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  قدمةم    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق              -١

 ٢٨  عـشرة يف الفتـرة مـن     التاسـعة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
 جبمهورية الكونغو الدميقراطيـة   وأجري االستعراض املتعلق    . ٢٠١٤ مايو/ أيار ٩أبريل إىل   /نيسان

ـ . ٢٠١٤ أبريل/ نيسان ٢٩  املعقودة يف  الثالثةيف اجللسة    مجهوريـة الكونغـو      وفـدَ  توترأس
 واعتمد الفريـق العامـل      .الدميقراطية وزيرة العدل وحقوق اإلنسان، السيدة مومبا ماتيبا ويفني        

  .٢٠١٤ مايو/ أيار٢  املعقودة يفالعاشرة يف جلسته الدميقراطيةجبمهورية الكونغو التقرير املتعلق 
جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين       اختار  ،  ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢

اجلزائـر  : مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهـم   حالة لتيسري استعراض ) ثالثية جمموعة(التايل  
  .والكويت والواليات املتحدة األمريكية

، ١٦/٢١ من مرفق القرار     ٥ والفقرة   ،٥/١ من مرفق القرار     ١٥وفقاً للفقرة   صدرت،  و  -٣
  :يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةالوثائق التالية ألغراض استعراض حالة حقوق اإلنسان 

ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــي ع ــرة خط ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥ مق
)A/HRC/WG.6/19/COD/1(؛  

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       جتميع للمعلومات أعدته م     )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/19/COD/2 ()ب(١٥ وفقاً للفقرة

وجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً             م  )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/19/COD/3( )ج(١٥ للفقرة

قائمة أسئلة   ، عن طريق اجملموعة الثالثية     مجهورية الكونغو الدميقراطية،   وأحيلت إىل   -٤
 ، واجلمهوريـة التـشيكية    ، وبلجيكا ، والربتغال ، وأملانيا ،إسبانيا: أعدهتا سلفاً البلدان التالية   

 ،الـشمالية أيرلندا  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ،واملكسيك ،ليختنشتاين، و والسويد
  .لدوري الشاملوميكن االطالع على هذه األسئلة يف الشبكة اخلارجية لالستعراض ا. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
بدأ وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية بالتأكيد على أن الدولة بذلت جهوداً ملحوظة            -٥

  .لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها منذ انقضاء دورة االستعراض األوىل
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املبادرات اليت أدت إىل     ب  احلاضرين ذكّر الوفد تني السياسية والدبلوماسية،    وعن الناحي   -٦
الكونغـو  جلمهوريـة  إطار السالم واألمـن والتعـاون    ال سيماتوقيع كثري من االتفاقات،  

 كـانون  ١٢، وإعالَني نريويب املؤرخني ٢٠١٣فرباير / شباط ٢٤  املؤرخ الدميقراطية واملنطقة 
  .٢٠١٣ديسمرب /األول

فبفضل إعادة اهليكلة هذه وبدعم من لـواء        . شار الوفد إىل إصالح قطاع الدفاع     وأ  -٧
، قضت القوات املسلحة جلمهوريـة      ٢٠٩٨التدخل اخلاص املنشأ مبوجب قرار جملس األمن        

مارس وأعادت بسط سلطة الدولة     / آذار ٢٣ على حركة    ٢٠١٣الكونغو الدميقراطية يف عام     
  .مضىيف املناطق اليت كانت حمتلة فيما 

برنامج ضخم وطويل تقوم بتنفيذ وعن إصالح نظام العدالة، أعلن الوفد أن احلكومة       -٨
واعتمد الربملان نـصوص القـانون      .  حيز التنفيذ  ٢٠٠٦األجل اسُتهل بدخول دستور عام      

املتعلق بتنظيم وعمل حمكمة النقض وجملس الدولة واحملكمة الدستورية، وأعلن عنها رئـيس             
  .الوفد أن إنشاء هذه اهليئات القضائية الرفيعة أضحى وشيكاًوذكر . اجلمهورية

وعن مكافحة اإلفالت من العقاب، أوضح الوفد أن اجلهـاز التـشريعي اعتـرف                -٩
باختصاص حماكم االستئناف بالنظر يف جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب واجلـرائم             

. ها واختصاص احملاكم الكربى   املرتكبة يف حق اإلنسانية على يد أشخاص يشملهم اختصاص        
وألغراض املعاقبة على االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان املرتكبة يف الـسنوات العـشرين     
املاضية، وضعت وزيرة العدل وحقوق اإلنسان مشروع قـانون يتعلـق بتنظـيم الـدوائر               

  .ظر فيه أحيل إىل الربملان كي ين،وبعد اعتماد جملس الوزراء للمشروع. وعملها املتخصصة
وأشار الوفد إىل اعتماد الربملان القانون املتعلق بأساليب تطبيق القـوانني اخلاصـة               -١٠

حبقوق املرأة و تكافؤ اجلنسني، ومشروع القانون املتعلق بتنظـيم االنتخابـات يف املنـاطق               
احلضرية والبلدية واحمللية، وختصيص مقاعد إضافية يف كل جملس بلدي للمرشَّـحات غـري              

  .بات اللوايت حيصلن على أكرب عدد من األصواتاملنتَخ
وأشار الوفد إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأعلن عن شـروع جملـس                -١١

  . النواب يف تعيني أعضائها
وأكد الوفد أن احلرب تظل مصدراً وعامالً الستفحال العنف اجلنسي يف آن واحد               -١٢

إذ اعتمـدت، ابتـداء مـن       .  وسيلةً لتدمري اجملتمع   معاً، ألن هذا النوع من العنف ُيستخدم      
، استراتيجية وطنية ملكافحة العنف اجلنسي والعنف اجلنساين وُجربت يف اجلـزء            ٢٠٠٩ عام

  .الشرقي من البالد، وهي يف طريقها إىل التعميم يف خمتِلف أحناء البالد
اً مـع املمثلـة     ، إعالناً مشترك  ٢٠١٣وأشار الوفد إىل أن احلكومة وقعت، يف عام           -١٣

وُوضعت خطة للرصد يف    . اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع         
  .وسيعني رئيس اجلمهورية قريباً ممثالً شخصياً له مكلفاً مبسألة العنف اجلنسي. هذا الصدد
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نسي اليت  وأعلن الوفد عن مالحقة مجيع من ُيشتبه يف أهنم ارتكبوا أعمال العنف اجل              -١٤
وال ميكن لألشخاص الذين يتبني أهنم اقترفوا تلـك اجلـرائم           . أُبلغت هبا السلطات القضائية   

  .االستفادة من اإلفراج املشروط أو العفو الرئاسي أو العفو الربملاين
وعن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، ذكر الوفد أن احلكومة وفرقـة العمـل              -١٥

، خطة عمل ملكافحة جتنيد األطفـال       ٢٠١٢اع املسلح وقعتا، يف عام      املعنية باألطفال والرت  
واستخدامهم مثل غريمها من االنتهاكات اخلطرية األخرى حلقوق الطفل اليت ترتكبها القوات            

 طفـالً   ٢ ٨٩٤وأشار الوفد إىل أن     . املسلحة وقوات أمن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      
  .لحة واجلماعات املسلحةتركوا اخلدمة يف صفوف القوات املس

ودعا الوفد اجملتمع الدويل إىل دعم وقف احلرب هنائياً وإىل حشد اجلهود للقـبض                -١٦
على مجيع األشخاص الذين اجترحوا انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، ويتنقلون بكل حرية            

  .يف بعض الدول، وتقدميهم إىل العدالة
ول خمتلفة مسّبقاً، فتحدث عن إدراج نظام       وأجاب الوفد عن األسئلة اليت طرحتها د        -١٧

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف التشريعات احمللية، وأشار إىل تقـدمي مـشروع              
  .قانون عن هذا املوضوع إىل الربملان

ومن املبادرات اليت اختذت لتسهيل جلوء النساء ضحايا العنف اجلنسي إىل العدالـة،               -١٨
  . املساعدة القانونية اجملانية وعقد جلسات استماع متنقلة منتظمةأشار الوفد إىل توفري

وأكد الوفد أن احلكومة تسعى إىل تعزيز قدرة اجلهاز القضائي، وخباصة من خالل               -١٩
تضاف إىل ذلك اسـتفادة الـشهود       . توظيف قضاة وإنشاء حماكم صلح يف مجيع املقاطعات       

وأضاف . خلاصة املعنية حبماية املرأة والطفل    وضحايا العنف اجلنسي من محاية قوات الشرطة ا       
  .الوفد أنه جيب سن أحكام قانونية حمددة لتوفري املزيد من الضمانات األمنية

وأكد الوفد اختاذ تدابري لتحسني ظروف االحتجاز وأنه حـدث، بفـضل تنفيـذ                -٢٠
ترميم ووضعت احلكومة خطة ل   . مبادرات متنوعة، تراجع يف مؤشر سوء التغذية يف السجون        

  .املؤسسات اإلصالحية
وعن التعاون مع آليات محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، أوضح الوفد أنه مل ُيرفض               -٢١

وأوضح أنه مـن    . أي طلب من طلبات الزيارة اليت قُدمت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية          
  .٢٠١٥س مار/املقرر تقدمي مجيع التقارير املستحقة هليئات املعاهدات قبل هناية آذار

وعن تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أشار الوفد إىل أنه                -٢٢
جتري حالياً مناقشة مشروع قانون بشأن تنقيح قانون األسرة من أجل حذف األحكام الـيت               

  .تنطوي على متييز يف حق املرأة منه
حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      وأشار الوفد إىل أن عملية التصديق على اتفاقية           -٢٣

جارية وأن عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء               
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وعن اآللية الوقائية اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية        . القسري مل ُتستهل  
الـصالحيات  مناهضة التعذيب، أوضح الوفد أن اجتناب تعدد املؤسسات اقتـضى إسـناد      

  .املخّولة هلا إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
وعن إلغاء عقوبة اإلعدام، أكد الوفد أن املسألة ليست مدرجة بـشكل رمسـي يف                 -٢٤

  . سنوات١٠جدول األعمال، لكن هناك وقف اختياري نافذ على تطبيق العقوبة منذ 
مليات االعتقال التعـسفي    وأكد الوفد تسجيل أعمال الترهيب والتهديد بالقتل وع         -٢٥

وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف حق املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف               
مناطق الرتاع شرق البالد، وأن مشروع قانون حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان قد قُـدم               

  .إىل الربملان، لكنه مل يعتمده بعد
د إىل أن خطة اإلصالح الشاملة تـشتمل        وعن إصالح القوات املسلحة، أشار الوف       -٢٦

  .٢٠٢٥على ثالث مراحل، وأن احلكومة تعتزم إجناز هذه العملية حبلول عام 

  التحاور وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة   -باء  
يف احلوار  وترد التوصيات املقدمة أثناء      .خالل جلسة التحاور   بياناتب وفداً   ٩٤أدىل    -٢٧

  .تقريرالثاين من هذا الالفرع 
 الذي يشكل أساس إعمال سيادة      ،إطار السالم واألمن والتعاون   "    بورحبت هولندا     -٢٨

  .القانون وحماكمة من ارتكبوا يف املاضي جرائم يف حق اإلنسانية وغريها من اجلرائم الدولية
وقالت نيكاراغوا، يف معرض إشادهتا باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنـسان، إن              -٢٩

 وشجعت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      .ة ال تزال عالقة، وأن املوارد غري كافية       مهام كثري 
  .على تكثيف جهودها لتحسني حياة مواطنيها

وأشادت النيجر بالتقدم الذي َتحقق منذ االستعراض األخري باعتمـاد تـشريعات              -٣٠
  .وحتسني مستوى التعليم والصحة واحلصول على املاء وتوفري فرص العمل

وحضت نيجرييا البلد على توفري التعليم والرعاية الصحية وضمان احترام حقـوق              -٣١
  .ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم مجهورية الكونغو الدميقراطية. املرأة والطفل

وأعربت النرويج عن اقتناعها بأمهية سن تشريعات حلماية املدافعني عـن حقـوق               -٣٢
 اهليئات السياسية ضئيلة، بينما ال يـزال العنـف          وأضافت أن نسبة متثيل املرأة يف     . اإلنسان

  . اجلنسي والعنف اجلنساين يشكالن انتهاكاً متفشياً وخطرياً حلقوق اإلنسان
وأشادت باراغواي بتصديق البلد على الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة              -٣٣

ـ            سانية أو املهينـة،    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن
  .وبإقراره قانون محاية الطفل، وإصداره مرسوماً رئاسياً يأمر بتسريح اجلنود األطفال
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ورحبت الفلبني بإصالح القوانني و البنيات التحتية يف جماالت التعليم والصحة واملياه         -٣٤
  .والصرف الصحي، وأقرت بأمهية مساعدة اجملتمع الدويل

اد خطة عمل ملكافحة جتنيد القوات املسلحة وقوات األمـن          وأشادت بولندا باعتم    -٣٥
  .لألطفال واستخدامهم، وبسن قانون ينص على إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

ورحبت الربتغال بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وأشارت بارتياح إىل اخلطة             -٣٦
دة ملكافحة جتنيد القـوات املـسلحة       املشتركة بني الدولة موضوع االستعراض واألمم املتح      

  .األطفال
وأشارت مجهورية كوريا إىل التقدم املذكور يف جمال القضاء على العنف اجلنـسي               -٣٧

وأعربت عن قلقلـها إزاء وضـع       . ومكافحة التعذيب وتعزيز البنية التحتية حلقوق اإلنسان      
  .حقوق اإلنسان يف شرق البالد

فقة احلكومة على تنفيذ توصيات هيئات الرصد الدولية وأشار االحتاد الروسي إىل موا     -٣٨
  .وقرارات اهليئات القضائية الدولية واإلقليمية، رغم أن وضع حقوق اإلنسان بالغ التعقيد

وأشادت ناميبيا بالوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام وباجلهود الرامية إىل حتقيق             -٣٩
  .التكافؤ بني اجلنسني

بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات دورة االسـتعراض األوىل، مـن           ورحبت السنغال     -٤٠
  .خالل اعتماد سياسات وإجراء إصالحات تشريعية يف املقام األول

وأشارت سرياليون إىل اإلجراءات اليت اتُّخذت لتنفيذ توصيات دورة االسـتعراض             -٤١
 ٢,٦الذي يضر بنحو    وأعربت عن قلقها حيال الوضع املتردي يف بعض أحناء البالد،           . األوىل

  .مليون شخص من املشردين داخلياً
وأشارت سنغافورة إىل جهود مكافحة العنف اجلنسي والعنف اجلنساين وتيسري سبل             -٤٢

  .تلقي الرعاية الصحية
وشجعت سلوفاكيا السلطات على التحقيق يف االعتداءات على املدافعني عن حقوق             -٤٣

  .بت عن قلقها بشأن وضع املرأةاإلنسان وممثلي اجملتمع املدين، وأعر
ورحبت سلوفينيا خبطة العمل الرامية إىل مكافحة جتنيد القوات املسلحة األطفـال،              -٤٤

  .وأعربت عن استمرار قلقها ملا ورد من إفادات عن استشراء العنف يف مجيع أرجاء البالد
ؤسسة وطنية  وأشادت جنوب أفريقيا بالسياسات والتغيريات التشريعية، مثل إنشاء م          -٤٥

  .حلقوق اإلنسان، وأشارت إىل أن الدولة طلبت املساعدة التقنية وبناء القدرات
وحّيا جنوب السودان دور احلكومة يف مكافحة التعذيب وجترميه باعتبـاره عمـالً               -٤٦

  . ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.إجرامياً قائماً بذاته



A/HRC/27/5 

GE.14-07545 8 

ي حتقق يف ميدان حقوق اإلنسان، خاصة سياسات البلد        وأشادت إسبانيا بالتقدم الذ     -٤٧
يف جمال إدماج املرأة يف احلياة السياسية والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية             

. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
  . املرأة والوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعداموحّيت جهود مكافحة العنف اجلنسي على

ورحبت دولة فلسطني بسن تشريعات لتعزيز حقوق اإلنـسان، و علـى وجـه                -٤٨
وأشادت باإلجراءات الرامية إىل دعم سياسـات التعلـيم الـذي     . اخلصوص جترمي التعذيب  

  .ينطوي على متييز والتعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي ال
السودان بإجراءات دعم اإلطار املؤسسي واإلطار التشريعي حلقوق اإلنسان         وأشاد    -٤٩

  .عن طريق تعديل الدستور والتشريعات احمللية
وأشارت السويد إىل أن أفراد األمن مل يكفوا عن ارتكاب االنتهاكات، رغم التقدم               -٥٠

واصلة إصالح  وحثت البلد على م   . احملرز يف التصدي لإلفالت من العقاب داخل قوات األمن        
  .نظام القضاء

وأشادت تايلند بالدولة موضوع االستعراض على حتسينها التشريعات احمللية متاشـياً             -٥١
وشجعت البلد على تعيني أعضاء املفوضـية       . مع التزاماهتا الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان      

  .الوطنية حلقوق اإلنسان وإمدادها باملوارد الكافية
دونيا اليوغوسالفية سابقاً إهنا تشعـر بالقلق بشأن وضع حقوق         وقالت مجهورية مق    -٥٢

 امرأة وطفل ضحايا للعنف اجلنسي يف البالد،        ٤٠٠ ٠٠٠املرأة والطفل، وأشارت إىل وقوع      
  .وإىل استمرار جتنيد األطفال واحتجازهم

راض  إىل التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة موضوع االستع         ليشيت -تيمور  وأشارت    -٥٣
حلماية حقوق اإلنسان والتصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان وحتسني قطـاعي التعلـيم             

  .والصحة
وأشادت توغو جبهود مجهورية الكونغو الدميقراطية إليقاف الرتاع املسلح وتنفيـذ             -٥٤

  .توصيات دورة االستعراض الدوري الشامل السابقة
. وق اإلنسان، مثل تنقـيح الدسـتور      ورحبت تونس بالتدابري اهلادفة إىل تعزيز حق        -٥٥

ودعت . وشجعت البلد على كفالة ممارسة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني حلقوقهم 
  .اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية

وأشارت أوغندا إىل التقدم الذي حتقق يف جمال حقوق اإلنسان، ضـمن جمـاالت                -٥٦
بية الوطنية املستقلة واللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان          أخرى، وإىل إنشاء اللجنة االنتخا    
  .والصندوق الوطين للمرأة والطفل
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 الشمالية إىل استمرار االنتهاكات     أيرلنداوأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٥٧
وقالت إهنـا   .  مثل قتل املدنيني واغتصاهبم وجتنيد األطفال      ،اخلطرية حلقوق اإلنسان يف البلد    

  .تزال قلقة إزاء اإلفالت من العقاب، رغم ترحيبها بتعهد البلد مبكافحته ال
وأشادت مجهورية ترتانيا املتحدة بتعهد البلد بأمور منها احلوكمة الرشيدة والسالم،             -٥٨

ورحبت خبطة العمـل    . وإصالح املؤسسات ونظام القضاء، ومكافحة اإلفالت من العقاب       
  .ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية. لحة لألطفالاملتعلقة مبنع جتنيد القوات املس

 كـانون   ١٢ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بتوقيع إعالَني نريويب املـؤرخني            -٥٩
 وشجعت مجهورية الكونغو الدميقراطية على تنفيذ خطة العمل بشأن          ٢٠١٣ديسمرب  /األول

 يف  ٢٠١٢بات اجلماعية اليت ارُتكبت عـام       ورحبت بالتحقيق يف االغتصا   . اجلنود األطفال 
  .مينوفا، لكنها ظلت قلقة لبطء وترية إصالح قطاعي القضاء واألمن

وحّيت أوروغواي العمل الذي قامت به مجهورية الكونغو الدميقراطيـة اسـتجابة              -٦٠
وأشادت باعتماد . للتوصيات السابقة وبالتصديق على بعض الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

  .راتيجية وطنية ملكافحة العنف اجلنسياست
 التعليم االبتدائي اجملاين وحتـسني      رتويال البوليفارية بإدخال نظام   ورحبت مجهورية ف    -٦١

ودعت اجملتمع الـدويل إىل دعـم الدولـة موضـوع           . الرعاية الصحية وتوفري مياه الشرب    
  .االستعراض

إلنسان، والوكالـة الوطنيـة     وأشارت زمبابوي إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق ا         -٦٢
  .ملكافحة العنف بالنساء والفتيات، ووحدة محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

لدوري الشامل وحقوق   وأشارت اجلزائر إىل هنج البلد البناء إزاء عملية االستعراض ا           -٦٣
 الذي أثبته تنفيذ اإلصالحات الدستورية والتشريعية وإنـشاء مؤسـسات           اإلنسان، الشيء 

  . وق اإلنسانحق
سـنت قـوانني     وأعربت أنغوال عن ترحيبها بأن الدولة موضوع االستعراض قـد           -٦٤

وأشـادت  . وصدقت على بعض الصكوك الدولية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها   
  .باجلهود املبذولة من أجل السالم، مشرية على وجه التحديد إىل توقيع اتفاق أديس أبابا

 عن قلقها بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف الدولـة موضـوع             وأعربت األرجنتني   -٦٥
وأشارت إىل اإلجراءات اليت اتُّخذت والتحديات املاثلة فيما يتعلـق بتنظـيم             . االستعراض

  .احملاكم وسري عملها، وبتعاون الدولة مع احملكمة اجلنائية الدولية
فال، لكنها ظلت قلقة وأشادت أستراليا بالتقدم احملرز يف جمال وضع حد لتجنيد األط           -٦٦

  .النتشار عمل األطفال واستشراء العنف اجلنسي والعنف اجلنساين
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وشجعت النمسا مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة مكافحتها لإلفالت من            -٦٧
وأشـارت بقلـق إىل أن      .  ملكافحة جتنيد األطفال   ٢٠١٢ورحبت خبطة عمل عام     . العقاب

  .املدين قتلوا إلسكات أصواهتمصحفيني ومناضلني من اجملتمع 
وحّيت بنغالديش التطورات اليت طرأت يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها،              -٦٨

منها إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واعتماد قانون محاية الطفل واملرسوم الذي يـأمر              
  .بتسريح اجلنود األطفال

 اجلنـسي وجتنيـد األطفـال       ورحبت بلجيكا جبهود احلكومة ملكافحـة العنـف         -٦٩
  .وظل قلقها بالغاً لتفشي العنف اجلنساين. واستخدامهم

 اعتماد ال سيماوأشادت بنن باجلهود الرامية إىل تنفيذ توصيات االستعراض األول، و        -٧٠
استراتيجية ملكافحة العنف بالنساء والفتيات وتشغيل الوكالة الوطنية املعنية بذلك، وإنـشاء            

  .حلقوق اإلنسان، وتوفري التعليم االبتدائي اجملايناللجنة الوطنية 
وأشار وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية يف معرض جوابه على األسئلة املطروحـة،              -٧١

إىل أن مسؤولية تعيني أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تقع على عاتق اجلمعية الوطنية،              
معية الوطنية فحسب، بل يعـود أيـضاً إىل          اجل موضحاً أن بطء عملية التعيني ال يعزى إىل       

وأضاف .  ألنه يتعني عليها أن تنتخب ممثليها يف اللجنة        ،مشاركة املنظمات غري احلكومية فيها    
  .الوفد أن احلكومة ستكفل حصول اللجنة على املوارد الالزمة لفاعلية عملها

 من الدسـتور الـيت      ٤٣دة  وفيما يتعلق بالتعليم االبتدائي اجملاين، أشار الوفد إىل املا          -٧٢
 وأشار إىل أن    ؛تنص على أن يكون التعليم االبتدائي إلزامياً وجمانياً يف مؤسسات التعليم العام           

  .  مدرسة١ ٠٠٠احلكومة تعهدت بترميم أو بناء 
وعن العنف اجلنسي، ذكر الوفد أن األرقام اليت أشارت إليها بعض الـدول غـري                 -٧٣

 املشار إليها أثناء اجتماع الفريق الرفيع املستوى املعين بظواهر          صحيحة وال تتطابق مع األرقام    
وأشار الوفد إىل أن رئيس الوزراء قد نظر يف مشروع مرسوم يتعلق بإنـشاء       . العنف اجلنسي 

صناديق لتعويض ضحايا العنف اجلنسي، وأعرب عن الترحيب مبساعدة اجملتمع الدويل يف هذا    
  .الصدد
قتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها، أشـار الوفـد إىل         وعن تعزيز احلقوق اال     -٧٤

مشاريع رئيس اجلمهورية اخلمسة، وإىل برنامج حتديث البىن التحتية األساسـية، وبرنـامج             
  .تسريع النمو االقتصادي وإنشاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي

ىل جملس النواب قبل وعن إلغاء عقوبة اإلعدام، أشار الوفد إىل تقدمي مشروع قانون إ    -٧٥
وأوضح أن السكان ال يؤيدون هذا اإللغاء بسبب عنف الرتاع املسلح، ومن            . ثالث سنوات 

  .مث مل جير التصويت على ذلك القانون
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وعن العملية االنتخابية، أشار الوفد إىل أن احلكومة حريصة على احترام الـدورات               -٧٦
 أن حيـسن    ،النتخابات حري، بعد تنقيحه   االنتخابية وأن من شأن اإلطار املؤسسي لتنظيم ا       

  .االنتخابات احمللية املقرر عقدها السنة القادمة
وعن اإلعدام خارج نطاق القضاء وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها              -٧٧

قوات الدفاع واألمن، أشار الوفد إىل أن املشكلة يف طريقها إىل احلل يف إطار إصالح اجليش                
ريق اعتماد قوانني تتعلق بوضع اجلنود وأفراد الشرطة، وأنه ينبغي مـن اآلن             والشرطة عن ط  

  .فصاعداً، استيفاء معايري حمددة للتوظيف يف هاتني اهليئتني املهنيتني
وأشادت بوتسوانا بالبلد على إجرائه عدداً من اإلصالحات التشريعية واملؤسسية منذ        -٧٨

املتصلة بالعنف اجلنسي وتـوفري رعايـة شـاملة         االستعراض األخري، خاصة تنفيذ القوانني      
  .للضحايا

والحظت الربازيل مع التقدير التقدم احملرز يف مكافحة اإلفالت من العقاب يف قضايا          -٧٩
  .العنف اجلنسي أثناء الرتاع وبالربامج اخلاصة يف جمال احلقوق االجتماعية

ـ         -٨٠ اري امللحـق باتفاقيـة     وأشادت بوركينا فاسو بالتصديق على الربوتوكول االختي
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبسن     

، ) العنف بالنساء  ال سيما (قانون جيرم التعذيب، وحماكمة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان         
  .طفال من التجنيدوإصالح نظام السجون، وإنشاء حماكم لألحداث، واختاذ تدابري حلماية األ

. وأشادت بوروندي بالوفد على اجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات االسـتعراض األول     -٨١
وشجعت احلكومة على مواصلة انتهاج سياسة التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي وتكثيـف            

  .جهودها لتحسني عمل نظام القضاء
وم املتعلق بتسريح األطفال مـن      ورحبت كابو فريدي، يف مجلة أمور، باعتماد املرس         -٨٢

القوات املسلحة، وسن قانون محاية الطفل، إضافة إىل جترمي اهتام األطفال مبمارسة الـسحر،              
  .وجترمي التعذيب، والوقف االختياري لعقوبة اإلعدام

وسألت كندا عن اإلجراءات اليت تقترح مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة اختاذهـا               -٨٣
  منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية         بعثة استجابة لتقرير 

عن التقدم الذي حتقق والعقبات اليت اعترضت مكافحة اإلفالت مـن العقـاب والعنـف               
  .اجلنساين

وشجعت مجهورية أفريقيا الوسطى احلكومة على سن قانون لتعزيز حقوق الشعوب             -٨٤
  .عالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةاألصلية ومحايتها استناداً إىل إ

والحظت تشاد بارتياح أن الدولة موضوع االستعراض طرف يف صكوك حقـوق              -٨٥
اإلنسان الدولية األساسية وأهنا نشطة يف اختاذ إجـراءات لـضمان احلقـوق االقتـصادية               

  .واالجتماعية والثقافية
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لى التصديق على الصكوك املذكورة     وحّيت شيلي اجلهود املبذولة وشجعت البلد ع        -٨٦
يف تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، و على وجه اخلصوص سن تشريعات لتنفيذ نظام              

  .روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 التخفيف  ال سيما وأشادت الصني باإلجراءات اليت اتُّخذت منذ االستعراض األول،           -٨٧

تدابري احلد من الفقر وزيادة فرص العمل، واالستثمار يف التعليم          من آثار الرتاع املسلح، مثل      
  .االبتدائي والصحة والبنية التحتية الريفية، وجهود القضاء على العنف املسلط على املرأة

 منها اجلهود اهلادفة إىل توفري التعليم االبتـدائي         ،ورحبت الكونغو جبملة من األمور      -٨٨
  .ماد استراتيجية وطنية ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساينباجملان ويف جمال الصحة، واعت

وأشادت كوستاريكا باملبادرات التشريعية اليت اختذهتا مجهورية الكونغو الدميقراطية           -٨٩
وشـجعت  . حلماية الفئات الضعيفة وإجراءات منع االجتار بالبشر والعنف بالنساء واألطفال         

  .قوق اإلنسانالدولة على تعزيز قدرة اللجنة الوطنية حل
ورحبت كوت ديفوار بالتدابري املتخذة لدعم قطاعي التعليم والصحة، وبإصـالح             -٩٠

نظام القضاء قصد كفالة إمكانية جلوء اجلميع إىل العدالة، وباإلجراءات الرامية إىل التـصدي            
  .للعنف اجلنساين

فـال  ورحبت كرواتيا باعتماد خطط عمل ملكافحة جتنيد القوات املـسلحة لألط             -٩١
وأعربت عن قلقها إزاء العنف اجلنساين، وحثت احلكومة على رصد ما يلزم             . واستخدامهم

  .من موارد للحد من وفيات األطفال
وأشادت كوبا باجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات االستعراض األول رغم التحـديات             -٩٢
ة التعليم واحلـد مـن      وأشارت إىل خطط إعادة تأهيل املرافق املدرسية وزيادة ميزاني        . املاثلة
  .الفقر
واعترفت اجلمهورية التشيكية بوجود حتديات أمنية معقدة أمام مجهورية الكونغـو             -٩٣

ورحبت بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب         . الدميقراطية
  .وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وأحاطت جيبويت علماً باجلهود املبذولة إلصالح الدستور واملؤسسات، وأعربت عن        -٩٤
  .تقديرها الختاذ خطوات للتصديق على عدد من الصكوك الدولية

وحّيت إكوادور اجلهود اهلادفة إىل تنفيذ التوصيات السابقة بشأن التعليم، وأشادت             -٩٥
عاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبـا،      باالنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل      
  .وباختاذ تدابري لتيسري احلصول على الرعاية الصحية

وأشادت غانا باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة               -٩٦
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والتصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة             أو
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 الدولية، لكنها أبدت قلقها حيال التحديات اليت يواجهها النظام القضائي الوطين، مثل اجلنائية
  .النقص احلاد يف عدد القضاة

وشجعت إستونيا احلكومة على تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية            -٩٧
ية أو املهينة، وعلى    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان          

  .تعيني أعضاء املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، واعتماد قانون يلغي عقوبة اإلعدام
وأشادت إثيوبيا بشروع الدولة موضوع االستعراض يف عملية التصديق على اتفاقية             -٩٨

ية  التعليم االبتدائي اجملاين، واعتماد اسـتراتيج      شخاص ذوي اإلعاقة، وإدخال نظام    حقوق األ 
  .وطنية ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساين

ورحبت فنلندا بالتزام احلكومة بتسهيل اللجوء إىل القضاء ومكافحة اإلفالت مـن              -٩٩
وسألت عن الكيفية اليت ميكن أن يسهم هبا اجملتمع املدين يف عملية إنـشاء دوائـر                . العقاب

  .خمتلطة متخصصة يف النظام القضائي الوطين
ا بعقد اجتماع رفيع املستوى عن ممارسة العنف اجلنسي على املرأة يف            ورحبت فرنس   -١٠٠

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية، وحثت السلطات على مضاعفة جهودها يف هذا املضمار
ورحبت غابون مبنح األولوية للتعليم والصحة واحلـصول علـى ميـاه الـشرب                -١٠١

ن اإلجراءات الفعالة ملكافحة العنف     وشجعت البلد على اإلكثار م    . واألشخاص ذوي اإلعاقة  
  .اجلنسي
وأعربت أملانيا عن قلقها حلالة حقوق اإلنسان يف جمملـها يف مجهوريـة الكونغـو       -١٠٢

وأكدت األمهية القصوى للمساءلة من أجل إنصاف الضحايا        . الدميقراطية، رغم التقدم احملرز   
  .واستعادة االستقرار

اختذت لتحديث النظامني التشريعي والقضائي بـسن       وأشاد العراق باإلجراءات اليت       -١٠٣
وأشاد أيضاً جبهود استئـصال العنـف بالنـساء         . قوانني ولوائح يف ميدان حقوق اإلنسان     

  .واألطفال من خالل حماكمة اجلناة
ورحبت غواتيماال بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة            -١٠٤

عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعلى اتفاقية          التعذيب وغريه من ضروب امل    
وشاركت اللجنةَ املعنية بـاحلقوق     . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا      

االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقها إزاء قتل املصابني بالـَمَهق واستعمال أعـضائهم يف            
  .قق من حتسيناتوأشادت مبا حت. طقوس السحر

وشجعت هنغاريا السلطات على تقدمي ما يلزم من دعم مايل ولوجسيت إىل اللجنـة                -١٠٥
ونددت بارتفاع عدد ضحايا العنف اجلنسي وبعدم كفالة جمانيـة          . الوطنية حلقوق اإلنسان  

  . التعليم
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طنية ورحبت إندونيسيا بالتصديق على معاهدات عدة وبإنشاء اللجنة االنتخابية الو           -١٠٦
ورأت أنه ينبغي إيالء األولويـة      . املستقلة والوكالة الوطنية ملكافحة العنف بالنساء والفتيات      

  .للتصدي للعنف اجلنسي واجلنساين
وأشادت مصر بالسياسات اجلديدة والتغيريات التشريعية اهلادفة إىل االرتقاء مبستوى            -١٠٧

  .إلنسانحقوق اإلنسان، ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق ا
 عن بالغ قلقها إزاء العنف اجلنسي واجلنساين واإلفالت من العقاب           أيرلنداوأعربت    -١٠٨

وشجعت الدولة موضوع االستعراض على مواصلة تنفيذ اتفـاق أديـس           . على هذه اجلرائم  
  . وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع معدل وفيات األطفال دون اخلامسة. أبابا
بتوقيع إعالَني السالم وأعربت عن أملها يف أن تستمر احلكومة يف           ورحبت إسرائيل     -١٠٩

وأكدت أمهية تعزيـز قـدرة      . مكافحة العنف املستمر الذي ميارسه املتمردون على املدنيني       
  .آليات املساءلة

وتساءلت إيطاليا عما إذا كان من املقرر اختاذ أية تدابري حلماية حقـوق اإلنـسان                 -١١٠
د ضعفاً، مبا يف ذلك ختصيص ميزانية وموارد بشرية ملعاجلة وضع النساء            اخلاصة بالفئات األش  

  .ضحايا العنف اجلنسي واألطفال املهجورين واألشخاص احملتجزين يف ظروف قاسية
ودعت . وأعربت اليابان عن قلقها إزاء العنف اجلنسي وُسْخرة األطفال واالجتار هبم            -١١١

وشجعت علـى  .  على إنشاء نظام قضائي مستقلإىل قطع دابر اإلفالت من العقاب، وحثت  
  .تطوير آليات فعالة حلماية املشردين داخلياً وإغاثتهم

وأشارت التفيا إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واعتماد خطة العمل املتعلقة          -١١٢
 .مبكافحة جتنيد األطفال، لكنها أعربت عن استمرار قلقها إزاء العنف بالنـساء واألطفـال             

وشجعت اجلهود املبذولة لتحقيق االتساق بني السياسات والتشريعات الوطنية وبني الصكوك           
  .الدولية
وأشادت ليسوتو بالبلد على إنشائه اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان ورمسـه                -١١٣

  .ة الطفلياالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساين وَسنه قانون محا
 بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ووضع اسـتراتيجية تعليميـة           ورحبت ليبيا   -١١٤

وطنية لتوفري التعليم االبتدائي باجملان، واعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة العنـف اجلنـسي             
  .واجلنساين

وقالت ليتوانيا إهنا ال تزال قلقة الستفحال العنف اجلنسي واستخدامه سالح حرب،              -١١٥
ال واستخدامهم من قبل القوات املسلحة واجلماعات املسلحة وعدم تنفيذ          األطف وحيال جتنيد 

االلتزام الذي تعهدت به احلكومة أثناء االستعراض الدوري الشامل األول بشأن إلغاء عقوبة             
  .اإلعدام
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ورحبت لكسمبورغ بتدابري إهناء جتنيد األطفال واستخدامهم وإنشاء اللجنة الوطنية            -١١٦
. جعت اختاذ إجراءات حمددة األهداف وقابلة لالستدامة يف تلك اجملاالت  حلقوق اإلنسان، وش  

  .وأعربت عن قلقها املستمر حيال العنف اجلنسي واستمرار اإلفالت من العقاب
وحثـت مجهوريـة    . وشجعت مدغشقر استمرار جهود استئصال العنف اجلنسي        -١١٧

  .املوصى هبا أثناء االستعراض األولالكونغو الدميقراطية على التصديق على املعاهدات الدولية 
وأقرت ماليزيا بوجود حتديات عديدة تعرقل االرتقاء مبستوى حقوق اإلنسان بسبب            -١١٨

  .الرتاع املسلح، لكنها شجعت احلكومة على مواصلة جهودها لتحسني األوضاع
وشـجعت  . ورحبت مايل مببادرات محاية األطفال وتعزيز املساواة بني اجلنـسني           -١١٩
  .كومة على تكثيف جهودها لتعزيز حقوق مجيع الناس الذين يعيشون يف البلد ومحايتهااحل

املعاهدة املتعلقة مبواءمة قوانني األعمـال يف        وأشارت موريتانيا إىل انضمام البلد إىل       -١٢٠
، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           أفريقيا
قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول            أو الع 

  .امللحق هبا
وأشادت موريشيوس بتدعيم اإلطار التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنسان والتـدابري            -١٢١

  .املتخذة لتكثيف جهود مكافحة العنف اجلنسي واجلنساين ومحاية النساء واألطفال من العنف
وقالت املكسيك إهنا تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الـذين يوصـمون                -١٢٢

وحضت الدولة موضوع االستعراض على اختاذ خطوات إلذكاء وعي الناس . مبمارسة السحر
  .باتفاقية حقوق الطفل والقضاء على هذه اآلفة

وسائل منها اعتمـاد    وأشاد اجلبل األسود جبهود التصدي للعنف املسلط على املرأة ب           -١٢٣
وتساءل عما إذا كانت تدابري أخرى سُتتخذ للتصدي . استراتيجية وطنية وإنشاء وكالة وطنية

  .للعنف اجلنسي ومساعدة الضحايا
وأيد املغرب اإلصالحات السياسية اليت أجرهتا الدولة موضوع االستعراض وجهودها     -١٢٤

ب باإلجراءات الـيت اتُّخـذت يف       ورح. املستمرة إلعمال حقوق اإلنسان رغم الصعوبات     
  .جماالت حرية التعبري واإلعالم والتعليم

وأشادت موزامبيق باختاذ تدابري ملكافحة العنف اجلنسي، لكنها أعربت عن قلقهـا              -١٢٥
وشجعت على تنفيذ ما تبقى من توصيات اجلولة        . ألن تلك املساعي مل تشمل كل أحناء البلد       

  .شاملاألوىل من االستعراض الدوري ال
ورحبت باجلهود  . وأشادت رواندا بالتقرير الذي أعّد مبشاركة اجملتمع املدين الكاملة          -١٢٦

  .اجلارية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ ويدل على ذلك اعتماد تشريعات جديدة
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وأعربت سويسرا عن قلقها بشأن عدم إحراز تقدم يف جمال مكافحة العنف اجلنسي               -١٢٧
ى املدافعني عن حقوق اإلنسان، وبشأن تفشي الفساد واإلفـالت مـن            والعنف املمارس عل  

  .وشددت على أمهية التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية. العقاب يف سلك القضاء
وأشادت رومانيا بالتطورات اليت حدثت منذ االستعراض السابق، لكنها ظلت قلقة             -١٢٨

وقالت إهنا تأمـل يف أن تـرى   . نسانية حلقوق اإلبسبب عدم إحراز تقدم يف جماالت أساس     
  .املزيد من اجلهود املتواصلة لتعزيز مجيع احلقوق واحلريات األساسية ومحايتها

وتطرق وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية جمدداً إىل مسألة العنف اجلنسي فأكد على              -١٢٩
، على  ٤٠٠ ٠٠٠ امرأة يف البلد وليس      ٤٠ ٠٠٠أن اإلحصاءات الوطنية تشري إىل اغتصاب       

  .حنو ما ذكرته بعض الوفود
وعن املشردين داخلياً، ذكر الوفد أن احلكومة تعمل جاهدة على تيـسري عـودهتم                -١٣٠

  .وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم
وعن حتّسن املناخ العام لألعمال، أشار الوفد إىل أن إنشاء مشاريع األعمال وتشجيع   -١٣١

  .ة يف اهتمامات احلكومةروح املبادرة حيتالن موقع الصدار
وشدد الوفد يف اخلتام على أن الدولة الكونغولية تدرك مسؤوليتها جتاه مواطنيها من               -١٣٢

أجل حتسني حقوق اإلنسان وأهنا ستواصل جهودها حىت ينقطع دابر مجيع أشكال التمييـز              
  .والعنف

  **أو التوصيات/واالستنتاجات   -ثانياً  
 مجهوريـة   املدرجة أدنـاه بتأييـد    /ثناء احلوار التفاعلي  حتظى التوصيات املقدمة أ     -١٣٣

  :الكونغو الدميقراطية
اختاذ التدابري الالزمة للتصديق على أهم الصكوك الدولية حلقـوق            ١-١٣٣

  ؛)ليسوتو(اإلنسان اليت ال تزال عالقة أو االنضمام إليها 
فاء التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخت          ٢-١٣٣

  ؛)تونس(القسري 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           ٣-١٣٣

  ؛)فرنسا(القسري 

__________ 

  .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق   ٤-١٣٣
  ؛)الربتغال(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

فاقية القضاء على مجيـع     التصديق على الربوتوكول االختياري الت      ٥-١٣٣
  ؛)الربتغال(أشكال التمييز ضد املرأة 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على   ٦-١٣٣
  ؛)باراغواي(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

النظر يف مسألة االلتزام باالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي           ٧-١٣٣
  ؛)نيكاراغوا(اجلنسية 
اعتماد تشريعات تتوافق مع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية           ٨-١٣٣

الدولية وإجراء نقاش شامل يف الربملان عن إنشاء دوائر خمتلطة تؤّمن ملن ارتكبوا             
  ؛)هولندا(جرائم يف حق اإلنسانية حماكمات نزيهة 

اعتماد أحكام حتظر تعدد الزوجات والـزواج املبكـر وتـشويه             ٩-١٣٣
  ؛)إسرائيل( التناسلية لإلناث و زواج السلفة األعضاء
إطار السالم واألمن والتعـاون جلمهوريـة     تنفيذ التزاماهتا مبوجب      ١٠-١٣٣

 سيما ال حملاربة كل اجلماعات املسلحة حماربة شاملة، الكونغو الدميقراطية واملنطقة
  ؛)رواندا(القوات الدميقراطية لتحرير رواندا 

ملوارد وتكثيف جهود تنفيذ الربامج اليت من شأهنا        توفري املزيد من ا     ١١-١٣٣
  ؛)الفلبني(أن حتمي النساء واألطفال من االعتداء والعنف بشكل أفضل 

توفري ما يكفي من املوارد لتتمكن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان             ١٢-١٣٣
  ؛)مجهورية كوريا(من أداء واليتها على الوجه األكمل 

ء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كي تتمكن        بتعيني أعضا  االهتمام  ١٣-١٣٣
  ؛)زمبابوي(من بدء أعماهلا 

املسارعة إىل تسهيل زيارة املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق            ١٤-١٣٣
  ؛)أوروغواي(اإلنسان 
تعزيز اجلهود املبذولة ملنع عمليات اإلعدام خارج نطاق القـضاء            ١٥-١٣٣

  ؛)إيطاليا(املعاقبة عليها واالحتجاز غري الشرعي أو التعسفي و
مواصلة إصالح نظام السجون بغية القـضاء علـى االكتظـاظ             ١٦-١٣٣

  ؛)جيبويت(
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  االقتصادي - زيادة الدعم الطيب والقضائي والنفسي واالجتماعي       ١٧-١٣٣
  ؛)ليتوانيا(لضحايا العنف اجلنسي 

تيسري سبل العدالة وكفالة التعويض الكامل للـضحايا والنـاجني            ١٨-١٣٣
  ؛)يتوانيال(

تدعيم قدرات نظام القضاء، بوسائل منها زيادة عـدد املـوظفني             ١٩-١٣٣
  ؛)لكسمبورغ(وحتسني ظروف عملهم 

، مـع   ٢٠١١تنفيذ توصيات اللجنة الدولية ملراقبة انتخابات عام          ٢٠-١٣٣
التشديد بوجه خاص على االرتقاء مبستوى مشاركة املرأة يف احلياة السياسية على 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(قدم املساواة مع الرجل 
احترام وتعزيز مبدأ الدميقراطية املتمثل يف إعمال احلق يف املشاركة            ٢١-١٣٣

ة العامة والسياسية دون متييز، حبيث يستطيع كل شخص مزاولة أنشطته           يف احليا 
  ؛)أملانيا(حبرية ودون خوف من الترهيب 

مواصلة منح األولوية للخدمات االجتماعية األساسية، مثل التعليم          ٢٢-١٣٣
االبتدائي والصحة، وإيالء اهتمام خاص لزيادة فرص احلصول على خـدماهتما،           

ية، وكبح املمارسات اليت تنطوي على متييز، على أن يشمل وحتسني البنيات التحت
  ؛)الفلبني(ذلك املناطق الريفية 

ختصيص اعتمادات لتنفيذ استراتيجية احلكومة للحد مـن الفقـر            ٢٣-١٣٣
والتأكد من أن املساعدة اإلمنائية الدولية تسّخر يف إعمال احلق يف احلصول على             

  ؛)جنوب أفريقيا(مستوى معيشي الئق 
جعل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة تتـصدر قائمـة            ٢٤-١٣٣

  ؛)أملانيا(األولويات، أي رصد ما يكفي من موارد 
مواصلة اجلهود الراهنة الرامية إىل إكمال عملية اعتمـاد قـانون             ٢٥-١٣٣

  ؛)مصر(بشأن الضمان االجتماعي وإنشاء نظام مستدام يف هذا املضمار 
ل النساء والفتيات علـى اخلـدمات الـصحية         تيسري سبل حصو    ٢٦-١٣٣

  ؛)ماليزيا(
وضع برنامج لتوفري املساعدة الطبيـة والنفـسية واالجتماعيـة            ٢٧-١٣٣

للمراهقات األمهات وإقامة شبكة دعم للـشابات كـي يواصـلن دراسـتهن             
  .)املكسيك(

ـ            -١٣٤ ا قـد  وحتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت ترى أهن
  :ُنفذت بالفعل أو يف طريقها إىل التنفيذ
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  ؛)بولندا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ١-١٣٤
  ؛)فرنسا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ٢-١٣٤
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             ٣-١٣٤

  ؛)باراغواي(
  ؛)تونس(تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التصديق على ا  ٤-١٣٤
دمج نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة يف القـانون             ٥-١٣٤

  ؛)أستراليا(احمللي، وفق ما أوصي به سابقاً 
تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة بدجمـه يف             ٦-١٣٤

  ؛)بوتسوانا(القانون ومن خالل املمارسة 
الة االتساق الكامل بني تشريعاهتا الوطنية ونظام روما األساسي         كف  ٧-١٣٤

بوسائل منها إدراج أحكام تقضي بالتعاون السريع والتام مع احملكمـة اجلنائيـة             
الدولية والتحقيق مع األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم إبادة مجاعية وجرائم يف           

 إىل احملاكمة بـشكل     حق اإلنسانية وجرائم حرب وتقدمي من تثبت إدانته منهم        
  ؛)إستونيا(فعال أمام احملاكم الوطنية 

اعتماد تشريعات وطنية ينفذ من خالهلا نظـام رومـا األساسـي              ٨-١٣٤
  ؛)فنلندا(

اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة اإلفالت من العقاب من خالل إدراج            ٩-١٣٤
  ؛)فرنسا(نظام روما األساسي يف التشريعات احمللية 

اتساق تشريعاهتا الوطنية مع مجيع االلتزامات املنصوص عليها  كفالة    ١٠-١٣٤
يف نظام روما األساسي بطرائق تشمل تضمينها أحكاماً متكّن من التعـاون مـع              

  ؛)التفيا(احملكمة 
املسارعة إىل دمج نظام روما األساسي يف القانون احمللـي، الـذي              ١١-١٣٤

  ؛)كسمربغل( مجهورية الكونغو الدميقراطية طرفاً فيه أصبحت
ُيَبت  التعاون التام مع احملكمة اجلنائية الدولية يف مجيع القضايا اليت مل  ١٢-١٣٤

 فيها بعد، لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن احملكمـة علـى وجـه اخلـصوص              
  ؛)سويسرا(

التعجيل بإكمال مالءمة التشريعات احمللية مع أحكام نظام رومـا            ١٣-١٣٤
  ؛)تونس(األساسي 
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 تشريعات لتنفيذ نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة          اعتماد  ١٤-١٣٤
  ؛)باراغواي(الدولية 
التنفيذ الكامل لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            ١٥-١٣٤

  ؛)بولندا(
تدعيم تدابري محاية النساء ضحايا االغتـصاب أثنـاء الرتاعـات،          ١٦-١٣٤

  ؛)مدغشقر(بإدراج هذه التدابري يف التشريعات 
  ؛)النرويج(تنقيح قانون األسرة لتحقيق املساواة بني اجلنسني   ١٧-١٣٤
اعتماد أحكام حتظر تعدد الزوجات والـزواج املبكـر وتـشويه             ١٨-١٣٤

  ؛)بولندا(األعضاء التناسلية لإلناث 
 يف قانوهنا لشؤون األسرة واعتماد      ةإلغاء األحكام التمييزية الوارد     ١٩-١٣٤

  ؛)إسرائيل(ني اجلنسني مشروع قانون بشأن املساواة ب
تسريع جهودها إلنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان متاشياً مع           ٢٠-١٣٤

  ؛)تونس(مبادئ باريس 
إكمال عملية تعيني أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كي تبدأ            ٢١-١٣٤

  ؛)النيجر(عملها، إن مل تكن اكتملت بالفعل 
اإلنـسان وتـدعيم قـدراهتا يف    بدء نشاط اللجنة الوطنية حلقوق    ٢٢-١٣٤

اجملاالت التقنية والبشرية واملالية بغرض توفري محاية أفـضل حلقـوق اإلنـسان             
  ؛)املغرب(

مواصلة اجلهود إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من الفئـة            ٢٣-١٣٤
  ؛)الربتغال(انسجاماً مع مبادئ باريس " ألف"

ها مبا يلزم من موارد ألداء إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وإمداد  ٢٤-١٣٤
  ؛)فرنسا(وظيفتها على الوجه الصحيح وكفالة امتثاهلا إىل مبادئ باريس 

تسريع جهودها الرامية إىل كفالة أداء اللجنة لوظائفها وفقاً ملبادئ            ٢٥-١٣٤
  ؛)إندونيسيا(باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان من ممارسة حقوقهم دون      كفالة متكن املدافعني عن       ٢٦-١٣٤
  ؛)سويسرا(تدخل وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالفعل 

 من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة        ٣تنفيذ املادة     ٢٧-١٣٤
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             
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ء آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب وتكليفها بزيارة مجيع أماكن          واملبادرة إىل إنشا  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(االحتجاز 

االستمرار يف العمل من أجل إنشاء آلية وطنيـة ملنـع التعـذيب               ٢٨-١٣٤
  ؛)غواتيماال(

  ؛)جنوب السودان(إنشاء آلية وقائية وطنية ملنع التعذيب   ٢٩-١٣٤
نع التعذيب مبقتضى الربوتوكول االختيـاري    إنشاء اآللية الوطنية مل     ٣٠-١٣٤

امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية            
الالإنسانية أو املهينة وتعيني خبري مستقل ومؤّهل وتزويده بـاملوارد الالزمـة             أو

  ؛)أوروغواي(لتنفيذ واليته 
ي واجلنساين وتيـسري جلـوء      إنشاء وكالة وطنية ملنع العنف اجلنس       ٣١-١٣٤

  ؛)هولندا(الضحايا إىل القضاء 
مواصلة إصالحاهتا بغرض حتسني السياسات والربامج الراميـة إىل           ٣٢-١٣٤

  ؛)ليسوتو(تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها 
إدخال املزيد من التحسينات على القوانني والسياسات وتنفيـذها           ٣٣-١٣٤

  ؛)الصني(فال بشكل أفضل من أجل محاية حقوق النساء واألط
تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز حقـوق الطفـل ومحايتـها وإىل              ٣٤-١٣٤

مكافحة العنف اجلنسي على النحو املذكور يف االستراتيجية الوطنيـة يف هـذا             
  ؛)النيجر(الصدد 
 النساء واألطفال   ال سيما توفري املزيد من احلماية للفئات الضعيفة،         ٣٥-١٣٤

إلعاقة واملسنني واألقليات اإلثنية، واعتماد تشريعات وطنيـة        واألشخاص ذوي ا  
  ؛)االحتاد الروسي(مناسبة بشأن محاية تلك الفئات 

  ؛)السنغال(تدعيم تدابري محاية الفئات الضعيفة   ٣٦-١٣٤
احلرص على تنفيذ تدابري جديدة لتحسني بيئة األعمال واالستثمار           ٣٧-١٣٤

  ؛)جنوب أفريقيا(يف البلد 
واصلة تشجيع احلوار واملصاحلة الوطنية لتحقيق السالم والتوجه        م  ٣٨-١٣٤

  ؛)نيكاراغوا(حنو تنمية البلد 
توسيع نطاق سيادهتا ليشمل محاية سكان البلد واختـاذ خطـوات             ٣٩-١٣٤

  ؛)أوغندا(ملموسة للقضاء على مجيع القوى السلبية العاملة يف شرق البالد 
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هنة اليت هتدف إىل إهناء الرتاعات      مواصلة املساعي واملفاوضات الرا     ٤٠-١٣٤
  ؛)كوت ديفوار(املسلحة املتكررة يف املقاطعة الشرقية من البلد 

مواصلة تعاوهنا هبّمة مع آليات األمم املتحـدة واجملتمـع الـدويل           ٤١-١٣٤
  ؛)اليابان(إلعادة بسط األمن وترسيخ سيادة القانون 

  ؛)وغوايأور(التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية   ٤٢-١٣٤
  ؛)تشاد(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة   ٤٣-١٣٤
توثيق تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان           ٤٤-١٣٤

  ؛)التفيا(باملوافقة على طلبات الزيارة املعلقة 
القيام بأنشطة للقضاء على الصور النمطية وحتديد العقبات الـيت            ٤٥-١٣٤

مجهوريـة مقـدونيا    (حتول دون تبوؤ النساء املكانة الالئقـة هبـن يف اجملتمـع             
  ؛)اليوغوسالفية سابقاً

تعزيز تنفيذ التدابري واألحكام اليت هتدف إىل قطع دابر مجيع أشكال   ٤٦-١٣٤
  ؛)شيلي(التمييز والعنف بالنساء والفتيات 

َهق مكافحة مجيع أشـكال التمييـز يف حـق املـصابني بالــمَ              ٤٧-١٣٤
  ؛)غواتيماال(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة تنفيذ خطة العمل، بوسائل تشمل            ٤٨-١٣٤
جماناً، والتنفيذ الفعلي لسياسة    ) وكذلك تسجيل املواليد املتأخر   (تسجيل املواليد   

التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي، وتيسري احلصول على اخلـدمات الـصحية           
  ؛)سلوفينيا(األساسية 

اعتماد تدابري لوقف عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء وحظـر        ٤٩-١٣٤
  ؛)إسبانيا( التعذيب على يد قوات األمن التابعة للدولة بشكل قاطع

التحقيق يف مجيع قضايا التعذيب وإساءة املعاملة يف السجون، وفق            ٥٠-١٣٤
  ؛)النمسا(ما أوصي به يف السابق 

التعذيب بصرف النظر عن مكانتـهم      حماكمة مجيع مرتكيب أعمال       ٥١-١٣٤
  ؛)أستراليا(

اختاذ التدابري الالزمة ملنع أي هتديد للمدافعني عن حقوق اإلنسان            ٥٢-١٣٤
  ؛)إسبانيا(ومحايتهم فعلياً 

اعتماد القانون الذي حيمي املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أقرب             ٥٣-١٣٤
  ؛)السويد(وقت ممكن 
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ماية املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان         اختاذ التدابري املناسبة حل     ٥٤-١٣٤
  ؛)جيبويت(والصحفيني بشكل أفضل 

وضع برنامج تدريب ملوظفي السجون والقضاء واألمن واحلـرص           ٥٥-١٣٤
  ؛)دولة فلسطني(على تطبيقه بشكل منهجي 

  ؛)االحتاد الروسي(بذل املزيد من اجلهود لتحسني نظام السجون   ٥٦-١٣٤
 مجيع أعمـال العنـف اجلنـسي        سن تشريعات حمددة الستئصال     ٥٧-١٣٤

  ؛)ناميبيا(اجلنساين ومعاقبة مرتكيب العنف اجلنسي 
 بشأن العنـف اجلنـسي ويف       ٢٠٠٦الصرامة يف إنفاذ قانون عام        ٥٨-١٣٤

  ؛)النرويج(تطبيق سياسة عدم التسامح املطلق اليت تنتهجها 
 اختاذ املزيد من التدابري الفعالة ملكافحة العنف اجلنـسي وتكثيـف         ٥٩-١٣٤

اجلهود لتنفيذ سياساهتا يف جمايل إعادة إدماج ضحايا العنف اجلنـساين وإعـادة             
  ؛)سرياليون(تأهيلهم 
اختاذ تدابري مناسبة للحد من العنف اجلنساين الذي ترتكبه عناصر            ٦٠-١٣٤

  ؛)سلوفينيا(مسلحة واستئصاله وإنشاء آليات للمساءلة وتعزيز قدراهتا 
العنف املمارس على النساء واألطفال     مواصلة جهودها الستئصال      ٦١-١٣٤

واالستمرار يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي بغرض القضاء          
  ؛)السودان(على هذه الظاهرة 

مضاعفة جهودها ملكافحة العنف اجلنسي املسلط علـى النـساء            ٦٢-١٣٤
  ؛)اًسابقمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية (والفتيات 

اجلهود ملكافحة العنف اجلنسي بالنساء والفتيات وحماكمة       تكثيف    ٦٣-١٣٤
  ؛)توغو(اجلناة 
ضمان تقدمي مرتكيب جرائم العنف اجلنسي إىل العدالـة ومحايـة             ٦٤-١٣٤

 أيرلنـدا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و     (الشهود والناجني بشكل منهجي     
  ؛)الشمالية
س على املرأة يف مجيـع      مواصلة اجلهود للقضاء على العنف املمار       ٦٥-١٣٤

مناطق الرتاع وعلى تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر والـزواج           
  ؛)باراغواي(باإلكراه 

مواصلة مكافحة االجتار بالبشر والعنف املسلط علـى األطفـال            ٦٦-١٣٤
  ؛)ليشيت - تيمور(والنساء 



A/HRC/27/5 

GE.14-07545 24 

قانون والسياسات تدعيم األطر والربامج وتدابري التنسيق يف جمايل ال   ٦٧-١٣٤
  ؛)ناميبيا(للتصدي لعمل األطفال والستغالهلم جنسياً 

حتسني تدريب قوات األمن على مكافحة العنف اجلنسي بالنـساء            ٦٨-١٣٤
  ؛)النمسا(والفتيات والتأكد من مساءلة اجلناة 

تعزيز تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساين          ٦٩-١٣٤
 إصالح نظام القضاء وقطاع األمن قصد تيسري اللجوء إىل العدالـة   باملسارعة إىل 

  ؛)كندا(ومحاية السكان وضمان حق الناس يف األمن 
تنفيذ سياسة عدم التسامح املطلق لقطع دابر مجيع أشكال العنـف             ٧٠-١٣٤

  ؛)كوستاريكا(اجلنسي والعنف املرتيل املمارس على املرأة 
لتجاوزات اخلطرية حلقـوق اإلنـسان،      التحقيق مع مجيع مرتكيب ا      ٧١-١٣٤

خاصة االغتصاب والعنف اجلنسي وحماكمتهم بغـض النظـر عـن مناصـبهم             
  ؛)كرواتيا(وانتماءاهتم 

إنشاء آليات مناسبة ملنع مجيع أشكال العنف بالنـساء، وحماكمـة             ٧٢-١٣٤
  ؛)سلوفاكيا(اجلناة بشكل فعال وتعويض الضحايا بشكل مناسب 

لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الـيت         تنفيذ توصيات ال    ٧٣-١٣٤
 ١٠، مع التركيز على التوصيات الواردة يف الفقرة         ٢٠١٣يوليه  /قدمتها يف متوز  

 التحقيق يف انتهاكات حقوق املرأة املرتكبـة  :والقيام مبا يلي، ضمن أشياء أخرى 
حتكام إىل  على يد قوات األمن الكونغولية واجلماعات املسلحة، وتيسري سبل اال         

القضاء أمام مجيع املتضررات من أعمال العنف اجلنسي اليت اقُترفت أثناء الرتاع            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

 وإعادة إدماج    االقتصادي - إنشاء إطار إلعادة التأهيل االجتماعي      ٧٤-١٣٤
  ؛)جيبويت(النساء ضحايا العنف اجلنسي يف املناطق املتضررة من الرتاع 

افحة العنف اجلنسي وحماكمة املسؤولني عنه ومعاقبتهم       تشديد مك   ٧٥-١٣٤
  ؛)السنغال(

تعزيز جهود مكافحة العنف واالستعباد اجلنسي وتوفري املـساعدة           ٧٦-١٣٤
  ؛)إكوادور(ة للضحايا  االقتصادي- الطبية والقانونية والنفسية واالجتماعية

ت التحقيق يف مجيع قضايا العنف اجلنسي املـسلط علـى الفتيـا             ٧٧-١٣٤
والنساء وحماكمة مرتكبيه ومعاقبتهم، دون استثناء، وتنظـيم محـالت توعيـة            

  ؛)هنغاريا(مبوضوع العنف اجلنسي وإنشاء خط اتصال مباشر 
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بذل املزيد من اجلهود لتقدمي الرعاية إىل ضحايا العنـف اجلنـسي           ٧٨-١٣٤
  ؛)جنوب السودان(بالتعاون مع شركائها واجملتمع الدويل ومبساعدهتم 

 ال سـيما  مواصلة جهودها للتصدي للعنف اجلنسي واجلنـساين،          ٧٩-١٣٤
  ؛)إندونيسيا(بإنشاء آليات فعالة ملنع العنف بالنساء والفتيات 

مواصلة جهودها للقضاء على العنف اجلنساين وتعزيز األمن العام           ٨٠-١٣٤
  ؛)سنغافورة(

التحقيق يف أعمال العنف اجلنسي اجلنساين املرتكبـة علـى يـد              ٨١-١٣٤
لعناصر املسلحة وحماكمة مرتكبيها واختاذ مجيع التدابري املناسبة للحد منها وقطع           ا

  ؛)إسرائيل(دابرها 
تعزيز القدرة على منع ومكافحة اإلفالت من العقاب الذي كثرياً            ٨٢-١٣٤

ما يكتنف العنف اجلنسي، عن طريق حماكمة املسؤولني عن هذه اجلرائم وتقدميهم  
  ؛)إيطاليا(ألول إىل العدالة يف املقام ا

 ملكافحة  ٢٠٠٩مواصلة جهودها لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لعام         ٨٣-١٣٤
العنف اجلنسي وتطبيق خطة عملها اليت تتضمن مكافحة اإلفالت من العقـاب            

  ؛)ليبيا(ومحاية الضحايا وإصالح قطاع األمن 
تعزيز محاية ضحايا العنف اجلنسي بإمدادهم مبا يلزم مـن دعـم              ٨٤-١٣٤
  ؛)لكسمربغ(سهيل إعادة تأهيلهم نفسياً وبدنياً لت

 بـشأن العنـف     ٢٠٠٦االستمرار يف التنفيذ الفعال لقانون عام         ٨٥-١٣٤
  ؛)مدغشقر(اجلنسي وسياسة عدم التسامح املطلق 

اعتماد املزيد من التدابري الرامية إىل تقدمي املـساعدة إىل ضـحايا              ٨٦-١٣٤
  ؛)جنتنياألر(العنف اجلنسي ومكافحة هذه اآلفة 

تدعيم تدابري مكافحة العنف اجلنسي دون إبطاء وزيادة اجلهـود            ٨٧-١٣٤
اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة يف بناء السالم، وفق مـا              

  ؛)سويسرا(أوصي به سابقاً 
مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية األطفال والقضاء علـى العنـف             ٨٨-١٣٤

  ؛)زائراجل(املمارس عليهم 
تسريع وترية تنفيذ التشريعات اليت حتظر أسـوأ أشـكال عمـل              ٨٩-١٣٤

  ؛)مدغشقر(األطفال 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على عمل األطفال والتعدين           ٩٠-١٣٤

  ؛)أستراليا(غري القانوين 
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  ؛)كابو فريدي(تشديد مكافحة استغالل األطفال جبميع أشكاله   ٩١-١٣٤
 األطفال وقطع دابره عن طريق رسم استراتيجية وطنيـة          منع عمل   ٩٢-١٣٤

  ؛)شيلي(
التأكد من القضاء على بيع األطفال واالجتار هبم من أجل استغالهلم    ٩٣-١٣٤

  ؛)مصر(جنسياً 
اختاذ تدابري فورية للتقيد كلياً بالربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            ٩٤-١٣٤

  ؛)ليتوانيا(ملسلحة حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات ا
اعتماد تدابري إضافية ضمن خطة العمل ملكافحة جتنيـد األطفـال             ٩٥-١٣٤

  ؛)إسبانيا(قسراً هبدف وقاية هؤالء القّصر ومحايتهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 
تكثيف اجلهود من أجل كفالة عدم جتنيد األطفال وتسريح اجملندين            ٩٦-١٣٤
  ؛)توغو(منهم 
 برنامج جديد لرتع السالح وإعادة اإلدماج يف إطار         وضع وتنفيذ   ٩٧-١٣٤

التعامل مع اجلماعات املسلحة، مع احلرص على توفري فرص واقعية إلعادة إدماج  
املقاتلني السابقني يف اجملتمع وعلى معاملة األطفال الذين شاركوا يف اجلماعـات            

نيـا العظمـى    املتحـدة لربيطا  اململكة  (املسلحة معاملة تتفق مع القانون الدويل       
  ؛)الشمالية أيرلنداو

 ١٣٢٥االستمرار يف العمل حىت التنفيذ التام لقراري جملس األمن            ٩٨-١٣٤
 بشأن املرأة والسالم واألمن، بطرائق منها زيادة مشاركة املرأة الفاعلة           ٢١٢٢و

وعلى قدم املساواة يف مبادرات بناء السالم وعمليات صنع القرار علـى كـل              
  ؛)اأيرلند(املستويات 

التأكد من أن األطفال الذين قبضت علـيهم القـوات املـسلحة              ٩٩-١٣٤
جلمهورية الكونغو الدميقراطية يعاملون معاملة الضحايا يف املقـام األول وأنـه            
ميكنهم اللجوء إىل العدالة وأن إعادة إدماجهم يف جمتمعـاهتم احملليـة ميـسرة              

  ؛)النمسا(
نة يف جمال تـسريح األطفـال       مواصلة االرتقاء مبستوى خطط معي      ١٠٠-١٣٤

  ؛)الربازيل(وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 
كفالة إيالء اهتمام خاص حلقوق النساء واألطفال يف إطار الربنامج            ١٠١-١٣٤

 ملنع تكرار جتنيدهم من     ال سيما الوطين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج،       
  ؛)كندا(هم األساسية قبل اجلماعات املسلحة، واحلرص على أن يتمتعوا حبقوق
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التأكد من أن التشريعات الوطنية متكّن من إنشاء وممارسة واليـة             ١٠٢-١٣٤
قضائية على جرائم احلرب املتصلة بتجنيد األطفال وبإجبارهم علـى اخلدمـة            

  ؛)كوستاريكا(العسكرية واستخدامهم يف الرتاع املسلح 
 ٢٠١٢عـام   مواصلة اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ خطة عمـل           ١٠٣-١٣٤

ملكافحة جتنيد األطفال واستخدامهم، ومكافحة االنتهاكات األخـرى اخلطـرية          
حلقوق الطفل على يد القوات املسلحة وقوات األمن، وتنفيذ خطة العمل الوطنية 

 ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفـال وفـق األصـول املرعيـة             ٢٠١١لعام  
  ؛)إكوادور(

د األطفال واستخدامهم تنفيذاً تامـاً    تنفيذ خطة العمل ملكافحة جتني      ١٠٤-١٣٤
  ؛)أملانيا(

تنفيذ خطة العمل إلهناء جتنيد األطفال واستخدامهم اليت ُوقعت يف            ١٠٥-١٣٤
  ؛)ليتوانيا (٢٠١٢األمم املتحدة عام 

إنشاء آلية تدقيق من أجل إبعاد املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية            ١٠٦-١٣٤
  ؛)النمسا(ألمن حلقوق اإلنسان وحقوق الطفل من قوات ا

اختاذ املزيد من التدابري لتوطيد استقاللية القضاء بوسـائل منـها             ١٠٧-١٣٤
  ؛)تايلند(ختصيص موارد كافية للقضاة واملدعني وتدريبهم تدريباً مالئماً 

إنشاء نظام قضاء قوي ومستقل بتدريب املزيد من القضاة واملدعني            ١٠٨-١٣٤
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (وكََتبة احملاكم وتأسيس دوائر خمتلطة

التماس املساعدة لزيادة عدد حماكم الصلح يف البلد وتوسيع نطاق            ١٠٩-١٣٤
  ؛)سرياليون(عملها حلل املشكالت القانونية الكثرية اليت تواجهه 

تركيز اجلهود إلقامة نظام قضائي مستقل وفعال ومسؤول ومزود           ١١٠-١٣٤
  ؛)شيلي(باملوارد الكافية 

مواصلة إصالح القضاء لتيسري سبل اللجوء إىل العدالـة، برفـع             ١١١-١٣٤
  ؛)املغرب(مستوى التغطية اجلغرافية واالرتقاء بإدارة السجون 

اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق استقاللية القضاء واستحداث دوائر          ١١٢-١٣٤
خمتلطة متخصصة دعماً لألحكام الصادرة بشأن اجلرائم مبقتضى القانون الـدويل         

  ؛)سويسرا(
مواصلة األنشطة الرامية إىل تدعيم نظام القضاء وتيـسري سـبل             ١١٣-١٣٤

العدالة، بطرق منها توسيع نطاق املساعدة القانونية اجملانية املقدمة إىل          إىل  اللجوء  
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ضحايا العنف اجلنسي، وتدريب أعضاء السلك القضائي على مكافحة العنـف           
  ؛)الربازيل(الضحايا اجلنسي، ورفع مستوى الوعي ملكافحة وصم 

إصالح نظام القضاء وقطاعي الدفاع واألمـن       كمال  اختاذ تدابري إل    ١١٤-١٣٤
  ؛)جيبويت(

 بالتغلب على التحديات الـيت يواجههـا        يف املقام األول  االهتمام    ١١٥-١٣٤
مـع  عدم التـسامح املطلـق   ق منها تنفيذ سياسة   ائبطرالوطين،  النظام القضائي   

 اإلنـساين يف مجهوريـة       الدويل قوق اإلنسان والقانون  منتهكي القانون الدويل حل   
  ؛)غانا(الكونغو الدميقراطية 

البعد اجلنساين من   فيما خيتص ب  تثقيف مجيع أفراد الشرطة واجليش        ١١٦-١٣٤
النظـر  غض  حقوق اإلنسان، وحماكمة مرتكيب أعمال العنف اجلنسي واجلنساين ب        

  ؛)أستراليا(رتبهم عن 
 لإلفالت من    فعلي دعيم النظام القضائي لوضع حد    االستمرار يف ت    ١١٧-١٣٤

  ؛)مجهورية كوريا(انتهاكات حقوق اإلنسان على العقاب 
مواصلة جهودها لتحسني نظام القضاء والتزامها مبكافحة اإلفالت          ١١٨-١٣٤

  ؛)ليشيت - تيمور(من العقاب 
احلقـوق  مساءلة قوات األمن اليت تنتهك حقوق اإلنسان، مبا فيها            ١١٩-١٣٤

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ملتعلقة بتجنيد األطفال والعنف اجلنسي ا
مواصلة اجلهود لتحقيق احترام حقوق مجيع الـسكان وحريـاهتم            ١٢٠-١٣٤

األساسية، واعتماد مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل مكافحة اإلفالت من العقاب           
ات حقوق اإلنـسان    الذي يستحقه مرتكبو اجلرائم وأعمال العنف ومجيع انتهاك       

  ؛)األرجنتني(
التحقيق يف مجيع قضايا اإلعدام بإجراءات موجزة وخارج نطـاق            ١٢١-١٣٤

  ؛)شيلي( وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً ،عليهاالقضاء ومعاقبة املسؤولني 
مع األفراد املشتبه يف    الدقيق  اختاذ التدابري الالزمة الكفيلة بالتحقيق        ١٢٢-١٣٤
ئم يف إطار القانون الدويل وغريها من االنتهاكات اخلطرية حلقوق    جرا اقترفواأهنم  

  ؛)بوتسوانا(اإلنسان وتقدميهم إىل العدالة 
املسؤولني املدنيني أو أفراد اجليش املتورطني يف       وقف  احلرص على     ١٢٣-١٣٤

جرائم يف  رتكاب  دعم اجلماعات املسلحة األجنبية أو الكونغولية املسؤولة عن ا        
  ؛)كرواتيا(حسب األصول اكمتهم  والتحقيق معهم وحمعن العمل حق اإلنسانية
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ـ     تعزيز    الرامية إىل  هوداجلتدعيم    ١٢٤-١٣٤ ن وانقدرات وكاالت إنفـاذ الق
  ؛)إثيوبيا(واألجهزة القضائية 

 مبكافحة العنف اجلنسي، وضمان حق الـضحايا يف         اجلازمااللتزام    ١٢٥-١٣٤
ـ   املستمر  ت  العدالة واجلرب، ومكافحة اإلفال   احلصول على     دعيممن العقاب، وت

  ؛)فرنسا(قدرات الوكالة الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي 
 دعم ضحايا العنف اجلنسي وتـسهيل جلـوئهم إىل          رفع مستوى   ١٢٦-١٣٤

 الرعايـة الطبيـة     طرائق حصوهلم على  إقامة العدل و  إجراءات  القضاء بتبسيط   
  ؛)بلجيكا(والنفسية 

 مكافحة اإلفالت من العقاب يف      عزيزددة لت اعتماد تدابري إضافية حم     ١٢٧-١٣٤
  ؛)إسبانيا(قضايا العنف اجلنسي املمارس على النساء، وتوفري رعاية أمشل للضحايا 

 قدرات املؤسسات القضائية من أجل تقدمي املسؤولني عـن          تدعيم  ١٢٨-١٣٤
  ؛)ليتوانيا(العنف اجلنسي إىل العدالة 

العدالـة أمـام      إىل اللجوءسري سبل   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتي      ١٢٩-١٣٤
  ؛)لكسمربغ(الضحايا، والتأكد من تعويضهم 

علـى  بنفس القدر   بصرامة، مع التركيز    ذات الصلة   إنفاذ القوانني     ١٣٠-١٣٤
حتقيق نتـائج جمديـة،   على حنو يكفل  املسؤولني  اكمة  الرعاية وإعادة التأهيل وحم   

  ؛)تايلند(زء الشرقي من البالد والتأكد من محاية النساء واألطفال، خاصة يف اجل
 لتوفري حرية اإلعالم، ومعاجلة مجيـع       الضروريةاختاذ مجيع التدابري      ١٣١-١٣٤

  ؛)سلوفاكيا(على النحو الواجب قضايا تقييد وسائل اإلعالم 
ضمان إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية بتأمني حرية التجمع           ١٣٢-١٣٤

هيم أعضاء األحزاب السياسية واملرشـحني      السلمي والتعبري جلميع الناس، مبن ف     
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(واإلعالميني 

تقدمي مجيع مرتكيب أعمال العنف بالصحفيني واملدافعني عن حقوق           ١٣٣-١٣٤
اإلنسان إىل العدالة، والتأكد من أن الصحفيني ومناضـلي حقـوق اإلنـسان             

ات احلكومـة، دون ترهيـب      أنشطتهم، مبا فيها انتقاد سياس    مزاولة   يستطيعون
  ؛)النمسا(ومضايقة 

 وفقاً للمعايري   مكفولةالتعبري والتجمع السلمي    ة  التأكد من أن حري     ١٣٤-١٣٤
الدولية وأن أعضاء األحزاب السياسية والصحفيني ومناضلي حقوق اإلنـسان          

 ممارسة أنشطتهم وانتقـاد احلكومـة دون أن يتعرضـوا للترهيـب             يستطيعون
  ؛)بلجيكا(ملضايقة االنتقام أو ا أو
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 توسـيع   ال سـيما  رفع مستوى االلتزام بتعزيز دور اجملتمع املدين،          ١٣٥-١٣٤
نطاق احلوار السياسي وتأمني حق املدافعني عن حقوق اإلنسان وأحزاب املعارضة      

  ؛)إيطاليا(والصحفيني يف االضطالع بأنشطتهم حبرية 
مكفولـة  ع السلمي   التأكد من أن احلقوق يف حرية التعبري والتجم         ١٣٦-١٣٤

وأن مجيع املواطنني، مبن فيهم الصحفيون واملدافعون عـن حقـوق اإلنـسان،             
  ؛)رومانيا(يستطيعون القيام بأنشطتهم دون ترهيب 

 يف املائة للنساء    ٣٠ختصيص  بغرض كفالة   قانون االنتخابات   تنقيح    ١٣٧-١٣٤
  ؛)النرويج(ساواة  خطوة إجيابية يف اجتاه امل يشكل ألن ذلك،يف القوائم االنتخابية

التنمية االقتصادية واالجتماعية، واحلفاظ على السلم عزيز مواصلة ت  ١٣٨-١٣٤
لتوفري أساس متني حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  احملليعلى الصعيد واالستقرار 

  ؛)الصني(
 لصحة والتعلـيم بوصـفه     العام ل  نظامالمواصلة جهودها لتحسني      ١٣٩-١٣٤

تنمية البلد اقتـصادياً واجتماعيـاً      جمال  تقدم يف   الوحتقيق  وسيلة للحد من الفقر     
  ؛)كوبا(

بانتـهاج  ،  تقدم يف جمال مكافحـة الفقـر      الاالستمرار يف حتقيق      ١٤٠-١٣٤
التعاون توفري   ب ،األشد حاجة منهم  ناسبة لشعبها، خاصة    املجتماعية  االسياسات  ال

  ؛)لبوليفاريةمجهورية فرتويال ا(البلد وفق احتياجات واملساعدة التقنية 
إتاحـة إمكانيـة    مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لقطع دابر الفقر و         ١٤١-١٣٤

  ؛)املغرب(لتعليم والرعاية الصحية لحصول على خدمات اأفضل ل
 يف  التحتية الريفيـة  ات  تنمية البني لشاريع  املربامج و وضع وتنفيذ ال    ١٤٢-١٣٤

احلصول على   كفالة    هتدف إىل  ، خاصة الربامج واملشاريع اليت    إقليم البلد بأكمله  
  ؛)كوت ديفوار( لشربمياه ا
لالستراتيجية الوطنية ملكافحـة وفيـات      عال  التأكد من التنفيذ الف     ١٤٣-١٣٤

لخـدمات الـصحية    لاألمهات والرضع ولزيادة فرص تلقي النساء والفتيـات         
  ؛)مصر(األساسية 

تعلقـة بوفيـات    لالستراتيجية الوطنية امل  ال  التأكد من التنفيذ الفع     ١٤٤-١٣٤
وفيات األطفال دون اخلامسة،    لاجتثاث جذور   بطرائق تشمل   األمهات والرضع،   

لـشرب  مياه امثل الفقر ونقص التغذية واملمارسات الضارة وعدم احلصول على     
  ؛)أيرلندا(التعليم خدمات واخلدمات الصحية و



A/HRC/27/5 

31 GE.14-07545 

االستمرار يف زيادة فرص تلقي الرعاية الصحية جلميـع شـعبها             ١٤٥-١٣٤
  ؛)سنغافورة(لتعاون مع املنظمات الدولية املعنية با

  ؛)ناميبيا(لد تنفيذ سياسات تكفل التعليم اجملاين يف مجيع أحناء الب  ١٤٦-١٣٤
 زيادة عـدد    ، من أجل  االستمرار يف ختصيص متويل كاف للتعليم       ١٤٧-١٣٤

ة املدارس واملدرسني، وحتسني نوعية التدريس والبىن التحتية املدرسية، واملـساوا         
  ؛)دولة فلسطني(يف تلقي التعليم جبميع مستوياته األوالد والبنات بني 
يف  اجملانجيد النوعية ب  اجلهود الرامية إىل توفري تعليم ابتدائي       تعزيز    ١٤٨-١٣٤

  ؛)السودان(لد مجيع أرجاء الب
التعليم االبتدائي اجملاين يف مجيع مناطق      كفالة التنفيذ الفعال لسياسة       ١٤٩-١٣٤
  ؛)ليشيت - يمورت(لد الب

توفري التعلـيم االبتـدائي اجملـاين       اطّراد  تعزيز التدابري الرامية إىل       ١٥٠-١٣٤
  ؛)إثيوبيا(

 يف املائة من امليزانية الوطنية للتعلـيم        ٢٥ختصيص ما ال يقل عن        ١٥١-١٣٤
توفري التعليم االبتدائي اجملاين جلميع     كفالة  وإلغاء مجيع الرسوم التقديرية من أجل       

  ؛)هنغاريا (األطفال
االبتـدائي  التعليم  أن يكون   النظر يف اعتماد أحكام قانونية تكفل         ١٥٢-١٣٤
  ؛)مصر(جلميع األطفال دون متييز اً إلزامياً وجماني
لـد  تعميم سياسة التعليم االبتدائي اجملاين على مجيـع منـاطق الب            ١٥٣-١٣٤

  ؛)زمبابوي(
زيادة عدد املـدارس     بغرضللتعليم  ناسب  توفري التمويل امل  كفالة    ١٥٤-١٣٤

جنـوب  (يف التعليم جبميع مـستوياته      بنات واألوالد   واملدرسني واملساواة بني ال   
  ؛)أفريقيا
حبقـوق اإلنـسان يف مقرراهتـا       وعية  مواصلة جهودها إلدراج الت     ١٥٥-١٣٤

  ؛)ليبيا(الدراسية 
مجيـع  مواصلة جهودها لتوفري التعليم االبتدائي اجملاين للجميع يف           ١٥٦-١٣٤
  ؛)ماليزيا(ء البالد أحنا

  ؛)ماليزيا(لتحسني نظام تعليمها ناسب توفري التمويل امل  ١٥٧-١٣٤
 لتطوير برامج حمو األمية والتعليم      مواصلة تنفيذ اخلطة االستراتيجية     ١٥٨-١٣٤

  ؛)اجلزائر (٢٠١٦-٢٠١٢غري الرمسي 
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 التأكد من أن التعليم االبتدائي جماين وجيد النوعية ويتضمن برامج           ١٥٩-١٣٤
  ؛)املكسيك(خاصة للسكان احملليني، مبن فيهم شعوب البيغمي 

إيالء اهتمام خاص لشعوب البيغمي األصلية مـن أجـل كفالـة              ١٦٠-١٣٤
  ؛)بنن(حصوهلم على األراضي وانتفاعهم باملوارد الطبيعية 

مواصلة العمل جتاه االعتراف بالشعوب األصلية علـى املـستوى            ١٦١-١٣٤
  ؛)غواتيماال(الوطين 
 البيغمي، داخـل    ال سيما ضمان حقوق اجملتمعات احمللية األصلية،        ١٦٢-١٣٤

حمميات طبيعية، وحتقيق االتساق بني مشاريع ختفيض انبعاثات غازات الدفيئـة           
واحلد من إزالة الغابات وترديها، متاشياً مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق             

  ؛)املكسيك(الشعوب األصلية 
اسبة حلماية املدنيني، خاصـة النـساء واألطفـال         اختاذ تدابري من    ١٦٣-١٣٤

املساملني، يف خمتلف حاالت العنف املسلح، وإجياد الظروف الضرورية للتخفيف          
  ).غانا(ملاليني املشردين داخلياً من وطأة الوضع الراهن 

وستدرس مجهورية الكونغو الدميقراطية التوصيات التالية وتقدم ردودها عليها يف            -١٣٥
ناسب، لكن يف مدة ال تتجاوز بدء انعقاد الدورة السابعة والعـشرين جمللـس              الوقت امل 

  :٢٠١٤سبتمرب /حقوق اإلنسان يف أيلول
ضمان تقدمي مجيع األشخاص املشتبه يف أهنـم ارتكبـوا جـرائم              ١-١٣٥

منصوص عنها يف القانون الدويل وغريها من االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق             
 الوطين والـشرطة واملخـابرات، إىل احملـاكم          مبن فيهم أفراد اجليش    ،اإلنسان

  .)بلجيكا(تؤدي إىل اإلعدام  وحماكمتهم بصورة نزيهة ال
ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد مجهورية الكونغو الدميقراطية، لكن أحيط             -١٣٦

  :هبا علماً
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            ١-١٣٦
تفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          االخ

  ؛)كابو فريدي(أسرهم 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            ٢-١٣٦

  ؛)غانا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
ية، مثل  اختاذ التدابري املناسبة للتصديق على خمتِلف املعاهدات الدول         ٣-١٣٦

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
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واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام والربوتوكول االختيـاري امللحـق           والسياسية
  ؛)رومانيا(باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 القانون اجلنائي والتصديق    إلغاء األحكام املتعلقة بعقوبة اإلعدام يف       ٤-١٣٦
على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           

  ؛)فرنسا(والسياسية 
حذف عقوبة اإلعدام من قوانينـها اجلنائيـة والتـصديق علـى              ٥-١٣٦

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
  ؛)أستراليا(ية والسياس
إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين     ٦-١٣٦

  ؛)أملانيا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           ٧-١٣٦

ة اإلعدام مبوجب نـص قـانوين       اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإلغاء عقوب     
  ؛)هنغاريا(

إلغاء عقوبة اإلعدام وتوقيع الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق           ٨-١٣٦
  ؛)١()الربتغال(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتصديق عليه 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن       التصديق على   ٩-١٣٦
  ؛)الربتغال (ال يف املنازعات املسلحةاشتراك األطف

أن تصبح طرفاً يف اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم             ١٠-١٣٦
  ؛)تشاد(

التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعلـيم            ١١-١٣٦
  ؛)تونس(

إجراء إصالحات دستورية وتشريعية هبدف إلغاء عقوبة اإلعـدام           ١٢-١٣٦
  ؛)إسبانيا(كلياً 
تعديل القانون اجلنائي حبيث ينص على إلغـاء عقوبـة اإلعـدام              ١٣-١٣٦

  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً(
  ؛)توغو(اعتماد قانون يلغي عقوبة اإلعدام   ١٤-١٣٦

__________ 

إلغاء عقوبة اإلعدام وتوقيع الربوتوكـولني      : "ورفيما يلي نص التوصية كما جاء حبذافريه أثناء جلسة التحا          )١(
 .)"الربتغال(االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتصديق عليهما 
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  ؛)بنن(اعتماد قانون يلغي عقوبة اإلعدام   ١٥-١٣٦
 اإلعدامات، وحتويـل    التأكد من تنفيذ وقف اختياري رمسي جلميع        ١٦-١٣٦

أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن توطئة إللغاء عقوبة اإلعدام بـشكل قطعـي             
  ؛)أوروغواي(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ االلتزام بإلغاء عقوبـة اإلعـدام             ١٧-١٣٦
  ؛)األرجنتني(

أن تأخذ يف احلسبان جمدداً إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام مبوجـب             ١٨-١٣٦
  ؛)إيطاليا(نوين يف أقرب وقت ممكن نص قا
 وقف اختياري الستخدام عقوبة     أن تكثف جهودها من أجل تطبيق       ١٩-١٣٦

اإلعدام قصد إلغائها؛ وأن حتذف فوراً يف غضون ذلك، مجيع األحكام الواردة يف             
  ؛)ليتوانيا(القوانني الوطنية مبا خيالف القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

  ؛)اجلبل األسود(يلغي عقوبة اإلعدام اعتماد قانون   ٢٠-١٣٦
إلغاء عقوبة اإلعدام كي يتسىن للبلدان اليت ألغتها النظر يف إمكانية             ٢١-١٣٦

  ؛)رواندا(تسليم املشتبه يف ارتكاهبم جرائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
كفالة أن يعتمد الربملان بشكل عاجل قانوناً حلماية املدافعني عـن             ٢٢-١٣٦

  ؛)اجلمهورية التشيكية(إلنسان، وتنفيذه فوراً وبفعالية حقوق ا
  ؛)مايل(اعتماد قانون حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان   ٢٣-١٣٦
مكافحة االنتهاكات والعنف على املدافعني عن حقوق اإلنـسان،           ٢٤-١٣٦

  ؛)فرنسا(وخاصة باعتماد قانون حيميهم 
مل مـع نظـام رومـا       اإلسراع باعتماد تشريعات لتحقيق التكا      ٢٥-١٣٦

  ؛)السويد(األساسي وتوفري وسائل لتنفيذها 
كفالة أن تنشئ تشريعاهتا احمللية والية قضائية عاملية تشمل جـرائم             ٢٦-١٣٦

 فيما يتعلق باستخدام األطفال يف األعمال القتاليـة والعنـف           ال سيما احلرب،  
  ؛)سرياليون(اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب 

ملشترك مع الشركاء اإلقليميني والـدوليني حلـشد        تعزيز العمل ا    ٢٧-١٣٦
الدعم، عند االقتضاء، من أجل بناء القدرات البنيوية والتشغيلية وتنمية قدرات           

  ؛)الفلبني(آليات حقوق اإلنسان القائمة 
الطلب من اجملتمع الدويل مساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية على           ٢٨-١٣٦

  ؛)أوغندا( احمللية آلليات حقوق اإلنسان يف البلد تعزيز القدرات العملية للشَُّعب
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توثيق تعاوهنا مع األمم املتحدة بتوجيه دعـوة دائمـة إىل مجيـع               ٢٩-١٣٦
اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وبتقدمي تقـارير عـن تطبيـق             

  ؛)الربتغال(الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها 
  ؛)أوروغواي( مفتوحة إىل آليات األمم املتحدة اخلاصة توجيه دعوة  ٣٠-١٣٦
  ؛)غواتيماال(توجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة   ٣١-١٣٦
النظر يف هناية األمر يف توجيه دعوة دائمـة إىل مجيـع املكلفـني                ٣٢-١٣٦

  ؛)التفيا(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
ا باإلجراءات اخلاصة بتوجيه دعوة     إضفاء الصبغة الرمسية على قبوهل      ٣٣-١٣٦

  ؛)اجلبل األسود(دائمة إليها مجيعاً 
التعاون الكامل مع اخلبري املستقل التابع جمللس حقـوق اإلنـسان             ٣٤-١٣٦

املعين بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة           
  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً(

اء دوائر خمتلطة متخصصة مستقلة ونزيهـة داخـل النظـام           إنش  ٣٥-١٣٦
القضائي الوطين للنظر يف اجلرائم املنصوص عنها يف القانون الدويل وغريها مـن             
 االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، وذلك مبشاركة اجملتمع املدين الكونغـويل         

  ؛)فنلندا(ودعم اجملتمع الدويل 
ءات احتجـاز صـحفيني ومناضـلني       التحقيق دون إبطاء يف ادعا      ٣٦-١٣٦

ومعارضني سياسيني بشكل تعسفي وتقدمي تقرير عن ذلك قبل قيام االنتخابـات            
  ؛)كندا(احمللية 
اإلفراج عن مجيع من قُبض عليهم بسبب آرائهـم الـسياسية أو              ٣٧-١٣٦

  ؛)بلجيكا(ملشاركتهم يف تظاهرات سلمية وكفالة إلغاء التهم املوجهة إليهم 
تمتع التام حبرية التعبري وحرية الصحافة عن طريق رفـع          ضمان ال   ٣٨-١٣٦

مجيع القيود املفروضة عليها، بطرائق منها إلغاء جترمي التشهري، وفقاً اللتزاماهتا يف            
إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وتعهدها أثناء االسـتعراض           

  ).إستونيا(السابق 
و التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        أ/وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٣٧

وال ينبغي تأويلها على أهنا قـد       . أو الدولة موضوع االستعراض   /أو الدول اليت قدمتها و    
  . حظيت بتأييد الفريق العامل بأكمله
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