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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واستعرضت حالة حقوق   . ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين تشرين   ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

     / تـشرين األول ٢٥ الوسطى يف اجللسة التاسـعة املعقـودة يف         أفريقيااإلنسان يف مجهورية    
وترأس كلود لينغا، وزير حقوق اإلنسان، وأرسني ساندي، وزير العـدل،           . ٢٠١٣أكتوبر  

 أفريقيـا رير بشأن مجهوريـة     واعتمد الفريق العامل هذا التق    .  الوسطى أفريقياوفد مجهورية   
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣١الوسطى يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
إيطاليـا  :  الوسـطى أفريقيـا لتيسري استعراض احلالة يف مجهوريـة   ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  .رية فرتويال البوليفارية وموريتانياومجهو

، ١٦/٢١  من مرفق القـرار    ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  : الوسطىأفريقياصدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف مجهورية 

ــين  ) أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/17/CAF/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            ) ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/17/CAF/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

موجز أعّدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               ) ج(  
  ).A/HRC/WG.6/17/CAF/3) (ج(١٥ للفقرة

طريق اجملموعة الثالثيـة قائمـة أسـئلة         الوسطى عن    أفريقياوأحيلت إىل مجهورية      -٤
 وسلوفينيا، والسويد، وليختنـشتاين، واململكـة        واجلمهورية التشيكية،  مسبقاً أملانيا،  أعدهتا

وترد هذه . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية      
  .الدوري الشاملاألسئلة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض 

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

   من جانب الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة  -ألف  
استهل وزير حقوق اإلنسان املكلّف بتنسيق العمل اإلنساين ورئيس الوفد كلمتـه              -٥

ه  يف هـذ   املشاركوأعرب، نيابة عن الوفد     .  الوسطى أفريقيااالفتتاحية بتقدمي وفد مجهورية     
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 الوسطى وقادة املرحلة االنتقالية ألعضاء جملـس        أفريقياالدورة، عن امتنان شعب مجهورية      
حقوق اإلنسان ملا يولونه من اهتمام لألوضاع يف البلد وملسائل الدفاع عن حقوق اإلنـسان          

  .  الوسطىأفريقياوتعزيزها يف مجهورية 
اد التقرير الدوري للبلد  وسلط وزير حقوق اإلنسان الضوء بعد ذلك على عملية إعد           -٦

والظروف العصيبة اليت أعد فيها التقرير، قبل أن يعرب عن امتنان احلكومة ملنظومـة األمـم       
بااللتزامات اليت أخذهتا   اً  وذكّر أخري . ما بذلته احلكومة من جهود    وأشار كذلك إىل    . املتحدة

إىل اً   مـشري  ٢٠٠٩م   الوسطى على عاتقها أمام جملس حقوق اإلنسان يف عا         أفريقيامجهورية  
 املستقبل  وآفاق وإىل دواعي القلق     ، من أجل الوفاء هبذه االلتزامات     اآلناألعمال املنجزة حىت    

  .يف جمال حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين، قبل أن حييل الكلمة إىل وزير العدل ليقدم التقرير
ية جلمهوريـة   اجلغرافاجلوانب  وبدأ وزير العدل املكلف باإلصالح القضائي بعرض          -٧

وقدم بعد ذلك اإلطار    . املتعاقبةة احلكم    الوسطى وتنظميها اإلداري واقتصادها وأنظم     أفريقيا
 الوسـطى،   أفريقيـا املؤسسي والقانوين لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها يف مجهوريـة           

أن املؤسسات كانت موجودة على الدوام رغم بعض التعديالت املرتبطـة بـالفترة             اً  موضح
وسلّط الوزير الضوء على امليثاق الدستوري للمرحلة االنتقالية الذي اعتمده اجمللس           . نتقاليةاال

 بناء على توافق واسع يف اآلراء، وهو ميثاق         ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٨الوطين االنتقايل وأُقر يف     
ويكرس امليثاق الدستوري مبدأ الفصل بني السلطات   . ٢٠٠٤ مجيع أحكام دستور عام      جيسد
  . الل السلطة القضائيةواستق

 الوسطى بالصكوك القانونية الدولية حلقـوق       أفريقياوأعاد الوفد تأكيد تقّيد مجهورية        -٨
ويشكل إنشاء وزارة حقوق اإلنسان املكلفة      . اإلنسان وذكّر بالصكوك الرئيسية املصّدق عليها     

  . مان محاية األفرادبتنسيق العمل اإلنساين خطوة إضافية إىل األمام تعكس رغبة احلكومة يف ض
وأشار الوفد إىل التدابري الرئيسية املتخذة إلعمال احلقوق املدنيـة والـسياسية، وإىل               -٩

 ٢٠١٠تطورات القانون اجلنائي اجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد املعتمدين يف عـام             
  مهمة تتمثـل يف    ومثة تطورات . كثرية ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان     اً  اللذين يكرسان أحكام  

ـ   تعديل مدة االحتجاز قيد التحقيق، وحضور طبيب وحمـام             األوىل مـن    ساعاتخـالل ال
  .رهن احملاكمة االحتجاز

      / آب ٢يف  وقّـع   وأوضح الوفد أن رئيس الدولة املكلف بقيادة املرحلة االنتقاليـة             -١٠
 العقوبـة   صك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب ٢٠١٣أغسطس  

  . املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأحاله إىل اهليئة الوديعة أو
 أشار الوفد إىل أن الفترة اليت أعقبت التغيري الـسياسي           ،وفيما يتعلق حبرية الصحافة     -١١

 مل تشهد أي حالة سجن لصحفي وأن رئيس الدولة          ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٤الذي حدث يف    
 أنه لن يسمح أثناء واليته بسجن أي صحفي         ية أعلن على املأل   حلة االنتقال املكلف بقيادة املر  

  . أو احتجاز أي كان جبرمية رأي
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وحتظى حقوق الالجئني واملشردين باهتمام خاص من جانب احلكومة اليت صدقت             -١٢
  . على صكوك قانونية دولية وإقليمية كثرية

تعويضات إىل ضحايا   يتعلق بتقدمي    قيد الصياغة وأشار الوفد إىل وجود نص قانوين         -١٣
عقب إنشاء جلنة حتقيق خمتلطة مكلفة بالتحقيق       وذلك  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،     

يف اجلرائم واملخالفات وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان، وكذلك يف قضايا االعتـداء             
  .على املمتلكات

ء من صياغة مشروع قانون يرمـي    أشار الوفد إىل االنتها   ،  وخبصوص عقوبة اإلعدام    -١٤
إلغاء تلك العقوبة ببساطة وأنه مل يبق سوى إدخال هذا الـنص يف العمليـة التـشريعية                  إىل

  . ليعتمده اجمللس الوطين االنتقايل
 إحراز الوسطى، أشار الوفد إىل      أفريقياويف إطار إعمال احلق يف الثقافة يف مجهورية           -١٥

 وزارة مكلفة بالنـهوض     ٢٠١٣لتراث، إذ أنشئت يف عام      تقدم ملحوظ يف ميدان الثقافة وا     
  . بالفنون والثقافة

وخبصوص حقوق الضعفاء واحلقوق التضامنية، أشار الوفد إىل أن التزام احلكومـة              -١٦
السياسي جتاه املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة جتسد باعتماد نصوص قانونية ووثائق إطارية            

" املنظمة الدوليـة للمعـوقني    "عم من املنظمة غري احلكومية      معينة عالوة على اختاذ تدابري بد     
  . هبدف متكني هؤالء األشخاص من املشاركة بصورة كاملة يف احلياة العامة

وخبصوص النساء، أوضح الوفد أن احلكومة باشرت عمليات إصالح قـانوين مـن      -١٧
التكافؤ، وتنقيح مدونة  سن مشروع القانون املتعلق ب   سيما الأجل تعزيز ومحاية حقوق املرأة،      

لقرار جملس  اً  األسرة هبدف دمج املعايري الدولية وإشراك النساء يف عملية تسوية الرتاعات وفق           
  . احلياة السياسية ال يزال ضعيفاًوأشار الوفد إىل أن متثيل النساء يف). ٢٠٠٠(١٣٢٥األمن 
ـ            -١٨ متنوعـة   اًوحيظى األطفال باهتمام خاص من احلكومة اليت خصصت هلم أحكام
واُتخذت تـدابري خمتلفـة حلمايـة حقـوق         . امليثاق الدستوري والقانون اجلنائي اجلديد     يف

  . وتعزيزها األطفال
وُيعترف حبقوق األقليات، ال سيما البيغمي آكا أو بياكا والبوهل مبورورو واملهق،              -١٩

 الوسـطى   ريقياأفوصّدقت مجهورية   . هلذه الفئات اً  خاصاً  وتويل حكومة البلد كذلك اهتمام    
بـشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠يف  

  . الشعوب األصلية والقبلية
إىل أن إعادة السلم واألمن واألوضاع اإلنسانية امللحـة تـشكل، يف            الوفد  وأشار    -٢٠

تشمل إجراءات برنامج طوارئ حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية، جماالت عمل ذات أولوية و
منها نزع السالح وتسريح اجلنود وإعادة إدماج املقاتلني القدامى وإصالح قطـاع األمـن              

  .وتعزيز مشاركة اجلماعات احمللية يف تعزيز السلم
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إىل الـصعوبات والعقبـات الـسياسية       اً   الوسطى أيض  أفريقياوأشار وفد مجهورية      -٢١
وق اإلنسان ومحايتها، قبل أن خيتم بتوجيـه        واالقتصادية واالجتماعية اليت تعترض تعزيز حق     

 الراميـة إىل  نداء إىل اجملتمع الدويل كي يقدم الدعم التقين واملايل إىل احلكومة يف جهودهـا               
  .حتسني األوضاع األمنية واإلنسانية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      . ناتببيااً   وفد ٧٠أثناء احلوار التفاعلي أدىل       -٢٢

  . الفرع الثاين من هذا التقرير
وناشدت بلجيكا احلكومة االلتزام باحترام حقوق اإلنـسان وتنفيـذ الدميقراطيـة              -٢٣

وأعربت عـن   . ومكافحة اإلفالت من العقاب   اً  وإرساء النظام العام وتسوية املنازعات سلمي     
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. الرتاعات املسلحةقلقها إزاء حالة األطفال يف 

وأشادت بنن بالدولة لتصديقها على صكوك حقوق اإلنسان واعتمادها تدابري مـن              -٢٤
أجل املساواة بني اجلنسني واحلد من الفقر ومحاية حقوق األطفال وتعميم التعليم ومكافحـة              

ل حتـسني التمتـع حبقـوق        اجلهود يف سبي   توحيدودعت السلطات إىل    . العنف ضد املرأة  
وقدمت توصيات  . اإلنسان، وأعربت عن دعمها لطلب الدولة مساعدة أمنية وإنسانية ومالية         

  .يف هذا الصدد
املدنيني واحترام  تستهدف  أي أعمال عنف    وقف  وناشدت بوتسوانا مجيع األطراف       -٢٥

بيل إعـادة   وشجعت احلكومة على مواصلة دعم جهود اجملتمع الدويل يف س         . حقوق اإلنسان 
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. السلم واألمن

ورحبت الربازيل باستعداد الدولة ملواجهة حتديات ما بعد الرتاع لكنها أعربت عـن     -٢٦
قلقها إزاء الطابع املعقد لألوضاع وعدم التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         

. سلحة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      امل الرتاعاتالطفل بشأن اشتراك األطفال يف      
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد

وأعربت توغو عن قلقها ألن األزمات املتكررة واالنتهاكات املـستمرة واملتفـشية              -٢٧
حلقوق اإلنسان يف البلد حالت دون تنفيذ التوصيات املنبثقة عن جولة االستعراض الـدوري              

الدويل دعم املبادرات الرامية إىل مـساعدة الدولـة علـى          وناشدت اجملتمع   . الشامل األوىل 
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. اخلروج من دوامة األزمات وتعزيز السلم

ورحبت بوروندي بإلغاء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وشجعت الدولـة      -٢٨
ت باجلهود الراميـة إىل     وأشاد. على تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

وناشدت اجملتمع الدويل دعم الدولـة يف جماهبـة         . حتسني املرافق املدرسية والنهوض بالتعليم    
  .وقدمت بوروندي توصية يف هذا الصدد. التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
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صاناهتا ورحبت كمبوديا بالتصديق على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وح           -٢٩
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. واتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

وأعربت السويد عن قلقها إزاء عمليات النهب واالغتصاب واإلعـدام بـإجراءات         -٣٠
موجزة وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفالت شبه الكامل من العقاب على تلك        

وقدمت توصيات  . سة زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث      األفعال وانتشار ممار  
  .يف هذا الصدد

والحظت تشاد أن البلد يتخبط يف أوضاعه الراهنة وأن حالة حقوق اإلنسان تظـل              -٣١
وناشدت تشاد اجملتمع الدويل مساعدة البلد على التصدي النعدام األمن واحلالة           . مبعث قلق 

  .اإلنسانية العصيبة
بشأن ) ١٩٨٩(١٦٩وأشادت شيلي بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -٣٢

الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، والحظت التحديات املتصلة بالفـساد واألميـة             
وأعربت عن دعمها للطلب املوجـه إىل اجملتمـع الـدويل           . واخنفاض األجور يف القطاع العام    

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. مساعدة لتعزيز قدرات املؤسساتأجل احلصول على  من
وأعربت الصني عن تقديرها للجهود املبذولة يف سبيل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                -٣٣

علـى التنميـة    اً  شـديد اً  ومحايتها رغم صعوبة احلالة األمنية واإلنسانية اليت تشكل خطـر         
  .وقدمت توصية يف هذا الصدد. االجتماعية االقتصادية

وأعربت جزر القمر عن انشغاهلا إزاء اهلوة الشاسعة بني رغبة احلكومة يف الوفـاء                -٣٤
وأشـارت  . بالتزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان والعقبات املعقدة الكثرية اليت تعترضها          

وقّدمت . إىل النداءات املوّجهة من أجل تقدمي املساعدة إىل البلد للتغلب على األزمات الراهنة       
  .يات يف هذا الصددتوص
. وسألت كوستاريكا عن التدابري املعتمدة للتـصدي للوضـع اإلنـساين الـراهن              -٣٥

وقدمت توصـيات   . والحظت وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ودعت البلد إىل إلغاء هذه العقوبة          
  .يف هذا الصدد

ية إىل  والحظ الكونغو جمموعة املشاكل الكبرية اليت أعاقت اجلهود واملبادرات الرام           -٣٦
والحظ ما اختذ من تدابري مؤسسية وقانونية منها اعتماد . تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية

  .وقدم توصية يف هذا الصدد. ٢٠١٠القانون اجلنائي لعام 
وسلّمت كوت ديفوار باألوضاع الصعبة والحظت بتقدير ما اختذ من تدابري لضمان     -٣٧

وأعربـت عـن دعمهـا      . افية ومحاية الفئات الضعيفة   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق   
وقـدمت  . مـن للنداءات املوجهة إىل اجملتمع الدويل ملساعدة الدولة على إعادة الـسلم واأل           

  .توصيات يف هذا الصدد
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 الوسطى على إضفاء املزيد من املصداقية والتوازن        أفريقياوشجعت كرواتيا مجهورية      -٣٨
يل الوطين وإعادة األمن وسيادة القانون ومكافحة اإلفالت من         بني اجلنسني على اجمللس االنتقا    

والحظت عدم التصديق بعُد على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل           . العقاب
  .وقدمت كرواتيا توصيات يف هذا الصدد.  املسلحةالرتاعاتبشأن اشتراك األطفال يف 

إزاء التقارير املتعلقـة بانتـهاكات       عن استمرار قلقها   اجلمهورية التشيكية    وأعربت  -٣٩
 الوسطى وشجعتها على الشروع يف عمليـة املـصاحلة          أفريقياحقوق اإلنسان يف مجهورية     

   .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. الوطنية
وأشادت مجهورية الكونغو الدميقراطية مبا وضع من قوانني وأنشئ من مؤسـسات              -٤٠

ن انعدام االستقرار السياسي واالقتصادي حيـول       والحظت أ . ملعاجلة مسألة حقوق اإلنسان   
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. دون التمتع باحلقوق

وحثت شركاء البلد   . وشّجعت جيبويت مجيع األطراف على املصاحلة ووقف العنف         -٤١
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. على املساعدة يف إجياد حلّ توافقي للصعوبات

جلهود املبذولة يف سبيل ضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         واعترفت إكوادور با    -٤٢
 فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، والحظت زيادة حاالت االختفاء القسري واإلعـدام           سيما الو

  . وقّدمت توصيات يف هذا الصدد. بإجراءات موجزة واإلعدام خارج نطاق القانون
اإلنسان، وحثتها على إعـادة     والحظت مصر أن احلكومة أعطت األولوية حلقوق          -٤٣

إحالل األمن واحلكم الدميقراطي والنظام الدستوري من خالل إنـشاء مؤسـسات أمنيـة              
  .وقدمت توصيات. وقضائية فعالة

 الوسطى على إجراء انتخابات دميقراطية وحتـسني        أفريقياوحثّت إستونيا مجهورية      -٤٤
وأشادت بامتثاهلا للـصكوك    . اجلنائيحالة حقوق اإلنسان وإلغاء عقوبة اإلعدام من قانوهنا         

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. الدولية
 الوسطى على الصكوك الدوليـة حلقـوق   أفريقياوأشادت إثيوبيا بتصديق مجهورية       -٤٥

وقـدمت  . ودعت اجملتمع الدويل إىل مساعدهتا ودعمهـا      . اإلنسان وسّنها ضمانات قانونية   
  . توصيات يف هذا الصدد

. نسا إىل اعتزامها مواصلة تشجيع اجملتمع الدويل على مساعدة الدولـة          وأشارت فر   -٤٦
ورّحبت مبوقف احلكومة االنتقالية إزاء املصاحلة، وحثّت السلطات على إعادة األمن وتنظيم            

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. انتخابات شفافة
ثت اجملتمـع   وح. ٢٠٠٩وأقّرت الغابون بالعراقيل اليت تعترض تنفيذ توصيات عام           -٤٧

الدويل على مواكبة ما تبذله الدولة من جهود يف سبيل إعادة تفعيل املؤسسات وتنفيذ آليات               
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. حقوق اإلنسان
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وسألت أملانيا عن التدابري املتخذة لضمان امتثال العملية االنتقالية ملبـادئ حقـوق               -٤٨
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. ولالشفافية والشممن حيث  سيما الاإلنسان، 

 ورحبت تايلند باملرسوم الرئاسي القاضي حبلّ مجاعة سيليكا وإعادة سيادة القـانون،             -٤٩
لكنها أعربت عن قلقها إزاء العنف الطائفي وهنب املراكز الصحية، وسلّطت الضوء على احلاجة 

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. إىل توفري احلماية واملياه املأمونة والصرف الصحي للمواطنني
 الوسطى وجملس حقوق اإلنسان     أفريقياوأشادت أيرلندا باحلوار الدائر بني مجهورية         -٥٠

وحثت أيرلندا احلكومة االنتقاليـة     . وسلّطت الضوء على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب       
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. على التصدي للعنف اجلنسي واجلنساين

أشارت إيطاليا إىل أنه ينبغي عدم التسامح مع اإلفالت مـن العقـاب والعنـف               و  -٥١
الطائفي، وأعربت عن دعمها للنداء املوجه من الدولة ملساعدهتا على إعادة األمـن وتعزيـز              

  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. حقوق اإلنسان
م الدسـتوري،  وشددت اليابان على احلاجة إىل اختاذ تدابري إلعادة إحـالل النظـا     -٥٢

 اإلفالت من العقـاب  لىوأعربت عن أملها يف القضاء ع . وحتسني الوضعني األمين واإلنساين   
وأعربت عن قلقها إزاء العنف اجلنسي ضـد املـرأة          . وحظر االحتجاز التعسفي والتعذيب   

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. وطالبت بإنفاذ قانون منع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
. والحظت التفيا إنشاء جلنة حتقيق مشتركة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنـسان    -٥٣

  . وقّدمت توصيات يف هذا الصدد. ودعت إىل مواصلة هذا العمل وتعزيز اختصاصات اللجنة
وأعربت ليتوانيا عن قلقها إزاء الوضع األمين وانتهاكات حقوق اإلنسان، لكنـها              -٥٤

والحظت أن الدولة مل تصدق بعُد على الربوتوكـول         . ةالحظت إنشاء جلنة حتقيق مشترك    
 املـسلحة رغـم أهنـا       الرتاعاتاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف         

صّدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء              
  . ليتوانيا توصيات يف هذا الصددوقدمت . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ملا ارتكب من   اً  وقالت لكسمربغ إهنا ال تزال قلقة إزاء الوضع األمين واإلنساين نظر            -٥٥
وقدمت توصـيات يف    .  ضد السكان املدنيني   سيما الجتاوزات وانتهاكات جسيمة عديدة،     

  .هذا الصدد
وقالت إهنـا   . ليم للجميع وتساءلت ملديف عن حالة خطة العمل املتعلقة بتوفري التع          -٥٦
وشّجعت ملديف اجلهود الرامية    . تزال قلقة إزاء اجلماعات املسلحة اليت تستخدم األطفال        ال

  . وقّدمت توصيات يف هذا الصدد. إىل محاية حقوق املرأة واألطفال وكبار السن
وأشادت موريتانيا باجلهود الرامية إىل تعزيز العدالة واإلنصاف وضـمان احلقـوق              -٥٧

وشددت على أمهية التعاون واحلوار ملكافحة العنصرية وضـمان سـن           . واحلريات األساسية 
  .وحثت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة. التشريعات املالئمة
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وأقّرت املكسيك مبشاركة منظمات اجملتمع املدين يف تلبية احتياجـات املـواطنني،              -٥٨
وتعتزم املكسيك تقاسم ما اكتـسبته مـن        . الصحة يف جمال التعليم والبنية التحتية و      سيما ال

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. خربات واستفادته من دروس مع الدولة بغرض مساعدهتا
 الوسطى تعتزم التصديق علـى      أفريقياوتساءل اجلبل األسود عما إذا كانت مجهورية          -٥٩

الرتاعـات املـسلحة     يف   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال       
عن التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع           اً  التوقيع عليه، وتساءل أيض    بعد

  . وقدم توصيات يف هذا الصدد). ٢٠٠٠(١٣٢٥أشكال التمييز ضد املرأة وقرار جملس األمن 
عاقـة،  وأشاد املغرب بتحسني محاية حقوق املرأة واألطفال واألشـخاص ذوي اإل            -٦٠

وشجع على املضي   .  وإنشاء جملس أمن قومي    ٢٠١٠ورّحب مبراجعة قانون األسرة يف عام       
وقدم توصيات  . يف اإلصالحات، وحتديد متطلبات املساعدة التقنية املنتظرة من اجملتمع الدويل         

  .يف هذا الصدد
لعنـف   ا سيما الو قالت هولندا إهنا ال تزال قلقة إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان، و             -٦١

وحثت على إعادة السلم واألمن     . اجلنسي ضد املرأة، وعدم احلصول على املساعدة اإلنسانية       
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. وسيادة القانون

.  التحديات اخلطرية اليت تعترض تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها         نيجريياوالحظت    -٦٢
  .توصيات يف هذا الصددوقدمت . وحثت اجملتمع الدويل على تقدمي مساعدة عاجلة

ورحبت بالتـصديق علـى     . والحظت الربتغال أن عقوبة اإلعدام ال تطبق بالفعل         -٦٣
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

. إلنساناألطفال يف املواد اإلباحية وإنشاء جلنة حتقيق مشتركة للتحقيق يف انتهاكات حقوق ا            
  . وقّدمت الربتغال توصيات يف هذا الصدد

 سيما الوأقرت مجهورية كوريا باجلهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان، و            -٦٤
وأعربت عن قلقهـا إزاء     . تلك اخلاصة بالفئات الضعيفة، رغم التحديات املترتبة على الرتاع        

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. العنف اجلنسي واجلنساين
وشّجعت مجهورية مولدوفا احلكومة االنتقالية على مواصلة جهودها الرامية إىل حل             -٦٥

ورحبت بتوقيع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل     . األزمة وإعادة السلم واألمن   
وباجلهود الرامية إىل تنفيذ اتفاقية القضاء علـى        الرتاعات املسلحة   بشأن اشتراك األطفال يف     

 توصـيات يف    توقدم). ٢٠٠٠(١٣٢٥كال التمييز ضد املرأة وقرار جملس األمن        مجيع أش 
  .الصدد هذا
وذكّرت رومانيا الدولة بالتزاماهتا القائمة فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان، مـشرية يف               -٦٦

ورحبت بـإعالن   . الوقت ذاته إىل الطابع املعقد للعملية االنتقالية والصعوبات اليت تعترضها         
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. ليكاحلّ مجاعة سي
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 الوسطى من تـدابري حلمايـة حقـوق         أفريقياوأشادت رواندا مبا اختذته مجهورية        -٦٧
.  الـضارة   اإلنـاث  ختـان  النساء من العنف ومنع ممارسات       اإلنسان، وخباصة قانون محاية   

 محاية حقوق   وأعربت عن قلقها إزاء استمرار األزمة الذي يهّدد بتقويض اجلهود الرامية إىل           
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. اإلنسان

. والحظت السنغال أن السلم واألمن أساسيان لتحقيق التنمية والتمتع حبقوق اإلنسان            -٦٨
  .وحثت على اختاذ إجراءات لوقف أعمال العنف وسلطت الضوء على أمهية الدعم الدويل

نسان وسن قانون حظر العنـف      وأشادت سرياليون بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإل        -٦٩
وقـدمت  .  الوسطى أفريقياوالحظت التحديات والعوائق اليت تواجهها مجهورية       . ضد املرأة 

   .توصيات يف هذا الصدد
وأشارت سنغافورة إىل ضرورة إعادة األمن الداخلي واحلفاظ على سيادة القانون من   -٧٠

 الوسطى تبذل قصارى جهودهـا  اأفريقيوالحظت أن مجهورية  . أجل التمتع حبقوق اإلنسان   
.  حتديات عديدة   ال تزال تواجه   هايف سبيل استمرار الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية لكن        

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد
 الوسطى على التعاون مع اإلجراءات اخلاصـة        أفريقياوشّجعت سلوفاكيا مجهورية      -٧١

وأعربت عن قلقها إزاء جتنيـد األطفـال        . جمللس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اخلبري املستقل       
وتساءلت عن التدابري املزمع اختاذهـا، إىل       . والتقارير املستمرة عن العنف اجلنسي واجلنساين     

. جانب تعديل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، من أجل التصدي للعنف اجلنسي           
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد

قلقها إزاء التقـارير املتعلقـة بوضـع األطفـال اجملنـدين            وأعربت سلوفينيا عن      -٧٢
كما أعربت عن قلقها إزاء العنف اجلنسي املتصل بالرتاع وكذا العنف       . واملستخدمني كجنود 

  .وقدمت سلوفينيا توصيات يف هذا الصدد. اجلنسي واجلنساين املتأصل يف عادات السكان
 الوسطى من حتديات ومشاكل     يقياأفر ما تواجهه مجهورية     أفريقياوالحظت جنوب     -٧٣

وقالت إهنا  . ودعت اجملتمع الدويل إىل توفري املساعدة التقنية وبناء القدرات        . يف أعقاب الرتاع  
 الوسطى وستواصل دعم االحتاد األفريقي يف هـذا         أفريقياال تزال ملتزمة مبساعدة مجهورية      

  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. الصدد
ان التقدم احملرز يف مكافحة اجلرائم وحتسني مرافق الـسجون          والحظ جنوب السود    -٧٤

عن قلقه الشديد إزاء حالة حقـوق       اً  جماوراً  وأعرب بصفته بلد  . السجونموظفي  وتدريب  
ودعا جنوب السودان اجملتمع الدويل إىل املـضي يف        . وقدم توصيات يف هذا الصدد    . اإلنسان

  . توفري املساعدة التقنية وبناء القدرات
 الوسطى اإلجيايب مع جملس حقوق اإلنسان       أفريقياوالحظت إسبانيا تعاون مجهورية       -٧٥

وشجعت احلكومة االنتقالية على تركيز جهودها على محاية        . والتعيني املرتقب خلبري مستقل   
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد.  النساء واألطفالسيما ال اً،أشد الفئات ضعف
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 الوسطى على محايـة حقـوق اإلنـسان         أفريقياة  والحظ السودان تصميم مجهوري     -٧٦
ودعا السودان اجملتمـع    . ٢٠٠٩وأشادت بتنفيذ معظم التوصيات املقبولة يف عام        . وتعزيزها

  .وقدم توصية يف هذا الصدد. الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنسان
ال واستخدامهم كجنود مـن     وسألت كندا عن التدابري املتخذة ملكافحة جتنيد األطف         -٧٧

قبل اجلماعات املسلحة، وشجعت على املضي يف بذل اجلهود لتـسجيل هـؤالء األطفـال         
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف احلياة املدنية

وأشادت إندونيسيا بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وطلبت املزيد من             -٧٨
 الوسطى مـن جهـود   أفريقياوأعربت عن تقديرها ملا تبذله مجهورية . هبذا الشأناملعلومات  

  .وقدمت إندونيسيا توصيات يف هذا الصدد. لضمان توفري التعليم للجميع
فاسو التقدم احملرز رغم العراقيل والصعوبات، من قبيل تعـديل           والحظت بوركينا   -٧٩

طفال املولودين خارج نطاق الزواج باحلقوق      قانون األسرة، واجلهود املبذولة لضمان متتع األ      
على قدم املساواة مع غريهم، ومشاركة املرأة يف احلياة السياسية، وحظر تـشويه األعـضاء               

  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. التناسلية لإلناث، وتقدمي تعويضات للضحايا
ت تعـديل   والحظ. ودعت تونس إىل مالحقة مرتكيب هذه الفظائع مالحقة منهجية          -٨٠

وأعادت تأكيد دعمها للدولة    . قانون األسرة وشّجعت على مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة        
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. من أجل إعادة االستقرار والدميقراطية وسيادة القانون

والحظت أوغندا إنشاء أطر قانونية ومؤسسية، مبا يف ذلك إنشاء جملس الوسـاطة               -٨١
ضع خطة تنمية صحية وطنية جديدة لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات الرّضع،           الوطين، وو 

. اإليدز من أحد الوالدين إىل الطفـل      /ووضع برنامج ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية       
   .وقدمت توصيات يف هذا الصدد

 الوضـع   وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن جزعها إزاء           -٨٢
بشكل وأعربت عن قلقها    . ٢٠١٣اخلطري حلقوق اإلنسان الذي تفاقم بشكل كبري خالل عام          

 ضرورةوأشارت إىل   .  إزاء التقارير املتعلقة بتجنيد األطفال وارتكاب العنف ضد املدنيني         خاص
لثقافة اإلفالت من العقاب ويعمل على إعـادة تـشكيل          اً  أن يضع اجمللس االنتقايل الوطين حد     

  . وقدمت اململكة املتحدة توصيات يف هذا الصدد. ومة دستورية عن طريق إجراء انتخاباتحك
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء التقارير املتعلقـة بانتـهاكات              -٨٣

قدرة احلكومة على توفري احلماية الكافية إزاء حقوق اإلنسان من جانب أفراد مجاعة سيليكا و       
وقـدمت توصـيات يف     . إعالن جنامينا وامليثاق االنتقايل   االلتزام ب ودعت إىل   . ادجلميع األفر 

  .الصدد هذا
، وبتوقيـع   ١٦٩وأشادت أوروغواي بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -٨٤

الرتاعـات املـسلحة    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف          
الختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل           والربوتوكول ا 
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األطفال يف املواد اإلباحية، وباملوافقة على زيارات املقـررين اخلاصـني حلقـوق اإلنـسان،               
  . وقّدمت أوروغواي توصيات يف هذا الصدد. وباخلطوات املتخذة يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام

 فرتويال البوليفارية اجملتمع الدويل إىل تقدمي مـساعدة عاجلـة إىل            ودعت مجهورية   -٨٥
ونددت بانتهاكات حقوق اإلنسان،    .  الوسطى إلعادة السلم والنظام بسرعة     أفريقيامجهورية  

 نيوأشارت إىل أنه جيب على املسؤولني احلكومي      .  تلك اليت تطال النساء واألطفال     سيما الو
  . ادة بناء الوطن والبحث عن حلول دائمة لألزمةمن مجيع اجلهات أن يتعهدوا بإع

نام الصعوبات والعراقيل اليت ال تزال تعتـرض تنفيـذ املبـادرات            يت  والحظت في   -٨٦
وحيتاج البلد إىل املزيـد مـن       . والتدابري الرامية إىل ضمان التمتع الكامل باحلقوق واحلريات       

أن تؤدي املساعدة الدولية واإلقليمية     احلزم واجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ وينبغي        
  . نام توصيات يف هذا الصدد تيوقدمت في.  يف هذا السياقمهماًاً دور
 عن طريـق    سيما الوالحظت اجلزائر اجلهود املبذولة حلماية مجيع حقوق اإلنسان،           -٨٧

. ريالعسكالقضاء  إدخال تعديالت على القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون          
وقـدمت  .  املشاكل السياسية واألمنية   التغلب على وقالت إهنا تدعم اجلهود املبذولة يف سبيل        

  .اجلزائر توصيات يف هذا الصدد
شديد إزاء ترّدي الوضع اإلنساين وحالة حقوق       عن استمرار قلقها ال    أنغوال   وأعربت  -٨٨

مواصلة جهوده يف سـبيل     وحثّت اجملتمع الدويل على     .  الوسطى أفريقيااإلنسان يف مجهورية    
   .وقّدمت أنغوال توصيات يف هذا الصدد. احلد من تفاقمهما

وأعربت األرجنتني عن قلقها إزاء الوضع السياسي واألمين واإلنساين الذي يعيـشه              -٨٩
يف محايـة حقـوق   اً وشّجعت البلد على املضي قـدم . البلد ويقوض التمتع حبقوق اإلنسان  

اق مبا اختذ من تدابري تشمل القرار الذي اعتمده جملس حقوق           اإلنسان، ورحبت يف هذا السي    
  . وقدمت األرجنتني توصيات يف هذا الصدد. اإلنسان بشأن املساعدة التقنية

ورحبت أرمينيا بالتدابري املتخذة حلماية حقوق اإلنسان يف خضم وضـع سياسـي               -٩٠
يذ هذه التدابري على واقتصادي واجتماعي صعب، وشجعت على مواصلة اجلهود يف سبيل تنف     

وشددت على دور التعليم يف إعادة بناء البلد واجملتمع، وأشارت إىل خطة عمـل              . حنو فعال 
وقدمت توصيات  . اليت تراعي االحتياجات احملددة للبنات والنساء     ) ٢٠١٥-٢٠٠٣(التعليم  

  . يف هذا الصدد
. خدام اجلنود األطفـال   وقالت أستراليا إهنا ال تزال قلقة إزاء الوضع اإلنساين واست           -٩١

واعترفت . وحثت السلطات على مساءلة املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان         
  .وقدمت أستراليا توصيات يف هذا الصدد. إلغاء عقوبة اإلعدامالدولة ببالتزام 
اً وأعربت النمسا عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان والحظـت أنـه نـادر               -٩٢
وأعربت عن جزعها إزاء استخدام األطفال من قبل مليشيات الدفاع الـذايت            . احيقق فيه  ما

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. احمللية ومجاعة سيليكا
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ويف أعقاب ما قدمه أعضاء فريق العمل من مداخالت خمتلفة ختللتـها مالحظـات                -٩٣
ير حقوق اإلنسان    الوسطى وهم، كلود لينغا وز     أفريقياوتوصيات، قام أعضاء وفد مجهورية      

املعين بتنسيق اإلجراءات اإلنسانية، وأرسني سيند، وزير العدل، وباريف كونغـو، املفـوض             
السامي املعين حبقوق اإلنسان، وأوجينيه يارافا، مديرة مكتب لدى وزارة حقوق اإلنـسان،             

  . بتقدمي ردودهم التالية الواحد تلو اآلخر
 املوارد  عدم توفر ، جيري حلّ هذه املشكلة، رغم       ففيما يتعلق بالتردي األمين السريع      -٩٤

املنـصرم  وكّرس جملس األمن اجتماع األسبوع      . إنشاء بعثة الدعم الدولية   عن طريق   املالية،  
  .األمنية يف مجيع أحناء البلدالوحدات لتقييم إعادة انتشار 

: وفيما يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب، اتُّخذت إجـراءات صـارمة وهـي              -٩٥
، "عقيـد "من حتالف سيليكا السابق، وعشرة من املسؤولني فيه برتبة          اً   فرد ٥٠على   لقبضا

  . وقد حوكم بعضهم وأدينوا، يف حني جيري حماكمة البعض اآلخر
. وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، جيري إعداد مشروع نص يف هـذا الـصدد               - ٩٦

يب وعقوبة اإلعدام على إلغاء هـذه        التعذ للقضاء على وتعمل احلكومة والرابطة املسيحية     
 الوسطى قبل هناية املرحلـة      أفريقياالعقوبة، وسوف تسحب من القانون اجلنائي جلمهورية        

  . االنتقالية
وفيما يتعلق بالتصديق على خمتلف الصكوك القانونية الدولية، اختـذت احلكومـة              -٩٧

 وتعتـزم .  يصّدق عليها بعـدُ إجراءات من أجل جرد سائر الصكوك القانونية الدولية اليت مل 
  .احلكومة التصديق عليها حبسب األولوية ومبساعدة شركائها التقنيني واملاليني

وفيما يتعلق بالتعاون مع جملس حقوق اإلنسان، وجهت احلكومة دعوة دائمـة إىل               -٩٨
  . املفوضة السامية حلقوق اإلنسان خالل دورة اجمللس الرابعة والعشرين

 منظمـة بتسريح اجلنود األطفال، ُسّرح الفوج األول بالفعل بدعم من          وفيما يتعلق     -٩٩
  .األمم املتحدة للطفولة، وجيري تسريح أفواج أخرى

وأشار الوفد إىل أن حصول احلكومة على مساعدة تقنية وماليـة أمـر ضـروري                 -١٠٠
خلروجها بسرعة من دوامة العنف وتسوية املعضلة اليت يواجهها البلـد يف جمـال حقـوق                

 يف العاصمة   سيما الوشّدد وزراء كثريون على أن انعدام األمن تراجع بشكل بّين،           . اإلنسان
وعالوة على . بانغي، منذ انطالق عمليات نزع األسلحة وحلّ حتالف سيليكا وجتميع القوات       

ذلك، فإن إعادة انتشار اإلدارة وقوات األمن من شأهنا أن تسمح باستئناف أنشطة التوعيـة               
  .وق اإلنسان، مبا يف ذلك املتعلقة باألقلياتمبسائل حق

وفيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، بوشرت اإلجراءات ذات الصلة             -١٠١
  .بالفعل
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 محلـة مكافحـة   سيما الوفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، أشري إىل عدة مبادرات، و          -١٠٢
ووزارة الشؤون االجتماعية، وكـذا      على إعدادها وزارة حقوق اإلنسان       تعكفالعنف اليت   

وفيما يتعلق بتنفيـذ قـرار      . العمل الذي تضطلع به وزارة العدل فيما يتعلق مبالحقة املذنبني         
 باعتماد ٢٠٠٥ القيام يف عام سيما ال، اتُّخذت عدة إجراءات، )٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن 

 ٢٠٠٦ديسمرب  /ون األول سياسة وطنية لتعزيز املساواة واإلنصاف مشفوعة خبطة عمل، ويف كان         
.  الوسطى أفريقيا املتعلق حبماية املرأة من العنف يف مجهورية         ٠٣٢-٠٦باعتماد القانون رقم    

وعالوة على ذلك، أُشركت املرأة يف عملية السالم منذ إبرام اتفاقات ليربوفيل وحىت إنـشاء             
  .انتقايلوطين جملس 
مت مداخالت على صراحتها وحسن     ويف األخري، شكر الوفد مجيع البلدان اليت قد         -١٠٣

 الوسطى اخلاص وندائها املوجه إىل اجملتمع الدويل من أجـل           أفريقياتفهمها لوضع مجهورية    
  . الوسطىأفريقيامساعدة مجهورية 

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قّدمت خالل احلوار التفاعلي وحتظى بتأييـد              -١٠٤

  . الوسطىأفريقيامجهورية 
اختاذ اخلطوات الضرورية على الصعيد احمللي من أجل ضـمان            -١-١٠٤

اً طرفأصبح  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت      البلد اللتزاماته مبوجب    امتثال  
  ؛)أفريقياجنوب (فيها 
الدولية الـيت مل     تسريع وترية التصديق على الصكوك القانونية       -٢-١٠٤

  ؛)بوروندي(يصّدق عليها بعُد 
النظر يف التصديق على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت           -٣-١٠٤

  ؛)بوركينا فاسو(فيها اً  الوسطى طرفأفريقيا مجهورية مل تصبح
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد           -٤-١٠٤

ة والسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام          الدويل اخلاص باحلقوق املدني   
  ؛)جيبويت(

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد           -٥-١٠٤
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام             

  ؛)األسود اجلبل(

__________ 

 .نتاجات والتوصياتمل حترر االست  **  



A/HRC/25/11 

GE.14-10054 16 

ام والتـصديق   إعادة تأكيد توصيتها املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعـد         -٦-١٠٤
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدول اخلاص باحلق املدنية والسياسية،          على

  ؛)الربتغال(وإلغاء األحكام املتعلقة بعقوبة اإلعدام من القانون اجلنائي الوطين 
  ؛)فرنسا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٧-١٠٤
 عليهـا   اًمنصوصزال  ال ي  بإلغاء عقوبة اإلعدام اليت      القيام رمسياً   -٨-١٠٤

، واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثـاين       ٢٠١٠يف القانون اجلنائي لعام     
  ؛)أملانيا( امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ؛)رواندا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٩-١٠٤
ة اإلعـدام   تسريع وترية العملية القانونية الرامية إىل إلغاء عقوب         -١٠-١٠٤

بالتعاون مع املفوضية السامية واملاحنني، واعتماد      ) مبا يف ذلك من القانون اجلنائي     (
وقف اختياري رمسي لعقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك يف حق األحداث، ومراعاته يف             

  ؛)أوروغواي(مجيع مفاوضات أو اتفاقات السالم مع الفصائل املتمردة 
اإلعـدام هبـدف التـصديق علـى        إمتام عملية إلغاء عقوبـة        -١١-١٠٤

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       
  ؛)أستراليا(

التصديق دون إبطاء على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق          -١٢-١٠٤
  ؛)لكسمربغ(الرتاعات املسلحة الطفل بشأن اشتراك األطفال يف 

امية إىل التصديق على الربوتوكول االختياري      تكثيف جهودها الر    -١٣-١٠٤
  ؛)ليتوانيا(الرتاعات املسلحة التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          -١٤-١٠٤
  ؛)شيلي(الرتاعات املسلحة بشأن اشتراك األطفال يف 

ختياري التفاقية حقوق الطفـل     التصديق على الربوتوكول اال     -١٥-١٠٤
 ومواءمة التشريعات الوطنية مـع      الرتاعات املسلحة، بشأن اشتراك األطفال يف     

  ؛)مجهورية مولدوفا(هذا الربوتوكول  أحكام
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          -١٦-١٠٤

اتيجيات هتدف   ووضع وتنفيذ استر   الرتاعات املسلحة، بشأن اشتراك األطفال يف     
إىل وقف اإلفالت من العقاب بالنسبة إىل املسؤولني عن ارتكـاب انتـهاكات             

  ؛)كرواتيا(خطرية ضد األطفال يف الرتاع 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          -١٧-١٠٤

  ؛)سرياليون(الرتاعات املسلحة بشأن اشتراك األطفال يف 
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قت ممكن على الربوتوكـول االختيـاري       التصديق يف أقرب و     -١٨-١٠٤
  ؛)سلوفينيا(الرتاعات املسلحة التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف 

التصديق يف أقرب وقت على الربوتوكول االختياري التفاقيـة           -١٩-١٠٤
 كامالًاً  وتنفيذه تنفيذ الرتاعات املسلحة   حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف       

  ؛)سلوفاكيا(
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -٢٠-١٠٤

أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن           
  ؛)إسبانيا(الرتاعات املسلحة اشتراك األطفال يف 

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا يف           -٢١-١٠٤
وكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         ذلك الربوت 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكوالت االختيارية التفاقيـة           
حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري،         

ختفاء القسري، وضمان إدراج    واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال      
  ؛ )كوستاريكا(أحكام هذه الصكوك يف النظام القانوين الوطين 

تعزيز النظام القانوين الوطين باالنضمام إىل االتفاقيـة الدوليـة            -٢٢-١٠٤
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه           

ة أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكوالت      من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي     
  ؛)املكسيك(ذات الصلة 

  ؛)بنن(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٢٣-١٠٤
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع            -٢٤-١٠٤

ـ           روب العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ض
  ؛)إكوادور(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم            -٢٥-١٠٤
، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع    أفريقيااملظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف   

، أفريقيـا ء على أعمال املرتزقة يف   األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية القضا     
توكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           ووالرب
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

التعاون التام مع اخلبري املستقل املرتقب تعيينه من قبل جملـس             -٢٦-١٠٤
  ؛)رومانيا(ن حقوق اإلنسا

املضي يف معاجلة مسألة املساواة بني النساء والرجال من خالل            -٢٧-١٠٤
  ؛)كمبوديا(تنفيذ برامج وسياسات ذات صلة 
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تعزيز اإلطار املؤسسي والقانوين حلقوق اإلنسان هبدف ضـمان           -٢٨-١٠٤
إجراء حتقيقات فعالة وحمايدة يف مجيع التقارير املتعلقة بعمليات القتـل خـارج             

قانون، وحاالت االختفاء القسري، والتعذيب وغريه من املعاملـة القاسـية،           ال
 االنتهاكات إىل هوالعنف اجلنسي ضد النساء واألطفال، وتقدمي املسؤولني عن هذ

  ؛)ليتوانيا(العدالة 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية النساء والبنـات مـن             -٢٩-١٠٤

  ؛)سلوفاكيا(جلرائم من العقاب العنف، ووقف إفالت مرتكيب هذه ا
إنفاذ القوانني املوجودة حملاكمة املتورطني يف تفـشي عمليـات            -٣٠-١٠٤

مبـن  (القتل خارج القضاء، وحاالت االختفاء القسري، واهلجمات على املدنيني          
  ؛)سرياليون(، وحاالت العنف اجلنسي واجلنساين )فيهم األطفال

إىل املبـادئ   اً  اسـتناد ة فـرز    لعمليإخضاع مجيع قوات األمن       -٣١-١٠٤
التوجيهية الدولية هبدف استبعاد املتورطني يف انتهاك القانون الـدويل حلقـوق            

   ؛)النمسا(اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من قوات األمن والدفاع الوطنية 
للمعايري الدولية يف مـزاعم     اً  إجراء حتقيقات شفافة وحمايدة وفق      -٣٢-١٠٤

  ؛)كندا( خارج نطاق القانون لضمان محاية احلق يف احلياة االغتيال والقتل
بذل اجلهود يف سبيل وقف اهلجمات اليت تشنها كل اجلماعات            -٣٣-١٠٤

  ؛)السودان( الوسطى أفريقيااملسلحة على املدنيني العّزل يف مجهورية 
تيسري وصول ضحايا العنف اجلنسي على الفور إىل اخلـدمات            -٣٤-١٠٤

  ؛)ياليتوان(املتاحة 
املضي يف جهودها الرامية إىل مكافحة أعمال العنف اجلنـسي،            -٣٥-١٠٤
يف ذلك إنشاء آليات لتحديد هذه احلـاالت واإلبـالغ عنـها ورصـدها               مبا
  ؛)مولدوفا مجهورية(

القيام على سبيل األولوية بوضع وتنفيذ استراتيجيات هتدف إىل           -٣٦-١٠٤
البنات، وضمان تزويدهن بالدعم     سيما المكافحة العنف اجلنسي ضد النساء، و     

  ؛)كرواتيا(الالزم لصحتهن اجلسدية والعقلية 
وضع تدابري خاصة لرصد العنف اجلنسي واجلنساين وحتديـده           -٣٧-١٠٤

واإلبالغ عنه، هبدف منعه ومعاقبة املذنبني، مع األخذ بعني االعتبار احلاجـة إىل             
  ؛)أيرلندا(استثناء هذه احلاالت عند اإلمكان من عمليات العفو 

بذل املزيد من اجلهود يف سبيل منع حدوث أشكال خطرية من             -٣٨-١٠٤
العنف ضد املرأة، وخباصة عندما تفضي إىل تفشي االغتصاب، ومعاقبة املتورطني           

  ؛)إيطاليا(فيها 
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  ؛)رواندا(اختاذ التدابري الالزمة لوقف العنف ضد املرأة   -٣٩-١٠٤
فحة العنف اجلنسي ضد املرأة،     وضع آليات تدريب وتوعية ملكا      -٤٠-١٠٤

والقضاء على ثقافة اإلنكار والوصم كي تتمكن النساء من طلب الرعاية الصحية      
  ؛)هولندا(وتقدمي شكاوى قضائية ضد املعتدين 

 اجلهود الرامية إىل مكافحة تشويه األعـضاء التناسـلية          زيادة  -٤١-١٠٤
  ؛)سلوفاكيا (يهاضاء علالضارة هبن والقاملمارسات التقليدية لإلناث وغريه من 

تعزيز التشريعات والتدابري الفعالة من أجل حتسني محاية الفئـات            -٤٢-١٠٤
  ؛)رواندا( الضارة هبم املمارساتالضعيفة، وخباصة النساء واألطفال، والقضاء على 

إعادة سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد، من خالل رصد أفراد             -٤٣-١٠٤
  ؛)بلجيكا(جلمارك يف أداء مهامهم اجليش والشرطة والدرك وا

ضمان إعادة سيادة القانون على الفور ومحاية سكاهنا املـدنيني،            -٤٤-١٠٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية( الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال سيما الو

إنشاء قوات أمن قادرة على احلفاظ علـى القـانون والنظـام              -٤٥-١٠٤
  ؛)رومانيا(

شرطة وتطوير قدراهتا كي تتمكن من االضـطالع        تعزيز دور ال    -٤٦-١٠٤
  ؛)السودان(للقانون اً بدورها يف التعامل مع املواطنني طبق

اختاذ التدابري الكاملة والضرورية إلعادة إقامة العـدل وبـذل            -٤٧-١٠٤
  ؛)مجهورية كوريا(قصارى جهدها لتحقيق سيادة القانون 

واملرافق القضائية إلعادة   ما يكفي من املوظفني القضائيني      إتاحة    -٤٨-١٠٤
سيادة القانون، وإخضاع اجلنود وضباط الشرطة لعملية فرز هبدف ضمان منـع            
ـ            اً املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان من مواصلة اخلدمة وحماكمتـهم وفق

  ؛)هولندا(لألصول القانونية 
تعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل مالحقة مـرتكيب            -٤٩-١٠٤

  ؛)بلجيكا( حقوق اإلنسان مالحقة فعلية انتهاكات
اختاذ إجراءات فورية لوقف إفالت مرتكيب انتهاكات حقـوق           -٥٠-١٠٤

  ؛)السويد(اإلنسان من العقاب 
ضمان مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق ضـمان تقـدمي             -٥١-١٠٤

  ؛)لكسمربغ(مجيع املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة 
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ن مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل ضمان مالحقـة          ضما  -٥٢-١٠٤
مجيع املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان وحماكمتهم، عند االقتـضاء، أمـام            

  ؛)فرنسا(العدالة اجلنائية الدولية 
مكافحة اإلفالت من العقاب وضمان حماكمة ومساءلة املتورطني          -٥٣-١٠٤

ل العنف املرتكبة ضد املدنيني، مبـا  يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان وأعما 
يف ذلك العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال، والتعذيب وعمليـات اإلعـدام            

  ؛)الربتغال(بإجراءات موجزة 
ضمان احترام احلقوق واحلريات األساسية جلميع السكان واختاذ    -٥٤-١٠٤

يـع  مجيع التدابري الالزمة لضمان مساءلة مرتكيب اجلرائم وأعمـال العنـف ومج     
  ؛)األرجنتني(انتهاكات حقوق اإلنسان 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وقف مجيع أعمال العنف ضد            -٥٥-١٠٤
  ؛)غابون(املدنيني يف مجيع أحناء البلد وحماكمة املتورطني فيها 

التحقيق يف أقرب وقت ممكن مع مرتكيب انتـهاكات حقـوق             -٥٦-١٠٤
  ؛)ويدالس(اإلنسان وتقدميهم إىل العدالة 

ضمان عدم التحاق أفراد القوات املتمردة املدانني بانتـهاكات           -٥٧-١٠٤
  ؛)بلجيكا(حقوق اإلنسان باألجهزة األمنية النظامية 

ضرورة إجراء حتقيق شامل وحمايد يف مجيع مـزاعم انتـهاكات        -٥٨-١٠٤
حقوق اإلنسان، مبا فيها املرتكبة ضد أفراد القوات املسلحة ومجاعـة سـيليكا،             

  ؛)أيرلندا(حقة املتورطني يف أي من هذه االنتهاكات ومال
توفري تدريب كاف للعاملني يف الـسجون وضـمان مـساءلة             -٥٩-١٠٤

  ؛)جيبويت(املذنبني عن أفعاهلم للحيلولة دون وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان 
 توفري تدريب وتثقيـف كـاف       عن طريق تعزيز سيادة القانون      -٦٠-١٠٤

 أفراد اجلهاز القضائي، يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف          يماس الألفراد اإلدارة، و  
  ؛)أملانيا(اجلنائية ذلك حقوق املشتبه هبم واملتهمني واحملتجزين خالل اإلجراءات 

جلنة التحقيق، وأي آلية إضافية للعدالة االنتقالية،       فعيل  إنشاء وت   -٦١-١٠٤
 وبعـده   ٢٠١٢ من أجل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة قبل عام        

  ؛)السويد(
تزويد جلنة التحقيق الوطنية مبا يلزم من املوارد للتحقيق بشكل            -٦٢-١٠٤

سريع وشامل ومستقل يف مزاعم االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبـة           
  ؛)النمسا(من مجيع األطراف 
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تعزيز قدرات النظام القضائي، مبا يف ذلـك آليـات العدالـة              -٦٣-١٠٤
 واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملسامهة يف جهود حتقيق املصاحلة         االنتقالية
  ؛)غابون(الوطنية 
تنفيذ مجيع التدابري الضرورية لضمان محاية مجيع حقوق اإلنسان           -٦٤-١٠٤

  ؛)املغرب(وتشجيع املصاحلة الوطنية 
ملة تعزيز التدابري الرامية إىل احترام القواعد النموذجية الدنيا ملعا      -٦٥-١٠٤

  ؛)بنن(السجناء 
  ؛)أوغندا(إنشاء مرافق مناسبة حلبس األحداث   -٦٦-١٠٤
التصدي ملشاركة مرتزقة أجانب يف الرتاع الداخلي وحملاولتـهم     -٦٧-١٠٤

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(حتويل انتهاكات حقوق اإلنسان إىل نزاع إثين وديين 
جيع التـسامح   العمل على أساس عاجل مع الزعماء الدينيني لتش         -٦٨-١٠٤

  ؛)سرياليون(ثأر ان ومنع حدوث دوامة عنف وأعمال الديين وإعادة الوئام بني األدي
تعزيز حوار األديان واختاذ تدابري من أجل تشجيع املصاحلة بني            -٦٩-١٠٤

  ؛)النمسا(اجلماعات املعنية 
مات وتوترات بني األغلبية املسيحية واألقلية      امنع حدوث صد    -٧٠-١٠٤

  ؛)بانياإس(املسلمة 
اختاذ التدابري ملالحقة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنـسان الـيت          -٧١-١٠٤

تستهدف بالتحديد أفراد اجلماعات الدينية من أجل ضمان حرية الدين وضمان           
  ؛)كندا(احلق يف األمن الشخصي 

ضرورة تعاون اجمللس االنتقايل الوطين مع الشركاء الدوليني من           -٧٢-١٠٤
 الوسطى وتستطيع ضمان محايـة      أفريقياختضع جلمهورية   أجل إنشاء قوات أمن     

اململكـة املتحـدة   (سكاهنا على املدى البعيد من هجمات األفراد واجلماعـات   
  ؛)لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

ضمان وجود بيئة مؤاتية ألنشطة املدافعني عن حقوق اإلنـسان            -٧٣-١٠٤
  ؛)تونس(تمع املدين والصحفيني وغريهم من اجلهات املعنية يف اجمل

للمعايري الدولية بالتعاون مـع اجملتمـع       اً  إعداد االنتخابات وفق    -٧٤-١٠٤
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(الدويل 
املضي يف تعزيز السياسات والربامج ذات الصلة املتعلقة بتعزيز           -٧٥-١٠٤

الرامية  يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        سيما البناء القدرات،   
ـ  مواصـلة إىل حتسني مستويات معيشة شعبها، عن طريق االستفادة من           دعم ال

  ؛)كمبوديا(اجملتمع الدويل والتعاون من جانب 
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جعل األمن الغذائي أحد األولويات الوطنية بغية مكافحة سوء           -٧٦-١٠٤
  ؛)لكسمربغ(التغذية وضمان حصول مجيع السكان على الغذاء الكايف 

ـ       ضمان وصو   -٧٧-١٠٤  إىل  اً،ل مجيع السكان، مبن فيهم املشردون داخلي
فـضل  مياه الشرب والصرف الصحي، والغذاء والتغذية، واخلدمات الصحية ب        

  ؛)مجهورية مولدوفا(املساعدة التقنية الدولية 
مواصلة بذل جهودها يف سبيل حتقيق أهداف اخلطـة الوطنيـة             -٧٨-١٠٤

  ؛)اجلزائر (٢٠١٥-٢٠٠٦للتنمية الصحية للفترة 
املضي يف مكافحة داء السل وغريه من األمراض املزمنة هبـدف             -٧٩-١٠٤

  ؛)يارينيج(تعزيز حق املواطنني يف الصحة 
اختاذ تدابري إضافية يف سبيل تعزيز الصحة واحلقـوق اجلنـسية         -٨٠-١٠٤

  ؛)السويد(واإلجنابية للبنات والنساء 
كاهنا، املضي يف توفري خدمات الرعاية الـصحية العامـة لـس            -٨١-١٠٤
  ؛)سنغافورة( النساء واألطفال، بدعم من املنظمات الدولية ذات الصلة سيما الو

املضي يف بذل جهودها الرامية إىل بلوغ أهداف اخلطة العمليـة         -٨٢-١٤٨
 بشأن تسريع ختفيض معدالت الوفيات النفاسية ووفيات ٢٠١٥-٢٠٠٤للفترة 
  ؛)اجلزائر(الرّضع 
بري الرامية إىل تعزيـز احلـق يف التعلـيم،          املضي يف اختاذ التدا     -٨٣-١٤٨
 بالنسبة إىل النساء والبنات، وذلك يف إطار خطة العمل بـشأن تـوفري              سيما ال

  ؛)نيجرييا) (٢٠١٥-٢٠٠٣(التعليم للجميع 
تكثيف جهودها الرامية إىل تنفيذ خطة العمـل بـشأن تـوفري              -٨٤-١٠٤

  ؛)إندونيسيا) (٢٠١٥-٢٠٠٣الفترة (التعليم للجميع 
اختاذ تدابري إضافية، مبا فيها التدابري القانونية الرامية إىل محايـة             -٨٥-١٠٤

  ؛)أرمينيا(حق اجلميع يف التعليم وتعزيزه 
النظر يف وضع تشريعات جديدة بشأن إعمال احلق يف التعلـيم             -٨٦-١٠٤

  ؛)مصر(
 بالنـسبة   سيما الضمان الوصول إىل التعليم واحلق يف التعليم،          -٨٧-١٠٤

فال والشباب، وتوفري التعليم االبتـدائي اجملـاين واإللزامـي جلميـع            إىل األط 
  ؛ )ملديف( األطفال
  ؛)املكسيك(إعطاء األولوية لوضع جدول عمل بشأن التعليم   -٨٨-١٠٤
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النظر يف اختاذ تدابري تشريعية وسياسية وتعليمية، مبا فيها تدابري            -٨٩-١٠٤
ن فيهم البنات واألطفال املعوقون،      مب اً،للتوعية، لتجاوز وصم األطفال األشد فقر     

وضمان حصول هؤالء األطفال على تعليم جيد على قدم املساواة مع غريهم من             
  ؛)مصر(األطفال 

اعتماد تدابري كافية لضمان الوصول املتكافئ إىل التعلـيم دون            -٩٠-١٠٤
  ؛)تايلند(أي متييز ملساعدة البلد على حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة 

 بالنسبة إىل األطفـال املعـوقني       سيما التعزيز احلق يف التعليم،       -٩١-١٠٤
  ؛)جنوب السودان(

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اً تيسري عودة الالجئني واملشردين داخلي  -٩٢-١٠٤
ـ           -٩٣-١٠٤ اً مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املشردين داخلي

 النساء واألطفـال واألشـخاص ذوي       بصورة فعالة، مع إيالء عناية خاصة إىل      
  .)إكوادور(االحتياجات اخلاصة 

 اليت تعترب أهنـا ُنفّـذت        الوسطى أفريقيامجهورية  حتظى التوصيات التالية بتأييد       -١٠٥
  .بالفعل أو جيري تنفيذها

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            -١-١٠٥
  ؛ )الدامنرك(سانية أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            -٢-١٠٥
  ؛)إسبانيا(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            -٣-١٠٥
  ؛)إستونيا(هينة وعلى بروتوكوهلا املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص           -٤-١٠٥
من االختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة املعنيـة باالختفـاء القـسري            

  ؛)األرجنتني(
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            -٥-١٠٥

سية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع         املعاملة أو العقوبة القا   
  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 

االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        -٦-١٠٥
اجلبـل  (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإىل بروتوكوهلا االختيـاري       

  ؛)األسود
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 التـصديق، علـى وجـه       عن طريق استكمال إطارها القانوين      -٧-١٠٥
اخلصوص، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية          

  ؛)ونست(مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي 
لاللتزامـات  المتثال  ا  من أجل  سن تشريعات وطنية وتعزيزها     -٨-١٠٥

نظام روما األساسي، واالنضمام إىل اتفاقية عدم تقادم جـرائم احلـرب            مبوجب  
  ؛)أورغواي(واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 

اختاذ تدابري لتنفيذ التزامات الدولة مبوجب نظام روما األساسي           -٩-١٠٥
  ؛)أستراليا(ائية الدولية للمحكمة اجلن

التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها           -١٠-١٠٥
  ؛)إستونيا(

النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة              -١١-١٠٥
  ؛)أرمينيا(واملعاقبة عليها 

 األمن   تنفيذ قرار جملس   عن طريق حتسني حالة النساء واألطفال       -١٢-١٠٥
  ؛)إستونيا( والقرارات ذات الصلة بشأن املرأة والسلم واألمن ١٣٢٥رقم 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية النساء والبنات مـن مجيـع             -١٣-١٠٥

أشكال العنف اجلنسي وضمان االحترام التام لقرارات جملس األمـن بــشأن            
رأة يف صنع القرارات    ضمان زيادة مشاركة امل   عن طريق   ،  "املرأة والسلم واألمن  "

  ؛)لكسمربغ( املتعلقة بتسوية الرتاعات وعملية السالم
ضمان محاية املرأة من العنف اجلنسي وضمان تنفيـذ قـرارات            -١٤-١٠٥

 فيما يتعلق مبشاركتها الفعلية سيما ال، "املرأة والسالم واألمن"جملس األمن بشأن 
  ؛)فرنسا(يف العملية االنتقالية 

رى جهدها للقضاء على العنف اجلنـسي واجلنـساين       بذل قصا   -١٥-١٠٥
  ؛)مجهورية كوريا(

وضع آليات فعالة لتحديد العنف اجلنسي واجلنساين واإلبـالغ           -١٦-١٠٥
  ؛ )سلوفينيا(عنه ورصده 

ـ            -١٧-١٠٥ اً ضمان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف مجيع أحناء البلد وفق
واعتبار انتهاك هذه احلقـوق     اً  خرللفصل األول من الدستور االنتقايل املعتمد مؤ      

  ؛)إسبانيا(جرمية فعلية 
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تعزيز نظام القضاء حلماية حقوق اإلنسان اخلاصـة بالفئـات            -١٨-١٠٥
  ؛)جنوب السودان( النساء واألطفال سيما الالضعيفة و

 فيمـا يتعلـق بأشـد    سيما الإعطاء األولوية حلقوق اإلنسان،      -١٩-١٠٥
  ؛)إيطاليا(فال، يف قراراهتا وإجراءاهتا املستقبلية  مثل النساء واألطاً،الفئات ضعف

ضمان عودة النظام الدستوري بسرعة مـن خـالل تنظـيم             -٢٠-١٠٥
  ؛)كوت ديفوار(انتخابات حرة وشفافة 

تسريع وترية تعديل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية          -٢١-١٠٥
كات حقوق اإلنسان    بغية التصدي بشكل فعلي النتها      العسكري القضاءوقانون  

  ؛)بوتسوانا(
القيام دون إبطاء باعتماد تدابري مالئمـة هتـدف إىل ضـمان              -٢٢-١٠٥

التسريح الفوري جلميع اجلنود األطفال والتصدي هلذا االنتهاك اجلسيم حلقـوق           
  ؛)إيطاليا(اإلنسان باعتباره من األولويات العالية 

تبطني بقـوات أو    ضمان التسريح الفوري جلميع األطفال املـر        -٢٣-١٠٥
 إصدار أوامر صرحية يف هذا الصدد، مبا يف ذلك على           عن طريق مجاعات مسلحة   

  ؛)النمسا(الصعيد احمللي 
  ؛)اليابان(وقف استخدام امليلشيات احمللية للجنود األطفال   -٢٤-١٠٥
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان محاية حقوق الطفل ووقف           -٢٥-١٠٥

امهم من قبل مجيع أطراف الرتاع، ووضع آليات لـدعم          جتنيد األطفال واستخد  
  ؛)لكسمربغ(إعادة إدماج األطفال املسّرحني 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لوقف جتنيد األطفال يف اجلماعات           -٢٦-١٠٥
  ؛)ملديف( املسلحة وسن تشريعات مالئمة ملنع جتنيدهم مستقبالً

ية بضمان التسريح الفـوري     التزام احلكومة وسائر األطراف املعن      -٢٧-١٠٥
  ؛)مجهورية كوريا( جلميع اجلنود األطفال واختاذ مجيع التدابري ملنع جتنيدهم مستقبالً

منع جتنيد األطفال واستخدامهم يف القوات املسلحة واجلماعات          -٢٨-١٠٥
  ؛)ليتوانيا(املسلحة 

التصدي بصورة عاجلة لالنتهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد            -٢٩-١٠٥
 مبا يف ذلك العنف اجلنسي وجتنيد األطفال واستخدامهم كدروع بشرية           األطفال،

 الرتاع، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن           أثناء
، والتوقيع والتصديق علـى الربوتوكـول       الرتاعات املسلحة اشتراك األطفال يف    

  ؛)الربتغال(البالغات االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي 
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ـ      -٣٠-١٠٥ ماعـات  جبرتبطني إيالء عناية خاصة إىل محاية مجيع األطفال امل
  ؛)ليتوانيا(مسلحة وتسرحيهم وإعادة إدماجهم 

  ؛)بلجيكا(إدماج اجلنود األطفال يف اجملتمع ويف نظام التعليم   -٣١-١٠٥
ات تكثيف اجلهود يف سبيل محاية األطفال اجملّنـدين يف القـو            -٣٢-١٠٥

  ؛)الربازيل(املسلحة، بطرق منها اعتماد تشريعات مالئمة يف هذا الصدد 
لوقـف جتنيـد    اً  تيسري وضع خطط عمل ملموسة وحمددة زمني        -٣٣-١٠٥

بتوصيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال والـرتاع            األطفال، عمالً 
  ؛)شيلي(املسلح 
طفال من قبـل اجلماعـات   اختاذ تدابري يف سبيل وقف جتنيد األ    -٣٤-١٠٥

  ؛)فرنسا(املسلحة وضمان إعادة إدماج األطفال املسّرحني 
ضمان التسريح الفوري وغري املشروط جلميع األطفال اجملندين          -٣٥-١٠٥

 عن طريق إصدار أوامر صرحية      سيما الواملستخدمني من قبل مجاعات مسلحة، و     
مة ملنـع أي جتنيـد هلـم يف         فورية على مجيع الّصعد، واختاذ مجيع التدابري الالز       

املستقبل، وضمان حصول مجيع األطفال ضحايا اجلماعات املسلحة على الرعاية          
  ؛)أملانيا(واملشورة واملساعدة الكافية من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 

ضمان التسريح الفوري جلميع األطفال يف إطار املفاوضات مع           -٣٦-١٠٥
لوقف جتنيد  اً  ري إعداد خطط عمل ملموسة وحمددة زمني      اجلماعات املسلحة وتيس  

  ؛)سلوفينيا(األطفال من قبل اجلماعات املسلحة والقوات احلكومية 
ضمان تسريح اجلنود األطفال وااللتزام بإعادة إدماج األطفال          -٣٧-١٠٥

  ؛)أستراليا(املرتبطني جبماعات مسلحة يف احلياة املدنية 
 سبيل اختاذ التدابري الالزمة لرتع أسلحة       مواصلة بذل اجلهود يف     -٣٨-١٠٥

مجيع عناصر مجاعة سيليكا وتسرحيهم وإعادة إدماجهم كشرط أساسـي لـضمان            
  ؛)إسبانيا(احلصول على املساعدة اإلنسانية، ويف سبيل الدفاع عن حقوق اإلنسان 

 أفـراد مجاعـة     استبعادفحص لضمان   وضع وتنفيذ إجراءات      -٣٩-١٠٥
القوات املسلّحة، واحترام التزاماهتا مبوجب     من   انتهاكات   سيليكا املسؤولني عن  

الرتاعات الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف          
عند النظر يف أي شكل من أشكال جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم              املسلحة  

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
مـن  األنعـدام   ال سبيل وضع حد     مواصلة اجلهود اإلجيابية يف     -٤٠-١٠٥
  ؛)مصر(يف البلد سائدين العنف الو
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مواصلة اجلهود الرامية إىل إعادة اخلدمات األساسية يف قطـاع            -٤١-١٠٥
  ؛)مصر(العدالة والشرطة والرعاية الصحية على سبيل األولوية 

اختاذ التدابري الالزمة ملنع حدوث املزيد من اهلجمـات علـى             -٤٢-١٠٥
  ؛)تايلند(ت الصحية ومحايتها مراكز اخلدما

هتيئة بيئة آمنة ووضع سياسة ثابتة ومستدامة لـتمكني شـعب             -٤٣-١٠٥
مجهوريـة الكونغـو    ( الوسطى من التمتع جبميع حقوق اإلنسان        أفريقيامجهورية  

  ؛)الدميقراطية
 ووضع حـد    ،فعاالًاً  ضمان تنفيذ اتفاق ليربوفيل للسالم تنفيذ       -٤٤-١٠٥

  ؛)بوتسوانا(ف املتفشني يف البلد النعدام األمن والعن
إعادة إحالل النظام الدستوري بدعم العملية السياسية القائمـة        -٤٥-١٠٥

واملؤسسات االنتقالية وآليات اإلنفاذ، ودعم تنفيذ اتفاقات ليربوفيل وخريطـة          
  ؛)غابون(طريق جنامينا 

ـ     اً  ضمان سري العملية االنتقالية وفق      -٤٦-١٠٥ ادة إلعالن جنامينا بغيـة إع
  ؛)كندا(سيادة القانون يف البلد 

تعزيز اجلهود يف سبيل تـسوية األزمـة الـسياسية يف البلـد               -٤٧-١٠٥
  ؛)املغرب(والتصدي، مبساعدة اجملتمع الدويل، ملسألة انعدام األمن 

التماس مساعدة اجملتمع الدويل يف إطار املعونة التقنية واملاليـة            -٤٨-١٠٥
د يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيزها، حبيث يتـسىن         الرامية إىل تعزيز قدرات البل    

ال غـىن عنـه     اً  إصالح قطاع األمن وإعادة سيادة القانون، باعتبار ذلك شرط        
  ؛)أنغوال(للتمتع احلقيقي حبقوق اإلنسان 

اختاذ خطوات ملموسة لضمان أمن الشعب وضمان متتعه حبقوق           -٤٩-١٠٥
  ؛)أوغندا(اإلنسان 
 الالزمة ملنع املواجهات والعنف بني خمتلف       اختاذ مجيع اخلطوات    -٥٠-١٠٥

  ؛)لكسمربغ(اجلماعات 
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان أمـن الـشعب وسـالمة             -٥١-١٠٥

  ؛)توغو(ممتلكاهتم 
  ؛)توغو(اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إلعادة سلطة الدولة   -٥٢-١٠٥
  ؛)توغو(إعادة السلم واالستقرار   -٥٣-١٠٥
 االحتاد األفريقي بشأن تعزيز السلم واألمن يف البلد         تنفيذ قرار   -٥٤-١٠٥

  ؛)إثيوبيا(
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العمل بال إبطاء من أجل املصاحلة الوطنية ومواصـلة اجلهـود             -٥٥-١٠٥
 الوسـطى   أفريقيـا املبذولة يف سبيل احلوار بني مجيع مكونات جمتمع مجهوريـة           

  ؛)فرنسا(
جنـوب  (نيـة   مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوط        -٥٦-١٠٥

  ؛)السودان
 الوسطى يف حتـسني البيئـة       أفريقيامضي مجيع أطراف مجهورية       -٥٧-١٠٥

األمنية، واحلفاظ على االستقرار االجتماعي، وهتيئة الظروف املالئمة لالنتقـال          
 الوسطى التمتع جبميع    أفريقياالسياسي وإعادة البناء حبيث يتسىن لشعب مجهورية        

  ؛)الصني(حقوق اإلنسان 
املضي يف اختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة لـضمان االسـتقرار             -٥٨-١٠٥

  ؛)أفريقياجنوب (السياسي وهتيئة بيئة مالئمة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
 إىل ودون قيوددعم وصول املساعدة اإلنسانية الفوري واملأمون        -٥٩-١٠٥

ة، عن طريـق    مجيع مناطق البلد، وضمان محاية املدنيني، مبن فيهم الفئات الضعيف         
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(إعادة فرض القانون والنظام على الفور 

جعل حتسني وصول املنظمات اإلنسانية إىل البلد أولوية عاجلة           -٦٠-١٠٥
  ؛)أستراليا(

مراعاة املشاكل اإلنسانية املتصلة باألزمة وإجياد حلول عاجلـة           -٦١-١٠٥
  ؛)جزر القمر(ومالئمة هلذه املشاكل 

تكثيف اجلهود يف سبيل إعادة األمن وحتسني الوضع اإلنـساين            -٦٢-١٠٥
  ؛)رواندا(يف البلد 
  ؛)كوت ديفوار(تدعيم آليات األمن يف مجيع أحناء اإلقليم   -٦٣-١٠٥
فتح حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان والعودة إىل التقيـد            -٦٤-١٠٥

اجلمهورية (ات دورية حقيقية باملبادئ الدميقراطية، بسبل منها ضمان تنظيم انتخاب
  ؛)التشيكية

حتليل لتحديد األولويات يف جـدول أعمـال حقـوق           إجراء  -٦٥-١٠٥
اإلنسان وتنفيذ سياسات عامة تدمج منظور حقوق اإلنـسان بـصورة شـاملة             

  ؛)املكسيك(
حتديد تدابري انتقالية جديدة، مبا يشمل إنشاء جملـس انتقـايل             -٦٦-١٠٥

  ؛)شيلي(ني العام لألمم املتحدة بتوصية األم وطين، عمالً
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حتديد احتياجات البلد يف جمال املساعدة التقنية واملاليـة بغيـة             -٦٧-١٠٥
  ؛)الكونغو(التماس دعم شركائه الثنائيني ومتعددي األطراف 

 سيما الاالستفادة من التعاون الذي ميكن أن يقدمه اجملتمع الدويل،            -٦٨-١٠٥
يف تدعيم املؤسسات الوطنيـة، باعتبـار ذلـك         جملس حقوق اإلنسان، بغية املضي      

  ؛)الربازيل(ال غىن عنها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  خطوة
 آليـات األمـم     سـيما  الالتعاون بنشاط مع اجملتمع الدويل،        -٦٩-١٠٥

  ؛)اليابان(املتحدة، وتعزيز احلكم الدميقراطي وإعادة فرض األمن والنظام 
اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة التقنية يف جمـال حقـوق   مناشدة    -٧٠-١٠٥

اإلنسان بغية الوفاء بالتزامات البلد املتعلقة بتحسني حالـة حقـوق اإلنـسان             
  ؛)السودان(

املضي يف إعادة إحالل النظام يف مجيع أحناء البلد بغيـة متكـني               -٧١-١٠٥
  ؛)رواندا(السكان من استئناف أنشطتهم االقتصادية واالجتماعية 

ملبادئ باريس، واختاذ   اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق       -٧٢-١٠٥
  ؛)كوستاريكا(تدابري لتوفري املوارد الالزمة حلسن اضطالعها بعملها 

ضمان تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق     الرامية إىل    جهودها   تسريع  -٧٣-١٠٥
  ؛)إندونيسيا(ملبادئ باريس اً اإلنسان وفق

  ؛)تونس(بادئ باريس وفقاً ملة وطنية حلقوق اإلنسان إنشاء مؤسس  -٧٤-١٠٥
اإلسراع بالتعاون مع املفوضية والبلدان املاحنة، يف تنفيذ العملية           -٧٥-١٠٥

بادئ بـاريس،   وفقاً مل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     إنشاء  القانونية الرامية إىل    
سن اضـطالعها    باملوارد املادية والبشرية الالزمة لضمان استقالهلا وح       يدهاوتزو

  ؛)أوروغواي(بعملها 
  ؛)كوت ديفوار(اختاذ تدابري لضمان استقالل املؤسسات الوطنية   -٧٦-١٠٥
مجهورية (املضي يف إعادة تأهيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           -٧٧-١٠٥

  ؛)الكونغو الدميقراطية
 مواصلة التعاون مع األمم املتحدة واجملتمع الدويل لتنفيذ التدابري          -٧٨-١٠٥

  ؛)سنغافورة(الرامية إىل ضمان أمن الشعب وسالمته 
مواصلة العمل مع املنظمات اإلقليمية واجملتمع الدويل، مبا يشمل       -٧٩-١٠٥

املفوضية وهيئات املعاهدات، أثناء عملية تنفيذ التدابري الراميـة إىل التـصدي            
 ،ستقبالًللعنف اجلنسي واجلنساين، وتسريح مجيع اجلنود األطفال ومنع التجنيد م         

  ؛)مجهورية كوريا(وإقامة العدل وسيادة القانون 
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تعزيز التعاون مع هيئات املعاهدات الدولية بتقدمي مـا تـأخر             -٨٠-١٠٥
تقدميه من تقارير إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية باحلقوق            

  ؛)سرياليون(ن االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسا
متويل ودعم جلنة التحقيق الوطنية لتمكينها مـن التحقيـق يف             -٨١-١٠٥

االنتهاكات املرتكبة أثناء الرتاع ومالحقة األطراف املـسؤولة عنـها، حـسب            
   ).الواليات املتحدة األمريكية(االقتضاء 

 يف  عليهـا اً   الوسطى التوصيات التالية وستقدم ردود     أفريقياوستدرس مجهورية     -١٠٦
الوقت املناسب، على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة اخلامسة والعـشرين جمللـس            

  .٢٠١٤مارس /حقوق اإلنسان يف آذار
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل           -١-١٠٦

  ؛)الربتغال(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار        النظر يف توجيه دع     -٢-١٠٦

  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
توجيه دعوات دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات        -٣-١٠٦

  .)ملديف(اخلاصة لزيارة البلد ودراسة الوضع يف امليدان وتقدمي توصيات 
  : الوسطىأفريقياهورية مل حتظ التوصية التالية بتأييد مج  -١٠٧

االنتقايل على إنشاء نظام قضائي     الوطين  ينبغي أن يعمل اجمللس       -١-١٠٧
فعال، وينبغي أن يقوم ذلك على قوة شرطة مستقلة وجهاز قـضائي مـستقل              
تشمل اختصاصاته مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها أفراد على عالقة           

  ).يطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لرب(جبماعة سيليكا 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /تعكس مجيع االستنتاجات و     -١٠٨

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

  تشكيلة الوفد    

[English/French only] 

The delegation of the Central African Republic was headed by His Excellencies the 
Minister of Human Rights Claude Lenga and the Minister of Justice Arsene Sende and 
composed of the following members: 

• Son Excellence le Ministre des Droits de l’Homme Chargé de la Coordination de 
l’Action Humanitaire, Chef de délégation dont la prise en charge est assure par le 
Bureau Intégré des Nations Unies en Centrafrique (BINUCA); 

• Son Excellence le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé de la Réforme 
Judiciaire; 

• Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l’homme et à la Bonne gouvernance; 

• Madame Eugénie Leocadie Yvonne YARAFA PANGOULLAH, Directrice de 
cabinet au Ministère des droits de l’homme, chargée de la coordination de l’Action 
Humanitaire et prise en charge par le PNUD; 

• Son Excellence Léopold Ismaël SAMBA, Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République Centrafricaine auprès de l’Office des Nations 
Unies et autres Organisations internationales à Genève; 

• TOUANGAYE Gilbert, Premier Conseiller auprès de la Mission Permanente de la 
République Centrafricaine à Genève; 

• SABORO Serge, Conseiller Juridique auprès de la Mission Permanente de la 
République Centrafricaine à Genève. 

        


