
(A)   GE.12-18869    290113    300113 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  نكاسري ال    

__________ 

 . بالصيغة اليت ورد هباالتقريريعمم مرفق هذا   *  

 
 A/HRC/22/16  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

18 December 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/22/16 

GE.12-18869 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ١٢٧-٥  ...........................................موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  ٣  ١٩-٥  ...................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
  ٧  ١٢٦-٢٠  ....................احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء     

  ١٩  ١٢٩-١٢٧  ................................................أو التوصيات/االستنتاجات و  - اًثاني  
  املرفق  

  ٣٧  ..............................................................................تشكيلة الوفد     



A/HRC/22/16 

3 GE.12-18869 

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

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
واسـتعرض احلالـة يف     . ٢٠١٢نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٥إىل  أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢ من

وترأس . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١النكا يف اجللسة السادسة عشرة، املعقودة يف         سري
النكا ماهندا ساماراسنغي، وزير الصناعات الزراعية واملبعوث اخلـاص لـرئيس            وفد سري 

واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثامنة عـشرة، املعقـودة          . الدولة لشؤون حقوق اإلنسان   
  .، التقرير املتعلق بسري النكا٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ يف
، اختار جملس حقوق اإلنـسان فريـق املقـررين التـايل            ٢٠١٢مايو  /أيار ٣ويف    -٢
  .إسبانيا وبنن واهلند: لتيسري استعراض احلالة يف سري النكا) الثالثية اجملموعة(
 من مرفق   ٥ والفقرة   ٥/١ن   من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسا      ١٥وعمالً بالفقرة     -٣

  :، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف سري النكا١٦/٢١قراره 
ــرة    )أ(   ــاً للفق ــدمان وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/14/LKA/1و Corr.1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/14/LKA/2) (ب(١٥فقاً للفقرة و) املفوضية(
  ).A/HRC/WG.6/14/LKA/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل سري النكا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أُعّدت سلفاً من               -٤
مهوريـة التـشيكية،    جانب إثيوبيا، وإسبانيا، وأستراليا، وأملانيا، وآيرلندا، وباكستان، واجل       

والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، والصني، وكمبوديـا، وكنـدا، وكوبـا، وليختنـشتاين،        
واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، والنـرويج، وهولنـدا،            

راض وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستع       . والواليات املتحدة األمريكية  
  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 سري النكا اخلطط املتعلقة بإدخال حتسينات على حالة حقوق اإلنسان يف            عرضت  -٥

  .  بعد انتهاء الرتاعواملصاحلةسياق بناء السالم 
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لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان، نتيجـة         وأشارت إىل وضع خطة عمل وطنية         -٦
، وهو وعد أساسـي التزمـت بـه، اسـتناداً إىل     ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل لعام   

. التوصيات املقدمة والوعود اليت قبلت هبا وتوصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصـة           
  . اغةتقريباً يف جلان الصياملتساوي وأضافت أن اجملتمع املدين حظي بالتمثيل 

على خطة العمل الوطنية لتعزيـز ومحايـة        سبتمرب  /أيلولوصدَّق جملس الوزراء يف       -٧
وجتري عملية  . ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول حقوق اإلنسان وأقر استراتيجية تنفيذ اخلطة يف        

، قدمت  وفيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل    . التنفيذ والسيطرة عليها ودفعها على الصعيد الوطين      
  .أمثلة حمددة عن ذلك ُتربز التزامها الواضح والتقدم احملرزسري النكا 

التدابري أُحرز تقدم يف    ،  ٢٠٠٩وعقب إحلاق اهلزمية بنمور حترير تاميل إيالم يف عام            -٨
، بدأ تنفيذ املرحلة األخرية مـن     ٢٠٠٨وبعد استعراض عام    . املتخذة للعودة إىل احلياة املدنية    

املدنيني الذين كان منور حترير تاميل إيـالم حيتجـزوهنم يف           العمليات اإلنسانية لإلفراج عن     
وتواجه سري النكا .  مدين٣٠٠ ٠٠٠ حنو مت إنقاذ، ٢٠٠٩مايو /أيارويف . املقاطعة الشمالية

 يف الوقت نفسه على اسـتدامة النمـو         وتعمل،  ه عن جنمتبعد انتهاء الرتاع صعوبات هائلة      
 وتشّدد بصورة خاصة على عدم تكـرار     ،راراالقتصادي ومنع ارتكاب أعمال تقوض االستق     

  .األخطاء السابقة وعلى املصاحلة احلقيقية
وفيما يتعلق مبصري املفقودين املزعومني، شددت سري النكا على استمرار تعاوهنا مع    -٩

 تـه الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وعلى التقدم الـذي أحرز             
وأدى العدد الصغري نسبياً من احلاالت اليت أبلـغ         .  حجم العمل املتراكم   مؤخراً للتخفيف من  

وكان .  إىل دحض االدعاء بارتفاع عدد حاالت االختفاء٢٠٠٥عنها الفريق العامل بعد عام   
باإلمكان تذليل هذه الصعوبة بصورة أفضل لو تعاونت البلدان اليت تستقبل ملتمسي اللجوء             

ومتكنت سلطات سري النكا من تسوية العديـد مـن          . خاصعلى حتديد أمساء هؤالء األش    
  .حاالت االختفاء املفترضة وستحقق يف االدعاءات القائمة بصورة شاملة

وحيق هليئـات اجملتمـع     .  هبا  اعترف الدستور  ، فقد حبقوق اجملتمع املدين  وفيما يتعلق     -١٠
، عنـد تنـاول     االحظت سري النك  و. املدين حالياً تشكيل منظمات غري حكومية وجمتمعية      

ادعاءات التعصب أو االعتداء على هذه املنظمات أو على قياداهتا، أن احلكومـة ال تعتمـد                
 االنتقادات أو النشاط السياسي أو االنشقاق وأهنـا ال تؤيـد هـذه              منعسياسة تقوم على    

  .االعتداءات
 جلنـة الـدروس املـستفادة   أعضاء ، عيَّن رئيس سري النكا  ٢٠١٠مايو  /أيارويف    -١١

. واملصاحلة هبدف تعزيز عملية املصاحلة الوطنية وضمان جين سكان سري النكا مثار السالم            
، قرر جملس الوزراء تكليف فرقة عمل مبتابعة تنفيذ توصـيات جلنـة             ٢٠١٢مايو  /أيارويف  

يوليه، ُوضعت مصفوفة تتضمن خطة العمل الوطنيـة        /متوزويف  . الدروس املستفاد واملصاحلة  
سري النكا إىل أن قـرار جملـس        وأشارت  . ، أقرهتا فرقة العمل وأصدرهتا    لتنفيذ التوصيات 
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تنفيذ ركز بشكل أساسي على      ٢٠١٢مارس  /آذاريف  الصادر  التصور  السيئ  حقوق اإلنسان   
وذكَّرت سري النكا بأهنا أكّدت للمجلس مـراراً        . تقرير جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة    

 مـن   قدراًمنحها  والداخلية وطلبت إمهاهلا بعض الوقت       بتسوية األوضاع وتكراراً التزامها   
  .املرونة
وأنشأت جلاناً فرعيـة مواضـيعية      . فقد وضعت إطاراً زمنياً لتنفيذ هذه التوصيات        -١٢

وقُسِّمت التوصيات إىل . ُتشرف عليها فرقة العمل من أجل حتسني تنسيق التوصيات وتنفيذها    
لوطنية؛ املرحلة األخرية للرتاع؛ الشواغل املتعلقة      السياسات ا : جمموعات فرعية تتصل مبا يلي    

وُتحال بعـض املـسائل املتعلقـة       . حبقوق اإلنسان واألمن الوطين؛ وإعادة التوطني والتنمية      
. بالسياسات الوطنية الواسعة النطاق يف خطة العمل إىل جلنة االختيـار الربملانيـة املقترحـة             

ة على استكمال األنشطة أو التقدم اهلام احملرز يف         يتعلق خبطة العمل، قُدمت أمثلة حمدد      وفيما
 وسرد.  وعدم حتقيق تقدم يف ذلك فقط تنفيذ بعض التوصياتملا أُشري إىلوال أساس . إجنازها

الوفد تفاصيل عن التقدم احملرز يف التعامل مع احملاربني السابقني، ومعلومات حمددة عن إعادة              
عـن    ، فـضالً  )مبن فيهم األطفال املقـاتلون    (ع  تأهيل بعض األشخاص وإدماجهم يف اجملتم     

  .توصيات قيد الدرس
ـ           -١٣  "حلـول مـستدامة   "وفري  وفيما يتعلق بإعادة التوطني، شدَّد الوفد على وجوب ت
سـبتمرب، سـتعاجل    /أيلول غلق آخر مركز للرعاية يف       وبعد. ألشخاص الذين أُعيد توطينهم   ل

ملقيمني مع األسر املستضيفة واملشردين الذين سري النكا حاالت املشردين داخلياً واملشردين ا      
أكتوبر، بلغ عدد األشـخاص الـذين أعـادت         /وحبلول تشرين األول  . طال أمد تشريدهم  

لمـشردين  ل" احلاالت املعلقة األقـدم   "وتشمل  .  شخصاً ٥٠١ ١٩٤النكا توطينهم    سري
منور حترير  م حركة   طردهتداخلياً عشرات اآلالف من املسلمني املقيمني يف املقاطعة الشمالية،          

باإلضـافة   يف إطار تنفيذ سياسة التطهري العرقي،        ١٩٩١-١٩٩٠تاميل إيالم قسراً يف الفترة      
سبتمرب، بلغ عدد املنازل اليت ُشـيدت يف        /وحبلول أيلول .  كذلك من السنهاليني إىل اآلالف   

نكية بداية   بليون روبية سريال   ٣٣,٣٤ مرتالً بكلفة    ١٢٤ ١٨٤املقاطعتني الشمالية والشرقية    
  .٢٠٠٥من عام 

. إعادة توطني املـشردين   للسماح ب وحققت سري النكا تقدماً يف جمال إزالة األلغام           -١٤
مـن املـساحات الـيت مت       يف املائة    ٩٨، طّهرت حنو    ٢٠١٢أكتوبر  /وحبلول تشرين األول  

ـ .  يف املائة من األراضي٧٥ منوكان اجليش مسؤوالً عن إزالة األلغام   . حتديدها ل إدارة ومتث
سري النكا برناجماً لتسوية الرتاعات     وتنفذ  . األراضي يف املقاطعتني الشمالية والشرقية أولوية     

ن من حتسني فهمها لضخامة الـرتاع       واختذت احلكومة خطوات متكّ   . املتعلقة هبذه األراضي  
عـشرات   "قوعوتشعبه وسيؤدي هذا الفهم يف هناية املطاف إىل دحض االدعاءات الواهية بو   

  . ٢٠٠٩ املدنيني أثناء اخلمسة أشهر األوىل من عام القتلى يف صفوفمن " آلالفا
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، ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثاين وفيما يتعلق باملساءلة، عيَّن قائد اجليش هيئة حتقيق يف            -١٥
 عـن يف تقريرهـا    الواردة  مكلفة بالتحقيق يف مالحظات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة         

وكذلك بـالتحقيق يف تـسجيل      " العملية اإلنسانية "ء املرحلة األخرية من     اخلسائر املدنية أثنا  
وأشار الوفد إىل التقدم الذي أحرزته هيئة التحقيق يف النظر فيما يربـو             . ٤فيديو بثته القناة    

وعني اجليش جملس حتقيق .  حادثة أشار إليها تقرير جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة       ٥٠على  
. تنفيذ التوصيات ذات الصلةله اللجنة وصياغة خطة عمل قابلة للتطبيق      للنظر يف توصيات هذ   

 .واختذت القوات البحرية يف سري النكا تدابري مماثلة

وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب، أوضح الوفد أن سري النكا تلجأ إىل عدة سـبل                -١٦
توضيحات بشأن مـآل     الوفد أيضاً    وقدم. للتحقيق مع اجلناة ومقاضاهتم، وإىل تدابري وقائية      

  الـسابق املسرحوفيما يتعلق بالوجود العسكري يف      . مشروع قانون محاية الضحايا والشهود    
 الرتاع،  انتهاءكبري يف املقاطعة الشمالية منذ      بشكل   اجلنود، أبلغ الوفد عن تقليص عدد       للرتاع

؛ بل إن اجليش     يف جافنا أو يف واين     -ؤثر يف احلياة املدنية     القوات بصورة ت  وعن عدم وجود    
وقدمت القوات املسلحة املساعدة على كسب      . ساعد املدنيني على استئناف حياهتم الطبيعية     

وتتـوىل اإلدارة املدنيـة حاليـاً هـذه         . الرزق مبا يسهم يف عودة احلياة إىل جمراها الطبيعي        
  .الوظائف

الشمالية، أُنشئت  وفيما يتعلق بالزيادة املزعومة يف أعمال العنف اجلنسي يف املقاطعة             -١٧
وحدات حلماية النساء تتضمن موظفات من الشرطة ووحدات للنساء تابعة ملراكز الرعايـة             

ي ال يوجد أساس أل   و. واختذت إجراءات ملكافحة العنف اجلنسي    . وخدمات تقدمي املشورة  
فحماية املرأة والنهوض حبقوقها دعامـة مـن        . صلة بني الوجود العسكري والعنف اجلنسي     

وبادرت احلكومة إىل وضـع عـدة       . ياسة احلكومة يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع       دعائم س 
مشاريع تشمل التركيز على العناية بالنساء املتضررات من الرتاع واألسر املعيشية اليت تعيلها              

وصدقت سري النكا على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة      . نساء
يف    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ونظرت  . الختياريوانضمت إىل بروتوكوهلا ا   

  . للجنةالحظات اخلتاميةاملتقرير سري النكا اليت قدمت ردوداً على 
واختذت خطوات تتعلق   . ومتثل السياسة اللغوية قضية رئيسية تؤثر يف عملية املصاحلة          -١٨

عياً لبناء صرح أمة ووضع ترتيبات      وس. ، وتنفيذها )٢٠٢٠-٢٠١٢(بسياسة اللغات الثالث    
مؤسسية وغريها من الترتيبات لتوحيد الشعب والعمل معاً من أجل مستقبل يفيد اجلميـع،              

 هدفهايزال هنج احلكومة لتحقيق صيغة لتوافق اآلراء يتمثل يف تشكيل جلنة اختيار برملانية،               ال
ل أعضاءها وُينتظـر تعـيني      وعينت احلكومة بالفع  . حتقيق توافق يف اآلراء متعدد األحزاب     

  .أعماهلا اللجنة تباشراملعارضة أعضاءها كي 
 املناطق الـيت تعرضـت      إىلواختذت احلكومة خطوات تكفل عودة احلياة الطبيعية          -١٩

، ٢٠١١ بليون دوالر أمريكي للمشاريع اجلاريـة يف عـام           ٢,٨ وخصصت مبلغ    -للرتاع  
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وزاد النشاط االقتصادي يف املقاطعـة      . سانيتنياملساعدة واإلغاثة اإلن  اإلنفاق على    جانب إىل
 يف  ٢٧ و ٢٠١٠يف عام   ]  يف املائة على الصعيد الوطين     ٧مقابل  [ يف املائة    ٢٢الشمالية بنسبة   

وأدرجت احلكومة األهداف ].  يف املائة على الصعيد الوطين٧,٥مقابل  [٢٠١١املائة يف عام 
قت سري النكا بعض هذه األهداف وتعمـل        وحق. ة الوطني التنميةاإلمنائية لأللفية يف خطة     

ويعكس إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، الساري        . على حتقيق أكثرية املؤشرات   
. االستقرار واالزدهـار  إىل حتقيق    سري النكا    وصول، هذا النهج من أجل      ٢٠١٣منذ عام   

  .هاتوطلبت سري النكا إجراء تقييم موضوعي لإلجنازات اليت حقق

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -ءبا  
وميكن االطالع على مـا قـدم مـن         .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٩٨أدىل    -٢٠

  . توصيات أثناء احلوار التفاعلي يف الفرع الثاين من هذا التقرير
اك حقـوق   واعترفت تايلند باجلهود اليت بذلتها سري النكا للتصدي الدعاءات انته           -٢١

وأعربت عن  . اإلنسان، وال سيما االختفاء القسري وإنشاء فريق عامل مشترك بني الوزارات          
تقديرها للخطوات اليت اختذهتا لضمان سالمة األفراد اجلسدية وكرامتهم، مبا يف ذلك القضاء             

  .وقدمت توصيات. على مجيع أشكال إساءة املعاملة أو التعذيب
ى سري النكا لوضعها خطة عمل لتعزيز حقوق اإلنسان          ليشيت عل  -وأثنت تيمور     -٢٢

تعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وخباصة        على ال ورحبت بانفتاح سري النكا     
  .وقدمت توصيات. الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

أعمال التعـذيب   وشجعت تونس سري النكا على تكثيف جهودها ملكافحة مجيع            -٢٣
  .وقدمت توصيات. وإساءة املعاملة، والتصدي للفقر وضمان رفاه املوطنني كافة

ورحبت تركيا باجلهود اليت تبذهلا سري النكا لتعزيز السالم الذي حققتـه بـشق                -٢٤
نتخابات يف املقاطعـة الـشرقية مـن        التنظيم ا ونوهت ب اإلرهاب  القضاء على   األنفس بعد   

جلهود اليت تبذهلا إلعادة توطني العديد من املشردين داخلياً وتنفيـذ           ورحبت با . النكا يسر
  .وقدمت توصيات. برنامج لتسوية الرتاعات املتعلقة باألراضي

ىل التزام حكومة سري النكا باألخذ بتوصيات جلنـة الـدروس           إت أوغندا   أشارو  -٢٥
سري النكا بدعوة ان حقوق اإلنسوأشارت إىل زيارة فريق من مفوضية     . املستفادة واملصاحلة 

  .وقدمت توصية. منها
 وشجعتها  ٢٠٠٨وأشارت أوكرانيا إىل التطورات اإلجيابية يف سري النكا منذ عام             -٢٦

  .وقدمت توصية. تنفيذ خطة العمل الوطنية يف مجيع اجملاالت املواضيعيةإجناح على 
مدمراً دام ثالثة   وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل أن سري النكا ختطت نزاعاً             -٢٧

  .واستفسرت عن التدابري اليت اختذهتا لضمان عودة املشردين. عقود بفضل ما بذلته من جهود
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ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتقدم الذي أحرزتـه             -٢٨
 واملصاحلة  سري النكا يف رّد األمور إىل نصاهبا وأيدت تنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة            

وأعربت عن قلقها إزاء االعتداءات على الصحفيني واملدافعني عن حقـوق           . بصورة سريعة 
  .وقدمت توصيات. اإلنسان واحملامني وختويفهم

ـ             -٢٩ ا ورحبت أستراليا بالتزام سري النكا حبماية حقوق اإلنسان وأقرت بأمهية إدخاهل
مل الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق        حتسينات ملموسة وقابلة للقياس نتيجة تنفيذ خطة الع       

  .وقدمت توصيات. اإلنسان وتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة
ىل إنشاء سري النكا جلنة الدروس املـستفادة واملـصاحلة،          إأوروغواي  أشارت  و  -٣٠

 ىل اجلهود اليت تبذهلا ملكافحـة     إواعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان و        
  .وقدمت توصيات. اإلفالت من العقاب ومنع اجلرمية على الصعيد الدويل

ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بتنفيذ سري النكا ميثاق املرأة ووضع خطـة              -٣١
  .وقدمت توصيات. العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 .عودة احلياة إىل نصاهبا   واعترفت فييت نام باجلهود اليت تبذهلا سري النكا لتحقيق            -٣٢
والحظت أن التقدم احملرز يتوقف اآلن على اختاذ سري النكا تـدابري منهجيـة وملموسـة          

  .يكفل تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتعاوهنا مع اجملتمع الدويل مبا
قـوق  وحيت زمبابوي تعاون سري النكا وحوارها مع آليات األمـم املتحـدة حل       -٣٣

وأشارت إىل توجيه سري النكا دعوة إىل مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية يف               . اإلنسان
  .وقدمت توصيات. ٢٠١١ عام
وأثنت اجلزائر على اخنراط سري النكا يف االستعراض الـدوري الـشامل وعلـى                -٣٤

 هنتـضمّ ما وأشارت إىل . جهودها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتعميم مراعاة منظورها    
  . وقدمت توصيات.  تعزز النهوض بأوضاع الفئات االجتماعية املستضعفة أحكامٍ منالدستور

النكا وضع خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية        وأثنت أنغوال على قرار حكومة سري       -٣٥
  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان

ية حقوق  النكا خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحا      وأثنت األرجنتني على اعتماد سري      -٣٦
  .وقدمت توصيات. اإلنسان

النكا،  وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا سري           -٣٧
 سلطتها التنفيذية، ونشر اجليش يف مناطق الرتاع        تقويةبيد أهنا أعربت عن استمرار القلق إزاء        

ك عمليات االختفاء والتعـذيب     السابقة، وانتهاك حقوق اإلنسان على حنو خطري، مبا يف ذل         
  .وقدمت توصيات.  القضاء وهتديد حرية التعبري نطاقواإلعدام خارج
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واعترفت النمسا باعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان               -٣٨
النكا الـرد علـى      وطلبت النمسا إىل سري   . وتوصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة    

 عـن   بالقيود املفروضة على حرية التجمع وحرية التعبري وعلـى تقـارير          االدعاءات املتعلقة   
  .وقدمت توصيات. اغتصاب قوات األمن نساء من طائفة تاميل واالعتداء عليهن جنسياً

النكا أدجمت األهداف اإلمنائية لأللفية يف بـرامج         وأشارت أذربيجان إىل أن سري      -٣٩
ات املتعلقـة   يالنكا تنظر يف اعتماد االتفاق     ريواستفسرت عما إذا كانت س    . التنمية الوطنية 

  .وقدمت توصيات.  إعادة توطني املشردين داخلياًورحبت بتدابري. ماية الالجئنيحب
وأثنت البحرين على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز حقوق املرأة، وتعديل قانون              -٤٠

. بالبشر على الـصعيد الـدويل     العقوبات بشأن االعتداء اجلنسي وتعاوهنا على وقف االجتار         
  .وقدمت توصيات

النكا والتعاون معهـا     ودعت بنغالديش اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة إىل سري          -٤١
اإلنصاف وسياسـة الـشمول     أساس  ملصاحلة الداخلية على    لتحقيق ا على اجلهود اليت تبذهلا     

  .وقدمت توصيات.  البلدوخصوصيات
 للطبيعة غري املتوازنة للمعلومات اليت أعدهتا املفوضـية         وأعربت بيالروس عن أسفها     -٤٢

اض الـدوري الـشامل بـشأن       واملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لالسـتعر       
  . اليت كررت تأكيد استعدادها للتحاور جمدداً فأصدرت دعوة رمسية إىل املفوضيةالنكا سري
بية اليت اختذهتا لصاحل املـشردين      اإلجراءات اإلجيا على  النكا   وهنأت بلجيكا سري    -٤٣

واعتماد تقرير جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة وخطة العمل الوطنية، بيد أهنا أثارت شواغل             
  .وقدمت توصيات. بشأن حاالت االختفاء القسري

النكا حلماية حقوق األطفال واملـشردين       وأثنت بنن على التدابري اليت اختذهتا سري        -٤٤
وقـدمت  . استعادهتم ممتلكاهتم مبا يتسق مع اللوائح الدوليـة ذات الـصلة          داخلياً، وكذلك   

  .توصيات
وأعربت بوتان عن ارتياحها للتدابري اليت اختذهتا سري النكا لصاحل املواطنني يف جمايل     -٤٥

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأثنت على خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق             
النكا ويدعمها بـصورة      األمل يف أن يتعاون اجملتمع الدويل مع سري        وأعربت عن . اإلنسان
  .وقدمت توصية. كاملة
النكا علـى وشـك حتقيـق        واعترفت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بأن سري        -٤٦

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي يتضمن أموراً منها القضاء على الفقر املـدقع،              ٦ اهلدف
  .وقدمت توصية. بتدائي واملساواة بني اجلنسنيوتعميم التعليم اال

واستفسرت بوتسوانا من احلكومة عن كيفية اعتزامها الرد على مزاعم انتـهاكات              -٤٧
القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وعلى الشواغل اخلطرية، مبا يف ذلك             
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ملدافعني عن حقوق اإلنـسان     اء على ا  بشأن االعتد ما أعرب عنه األمني العام لألمم املتحدة        
  .وقدمت توصية. ومضايقتهم

النكا املشردين داخلياً وعلى برامج إزالـة        وأثنت الربازيل على إعادة توطني سري       -٤٨
األلغام ورحبت خبطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتنفيذ توصـيات جلنـة              

  .وقدمت توصيات. الدروس املستفادة واملصاحلة
. التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    على  النكا   وهنأت بروين دار السالم سري      -٤٩

ورحبت باجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ودعـم حقـوق      
  .الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة

ة واملـصاحلة،   النكا جلنة الدروس املستفاد    وأشارت بوركينا فاسو إىل إنشاء سري       -٥٠
وإىل اإلصالحات الدستورية والتشريعية وخطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،           

  .وقدمت توصيات. وإىل أهنا مل تصدق بعد، رغم ذلك، على عدد من الصكوك الدولية
النكا للتصدي جلميـع التحـديات،       واعترفت كمبوديا باجلهود اليت تبذهلا سري       -٥١
من أجل إعادة التأهيل والتنمية على    املتخذة  ات والتدابري التشريعية واملؤسسية     سيما اخلطو  وال

النكا على مواصلة جهودها إلزالة األلغام، مبا ميكّـن مـن            وشجعت سري . الصعيد الوطين 
  .وقدمت توصية. عودة املشردين داخلياً إىل ديارهم

  .وقدمت كندا توصيات  -٥٢
 مشرد داخلي، وباجلهود اليت تبـذهلا       ٣٠٠ ٠٠٠ورحبت شيلي بإعادة توطني حنو        -٥٣
النكـا بـالتحقيق يف      واعترفت بالتزام سري  . النكا للتصدي لقضية حاالت االختفاء     سري

. تعـسفاً   القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو       نطاق الشكاوى املتعلقة حباالت اإلعدام خارج    
  .وقدمت توصيات

يف اجملـالني االقتـصادي     وهنأت الصني سري النكا على ما حققته مـن تطـور              -٥٤
كـذلك  إنشاء آليات وطنية حلقوق اإلنسان و     على  واالجتماعي ويف جمال املصاحلة الوطنية و     

  .وقدمت توصية. على التقدم الذي أحرزته يف إعادة توطني املشردين داخلياً والتصدي للفقر
ي وأشارت الكونغو إىل التقدم الذي أحرزته سري النكا منذ االسـتعراض الـدور           -٥٥

سـيما   الشامل األول، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملـصاحلة، وال            
وهنأت سري النكـا    . يتعلق منها بإزالة األلغام وعودة املشردين داخلياً وإصالح التعليم         ما

على اجلهود اليت تبذهلا إلعادة إعمار املقاطعتني الشمالية والشرقية، وإعادة إطالق اقتـصادها    
  .عادة تنظيم اإلدارة املدنية كذلكوإ
وتفهـم كوسـتاريكا أن     . وأثنت كوستاريكا على استعداد سري النكا للحـوار         -٥٦
تزال متر مبرحلة انتقالية، بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء اسـتمرار اضـطهاد               النكا ال  سري



A/HRC/22/16 

11 GE.12-18869 

. للتعـذيب املدافعني عن حقوق اإلنسان والتمييز ضد األقليات اإلثنية وادعاءات التعـرض            
  .وقدمت توصيات

، وعلـى   ٢٠٠٨وهنأت كوبا سري النكا على تنفيذ التوصيات اليت قبلتها يف عام              -٥٧
 منور حترير تاميل إيالم وإعادة إدماجهم، وعدم تعـريض          منإعادة تأهيل احملاربني السابقني     

وقدمت . رعةاجلنود األطفال السابقني لإلجراءات القضائية وإعادة توطني املشردين داخلياً بس       
  .توصيات

واعترفت قربص باجلهود اليت تبذهلا سري النكا يف جماالت التنمية والتخفيف مـن               -٥٨
 ،خلطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      التأهيل واإلدماج وفقاً    حدة الفقر وإعادة    

  . واملصاحلةفرقة العمل التابعة هلا املعنية بتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادةجبهود و
وسلمت اجلمهورية التشيكية باجلهود اليت تبذهلا حكومة سري النكا وبالصعوبات            -٥٩

  .وقدمت توصيات. تزال تواجهها يف عملية املصاحلة وتعزيز سيادة القانون اليت ال
الدميقراطية على إجنازات سري النكا مبـا يف ذلـك          الشعبة  وأثنت مجهورية كوريا      -٦٠

  .وقدمت توصيات. منائية لأللفية يف التنمية الوطنيةإدماج األهداف اإل
وأعربت الدامنرك عن تقديرها خلطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان              -٦١

تقارير عـن إفـالت     ورود  إزاء   القلق يساورها    وجلنة الدروس املستفادة واملصاحلة، بيد أن     
سري النكا، اليت مل تنفـذ بعـد        مرتكيب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من العقاب يف         

التوصيات اليت قبلتها سابقاً يف االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقـة              
  .وقدمت توصيات. بعمليات اإلعدام خارج القضاء ومبسألة التعذيب

وأفاد موهان بيرييس، كبري املستشارين القانونيني لدى جملس الوزراء ونائب رئيس             -٦٢
العمل التابعة للجنة الدروس املستفادة واملصاحلة يف سري النكا يف رده، بـأن التـدابري     فرقة  

ويتضمن تقرير جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة عدم       . املتخذة حتترم املعايري املطلوبة للمساءلة    
مـل  واعتشكل أحد ال  محاية احلياة املدنية    كما أن    ،وجود سياسات مسبقة تستهدف املدنيني    

  . خلصت إىل وجود أدلة تستوجب التحقيقيد أن اللجنةب.  يف العمليات العسكريةةاسيساأل
عات وتتخذ إجراءات   وأضاف أن هيئة التحقيق اليت تتمتع بوالية شاملة تعقد اجتما           -٦٣

 يف مدى وجود أي اعتداءات متعمدة على املدنيني؛ وإذا كان الرد باإلجياب،  وجتري حتقيقات 
 املواقع والتواريخ والتفاصيل وما إذا كانت اإلجراءات املتخذة تتناسب          ستسعى اهليئة لتحديد  

 األشخاص املسؤولني وستتخذ التـدابري      حتديدوسيجري  . مع األهداف العسكرية وتتصل هبا    
  .الكفيلة بتفادي تكرار حدوث ذلك مستقبالً

ملقدمـة  النكا يف تنفيذ التوصيات ا     ة سري ساعدودعت جيبويت اجملتمع الدويل إىل م       -٦٤
  .وقدمت توصيات. أثناء احلوار التفاعلي تنفيذاً فعاالً
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ورحبت إكوادور باجلهود اليت تبذهلا سري النكا لتحديد املسؤوليات عن انتـهاك              -٦٥
. حقوق اإلنسان وبفرقة العمل املشتركة بني الوزارات املعنية حبـاالت االختفـاء املزعـوم             

  .وقدمت توصيات
النكا بعد هناية األعمال العدائية ورحبت  اإلجيايب يف سريوأشارت مصر إىل التطور   -٦٦

. بقرار احلكومة رفع حالة الطوارئ وتنفيذ توصيات جلنة الـدروس املـستفادة واملـصاحلة             
  .وقدمت توصيات

النكا حلقوق اإلنسان وبتنفيذ توصـيات جلنـة         ورحبت إستونيا خبطة عمل سري      -٦٧
وشددت على ضرورة تنفيذ مجيع توصيات اللجنة       . الدروس املستفادة واملصاحلة إىل حد اآلن     

  .كامالً، وقدمت توصيات تنفيذاً وجلان التحقيق السابقة
بيا خبطة عمل حكومة سري النكا لتنفيذ توصـيات جلنـة الـدروس             إثيوورحبت    -٦٨

وطلبـت إىل احلكومـة     . املستفادة واملصاحلة وبترمجة نص التوصيات إىل اللغتني الـرمسيتني        
  .وقدمت توصيات. بري اليت اختذهتا لتنفيذ توصيات آلية املصاحلة الوطنيةتوضيح التدا

وأشارت فنلندا إىل أن سري النكا تلتزم بإكمال صياغة مشروع القـانون املتعلـق            -٦٩
اليت اختذهتا احلكومة لعودة املشردين     املشجعة  حبقوق املشردين داخلياً وإىل اخلطوات اإلجيابية       

وأعربت عن اهتمامهـا    .  تقرير جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة     إىل  فنلندا شارتوأ. داخلياً
  .وقدمت توصيات. مبعرفة التدابري اليت اختذهتا احلكومة حلماية حقوق املشردين داخلياً

واعترفت فرنسا بالتطورات القليلة اليت حققتها سري النكا يف جمال حقوق اإلنسان،   -٧٠
 عامالً  ١٧وذكَّرت باغتيال   . إزاء األوضاع الداخلية عامة   بيد أهنا أعربت عن استمرار قلقها       
، وهي أخطر جرمية مل يسبق هلا مثيل ُترتكب ضد          ٢٠٠٦يف جمال األنشطة اإلنسانية يف عام       
وقـدمت  . ومل ُتتَّخذ أي إجراءات قانونية إىل حد اآلن       . العاملني يف املنظمات غري احلكومية    

  .توصيات
وشددت على أمهيـة إيـالء      . سري النكا الوطين مشّجع   والحظت أملانيا أن تقرير       -٧١

  .وقدمت توصيات. العناية الواجبة الستقالل القضاء وإلجراءات عزل القضاة
وركز الكرسي الرسويل على الطابع املتعدد اإلثنيات واألديان واللغات والثقافـات             -٧٢

جمـايل حقـوق    وأعرب عن تقديره لإلجنازات اليت حققتها سري النكـا يف           . لسري النكا 
  .وقدم توصيات. اإلنسان وإقامة السالم

وأعربت اهلند عن تطلعها لإلسراع بتسوية ما تبقى من قضايا إعادة التوطني وإعادة               -٧٣
جلنـة الـدروس    الواردة يف تقرير    دعاءات  الودعت إىل إجراء حتقيقات موثوقة يف ا      . التأهيل

شمل تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذاً حمّدداً      وأشارت إىل خطة العمل اليت ت     . املستفادة واملصاحلة 
  .زمنياً
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وقالت إندونيسيا إن التطور املطرد الذي حققته سري النكا يف جمال حقوق اإلنسان               -٧٤
تحقيق ل جوهرياناستمرار الشفافية والتعاون مع اجملتمع الدويل       ن  وركزت على أ  . أمر مشجع 
  .وقدمت توصيات. تقدم مستدام

ران اإلسالمية على اإلجنازات اهلائلة اليت حققتها سري النكـا يف           وأثنت مجهورية إي    -٧٥
جماالت إصالح اإلدارة املدنية واهلياكل األساسية والتنمية االقتصادية يف املقاطعتني الـشمالية            

  .وقدمت توصيات. والشرقية من سري النكا اللتني تضررتا من الرتاع الداخلي
هتا سري النكا العتماد خطة العمل الوطنية اخلمسية        وأشاد العراق بالتدابري اليت اختذ      -٧٦

لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ورحب بانضمامها إىل أغلب صـكوك حقـوق اإلنـسان،              
ورحب كذلك باخلطوات اليت اختذهتا حلماية املسنني وتعزيز        . سيما اتفاقية حقوق الطفل    وال

  .وقدم العراق توصيات. احلريات الدينية
، إن الدستور    من سري النكا   وزير سامارسنغي اللسلطة القضائية، قال    وفيما يتعلق با    -٧٧

ويتطلب اإلجراء توقيع ثلث أعضاء الربملان على قرار حيـدد  . ينص على إمكانية عزل القضاة 
أسس العزل، حيال إىل رئيس الربملان، الذي يأمر بتشكيل جلنة االختيار الربملانية من أعـضاء               

.  قراراً عندئٍذ باألغلبية، وهو القرار الذي ُيمكِّن مـن العـزل           من شقي الربملان الذي يعتمد    
  .وستراعى األصول القانونية

وفيما يتعلق باالنتخابات، قال الوزير سامارسنغي إن سري النكا ترغب يف مـنح               -٧٨
 سلطة حكومية حملية    ٣٤ من بني    ٣٢مت اختيار   و. سكان املقاطعة الشمالية حقوقاً دميقراطية    

وُيزَمع انتخاب جملـس املقاطعـة الـشمالية يف         .  عن طريق االنتخاب   الشماليةيف املقاطعة   
  .٢٠١٣ عام
وأثنت آيرلندا على التقدم الذي أحرزته سري النكا يف تنفيـذ االلتزامـات الـيت                 -٧٩

 وحثتها على حماكمة بقية احملتجزين      ٢٠٠٨تعهدت هبا أثناء االستعراض الدوري الشامل لعام        
وحثـت  . اإلرهـاب كافحـة   وأعربت عن القلق إزاء قانون م     . إدماجهمأو املبادرة بإعادة    

  .وقدمت توصيات. النكا على احترام السلطة القضائية احتراماً كامالً سري
ة يـد واعترفت إيطاليا بالتقدم الذي أحرزته سري النكا، بالرغم من الشواغل العد            -٨٠

ي ومسألة التعـذيب ومـا إىل     ت االختفاء القسر  حاالالقائمة يف جمال حقوق اإلنسان، مثل       
وطلبت إىل سري النكا توضيح السياسات واملبادرات اليت تزمع اختاذها لتذليل هـذه             . ذلك

  .وقدمت إيطاليا توصيات. الصعوبات
ورحبت اليابان خبطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وخبطـة العمـل               -٨١

وأعربت عن األمل يف أن تواصل      .  واملصاحلة الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة     
سري النكا بذل جهود تكفل التعاون مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك متكني املفوضة السامية               

  .وقدمت اليابان توصيات. من زيارة البلد
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واعترفت كازاخستان بتنفيذ سري النكا القانون املتعلـق مبنـع العنـف املـرتيل                -٨٢
  .وقدمت توصيات.  حلماية األطفال تضمن حقوق النساء واألطفالوباستحداث هيئة وطنية

. وأثنت كينيا على التصديق على سبعة صكوك رئيسية دوليـة حلقـوق اإلنـسان               -٨٣
متتع بعض  كفالة  واستفسرت عن اخلطوات اليت تتخذها سري النكا ملعاجلة الشواغل املتعلقة ب          

  .وقدمت كينيا توصية. دينيةمتتعاً كامالً باحلرية ال فئات األقليات الدينية
وأثنت الكويت على اجلهود اليت تبذهلا سري النكا لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز               -٨٤

 عامـاً  ٣٠واعترفت بأمهية التطور احملرز بالرغم من الرتاع الذي دام     . ومحاية حقوق اإلنسان  
شردين داخليـاً وإزالـة     مجيع شرائح اجملتمع، مثل إعادة توطني امل      تنعم به   وباالستقرار الذي   

  .وقدمت الكويت توصيات. األلغام وحتقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية
وهنأت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية سري النكا على إدماج األهداف اإلمنائيـة     -٨٥

وأشارت إىل انضمامها إىل سبع معاهدات رئيسية حلقـوق         . لأللفية يف خطة التنمية الوطنية    
  .ن وإىل تنفيذ تشريعات حمليةاإلنسا
وأشارت التفيا إىل اجلهود اليت تبذهلا سري النكا لتحسني التعاون مـع املكلفـني                -٨٦

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان، بيد أهنا أشارت إىل عدم              
  .وقدمت توصيات. النكا  سريةقبول عدد من طلباهتم لزيار

وأشار إىل التزامها بـضمان     . ان على وضع سري النكا خطة عمل وطنية       وأثىن لبن   -٨٧
  .وقدم توصية. حقوق اإلنسان

وأعربت ماليزيا عن األمل يف أن تكون سري النكا صادقة عندما تزعم أهنا تبـذل                 -٨٨
ودعت الطـائفتني  . ودعت إىل بذل جهود حقيقية للمصاحلة . جهوداً حلماية حقوق اإلنسان   

  .وقدمت توصيات. لتسوية املشاكل القائمة دون تدخل خارجيإىل العمل معاً 
وأعربت ملديف عن فهمها للصعوبات اهلائلة اليت تواجهها سري النكا وللحاجـة              -٨٩

ورحبت خبطة العمـل    . للمساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها مجيع األطراف        
ذ توصيات جلنة الـدروس املـستفادة       الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الرامية إىل تنفي       

  .وقدمت توصيات. واملصاحلة
ورحَّبت موريتانيا بالتدابري اليت اختذهتا سري النكا ملكافحة العنف ضـد النـساء               -٩٠

وطلبت تقدمي معلومات عمـا تواجهـه مـن         . واعترفت بعملية املصاحلة اجلارية   . واألطفال
  .صعوبات يف هذه العملية وعما أحرزته من تقدُّم

النتهاكات لوأحاطت املكسيك علماً باإلجراءات اليت اختذهتا سري النكا للتصدِّي            -٩١
وركّزت على الصعوبات اجلّمة اليت تواجهها سري النكا وعلـى          . قوق اإلنسان اجلسيمة حل 

  . وقدمت املكسيك توصيات. اجلهود اليت تبذهلا لتحسني مستوى معيشة سكاهنا
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 النكا خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق          واعترف املغرب باعتماد سري     -٩٢
وطلب تقدمي مزيد من املعلومات عن األهداف       . ١٩٩٣اإلنسان مبا يّتسق مع مؤمتر فيينا لعام        

  .وقّدم توصيات. واملناطق اليت تغطيها اخلطة
ودعت اجملتمـع   . وأثنت ميامنار على سري النكا إلعادة السالم واالستقرار والوئام          -٩٣

إىل االعتراف بنجاح سري النكا يف إعادة توطني املشردين داخلياً وإعـادة تأهيـل              الدويل  
  .وقدمت توصيات. احملاربني السابقني

 على الصعيدين االقتـصادي     التقدم احملرز وأشارت نيبال إىل إجنازات سري النكا و        -٩٤
لتعزيز ومحايـة   ورّحبت خبطة العمل الوطنية     . واالجتماعي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

. حقوق اإلنسان وباجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املـستفادة واملـصاحلة             
  . وقدمت توصيات

ورأت هولندا أن األوضاع يف سري النكا تغّيرت مقارنةً مبا كانت عليه قبل أربـع                 -٩٥
وضاع عن  وأعربت عن اعتقادها يف إمكانية مواصلة حكومة سري النكا تطبيع األ          . سنوات

  .وقدمت توصيات. طريق تنفيذ توصيات تقرير جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة
ورأت أن . وأثارت نيوزيلندا شواغل بشأن عدم إحراز تقدُّم يف جمال حقوق اإلنسان      -٩٦

سري النكا حققت تقدُّماً يف جمال النهوض حبقوق املرأة، بيد أهنـا أثـارت شـواغل إزاء                 
وقدمت . ونوهت بالوقف االختياري احلايل لتنفيذ عقوبة اإلعدام. املتبقيةالصعوبات اجلوهرية 

  . توصيات
. واعترفت نيكاراغوا بالتزام سري النكا بإقامة سيادة القانون وتعزيز الدميقراطيـة             -٩٧
تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، اليت اعتمدهتا احلكومة           أشارت إىل   و

  .وقّدمت توصية.  تشاركيةيف إطار عملية
وسلّمت نيجرييا باملكاسب اليت حققتها سري النكا يف إطار عملية جلنة الـدروس               -٩٨

املستفادة واملصاحلة ورّحبت بالتقدُّم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق             
  . على مواصلة عملية املصاحلةهاوحثّت. اإلنسان

 بالتحقيق يف االعتداءات على     ٢٠٠٨ وعد سري النكا يف عام       وأشارت النرويج إىل    -٩٩
وأثارت . املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعربت عن القلق من عدم إحراز تقدُّم يف هذا اجملال             

ونوهت بأمهية استقالل املؤسسات املدنية لضمان      . شواغل بشأن تدّني عدد النساء املنتخبات     
  . توصياتوقّدمت النرويج. إقامة نظام دميقراطي

والحظ رافيناتا أرياسنها، املمثل الدائم لسري النكا لدى األمم املتحدة يف جنيف،              -١٠٠
أن بلده يويل أمهية للمشاركة يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان، والتعاون مع آليات املكلّفني 

 فقد قدمت سري النكا التقرير الدوري اخلامس بشأن       . بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
ت آلية للتحقّق مـن حـاالت       أنشأو. تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
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 /مـارس وتـشرين األول    / حالـة يف آذار    ١٥٩االختفاء املزعومة وقّدمت ردودها علـى       
  . إىل الفريق املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي٢٠١٢ أكتوبر
. ا الفريق وتواصل التعاون بنشاط مع املفوضـية       وتتعاون سري النكا مع أعضاء هذ       -١٠١

ويف هـذا   .  لزيارة سري النكا   ٢٠١١أبريل  /ووجهت دعوة إىل املفوضة السامية يف نيسان      
سبتمرب ومتكّن من زيارة مجيع     /السياق، زار فريق حتضريي من املفّوضية سري النكا يف أيلول         

ب املصلحة تشمل ممثلني عن     األماكن بدون قيود ومن التفاعل كذلك مع جمموعة من أصحا         
. وُنظمت له زيارة ميدانية إىل املقاطعـة الـشمالية        . احلكومة وعن املعارضة واجملتمع املدين    

  .وتنتظر سري النكا زيارة املفّوضة السامية
وأشارت ُعمان إىل اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا سري النكا على املستويات الوطنيـة               -١٠٢

 خطة عمل إلعادة تأهيل الضحايا واحملاربني الـسابقني وإعـادة           واإلقليمية والدولية بوضع  
  .وقّدمت توصية. إدماجهم
ودعت باكستان اجملتمع الدويل إىل االعتراف بانتصار سري النكا على اإلرهاب يف              -١٠٣
ورّحبت خبطة العمل الوطنية وبفرقة العمل املنشأة ملتابعة تنفيذ توصيات جلنـة            . ٢٠٠٩عام  

  .وقّدمت توصية. دة واملصاحلةالدروس املستفا
ونوهت فلسطني بانضمام سري النكا إىل أكثرية الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان             -١٠٤

وأشارت إىل اعتماد تدابري عديـدة      . اليت حتمي حقوق الطفل، وحبماية الدستور حرية الدين       
  . وقّدمت فلسطني توصية. حلماية وتعزيز حقوق املرأة ومحاية حقوق العمال

وأشارت الفلبني إىل عدم إكمال سري النكا تنفيذ العديد من الوعود اليت التزمـت                -١٠٥
ورّحبت حبرصها على محاية حقوق     . هبا أثناء الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل       

 من االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق        ٧٧ و ٧٦العمال املهاجرين رغم حتفظها على املادتني       
  .وقّدمت توصيات. رين وأفراد أسرهممجيع العمال املهاج

واعترفت بولندا باجلهود اليت تبذهلا سري النكا، بيد أهنـا أثـارت شـواغل إزاء                 -١٠٦
وطلبت تقدمي معلومـات    . استقالل ونزاهة السلطة القضائية وإزاء تقارير عن حاالت اختفاء        

  . توصياتوقّدمت بولندا . عن التدابري املتخذة لضمان استقالل السلطة القضائية
ىل اجلهـود   إت  أشارو. وأشارت قطر إىل اعتماد خطة العمل لتعزيز حقوق اإلنسان          -١٠٧

. املبذولة لتحقيق املصاحلة الوطنية وإعادة بناء املناطق املدّمرة اليت تضررت بـسبب الـرتاع             
  .وقّدمت قطر توصيات

يف ذلك إعادة توطني    وسلّمت مجهورية كوريا بالتقدُّم احملرز يف عملية املصاحلة، مبا            -١٠٨
. املشردين داخلياً، وإعادة إدماج احملاربني السابقني، وإعادة بناء اهلياكل األساسية االجتماعية          

  .وقّدمت توصيات
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واعترفت رومانيا بتعاون سري النكا مع البعثات التقنية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة         -١٠٩
واستفسرت عـن خطـط     . ٢٠١٢سبتمرب  /النكا يف أيلول   لألمم املتحدة اليت زارت سري    

النكا ملواصلة التصديق على عدة اتفاقيات حلقوق اإلنسان وعـن اآلليـات الراهنـة               سري
  .للتحقيق يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان املبلّغ عنها ومقاضاة مرتكبيها عند االقتضاء

جملس حقوق  وأشار االحتاد الروسي إىل الدور النشط اليت تضطلع به سري النكا يف               -١١٠
وأعـرب عـن تفهمـه     . اإلنسان وإىل الدعوة اليت وجهتها إىل املفّوضة السامية لزيارة البلد         
  .وقّدمت روسيا توصية. للصعوبات اليت تواجهها سري النكا يف كفالة حقوق اإلنسان

ورّحبت رواندا بالتدابري احملّددة اليت اختذهتا سري النكا لتسوية األوضاع بعد انتهاء              -١١١
وأعربت عن تقديرها إلنشاء فرقة العمل املكلّفة مبتابعة تنفيذ توصيات جلنة الدروس            . رتاعال

  .وقّدمت توصية. املستفادة واملصاحلة
ىل التزام سـري النكـا بتنفيـذ املعاهـدات          إرت اململكة العربية السعودية     أشاو  -١١٢

وأشارت إىل اجلهود . سانوالتشريعات الدولية حلقوق اإلنسان مبا يّتسق مع معايري حقوق اإلن
وقـّدمت  . اليت تبذهلا سري النكا لتحسني مستويات املعيشة رغم الرتاع الذي دام عقـوداً            

  .توصيات
. واعترفت صربيا بالتحّديات اليت تواجهها سري النكا يف جمال حقـوق اإلنـسان              -١١٣

 تأهيل األطفال   وحّيت اإلجنازات اليت حققتها مبا يف ذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية، وإعادة           
 على مواصلة تنفيذ تدابري بناء الثقة يف مناطق         هاوشّجعت. اجلنود السابقني وغريهم من اجلنود    

  .الرتاع السابقة
وسلمت سنغافورة باجلهود اليت تبذهلا سري النكا لتحقيق املصاحلة الوطنية وشددت           -١١٤

. عدالة االجتماعيـة واملـساواة   لضمان االستقرار والعلى سيادة القانون بصفتها أداةً أساسيةً 
  . وقّدمت توصيات. واعترفت بالتقدُّم الذي أحرزته سري النكا يف حتسني رفاه شعبها

وأعربت سلوفاكيا عن إدراكها الصعوبات اجلمة اليت تواجهها سري النكا يف جمال              -١١٥
  . صياتوقّدمت سلوفاكيا تو. حقوق اإلنسان بسبب الرتاع املدين الذي استمر لفترة عقود

وأشارت سلوفينيا إىل دعوة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة إىل إدراج     -١١٦
منظور جنساين يف خطة العمل الوطنية وإىل تقارير عن اعتداءات على املدافعني عن حقـوق               

 .وقدمت سلوفينيا توصيات. اإلنسان

ة مـشجعة مـن أجـل       اختذت خطوات أولي  ورأت جنوب أفريقيا أن سري النكا         -١١٧
لتصدي للفقر املدقع وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعداد خطة العمل الوطنية حلقـوق             ا

وأشارت إىل الصعوبات النامجة عـن      . اإلنسان وإعادة توطني املشردين داخلياً وإزالة األلغام      
  .وقدمت توصيات. الرتاع املسلح وإىل محاية حقوق الطفل
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وسلّم جنوب السودان بإجنازات سري النكا يف جماالت إزالـة األلغـام وإدمـاج                -١١٨
احملاربني السابقني يف اجملتمع وإعادة توطني املشردين داخلياً وسياسة التعليم وحتقيق األهداف            

. وأثىن على ما أحرزته من تقدم بعد انتهاء الـرتاع         . اإلمنائية لأللفية يف جمايل الصحة والتعليم     
  .دم توصياتوق

  .وقدمت توصيات. وحّيت إسبانيا التقدم احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -١١٩
وأشار السودان إىل التحديات اليت تواجهها سري النكا يف جمال حقوق اإلنـسان               -١٢٠

وحيا اجلهود اليت تبـذهلا سـري النكـا    . بسبب الرتاع املسلح، وهي جتربة مّر هبا السودان     
وأشار السودان إىل خطة العمل اليت صـادقت عليهـا احلكومـة يف             . ستقرارالستعادة اال 

وقدم الـسودان   . املاضي هبدف تنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة       يوليه  /متوز
  .توصيات
ورأت سوازيلند أن تركيز سري النكا على تطوير املقاطعتني الشمالية والشرقية أمر              -١٢١
 بصفتها شـبكة    ٢٠١٠نة الدروس املستفادة واملصاحلة يف عام       وسلمت بتشكيل جل  . مشجع

  .وقدمت توصية. أمان حلقوق اإلنسان تشجع على احلوار وعلى التوصل إىل حلول توفيقية
ونوهت السويد باخنفاض حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها؛ لكنها أشـارت إىل              -١٢٢

. راف اليت ُتحقِّـق يف هـذه احلـاالت        استفسارات منظمات اجملتمع املدين بشأن حياد األط      
  .وقدمت توصيات. وأثارت شواغل إزاء عدم إصدار إدانات جنائية تتعلق بتجنيد األطفال

وأشارت سويسرا إىل عدم املتابعة السليمة للتقارير اليت يعدها اخلرباء الذين يكلفهم              -١٢٣
وأعربت عن  . اء القسري وأثارت شواغل إزاء استمرار حاالت االختف     . األمني العام بواليات  

وقـدمت سويـسرا    . القلق إزاء املظامل الشرعية لألقليات واحلاجة إىل إجراء حوار شـامل          
  .توصيات
وسلمت اجلمهورية العربية السورية خبروج سري النكا بسرعة من حلقـة العنـف         -١٢٤

 تأهيـل  ورحبت بتنفيذ توصيات جلنة املصاحلة، وخباصة إعادة      . رغم الصعوبات اجلمة املتبقية   
  .وقدمت توصية. اجلنود السابقني

وشكر الوزير ساماراسنغي من سري النكا، رئيسة جملس حقوق اإلنـسان علـى               -١٢٥
وأعربـت  . وأعرب عن تقديره لتدخالت الوفود العديدة     . الطريقة اليت أدارت هبا املناقشات    

ماً بالشواغل  سري النكا عن ارتياحها لالعتراف مبا حققته من تطورات إجيابية وأحاطت عل           
وأكد أن  . فقد حققت سري النكا تقدماً على عدة جبهات       . اليت أعرب عنها اجملتمع الدويل    

البلد سيعمل على تذليل هذه الصعوبات وعلى اإلبالغ عن التقدم احملرز أثناء دورة اجمللـس               
  . املقبلة
ضـاف  وأ. وكرر الوزير تأكيد وجوب االعتراف بالتقدم الذي أحرزته سري النكا       -١٢٦

وينبغي للمجتمع الدويل . أنه ينبغي أن ُتمَهل سري النكا بعض الوقت وُتمنح قدراً من املرونة           
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وسري النكا بلد متعدد الثقافات واللغات واألديـان        . كذلك أن يشارك يف حوار بناء معها      
وستضمن سري النكا محاية تنوعها وتعزيـزه ومـن مث          .  مصدر قوته  -وهو فخور بتنوعه    

  . سريالنكية حقيقيةتطوير هوية 

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
املـذكورة أدنـاه بـدعم      /حتظى التوصيات اليت صيغت أثناء احلوار التفـاعلي         -١٢٧
  . النكا سري

يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          النظر    -١-١٢٧
  ؛)مصر، تركيا(

مو بشأن االجتـار بالبـشر      النظر يف التصديق على بروتوكول بالري       -٢-١٢٧
  ؛)الفلبني(

بذل مزيد من اجلهود للتصديق على الصكوك الدوليـة األخـرى             -٣-١٢٧
ذات الصلة واحليوية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبـا يتـسق مـع قـدراهتا              

  ؛)كمبوديا(وأولوياهتا الوطنية 
املتبقيـة  ) حقوق اإلنسان (مواصلة النظر يف التصديق على صكوك         -٤-١٢٧

  ؛ )كينيا(صورة تدرجيية ب
تعميم خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تعميمـاً            -٥-١٢٧

كامالً والنهوض باملؤسسات احلكومية على الـصعيد الـوطين وعلـى صـعيد       
مجهوريـة  (املقاطعات والصعيد احمللي لضمان تنفيذ خطة العمل تنفيـذاً كـامالً       

  ؛)فرتويال البوليفارية
يل ببناء القدرات من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيـز           التعج  -٦-١٢٧

  ؛)زمبابوي(ومحاية حقوق اإلنسان تنفيذاً فعاالً 
مواصلة جهودها لتنفيذ خطة العمل الوطنية حلماية وتعزيز حقوق           -٧-١٢٧

  ؛)البحرين(اإلنسان 
مواصلة العمل على تنفيذ التوصيات اليت قبلت هبا جلنة الـدروس             -٨-١٢٧
  ؛)البحرين(ادة واملصاحلة املستف

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  



A/HRC/22/16 

GE.12-18869 20 

تعجيل اإلجراءات املتخذة لتنفيذ خطة العمل مبا يتسق مـع روح             -٩-١٢٧
جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة عن طريق عملية تشمل مجيع األشخاص املنتمني       

  ؛ )بنغالديش( كافة تإىل اإلثنيا
ـ           -١٠-١٢٧ وق مواصلة جهودها لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حق

  ؛)بوركينا فاسو(اإلنسان 
 ومحاية حقوق اإلنسان يف أوسـاط   الوطنية لتعزيز نشر خطة العمل      -١١-١٢٧

عامة السكان باللغات احمللية لضمان مشاركة أوسع يف عملية التنفيذ، مبا ميكّـن             
  ؛)إثيوبيا(أصحاب املطالب من تأكيد حقوقهم ومحايتها 

الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق    مواصلة جهودها إلصدار خطة العمل        -١٢-١٢٧
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اإلنسان 
استمرار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            -١٣-١٢٧

وكذلك خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملـصاحلة           
  ؛)اليابان(

الوطنية لتعزيز ومحايـة    مواصلة جهودها ملتابعة تنفيذ خطة العمل         -١٤-١٢٧
  ؛)الكويت(حقوق اإلنسان 

  ؛ )ملديف(مواصلة جهودها لتنفيذ توصيات خطة العمل الوطنية   -١٥-١٢٧
مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            -١٦-١٢٧

 ؛)اجلمهورية العربية السورية(

شرها على نطـاق    املثابرة على تنفيذ خطة العمل الوطنية وضمان ن         -١٧-١٢٧
  ؛)املغرب(واسع يف أوساط السكان احملليني وجبميع لغات البلد الرمسية 

إكمال تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان             -١٨-١٢٧
  ؛)فلسطني(

مواصلة جهودها لإلسراع بوترية تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة             -١٩-١٢٧
 واالجتماعية يف مجيع أحناء البلـد       والنهوض بالتنمية، ودعم احلقوق االقتصادية    

  ؛)قطر(
تعزيز التعاون بني املؤسسات احلكومية واللجنة الوطنيـة حلقـوق            -٢٠-١٢٧

اإلنسان واجملتمع املدين هبدف تنسيق خطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(والتخطيط هلا وتنفيذها 
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مكنة لتعزيز قدرة املؤسسات احلكومية اليت      اختاذ مجيع اخلطوات امل     -٢١-١٢٧
مت حتديدها لتنفيذ توصيات خطة عمل جلنـة الـدروس املـستفادة واملـصاحلة              

  ؛)١()باكستان(
مواصلة التصدي لقضايا املساءلة وتنفيذ خطة عمل جلنة الـدروس          -٢٢-١٢٧

  ؛)٢()أوغندا(املستفادة واملصاحلة كما هو خمطط 
ذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة      مواصلة جهودها لتنفي    -٢٣-١٢٧

  ؛)٣() ليشيت-تيمور (خلطة العمل الوطنية 
املضي قدماً بتنفيذ توصيات خطة العمل الوطنية آلليـة املـصاحلة             -٢٤-١٢٧

  ؛)٤()مجهورية فرتويال البوليفارية(الوطنية 
 مواصلة تنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة عن طريق        -٢٥-١٢٧

  ؛)٥()ماليزيا(خطة العمل 
التنفيذ الفوري لتوصيات خطة عمل جلنـة الـدروس املـستفادة             -٢٦-١٢٧

يف ذلك التوصيات املتعلقة بعملية املساءلة، عن طريق خطة العمـل            واملصاحلة مبا 
الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اآلليـات ذات الـصلة يف سـري النكـا               

  ؛)٦()إندونيسيا(
يذ توصيات خطة عمل جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة        تيسري تنف   -٢٧-١٢٧

  ؛)٧()العراق(وتوفري األموال الالزمة لتنفيذها 

__________ 

ذ مجيع اخلطوات املمكنة لتعزيز قـدرة املؤسـسات         اختا: "قُّدمت التوصية األصلية يف القاعة بالصيغة التالية       )١(
  ".احلكومية اليت مت حتديدها لتنفيذ التوصيات يف هذا الصدد

مواصلة التصدي لقضايا املساءلة وتنفيذ جلنة الـدروس        : "قُّدمت التوصية األصلية يف القاعة بالصيغة التالية       )٢(
 ".املستفادة واملصاحلة كما هو ُمخطط

مواصلة جهودها لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة       : "ة يف القاعة بالصيغة التالية    قُّدمت التوصية األصلي   )٣(
 ".واملصاحلة

 ". املضي قدماً بتنفيذ توصيات آلية املصاحلة الوطنية: "قُّدمت التوصية األصلية يف القاعة بالصيغة التالية )٤(
ذ توصـيات جلنـة الـدروس املـستفادة         مواصلة تنفي : "قُّدمت التوصية األصلية يف القاعة بالصيغة التالية       )٥(

 ".واملصاحلة
توصيات جلنـة الـدروس املـستفادة       الفوري ل التنفيذ  : "قُّدمت التوصية األصلية يف القاعة بالصيغة التالية       )٦(

واملصاحلة مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بعملية املساءلة، عن طريق خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان                 
 ". الصلة يف سري النكاوغريها من اآلليات ذات

تيسري تنفيذ توصية جلنة الدروس املـستفادة واملـصاحلة         : "قُّدمت التوصية األصلية يف القاعة بالصيغة التالية       )٧(
 ".وتوفري األموال الالزمة لتنفيذها
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طالع جملس حقوق اإلنسان يف إطار عملية اإلبالغ الوارد بياهنا يف   إ  -٢٨-١٢٧
تنفيذ توصيات خطة عمل جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة        على  التقرير الوطين،   

  ؛)٨()آيرلندا(
نشر خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبختلـف            -٢٩-١٢٧

  ؛)جنوب السودان(اللغات 
ضمان توفري املوارد املناسبة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل            -٣٠-١٢٧

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(زيادة تعزيز قدرهتا ونطاقها اجلغرايف وواليتها 
طيد القدرة على بناء املؤسسات الوطنية يف جمال مواصلة اجلهود لتو    -٣١-١٢٧

  ؛)أنغوال(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتعزيز وضمان استقالل اللجنة الوطنية   -٣٢-١٢٧

  ؛)أملانيا(حلقوق اإلنسان 
ضمان االستقالل اهليكلي والتنفيذي للمؤسسة الوطنيـة حلقـوق           -٣٣-١٢٧

  ؛)ملديف(بادئ باريس اإلنسان وفقاً مل
اعتماد التدابري القانونية لضمان اتساق اللجنة الوطنيـة حلقـوق            -٣٤-١٢٧

  ؛)املكسيك(اإلنسان يف سري النكا مع مبادئ باريس 
مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق التثقيف هبا وإدخال   -٣٥-١٢٧

  ؛)ميامنار(إصالحات مؤسسية 
  ؛)نيبال( املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مواصلة اجلهود لتعزيز  -٣٦-١٢٧
مواصلة اجلهود لتدعيم املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق           -٣٧-١٢٧

اإلنسان والتشجيع على نشر الوعي يف أوساط السكان بأمهية اإلنصاف والعدالة           
  ؛)ماليزيا(

النكا،  تعزيز استقالل املؤسسات مثل جلنة حقوق اإلنسان يف سري  -٣٨-١٢٧
  ؛)النرويج(جلنة الشرطة وجلنة االنتخابات و

االعتراف بأمهية استقالل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان،           -٣٩-١٢٧
  ؛)مجهورية كوريا(واختاذ التدابري الالزمة لزيادة استقالهلا املؤسسي 

__________ 

طالع جملس حقوق اإلنسان، يف إطار عملية اإلبـالغ         إ: "قُّدمت التوصية األصلية يف القاعة بالصيغة التالية       )٨(
 ".لوارد بياهنا يف التقرير الوطين، بتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلةا
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جنـوب  (ختصيص موارد إضافية لتعزيز جلنة حقـوق اإلنـسان            -٤٠-١٢٧
  ؛)السودان
راءات تيّسر تعزيز مشاركة املواطنني واجملتمـع املـدين يف          اختاذ إج   -٤١-١٢٧

  ؛)أستراليا(املساعدة على تنفيذ خطط عمل حقوق اإلنسان 
تعزيز اجلهود يف جمال املصاحلة لضمان إقامة سالم دائم يف البلـد              -٤٢-١٢٧

  ؛)زمبابوي(
مواصلة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مبا حيقّـق             -٤٣-١٢٧
 ٢٠١٧-٢٠١٣دف الشامل إلطار عمل املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة للفترة          اهل
  ؛)اجلزائر(

تعزيز التعاون مع اجلهات املعنية ذات الـصلة يف جمـال حقـوق               -٤٤-١٢٧
  ؛)أنغوال(اإلنسان مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها للنهوض حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف           -٤٥-١٢٧
  ؛)أذربيجان(البلد وخباصة يف املناطق املتضررة من الرتاع 

تكثيف اإلجراءات من أجل تعزيز متتع السكان حبقوق اإلنـسان            -٤٦-١٢٧
  ؛)بنن(األساسية 

احلفاظ على التعاون مع خمتلف آليـات األمـم املتحـدة ومـع               -٤٧-١٢٧
الـيت  وتعزيز هذا التعاون، هبدف تـذليل الـصعوبات          املؤسسات املالية كذلك  

  ؛)بنن(تواجهها يف عملية بناء السالم واملصاحلة الوطنية 
مواصلة مساعدة احملاربني السابقني عن طريق مـشاريع كـسب            -٤٨-١٢٧

  ؛)كوبا(الرزق 
تبادل اخلربات مع اجملتمع الدويل يف جمال إعادة تأهيـل وإدمـاج              -٤٩-١٢٧

  ؛)كوبا(األطفال اجلنود السابقني لنمور تاميل إيالم للتحرير 
مواصلة منح األولوية إلعادة تأهيل األطفـال اجلنـود الـسابقني             -٥٠-١٢٧

  ؛)إيطاليا(وإعادة إدماجهم 
تنفيذ ما أعلنت عنه من التزامات طوعية وما قبلت به من توصيات              -٥١-١٢٧

  ؛)مصر(يف إطار االستعراض الدوري الشامل 
الـذي ميكّـن    احلفاظ على اجلهود اليت تبذهلا لدفع احلوار الوطين           -٥٢-١٢٧

البلد من حتقيق سالم دائم، وكذلك التزامها مبواصلة ضمان متتع مجيع املواطنني            
  ؛)نيكاراغوا(حبقوق اإلنسان متتعاً كامالً 
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  ؛)الفلبني(مواصلة جهودها إلكمال تنفيذ الوعود الطوعية   -٥٣-١٢٧
ضمان مواصلة تدابري احلماية للحفاظ على مستويات التطـور يف            -٥٤-١٢٧
  ؛)جنوب السودان(حقوق اإلنسان واملضي قدماً هبا جمال 
زيادة تعزيز قدرة املؤسسات العامة ليتسىن تنفيذ سياسة اللغـات            -٥٥-١٢٧

  ؛)إثيوبيا(الثالث تنفيذاً فعاالً 
تعزيز املصاحلة الوطنية مع مراعـاة التنـوع اإلثـين واللغـوي              -٥٦-١٢٧
اوية جلميع الطوائف الدينيـة     النكا ومحايته، مبا يضمن منح املعاملة املتس       لسري

 ؛)الكرسي الرسويل(ومتتعها حبقوقها األساسية 

تكثيف اجلهود حلماية حرية الدين وتعزيز احلوار بني األديان كأداة            -٥٧-١٢٧
  ؛)إيطاليا(للنهوض بالتسامح والتعايش السلمي 

اختاذ تدابري متواصلة للمحافظة على اهلياكل األساسية االجتماعية          -٥٨-١٢٧
بل كسب الرزق يف مواقع إعادة التوطني، ومن املتوقع أن يكتسي ذلك أمهية             وس

  ؛)اليابان(حيوية 
مواصلة عملية املصاحلة وتعزيز تدابري بناء السالم اليت بادرت إليها            -٥٩-١٢٧

  ؛)لبنان(منذ انتهاء الرتاع 
مواصلة وتعزيز التعاون مع الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء            -٦٠-١٢٧

  ؛)إكوادور(لقسري أو غري الطوعي ألداء عمله ا
توفري التدريب للعاملني يف مؤسساهتا وتعزيز بناء قدراهتم مبا يضمن            -٦١-١٢٧

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(تنفيذ ميثاق املرأة تنفيذاً فعاالً 
تكثيف سياساهتا وبراجمها اليت تضمن محايـة النـساء واألطفـال             -٦٢-١٢٧

  ؛)اجلزائر(
ضمان مشاركة املرأة يف عملية اإلعمار وبناء السالم بعد انتـهاء             -٦٣-١٢٧

  ؛)فنلندا(الرتاع 
اعتماد التدابري املناسبة وامللموسة لتفادي تعرض النساء والفتيات           -٦٤-١٢٧

  ؛)رواندا(للحرمان وعدم املساواة 
  ؛)جنوب السودان(تشجيع مشاركة املرأة يف حياة البلد العامة   -٦٥-١٢٧
اعتماد التدابري الالزمة اليت تضمن املساواة اجلنسانية حبكم القانون           -٦٦-١٢٧

  ؛)إسبانيا(ومكافحة العنف اجلنساين بصورة خاصة . والواقع
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تكثيف املساعي لتعزيز اإلنصاف يف التنمية االقتصادية والقـضاء           -٦٧-١٢٧
النكا على الفقر وعلى التفاوت بني األقاليم وضمان تكافؤ الفرص ملواطين سري            

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(كافة 
جترمي مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة ومـساءلة مرتكبيـه             -٦٨-١٢٧

  ؛)أفريقيا جنوب(
القانون املتعلق مبنع العنف املرتيل كأداة لتحسني        اختاذ تدابري إلنفاذ    -٦٩-١٢٧

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(حقوق املرأة ومحايتها 
لتعزيز محاية حقوق الطفل يف جماالت مثل العمالة        تكثيف جهودها     -٧٠-١٢٧

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والعنف املرتيل واالجتار واالستغالل اجلنسي 
وضع استراتيجية وطنية شاملة حلماية حقوق الطفل تكفل االمتثال           -٧١-١٢٧

  ؛)جنوب أفريقيا(التفاقية حقوق الطفل، بعد مراجعة القوانني الوطنية 
عن  ختاذ تدابري تضمن محاية حقوق اإلنسان لألطفال بصورة كاملة        ا  -٧٢-١٢٧

باألطفال  طريق إعادة تأهيل احملاربني السابقني والقضاء على ممارسات منها االجتار         
  ؛)الكرسي الرسويل(وإيذاء األطفال جنسياً والعنف ضد األطفال واحلد منها 

قصَّر وضمان إعادة   القضاء على أسباب جتنيد اجلماعات املسلحة لل        -٧٣-١٢٧
تأهيل األطفال الذين شاركوا يف الرتاع أو تضرروا منه وإعـادة إدمـاجهم يف              
اجملتمع ويف املدارس، َمبن فيهم األطفال الذين كـان ال بـد مـن إيـوائهم يف                 
معسكرات املشردين داخلياً، مع مراعاة التنوع اللغوي والثقـايف والـديين يف            

  ؛)أوروغواي(النكا  سري
النظر يف إدماج قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة             -٧٤-١٢٧

السجناء وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غـري االحتجازيـة           
، كجزء من معاملتـها الـسجناء   "قواعد بانكوك"اسم   بللمجرمات، اليت ُتعرف    

  ؛)تايلند(
كات اخلطرية للقـانون   تكثيف اجلهود للتحقيق يف ادعاءات االنتها       -٧٥-١٢٧

الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان أثناء الرتاع ومقاضاة املسؤولني          
  ؛)أوكرانيا(عن ذلك 

التحقيق يف االنتهاكات اخلطرية املزعومة للقانون الدويل اإلنـساين           -٧٦-١٢٧
 وآيرلنـدا   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى    (أثناء الرتاع حتقيقاً كامالً وشفافاً      

  ؛)الشمالية
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مواصلة جهودها للتصدي لإلفالت من العقاب على االنتـهاكات           -٧٧-١٢٧
  ؛)األرجنتني(اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارُتِكَبت أثناء الرتاع املسلح الداخلي 

اختاذ التدابري الالزمة إلحالة منتهكي القانون الدويل حلقوق اإلنسان   -٧٨-١٢٧
  ؛)شيلي(اين إىل العدالة ومقاضاهتم والقانون الدويل اإلنس

اختاذ التدابري الالزمة لضمان حصول مجيع احملتجزين على حماكمـة            -٧٩-١٢٧
  ؛)آيرلندا(عادلة يف غضون فترة زمنية معقولة 

مواصلة تثقيف أفراد الشرطة وقوات األمـن حبقـوق اإلنـسان             -٨٠-١٢٧
مجهورية كوريا الشعبية (ا يضمن حتسني محاية معايري هذه احلقوق واحلفاظ عليه مبا

  ؛)الدميقراطية
وضع برامج لتدريب أفراد الشرطة وقوات األمن يف جمال حقـوق       -٨١-١٢٧

  ؛)عمان(اإلنسان، لضمان حتسني محاية معايري حقوق اإلنسان 
مواصلة تنفيذ السياسة الرامية إىل حتسني النظام القضائي وإصالح           -٨٢-١٢٧

نني واحلد من مـستوى انتـشار اجلرميـة والفـساد     اهليئات املكلَّفة بإنفاذ القوا  
  ؛)الروسي االحتاد(

العمل على بناء قدرات املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف جمـال             -٨٣-١٢٧
حقوق اإلنسان ومنحهم التثقيف الالزم مبا يضمن أفضل املعايري يف هذا املضمار            

  ؛)السودان(
ن لضمان االستقرار والتنمية    مواصلة جهودها لتعزيز سيادة القانو      -٨٤-١٢٧

  ؛)سنغافورة(املستدامة على املدى الطويل 
إجراء حتقيق مستقل وموثوق يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنـسان            -٨٥-١٢٧

  ؛)سويسرا(والقانون الدويل اإلنساين 
مواصلة تثقيف أفراد الشرطة وقوات األمن حبقوق اإلنسان هبدف           -٨٦-١٢٧

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(نسان واحلفاظ عليها حتسني محاية مبادئ حقوق اإل
تكثيف جهودها إلدماج حقوق اإلنسان والتثقيـف بالـسالم يف            -٨٧-١٢٧

  ؛)جيبويت(املناهج التعليمية 
النقص يف املساكن باعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتني         تدارك  -٨٨-١٢٧

  ؛)جيبويت(
ال سيما يف املنـاطق الـيت       مواصلة حتسني احلصول على التعليم، و       -٨٩-١٢٧

  ؛)سنغافورة(كانت مسرحاً للرتاع واملناطق املتخلفة 
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مواصلة جهودها لتعزيز وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل سوق           -٩٠-١٢٧
  ؛)جيبويت(العمل بتعزيز نظام ختصيص حصص من فرص العمل هلؤالء األشخاص 

لي وضع سياسة شاملة تتناول مجيـع جوانـب التـشريد الـداخ        -٩١-١٢٧
  ؛)أذربيجان(

تكثيف جهودها لضمان عودة املـشردين داخليـاً إىل مواطنـهم             -٩٢-١٢٧
  ؛)شيلي(األصلية ودفع تعويضات هلم مىت تعذرت هذه العودة 

مواصلة تقدمي املساعدة إىل العائدين مـن املـشردين الـداخليني             -٩٣-١٢٧
  ؛)كوبا(سيما يف جماالت السكن وكسب الرزق والتمكني االقتصادي  وال

ضمان محاية حقوق املشردين داخلياً يف العودة الطوعية واآلمنة ويف            -٩٤-١٢٧
استرداد ممتلكاهتم بصورة مناسبة، وذلك بأمور منها وضع وتنفيذ سياسات طويلة           

  ؛ )فنلندا(األمد تتعلق بتوفري السكن ورد املمتلكات مبا يتسق مع املعايري الدولية 
نازل وأراضي املشردين داخلياً وإعادهتـا      ضمان امللكية القانونية مل     -٩٥-١٢٧
 ؛)الكرسي الرسويل(ردها، مبا يتفق مع املعايري الدولية  أو

تكثيف اجلهود لتنفيذ توصيات جلنة املصاحلة الوطنية والعمل على           -٩٦-١٢٧
إعادة توطني املشردين داخلياً املتضررين بسبب احلـرب إىل مـدهنم وقـراهم،         

  ؛)السودان (وضمان وسائل االستقرار هلم
استثمار موارد إضافية حتّسن أداء آلية اخلدمات اليت تكفل أيـضاً             -٩٧-١٢٧

  ؛)سوازيلند(العودة اآلمنة لبقية املواطنني املشردين داخلياً إىل أراضيهم 
مواصلة إعادة توطني مجيع املشردين داخلياً نتيجة الرتاع وضـمان          -٩٨-١٢٧

هم العـودة إىل مواطنـهم األصـلية    نقل أو تعويض األشخاص الذين يتعذر علي  
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

مواصلة التدابري اجلارية ملعاجلة قضايا األراضي، مبا يف ذلك تعديل            -٩٩-١٢٧
قانون التقادم، مبا ميكن مالكي األراضي املشردين من دحض ادعاءات اخلـصوم            

  ؛)بوتان(القائمة على مرور الزمن 
ت الراميـة إىل التخفيـف مـن حـدة الفقـر         مواصلة اإلجراءا  -١٠٠-١٢٧

  ؛)بنغالديش(
اململكـة العربيـة    (مواصلة جهودها للتخفيف من مستوى الفقر        -١٠١-١٢٧

  ؛)السعودية
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تكثيف جهودها للتصدي للفقر هبدف احلفاظ علـى مـستوى            -١٠٢-١٢٧
التنمية الذي حققته إىل حد اآلن واملسامهة يف بلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

  ؛)غربامل(
زيادة حتسني مستويات معيشة السكان باحلد من الفقر والتفاوت           -١٠٣-١٢٧

  ؛)ميامنار(االقتصادي 
مواصلة جهود حتسني رفاه مجيع شرائح السكان وحقوقهم وفقـاً            -١٠٤-١٢٧

  ؛)نيبال(للسياق واخلصوصيات الوطنية 
قـاليم  مواصلة تنفيذ خططها لتعزيز التنمية االقتصادية يف مجيع أ          -١٠٥-١٢٧
  ؛)اململكة العربية السعودية(النكا  سري
دولـة  (مواصلة العمل على حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية           -١٠٦-١٢٧

  ؛)بوليفيا املتعددة القوميات
مواصلة االلتزام بتحقيق التنميـة املـستدامة علـى الـصعيدين         -١٠٧-١٢٧

 وحتقيـق االسـتقرار     االقتصادي واالجتماعي، ومواصلة تعزيز املصاحلة الوطنية     
  ؛)الصني(والتنمية يف البلد 

ضمان استمرار التدابري اجلارية لتحقيق الرفاه االجتماعي واحلماية          -١٠٨-١٢٧
اليت تضمن احلفاظ على مستويات التنمية البشرية اليت مت بلوغها بالفعل وحتقيق            

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(األهداف اإلمنائية لأللفية 
  ؛)الكويت(حتقيق ما تبقّى من األهداف اإلمنائية لأللفية   -١٠٩-١٢٧
اختاذ خطوات تشريعية حلماية السكان مـن أعمـال اإلرهـاب             -١١٠-١٢٧

  ؛)كازاخستان(
  :النكا ومل حتظ التوصيات التالية بدعم سري  -١٢٨

النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           -١-١٢٨
  ؛)تونس(عذيب ونظام روما األساسي مناهضة الت

االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -٢-١٢٨
  ؛)أوروغواي(وصياغة قانون يتناول التعاون بني الدولة واحملكمة 

االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -٣-١٢٨
  ؛)إستونيا وكوستاريكا(

لى نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة         التصديق ع   -٤-١٢٨
وكفالة اتساق تشريعها اتساقاً كامالً مع مجيع االلتزامات الواردة يف هذا النظام،            
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مبا يف ذلك إدراج تعريف نظام روما األساسي للجرائم واملبادئ العامة، وكذلك            
  ؛)التفيا(اعتماد أحكام متكّن من التعاون مع احملكمة 

نضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف          اال  -٥-١٢٨
  ؛)سلوفاكيا(ذلك االنضمام إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -٦-١٢٨
وكذلك على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإنـشاء آليـة           

  ؛)النمسا(ع التعذيب وطنية ملن
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٧-١٢٨

  ؛)الربازيل(
التصديق يف أقرب فرصة على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            -٨-١٢٨

  ؛)ملديف(مناهضة التعذيب 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -٩-١٢٨

اجلمهورية (ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          وغريه من   
  ؛)التشيكية

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -١٠-١٢٨
  ؛)تركيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

مواصلة جهودها للتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع             -١١-١٢٨
  ؛)األرجنتني(ألشخاص من االختفاء القسري ا

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -١٢-١٢٨
  ؛)بلجيكا، العراق(القسري 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -١٣-١٢٨
  ؛)فرنسا(القسري 

ية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      التصديق على االتفاقية الدول     -١٤-١٢٨
القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ونظـام رومـا األساسـي            

  ؛)إسبانيا(للمحكمة اجلنائية الدولية 
التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء            -١٥-١٢٨

  ؛)السويد(القسري 
ع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف         إدماج اتفاقية القضاء على مجي      -١٦-١٢٨

  ؛)سلوفينيا(تشريعها احمللي إدماجاً كامالً 
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 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع        ٧٧ و ٧٦قبول املادتني     -١٧-١٢٨
  ؛)الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 ١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             -١٨-١٢٨
  ؛)الفلبني(

النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعـدام مـن إطارهـا القـانوين               -١٩-١٢٨
  ؛)األرجنتني(

  ؛)إكوادور(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً من تشريعها الوطين   -٢٠-١٢٨
  ؛)إسبانيا(إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً   -٢١-١٢٨
  ؛)إيطاليا(النظر جبدية يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام   -٢٢-١٢٨
اختاذ خطوات فورية إللغـاء عقوبـة اإلعـدام مـن تـشريعاهتا               -٢٣-١٢٨

  ؛)نيوزيلندا(
نزع صفة اجلرمية عن العالقات املثلية بالتراضي بني أشخاص يزيد            -٢٤-١٢٨

  ؛)كندا(ألف من قانون العقوبات ٣٦٥عمرهم على سن الرضا بإلغاء الفصل 
  ؛)أملانيا(والضحايا اعتماد مشروع قانون يتعلق حبماية الشهود   -٢٥-١٢٨
اعتماد تشريعات تتعلق بالتعيينات تكفل استقالل جلنـة حقـوق            -٢٦-١٢٨

  ؛)نيوزيلندا(اإلنسان 
سن تشريعات تكفل احلق يف احلصول على املعلومات مبا يتسق مع             -٢٧-١٢٨

  ؛)النرويج(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
 العقوبات تكفل حقوق    إدخال تعديالت تشريعية فورية على قانون       -٢٨-١٢٨

  ؛)نيوزيلندا(النساء املنتميات إىل مجيع الطوائف الدينية واجملتمعات اإلثنية 
تنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة تنفيـذاً كـامالً،            -٢٩-١٢٨
سيما اخلطوات اليت تضمن إجراء حتقيقات مستقلة وفعالة يف مجيع االدعاءات    وال

سيمة حلقوق اإلنسان يف سياق احلرب األهلية اليت شهدهتا         املتعلقة بانتهاكات ج  
  ؛)النمسا(النكا وبعد انتهائها  سري
اإلسراع بتنفيذ توصيات جلنة الـدروس املـستفادة واملـصاحلة            -٣٠-١٢٨

  ؛)فرنسا(
مواصلة تنفيذ توصيات تقرير جلنة الدروس املستفادة واملـصاحلة           -٣١-١٢٨

  ؛)أملانيا (١٩/٢جملس حقوق اإلنسان وتقرير فريق اخلرباء وفقاً لقرار 



A/HRC/22/16 

31 GE.12-18869 

اإلسراع بعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق         -٣٢-١٢٨
، وخطة عملها لتنفيذ توصيات جلنة التحقيـق        ٢٠١١اإلنسان الصادرة يف عام     

، والتعاون تعاوناً كامالً مع آليات      ٢٠١٢يوليه  /واملصاحلة اليت اعتمدهتا يف متوز    
  ؛)تونس(ة هبدف اإلسراع بطي صفحة فظائع احلرب األهلية األمم املتحد

تنفيذ التوصيات البناءة للجنة الدروس املستفادة واملصاحلة مبـا يف            -٣٣-١٢٨
ذلك عزل اجليش من الوظائف املدنية وإنشاء آليات ملعاجلة حاالت املفقـودين            

ونـزع  واحملتجزين، وإصدار شهادات الوفاة، وإصالح األراضي؛ ونقل السلطة؛   
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أسلحة القوات شبه العسكرية 

ضمان تنفيذ تقرير جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة واالستراتيجية          -٣٤-١٢٨
  ؛)بلجيكا(الوطنية بصيغتها الواردة يف خطة العمل تنفيذاً فعلياً 

اركة املبادرة إىل إجراء حوار شامل يضمن ملمثلي األقليـات املـش     -٣٥-١٢٨
تقريـر  (العادلة يف سلطة اختاذ القرارات على أساس املقترحات األربعة السابقة           

أغلبية خرباء جلنة ممثلي مجيع األحزاب، وتقرير جلنة ممثلـي مجيـع األحـزاب،              
  ؛)سويسرا) (واملقترحات املتعلقة بإجراء إصالحات دستورية، وتقرير منجاال

 على تنفيذ توصيات جلنة الدروس      التعاون الوثيق مع اجملتمع الدويل      -٣٦-١٢٨
املستفادة واملصاحلة وخطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق           

  ؛)مجهورية كوريا(تعزيز املصاحلة واملساءلة 
التماس املساعدة من اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك التجـارب ذات             -٣٧-١٢٨

  ؛)بوتسوانا(واملصاحلة الصلة، لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة 
االستفادة بصورة كاملة وفّعالة من املساعدة التقنية اليت يقـدِّمها            -٣٨-١٢٨

اجملتمع الدويل يف جمايل التدريب وبناء القدرات يف املؤسسات الوطنيـة حلقـوق            
 ؛)قطر(اإلنسان وبناء قدراهتا 

 يف بـرامج    متكني املنظّمات الدولية اإلنسانية واحمللية املتخصِّـصة        -٣٩-١٢٨
تعقُّب األسر وإعادة مجع مشلها من الوصول إىل املقاطعتني الشمالية والشرقية يف            

  ؛)أوروغواي(البلد 
ويشمل ذلك  . اإلسراع بتنفيذ تدابري املصاحلة يف املقاطعة الشمالية        -٤٠-١٢٨

ختلِّي وزارة الدفاع عن اإلشراف على أنشطة املنظّمات اإلنسانية واملنظّمات غري           
مية وحتويل هذه املهمة إىل هيئة مدنية، مبا حيّد من تدخل اجليش يف احليـاة               احلكو

 املدنية للمقاطعة الشمالية وحتديد تاريخ معيَّن إلجراء انتخابـات حـّرة جمللـس      
  ؛)كندا(املقاطعة الشمالية 



A/HRC/22/16 

GE.12-18869 32 

تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على حنو يزيـد مـن      -٤١-١٢٨
  ؛)تونس(مع مبادئ باريس استقالهلا كيما تّتسق 

اعتماد سياسة وطنية حتمي املدافعني عن حقوق اإلنسان وتـضمن            -٤٢-١٢٨
التحقيق يف التهديدات أو االعتداءات اليت يتعرضـون هلـا ومعاقبـة اجلنـاة              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تعاونـاً كـامالً             -٤٣-١٢٨

  ؛)وبوركينا فاس(
مواصلة عملها وتعاوهنا بصورة بّناءة مع اآللية الدوليـة حلقـوق             -٤٤-١٢٨

  ؛)إندونيسيا(اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق التعاون التقين 
تكثيف تعاوهنا مع الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري            -٤٥-١٢٨
  ؛) ليشيت-يمور ت(غري الطوعي للوقوف على مصري املفقودين بعد انتهاء الرتاع  أو

توجيه دعوة زيارة للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري            -٤٦-١٢٨
  ؛)أوروغواي، وفرنسا(غري الطوعي  أو

مواصلة تعاوهنا اإلجيايب مع املكلّفني بواليات يف إطار اإلجـراءات            -٤٧-١٢٨
 االختفـاء   اخلاصة التابعني لألمم املتحدة، مبا يشمل الفريق العامل املعين حباالت         

القسري أو غري الطوعي، عن طريق دعوة الفريـق العامـل إىل زيـارة البلـد                
  ؛)الربازيل(

االستجابة لطلب الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو           -٤٨-١٢٨
  ؛)شيلي(غري الطوعي زيارة البلد 

مناخ ميكِّن مجيع املواطنني من التعـبري احلـر عـن آرائهـم              هتيئة  -٤٩-١٢٨
معتقداهتم، دون خشية االنتقام أو العقاب ودعوة املقرِّر اخلاص املعـين حبريـة             و

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا        (الرأي والتعبري إىل زيارة البلد      
  ؛)الشمالية
توجيه دعوة دائمة إىل املقرِِّرين اخلاِصني التابعني لألمـم املتحـدة             -٥٠-١٢٨

حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة وتعاوهنـا معهـا          وتطبيع عالقاهتا مع آليات     
  ؛)بلجيكا(

تعزيز تعاوهنا مع املكلَّفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة             -٥١-١٢٨
التابعني جمللس حقوق اإلنسان باالستجابة لطلبات زياراهتم املعلَّقة والنظر يف هناية           

  ؛)التفيا(املطاف يف توجيه دعوة دائمة إليهم كافة 
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زيادة تعزيز تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،           -٥٢-١٢٨
وال سيما املكلَّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة والرّد يف حينـه علـى              

  ؛)كازاخستان(االستبيانات اليت يوجهوهنا 
تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على مجيع املعـامالت التمييزيـة             -٥٣-١٢٨
  ؛)األرجنتني(مة على امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية القائ
اّتخاذ مزيد من اخلطوات اليت تضمن تعزيـز مـشاركة مـسلمي          -٥٤-١٢٨
النكا يف عملية املصاحلة واجلهود الوطنية لالندماج االقتصادي واالجتماعي  سري

  ؛)مصر(والثقايف 
 يف املائة   ٣٠ة تبلغ   اّتخاذ تدابري ملموسة لتنفيذ إعطاء النساء حص        -٥٥-١٢٨

يف قوائم الترشيح لالنتخابات على الصعيد الوطين وعلـى صـعيد املقاطعـات             
والصعيد احمللي وفقاً للوعد الذي تضمنته خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان            

  ؛)النرويج(
مواصلة التركيز على إنشاء وتعزيز مؤسسات احلوكمـة هبـدف            -٥٦-١٢٨

ناسبة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميـع،       اإلسهام يف توفري احلماية امل    
وإتاحة ُسبل االنتصاف املناسبة عند حدوث انتهاكات، واعتماد سياسـة عـدم            

  ؛)جنوب أفريقيا(التسامح إطالقاً مع اإلفالت من العقاب 
إنشاء جلنة حتقيق موثوقة تتألف من حمقِّقني حمتـرفني ومـستقلِّني              -٥٧-١٢٨

  ؛)فرنسا(االغتيال يف قرية موّتور وتوقيفهم ومقاضاهتم لتحديد مرتكيب عمليات 
إنشاء آلية مستقلّة هلا قاعدة بيانات خاصة هبا للنظـر يف قـضية               -٥٨-١٢٨

  ؛)فرنسا(املختفني 
  ؛)فرنسا(نشر أمساء مجيع السجناء وأماكن احتجازهم   -٥٩-١٢٨
ـ            -٦٠-١٢٨ اءة اّتخاذ إجراءات للحدِّ من حاالت اإليذاء أو التعذيب أو إس

املعاملة من جانب أفراد الشرطة وقوات األمن والقضاء علـى هـذه احلـاالت        
  ؛)أستراليا(

اعتماد مزيد من التدابري ملنع التعذيب وإساءة املعاملة وال سيما يف             -٦١-١٢٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(السجون ويف مراكز االحتجاز 

شـكاوى التعـذيب    إنشاء آلية متابعة فّعالة ومستقلّة للتحقيق يف          -٦٢-١٢٨
  ؛)بولندا(
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إجراء حتقيقات مستقلّة يف حاالت التعذيب احملتملـة وكـذلك يف      -٦٣-١٢٨
األعمال االنتقامية ذات الصلة بالتعاون مع اهليئات الدولية حلقـوق اإلنـسان            

  ؛)بولندا(
حتديد أمـاكن وجـود األطفـال الـذين ال ُيعـَرف مـصريهم            -٦٤-١٢٨

  ؛)أوروغواي(
اءات للحدِّ من حاالت االختطاف واالختفاء والقـضاء        اّتخاذ إجر   -٦٥-١٢٨

  ؛)أستراليا(عليها 
القيام فوراً بإنشاء سجل مركزي ُيتاح االطِّـالع عليـه للعمـوم              -٦٦-١٢٨

  ؛)أملانيا(يتضمن مجيع املفقودين أو األشخاص قيد االحتجاز 
دة إنشاء آلية وطنية، وفقاً ملا ورد يف تقرير جلنـة الـدروس املـستفا               -٦٧-١٢٨

واملصاحلة، ُتعىن مبصري مجيع املفقودين واحملتجزين وتتعاون مع اللجنة الدولية للصليب           
  ؛)سويسرا(األمحر والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي 

االحتفاظ بقائمة عامة ُيتاح االطِّالع عليها تتضمن مجيع احملتجزين يف            -٦٨-١٢٨
  ؛)املكسيك(تجزون الذين ارتكبوا أفعاالً تتصل بالرتاع املسلّح البلد، مبن فيهم احمل

تعزيز التشريعات والتدابري اإلدارية ذات الصلة بضمان شفافية العملية           -٦٩-١٢٨
القضائية وعدم اإلفالت من العقاب يف مجيع حاالت االختفاء القـسري املزعومـة،             

  ؛)تايلند(ملصاحلة الوطنية ويشمل ذلك التحقيق واملقاضاة واجلرب، مبا ُيسهم يف ا
وضع حدٍّ لإلفالت من العقاب على انتهاك حقوق اإلنسان والتعهد    -٧٠-١٢٨

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(بالتزاماهتا القانونية جتاه املساءلة 
اّتخاذ مجيع اخلطوات الضرورية لاللتزام التزاماً تاماً بوضـع حـدٍّ             -٧١-١٢٨

ائم الدولية عن طريق االنضمام إىل نظـام رومـا          لإلفالت من العقاب على اجلر    
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وكفالة اتِّساق تشريعاهتا الوطنية اتِّساقاً كامالً          

  ؛)السويد(مع مجيع االلتزامات الواردة يف نظام روما األساسي 
مساءلة مجيع األشخاص املسؤولني عن انتهاك قانون حقوق اإلنسان   -٧٢-١٢٨
 ؛)إستونيا(نون الدويل اإلنساين والقا

التحقيق مع املسؤولني عن عمليات االختطاف واالختفاء القسري          -٧٣-١٢٨
  ؛)بلجيكا(ومقاضاهتم وزيادة توعية دوائر أمن الدولة هبذه اجلرائم 

بذل كافة اجلهود لضمان إحالة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبـة يف             -٧٤-١٢٨
ق بتجنيد األطفال، إىل العدالة يف أقرب فرصـة         حق األطفال، وخباصة فيما يتعل    

  ؛)السويد(ممكنة 
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تنفيذ توصيات فريق اخلرباء املعين باملساءلة التابع لألمم املتحـدة،            -٧٥-١٢٨
ومقاضاة مجيع املسؤولني املزعومني عن انتهاك القانون الدويل حلقوق اإلنـسان           

  ؛)سلوفاكيا(ة والقانون الدويل اإلنساين مبا يتسق مع املعايري الدولي
حتسني ظروف االحتجاز واحترام الضمانات القانونية للـسجناء،          -٧٦-١٢٨

والتصدي للتعذيب وللمعاملة الالإنسانية أو املهينة يف مراكز االحتجاز مبا يتسق           
 أثنـاء دورة االسـتعراض      ٢٠٠٨مايو  /أيارمع االلتزامات اليت وعدت هبا يف       

  ؛)إسبانيا(الدوري الشامل 
زيز االستقالل القضائي بوضع حد لتدخل احلكومة يف الـسلطة          تع  -٧٧-١٢٨

القضائية، ومحاية أعضائها من االعتداء وإنشاء آلية عادلة ومـستقلة وشـفافة            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق اسـتقالل الـسلطة القـضائية         -٧٨-١٢٨
  ؛)بولندا(وهيئات الرقابة ونزاهتها 

  ؛)سلوفاكيا(ضمان استقالل السلطة القضائية   -٨٩-١٢٨
إجراء حتقيقات مع أعضاء قوات األمن ومقاضاهتم بصورة حمايدة،           -٨٠-١٢٨

بغض النظر عن الرتب، من املتورطني يف انتهاك قانون حقوق اإلنسان والقـانون         
  ؛)الدامنرك(الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك العنف اجلنسي 

 املعاملة وفقاً لألصول القانونيـة جلميـع الـسجناء     إعمال حقوق   -٨١-١٢٨
احملتجزين يف املرافق العسكرية ومرافق الشرطة على السواء، َمبن فيهم الـسجناء   
يف إطار االحتجاز اإلداري؛ والكشف عن مجيع مراكز االحتجاز غري الرمسيـة؛            

  ؛)الدامنرك(وتيسري مراقبة السجناء بطريقة فعالة ومستقلة 
ني اللجنة الدولية للصليب األمحر من زيارة مراكز االحتجـاز          متك  -٨٢-١٢٨

  ؛)كوستاريكا(دون قيود 
اختاذ تدابري متكِّن املواطنني من احلصول على املعلومـات العامـة،             -٨٣-١٢٨

  ؛)املكسيك(وخباصة عن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان 
واجليش وُنظم  اإلسراع بتحسني السلطة القضائية ودوائر الشرطة         -٨٤-١٢٨

السجون مبا يتسق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والتحقيق يف مجيع ادعاءات            
اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ويف حاالت االختفاء            

  ؛)الكرسي الرسويل(القسري ومتابعتها وفقاً الحتياجات العدالة 
احلكومية إىل مؤسـسة مدنيـة      نقل اإلشراف على املنظمات غري        -٨٥-١٢٨

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(واحترام حرية التعبري 
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اعتماد سياسة وطنية بشأن محاية املدافعني عن حقـوق اإلنـسان             -٨٦-١٢٨
والصحفيني تكفل منع املضايقة والتخويف وتضمن التحقيق الفعـال يف هـذه            

  ؛)النمسا(األفعال ومقاضاة اجلناة 
ن تقييد وحظر الوصول إىل املواقع الشبكية وسـحب         االمتناع ع   -٨٧-١٢٨

 الذي يشترط تـسجيل املواقـع       ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥األمر املؤرخ   
  ؛)هولندا(اإلخبارية 

االمتناع عن احلمالت والتهديدات اليت تستهدف املدافعني عـن           -٨٨-١٢٨
 مصري  حقوق اإلنسان وضمان التحقيق من جانب جلنة مستقلة تابعة للشرطة يف          

املفقودين من هذه الفئة، مبا يتسق مع توصيات تقرير جلنة الـدروس املـستفادة             
  ؛)هولندا(واملصاحلة بشأن حاالت االختفاء غري الطوعي يف سياق أوسع 

كفالة محاية مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان، َمبن فيهم األفـراد             -٨٩-١٢٨
لألمم املتحدة، محاية فعالة مـن      الذين يتعاونون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة        

التجرمي غري املربَّر أو املضايقة أو التخويف ومتكينهم من أداء واجباهتم املشروعة            
  ؛)سلوفاكيا(حبرية 
اختاذ خطوات فورية ملنع االعتداء على املـدافعني عـن حقـوق              -٩٠-١٢٨

  ؛)نياسلوفي(اإلنسان ووسائط اإلعالم واختاذ إجراءات للتحقيق يف هذه األعمال 
تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان احلق يف حرية الدين واملعتقـد             -٩١-١٢٨

  ؛)إسبانيا(
  ؛)جنوب أفريقيا(مواصلة توسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي   -٩٢-١٢٨
 من ٦٦ ١٥١إنشاء آلية تضمن جلميع املشردين داخلياً، َمبن فيهم           -٩٣-١٢٨

 من الذين يعيشون يف جمتمعـات       ٣٧ ١٢٣وكذلك  " املشردين داخلياً القُدامى  "
حملية مضيفة، تلقي بياناً خطياً ُيفّصل مستحقاهتم وخطط عـودهتم إىل ديـارهم             

  ؛)كندا(األصلية 
من قانون مكافحة اإلرهاب    ) ١)(ألف(١٥و) ١(٩إلغاء الفصلني     -٩٤-١٢٨

لضمان عدم احتجاز السجناء إال يف أماكن احتجاز معترف هبا يف إطار إجراءات             
 قانونية حتمي احملتجزين، مبا يف ذلك االتصال مبحامٍ وإخطـار األسـر             وضمانات

  ؛)كندا(بأماكن االحتجاز بصورة منهجية 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٩

ـ       . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول( ى وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظ
  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 

The delegation of Sri Lanka was headed by Mahinda Samarasinghe, Minister of 
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