وحالة الضحايا   
  .وقدمت غانا توصية. ومعوقات اقتصادية، لكنها أعربت عن أملها يف إحراز املزيد من التقدم

 بالتدابري املتخذة لتعمـيم حقـوق اإلنـسان يف اإلدارة العامـة،        ورحبت السنغال   -٨٤
واستفـسرت  . واستفسرت عن مدى اتساع نطاقها لتشمل األطراف الفاعلة غري احلكومية         

وأيدت طلب احلصول علـى     . السنغال عن الوكالة الوطنية املعنية مبكافحة العنف ضد املرأة        
  .مساعدة تقنية يف جمال محاية الطفل

 كوت ديفوار املعوقات اليت تواجهها مجهورية الكونغو الدميقراطية وبرناجمها          وأقرت  -٨٥
وأشارت إىل اعتماد مدونة حقوق الطفل والقانون املتعلق مبكافحة         . الطموح إلعادة اإلعمار  

  .ودعت إىل بذل املزيد من اجلهود ملساعدة املشردين داخلياً، وقدمت توصيات. العنف اجلنسي
 مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة حتسني فرص الوصول وشجعت بوروندي  -٨٦

وأشـارت  . إىل العدالة، وفرص احلصول على اخلدمات الصحية وإتاحة التعلـيم للجميـع           
بوروندي إىل وجود وزارة مستقلة تعاجل شؤون حقوق اإلنـسان، ووزارة معنيـة بقـضايا        

  .وقدمت توصية. اجلنسني واألسرة واألطفال
وأشارت . وروغواي التقدم احملرز يف تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق الطفل        وأكدت أ   -٨٧

إىل الصعوبات الناشئة عن تنفيذ التدابري اليت تتيح لألطفال، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة                
  .وقدمت توصية. احلصول على التعليم اجملاين املتاح للجميع واإللزامي

 على كثري من األسئلة اليت طرحها ممثلو الدول ورد وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية   -٨٨
وأعرب . األعضاء خالل هذه الدورة، وقد أُدرجت بعض هذه الردود فعالً يف التقرير الوطين            
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الوفد عن رغبة بلده يف مواصلة احلوار التفاعلي الذي جيري حالياً وعن عزمها القوي ورغبتها        
  .يف حتسني حالة مجيع حقوق اإلنسان

وفد أن القانون املتعلق حبماية حقوق الطفل يعاقب على معاملة أي طفـل             وذكر ال   -٨٩
وإضافة إىل ذلك، أعرب الوفد عن ضرورة إعادة النظر يف معاجلة مـسألة إعـادة               . كساحر

إدماج األطفال اجلنود السابقني بعد أن تبني أن امليليشيات اليت تعيد تشكيل فرقها تفعل ذلك               
  .باستخدام هؤالء األطفال

وتعهدت مجهورية الكونغو الدميقراطية بزيادة توعية السكان بظاهرة االتِّجار بالبشر            -٩٠
وللقيام بذلك، حتظى مجهورية الكونغو الدميقراطية بالفعل بقدر ضـئيل          . واملعاقبة عليه بشدة  

  .من التعاون مع الشركاء، وتأمل تكثيف هذا التعاون
واملوارد الطبيعية، قررت احلكومة توسيع     وفيما يتعلق مبسألة السيطرة على الثروات         -٩١

  .نطاق عملية كيمربيل املطبقة على املاس حبيث تشمل موارد أخرى، وال سيما الذهب والكولتان
ومتثل اخلطة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وثيقة إطاريـة ألنـشطة مجيـع                -٩٢

وقـد مت   . ية حقوق اإلنـسان   األطراف الفاعلة احلكومية وغري احلكومية يف جمال تعزيز ومحا        
حتديث هذه الوثيقة مبشاركة مجيع اجلهات صاحبة املصلحة أثناء انعقاد املؤمتر الوطين املعـين              

  .٢٠٠٩أغسطس /حبقوق اإلنسان وسيادة القانون يف آب
واختتم الوفد مؤكداً التزام مجهورية الكونغو الدميقراطية مبتابعة بذل جهودها للمضي       -٩٣

  .ون مع اجملتمع الدويل بأسرهقدماً يف التعا

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
ترد فيما يلي التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي واليت حتظى بدعم مجهورية              -٩٤

  :الكونغو الدميقراطية
الشروع يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد            -١

نيـة والـسياسية واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة           الدويل اخلاص بـاحلقوق املد    
  ؛)فرنسا( .اإلعدام

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        -٢
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإنشاء آلية وطنيـة             

  ؛)اجلمهورية التشيكية. (للحماية وفقاً لذلك
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه           -٣

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكـول            
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االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق          
  ؛)شيلي. (اري امللحق هبااألشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختي

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن             -٤
  ؛)إسبانيا. (االختفاء القسري

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             -٥
  ؛)النيجر( .وأفراد أسرهم

 سيما اتفاقية حقوق    التصديق على الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال        -٦
األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،         
والربوتوكول املتعلق مبنع وقمع االتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال           

  ؛)أوغندا. (واملعاقبة عليه
أو التصديق على الصكوك الدولية التالية املتعلقـة حبقـوق          /التوقيع و   -٧
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          : نساناإل

واالجتماعية والثقافية، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال         
التمييز ضد املرأة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقيـة          

ين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدوليـة      الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجر     
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية محاية حقوق األشـخاص           

  ؛)األرجنتني. (ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا
اختاذ تدابري إضافية لتحسني األساس التـشريعي والتنظيمـي حلقـوق             -٨

  ؛)بيالروس. (اإلنسان وإعماهلا بطريقة فعالة
 املتعلق بالعنف اجلنـسي، وتـدريب       ٢٠٠٦التنفيذ الفعال لقانون عام       -٩

  ؛)الدامنرك. (املوظفني القضائيني على تطبيقه
اختاذ التدابري التشريعية الضرورية ملواءمة القوانني واللوائح القائمة مـع            -١٠

  ؛)مجهورية كوريا. (أحكام الدستور املتعلقة حبقوق اإلنسان
اهلادفة إىل إدماج معايري القانون اإلنـساين الـدويل يف          مواصلة اجلهود     -١١

  ؛)النيجر. (التشريعات احمللية
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني تنفيذ األحكام الواردة يف الدسـتور             -١٢

  ؛)اليونان. (املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتنفيذ القوانني الصادرة وفقاً لذلك
طنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقـاً       تسريع عملية إنشاء اللجنة الو      -١٣

ملبادئ باريس واختاذ اخلطوات الضرورية العتمادها من ِقَبل جلنة التنسيق املعنية           
  ؛)اجلزائر. (باملؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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تسريع اخلطوات اجلارية املتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان            -١٤
  ؛)مصر. (باريسوفقاً ملبادئ 

مواصلة اجلهود اهلادفة إىل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاًَ ملبادئ             -١٥
  ؛)املغرب. (باريس
اختاذ مجيع التدابري الضرورية والعاجلة إلنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق            -١٦

  ؛)النيجر. (اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
  ؛)أوغندا. (فقاً ملبادئ باريستسريع إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان و  -١٧
مواصلة اجلهود اهلادفة إىل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، فهي أداة             -١٨

  ؛)جيبويت. (مهمة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
توفري التدريب والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان جلميـع العـاملني يف              -١٩

 القضائيني، مـع التركيـز      اخلدمة املدنية والقوات املسلحة والسجون واملوظفني     
بصفة خاصة على محاية حقوق اإلنسان للنساء واألطفال وغريهم من اجملموعات           

  ؛)اجلمهورية التشيكية. (الضعيفة
مواصلة التعاون الوثيق مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة واملنظمـات            -٢٠

  ؛)سامالن. (غري احلكومية يف إطار مواصلة استعراض حالة حقوق اإلنسان
  ؛)مصر. (تعميق التعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية  -٢١
بذل كل ما يف وسعها من أجل تقـدمي تقـارير منتظمـة إىل هيئـات                  -٢٢

  ؛)غابون( .املعاهدات
مواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان ومـع             -٢٣

  ؛)زمبابوي. (اآلليات اإلقليمية األخرى ذات الصلة
إيالء عناية أكرب حلالة اجملموعات السكانية الضعيفة واعتماد تـشريعات            -٢٤

  ؛)الكونغو. (تكفل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمعوقني واألطفال والنساء
إلغاء مجيع القوانني التمييزية اليت ال تزال سارية فيما يتعلق بالنـساء يف               -٢٥

  ؛)لكسمربغ. (مجهورية الكونغو الدميقراطية
تسريع إجراءات عملية اإلصالح املتعلقة بإبطال األحكـام الـواردة يف       -٢٦

  ؛)غانا. (التشريعات احمللية اليت تنطوي على متييز ضد املرأة
اعتماد تدابري للتوعية تعاجل األسباب الرئيسية ألوجه عدم املساواة اليت            -٢٧

  ؛)لكسمربغ. (ال تزال تواجه املرأة
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ربة مجيع أشكال التمييز اليت قـد تعـاين منـها    االستمرار بفعالية يف حما     -٢٨
الفئات األكثر ضعفاً ومواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم يف اجلزء الشرقي            

  ؛)جيبويت( .من البلد
النظر يف وضع خطة عمل شاملة لتفعيل مدونة الطفل اليت مت اعتمادهـا               -٢٩

فال؛ وإيالء االعتبار الواجب مؤخراً، ومعاجلة الشواغل املتعلقة برعاية ومحاية األط  
. للمبادئ التوجيهية اليت مت اعتمادها مؤخراً فيما يتعلق بالرعاية البديلة لألطفال          

  ؛)جنوب أفريقيا(
  ؛)اليونان. (اإلسراع بتنفيذ األحكام املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام  -٣٠
اعتماد الوقف االختياري لعقوبـة اإلعـدام بـصورة رمسيـة توخيـاً               -٣١
  ؛)إيطاليا( .غائهاإلل
حتويل الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام الساري فعلياً إىل قانون            -٣٢

  ؛)لكسمربغ. (ينص على إلغاء هذه العقوبة
تعزيز محاية السكان املدنيني املتأثرين بالرتاع واالشتباكات اليت جتري بني            -٣٣

  ؛)أذربيجان. (مجاعات غري تابعة للدولة
د الرامية إىل محاية وتعزيز حق األطفـال يف احليـاة ويف            مواصلة اجلهو   -٣٤

مستوى معيشي كاف ويف التعليم؛ والتماس احلصول على املساعدة من وكاالت           
وبرامج األمم املتحدة املعنية من أجل إنشاء مراكز الستقبال وتـدريب أطفـال             

  ؛)اجلزائر. (الشوارع اجلاحنني الذين هم يف سن الدراسة
 اخلطوات الالزمة لتعزيز محاية السكان املدنيني من العنـف،        اختاذ مجيع     -٣٥
  ؛)أملانيا. (سيما النساء واألطفال وال
اختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك ختصيص املوارد الكافية، لتنفيذ التشريعات          -٣٦

  ؛)سويسرا. (القائمة املتعلقة حبماية النساء واألطفال
العنف اجلنسي وتنظـيم محـالت      توفري الدعم املادي والنفسي لضحايا        -٣٧

  ؛)جنوب أفريقيا. (واسعة النطاق إلطالع النساء على حقوقهن
كفالة حتقيق تقدم يف جمال حماربة االتِّجار باألشخاص والقـضاء علـى              -٣٨

  ؛)بيالروس. (العنف ضد النساء واألطفال
اعتماد إطار قانوين حيدِّد بوضوح جرائم االتِّجار باألطفال مـن أجـل              -٣٩
غالهلم يف اجلنس أو استغالهلم اقتصادياً أو ألغراض أخرى، وفرض العقوبات           است

  ؛)الكرسي الرسويل. (املالئمة
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كفالة املالحقة القضائية الفعالة للمعاقبة على مجيع أشكال العنف ضـد             -٤٠
  ؛)النمسا. (املرأة
مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضد النساء واألطفـال             -٤١
  ؛)األرجنتني. ( التدابري الالزمة لتوفري العالج املناسب لضحايا هذه اجلرائمواختاذ
مواصلة السياسات الوطنية الراميـة إىل تنفيـذ االلتزامـات الدوليـة              -٤٢

واإلقليمية املتعلقة حبقوق املرأة والعمل بفعالية على حماربة مجيع أشكال العنـف            
  ؛)بوركينا فاسو. (ضد املرأة

مها املتعلق بإنشاء وكالة وطنية حملاربة العنف اجلنسي وكفالة         تنفيذ التزا   -٤٣
  ؛)بلجيكا. (وصول الضحايا إىل العدالة واحلصول على التعويض املالئم

اختاذ املزيد من اخلطوات للتصدي ملسألة العنف اجلنسي وتقدمي مرتكيب            -٤٤
 ٢٠٠٦م  انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة وكفالة التنفيذ التام لقانون عـا          

املتعلق بالعنف اجلنسي، على أن يشمل ذلك القيام على وجه الـسرعة بتنفيـذ              
وإنشاء آلية تدقيق تديرها الدولة الغرض منها اسـتبعاد         " عدم التسامح "سياسة  

. ان عـن اجلـيش الكونغـويل      ـمرتكيب أسوأ حاالت انتهاكات حقوق اإلنس     
  ؛)اململكة املتحدة(

 املتعلق بالعنف اجلنسي ومراقبة تطبيـق       ٢٠٠٦التنفيذ التام لقانون عام       -٤٥
هذا القانون لكفالة عدم اإلفالت من العقاب بالنسبة ملرتكيب حـاالت العنـف             

  ؛)آيرلندا. (اجلنسي، على أن يشمل ذلك قوات األمن
مواصلة اجلهود الرامية إىل حماربة العنف اجلنسي ضد النساء والتطبيـق             -٤٦

  ؛)إسبانيا. (٢٠٠٦سي لعام الفعال لقانون حماربة العنف اجلن
تعزيز إجراءات إنفاذ القانون املتعلق بالعنف اجلنـسي ضـد النـساء              -٤٧

واألطفال ومواصلة تقدمي خدمات صحية بتكلفـة معقولـة لـضحايا العنـف             
  ؛)غانا( .اجلنسي
االستمرار بثبات يف حماربة آفة العنف اجلنسي واإلفالت مـن العقـاب              -٤٨

 اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل إىل        وتقدمي مرتكيب االنتهاكات  
  ؛)أذربيجان( .العدالة
بذل جهود حمددة لتنفيذ خطة العمل املتعلقة بالعنف اجلنسي وجعلها من             -٤٩

  ؛)فنلندا. (األولويات بالنسبة للحكومة
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 واالستراتيجيات  ٢٠٠٦اختاذ إجراءات عاجلة وقوية لتنفيذ قانون عام          -٥٠
يت اعُتمدت مؤخراً حملاربة العنف اجلنسي، وذلك باستثمار املزيد مـن           الوطنية ال 

  ؛)لكسمربغ. (املوارد يف جماالت احلماية والتدريب وإنفاذ القانون
الشروع يف تنظيم محالت توعية وحتسني انضباط قوات األمن فيما يتعلق             -٥١

  ؛)النمسا. (مبحاربة العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات
جراءات منهجية على األرض ملنع العنف اجلنسي ضـد النـساء           اختاذ إ   -٥٢

  ؛)هنغاريا. (والفتيات والقضاء عليه
ــشية يف     -٥٣ ــروف املعي ــسني الظ ــة إىل حت ــدابري الرامي ــز الت تعزي

  ؛)هولندا( .السجون
إعطاء األولوية إلصالح نظام السجون، وختصيص املـوارد الكافيـة،            -٥٤

ن وتوفري الرعاية والتعاون مع حقيقـة أن        ومعاجلة مسألة نقص الغذاء يف السجو     
القوانني واألنظمة املتعلقة بنظام السجون قد أصبحت قدمية العهد، ومعاجلة عدم           

  ؛)سويسرا. (كفاية اهلياكل األساسية واإلدارة والتدريب
أن تكون سياسة إنشاء جلان احملافظات مصحوبة حبمالت للتوعية بالعنف            -٥٥

اس نوع اجلنس واعتماد طريقة أفضل ملنـع التجنيـد          والتمييز القائمني على أس   
  ؛)إسبانيا. (الطوعي لألطفال يف اجلماعات املسلحة

اختاذ اخلطوات الضرورية لكفالة تسريح األطفال اجلنود مـن اجلـيش             -٥٦
  ؛)اململكة املتحدة( .الكونغويل، يف سياق تسريع إدماجهم يف اجملتمع

ل وكفالة إعادة إدماج مجيع األطفال      اختاذ إجراءات لتجنب جتنيد األطفا      -٥٧
  ؛)األرجنتني. (اجلنود السابقني تفادياً إلعادة جتنيدهم مستقبالً

التركيز بشدة على حتديد هوية مجيع األطفال اجلنـود والعمـل علـى               -٥٨
تسرحيهم وإعادة إدمـاجهم واحليلولـة دون وقـوع املزيـد مـن حـاالت               

  ؛)أملانيا( .التجنيد
لعمل الرامية إىل حتديد هوية األطفال اجلنود وتـسرحيهم         االلتزام خبطط ا    -٥٩

  ؛)أستراليا. (وكفالة إعادة إدماجهم واحليلولة دون وقوع حاالت التجنيد مستقبالً
اختاذ إجراءات منهجية إلعادة إدماج األطفال اجلنود السابقني يف احلياة            -٦٠
  ؛)هنغاريا. (املدنية
ألطفال اجلنود والعمـل علـى      إعداد خطط عمل لتحديد هوية مجيع ا        -٦١

تسرحيهم وكفالة إعادة إدماجهم ملنع وقوع املزيد من حاالت التجنيد، والتحقيق           
مع املتورطني يف عمليات جتنيد األطفال اليت تشكل انتهاكاً للقانون اجلنائي احمللي            
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ومالحقتهم قضائياً، والتصدي لالنتهاكات والتجاوزات األخرى اليت ارتكبـت         
. ألطفال اليت تشمل التشغيل القسري لألطفـال وبغـاء األطفـال          حبق هؤالء ا  

  ؛)املتحدة الواليات(
أن تقوم احلكومة والقوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة،            -٦٢

بالتعاون مع فرقة العمل القطرية التابعة لألمم املتحدة، بصياغة خطة عمل علـى             
فال اجلنـود والعمـل علـى       وجه السرعة الغرض منها التعرف على مجيع األط       

تسرحيهم وكفالة إعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً ملا نصت عليه قرارات جملـس             
  ؛)اليابان. (األمن
كفالة أن تقوم مجيع األطراف املتناحرة بإعداد خطط عمل، يف إطار قرار              -٦٣

، الغرض منها التعرف على مجيع األطفال اجلنود        )٢٠٠٥(١٦١٢جملس األمن   
 تسرحيهم وكفالة إعادة إدماجهم ملنع وقوع املزيـد مـن حـاالت       والعمل على 

التجنيد والتصدي جلميع االنتهاكات اخلطـرية األخـرى الـيت تعـرض هلـا              
  ؛)سلوفينيا( .األطفال
  ؛)أذربيجان. (تعزيز إعادة إدماج األطفال اجلنود  -٦٤
ة جترمي أفعال العنف اليت تعرض هلا األطفال املتهمني مبمارسـة الـشعوذ            -٦٥

  ؛)بلجيكا. (وتنظيم محلة توعية وطنية تتناول هذه املسألة
اعتماد تدابري تشريعية ملنع جترمي توجيه االهتامات لألطفـال مبمارسـة             -٦٦

  ؛)إيطاليا. (الشعوذة
تعزيز التدابري التشريعية واإلدارية ملنع استهداف ومالحقـة األطفـال            -٦٧

  ؛)املكسيك (.املتهمني مبمارسة الشعوذة واملعاقبة على ذلك
كفالة التنفيذ التام ملدونة محاية األطفال اليت اعتمدت مؤخراً ملنع عمالة             -٦٨

  ؛)سلوفاكيا. (األطفال
  ؛)أذربيجان. (اختاذ تدابري فعالة لتعزيز استقالل القضاء  -٦٩
زيادة اجلهود الرامية إىل كفالة استقالل القضاء وتعزيز قدرات هيئـات             -٧٠

  ؛)السويد( .ات القضائيةإنفاذ القوانني واهليئ
مواصلة برامج إصالح النظام القضائي والشرطة وقوات األمن سعياً إىل            -٧١

حتقيق إرادهتا املتمثلة يف توفري محاية أفضل حلقوق اإلنسان املتعلقة بـاملواطنني يف             
  ؛ )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. (البلد
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يل والتعاون الدوليني إلصـالح  السعي إىل احلصول على املزيد من التمو        -٧٢
النظام القـضائي والـشرطة ولتقـدمي الرعايـة والـدعم لـضحايا العنـف               

  ؛)الربازيل( .اجلنسي
مواصلة العمل بفعالية لتنفيذ خطة العمل املتعلقة بإصالح النظام القضائي         -٧٣

اليت اعتمدت مؤخراً، ويشمل ذلك توفري املوارد الضرورية لتنفيذ هذه اخلطـة            
  ؛)النرويج. ( كامالً وعلى وجه السرعةتنفيذاً
تيسري تدريب العاملني يف هيئات إنفاذ القوانني على التـصدي بفعاليـة              -٧٤

  ؛)نيجرييا. (جلميع أشكال العنف واستغالل األطفال يف اجلنس
القيام بتنفيذ برنامج فعال حملاربة الفساد، وذلك بإنشاء نظام قضائي جيد             -٧٥

  ؛)إسبانيا. (التمويل
تعزيز التدابري الرامية إىل كفالة استقالل القضاء وحماربة الفساد والتدخل        -٧٦

. السياسي وتوسيع النظام القضائي يف الدولة بصورة فعالة ليشمل املناطق الريفية          
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملالحقة املسؤولني عن انتهاكات القـانون            -٧٧
لـك انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين            الدويل مبـا يف ذ    

  ؛)اليونان( .الدويل
مواصلة املالحقة القضائية جلميع الذين شاركوا يف جرائم حرب وجرائم            -٧٨

  ؛)غانا. (ضد اإلنسانية وغريها من األفعال اإلجرامية وحماربة اإلفالت من العقاب
لكونغو الدميقراطيـة   اعتقال ومساءلة أفراد القوات املسلحة جلمهورية ا        -٧٩

الذين شاركوا يف أعمال العنف اجلنسي أو يف أي شكل مـن أشـكال انتـهاك      
  ؛)كندا. (حقوق اإلنسان، دون استثناء ودون النظر إىل الرتبة العسكرية

. كفالة التحقيق بفعالية يف مجيع حاالت العنف اجلنسي ومالحقة اجلنـاة            -٨٠
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

 حماربة اإلفالت من العقـاب يف حـاالت العنـف ضـد             تعزيز تدابري   -٨١
  ؛)أنغوال( .املرأة
كفالة التحقيق مع مجيع اجلنود ورجال الـشرطة واالسـتخبارات وأي             -٨٢

مسؤول آخر، مبن فيهم كبار الضباط يف القوات املسلحة، املتورِّطني يف أعمـال             
القتل والتعذيب واالغتصاب وغري ذلك مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان             

  ؛)هولندا( .ومالحقتهم قضائياً
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كفالة مقاضاة مجيع األفراد الذين ُيشتَبه يف قيامهم بارتكـاب جـرائم              -٨٣
مبوجب القانون الدويل أو بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، مبـن يف            
ذلك أفراد القوات املسلحة والشرطة واالستخبارات، وتقـدميهم إىل حماكمـة           

  ؛)الدامنرك. (عادلة
تكثيف اجلهود اليت تكفل تقدمي املسؤولني عن العنف اجلنسي ضد املرأة             -٨٤

  ؛)إيطاليا. (إىل العدالة
تنفيذ خارطة الطريق املتعلقة بالتصدي لإلفالت من العقاب يف حـاالت             -٨٥

العنف اجلنسي وتنفيذ القانون املتعلق بالعنف اجلنسي وغري ذلك مـن القـوانني          
ت وبرامج االمتثال للمعايري الدولية يف جمال حقوق      القابلة للتطبيق، وتنفيذ سياسا   

اإلنسان من أجل مساءلة اجلناة ومعاقبتهم؛ وإنشاء آلية مفتوحة وفعالـة متكِّـن             
الضحايا من الوصول إىل العدالة على وجه السرعة؛ ووضع برنامج فعال إلعادة            

  ؛)سلوفاكيا( .تأهيل الضحايا
 املتعلقة بالعنف اجلنسي اليت اعُتِمدت يف       اختاذ تدابري فعالة لتنفيذ القوانني      -٨٦
 الشاملة ملكافحة العنف اجلنسي اليت وافقت عليهـا    االستراتيجية، و ٢٠٠٦عام  

احلكومة، وخارطة الطريق املتعلقة بالتصدي لإلفالت من العقـاب يف حـاالت            
يشمل (العنف اجلنسي، والتحقيق يف مجيع حاالت العنف اجلنسي ومساءلة اجلناة           

  ؛)سلوفينيا). (ع أفراد قوات األمن التابعة للدولةذلك مجي
مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على اإلفالت مـن العقـاب              -٨٧

وكفالة مقاضاة كل من ُيزَعم تورطه يف جرائم ضد حقوق اإلنـسان والقـانون              
  ؛)السويد( .اإلنساين

ـ  االستراتيجيةاختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز وتنفيذ        -٨٨ شاملة املتعلقـة    ال
مبحاربة العنف اجلنسي وحتسني فعالية املالحقات القضائية الرامية إىل القضاء على        

  ؛)بولندا. (اإلفالت من العقاب
 الوطنية للتصدي للعنـف     االستراتيجيةالقيام على وجه السرعة بتنفيذ        -٨٩

 بالتشاور مـع منظمـات      االستراتيجيةاجلنسي وإنشاء آلية لرصد وتنفيذ هذه       
  ؛)النرويج( .جملتمع املدينا

استحداث برامج طوارئ لتقدمي الرعاية الطبيـة والنفـسية لـضحايا             -٩٠
  ؛)بولندا( .االغتصاب

التحقيق يف مزاعم اللجوء إىل االغتصاب كسالح أثناء احلرب ومالحقة            -٩١
  ؛)شيلي. (اجلناة
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ني زيادة اجلهود الرامية إىل إصالح القوات املسلحة ومالحقة العـسكري           -٩٢
  ؛)أملانيا. (الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد السكان

كفالة مالحقة الضباط والعسكريني املسؤولني عن انتـهاكات حلقـوق            -٩٣
اإلنسان، ال سيما العنف اجلنسي، ويشمل ذلك على وجه اخلصوص اجلرائم اليت            

  ؛)فرنسا. (أُبِلغت هبا السلطات عن طريق جملس األمن
عية الالزمة لوقف اإلفالت من العقـاب واملعاقبـة         اختاذ التدابري التشري    -٩٤

الفعلية علـى جـرائم العنـف اجلنـسي وجتنيـد األطفـال يف الرتاعـات                
  ؛)املكسيك( .املسلحة
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن احملكمة            -٩٥

  ؛)هولندا. (اجلنائية الدولية
  ؛)الربازيل. (نائية الدوليةالتعاون التام مع احملكمة اجل  -٩٦
نظراً لوجود اهتامات تتعلق جبرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، يـتعني             -٩٧

القيام يف أقرب وقت ممكن بإدمـاج نظـام رومـا األساسـي يف التـشريعات            
  ؛)األرجنتني( .احمللية
كفالة أن يكون إصالح قطاع األمن من األولويات الرئيسية علـى أن              -٩٨

ألوىل واألكثر أمهية هي اعتماد خطة إصالح قطـاع األمـن يف            تكون اخلطوة ا  
مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأن يصاحب ذلك اختاذ تدابري عملية تكفل توفري           
املسكن للجنود ودفع الرواتب وتوفري األغذية، وال سـيما بالنـسبة للجنـود             

  ؛)اململكة املتحدة. (املنتشرين يف املنطقة الشرقية
بحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق السالم يف مجيـع          مواصلة ال   -٩٩

أرجاء البلد نظراً ملا لتحقيق السالم من أمهية جوهرية للتنمية ومحايـة حقـوق              
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. (اإلنسان
كفالة سالمة الصحفيني واختاذ املزيد من اخلطوات لتهيئة بيئـة مالئمـة     -١٠٠

  ؛)اململكة املتحدة. (م تتمتع باحلرية واالستقالللقيام وسائل إعال
اختاذ تدابري تكفل محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان مـن      -١٠١

  ؛)اجلمهورية التشيكية. (املضايقات والتعرض للهجوم واالحتجاز التعسفي
كفالة متتع أعضاء األحزاب السياسية والعـاملني يف وسـائل اإلعـالم             -١٠٢

جملتمع املدين باحلق يف حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات والتجمـع            ومنظمات ا 
  ؛)هولندا. (السلمي وفقاً للمعايري الدولية
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اختاذ املزيد من التدابري حلماية حقوق املدافعني عن حقـوق اإلنـسان             -١٠٣
والصحفيني ومتكينهم من العمل يف مجيع أحناء البلد دون أن تتعرض سـالمتهم             

  ؛)السويد. (للخطر
كفالة التحقيق بفعالية يف اجلرائم واالنتهاكات اليت يتعرض هلا املدافعون           -١٠٤

  ؛)النرويج. (عن حقوق اإلنسان والصحفيون ومالحقة اجلناة
بذل املزيد من اجلهود للتصدي للعقبات اليت تعترض األنشطة املتعلقـة            -١٠٥

الـصحفيون  حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اهلجمات والتهديدات اليت يتعرض هلا           
  ؛)مجهورية كوريا. (والناشطون يف جمال حقوق اإلنسان

اعتماد إطار قانوين فعال حلماية الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان وفقـاً             -١٠٦
  ؛)سلوفاكيا. (لإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان

القضاء على مجيع أشكال اهلجمات واملضايقات وحـاالت االعتقـال           -١٠٧
اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان والتصدي ملسألة اإلفالت          التعسفي  

  ؛)آيرلندا. (من العقاب يف مثل هذه احلاالت
إطالق نداء عاجل إىل اجملتمع الدويل لتقدمي الدعم إىل الشعب الكونغويل            -١٠٨

من أجل تعزيز اهلياكل األساسية كإنشاء حمطات توزيع مياه الـشرب وإنـشاء             
  ؛)اجلزائر. (اكن وحمطات توليد الطاقة وما إىل ذلكالطرق واملس

بذل اجلهود الالزمة لزيادة نفقات الربامج االجتماعية وال سيما التعليم           -١٠٩
  ؛)املكسيك. (والصحة
مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ استراتيجيات احلد من الفقـر وفقـاً             -١١٠

  ؛)أنغوال. (لألهداف اإلمنائية لأللفية
 تعزيز إدارة املوارد الطبيعية للحيلولة دون حتويل األرباح لتمويـل     زيادة -١١١

  ؛)أستراليا. (الرتاعات املسلحة
اختاذ التدابري الالزمة لتنويع االقتصاد من أجل تقليل االعتمـاد علـى             -١١٢

  ؛)زمبابوي. (تصدير املنتجات األولية
تيسري الوصول إىل   مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على الفقر و         -١١٣

خدمات الرعاية الطبية والتعليم واإلسكان، وال سيما بالنسبة للفقراء يف املناطق           
  ؛)جنوب أفريقيا. (الريفية
  ؛)بيالروس. (مواصلة اجلهود الشاملة الرامية إىل حتسني نظام التعليم -١١٤
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ية السعي إىل احلصول على الدعم من برامج ووكاالت األمم املتحدة املعن -١١٥
من أجل وضع برامج حملو األمية واستراتيجيات لفائـدة الـسكان، وال سـيما              

  ؛)اجلزائر. (األطفال الذين هم يف سن الدراسة
  ؛)الكرسي الرسويل. (كفالة جمانية التعليم جلميع األطفال -١١٦
مضاعفة اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وزيادة النفقات الوطنية على            -١١٧

  ؛)أذربيجان. (ل القضاء على األمية اليت تسجل نسبة عاليةالتعليم من أج
  ؛)أنغوال. (زيادة املوارد املتاحة للتعليم -١١٨
احلصول على الدعم من اجملتمع الدويل ملواصلة اجلهود املبذولة يف جمال            -١١٩

التعليم من أجل كفالة إعمال هذا احلق للجميع وتـضمني املنـاهج الدراسـية              
  ؛)املغرب. (يف جمال حقوق اإلنسانالتثقيف والتدريب 

إعطاء األولوية جملانية التعليم يف خمصصات امليزانية الوطنية واختاذ التدابري      -١٢٠
  ؛)أوروغواي. (اليت حتول دون التسرب املدرسي

التعاون التام مع منظمات حقوق اإلنسان املختصة بغية توفري احلمايـة            -١٢١
  ؛)شيلي. ( واألطفالللمشردين داخلياً، وال سيما النساء

إشراك املدافعني عن حقوق اإلنسان يف متابعة وتنفيذ التوصـيات الـيت         -١٢٢
  ؛)بلجيكا. (لشاملاتوافق عليها الدولة الطرف يف سياق االستعراض الدوري 

التماس الدعم من اجملتمع الدويل للمساعدة يف تنفيذ مرحلة إعادة البناء            -١٢٣
 ذلك بناء القدرات والتدريب وبناء املؤسـسات        يف فترة ما بعد الرتاع، ويشمل     

  ؛)مصر. (يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
التماس احلصول على املساعدة من اجملتمع الدويل من أجل تقدمي الدعم            -١٢٤

الفعال للجهود الرامية إىل التصدي للتحديات املادية والتقنية واملالية اليت تشكِّل           
  ).بوروندي. (زيز حقوق اإلنسان األساسية يف البلدالعقبة الرئيسية أمام تع

ترى مجهورية الكونغو الدميقراطية أن التوصيات اليت مت تنفيذها أو الـيت جيـري      -٩٥
 ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨تنفيذها من بني التوصيات الواردة أعاله هي التوصيات رقـم           

 ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣و
 ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٢٩و
 ٧٠ و ٦٩ و ٦٨ و ٦٧ و ٦٦ و ٦٥ و ٦٤ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٧ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ و ٤٨و
  .١١٤ و١٠٧ و١٠٤ و١٠١ و٩٦ و٩٤ و٨٤ و٨١ و٧٦ و٧٥ و٧١و
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فيما يلي التوصيات اليت ستقوم مجهورية الكونغو الدميقراطية بدراستها وتقـدمي             -٩٦
وسوف ُتدرج هذه الردود يف التقرير اخلتامي جمللـس         . ملناسبالردود عليها يف الوقت ا    

  : حقوق اإلنسان عن دورته الثالثة عشرة
  ؛)النيجر. (إنشاء جلان خاصة باألراضي على مستوى اجملتمعات احمللية  -١
النظر يف توجيه دعوات دائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان            -٢

؛ والنظر يف توجيـه دعـوات دائمـة جلميـع           )لالربازي(التابعة لألمم املتحدة    
  ؛)التفيا. (اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

توجيه دعوات مفتوحة ودائمة للمكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصـة           -٣
وتوجيه دعوات مفتوحة ودائمـة     ) شيلي(حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛      

وتوجيه دعوات مفتوحة ودائمـة جلميـع       ) نياإسبا(جلميع اإلجراءات اخلاصة؛    
  ؛)األرجنتني. (اإلجراءات اخلاصة

تعزيز عملية التعايف الوطين بغية حتقيق االستقرار السياسي على األمـد             -٤
  ؛)زمبابوي. (الطويل

السعي إىل احلصول على الدعم من اجملتمع الدويل، وال سيما من برامج              -٥
ري التدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان؛         وهيئات األمم املتحدة، من أجل توف     

والتصدي للعنف اجلنسي وخباصة الذي يستهدف النساء؛ واختاذ تـدابري ضـد            
عمالة األطفال؛ والقضاء على ظاهرة األطفال اجلنود؛ وحتقيق األمـن؛ وتقـدمي            
العون لألسر واجملتمعات احمللية حملاربة الفقر واإلصابة مبرض اإليـدز؛ وتـوفري            

  ؛)كوت ديفوار. (ء قضاء األحداثالتعليم؛ وإنشا
إنشاء فرقة عمل يف وزارة العدل تشارك فيها جهات دولية مـن أجـل           -٦

التصدي لالحتجاز التعـسفي وإجيـاد وسـائل سـريعة لتحـسني أوضـاع              
  ؛)إسبانيا( .السجناء

وضع خطة عمل وطنية للقوات املسلحة وفقاً لقـرار جملـس األمـن               -٧
لصيقة مع فرقة العمل التابعـة لألمـم        ، والعمل بصورة    )٢٠٠٥(١٦١٢ رقم

املتحدة يف جمايل الرصد واإلبالغ، وإعطاء األولوية إلعادة إدماج األطفال الذين           
اخنرطوا يف اجلماعات املسلحة، مع التركيز على التعرف علـى أسـر هـؤالء              
األطفال ومل مشلهم، وتقـدمي الـدعم النفـسي وتـوفري التعلـيم والتـدريب               

  ؛)النمسا( .املهين
النظر يف وضع خطة شاملة لتدريب موظفي اهليئة القضائية، فضالً عـن              -٨

  ؛)جنوب أفريقيا. (وضع برنامج هيكلي لألجور يؤدي إىل حتسني ظروف اخلدمة
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كفالة حصول مجيع احملتجزين على حمامني ورقابة قـضائية والتحقيـق             -٩
حقـة  بفعالية يف مزاعم قيام أفراد قـوات األمـن مبمارسـة التعـذيب، ومال             

  ؛)النمسا( .اجلناة
تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء            -١٠

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً خالل الزيارة اليت قام هبا مـؤخراً إىل مجهوريـة               
  ؛)فرنسا. (الكونغو الدميقراطية

د الذي  تعزيز تدابري حماربة اإلفالت من العقاب يف حاالت العنف الشدي           -١١
يتعرض له املدنيون، ومراعاة عدة أمور يف هذا الصدد من بينها التوصيات املقدمة   

  ؛)هولندا. (من املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
دعوة اجملتمع الدويل للمساعدة يف رصد اإلجراءات املتخذة للتـصدي            -١٢

  ؛)فنلندا. (حلاالت العنف اجلنسي
إلفالت من العقاب فيما يتعلق جبرائم العنف اجلنسي، وإنشاء         التصدي ل   -١٣

 ١٣٢٥آليات فعالة للتصدي هلذا النوع من العنف وفقاً لقراري جملس األمـن             
متشياً مع االلتزامات الدولية للحكومـة بـشكل        ) ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(

  ؛)السويد( .عام
ساسي يف أقرب   كفالة اعتماد التشريعات الضرورية إلنفاذ نظام روما األ         -١٤

وقت ممكن، ومالحقة مجيع املتهمني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية       
بصرف النظر عن املناصب اليت يشغلوهنا، وعزل العسكريني وموظفي اخلدمـة           

  ؛)سويسرا. (املدنية الذين يثبت تورطهم يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان
 عن احملكمة اجلنائية الدولية دون      كفالة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة      -١٥

مراعاة الرتبة الوظيفية لألشخاص املعنيني؛ وإدماج نظـام رومـا األساسـي يف             
القوانني احمللية؛ واإلسراع بتسريح اجملندين وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ وتنفيـذ           

  ؛)سترالياأ. (توصيات جملس األمن املتعلقة بالعسكريني والعدالة االنتقالية
شاء آلية تدقيق ُتعىن بتعزيز وتدريب القوات املسلحة وتتـوىل عـزل            إن  -١٦

واستبعاد األفراد الذين ُيشتبه يف قيامهم بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان ريثما 
  ؛)هولندا. (يتم التحقيق القضائي يف هذه املسألة

إنشاء آلية تدقيق مستقلة تتوىل استبعاد من ُيشتبه يف قيامهم بارتكـاب              -١٧
ــشرطة  ان ــراد اجلــيش وال ــسان مــن أف ــهاكات خطــرية حلقــوق اإلن ت

  ؛)الدامنرك( .واالستخبارات
  ؛)لكسمربغ. (إنشاء آلية فعالة للعدالة االنتقالية  -١٨



A/HRC/13/8 

29 GE.10-10152 

تعزيز الطابع املهين للقوات املسلحة على أن يشمل ذلك زيادة الرواتب             -١٩
  ؛)الربازيل. (ودفعها بطريقة منتظمة

نزع أسلحة اجملموعـات املتمـردة وتـسريح      كفالة أن تكون عمليات       -٢٠
أفرادها وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم من أهم األولويات يف التصدي للقوات           

  ؛)اململكة املتحدة. (الدميقراطية لتحرير رواندا وقوات جيش الرب للمقاومة
تنظيم استعراضات دورية وإصدار تقارير مرحلية وطلب احلصول على           -٢١

ة عند الضرورة، توخياً للقيام بالتنفيذ التام لنظام شامل يغطي منع           املساعدة التقني 
  ؛)اليابان. (وقوع اجلرائم والقضاء على اإلفالت من العقاب

اإلقرار باملسؤولية عن توفري احلماية للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان،             -٢٢
 ووضع إطار تنظيمي حمدد يكفل توفري األمن للصحافيني ومنظمات اجملتمع املدين          

  ؛)إسبانيا. (وألعضاء األحزاب السياسية املعارضة
توجيه إدانة قوية للهجمات اليت تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان            -٢٣

وقيام سلطات الدولة بإعطاء املشروعية للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان             
واالعتراف باألنشطة اليت يقومون هبا يف هذا اإلطار عن طريق إصـدار بيانـات       

  ؛)لنرويجا. (داعمة
وضع تشريعات توفر احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنـسان، وذلـك             -٢٤

بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين والوكاالت الدولية ذات الصلة واعتماد هذه           
  ؛)كندا. (التشريعات

اعتماد قانون حلماية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان فـضالً عـن              -٢٥
.  هلم، وال سيما يف اجلزء الشرقي مـن البلـد          اعتماد خطة تكفل توفري احلماية    

والقيام بإجراء التحقيقات الالزمة وتوجيه إدانة علنية للهجمات اليت تـستهدف           
  ؛)بلجيكا. (املدافعني عن حقوق اإلنسان

اعتماد تشريعات على املستوى الوطين وعلى مستوى احملافظات لتوفري           -٢٦
 التدابري الالزمة لكفالة تنفيذ هـذه       احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان واختاذ     

  ؛)سويسرا. (التشريعات
تطبيق سياسات ملموسة تكفل قيام املدافعني عن حقوق اإلنسان بالعمل            -٢٧

حبرية ودون قيود؛ ومن اخلطوات امللموسة اليت ميكن اختاذها يف هـذا الـصدد،           
  ؛)داهولن. (وضع إطار قانوين لتوفري احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان

القيام، يف إطار املشاورات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان الـيت             -٢٨
أشار إليها وزير حقوق اإلنسان، بدعوة املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق            
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اإلنسان للمساعدة يف وضع قـوانني وهياكـل وفقـاً للحقـائق القائمـة يف               
  ؛)آيرلندا( .البلد

  :ةيت مل حتظ بدعم مجهورية الكونغو الدميقراطيفيما يلي التوصيات ال  -٩٧
منح مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان وغريه من اآلليـات             -١

املستقلة حرية الوصول إىل أماكن االحتجاز التابعة لوكالة االستخبارات الوطنية          
واحلرس الوطين ومراكز االحتجاز األخرى اليت ال يتمكن املراقبون اخلـارجيون           

  ؛)فرنسا. (ن الوصول إليهام
مواصلة تنفيذ اتفاقات السالم من أجل حتقيق االسـتقرار والـسالم يف              -٢

اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية وهتيئة الظروف املالئمة لكفالـة           
  ؛)كندا. (وتعزيز احترام القانون اإلنساين الدويل وتوفري احلماية للسكان املدنيني

ررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة بالوصـول بـشكل         السماح للمق   -٣
منتظم إىل مرافق االحتجاز اليت تديرها وكالة االستخبارات الوطنيـة واحلـرس            
اجلمهوري، واعتماد خطة عمل قابلة للتطبيق الغرض منها التعامل بصورة أفضل           

  ؛)تحدةالواليات امل. (مع احلاجة امللحة إلجراء إصالحات شاملة للنظام اجلنائي
زيادة التزامها مبحاربة اإلفالت من العقاب، والقيام على وجه اخلصوص            -٤

عزل أفراد القوات املسلحة الذين ثبت تورطهم يف انتهاكات خطرية          ) أ: (مبا يلي 
 للقوات  ٢١٣حلقوق اإلنسان أو يف ارتكاب جرائم، ويشمل ذلك أفراد اللواء           

 للقوات املسلحة الذين وّجهت إليهم      املسلحة، فضالً عن األفراد اخلمسة التابعني     
بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وجملس األمن اهتامات موثقـة     
تفيد بأهنم تورطوا يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان خالل الـسنة املاضـية؛             

إنشاء آلية فحص فعالة تتوىل التدقيق يف سجالت أفراد القوات املـسلحة   ) ب(و
يتعلق باحترام حقوق اإلنسان يف املاضي، وال سيما أولئك الـذين تولّـوا             فيما  

  ؛)الواليات املتحدة. (مناصب هامة يف اجليش
اعتقال السيد بوسكو نتاغاندا، الذي صدرت حبقه مذكرة توقيف مـن             -٥

  ؛)إيطاليا. (احملكمة اجلنائية الدولية وتسليمه إىل احملكمة يف الهاي
 املتعلقة بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلـق     الوفاء بالتزاماهتا   -٦

بالقضايا اليت أحالتها حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة والوفـاء           
بالتزاماهتا مبوجب املعاهدة واملتمثلة يف اعتقال السيد بوسكو نتاغاندا وتسليمه إىل 

  ؛)ةالواليات املتحد. (احملكمة اجلنائية الدولية
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اعتماد عملية تدقيق ختضع هلا قوات األمن الكونغولية، نظراً للـسجل             -٧
السابق ألفراد هذه القوات، والغرض من ذلك هو احليلولة دون جتنيـد أفـراد              

  ؛)كندا. (تورطوا يف ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان
 إنشاء آلية مستقلة لتحديد أفراد قوات األمن الذين تورطوا يف انتهاكات  -٨

  ؛)آيرلندا. (خطرية حلقوق اإلنسان واختاذ إجراءات ضدهم
ــراد    -٩ ــن أف ــضي م ــاب التحري ــستخدمون اخلط ــن ي ــساءلة م م

  ؛)سترالياأ( .ومجاعات
عدم جترمي العالقات اجلنسية املثلية بني الراشدين إذا كانـت مبوافقـة              -١٠

  ؛)اجلمهورية التشيكية. (الطرفني
ـ        -١١ دافعني عـن حقـوق اإلنـسان    الكف عن ختويف وهتديد واعتقال امل

والصحافيني وإطالق سراح الـسجناء الـسياسيني الـذين ال يزالـون رهـن              
  ؛)كندا( .االحتجاز

الدولة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف         /مجيع االستنتاجات و    -٩٨
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .ككل  العاملأو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق/ستنتاجات واال
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