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  مقدمة

 ٥/١ لقرار جملس حقوق اإلنـسان       عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً         - ١
وأُجري االستعراض . ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

 السيد هنري  البلدرأس وفدتو. ٢٠٠٩مايو / أيار٤املتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى يف اجللسة األوىل املعقودة يف 
نسان واحلكـم   ، ومستشار شخصي لرئيس الدولة، ومسؤول عن حقوق اإل         سابقاً مايدو، نائب رئيس اجلمهورية   

 مجهورية بشأن هذا التقرير  العاملاعتمد الفريقوقد  .احلوار السياسي الشاملأعمال متابعة عملية الرشيد، ورئيس 
  .٢٠٠٩مايو / أيار٦ اخلامسة املعقودة يف تهيف جلس أفريقيا الوسطى

لة حقوق اإلنسان ، لتيسري استعراض حا٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف   - ٢
  .البوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وغابون :يف مجهورية أفريقيا الوسطى، جمموعة من املقررين ينتمون إىل البلدان التالية

 استعراض حالة حقوق اإلنسان     يف إطار ، صدرت الوثائق التالية     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   ووفقاً  - ٣
  :يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  ؛ )A/HRC/WG.6/5/CAF/1) (أ(١٥ وطين أُعّد وفقاً للفقرة تقرير  )أ(
) ب(١٥ للفقـرة    جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(

)A/HRC/WG.6/5/CAF/2( ؛  
  ).A/HRC/WG.6/5/CAF/3) (ج(١٥ للفقرة ية حلقوق اإلنسان وفقاًموجز أعدته املفوضية السام  )ج(

:  البلدان التالية عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً       هورية أفريقيا الوسطى  مجوأحيلت إىل     - ٤
يرلنـدا  آاألرجنتني، أملانيا، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، السويد، التفيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و            

  .لشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملوهذه األسئلة متاحة على املوقع ا .الشمالية، هنغاريا، هولندا

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، وجه السيد مايدو الشكر إىل أعضاء جملس حقـوق          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٥
، وحبالـة    بصفة عامـة   ماعية والسياسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى     اإلنسان على اهتمامهم اخلاص باحلالة االجت     

  .حقوق اإلنسان على وجه اخلصوص

 فمن ناحية، كان   : عقبة مزدوجة يف سياق إعداد التقرير       قد واجهت  جلنة الصياغة قال السيد مايدو إن     و  - ٦
احية أخرى، أدت األزمـة     ت مجيع أنشطة مؤسسات الدولة، ومن ن       سياسية شلّ  - تخبط يف أزمة عسكرية     البلد ي 

ومع ذلك، فإن إصرار رئـيس اجلمهوريـة         . الالزمة لتمويل عمل اللجنة    األموال تعبئةصعوبة  تفاقم  الدولية إىل   
  .والتزامه حيال قضايا حقوق اإلنسان قد مكنا من إجناز التقرير
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 تنعكس يف التـدابري     د الوفد على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني حالة حقوق اإلنسان، واليت           وشّد  - ٧
  .املتخذة يف اجملاالت االجتماعية واألمنية واملؤسسية والقانونية

لألجور؛ وتـسوية   املنتظم  تسديد  ال: ذكَر الوفد مسائل تتمثل فيما يلي     في اجملالني االجتماعي واألمين،     ف  - ٨
 ٢٠٠٨ديـسمرب   /ون األول  بانغي يف كان   يفحوار سياسي شامل    عقد   ، مما أدى إىل    السياسية - األزمة العسكرية   

؛ وإقامة حوار دائـم بـني        تاماً لتوصيات تنفيذاً  ا نفيذتتوصيات قوية؛ وإنشاء جلنة للمتابعة لضمان       انبثقت عنه   
 عن طريق جلنـة     من أجل تسوية أي منازعات اجتماعية ممكنة سلمياً       ) النقابات(احلكومة والشركاء االجتماعيني    

 وتنفيذ برنامج لتسريح املتمردين السابقني ونزع سالحهم وإعادة إدماجهم ؛ةثالثية؛ وإعادة هيكلة القوات املسلح
  . أعاد الثقة بني اجليش الوطين والشعباألمر الذيحلوار السياسي الشامل، لعملية ا وفقاً

 العملية العسكرية لالحتاد األورويب وإيفاد بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا            انطالقن  إ الوفد   وقال  - ٩
 سكان تلك املنطقة، اليت ة عودة الالجئني واملشردين وطمأناالوسطى وتشاد إىل الشمال الشرقي من البلد قد أتاح 

  .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ القوى السلبية بني عامي قامت هباتعرضت ألعمال عدوان 

ميـع  جل إجراء حماكمة يف الوقت املناسب     يتيحأعيد تنشيط احملكمة العسكرية الدائمة، األمر الذي        قد  و  - ١٠
وُسجِّل تراجع كبري يف عدد عمليات السرقة        .قوات الدفاع واألمن  ل التابعنياملتهمني بانتهاكات حقوق اإلنسان     

والسطو املسلح بفضل برنامج تسريح املتمردين ونزع سالحهم وإعادة إدماجهم الذي تنفذه احلكومة بدعم مـن    
  .اجملتمع الدويل

، ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧مد يف    قد اعتُ   جديداً ر الوفد أن دستوراً   كَويف اجملال املؤسسي والقانوين، ذ      -١١
  .األمر الذي عزز الدميقراطية من خالل إنشاء جملس وطين للوساطة وجملس أعلى لالتصاالت

  .وأبلغ الوفد الفريق العامل باعتماد عدد من الصكوك القانونية الوطنية والدولية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -١٢

إن مجهورية أفريقيا الوسطى دولة تقوم على سيادة القانون وتسعى إىل جعل تعزيز ومحايـة               الوفد  وقال    - ١٣
 متمـسكة  الدميقراطيـة    تسري على درب   يف مجيع أحناء األراضي الوطنية، وإهنا         متجلياً  فعلياً حقوق اإلنسان أمراً  

  .لتالحم الوطينبوحدة شعبها املصمم على إعادة بناء البلد وتعزيز السالم وا

 إىل تصميم احلكومة وحدها ال يكفي لتنفيذ هـذه االلتزامـات، نظـراً    د الوفد على أن   ومع ذلك، شدّ    - ١٤
  . هذه االلتزامات اجملتمع الدويل إىل املسامهة يف حتقيقا الوفد، دعالذ . املتاحة للبلدقدراتالوسائل والحمدودية 

روح التوصـية ذات    ل وفقاً ٢٠١٠انتخابات عام   جراء  تحضري إل ، قال الوفد إن احلكومة بصدد ال      وأخرياً  - ١٥
  . العمليةهذهوطالب الوفد بدعم من اجملتمع الدويل لضمان جناح  .املنبثقة عن احلوار السياسي الشاملبذلك الصلة 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وأشاد عدد من البلدان جبمهورية أفريقيا الوسطى علـى         .ت ببيانا  وفداً ٤٣خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ١٦
تقريرها الوطين املفصل والشامل، مبا يف ذلك تقييمها املستند إىل نقد ذايت، وعلى التزامها بعمليـة االسـتعراض                  
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 وأشار عدد من الوفود بتقدير كبري      .ورحبت عدة وفود بااللتزامات الطوعية اليت تعهد هبا البلد         .الدوري الشامل 
 .٢٠١١- ٢٠٠٧الفترة  يف  رقة استراتيجية احلد من الفقر وإىل خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف اجلنساين             وإىل  

  . بإجراء حوار سياسي شاملوأشيد أيضاً

االستفادة ) أ: (وأوصت اجلزائر الدولة مبا يلي     .والحظت اجلزائر التزام الدولة بتوطيد السالم واالستقرار        - ١٧
تمكن من تقدمي تقاريرها املتأخرة، وأعربـت       لتتقنية اليت تتيحها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        من املساعدة ال  

 القـضاء علـى التمييـز العنـصري         صـادرة عـن جلنـة     وصـية   لتاجلزائر عن تأييـدها يف هـذا الـصدد          
)A/HRC/WG.6/5/CAF/2 ان والقانون النظر يف تفعيل تدريب وبرنامج للتوعية حبقوق اإلنس) ب(؛ )٦٨، الفقرة

 ألفراد قوات األمن وموظفي إنفاذ القوانني واملوظفني القضائيني، وذلك مبساعدة مـن             خصصاناإلنساين الدويل يُ  
 جلنة حقوق الطفل، التماس وتلقي املساعدة التقنية واملالية من  بتوصيةعمالً) ج(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ 

رامج األمم املتحدة، من أجل جتسيد خمتلف حماور ورقة استراتيجية احلد من            اجملتمع الدويل، ال سيما من هيئات وب      
 األمن، وتوطيد السالم، ومنع الرتاعـات، وتعزيـز احلكـم        على صعيد إعادة استتباب   الفقر يف الواقع، ال سيما      

  . البشريالرصيدالرشيد، وإعادة بناء االقتصاد، وتنويع وتطوير 

 الصحية؛ والتدابري   اسياساهتبكومة مبعاجلة مسائل العنف اجلنساين واجلنسي؛ و      ورحبت الربازيل بالتزام احل     - ١٨
والتمست الربازيل تفاصيل عن خطة العمل الوطنية،  .إلدماج األطفال الالجئني من البلدان اجملاورةاملتخذة التربوية 

 .ع التمييز ضد املرأة يف جمال التعليم واجلهود املبذولة ملن لإلناثوخباصة فيما يتعلق مبسألة تشويه األعضاء التناسلية
اقترحت أن تنظر الدولة يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن             ) أ: ( الربازيل إىل ما يلي    وتطرقت

 ترمي جهود  بذلأشارت إىل أن) ب(؛ )اتفاقية مناهضة التعذيب(ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
وبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               إىل إلغاء عق  

 أهداف حقـوق اإلنـسان   شجعت احلكومة على أن حتقق تدرجيياً    ) ج(والسياسية سيكون موضع ترحيب بالغ؛      
اإلنسان باألمم املتحدة، زيادة التعاون مع مجيع آليات حقوق على ، وخاصة ٩/١٢املنصوص عليها يف قرار اجمللس 

 تعزيـز   إىل البلد من أجل   م مساعدة دولية    قدَُّتأن  ودعت إىل    .مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات      
  . إىل مناطقهمواستفسرت عن اإلجراءات الرامية إىل تسهيل عودة املشردين داخلياً . الوطنيةهمؤسسات

مث تساءلت عن التدابري  .اجهها الدولة، وطلبت دعم اجملتمع الدويلوأشارت هولندا إىل التحديات اليت تو  - ١٩
واستشهدت هولندا بتقارير لألمم  . والالجئني وحتسني األوضاع يف السجوناملتخذة لدعم حقوق املشردين داخلياً

شرطة ويف   ال يف عهدة  احلبستعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان احلد األدىن من شروط          ) أ: ( مبا يلي  وأوصتاملتحدة  
اختاذ التدابري ) ب(ألمم املتحدة يف هذا الصدد؛ ا للمعايري الدولية وللتوصيات احملددة هليئات  مراكز االحتجاز وفقاً  

 والالجئني، والعمل من أجل محاية السكان املـدنيني         الالزمة يف أقرب وقت ممكن حلماية حقوق املشردين داخلياً        
 التوصيات احملددة يف هذا الصدد الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان              للمعايري الدولية ومتابعة تنفيذ    وفقاً

 نفاسيةوفيات ال الاختاذ مزيد من التدابري ملكافحة      ) ج(؛  وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       
  .انية للنساء احلواملتوصية جلنة حقوق الطفل بشأن توافر املساعدة الطبية اجملل  احملددةتابعةتويل املو

املنظمات بن العمل، وواإلجراءات اجلنائية وقانقانون وأشارت نيجرييا إىل اإلصالحات التدرجيية املتعلقة ب  - ٢٠
  : وأوصـت مبـا يلـي      .غري احلكومية، والنساء والفتيات، واملعوقني، وإىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          
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مواصلة ) ب( أو حماباة؛    ختوفغرض ضمان اضطالعها بدورها الدستوري دون       مواصلة تعزيز حمكمة العدل ب    ) أ(
اإلصالحات الواسعة النطاق هبدف معاجلة أوجه القصور والضعف املؤسسي، ووضع خطة متكاملة حلقوق اإلنسان 

ـ ُتأن وطلبـت نيجرييـا    .واألمن العام، إضافة إىل جدول أعمال إمنائي من أجل القضاء على الفقر واألمية            م دَّق
  .مساعدة دولية إىل البلد من أجل تعزيز مؤسساته الوطنية حلقوق اإلنسان

لمصاحلة الوطنية، وبتدابري مكافحة التضييق     لورحبت جيبويت، يف مجلة أمور، باملبادرات املؤدية إىل خطة            - ٢١
صص يف اخلدمـة    تخصيص ح لعلى حرية التعبري؛ وباجلهود املبذولة لتعزيز حقوق الفئات الضعيفة، وبوضع نظام            

وأوصت جيبويت بـأن   .وشجعت احلكومة على مواصلة مكافحة مجيع أشكال التمييز      .املدنية لألشخاص املعوقني  
 ينظر البلد يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفـال يف الرتاعـات                

 مـن   هلتمكينإىل البلد   م اجملتمع الدويل الدعم التقين واملايل       ، واتفاقية احلقوق السياسية للمرأة، وبأن يقد      املسلحة
  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتغلب على الصعوبات االقتصادية اليت تفاقمت بسبب األزمة املالية الراهنة

م الفرصـة   اغتنا) أ: (وأوصت مبا يلي   . أحكام اإلعدام  وأشادت إيطاليا بالدولة لتعلقيها يف الواقع تنفيذَ        - ٢٢
املتاحة يف سياق املراجعة اجلارية لقانون العقوبات للنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل الربوتوكول الثاين                

وإذ أشارت إيطاليا إىل دواعي القلق اليت أعربت عنها اللجنـة           . للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
تعديل األحكام التشريعية اليت تنطوي على ) ب (: مبا يلي أيضاًلطفل، أوصتاملعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق ا

 ؛ مع الصكوك الدوليـة    عملية جعل قانون األسرة متماشياً    وأوصت على وجه اخلصوص بتسريع      متييز ضد املرأة،    
تقليديـة  من املمارسات ال  ها   وغري تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   تعزيز محالت التوعية من أجل مكافحة       ) ج(

ضمان حق التعليم جلميع األطفال واختاذ تدابري فعالة لبلوغ زيادة كـبرية يف           ) د (؛املؤذية للفتيات والقضاء عليها   
معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي واالجتاه     عن قلقها إزاء     إيطاليا   وأعربت .املدارس االبتدائية احلضور يف   معدل  

  .ةالسليب للحضور يف املدارس االبتدائي

 عـن قلقهـا إزاء       أيضاً وأعربت .أعربت عن تقديرها اللتزام احلكومة حبقوق اإلنسان      أما السويد فقد      - ٢٣
، حيث وردت أنباء ٢٠٠٧ ومنتصف عام ٢٠٠٥االنتهاكات اخلطرية اليت حدثت يف مشال البلد يف الفترة بني عام 

 احلكومة جهودها   ضاعفةوأوصت السويد مب   .عن إعدام مئات من املدنيني بإجراءات موجزة وتدمري آالف املنازل         
العمل من أجل ضمان ب هذه االنتهاكات وحماكمتهم؛ وعن مسؤولونالرامية إىل التحقيق مع األفراد املعروف أهنم   

 .محاية السكان املـدنيني تعزيز  إنصاف الضحايا، مبا يشمل احلق يف التعويض واجلرب؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل             
تشويه األعـضاء التناسـلية     د بقانون الصحة اإلجنابية واجلهود املبذولة لتعبئة الرأي العام ضد           وإذ رحبت السوي  

  . والتصدي هلاهاوباختاذ املزيد من اخلطوات ملنعهذه املمارسة ، أوصت حبظر لإلناث

نظر  على معظم معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األساسية، وأوصت بأن ت البلدورحبت الربتغال بتصديق  - ٢٤
الدولة يف التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       

 عن تقديرها لكون عقوبة اإلعدام مل        الربتغال وإذ أعربت . يف نيويورك  ٢٠٠٩عام  فتح باب التوقيع ل    حفل   خالل
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد       اًأيضوأوصت   .، أوصت بشدة بإلغائها   ١٩٨١ق منذ عام    طّبُت

ة مراجعة قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنـائي      فرصستغل  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبأن تُ      
 وأعربت الربتغال عن شعورها بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد املرأة وعن أسـفها             .لتناول مسألة عقوبة اإلعدام   
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وحثـت  . كوك الدولية  مع الص  منسجماًأوصت بشدة جبعل قانون األسرة      مث  لعدم إلغاء ممارسة تعدد الزوجات،      
 معلومات يف غضون الذي يدعوها إىل تقدميالربتغال احلكومة على االستجابة لطلب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       

 وشجعت .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثن بشأ ٢٠٠٥ متابعة توصيات اللجنة الصادرة يف عام    عنسنة واحدة   
 مجاعات املتمردين كافة على اإلفراج عن األطفال الذين يعملون يف صفوفها ووضع حد ملزيد من التجنيد    الربتغال
  . لاللتزامات الدوليةامتثاالً

أشارت فرنسا إىل   و .وهنأت فرنسا الدولة على توقيع اإلعالن املتعلق بالتوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية            - ٢٥
حاالت إعدام اجملرمني واجلاحنني خارج نطاق القضاء وإىل االغتياالت ذات الصلة بأنشطة العصابات وإىل ممارسة               
االبتزاز على أيدي أفراد من قوات الدفاع واألمن، وسألت عن التدابري الرامية إىل وضع حد لظاهرة اإلفالت من                  

حىت   ينبغي أن حتذف من قانون العقوبات اإلعدام أي إشارة إىل عقوبةوأوصت فرنسا بأن .العقاب يف هذا الصدد
 . على جرميـة الـسحر     عقوبة مل تطبق منذ سنوات عديدة، األمر الذي ينبغي أن يسري أيضاً           هذه ال  كانت   وإن

 هـذه   الشرطة، قالت فرنسا إن    وخمافر إىل العديد من التقارير بشأن التعذيب وسوء املعاملة يف السجون            واستناداً
ع الدولة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري وأن تصدق          وينبغي أن توقِّ   توقفاملمارسات جيب أن ت   

وأوصت فرنسا بأن تعجل الدولة انضمامها إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء                .عليهما
  .يع األحكام التمييزية ضد املرأة األسرة من أجل إلغاء مج قانونَتسّرع مراجعتهاالقسري و

 باملبادرات تورحب .ورحبت بوركينا فاسو بعزم احلكومة على احترام االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  - ٢٦
وأوصت بأن تواصل الدولة ما تبذله من جهود لضمان حقوق           .ضمان حقوق املرأة  اليت ترمي   التقنينية واملؤسسية   

 املفوضية   جانب ذه اجلهود من  دعم ه ، كما أوصت بأن تُ    عديدةمن قيود حقيقية    جهه  مما توا اإلنسان، على الرغم    
  .السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل بأسره

واستفسرت الواليات املتحدة األمريكية عن اإلجراءات الرامية إىل منع جتنيد واستخدام اجلنود األطفال يف   - ٢٧
 علىأن تربهن ) أ: (وأوصت بأن تعمل احلكومة من أجل ما يلي .ا احلكومةميليشيات الدفاع الذايت اليت تعترف هب

 كيماجتنيد األطفال، عن طريق إصدار توجيه لوزارة الداخلية املمارسة غري املشروعة املتمثلة يف التزامها الثابت مبنع 
 القضاء على أيـدي     أن متنع عمليات القتل خارج نطاق     ) ب( منهجي ميليشيات الدفاع الذايت؛      على حنو تراقب  

عسكريني، مبا يف ذلك احلرس الرئاسي، وأن تقدم إىل العدالة العسكريني املسؤولني عن عمليات القتـل                الفراد  األ
  .خارج نطاق القضاء

حتقيـق  ترمي إىل   وطلبت املكسيك إىل اجلهات املاحنة أن تعمل إىل جانب الدولة لتحديد برامج رئيسية                - ٢٨
تفسرت املكسيك عن إصالح اإلدارة والعملية االنتخابية وإعادة بسط سلطة الدولة واألمن واس .االستقرار والتنمية

 إىل مجيع آليات ودائمةتوجيه دعوة مفتوحة ) أ: (وأوصت املكسيك مبا يلي    . يف الشمال  يف احملافظات، وخصوصاً  
لسالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مواصلة اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال نزع ا) ب(حقوق اإلنسان لزيارة البلد؛ 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب،      ) ج(وإصالح املؤسسات العاملة يف جمال األمن وتعزيز سيادة القانون؛          
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك 

، قتالاختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة جتنيد واستخدام األطفال يف أعمال ال          ) د(ت املسلحة؛   األطفال يف الرتاعا  
  .الرتاعيف مبا يف ذلك عن طريق اإلفراج عن األطفال املُشَركني 
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وشجعت الدولة فيما تبذله من جهود       . العودة إىل السالم   ال سيما حرز من تقدم،     الكونغو مبا أُ   توأشاد  - ٢٩
ذل من جهود بارزة، على الرغم      وأشارت الكونغو إىل ما بُ     . حلقوق اإلنسان   إقامة جمتمع أكثر احتراماً    ترمي إىل 

وأشارت إىل إنشاء جلنة     .من الصعوبات املتعلقة بتعزيز حقوق النساء واألطفال واألقليات واملعوقني وكبار السن          
وأوصت مبواصلة بذل اجلهود لوضـع حـد        .رأةلمتابعة وتفعيل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل         ل

م اجملتمع الدويل   قدِّ األمنية، وبأن يُ   ةجهزاأل من خالل إصالح     الشعبألعمال اإلجرام واملساعدة يف ختفيف معاناة       
  . ُسدىاحلكم الرشيدما يلزم من مساعدة تقنية ومالية حىت ال تذهب اجلهود املبذولة من أجل إعمال 

ا بإعطاء األولوية لألطفال، أعربت عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات عن النقص يف وإذ رحبت سلوفيني  - ٣٠
العنف اجلنسي، وتشويه األعضاء التناسلية، والتجنيد يف قوات ومجاعات       فيما يتعلق ب  محايتهم من العنف، وخاصة     

ماد تشريعات حملية أو    وأوصت سلوفينيا باختاذ إجراءات مناسبة ترمي إىل اعت        .مسلحة، واهتامات تعاطي السحر   
تعديلها، مبا فيها قانون العقوبات، وبالتنفيذ الفعال هلذه التشريعات من أجل محاية األطفال من مجيـع أشـكال                  

واستفسرت سلوفينيا عن اإلجراءات املتخذة ملنع العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وجتـرمي تـشويه                .العنف
إلجراءات املناسبة لوضع حد إلفالت مرتكيب جرائم حقوق اإلنسان من          وأوصت باختاذ كل ا    .األعضاء التناسلية 

  .العقاب وبالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا الصدد

وأوصت أذربيجان بانضمام الدولة إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    - ٣١
وإذ أشارت أذربيجان إىل االقتتال بني القوات املـسلحة واملتمـردين            .ذيباتفاقية مناهضة التع  إىل  والسياسية و 

، أوصت مبواصلة التصدي حبزم لإلعدام التعسفي واإلفالت من         "الزاراغني"وأنشطة اجلماعات غري املشروعة مثل      
ودعـت إىل    .العقاب، مع ضمان محاية السكان املدنيني وتشجيع عودة الالجئني واملشردين إىل مناطقهم األصلية            

وأوصت مبواصلة وضع استراتيجيات فعالة للحد من الفقر،         .التعاون النشط مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة      
وإذ الحظت املستوى املتدين لتعليم األطفال ومعدالت األمية، أوصت بتنفيذ التدابري            .ال سيما يف املناطق الريفية    

وشجعت على مواصلة اجلهود ملكافحة  .ماج اجلنود األطفال يف اجملتمع وتشجيع إعادة إد   هذا الواقع الالزمة لتغيري   
  .العنف ضد املرأة والقضاء على التقاليد السلبية

واعتربت تركيا أن السياسة اجلديدة املتبعة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني مبادرة هامة، وأضافت أن   - ٣٢
وأوصت تركيا بأن تنظر الدولة يف التصديق على         . السالم الدولة مؤهلة للحصول على مساعدة من صندوق بناء       

اتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                 
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، وأن تبذل كل جهد ممكن لتقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات يف                

وشجعت تركيا الدولة على  .ملناسب، ورفع مستوى الرد على االستبيانات اليت ترسلها اإلجراءات اخلاصةالوقت ا
  .واستفسرت عن مسألة حتسني األوضاع يف السجون .التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد

ان الدولية وتـصميمها علـى      حقوق اإلنس صكوك  ىل عدد من    إ الدولة   انضماموالحظت تشاد بارتياح      - ٣٣
الدولية وأوصت بأن تواصل الدولة جهودها إلدراج أحكام الصكوك  .العمل من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 بأن يدعم اجملتمع الـدويل   تشادوأوصت . فيها بعديف تشريعاهتا احمللية واالنضمام إىل الصكوك الدولية اليت مل تصبح طرفاً    
  .أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان من خالل تقدمي املساعدة التقنية حسب االقتضاءالدولة يف جهودها من 
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وأعربت الصني عن تقديرها لإلجراءات املتخذة من أجل احلد من الفقر، واإلصالح االقتصادي، وإعادة                - ٣٤
ة جهودها لتعزيز واقترحت الصني أن تواصل الدول .بسط األمن، ومحاية الفئات الضعيفة، وإعطاء األولوية للتعليم

الرخاء واالستقرار والتمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وأن تعتمد تدابري منهجية لضمان االمتثال             
ودعت الصني إىل أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة التقنية       .يف القوانني الوطنية للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      

  .ى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةواملالية ملساعدة البلد عل

لجهود املبذولة  لوأعربت فييت نام عن تقديرها للجهود الرامية إىل وضع إطار حلماية حقوق اإلنسان، و               - ٣٥
من أجل احلوار واملصاحلة الوطنية، والتصديق على العديد من صكوك حقوق اإلنسان، واختاذ تدابري لتعزيز محاية                

األولوية للتدابري الرامية إىل حتسني ضـمان احلقـوق   قدر من   إيالء أقصى   ) أ: (مبا يلي وأوصت   .الفئات الضعيفة 
االقتصادية واالجتماعية، وخاصة من خالل تكريس مزيد من املوارد لربامج مكافحة الفقر واألمية، اللذين تظـل          

م واالستقرار من خالل آليات تكثيف تدابري تعزيز سيادة القانون مع توطيد السال) ب(معدالهتما مرتفعة يف البلد؛ 
  .احلوار واملصاحلة الوطنية

وإذ أشارت النرويج إىل زيارات عدة ممثلني لإلجراءات اخلاصة، أوصت بأن توجه الدولة دعوة دائمة إىل   - ٣٦
واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان وفاء قوات األمن بالتزاماهتا مبوجب القـوانني             .مجيع اإلجراءات اخلاصة  

طنية والقانون الدويل، ومتابعة النداءات العاجلة للممثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقـوق                الو
 حاكم اجلنـاة  أن يُ وأوصت النرويج بأن جيري التحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املبلغ عنها و             .اإلنسان

 السلطات احلكومية بـشرعية عمـل        األمن؛ وأن تقرّ   ، مبا يف ذلك مسؤولو الشرطة وأفراد قوات       وينالوا العقاب 
 لإلعالن املتعلق   املدافعني عن حقوق اإلنسان وتعترف هبم من خالل بيانات داعمة، وأن تعمل على محايتهم وفقاً              

حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا 
ورحبت النرويج باإلصالحات الرامية إىل تعزيز حرية الصحافة، وأوصت باختاذ اخلطوات الالزمة لضمان              .ياًعامل

  .متكن الصحفيني من العمل دون ختويف أو تدخل

وذكرت النمسا تقارير تفيد مبقتل مدنيني يف سكومبا يف اآلونة األخرية على أيدي أفراد مـن احلـرس                    - ٣٧
وإذ أثنت النمسا علـى     . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ يف انتهاكات حلقوق اإلنسان بني عامي        يضاًالرئاسي كانوا ضالعني أ   

لعدالة حىت  إىل ا إبدال هذه القوى بأخرى يف الشمال، الحظت أن بعض أفرادها ممن يشتبه يف تورطهم مل ُيقدَّموا                 
 اإلنسان ووضع حد    إجراء حتقيق فوري يف مجيع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق       ) أ: (وأوصت النمسا مبا يلي    .اآلن

هذه تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، وسن قانون وطين بشأن           ) ب(إلفالت اجلناة من العقاب؛     
 حلماية األطفال املشردين، والعمل بفعالية من أجل تلبيـة االحتياجـات األساسـية               مع تضمينه أحكاماً   املسألة

وإذ أعربت النمسا عن بالغ      .واختاذ كل التدابري لضمان محاية املدنيني     لألشخاص املتضررين من التشرد الداخلي،      
قلقها إزاء التجنيد القسري لألطفال، مشرية إىل ما ورد من أنباء تفيد حبدوث عمليات اختطاف أطفال على حنو متكـرر            

احلفـاظ علـى النظـام      اختاذ تدابري ملموسة لتفكيك ميليشيات الدفاع الذايت، و       ) ج (: مبا يلي   أيضاً ومنهجي، أوصت 
   اجلماعـات املـسلحة؛     أي مـن  باالعتماد على قوات األمن النظامية، وتيسري وضع حد للتجنيد القسري لألطفـال يف              

  .التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة) د(
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وأوصت بأن تعمل احلكومة، يف  .تعاون الدولة مع جلنة بناء السالموأعربت كندا من جهتها عن تقديرها ل  - ٣٨
سياق إصالح القطاع األمين، على إعادة النظر يف املواد التدريبية اليت تستخدمها قوات األمن من أجل تـضمينها        

ة ملكافحـة   وإذ أقرت كندا باجلهود املبذول     . املسلحة القوىمحاية الطفل كإجراء وقائي لتفادي جتنيد األطفال يف         
 يستند إىل النظام األساسي للمحكمة اإلفالت من العقاب، أوصت بأن تعتمد الدولة يف إطار التشريع احمللي قانوناً

 العسكري جرائم احلرب، وجرمية اإلبـادة اجلماعيـة،         القضاءاجلنائية الدولية، وجيرم يف القانون اجلنائي وقانون        
ربت كندا عن جزعها إزاء وضع الالجئني واملشردين، أوصـت باختـاذ            وإذ أع  .واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   
لعاملني يف اجملال اإلنساين حىت يتسىن هلم الوصول إىل هذه الفئات الضعيفة من ا تنقلالتدابري الالزمة لضمان حرية 

تمييز ضد املرأة، مع وأوصت كندا الدولة باختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال .السكان
  .نوع اجلنسب ذات الصلةالتركيز على قضايا العنف واإليذاء 

 .وأشادت مصر باجلهود اليت تبذهلا الدولة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان على الرغم من املعوقات القائمة  - ٣٩
والتمست مصر  .٢٠٠٤ورحبت مبا حتقق من تقدم واستقرار منذ إعادة إقامة مؤسسات البلد مبوجب دستور عام 

وأوصت مبواصلة الدولة جهودها لتعزيز مجيع حقـوق         .تفاصيل عن التحديات اليت تواجه تعزيز حقوق اإلنسان       
؛ واستمرارها يف مقاومة أية حماوالت لفرض قيم أو معايري غري تلك  عاملياًاإلنسان واحلريات األساسية املتفق عليها

 ملعايري حقوق اإلنسان املتفق     حقها السيادي يف تنفيذ قانون العقوبات طبقاً      ؛ ومواصلتها ممارسة    املتفق عليها عاملياً  
  .، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام عاملياًاعليه

وأوصت اململكة املتحدة الدولة باختاذ خطوات حمددة وملموسة إلجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة مع   - ٤٠
 أقرت باجلهود املبذولة للحد من االنتهاكات، أوصت بتنفيـذ برنـامج شـامل       وإذ .جتنب أي تأخري ال مربر له     

 . ألفراد قوات األمنخصصقوق اإلنسان ُيحل والقواعد الدوليةللتدريب والتوعية يف جمال القانون اإلنساين الدويل   
 العقاب، مبـا يف    وإذ أعربت اململكة املتحدة عن أملها يف أن تتخذ الدولة خطوات لوضع حد لثقافة اإلفالت من               

 وبصورة قاطعة وعلى أعلى مستوى، أوصت بتنفيذ عقوبات قانونية ضد علناً ذلك عن طريق التنديد باالعتداءات
أفراد قوى األمن الذين يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسان، إضافة إىل عقوبات إدارية مثل الفصل، وبتوقيع اتفاقية 

من أجل إتاحة املزيد من الوسائل لردع ممارسة التعذيب على أيـدي            مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري     
  .قوات األمن والشرطة، وبتعديل قانون العقوبات هبدف إلغاء جترمي ممارسة السحر

 مبختلف املسائل املطروحة، وأكد للفريق العامل أنه سوف وقال وفد مجهورية أفريقيا الوسطى إنه قد أحاط علماً        -٤١
  .ا الشأن إىل احلكومة، حىت تتمكن من إجياد احللول املناسبة ملشاكل انتهاكات حقوق اإلنسان هبذيقدم تقريراً

وفيما يتعلق مبسألة املرأة والطفل، صرح الوفد بأن احلكومة تتخذ كل التدابري الالزمة لضمان حقوق املرأة   - ٤٢
 يف القوات املسلحة النظاميـة       موجوداً وقال إن هذا التجنيد مل يعد      .لحد من جتنيد األطفال يف القوى املسلحة      لو

  .لكنه ميارس من جانب قوى املتمردين

سـوف  وأشار الوفد إىل أن عملية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب جارية، وأن صك التـصديق                   - ٤٣
  .فسهاوأضاف أن التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية سوف جيري بعد التصديق على االتفاقية ن .ُيودع
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وفيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة، أعلن الوفد عن استعداد احلكومة الستقبال ممثلي هذه اإلجراءات، على                - ٤٤
، واملقرر اخلاص    ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً        معغرار ما فعلت يف السنوات األخرية       

 مـع   وذكر الوفد أن احلكومة تتعاون أيضاً      . موجزة أو تعسفاً   املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات      
  .املنظمات غري احلكومية، ومن بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية

أفراد قوات األمن واحلرس الرئاسي، ذكر الوفد أن        يف حالة   وفيما يتعلق باإلفالت من العقاب، وخباصة         - ٤٥
 حالة علـى    ٣٠ويف جلسة واحدة نظرت يف      . ٢٠٠٣طت من جديد منذ عام      شِّ قد نُ  احملكمة اجلنائية العسكرية  

وقال الوفـد إن     . جرائم العنف واالعتداء املسلح إىل العدالة وأدينوا جبرائمهم        عن املسؤولنياألقل، وجرى تقدمي    
 وجه اخلصوص وجود    البلد يواجه مشكلة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة عن احملاكم العسكرية، سببها على            

ويف هذا الصدد، قال  .لتسهيل عمليات اهلروب تواطؤ بني حراس السجن، وهم من األفراد العسكريني، والسجناء
 إىل النقص وأشار الوفد أيضاً .حراس سجون غري عسكرينيتضم  إلنشاء هيئة  يأخذ جمراه حالياًالوفد إن إصالحاً  

وأخرب الوفد الفريق العامل     .ل دون إحقاق العدالة على الوجه الصحيح      يف عدد القضاة واحملامني، األمر الذي حيو      
قال و .ببعض اإلصالحات، مبا يف ذلك إصالح نظام العدالة ونظام السجون، وهو إصالح تشارك فيه عدة وزارات

 جـراء اإلر الوفـد    كَ، ذَ على سبيل املثال  و . التنفيذ يف هذه املسألة جار كما جيري حتديد آجال       تفكري  ال إنالوفد  
ر الوفد أن قرارات قضائية قد اختـذت     ، ذكَ وأخرياً .هلذا الغرض  بإنشاء مرصد    قترن زيارة السجون، امل   املتمثل يف 

 قد أدت إىل اخنفـاض يف       ٢٠٠٣ جتاوزات وانتهاكات، وأن اجلهود املبذولة منذ عام         عن مسؤولنيضد أشخاص   
  .بعض اجلرائم

،  مستحيالً  إن السحر مشكلة ثقافية، وأن إلغاء جترميه سيكون أمراً         وفيما يتعلق جبرمية السحر، قال الوفد       - ٤٦
  ومع ذلك، اعترب الوفد أن باإلمكان اختـاذ إجـراءات           .ألن ذلك من شأنه أن يفتح الطريق أمام العدالة اخلاصة         

  . يف قانون العقوبات عليها املنصوصة العقوببدرجاتفيما يتعلق 

ار الوفد إىل أنه ميكن إلغاؤها يف إطار إصالح القانون اجلنائي يف تشرين             وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أش      - ٤٧
  .طبق، خاصة وأهنا مل تعد ُت٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين- أكتوبر /األول

وفيما يتعلق بعمليات اإلعدام خارج القضاء واالبتزاز، ذكر الوفد أن قرارات شىت قد صدرت فيما يتصل   - ٤٨
وإضافة إىل ذلك،  .فرض عقوبات سجن نافذةواقترن ذلك باليت يضعها بعض العسكريني، بالعراقيل غري القانونية 

  . عمليات إعدام خارج القضاء إىل العدالةعن مسؤولونن و أفراد عسكريأحيل

  ، وخطـة العمـل التعليميـة     ٢٠١١- ٢٠٠٧والتمس املغرب تفاصيل بشأن خطة العمل الوطنية للفترة           - ٤٩
والتمس تفاصيل بشأن إنشاء جلنة وطنية ملتابعة        .رقة استراتيجية احلد من الفقر    وبشأن  ، و ٢٠١٥- ٢٠٠٣للفترة  

وأوصى املغرب بأن يقدم اجملتمع الدويل إىل الدولة كل املساعدة الالزمة من أجـل               .تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل   
  . لأللفيةتحقيق األهداف اإلمنائيةفيما يتعلق بتعزيز قدراهتا، وبالتايل دعم أعماهلا، ال سيما 

يف الدولة وإىل جهودها    القائم  وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل اإلطار القانوين الوطين القوي            - ٥٠
رقة وواستفسرت عن السياسات الرامية إىل معاجلة ارتفاع معدالت األمية، ونتائج  .املبذولة ملكافحة الفقر بفعالية 
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احلكومة على ت مجهورية الكونغو الدميقراطية وشجع .لس الوطين للوساطةاستراتيجية احلد من الفقر، وإجنازات اجمل
هجها وتنفيذ القرارات املتخذة يف إطار احلوار السياسي الشامل؛ وجتسيد          تمواصلة سياسة املصاحلة الوطنية اليت تن     

 اإلبـادة اجلماعيـة   الرغبة يف جتديد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ والنظر يف التصديق على اتفاقية منع جرميـة     
  .واملعاقبة عليها

ورحبت جنوب أفريقيا بالتدابري الرامية إىل إعادة بسط سيادة القانون، ال سيما اعتماد الدستور، وبإعادة    - ٥١
 النظر يف النظام القضائي، وإنشاء حمكمة لألحداث، وإعادة تدريب قوات الشرطة وحـراس الـسجون دعمـاً                

بري الرامية إىل إعمال التزامات حقوق اإلنسان يف اجملال االجتمـاعي واالقتـصادي،             لإلصالحات القانونية والتدا  
واستفسرت جنوب أفريقيا عما وضعته الدولة من خطـط لتقـدمي تقـارير              .ومعاجلة عدم املساواة بني اجلنسني    

 عـن مـزاعم     يقـات تعل، وطلبت   املعاهدات املتأخرة وعن التدابري املتخذة إلتاحة إعادة توطني املشردين داخلياً         
 على مواصلة التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وهيئات وشجعت احلكومةَ .التعذيب واالختفاء القسري

  . برامج لبناء القدرات واملساعدة التقنيةأن يتيح للبلداألمم املتحدة، ودعت اجملتمع الدويل يف هذا الصدد إىل 

قدم الكبري الذي حتقق على الرغم من التحديات، مبـا يف ذلـك             وأعربت كوت ديفوار عن ترحيبها للت       - ٥٢
برنامج إسناد إدارة املدارس إىل اجملتمعات احمللية، واجلهود املبذولة الستقبال األطفال الالجئني من البلدان اجملاورة، 

الـدويل،  وأوصت كوت ديفوار احلكومة بأن تلتمس من اجملتمع         . ٢٠٠١وإنشاء حماكم معنية باألطفال يف عام       
 بالفعل، بقصد تعزيز برامج بنـاء        دعم، إن مل يكن متاحاً     ما حتتاجه من  وخاصة برامج ووكاالت األمم املتحدة،      

القدرات واملساعدة التقنية، وخباصة يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان، وعمالة األطفال، واألمن، ومساعدة األسر              
 .اإليدز، والتعليم، وقـضاء األحـداث     /وس نقص املناعة البشرية   واجملتمعات احمللية على مكافحة آثار الفقر وفري      

،  حلقوق اإلنسان، وزيادة املساعدة املقدمة إىل املشردين داخلياًوحثت الدولة على تعميق اإلصالح املؤسسي تعزيزاً
  .ومنع عمليات نزوح جديدة

إنشاء جلنة وطنيـة    ) أ: (ا يلي وأوصت مب  .رت إسبانيا باملسؤولية األساسية للدولة يف ضمان األمن       وذكّ  - ٥٣
تعمل يف إطار تعاون وثيق مـع       على أن   ،  كافية ضمانات استقالل وموارد مادية وبشرية       ُتمنححلقوق اإلنسان،   

   وإذ أشارت إسبانيا إىل التمييز ضد املرأة يف التمتع باحلقوق السياسية ويف التعليم، أوصت أيـضاً                .األمم املتحدة 
 الزوجات، واعتماد خطة ملكافحة آفة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وجتـرمي هـذه     إلغاء تعدد ) ب: (مبا يلي 

املمارسة، وتعبئة الرأي العام ضدها، واعتماد تدابري للحد من العنف ضد املرأة، سواء تعلق األمر باالغتصاب أو                 
دابري لضمان إعادة إدماج القـصر      اإلسراع يف اختاذ ت   ) د(إلغاء عقوبة اإلعدام بصورة هنائية؛      ) ج(العنف املرتيل؛   

 احلكومة واحتاد القـوى   كل منالذين يتخلون عن أسلحتهم يف اجملتمع، مما يتيح االمتثال لالتفاقات اليت التزم هبا           
إبرام هذه االتفاقات وتنفيذها يف حالة ما تبقى مـن          ) ه( إىل جانب األمم املتحدة؛      ،الدميقراطية من أجل الوحدة   

  .  غري نظاميةقوى

واستفسرت أملانيا عن اإلجراءات املتخذة للحد من العنف ضد املرأة، وخاصة ممارسة تشويه األعـضاء                 - ٥٤
اإليدز واملالريا والسل، وسـألت  /وأشارت إىل انتشار أمراض مثل فريوس نقص املناعة البشرية .إلناثلالتناسلية  

 ما ال يستطيعون احلصول  كثرياًملشردين داخلياًوإذ شددت أملانيا على أن ا .عن اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد
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على سكن الئق أو االستفادة من البنية التحتية والتعليم والنظام الصحي، استفسرت عن االستراتيجيات الرامية إىل 
  .وأوصت أملانيا بأن تقوم الدولة بإلغاء عقوبة اإلعدام .حتسني وضعهم

ذولة لتحسني حقوق اإلنسان على الرغم من التحـديات، وإىل          وأشارت مجهورية كوريا إىل اجلهود املب       - ٥٥
والحظت مع ذلك . ٢٠٠١، واستحداث حماكم معنية باألحداث يف عام ٢٠٠٥إلغاء جترمي جنح الصحافة يف عام 

أن ما يقوض النظام القضائي هو االعتقاالت التعسفية وحاالت االحتجاز وتأخر إقامة العدل، إضافة إىل اإلفالت                
وعلى الرغم من االخنفاض الكبري يف حاالت اإلعدام  .اب فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانمن العق

 املسلحة يف الشمال، ال تزال دواعي القلق قائمة إزاء كثرة حـاالت االختفـاء               القوىخارج القضاء على أيدي     
زيادة تركيـز  ) أ: (ية كوريا مبا يلي  وأوصت مجهور  .تعذيبإزاء ما حيصل من     القسري واإلعدام بدون حماكمة و    

االهتمام على القضايا اخلطرية املتعلقة مبكافحة اإلفالت من العقاب؛ واحلرص بصورة منهجية على التحقيـق يف                
  ؛ لينـالوا العقـاب  انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدمي املسؤولني عن هذه االنتهاكات، بدون استثناء، إىل احملاكمة  

  .اون مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهداتزيادة تعزيز التع) ب(

من أجـل   املساعدة  ب  مدها أما غانا، فإذ أشارت إىل التحديات، أيدت دعوة احلكومة اجملتمَع الدويل إىل             - ٥٦
 لوطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً     وأوصت غانا احلكومة بتسريع اجلهود لضمان حسن سري عمل اللجنة ا           .تعزيز مؤسساهتا 
  . نظرها يف التقرير الدوري للبلدعلى إثرتنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الصادرة بملبادئ باريس؛ و

 باختاذ مجيع التـدابري     هاأوصتشجعت األرجنتني مجهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة احلوار الوطين و         و  - ٥٧
 .ز القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لالجئني          املمكنة لضمان احترام وتعزي   

وإذ الحظت باهتمام إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،  .واستفسرت عن النتائج احملصلة يف منع جتنيد األطفال
ودعت األرجنتني الدولة  . مبادئ باريسأوصت بتكييف التشريع الداخلي مع املعايري الدولية يف هذا اجملال، مبا فيها

إىل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وإىل قبول اختـصاص                 
وأوصت بأن تنظر الدولة يف التصديق على بروتوكول امليثاق األفريقـي            .اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري    

وب بشأن إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، والربوتوكول الثاين للعهد الدويل حلقوق اإلنسان والشع
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية اليت حتكم اجلوانب احملددة ملشاكل الالجئني يف أفريقيـا، واتفاقيـة             

نسية، واتفاقية جنسية املـرأة املتزوجـة،       احلقوق السياسية للمرأة، واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجل        
  .واالتفاقيات الدولية بشأن الفصل العنصري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

وأشارت بلجيكا إىل أن تعاون الدولة مع منظمة األمم املتحدة أمر مشجع، ال سيما تعاوهنا مع جلنة بناء                    - ٥٨
واستفسرت عـن متابعـة احلكومـة        .لس األمن املعين باألطفال والرتاع املسلح     السالم والفريق العامل التابع جمل    

 الـصادرة يف عـام      لتوصيات املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً            
معاجلـة  إنشاء هيكل تنسيق دائم بني خمتلف قوات األمن إلتاحـة           ) أ: (وأوصت بلجيكا الدولة مبا يلي    . ٢٠٠٨

 يف جمال متسقة لقضايا شىت مثل تدريب القوات املسلحة وتزويدها باألسلحة؛ وبأن يتلقى أفراد قوات األمن تدريباً
  القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، وبأن جيتازوا يف مجيع الرتب برنامج للتوعيـة باملـسائل اجلنـسانية؛                 

 ارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين إىل العدالة تعجيل تقدمي أفراد قوات األمن املشتبه يف) ب(
صـارمة للتـدقيق يف     وشجعت بلجيكا الدولة على تطبيق إجـراءات         .للتحقيق معهم وإصدار احلكم املناسب    
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بتوقيع الدولة على الربوتوكول االختيـاري      ) ج (وأوصت بلجيكا أيضاً   .التوظيف والترقية الترشيحات املتعلقة ب  
  .تفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وبتنفيذه على الصعيد الوطينال

ضمان التدريب الشامل والتعليم جلميع قوات األمن وموظفي        ) أ: (وأوصت اجلمهورية التشيكية مبا يلي      - ٥٩
نونية وغريها من التدابري الالزمـة      السجون يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، واعتماد تدابري قا          

حذف جرمية السحر من قانون العقوبات، وإطالق ) ب(لضمان املساءلة الكاملة عن أي انتهاكات هلذه القواعد؛        
محالت تثقيفية واسعة ملكافحة ظاهرة العنف ضد األشخاص الذين ُيتصوَّر أهنم سحرة، مع اختاذ تدابري ملموسـة             

وإذ رحبت اجلمهورية التشيكية بإلغاء جتـرمي جـنح          . احملتملني ملثل هذه االعتداءات    حلماية الضحايا أو الضحايا   
باختاذ مزيد من التدابري لضمان محاية الصحفيني، على أرض الواقـع، مـن التهديـدات               ) ج(الصحافة، أوصت   

يتعلق مبسألة إقرار وفيما  .َسجن على حنو يتعارض مع حقهم يف حرية التعبريمحايتهم من الواالعتداءات، مبا يشمل 
 املرأة واألقليات، مبا يف ذلك األقليـات اجلنـسية، أوصـت            التمييز الذي تتعرض له   مبدأ عدم التمييز، ال سيما      

 مـع   مبراجعة كل التشريعات الوطنية ذات الصلة باملوضوع هبدف جعلها تتوافق متامـاً           ) د(اجلمهورية التشيكية   
  .تمييزالصكوك الدولية اليت حتظر مجيع أشكال ال

وأشارت أنغوال إىل دواعي قلق أعربت عنها هيئة من هيئات املعاهدات إزاء مسألة االفتقـار إىل إطـار         - ٦٠
 على  يف احلاجة إىل حتديث النظام القضائي واملمارسات العرفية اليت تشكل خطراًيتجلى وهو ما -  قانوين مناسب

نغوال عن اخلطوات اليت تتخذها الدولة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب         واستفسرت أ  .حقوق األطفال، وإزاء التمييز ضد الفتيات     
وأوصت أنغـوال مبواصـلة اتبـاع     .اتفاقية حقوق الطفل، وعن الكيفية اليت ميكن هبا للمجتمع الدويل أن يسهم يف ذلك    

  .ن اجملرمنياستراتيجيات للحد من اإلجرام والتصدي لالعتداءات اجلنسية واالجتار باألطفال وحلماية املدنيني م

كبرية اليت وقعت يف البلد، ورحبت باجلهود الراميـة إىل تعزيـز   الوأشارت غابون إىل القالقل السياسية       - ٦١
 الدولة حنو متكني املواطنني من التمتع بـاحلقوق         حتول إىل   ونظراً .حقوق اإلنسان مبا يتفق مع االلتزامات الدولية      

 غابون اجملتمع الدويل، ال سيما مفوضية حقوق اإلنسان، تلدولية، أوص األساسية، وعلى الرغم من األزمة املالية ا      
بتقدمي الدعم التقين إىل البلد يف جماالت متعددة؛ وأوصى البلد بالتوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل                

  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حتقيق الدميقراطية واالستقرار السياسي؛ وباجلهود الرامية إىل تعزيز         وأشادت اليابان بالتقدم احملرز صوب      - ٦٢
وأوصـت   .إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان   بحقوق اإلنسان والقضاء على التمييز القائم على أساس نوع اجلنس؛ و          

يهة وشفافة مواصلة العمل من أجل إعادة بسط سيادة القانون من خالل عملية انتخابية نز) أ: (الدولة مبا يلي أيضاً
وإصالح اإلدارة، واحلد من الفقر الذي يتسبب يف تدهور الوضع األمين، وإنشاء البىن التحتية وإجياد فرص العمل، 

مواصلة العمل من أجل حتسني املشاركة السياسية للمـرأة،         ) ب(وذلك بدعم من األمم املتحدة واجملتمع الدويل؛        
ختفيض معدل  من حيث   وضعها يف إطار العالقة الزوجية، وكذلك       وض ب النهالفرص التعليمية املتاحة هلا، و    تعزيز  و

التصديق يف الوقت املناسب على الربوتوكـولني       ) ج(الوفيات النفاسية، الذي ُيعّد من أعلى املعدالت يف العامل؛          
  .االختياريني التفاقية حقوق الطفل
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ن، مبا فيها نظام رومـا األساسـي   ورحبت التفيا بتصديق الدولة على العديد من صكوك حقوق اإلنسا     - ٦٣
وأوصت بأن تنظر احلكومة يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة              .للمحكمة اجلنائية الدولية  

  .جمللس حقوق اإلنسان

ورحبت بتخـصيص    .والحظت السنغال باهتمام التدابري املتخذة لتحسني وضع املرأة والطفل واملعوقني           - ٦٤
 أهنـا   غري .املائة من وظائف سلك اخلدمة املدنية للمعوقني ومبشروع القانون املتعلق حبماية املسنني            يف   ١٠حصة  

وشجعت السلطات على أن     .أشارت إىل وجود دواعي قلق تتعلق بالفقر واألمية والتعليم وبعض حقوق اإلنسان           
ت األمنيـة، وأن حتـدد بوضـوح        تواصل حبزم اإلصالحات الالزمة لسد الثغرات القائمة والتغلب على التحديا         

  .احتياجاهتا من املساعدة التقنية

ورحبت تونس من جهتها باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان، على الرغم من الصعوبات، ال سيما                 - ٦٥
 وشجعت الدولة على مواصلة تنفيذ ورقة استراتيجيتها للحد من الفقر بوصفها إطاراً .تلك املبذولة ملكافحة الفقر

والحظت باهتمام اجلهود الراميـة إىل تعزيـز         . جلميع املسائل املتعلقة بسياسات التنمية الوطنية      لحوار ومرجعاً ل
حقوق املعوقني، وقالت إن تقدمي اجملتمع الدويل ملا يكفي من مساعدة أمر ضروري لتمكني الدولة مـن حتقيـق                   

  .األهداف اإلمنائية لأللفية

،  الطـرق كليـاً  التصدي لقطعلة ما بعد الصراع، شجعت احلكومة على     وإذ أشارت الكامريون إىل حا      - ٦٦
والقضاء على اهلجمات املسلحة وانتشار األسلحة الصغرية، وشجعتها على تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشـيد   

وحثت الكامريون اجملتمع الدويل على دعم شعب مجهورية أفريقيا الوسـطى يف سـعيه حنـو       .واملصاحلة الوطنية 
  .ستقبل أفضلم

وأعربت بنغالديش عن تقديرها للجهود املبذولة لضمان تعزيز فرص الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية   - ٦٧
وإذ أشارت إىل دواعي قلق هيئات املعاهدات، حثت اجملتمع الدويل على دعـم              .ومياه الشرب واملرافق الصحية   

  : وأوصـت مبـا يلـي      .فقر وغريها من برامج التنمية الوطنية     اجلهود املبذولة لتنفيذ ورقة استراتيجية احلد من ال       
 بدعم من    املنفذة زيادة تعزيز قوات األمن الوطين ووكاالت إنفاذ القانون من خالل عدة تدابري لبناء القدرات             ) أ(

التركيـز  لتحسني حالة األطفال، مبساعدة اجملتمع الدويل، مع تعزيز          احملاور   اتباع هنج متعدد  ) ب(اجملتمع الدويل؛   
  .على ضمان تعميم التعليم االبتدائي، واحلد من وفيات الرضع واألطفال، وإعادة تأهيل األطفال املقاتلني

وفيما يتعلق باألمن، قال وفد مجهورية أفريقيا الوسطى إن جلنة قد أنشئت وإن عمليـة نـزع سـالح                     - ٦٨
وإضافة إىل ذلك، أنشئت ثكنات لضمان أمن        .املتمردين آخذة جمراها، األمر الذي سوف يؤدي إىل تعزيز األمن         

  .السكان املدنيني

 .وفيما يتعلق بتعليم الفتيات، أكد الوفد أنه مشكلة ثقافية، حيث إن الفتيات ال يلتحقن باملدارس تلقائياً               - ٦٩
  . يف املائة، وهي نسبة ستزيد مع إنشاء البىن التحتية٦٠ باملدارس بلغ هنومع ذلك، فإن معدل التحاق
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لدعم بنـاء الـسالم يف       وقال الوفد إن محالت التوعية جارية، ال سيما من جانب مكتب األمم املتحدة              - ٧٠
 لألفراد  خمصصة دورات للتدريب على احترام حقوق اإلنسان         هذا املكتب   ينظم حيثمجهورية أفريقيا الوسطى،    

  .العسكريني واملوظفني شبه العسكريني

اإليدز، ال سيما من أجل / ملعاجلة مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية تبذلوذكر الوفد كذلك أن جهوداً  - ٧١
  . يف هذا الصددخدمة املصابني بالفريوس، وأن منظمة الصحة العاملية جتري محالت حالياً

وفيما يتعلق باالنتهاكات اليت تتعرض هلا النساء واألطفال، أشار الوفد إىل املساعدة اليت تقدمها منظمات   - ٧٢
 يف أوساط الفتيات؛ وأضاف أن النساء اللوايت تنتهك حقوقهن          ٠٣٢- ٠٦ أجل التعريف بالقانون رقم      دولية من 

وأضـاف أن    . على صعيد احملافظات   وقال الوفد إن محالت إعالمية قد أجريت أيضاً        . هبذا القانون  من أيضاً ُيعلَ
فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، قال الوفد و .يف العمل امليداينعزز مهاراهتم  يمساعدين قانونيني قد تلقوا تدريباً

ىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق تدعوها إ قد قُّدمت إىل احلكومة  إن عروضاً 
  .بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

 منهم على العودة، وذلـك      وفيما يتعلق باملشردين، أشار الوفد إىل أن تدابري قد اختذت لتشجيع العديد             - ٧٣
  .بفضل منظمة األغذية والزراعة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  أو التوصيات/االستنتاجات و -  ثانياً
نظرت مجهورية أفريقيا الوسطى يف التوصيات اليت قُدمت خالل احلوار التفاعلي، وفيما يلي التوصـيات      - ٧٤

  :اليت حظيت بتأييدها

  ؛)األرجنتني؛ جيبويت(لى اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة النظر يف التصديق ع  - ١

 الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على على) املكسيك(التصديق /)تركيا(النظر يف التصديق   - ٢
  ؛مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ريـة  مجهو(النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا                   - ٣
  ؛)الكونغو الدميقراطية

 على الربوتوكول االختياري التفاقية     )جيبويت (النظر يف التصديق  /)املكسيك، النمسا (التصديق    - ٤
توقيع هذا الربوتوكول والتـصديق     /حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       

  ؛)بلجيكا( على الصعيد الوطين ه؛ وتنفيذ)بلجيكا(عليه 

على الربوتوكولني االختياريني    )اليابان( يف الوقت املناسب  التصديق  /)تركيا(نظر يف التصديق    ال  - ٥
  التفاقية حقوق الطفل؛
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الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق       )الربتغال(النظر يف توقيع    /)غابون(توقيع    - ٦
   يف  ٢٠٠٩ لعـام    لتوقيـع افـتح بـاب      وذلك خالل حفل     ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  ؛)الربتغال(نيويورك 

مواصلة اجلهود املبذولة من أجل إدراج أحكام الصكوك الدولية يف التشريعات احمللية واالنضمام               - ٧
  ؛)تشاد(إىل الصكوك الدولية اليت مل ينضم البلد إليها بعد 

 جلميـع املـسائل     مرجعاً للحوار و  مواصلة تنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقر بوصفها إطاراً          - ٨
  ؛)تونس(املتعلقة بسياسات التنمية الوطنية 

 مسألة إعادة بسط سيادة القانون من خالل عملية انتخابية نزيهة وشفافة وإصالح معاجلة مواصلة  - ٩
اإلدارة، واحلد من الفقر الذي يتسبب يف تدهور الوضع األمين، وإنشاء البىن التحتية، وإجيـاد               

  ؛)اليابان(دعم من األمم املتحدة و اجملتمع الدويل فرص العمل، وذلك ب

تعزيز قوات األمن ووكاالت إنفاذ القانون على الصعيد الوطين من خالل عدة تـدابري لبنـاء                  - ١٠
  ؛)بنغالديش(القدرات، بدعم من اجملتمع الدويل 

 مواصلة اإلصالحات الواسعة النطاق هبدف معاجلة أوجه القصور والـضعف علـى الـصعيد               - ١١
 عن جدول أعمال    املؤسسي، ووضع جدول أعمال متكامل حلقوق اإلنسان واألمن العام، فضالً         

  ؛)نيجرييا(يرمي إىل القضاء على الفقر واألمية 

النظر يف تنظيم تدريب وتنفيذ برنامج إلذكاء الوعي، مبساعدة من املفوضية الـسامية حلقـوق                 - ١٢
 ألفـراد   خيصصان ،ان والقانون اإلنساين الدويل    القانون الدويل حلقوق اإلنس    يف جمال اإلنسان،  

  ؛)اجلزائر(قوات األمن واملسؤولني عن إنفاذ القانون واملسؤولني القضائيني 

هبدف جعلها   املواد التدريبية املستخدمة من جانب قوات األمن         مراجعةيف سياق إصالح قطاع األمن،        - ١٣
  ؛)كندا(نيد األطفال يف القوى املسلحة تجل للتصديمحاية الطفل كإجراء وقائي شاملة ملسألة 

تنفيذ تدريب شامل وبرنامج للتوعية يف جمال القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق                - ١٤
  ؛)اململكة املتحدة( ألفراد قوات األمن خيصصاناإلنسان 

قضايا شىت مثل إنشاء هيكل دائم للتنسيق بني خمتلف قوات األمن من أجل إتاحة معاجلة متسقة ل  - ١٥
تدريب القوات املسلحة وتزويدها باألسلحة، وضمان أن يتلقى أفراد قوات األمن التدريب يف             

 للتوعيـة   جمال القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، وأن جيتازوا يف مجيع الرتب برناجمـاً            
  ؛)بلجيكا(باملسائل اجلنسانية 



A/HRC/12/2 
Page 18 

 

من وموظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان        جلميع قوات األ   مستفيضنيضمان تدريب وتعليم      - ١٦
والقانون اإلنساين الدويل، واعتماد تدابري قانونية وغريها من التدابري الالزمة لضمان مساءلتهم            

  ؛)اجلمهورية التشيكية( عن أي انتهاكات هلذه القواعد مساءلة تامة

  ؛)مصر( واحلريات األساسية ها عاملياًمواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان املتفق علي  -١٧

  ؛)مصر (مواصلة مقاومة أية حماوالت لفرض قيم أو معايري غري تلك املتفق عليها عاملياً  - ١٨

اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان احترام وتعزيز القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون                - ١٩
  ؛)رجنتنياأل(اإلنساين الدويل، والقانون الدويل لالجئني 

زيادة تعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وهيئـات                 - ٢٠
  ؛)مجهورية كوريا(املعاهدات 

  ؛)غانا(تنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الصادرة على إثر نظرها يف التقرير الدوري للبلد   -٢١

، والعمل ٩/١٢ أهداف حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف قرار اجمللس  على حتقيقالعمل تدرجيياً  - ٢٢
على وجه اخلصوص على زيادة التعاون مع مجيع آليات حقوق اإلنسان التابعة ملنظومة األمـم               

  ؛)الربازيل(املتحدة، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات 

لمرأة وتعزيز ما يتاح هلا مـن فـرص تعليميـة    مواصلة العمل على حتسني املشاركة السياسية ل        - ٢٣
  ؛)اليابان(وحتسني وضعها يف الزواج وتقليص معدل الوفيات النفاسية 

 ا ملعايري حقوق اإلنسان املتفق عليه     حقها السيادي يف تنفيذ قانون العقوبات طبقاً      الدولة  ممارسة    - ٢٤
  ؛)مصر(، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام عاملياً

مواصلة التصدي حبزم لإلعدامات التعسفية واإلفالت من العقاب، وضـمان محايـة الـسكان                - ٢٥
  ؛)أذربيجان(املدنيني، وتشجيع عودة الالجئني واملشردين إىل مناطقهم األصلية 

تعزيز محالت التوعية من أجل مكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغري ذلك من                - ٢٦
  ؛)إيطاليا(قليدية املؤذية للفتيات والقضاء عليها املمارسات الت

  ؛)أذربيجان(مواصلة اجلهود املبذولة ملكافحة العنف ضد املرأة والقضاء على التقاليد السلبية   - ٢٧

إطالق محالت تثقيفية واسعة ملكافحة ظاهرة العنف ضد األشخاص الذين ُيتصوَّر أهنم سحرة،               - ٢٨
   الـضحايا أو الـضحايا احملـتملني ملثـل هـذه االعتـداءات              مع اختاذ تدابري ملموسة حلماية    

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
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احلرص على االلتزام الثابت مبنع املمارسة غري املشروعة املتمثلة يف جتنيد األطفال، عن طريـق إصـدار               - ٢٩
  ؛)الواليات املتحدة( ميليشيات الدفاع الذايت كثب تراقب عن كيماتوجيه لوزارة الداخلية 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة جتنيد واستخدام األطفال يف القتال، مبا يف ذلك عن طريـق                  - ٣٠
  ؛)املكسيك(اإلفراج عن األطفال املُشَركني يف الرتاع 

اختاذ اإلجراءات املناسبة العتماد وتعديل تشريعات حملية، مبا فيها قانون العقوبات، وتنفيـذها               - ٣١
  ؛)سلوفينيا(األطفال من مجيع أشكال العنف بفعالية من أجل محاية 

مواصلة اتباع استراتيجيات للحد من اإلجرام والتصدي لالعتداءات اجلنسية واالجتار باألطفال             - ٣٢
  ؛)أنغوال(وحلماية املدنيني من اجملرمني 

مواصلة بذل اجلهود لوضع حد ألعمال اإلجرام واملساعدة يف ختفيف معاناة شـعب مجهوريـة                - ٣٣
  ؛)مجهورية الكونغو(قيا الوسطى من خالل إصالح األجهزة األمنية للبلد أفري

 يف عهدة الـشرطة ويف مراكـز        احلبستعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان احلد األدىن من شروط            - ٣٤
ملعايري الدولية، ومتابعة التوصيات احملددة هليئات األمم املتحدة يف هـذا            مبا ينسجم وا   االحتجاز

  ؛)هولندا(الصدد 

وف أو  ختمواصلة تعزيز حمكمة العدل يف البلد بغرض ضمان اضطالعها بدورها الدستوري دون               - ٣٥
  ؛)نيجرييا(حماباة 

اختاذ كل اإلجراءات املناسبة لوضع حد إلفالت مرتكيب جرائم حقوق اإلنسان مـن العقـاب                 - ٣٦
  ؛)سلوفينيا(والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا الصدد 

غ عنها وحماكمة ومعاقبة اجلناة، مبـا يف ذلـك          تحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املبلّ      ال  - ٣٧
  ؛)النرويج(مسؤولو الشرطة وأفراد قوات األمن 

 يف مجيع حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ووضع حد إلفالت اجلناة من التحقيق فوراً  - ٣٨
  ؛)النمسا(العقاب 

ية ضد أفراد قوى األمن الذين يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسان، إضافة            عقوبات قانون  تطبيق  - ٣٩
  ؛)اململكة املتحدة(إىل عقوبات إدارية مثل الفصل 

زيادة تركيز الدولة اهتمامها على القضايا اخلطرية املتعلقة مبكافحة اإلفـالت مـن العقـاب؛                 - ٤٠
بة املسؤولني عنها بدون استثناء      يف انتهاكات حقوق اإلنسان وحماكمة ومعاق      والتحقيق منهجياً 

  ؛)مجهورية كوريا(
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ضمان التعجيل بتقدمي أفراد قوات األمن املشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان أو القانون   - ٤١
ع على اختاذ إجراءات صارمة للتدقيق يف       شجَّاإلنساين إىل العدالة للتحقيق معهم وحماكمتهم؛ ويُ      

  ؛)بلجيكا(يني والترقية  بالتعاملتعلقةالترشيحات 

مواصلة اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ومـن أجـل                 - ٤٢
  ؛)املكسيك(إصالح املؤسسات املعنية باألمن وتعزيز سيادة القانون 

ر توطيد السالم واالستقرار من خـالل آليـات احلـوا     ، مع   تكثيف تدابري تعزيز سيادة القانون      - ٤٣
  ؛)فييت نام(واملصاحلة الوطنية 

اإلقرار بشرعية عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان واالعتراف هبم من خالل بيانـات داعمـة،                 - ٤٤
 لإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف          والعمل على محايتهم وفقاً   

  ؛)النرويج (رف هبا عاملياًتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعت

اختاذ مزيد من التدابري لضمان محاية الصحفيني على أرض الواقع من التهديدات واالعتداءات، مبـا يف                  - ٤٥
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ذلك محايتهم من الَسجن على حنو يتعارض مع حقهم يف حرية التعبري 

ة حرة ونزيهة دون تأخري ال مـربر لـه          اختاذ خطوات ملموسة وحمددة إلجراء انتخابات رئاسي        - ٤٦
  ؛)اململكة املتحدة(

مواصلة الدولة اتباع سياسة املصاحلة الوطنية وتنفيذ القرارات املنبثقة عن احلوار السياسي الشامل   - ٤٧
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(

  ؛)أذربيجان(مواصلة وضع استراتيجيات فعالة للحد من الفقر، ال سيما يف املناطق الريفية   - ٤٨

اختاذ مزيد من التدابري ملكافحة الوفيات النفاسية والقيام، يف مجلة أمور، مبتابعة حمددة لتوصية جلنة   - ٤٩
  ؛)هولندا(حقوق الطفل بشأن توافر املساعدة الطبية اجملانية للنساء احلوامل 

 زيادة التركيز علـى     اتباع هنج متعدد، مبساعدة من اجملتمع الدويل، لتحسني حالة األطفال، مع            - ٥٠
ضمان تعميم التعليم االبتدائي، واحلد من وفيات الرضع واألطفال، وإعادة تأهيـل األطفـال              

  ؛)بنغالديش(املقاتلني 

يف  احلـضور عـدل   ملضمان حق التعليم جلميع األطفال واختاذ تدابري فعالة لبلوغ زيادة كبرية              - ٥١
  ؛)إيطاليا(املدارس االبتدائية 

هذا املستوى املتدين لتعليم األطفال وإىل معدالت األمية، تنفيذ التدابري الالزمة لتغيري             بالنظر إىل   - ٥٢
  ؛)أذربيجان(واقع وتشجيع إعادة إدماج اجلنود األطفال يف اجملتمع ال
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إيالء أقصى األولوية للتدابري الرامية إىل حتسني ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وخاصة              - ٥٣
  ؛)فييت نام(مزيد من املوارد لربامج مكافحة الفقر واألمية من خالل تكريس 

 والالجئني، وضـمان    اختاذ التدابري الالزمة يف أقرب وقت ممكن حلماية حقوق املشردين داخلياً            - ٥٤
 للمعايري الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات احملددة الصادرة يف هـذا           محاية السكان املدنيني وفقاً   

عنية حبقوق اإلنسان وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين            الصدد عن اللجنة امل   
  ؛)هولندا (داخلياً

تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي؛ وسن قانون وطين بشأن التشرد الداخلي مـع      - ٥٥
ت األساسية   حلماية األطفال املشردين؛ والعمل بفعالية من أجل تلبية االحتياجا         تضمينه أحكاماً 

  ؛)النمسا(لألشخاص املتضررين من التشرد الداخلي؛ واختاذ كل التدابري لضمان محاية املدنيني 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان حرية تنقل العاملني يف اجملال اإلنساين حىت يتسىن هلم الوصول إىل                  - ٥٦
  ؛)كندا(الالجئني واملشردين 

  التماس وتلقي املساعدة التقنية واملالية من اجملتمـع الـدويل،           لتوصية جلنة حقوق الطفل،      وفقاً  - ٥٧
ال سيما من هيئات وبرامج األمم املتحدة، من أجل جتسيد خمتلف حماور ورقة استراتيجية احلـد      
من الفقر يف أرض الواقع، وخباصة من حيث استعادة األمن، وتوطيد السالم ومنع الرتاعـات،               

  ؛)اجلزائر(اء االقتصاد، وتنويع وتطوير الرصيد البشري وتعزيز احلكم الرشيد، وإعادة بن

مواصلة الدولة ما تبذله من جهود لضمان حقوق اإلنسان، على الرغم مما تواجهه مـن قيـود                   - ٥٨
حقيقية متعددة، وذلك بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومن اجملتمع الدويل بأسـره              

  ؛)بوركينا فاسو(

اجملتمع الدويل، وخباصة برامج ووكاالت األمم املتحدة، من أجل تعزيز برامج           التماس الدعم من      - ٥٩
، ال سيما يف جمال التثقيف      لبناء القدرات واملساعدة التقنية، أو إجيادها إن مل تكن متوافرة أصالً          

حبقوق اإلنسان، وعمالة األطفال، واألمن، ومساعدة األسر واجملتمعات احمللية على مكافحة آثار            
  ؛)كوت ديفوار(اإليدز، والتعليم، وقضاء األحداث /ر وفريوس نقص املناعة البشريةالفق

التماس الدعم التقين واملايل من اجملتمع الدويل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتغلب علـى                 - ٦٠
  ؛)جيبويت(الصعوبات االقتصادية اليت تفاقمت بسبب األزمة املالية احلالية 

عم التقين واملايل من اجملتمع الدويل حىت ال تذهب اجلهود املبذولة لتحقيـق احلكـم               التماس الد    - ٦١
  ؛)مجهورية الكونغو(الرشيد ُسدى 

طلب مزيد من الدعم من اجملتمع الدويل لتحسني حالة حقوق اإلنسان من خالل تقدمي املساعدة                  - ٦٢
  ؛)تشاد(التقنية حسب االقتضاء 
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تخـذه مـن    ين اجملتمع الدويل لتعزيز قدرات البلد، وبالتايل دعم ما          التماس املساعدة الالزمة م      - ٦٣
  ؛)املغرب(إجراءات، ال سيما من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

التماس املساعدة التقنية يف جماالت خمتلفة من اجملتمع الدويل، ال سيما املفوضية السامية حلقـوق               - ٦٤
  ).غابون(اإلنسان 

 .رية أفريقيا الوسطى يف التوصيات التالية، على أن تقدم ردودهـا يف الوقـت املناسـب               وستنظر مجهو   - ٧٥
  :وستدرج هذه الردود يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن         )أذربيجان(االنضمام  )/الربازيل( النظر يف االنضمام     - ١
 )املكسيك(التصديق  )/تركيا (النظر يف التصديق  /روب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      ض

  على االتفاقية؛

توقيـع االتفاقيـة    )/اململكة املتحـدة  (توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري         - ٢
 ردع التعـذيب مـن   ؛ من أجل إتاحة مزيد من وسائل )فرنسا(وبروتوكوهلا والتصديق عليهما    

  ؛)اململكة املتحدة(جانب قوات األمن والشرطة 

النظر )/فرنسا( تعجيل االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   - ٣
  ؛ وقبول اختصاص اللجنة املعنيـة حبـاالت االختفـاء          )األرجنتني(يف التصديق على االتفاقية     

  ؛)األرجنتني(القسري 

على الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد       ) األرجنتني(النظر يف التصديق    /)الربتغال(التصديق    - ٤
االنـضمام إىل  /الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرامي إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام         

  ؛)أذربيجان(الربوتوكول 

نسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة النظر يف التصديق على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإل   - ٥
أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛ واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم اجلوانب احملددة            
ملشاكل الالجئني يف أفريقيا؛ واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية؛ واتفاقية جنسية 

ل العنصري؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة      املرأة املتزوجة؛ واالتفاقيات الدولية بشأن الفص     
  ؛)األرجنتني(مناهضة التعذيب 

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(جتسيد الدولة لرغبتها يف جتديد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   - ٦

إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، ُتمنح ضمانات استقالل وموارد مادية وبشرية كافية، على أن   - ٧
  ؛)سبانياإ(ل يف إطار تعاون وثيق مع األمم املتحدة تعم

 ملبـادئ   تسريع الدولة جهودها لضمان حسن سري عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً              - ٨
  ؛)غانا(باريس 
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تكييف التشريع الداخلي مع املعايري الدولية املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا فيها              - ٩
  ؛)ألرجنتنيا(مبادئ باريس 

 كيماسعي الدولة إىل االستفادة من املساعدة التقنية اليت تتيحها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   - ١٠
  ؛)اجلزائر(تتمكن من تقدمي تقاريرها املتأخرة 

 تقدمي معلومات يف غضون سـنة        الداعي إىل  االستجابة إىل طلب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        - ١١
 بشأن مسألة تـشويه األعـضاء       ٢٠٠٥ة توصيات اللجنة الصادرة يف عام       واحدة بشأن متابع  
  ؛)الربتغال(التناسلية لإلناث 

بذل كل جهد ممكن لتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات يف الوقت املناسب؛ ورفع مستوى رد                 - ١٢
  ؛)تركيا(الدولة على االستبيانات اليت ترسلها اإلجراءات اخلاصة 

  ؛)املكسيك(توحة ومستمرة إىل مجيع آليات حقوق اإلنسان لزيارة البلد توجيه دعوة مف  - ١٣

دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس        ) النرويج(توجيه  )/التفيا(النظر يف توجيه      - ١٤
  حقوق اإلنسان؛

  ؛)أذربيجان(التعاون النشط مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة   - ١٥

تطبيقها على  من حيث   تشريعات الوطنية ذات الصلة مببدأ عدم التمييز، وخاصة         مراجعة كافة ال    - ١٦
 مع الصكوك الدولية اليت حتظر  تتوافق متاماًجلعلهااملرأة واألقليات، مبا يف ذلك األقليات اجلنسية، 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(مجيع أشكال التمييز 

يز ضد املرأة واإلسراع على وجه اخلـصوص        تعديل األحكام التشريعية اليت قد تنطوي على متي         - ١٧
  ؛)إيطاليا( مع الصكوك الدولية بعملية جعل قانون األسرة منسجماً

  ؛)الربتغال( مع الصكوك الدولية جعل قانون األسرة منسجماً  - ١٨

  ؛)فرنسا(تسريع مراجعة قانون األسرة إللغاء مجيع األحكام التمييزية ضد املرأة   - ١٩

عقوبة اإلعدام، والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل          بذل جهود إللغاء      - ٢٠
  ؛)الربازيل(اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية 

اغتنام الفرصة اليت طُرحت يف إطار املراجعة اجلارية لقانون العقوبات هبدف إلغـاء عقوبـة اإلعـدام                   - ٢١
  ؛)إيطاليا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد 

  ؛)الربتغال(مراجعة اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي لتناول مسألة عقوبة اإلعدام ستغالل فرصة ا   -٢٢
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  ؛)فرنسا(حذف أي إشارة إىل عقوبة اإلعدام من قانون العقوبات   - ٢٣

  ؛)سبانياإملانيا والربتغال وأ (إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً  - ٢٤

منع عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي األفراد العسكريني، مبـا يف ذلـك احلـرس       - ٢٥
الرئاسي، وتقدمي األفراد العسكريني املسؤولني عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء إىل العدالة 

  ؛)الواليات املتحدة(

  ؛)فرنسا(لسجون وخمافر الشرطة وضع حد حلاالت التعذيب وإساءة املعاملة يف ا  - ٢٦

إلغاء تعدد الزوجات، واعتماد خطة ملكافحة آفة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وجترمي هذه               - ٢٧
املمارسة، وتعبئة الرأي العام ضدها، واعتماد تدابري للحد من العنف ضد املرأة، سواء تعلق األمر 

  ؛)سبانياإ(باالغتصاب أو العنف املرتيل 

ر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واختاذ املزيد من اخلطوات ملنع حدوث هـذه املمارسـة               حظ   - ٢٨
  ؛)السويد(والتصدي هلا 

اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مع التركيز بصفة    - ٢٩
  ؛)نداك(نوع اجلنس ب ذات الصلةخاصة على قضايا العنف واإليذاء 

؛ وتعديل قانون العقوبات إللغاء جترمي      )فرنسا(حذف أي إشارة إىل جرمية السحر يف قانون العقوبات             - ٣٠
  ؛)اجلمهورية التشيكية(؛ وحذف جرمية السحر من قانون العقوبات )اململكة املتحدة(السحر 

 اجملتمع، مما يتيح االمتثال     تسريع اختاذ تدابري لضمان إعادة إدماج القصر الذين يتخلون عن أسلحتهم يف             - ٣١
 إىل جانـب األمـم      ،لالتفاقات اليت التزمت هبا احلكومة واحتاد القوى الدميقراطية من أجل الوحـدة           

  ؛)سبانياإ( غري نظامية قوىاملتحدة؛ وإبرام هذه االتفاقات وتنفيذها يف حالة ما تبقى من 

، واحلفاظ على النظام باالعتماد على قوات اختاذ تدابري ملموسة لتفكيك ميليشيات الدفاع الذايت   - ٣٢
  ؛)النمسا(جملموعات املسلحة من ا يف أي األمن النظامية، وتيسري وضع حد لتجنيد األطفال قسراً

مضاعفة اجلهود الرامية إىل التحقيق مع األفراد املعروف أهنم مسؤولون عن االنتهاكات اجلسيمة              - ٣٣
 ومنتصف عـام    ٢٠٠٥ورية أفريقيا الوسطى بني عام      حلقوق اإلنسان اليت وقعت يف مشال مجه      

ضمان إنصاف الضحايا، مبا يشمل احلق يف التعويض واجلرب؛         واحلرص على    وحماكمتهم؛   ٢٠٠٧
  ؛)السويد(ومواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني محاية السكان املدنيني 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  يستند إىل النظام اعتماد الدولة يف إطار التشريع احمللي قانوناً   - ٣٤
 جترم جرائم احلرب، وجرمية  العسكري أحكاماًالقضاءويرمي إىل تضمني القانون اجلنائي وقانون 

  ؛)كندا(اإلبادة اجلماعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 
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  ).ويجالنر(اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان متكن الصحفيني من العمل دون ختويف أو تدخل   - ٣٥

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة أو الدول اليت قدمتـها             /وتعكس مجيع االستنتاجات و     - ٧٦
  .وال ينبغي تأويلها على أهنا حظيت بتأييد الفريق العامل ككل .أو الدولة موضوع االستعراض/و

  االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض -  ثالثاً
  :رية أفريقيا الوسطى خالل عرض تقريرها بااللتزامات الطوعية التاليةالتزمت مجهو  - ٧٧

  ؛٢٠١٠إعادة تأهيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف موعد أقصاه عام   ) أ(
   علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة           ٢٠٠٩التصديق حبلول الربع األخري مـن عـام           ) ب(

  ؛١٩٨٩ يونيه/حزيران ٢٧لية يف البلدان املستقلة، املؤرخة املتعلقة بالشعوب األصلية والقب) ١٩٨٩(١٦٩رقم 
  ؛٢٠١٠إعداد واعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حبلول عام   )ج(
 ، القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون القضاء العسكري- اعتماد قوانني جديدة   )د(

  ؛)٢٠٠٩الربع األخري من عام ( اجلمعية الوطنية مت مشاريعها إىلوهي قوانني قُّد
العمل من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، وغريها من          )ه(

  .اجلرائم االقتصادية واجلرائم املماثلة
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  املرفق

 تشكيلة الوفد

 La délégation de la République centrafricaine était dirigée Monsieur Henri MAIDOU, Ancien 
Vice-Président de la République, Conseiller Personnel du Chef d’Etat, Responsable des Droits de 
l’Homme et de la Bonne Gouvernance, Président de Suivi des Actes du Dialogue Politique Inclusif ; et 
était composée de cinq membres: 

S.E. M. SAMBA Léopold Ismael, Ambassadeur de la République Centrafricaine auprès de l’Office 
des Nations Unies et des autres Organisations Internationales à Genève ; 

M. El hadj Abacar Dieudonné NYAKANDA, Haut Commissaire aux Droits de l’Homme et à la 
Bonne Gouvernance ; 

M. Basile DIBA, Chargé de Mission ; 

Mme Clara Annicette NZAPAOKO, Magistrat, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal 
Militaire Permanent (TMP) ; 

Mme Lydie-Euloge MBELET, Avocat. 

 -  -  -  -  -  
  


