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  مقدمة

 ٥/١قرار جملس حقـوق اإلنـسان       وفقاً ل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ        قام    -١
وجـرى االسـتعراض    . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ إىل   ٥دورته الثانية يف الفترة من      بعقد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وفد بريو معايل السيدة روسـاريو فرنانـِدس،        وقد ترأس   . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦و يف اجللسة الثالثة املعقودة يف       املتعلق ببري 
واعتمد الفريق العامل هـذا     . أدناهالوارد   عضواً، انظر املرفق     ١١ املكوَّن من    الوفدتشكيلة  ولالطالع على   . وزيرة العدل 

  .٢٠٠٨مايو / أيار٨دة يف التقرير املتعلق ببريو يف جلسته السابعة املعقو

اجملموعـة  (ثالثة التاليـة    املقررين ال جمموعة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .مايل واهلند وكوبا: لتيسري االستعراض املتعلق ببريو) الثالثية

  : املتعلق ببريومن أجل االستعراض، صدرت الوثائق التالية ٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/2/PER/1)) أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
(A/HRC/WG.6/2/PER/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/2/PER/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

 واململكة املتحدة لربيطانيا    ،كنداسلفاً   أعدهتا   اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة   وأُحيلت إىل بريو عن طريق        - ٤
وميكن االطالع على هذه األسـئلة علـى الـشبكة          .  وهولندا ، والدامنرك ، وسويسرا ،العظمى وآيرلندا الشمالية  

  .اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  عملية االستعراضمداوالت  موجز -  أوالً
  االستعراضاحلالة من جانب الدولة موضوع عرض  -  ألف

ا، ّوريس فيغ، قامت رئيسة الوفد السيدة روساريو فرناندِ   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        - ٥
التقدم  زالت قائمة وإىل   يت ما وأشارت رئيسة الوفد إىل التحديات ال     . وزيرة العدل يف بريو، بعرض التقرير الوطين      

وأشارت أيضاً إىل التزام بريو على املستوى الدويل يف إطار جملس حقوق . احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
. اإلنسان، وبصفة خاصة االستعراض الدوري الشامل، بتعزيز احلوار والتعاون من أجل محاية حقـوق اإلنـسان               

اليت اليت ما زالت قائمة واون مع النظام الدويل حلقوق اإلنسان، وكررت دعوهتا بريو التزامها مبواصلة التعوأكدت 
وذكرت أن بريو بـذلت     .  إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد         ٢٠٠٢وجهتها يف عام    

ق اإلنسان والتـصدي    جهوداً يف السنوات األخرية بغية ترسيخ دعائم دميقراطية حقيقة تتسم باالحترام التام حلقو            
يف هذا الصدد إىل أن اجلهـاز  أشارت و. ٢٠٠٠ و١٩٨٠لتأثري اإلرهاب الذي عانت منه يف الفترة ما بني عامي      

حكم على قادة اجلماعات التخريبية بالسجن مدى احلياة يف إطار حماكمات عادية تقوم علـى               يف بريو   القضائي  
 ، إىل الوضع االقتصادي املستقر يف بريو والذي يبشر بـاخلري          تكما أشار . ة العادلة احترام مبادئ أصول احملاكم   
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للنتائج احملققة من حيث     بريو   وأعربت عن ارتياح  . ٢٠٠١ يف املائة منذ عام      ١٠أن الفقر قد اخنفض بنسبة      بينةً  م
  .أهدافها املتعلقة بالتنمية وباإلدماج االجتماعي

 منظمة ٦١سيق الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي ائتالف يضم وأفادت أن بريو جتري حواراً دائماً مع هيئة التن  - ٦
كما قدمت  . حلقوق اإلنسان، وأهنا تلتزم مبواصلة ذلك احلوار لضمان متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل            

علقة شرحاً موجزاً لإلطار القانوين واملؤسسايت يف جمال حقوق اإلنسان، وأكدت أن املعاهدات واالتفاقيات الدولية املت
، وهي حتظى يف تنفيذها باألولوية      ١٩٩٣حبقوق اإلنسان قد أُدرجت يف التشريعات احمللية مبا يتالءم مع دستور عام             

وقد صدقّت بريو على سبع معاهدات دولية أساسية حلقوق اإلنسان وعلى االتفاقية األمريكية . على التشريعات احمللية
  .ختصاص حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنساناملتعلقة حبقوق اإلنسان، واعترفت أيضاً با

الدولـة الـثالث   سلطات ويقتضي تعزيز حقوق اإلنسان واحترامها ومحايتها إجراءات تكميلية تتخذها      - ٧
التنفيذية اإلجراءات اليت تتعلـق     للسلطة  وتنفذ مجيع الوزارات التابعة     . إضافة إىل هيئات دستورية مستقلة أخرى     

واختـصاصات   إضافة إىل مهام     ،مسؤوليات وزارة العدل   عن   اًشرحدمت بريو بوجه خاص     وق. حبقوق اإلنسان 
القضائية ومكتب السلطة التنفيذية ومن للسلطة  يتألف من سبع وزارات تابعة ، الذياجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

التنسيق الوطنية حلقوق اإلنـسان  يئة وهالعام وديوان أمني املظامل ومؤمتر بريو األسقفي واجمللس اإلجنيلي الوطين         املدعي  
ويف هذا الصدد، أشارت بريو . احترام حقوق اإلنسانواليت تعمل من أجل واملؤسسات األخرى اليت لديها صفة مراقب 

وأشارت . وواسع النطاقإىل أهنا تلتزم مبواصلة تعزيز اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وضمان إجراء حوار مؤسسايت دائم 
القضائية ومكتب املدعي العام وديوان أمني املظامل واحملكمة الدستورية من          السلطة  إىل ما ينهض به كل من       بريو أيضاً   

أيضاً إىل مسؤوليات وزارة العدل فيما يتعلق بنظام السجون،         وأشارت  . أدوار هامة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
القانوين جماناً، وإىل عمل جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة واإلجراءات وإىل برامج حمددة لتقدمي املساعدة القانونية والتعليم    

توصياهتا، وإىل اخلطة الوطنية األوىل حلقوق اإلنسان واجلهود املبذولة ملكافحة التمييز ضد املرأة والشعوب لتنفيذ املتخذة 
ويف إطـار جهـود     . لفئات الضعيفة اإليدز وغري ذلك من ا    /األصلية واملعوقني واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      

املصاحلة الوطنية، أشري أيضاً إىل اعتماد برنامج شامل للتعويضات وإىل إنشاء جلنة رفيعة املستوى متعددة القطاعـات                 
. توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة ومتابعة عمل جملس التعويضات وتنفيذ ديوان أمني املظامل للربامج             تنفيذ  تكفل  

 وقانون ،ضوء على اجلهود املبذولة لتعزيز إقامة العدل، كاخلطة الوطنية إلصالح إقامة العدل على حنو شاملوقد ُسلط ال
وأشارت بريو أيضاً إىل أن ما جيري من حماكمات هلا دالالهتا بشأن انتـهاكات حقـوق                . اإلجراءات اجلنائية اجلديد  

وأشارت بريو إىل أمهية القـضاء      . ائي وفعاليته واستقالليته  اإلنسان ومظاهر الفساد يقيم الدليل على قدرة اجلهاز القض        
على التمييز االجتماعي واالقتصادي والعنصري وما له من أشكال أخرى، وأشارت إىل السياسات واالسـتراتيجيات               

  .العامة واألطر املؤسساتية املعمول هبا للتصدي للفقر وللفقر املدقع يف البلد

أشارت بريو إىل أن املساواة بني الرجل واملرأة ومكافحة التمييز ضد عدَّت سلفاً، اليت أُسئلة األورداً على   - ٨
 مثـل وزارة املـرأة      ،وقد أُنشئت مؤسسات عامة رئيسية حلماية حقوق املرأة       . املرأة يشكالن أولوية بالنسبة هلا    

 وجلنة  ،يوان أمني املظامل  داخل د  حقوق املرأة  ومكتب الدفاع عن     والشؤون االجتماعية وجلنة املرأة يف الكونغرس     
أيضاً يف التشريعات   يتجلى  التزام بريو يف هذا الشأن      شري إىل أن    وأُ.  ومؤسسات أخرى  ،حقوق ضابطات الشرطة  
 وغريه من التشريعات، واخلطة ٢٠٠٧مارس / مثل قانون تكافؤ الفرص الذي أُقّر يف آذار،والسياسات ذات الصلة
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وفيما يتعلق باالنتقـادات    . الربنامج الوطين ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي      و ،الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة    
هيكل وزارة املرأة والتنمية االجتماعية على تنفيذ اخلطط والربامج، أشارت بريو           تنظيم  املوجهة بشأن تأثري إعادة     

  . إىل أن اإلحصاءات أثبتت يف الواقع أن ذلك مل يكن له أي تأثري مباشر

وقد أُعّدت خطة لتطـوير     .  وهي مسألة أثارهتا عدة وفود     ،ريو بوجود مشكلة نظام السجون    مت ب وسلَّ  - ٩
 ينصب هدفها الرئيسي على ضمان رعاية احملتجزين فيما يتعلق بنظم ٢٠١٧- ٢٠٠٨البنية التحتية للسجون للفترة 

الرئاسي والعفو العام ألسـباب     وأُنشئت جلنة لتقييم طلبات العفو      . الصحة والتعليم والعمل وفقاً للمعايري الدولية     
 ولذا فهي بصدد مناقشة إمكانية زيادة االعتمادات املالية         ،وتدرك بريو أن عدد موظفي األمن ال يكفي       . إنسانية

وضعت سياسة طويلة األجل تتعلق بالسجون تعىن على سبيل األولويـة بإعـادة     كما  . للتصدي لذلك املخصصة  
وتأمل بريو أن حترز تقدماً بدعم من اجملتمـع الـدويل ومبـشاركته      . تهمالتأهيل االجتماعي للمحرومني من حري    

  .  هلذا الغرضموارد إضافيةإتاحة  وبكرب أمشاركةً

أحكـام  أي  وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، وهي مسألة أثارهتا عدة وفود، أشارت بريو إىل أنه مل تنفـذ                   - ١٠
وأشارت بريو .  من الدستور على تطبيق عقوبة اإلعدام١٤٠ة وتنص املاد.  عاما٣٠ًعدام يف بريو منذ أكثر من باإل

عقوبة اإلعدام لتشمل نطاق ع يأيضاً إىل املبادرات التشريعية املتخذة يف الكونغرس وإىل املناقشة العامة املتعلقة بتوس
عن أى بنفسها   تنحوا علناً بأن بريو لن       صرَّ  قد اجلرائم اخلطرية، لكنها شددت على أن كبار املوظفني احلكوميني        

  .منظومة البلدان األمريكية يف أي حال من األحوال

واجلهات املعنيـة   وفيما يتعلق حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بوجه عام والصالت القائمة بني الدولة                - ١١
ر الكبري إىل    أشارت بريو إىل أهنا تنظر بعني التقدي       ،بوكالة بريو للتعاون الدويل   والقانون املتعلق   صاحبة املصلحة،   

وفيما خيص التعديالت اليت أُدخلـت علـى        . ذات الصلة األخرى  عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات       
 لتقويض أعمـال املنظمـات غـري        ّنالقانون املتعلق بوكالة بريو للتعاون الدويل، ذكرت بريو أن القانون مل ُيسَ           

 ، سواء أكان عاماً أو خاصاً     ،اليت حتظى بتمويل   احلكومية   غرينظمات  املاحلكومية بل لينظم على حنو أفضل وجود        
وقد أعلنت احملكمة الدستورية أن بعض األحكام الواردة يف القانون غري دسـتورية،             . واملعفاة من دفع الضرائب   

وذكرت بريو أهنا تكفل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان الـذين قـدموا             . التنفيذية هذا القرار  السلطة  وحتترم  
اً للوالية القانونية والختصاصات املؤسـسة الوطنيـة        شرحوقدمت بريو   . كاوى تتعلق مبضايقات أو هتديدات    ش

  .الذي أُنشئ وفقاً للدستور وملبادئ باريس وديوان أمني املظامل املستقلة حلقوق اإلنسان

فود، أشارت بريو إىل وفيما خيص تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، وهي مسألة أثارهتا عدة و  - ١٢
ية والتنويه بصفة خاصة بالتقدم ات مع إبراز شىت الربامج والترتيبات املؤسس،التقدم احملرز املذكور يف تقريرها الوطين

وأشارت بريو أيضاً إىل أن عدداً من العمليـات      . احملرز فيما يتعلق بتعويضات ضحايا العنف يف املناطق املتأثرة به         
وأشارت رئيسة الوفـد    . ظر وختص حاالت هلا دالالهتا ذكرهتا جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة         القضائية هي قيد الن   

ميكن الرجوع إىل اإلجابات األسئلة اليت أُعدَّت سلفاً، أيضاً إىل أنه بالنظر إىل ضيق الوقت املتاح والعدد الكبري من 
  .، حيث نشرت فيهكةعن أسئلة أخرى على موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على الشب
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -  باء

وأشادت طائفة مـن    . وفداً ببيانات  ٢٨احلوار التفاعلي الذي أعقب عرض التقرير الوطين، أدىل         خالل    - ١٣
 بعمل جلنـة  كما رحبت الوفود. تقريرها الوطين الشامل وعرضها الزاخر باملعلومات     على  الوفود يف بياناهتا ببريو     

  . إضافة إىل اخلطة الشاملة للتعويضات،تقصي احلقائق واملصاحلة وبتقريرها والتوصيات اليت قدمتها

باإلصالحات اإلجيابية اليت أجريت يف جماالت حقوق املرأة والشعوب األصلية واملعوقني باكستان  نوهتو  - ١٤
 وطلبت إىل ،اد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسانورحبت باعتم. اإليدز/واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

 كما طلبت معلومات عن     ،بريو تقدمي املزيد من التفاصيل حول التحديات املطروحة يف تنفيذ خطة العمل الشاملة            
  .اخلطوات املزمع اختاذها للتصدي لتلك التحديات

 جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلـهم      االتفاقية الدولية ملناهضة  وأثنت اجلزائر على بريو لتصديقها على         - ١٥
 ولدعمها إلعالن األمم املتحدة ، املتعلقة مبركز الالجئني١٩٥١ اتفاقية عام ٢٠٠٢ والعتمادها يف عام ،وتدريبهم

إزاء  مـن ارتيـاح      قضاء على التمييز العنـصري    ال  ورحبت مبا أعربت عنه جلنة     .بشأن حقوق الشعوب األصلية   
 الدور الذي تؤديه    شرحوطلبت اجلزائر إىل بريو أن ت     . مني املظامل لصاحل الشعوب األصلية    إلجراءات اليت اختذها أ   ا

  .  وأوصتها بأن تواصل حتسني حالة تلك الشعوب،يف حتسني حالة الشعوب األصلية

إلمجاع على  وأعربت الفلبني عن أملها يف أن يتوافر املزيد من اجلهود املتضافرة ومن اإلرادة السياسية وا                - ١٦
إنشاء ديوان ألمني املظامل متخصص بالفلبني نوهت و.  موضع التنفيذ  توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة    وضع  

وضع خطة عمل لألطفال واملراهقني واستراتيجية وطنية للصحة العقليـة ولثقافـة الـسالم              ب و ،بشؤون األطفال 
 ،عقوبات إعدام يف الـسنوات األخـرية      الحظت أنه مل تصدر     كما  . واستمرار الترويج حلقوق الشعوب األصلية    

يف سبيل تدابري إضافية عما ُتتََّخذ من  وطلبت املزيد من التفاصيل     . هذا املنحى مواصلة املضي يف    وحثت بريو على    
وشجعت الفلبني بريو على مواصلة إيـالء       . القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة واالجتار بالبشر         

  . اإلنسان للفئات الضعيفةاهتمام لتعزيز حقوق

 وعام  ١٩٩٩يف عام   " ألف"اعتماد من الفئة    قد حصل على    وأشارت مجهورية كوريا إىل أن ديوان أمني املظامل           -١٧
وأشـارت إىل   .  واملصاحلة  وأوصت بأن تواصل بريو اإلسهام يف أنشطة أمني املظامل وجلنة تقصي احلقائق            ،٢٠٠٧

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  وة القضاء على التمييز العنصريجلنتأخر بريو يف تقدمي تقرير إىل       
 واستفسرت عما إذا كانت هناك صعوبات معينة حتول دون جتميع املعلومات من             ،واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   

  .التقاريرإعداد وتقدمي تلك أجل 

حقـوق اإلنـسان    أن يعـزِّز    قائق واملصاحلة   تنفيذ توصيات جلنة تقصي احل    من شأن   وذكرت كندا أن      - ١٨
. تنفيذ التوصيات الـواردة يف التقريـر      يف  وأوصت كندا بتكثيف اجلهود للبدء      . ومكافحة اإلفالت من العقاب   

تقارير عن شكاوى متعلقة بالتعذيب الذي ميارسه أفراد الشرطة وأفـراد عـسكريون             ورود  وأشارت كندا إىل    
 كندا متسلَّو. غني عن تلك احلاالت األعمال االنتقامية املوجهة ضد املبلِّأخرى عنشكاوى  و ،نووموظفو السج 

بوجود حتقيقات يف تلك احلاالت وبالتقدم احملرز يف إلغاء قوانني العفو العام ورفع قضايا ضد املـوظفني الـذين                   
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 إزاء  ٢٠٠٦يف عام   أعربت عن قلقها    قد  أشارت إىل أن جلنة مناهضة التعذيب       إال أهنا   يرتكبون أعمال التعذيب،    
بأن حتقق بصورة   بريو  وأوصت كندا   .  لاللتزامات الدولية  اطول إجراءات احملاكم اجلنائية العسكرية وعدم امتثاهل      

حاالت تعذيب واختفاء قسري وحدوث ارتكاب أعمال تعذيب ومعاملة سيئة تشري إىل وافية يف مجيع التقارير اليت 
. اجلنائي العسكري هو الذي جيري تلك التحقيقاتالقضاء يكون جهاز  وأن تضمن أال ،الدولةموظفي على أيدي 
. أيضاً بأن تضمن بذل اجلهود حلماية املبلِّغني من األعمال االنتقامية وبأن تنفذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب               وأوصتها  

ـ               صدي ملـسألة اكتظـاظ     وباإلشارة إىل توصية جلنة مناهضة التعذيب، أوصت كندا بأن تواصل بريو اختاذ إجراءات للت
  .إتاحة الفرصة للسجناء لتلقي رعاية طبية والستشارة حمامني تعّينهم احملكمةمبا يف ذلك السجون واألوضاع السائدة فيها، 

وطلبت معلومات تفصيلية عن    . واستفسرت كولومبيا عن تشكيل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومهامه          - ١٩
هذا التعداد، الذي أُطلق    مستجدات ونتائج   عن  ريفيني الذين تعرضوا للعنف و    بريو للسكان ال  أجرته  التعداد الذي   

وفيما يتعلق مبكافحة التمييز وعدم املساواة، استفسرت كولومبيا عن مدى مـشاركة            . "درب السالم "عليه اسم   
  .اجملتمع املدين يف اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان

 للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان وديوان أمني املظامل واحملكمة         وأشارت شيلي إىل إنشاء األمانة التنفيذية       - ٢٠
بالقـضايا اجلنـسانية    ونوهت بوجه خاص مبا تبذله وزارة املرأة والتنمية االجتماعية من جهود فيما يتعلق              . الدستورية
 عملية النـهوض    املرأة، وشجعت بريو على مواصلة تنفيذ سياساهتا وخططها وتوفري خدماهتا الرامية إىل محاية            وقضايا  

وأشارت شيلي أيضاً إىل خطة العمل الوطنية للقضاء على العمـل القـسري، واقترحـت      . باملرأة ومحايتها من العنف   
. مواصلة إيالء األولوية لتلك املسألة، وطلبت معلومات عما جيري اختاذه من تدابري إضافية للقضاء على العمل القسري                

  .إلعالم واالستقاللية للمنظمات غري احلكومية وإىل تعزيز مشاركة اجملتمع املدينكما دعت شيلي بريو إىل توفري حرية ا

وأثنت على بريو ملا    . ٢٠٠٠ الذي انتهى يف عام      ،إلرهابا ةوهنأت تركيا بريو على جناحها يف مكافح        - ٢١
سؤالني، ، وطرحت تركيا    )٢٠١٠- ٢٠٠٦(قطعته على نفسها من تعهدات بتنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان           

استفسرت تركيا عن التدابري املتخذة يف إطار اخلطة ) أ: (ذلك على النحو التايل و،ميكن أيضاً صياغتهما كتوصيتني
من آثار ضارة بتمتع على أنشطة إنتاج النفط والتعدين وغريها من األنشطة االقتصادية ملا يترتب الوطنية للتصدي  

 إىل النطاق احملدود تشارأ) ب(متتعاً كامالً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية؛ اجملتمعات احمللية يف األقاليم اجملاورة 
سألت عما إذا كانت بريو تعتزم توسيع نطاق تعريف         فللقانون اجلنائي لبريو فيما يتعلق بتجرمي العنف ضد املرأة،          

  .اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالعنف ضد املرأة وفقاً لتوصيات 

، الذي يتوىل تسجيل التعويضات الفردية ٢٠٠٦إنشاء اجمللس الوطين للتعويضات يف عام ب بلجيكا نوهتو  - ٢٢
بيد . ٢٠٠٠ و ١٩٨٠لفترة بني عامي    وقعت يف ا   ضحية إىل اآلن     ٨٠ ٠٠٠تسجيل حنو   نوهت ب  كما   ،واجلماعية

، وسألت عن املوارد القانونيـة       عمله ةللمجلس وبطء وتري  املتاحة  املوارد املالية   حمدودية  أن بلجيكا أشارت إىل     
وفيما يتعلق بالعدالة االنتقالية، استفسرت بلجيكا عن خطط بـريو          . واملالية اليت تتطلع بريو إىل تقدميها للمجلس      

وأوصت بريو بأن تزود اجمللس الوطين للتعويضات باملوارد املالية         . فيما يتعلق بإنشاء برنامج وطين حلماية الشهود      
  .  برناجماً حلماية الشهودصنعخرى وأن تواملوارد األ
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يف متابعة التوصيات الواردة يف التقرير املتعلـق بتقـصي احلقـائق    احملرز وأشارت أملانيا إىل بطء التقدم      - ٢٣
وطلبت . قيد التحقيق ال تزال   إىل السلطات املختصة منذ ثالث سنوات       أُحيلت  فأكثرية احلاالت اليت    . واملصاحلة

ويف هذا السياق، أوصت .  بعدالقضايا اليت مل يبت فيهاالفصل يف  ألسباب التأخري ومدى إمكانيات أملانيا توضيحاً
 وبوجه خاص تلك اليت تعرضها جلنة تقصي        ،أملانيا بريو بالتعجيل باإلجراءات الرامية إىل تناول القضايا املعروضة        

د من التفاصيل بشأن التدابري املزمع اختاذها ملكافحة        وطلبت أملانيا أيضاً إىل بريو أن تقدم املزي       . احلقائق واملصاحلة 
القضائي اجلهاز   وأوصت بأن تواصل بريو بذل جهودها لزيادة تعزيز قدرة           ،القضائياجلهاز  الفساد وتعزيز قدرة    

  .اجلهاز على حنو فعالهذا واستقالليته وملكافحة الفساد داخل 

 قد أثنت على بريو بشأن املبادرات       ء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالقضا  وأشارت ماليزيا إىل أن       - ٢٤
 مبا يف ذلك عن طريق اخلطة الوطنية للقضاء على العنف ضد املـرأة، لكنـها                ،املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة    

ة وطلبت ماليزيا معلومات عن اإلجنازات احملقق     . وتفشيهوحدَّته  أعربت عن قلقها أيضاً ملدى انتشار ذلك العنف         
وطلبـت أيـضاً   .  تلك التحدياتواجهةالتدابري املتخذة ملعن   و ،يف جمال تنفيذ اخلطة الوطنية    القائمة  والتحديات  

معلومات عن حجم حاالت النساء اللوايت يبلّغن عن خضوعهن لعمليات تعقيم قسري وعن التدابري القانونية وتلك 
  . املسألةهذه املتعلقة بالسياسات املتخذة ملعاجلة 

 بالتدابري اليت اختذهتا بريو ملكافحة عمـل        ٢٠٠٦قد رحبت يف عام     حقوق الطفل   وأشارت الربتغال إىل أن جلنة        -٢٥
 ،يزالون يف سوق العمـل     األطفال، إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء ما أُفيد عن أن مئات بل ألوف األطفال واملراهقني ال                

 اعتراضها على عقوبة اإلعدام يف اًجمددالربتغال أكدت  و.يذاءوهم ُيستبعدون من التعليم وخيضعون لالستغالل واإل
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق امللحق باعلى الربوتوكول االختياري الثاين ق فأوصت بريو بأن تصدِّ  مجيع الظروف،   

  .املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

عدداً جزئياً وألن إال جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة مل تنفذ  وأعربت هولندا أيضاً عن قلقها ألن توصيات   - ٢٦
وأوصت هولندا بريو بأن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان          . قليالً فقط من الضحايا حيصلون على تعويضات      

تعلقـة   مبا يف ذلك التحقيق يف مجيع احلاالت امل        ،تنفيذاً كامالً بشأن تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة        
وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالـة      ،   عاماً من الرتاع املسلح    ٢٠بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت خالل       

، ٢٠٠٦ يف عـام     ،وأشارت هولندا أيضاً إىل أنـه     .  ومنح تعويضات للضحايا   ،وحماكمتهم وفقاً للمعايري الدولية   
 يف  ، وأنه ،دافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء هذه املسألة        أعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة امل       

هولنـدا  وأوصت  .  حالة تتعلق بتهديدات وإجراءات ضد مدافعني عن حقوق اإلنسان         ٩٨، سجلت   ٢٠٠٧عام  
 وأوصتها بأن تقدم تقريراً إىل      ،احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان ليقوموا بعملهم حبرية       تضمن توفري   بريو بأن   

  .س حقوق اإلنسان بشأن التدابري واإلجراءات العملية املتخذة يف هذا الصددجمل

نته منظمة       تشغيل  وأشارت اليابان إىل تقارير عن ارتفاع معدالت          - ٢٧ األمـم  األطفال، على النحو الذي بّي
طتها الوطنيـة   املسألة عن طريق خ   لتسوية هذه   ، وأشارت أيضاً إىل اجلهود املبذولة       )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

ـ            ،األطفالتشغيل  للقضاء على    . ملـسألة ذه ا  وطلبت املزيد من املعلومات عن التدابري املزمع اختاذها للتـصدي هل
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز جلنة حقوق الطفل و   إىل بريو   وأشارت اليابان كذلك إىل التوصيات اليت قدمتها        

بشأن  وطلبت املزيد من التفاصيل      ، باألشخاص ختاذ تدابري ملكافحة االجتار    لتنفيذ خطة عملها الوطنية وا     ضد املرأة 
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مـن  أجراه املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة        ا  اليابان مب نوهت  و. حالياً من جهود يف هذا الشأن     ما تبذله بريو    
قد  املعين بالسكن الالئق     الحظت أيضاً أن املقرر اخلاص    إال أهنا    بريو،   نتهجهاللسياسة الصحية اليت ت   تقييم إجيايب   

مرافـق الـصرف    خدمات  ع على وضع استراتيجيات لتحسني الفرص املتاحة للفقراء للحصول على املاء و           شّج
  .وطلبت اليابان معلومات عن اخلطط اليت ُوضعت يف هذا الصدد. الصحي

 اخلطة الوطنيـة    فذكرت أن إعداد  . أجابت بريو عن بعض األسئلة املطروحة املصنفة حبسب املوضوع        مث    - ٢٨
بريو، من بينها تلك اليت قطعتها      اليت تقع على عاتق     يفي بااللتزامات السابقة    ) ٢٠١٠- ٢٠٠٦(حلقوق اإلنسان   

إرسـاء  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان،     جهود  وجرى، بفضل   . على نفسها عند ترشحها جمللس حقوق اإلنسان      
 عشرة جلسة استماع علنية وكـذلك       وُعقدت مثاين . وطنيةعملية مل يسبق هلا مثيل للتشاور بشأن إعداد اخلطة ال         

مشاركة نشطة من جانب مؤسسات عامة وخاصة علـى الـسواء           كانت هناك   جلسات استماع حتضريية، كما     
 مـن    منهم  يف املائة  ٧٨ ، شخص يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين      ٢ ٨٠٠تلك اجللسات   وحضر  . ومنظمات شعبية 

أسس الدميقراطية والعدالة والسالم والتنمية واحتـرام احلريـات         توطيد  إىل  لوطنية   اخلطة ا  سعىوت. اجملتمع املدين 
لـع  ومل تطَّ . وقد ُنفذ عدد من التوصيات    .  وهي مفاهيم مترابطة ويعزز بعضها بعضاً      ،األساسية وحقوق اإلنسان  

داد جدول أعمـال يتعلـق      هنا تشكل أداة أساسية إلع    ، مع أ   املعنية باألمر على هذه الوثيقة اهلامة      الفعالياتمجيع  
  .حبقوق اإلنسان على املستوى احمللي

بريو اإلعراب عن التزامها بقضية الشعوب األصلية بالنظر إىل أن لديها واحدة من أعلى نسب                وكررت  - ٢٩
واضطلعت بريو بدور قيادي خالل املفاوضات املتعلقة بإعالن األمم املتحدة       . الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية    

 وعرضت مشروع القرار الثاين يف تاريخ جملس حقوق اإلنسان بغية املوافقة على             ،أن حقوق الشعوب األصلية   بش
ومنطقة األمازون وشعوب بريو املتحدرة من أصول األنديز شعوب منطقة للنهوض باملعهد الوطين إن و. هذا النص

مة تركز على تعزيز حقوق وهوية    بزخم خاص بوصفه مؤسسة عا    قد حظي   ) INDEPالذي يعرف مبعهد    (أفريقية  
 تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان      يلزمو. إجراء حبوث بشأهنما وتأكيدمها   على  الدفاع عنهما و  على  هذه الشعوب و  

د موارد اقتصادية هامة من أجل القطاعني العـام         ولِّحتقيق توازن مناسب بني األنشطة االقتصادية الرئيسية اليت تُ        
البيئة اليت تعيش حتسني  فضالً عن ،حقوقهاإعمال ألوضاع املعيشية لتلك اجلماعات وض بامن أجل النهوواخلاص و

ووفقاً هلذه املبادئ، اعُتمدت تدابري عملية فيما يتعلق بالشعوب األصلية والتعدين يف أراضيها، فاملرسوم رقم . فيها
د دور املـواطنني    حـدّ  هذا اجملال، ويُ    ينص على مشاركة املواطنني يف تنفيذ األنشطة املضطلع هبا يف          0012/2008

بني السكان والدول واملشاريع    الوئام  واجملتمع املدين يف التشجيع على وضع معايري يف هذا الصدد وتعزيز عالقات             
  .وتوجد سبل خمتلفة إلجراء مشاورات شعبية بشأن مشاريع التعدين. اليت تستغل هذه املوارد

املعاهدات على النحو املبني الدورية إىل هيئات يف تقدمي تقاريرها أخرها توأضافت بريو أنه على الرغم من   - ٣٠
. ٢٠٠٩يونيـه   /تلك التقارير وفقاً جلدول زمين حمدد ميتد حىت حزيران        بتقدمي  يف بياهنا االستهاليل فإهنا التزمت      

 وإىل جمموعة مـن     ٢٠٠٢ الذي اعتمدته يف عام      ، أشارت بريو إىل قانون الالجئني     ،وفيما يتعلق مبسألة الالجئني   
توجد جلنة خاصة للبت يف طلبات اللجوء برئاسة وزارة الشؤون أشارت إىل أنه  ، ويف ذلك اإلطار.األنظمة املرفقة

اللجوء التوجه إىل هيئة ثانية للنظر يف قضاياهم إذا رفضت اهليئـة األوىل  لطاليب وحيق  . اخلارجية ووزارة الداخلية  
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 ، وهو من بني أعلى املعدالت الوسطية يف املنطقة ، يف املائة من الطلبات    ٨٠وايل  وذكرت بريو أهنا تقبل ح    . طلبهم
  .وأهنا تؤدي واجباهتا اإلنسانية جتاه الالجئني

املرأة والتنمية االجتماعية دراسة هامة بشأن السكان املتضررين من العنف، تعرف           شؤون  جري وزارة   وُت  - ٣١
ىل تيسري وضع سياسات عامة موجهة حنو منح التعويضات وتنميـة           وهي ترمي إ  " التعداد من أجل السالم   "باسم  

 علـى إعـداد   حالياً، وتعكف بريو حىت اآلن ٢٠٠١وجرى تنفيذ أربع مراحل منذ عام     . ثقافة السالم وتعزيزها  
 وفيما يتعلق مبسألة التمييز ضد املرأة، أكدت بريو من جديد املعلومات اليت قدمتـها يف بياهنـا                . املرحلة اخلامسة 

 إضافة إىل اختاذ تـدابري      ،االستهاليل ويف تقريرها الوطين فيما يتعلق بوضع آليات عامة رئيسية لتعزيز وضع املرأة            
  .تشريعية وتنظيمية تتعلق باملساواة بني اجلنسني وبالسياسات املتعلقة بالعنف ضد املرأة

وقـد  .  القضاء ة تدرجيياً بنظام  سياسات لضمان تعزيز الثق   وضعت  تدابري و اختذت   قد   اوأضافت بريو أهن    - ٣٢
. أُحرز تقدم يف جمال مقاضاة منتهكني رئيسيني حلقوق اإلنسان، وهم أشخاص يضطلعون مبسؤوليات يف احلكومة              

ويف مرحلة الحقة، أفضى . تلك اإلجراءاتأن يتابعوا سري أن اآلليات تتسم بالشفافية ومتكن السكان من  وذكرت
ويتفق ذلك مع   . سكان من القضاة وأعاد إليهم الثقة اليت فقدوها يف ما مضى          سلوك القضاة إىل حتسني مواقف ال     

نتائج على وجـه  وإحراز زيادة اإلسراع باإلجراءات وتسهيلها يفضي إىل    اجلديد الذي    ات اجلنائية قانون اإلجراء 
إصـدار  دالً مـن  ب وكذلك إيالء أولوية يف حاالت كثرية إلعادة التأهيل االجتماعي ملن خرقوا القانون           ،السرعة

مناهضة إىل جلنة   منذ عامني    الذي قدمته    ، بريو يف تقريرها األخري    أشارتوفيما خيص التعذيب،    . أحكام بسجنهم 
يف األولوية اليت يتجلى  وهو التزام ،املعاملة القاسيةضروب  من هالتزامها بالقضاء على التعذيب وغريإىل  ،التعذيب
امللحـق  لية وطنية للزيارات يف املستقبل مبوجب الربوتوكول االختيـاري   لتحسني نظام السجون وإنشاء آ    توليها  

واملشاورات جارية . اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةب
 ذكرت وزيرة العدل أن مسألة السجون متثل أهم ،وأخرياً. إلجياد السبيل األنسب لتحقيق ذلك على املدى القصري

املهام اليت تعىن هبا، وينطوي أسلوهبا اخلاص الذي تتبعه يف معاجلتها على زيارة السجون وعقد اجتماعات أفرقـة       
 إما عـن    ،اخلرباء وااللتقاء بالسجناء يف باحات السجن العامة وتلقي مكاملات هاتفية منهم والرد على رسائلهم             

  .ة كرميةي وهو السبيل األساسي الذي يكفل هلم أوضاع معيش،ي اخلدمة املدنية أو بصورة فرديةطريق موظف

من ما حيرمهم وهو  ، مليون شخص دون وثائق هوية١,٥ما يزيد عن وجود وسألت سلوفينيا عن سبب     - ٣٣
 وبوجـه   ،ام القضائي واستفسرت عما اختذ مؤخراً من تدابري لزيادة ثقة السكان بالنظ         . ممارسة حقوقهم بالكامل  

قلة املرافـق   وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء      . خاص فيما يتعلق مبكافحة الفساد وزيادة قدرات النظام القضائي        
 وطلبت معلومات عـن اخلطـوات       ،سيما النساء واألطفال   والالصحية لدى اجملتمعات احمللية الفقرية واملهمشة،       

وفينيا على دعوة بريو الدائمة للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات سلوأثنت . املتخذة لضمان إتاحة تلك الفرص
 طلبت توضيحات إضافية فيما يتعلق بالعقبات اليت حالت دون زيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف إال أهنااخلاصة، 

  : تقوم مبا يلـي    سلوفينيا بريو بأن  وأوصت  . حرية الرأي أو التعبري، وكان قد قُدم طلب بشأهنا منذ أربع سنوات           
مراعاة املنظور اجلنساين بالكامل يف املراحل املقبلة من ضمان ) ب(ليس لديهم وثائق؛ ِلَمن وثائق هوية إصدار ) أ(

 مبا يف ذلك يف النتائج املستخلصة ومراعاة املنظور اجلنساين بصورة منهجية ومستمرة ،االستعراض الدوري الشامل
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على بالغات واستبيانات املكلفني بواليات والرد إىل هيئات املعاهدات رير منتظمة تقا ميتقد) ج(يف إجراء املتابعة 
  .يف تطبيق مبادئ يوغيأكارتا كدليل ُيسترشد به يف وضع السياساتالنظر ) د(يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

 بأن ٢٠٠٧ يف عام والحظ االحتاد الروسي أن الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة قد أوصى بريو  - ٣٤
 وتساءل عما إذا كانت بـريو قـد       ،حتقق يف موت مواطنني من بريو يعملون يف شركات أمنية خاصة يف اخلارج            

وسأل أيضاً عن حتديد النسبة املئوية للسكان األصليني الذين ال ميلكون وثائق . اختذت أي خطوات يف هذا الصدد     
  .هوية وكيفية ضمان حقوقهم االجتماعية

 وسلطت الضوء على تنفيذ توصيات جلنة ،مت اململكة املتحدة بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسانوسلَّ  - ٣٥
مبن  (٢٠٠٠ و١٩٨٠تقصي احلقائق واملصاحلة وعلى مقاضاة الذين تورطوا يف العنف يف بريو يف الفترة بني عامي 

ضي قدماً يف تنفيذ التوصيات اليت مل يبت وشجعت اململكة املتحدة بريو على امل). يموريخفيهم الرئيس السابق فو
سيما تلك املتعلقة بالفئـات الـضعيفة وباإلصـالح           وال ،فيها بعد الصادرة عن جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة       

 ،وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء املبادرات الرامية إىل توسيع نطاق عقوبة اإلعدام يف بـريو               . الدستوري
 ٢٧الـصادر يف    (والحظت اململكة املتحدة بقلـق املرسـوم األعلـى          . غي عقوبة اإلعدام  بأن تل بريو  وأوصت  

الذي ينهي مشاركة اجملتمع املدين بصفة مراقب يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف بريو،              ) ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
. ؤسـسات احلكوميـة   فذكرت أن اجملتمع املدين يؤدي دوراً حيوياً يف تعزيز حقوق اإلنسان وضمان مساءلة امل             

ورحبت بتصديق بريو على الربوتوكول     . يف أعمال متابعة االستعراض   إشراكاً تاماً   وأوصت بإشراك اجملتمع املدين     
 ،املهينة ومناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أاتفاقية امللحق باالختياري 

 االكتظـاظ يف    املساجني وإزاء  جلنة مناهضة التعذيب من قلق إزاء ارتفاع عدد          لكنها أشارت إىل ما أعربت عنه     
وحيث إن تلك األوضاع تؤثر يف حقـوق   . وحمامني تعينهم احملكمة  وافتقارها إىل عاملني يف اجملال الطيب       السجون  
كة املتحدة بريو عن    اململفقد سألت   احتجزوا دون حماكمة وختل بثقة اجلمهور يف النظام القضائي،          ِلَمن  اإلنسان  

  .اخلطوات اليت اختُذت حلل هذه املشكلة

قوق اإلنسان  حل إضافة إىل وضع خطة وطنية       ،إنشاء نظام عدالة مستقل   ب الصني، يف مجلة أمور،      ونوهت  - ٣٦
. املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية    ويف بريو واعتماد تدابري لصاحل حقوق الشعوب األصلية والفئات الضعيفة           

املـرأة  شـؤون   وزارة  ومن هذه اجلهود استحداث      ،شارت إىل اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز ضد املرأة        وأ
   وطلبت معلومات إضافية عن مهام هذه الوزارة وعن اإلجنازات اليت حققتها والتحـديات             ،والتنمية االجتماعية 

  .اليت تواجهها

 والوضـع القـانوين     ،مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية    وأشارت املكسيك إىل التقدم احملرز فيما يتعلق          - ٣٧
 وسجن أشخاص حكمت عليهم احملاكم العسكرية يف الفترة ، وإعادة النظر يف القضايا،جملتمعات الشعوب األصلية

وأشارت إىل  .  وإعادة إرساء اختصاص حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        ،٢٠٠٠إىل عام    ١٩٨٠من عام   
 وطلبت معلومات عـن   ، بعد  واليت مل يكتمل تنفيذها    ،إقامة العدل على حنو متكامل    نظام  نية إلصالح   اخلطة الوط 

وفيما يتعلق بالقضاء علـى     . العناصر الرئيسية للخطة وما هلا من تأثري متوقع على مكافحة اإلفالت من العقاب            
سيما عن طريق إنشاء      وال ،لتعذيبالتعذيب، أوصت املكسيك بريو بأن تتعاون على حنو أوثق مع جلنة مناهضة ا            

 وأن تضع آلية وقائية وطنية ملنع التعذيب على النحـو احملـدد يف              ،نظام وطين لتسجيل الشكاوى والتحقيق فيها     
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 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةامللحق بالربوتوكول االختياري 
 وأن جتري ،االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريوصتها بأن تصدق على أكما . أو املهينة

  .إصالحاً تشريعياً يرمي إىل جترمي االجتار باألشخاص مبا يتماشى مع برتوكول بالريمو

ة األخرية  مشرية إىل اإلجراءات القضائي،اجلهود املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاببأوروغواي ونوهت   - ٣٨
وأشارت إىل مسار اإلصالح الذي تنحاه بريو لتعزيز املؤسـسات وإىل           . يموريخاملتخذة ضد الرئيس السابق فو    

وأعربت أوروغواي  .  وهو أمر بادرت به جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة يف تقريرها اخلتامي           ،إرساء سيادة القانون  
وذكرت أنه ينبغي لبريو أن تبذل قصارى جهدها لتحسني          ،االحتجازعن قلقها إزاء حالة نظام السجون ومراكز        

 حيث يعيش احملتجزون يف ظـل       ،سيما فيما يتعلق باألوضاع السائدة يف سجن شاالبالكا         وال ،أوضاع االحتجاز 
  .أحوال مناخية قاسية

علقـة  وبنتائج أنـشطته املت   " ألف"ورحبت أذربيجان حبصول ديوان أمني املظامل على االعتماد من الفئة             - ٣٩
قدماً ديوان أمني املظامل وأشارت إىل ضرورة أن ميضي . حباالت التعذيبوبالتصدي للتمييز ضد الشعوب األصلية    

 بالرغم من أن ،والحظت أذربيجان أنه.  يف جمال حقوق اإلنسان وأن حيقق املزيد من النتائج امللموسة          ألنشطتهيف  
 فإن الزيارات اليت طلبها املقرر اخلاص     ،اصةاخلجراءات  اإلار  بريو وجهت دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إط        

 وتساءلت عما إذا كانت بريو بصدد النظر يف املوافقة على تلك الزيارات             ،املعين باحلق يف الغذاء مل حتظ باملوافقة      
تشريعات الوطنية وسألت أيضاً مىت تنوي بريو ملء الفراغ القانوين الناشئ عن االفتقار إىل ال  . يف املستقبل القريب  

  .الرامية إىل تنظيم أنشطة الشركات األمنية اخلاصة اليت تعمل يف السوق الدولية

حالة مل يبت فيها تتعلق باالختفاء القسري يعود تارخيها إىل           ٣ ٠٠٠وأشارت فرنسا إىل أن هناك زهاء         - ٤٠
وشـجعت  . قاء الضوء على هذه احلاالت    واستفسرت عن التدابري اليت تعتزم بريو اختاذها إلل       . فترة احلرب األهلية  

التصديق عليها وتنفيذ مجيع على  و،االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري    بريو على توقيع    
سيما فيما يتعلق مبنح تعويضات للـضحايا وإجـراء           وال ،التوصيات الصادرة عن جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة      

  .مؤسساتيةإصالحات 

لدى اجمللـس الـوطين حلقـوق    اليت يتمتع هبا وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أن صفة املراقب      - ٤١
مؤمتر بريو األسقفي واجمللس اإلجنيلي الوطين قد أُلغيـت          و التنسيق الوطنية حلقوق اإلنسان   هيئة  اإلنسان كل من    

وطلبـت  .  اجملتمع املدين واحلكومة قد أُغلـق      مبرسوم أعلى، وأعربت عن قلقها ألن هذا اجملال املتاح للحوار بني          
الواليـات   وأوصـت    ،سيما مع املنظمات غري احلكومية      وال ،معلومات عما تقوم به احلكومة لتعزيز هذا احلوار       

 الذي يشمل املنظمات غري احلكومية واألوسـاط        ،بأن ُتظهر التزامها بالتنسيق مع اجملتمع املدين      احلكومة  املتحدة  
وأشـارت الواليـات    . لسياسات احمللية حلقوق اإلنسان   ا أثناء إعدادها وتنفيذها     ،سسات البحوث األكادميية ومؤ 

 ضـد  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦تقارير تتعلق مبمارسات العنف والترهيب اليت حدثت يف عـامي           وجود  املتحدة أيضاً إىل    
 مواضيع خطـرية    ، والحظت أن الفساد واالجتار باملخدرات وأنشطة حركة الدرب املضيء متثل          وسائط اإلعالم 

. مجاعات من القطاع اخلاص و وأن املضايقات قد تورطت فيها سلطات حكومية،ملراسلي وسائط اإلعالمبالنسبة 
بريو وأوصت الواليات املتحدة . اإلجراميةاألفعال وسألت عما تفعله احلكومة للمقاضاة يف الدعاوى املتصلة هبذه        

الذين ُيدانون بارتكاب هذه كوميني احلسؤولني املعلى عقوبات رض فيف بأن تعجل يف املقاضاة يف تلك الدعاوى و
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وسائط  وأن تظهر دعمها علناً حلرية التعبري من خالل التنديد مبمارسات العنف والترهيب ضد            ،اإلجراميةاألفعال  
و املتحدرين  عن أعمال التمييز ضد مواطين بريللثينوسألت الواليات املتحدة أيضاً عما تقوم به احلكومة . اإلعالم

  .االقتصادي واالجتماعيارتقائهم على السُّلَّم من أصل أفريقي ولتعزيز 

 لكنها أعربت عـن قلقهـا إزاء        ، إيطاليا باخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان بوصفها تقدماً ملحوظاً        أقرتو  - ٤٢
بأن تواصل بريو  وأوصت ،عداماملناقشة األخرية ملشروع املبادرات التشريعية املتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة اإل

أمهية قانون تكـافؤ    ب إيطاليا   نوهتو. الفعلي لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها على املدى املتوسط       االختياري  الوقف  
 إال أهنا أشارت إىل ما تواجهه املرأة من صعوبات يف إمكانية             ، ٢٠٠٧الفرص بني الرجل واملرأة الذي صدر عام        

 وعلى الرغم من التقدم احملرز يف إطار اخلطة الوطنية للقضاء على ،ا يتعلق حبقوق الطفلوفيم. االحتكام إىل القضاء
رية اليت جيد آالف من األطفال واملراهقني أنفسهم        زالعمل امل أوضاع  األطفال، أعربت إيطاليا عن قلقها إزاء       عمل  
، بتعزيز  ٢٠٠٦ة حقوق الطفل يف عام      ، وفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا جلن     بريو بأن تقوم  إيطاليا  وأوصت  . فيها

اإلدماج االجتماعي لألطفال واملراهقني ضحايا هذه التجاوزات       حّد لعمل األطفال وتعزيز إعادة      لوضع  جهودها  
  .وتوفري التعليم هلم

يف جمال حقوق املـرأة  وكذلك اجلهود املبذولة وأشارت الربازيل إىل اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز       - ٤٣
.  االحتكام إىل القـضاء    اإلفالت من العقاب وتعزيز فرص    اجلهود الرامية إىل مكافحة     عوقني، فضالً عن تلك     وامل

واستفسرت عن اخلطوات الرئيسية املتخذة لتعزيز حقوق الطفل وعن التدابري املتعلقة مبسألة املدافعني عن حقوق               
إجنازات جلنة عن تعذيب، وطلبت املزيد من املعلومات     التزاماهتا الدولية بالقضاء على ال    ببريو  وفاء  ومدى  اإلنسان  

وأوصت الربازيل بريو بأن تنظر يف وضع       . تقصي احلقائق واملصاحلة واخلطوات املتخذة واليت ستتخذ يف هذا اجملال         
إنشاء نظام وطـين حلمايـة الـشهود    قوامها كون ي ميكن أن ،سياسة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان   

  .حقوق اإلنسان ني عنواملدافع

التدابري املعتمدة  وعلى  احلقيقة  معرفة  احلق يف   املتعلقة مبسألة   طت األرجنتني الضوء على مناقشة بريو       وسلَّ  - ٤٤
هيكـل  واستفسرت عن التفاصيل والعناصر اإلضافية اخلاصة خبطة بريو لتحـسني         . لدعم إصالح نظام العقوبات   

  .النظام العقايب

قدرهتم علـى أداء    مدى  درجة احلماية املقدمة للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف بريو و         وتناولت أستراليا     - ٤٥
ال يزال املدافعون عن حقـوق اإلنـسان        "أن منظمة العفو الدولية تزعم بأنه       وركَّزت على   . مهامهم يف اجملتمع  

 التهديدات اليت يتعرضون وأنه نادراً ما ُيحقق يف...  يتعرضون للترهيب والتهديد بسبب األنشطة اليت يقومون هبا
وأوصت أستراليا بريو بأن تضمن متكني املدافعني عن حقـوق  . على تلك املالحظاتعن ردها ، فسألت بريو   "هلا

النيابة العامة واألطبـاء الـشرعيني والـصحفيني        ووكالء  اإلنسان وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشهود       
  .من الترهيبف خووبال والنقابيني من أداء أعماهلم حبرية 

وأحاطت إكوادور علماً باجلهود املبذولة للتصدي لألعمال اإلجرامية حلركة الدرب املضيء واخلطوات              - ٤٦
وأشارت أيضاً إىل ديوان أمني املظامل ومكتب تـسجيل حـاالت           . املتخذة حنو القضاء على اإلفالت من العقاب      

 يف املائة من ضحايا الرتاع املسلح ينتمون ٧٥ما نسبته ن أشار إىل أقد والحظت أن تقرير بريو . االختفاء القسري
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وطلبت .  صفوف شعب بريو   بني وأعربت عن رغبتها يف أال تتكرر تلك الرتاعات          ،الشعوب األصلية مجاعات  إىل  
  .إكوادور معلومات إضافية عن التدابري املنفذة واإلجراءات املتخذة وعن النتائج احملققة يف هذا الشأن

 إضـافة إىل    ، املطروحة، ذكرت بريو أن هناك هيئتني مكرستني ملنح التعويضات         األسئلةلى بعض   ورداً ع   - ٤٧
ُتعـىن مبـسألة    مها اللجنة الرفيعة املستوى الـيت       و ،والربنامج املتكامل للتعويضات  واملصاحلة  جلنة تقصي احلقائق    
وكال اهليئتني . منح التعويضات الفرديةيتيح و وجملس التعويضات الذي ُيّعد سجالً بالضحايا ،التعويضات اجلماعية

ص يف  خصَّقد  وأضافت بريو أن اجمللس     .  مما يؤكد اهتمام الدولة هبذا اجملال      ،رئيس جملس الوزراء  لمباشرة  تابعتان  
ه  اليت توجّ  ،باملهام احملددة يف إطار اخلطة املتكاملة للتعويضات      للنهوض   مليون دوالر    ٣٧السنتني األخريتني زهاء    

 يف  ٢٠٠٧ برنامج التعويضات اجلماعية يف عـام        اسُتهِلَّقد  و. للجنة الرفيعة املستوى وجملس التعويضات    أنشطة ا 
وذكرت بريو أنه ميكن االطـالع  . ومثة التزام مبنح تعويضات لضحايا العنف.  باإلرهابكبرياًمنطقة تأثرت تأثراً    

بالرجوع إىل التقرير الوطين وإىل املعلومات      وذلك   على املزيد من املعلومات التفصيلية املتعلقة بربامج التعويضات       
  .اليت سبق تقدميها

وهي تتعلق أيضاً   (اهلوية، ذكرت بريو أن إحدى مشاكل االستبعاد الرئيسية         أوراق  وفيما يتعلق مبشكلة      - ٤٨
 من بينهم  إذ إن عدداً كبرياً من األشخاص،،تكمن يف عدم وجود وثيقة هوية قانونية) بأعمال اإلرهاب يف السابق

 فإن إحدى األولويات اليت حددهتا بـريو هـي أن   ،وعليه. ، ال ميلكون شهادة ميالد أو بطاقة هوية وطنية     القُصَّر
وتقوم دائرة الـسجل    .  وهو حق قانوين معترف به يف الدستور       ،تكفل جلميع األشخاص حقهم يف االسم واهلوية      

 ، عن هذه املسألة، بتنفيذ اخلطة الوطنية السـترداد اهلويـة          لةاملسؤويئة  اهل وهي   ،املدنيةواألحوال  الوطين للهوية   
 ، وترمي ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٥  اليت تغطي الفترة من عام   ،"لغري احلائزين هلا  األوراق الثبوتية   منح  "خطة  املسماة  

حوال واألودائرة السجل الوطين للهوية     . قوقهم يف احلصول على هوية وطنية     حب مجيع مواطين بريو     متتعإىل ضمان   
 أشارت بريو إىل وجود قاعدة خاصة لتيسري استرداد وثائق ،وأخرياً. أيضاً بالفقراء وأفراد األسر الريفيةعىن ُتاملدنية 

وفيما يتعلق مبسألة احلصول على الرعاية الصحية، ردت بريو أن الدولـة بـذلت    . اهلوية عندما ختتفي السجالت   
 وقـدمت   ،وقد سجلت معدالت الفقر هبوطاً    . لقائمة على املشاركة  للقضاء على الفقر من خالل الربامج ا       جهداً

قدَّمه اجتماع املائـدة    ووجهت االهتمام يف هذا اخلصوص إىل الدعم القّيم الذي          . بريو إحصاءات يف هذا الصدد    
والذي حضره مشاركون ميثلون الدولة ومجيع اجلهات املعنيـة صـاحبة           املستديرة للتشاور بشأن مكافحة الفقر      

 "النمـو "وقد أُعد املـشروعان     . كبريةخصصت هلا موارد    ووضعت بريو أيضاً برامج دعم اجتماعية       . صلحةامل
  . األطفالإقصاء كافحة الفقر املدقع والقضاء علىمل" متضامنون"و

مل وفيما يتعلق بالتعقيدات املفترضة اليت يواجهها املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي أو التعبري الذي                   - ٤٩
 هي، ببساطة، غري صحيحة، مـشرية إىل أن بـريو مل            اتيتمكن من زيارة البلد، شددت بريو على أن هذه املعلوم         

أهنا رحبت فضالً عن أي قيود على أي زيارة، تفرض بريو مل كما أن . ف بواليةمكلَّأي تفرض أي قيود على زيارة 
جاء يف تقريـر    قد  و. جراءات اخلاصة يف السنوات األخرية     مكلفني بواليات يف إطار اإل     ةبالزيارات اليت قام هبا أربع    

جتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان طلب زيارة يف هذا اخلصوص، لكن ال يوجد لـدى                  
تعـبري  وذكرت بريو أن احلكومة تلتزم التزاماً كامالً حبرية ال        . وزارة اخلارجية وال البعثة الدائمة أي قيد هلذا الطلب        
  . كما أهنا مستعدة لقبول طلبات احلصول على معلومات،وهي سترحب بطلب هذا املقرر اخلاص زيارة البلد
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أن املنظمات غري احلكومية مستبعدة من املشاركة يف اجمللس الـوطين حلقـوق             ذكر عن   ونفت بريو ما      - ٥٠
بغـرض  ال ُيعّدل األنظمة وهو لرمسية،  يف اجلريدة ا   008/2008وأشارت إىل صدور املرسوم األعلى رقم       . اإلنسان

استبعاد املنظمات غري احلكومية بل ليتيح لبريو وضع استراتيجياهتا الدفاعية القانونية عندما يتعني عليها الرد على                
فالدولة هلـا   . املنظمات غري احلكومية  تتبناها   اليت    الشكاوى شكاوى تتعلق بانتهاكات حلقوق اإلنسان، من بينها      

وينص املرسوم الذي صدر على أن يواصل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان           .  تضع استراتيجياهتا اخلاصة   احلق يف أن  
التعاون مع مؤمتر بريو األسقفي واجمللس اإلجنيلي الوطين لبريو وغريمها من املؤسسات اليت لديها األهداف واملهام                

وأكدت بريو من جديد أن النظـام لـيس         . هاالتنسيق الوطنية حلقوق اإلنسان وغري     هيئة   من بينها وذات الصلة،   
خالل مؤمترها الصحفي ممثل حديثة هبذا املعىن نقلها وأشارت وزيرة العدل أيضاً إىل رسالة      . حصرياً بل إنه شامل   

  .حلقوق اإلنسان معروف جداً، وهو األسقف لويس بامبارين

حاالت التأخري يف احملاكمات، أشـارت      وفيما يتعلق باكتظاظ السجون واحلالة الصحية فيها، إضافة إىل            - ٥١
 بريو بأن احلالة يف السجون تتناىف وأقرت. بريو إىل أهنا ناقشت هذه املسائل يف التقرير الوطين ويف البيان االستهاليل

وفيما يتعلق  .  وأشارت للمرة الثانية إىل اخلطة الوطنية لتطوير البنية التحتية للسجون          ،مع التطور السليم للمجتمع   
تهديدات اليت يتلقاها الصحفيون وحبقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان والشهود يف التمتع باحلماية، نفت بريو               بال

 على العكس من ،فذكرت أنه . نفياً قاطعاً وجود أي صلة بني التهديدات واالضطهاد الذي يتعرض له الصحفيون           
شخاص الضمانات الالزمة مبوجـب القـانون    هناك حرية تعبري إىل أقصى حد ممكن وأهنا تقدم ألولئك األ     ،ذلك

 عن شكرها على األسئلة األخرى اليت طرحت ومل يتوفر          باإلعرابواختتمت بريو   . واإلجراءات احلكومية احملددة  
بعضها يف التقرير الوطين وإهنا ال تزال مستعدة لتقدمي عن  وقالت إنه قد أجيب ،عنهاهلا متسع من الوقت لإلجابة 

  . ألسئلةاعن إجابات خطية 

  أو التوصيات/واالستنتاجات  - ثانياً 
  :بريوإىل املناقشة التوصيات التالية ُوجِّهت أثناء  - ٥٢

 ،)الفلـبني (أن تواصل توجيه االهتمام إىل تعزيز حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة ومحايتـها               - ١
  ؛)اجلزائر(حتسني حالة الشعوب األصلية  وبوجه خاص

أكارتا املتعلقة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق أن تنظر يف تطبيق مبادئ يوغي  - ٢
  ؛)سلوفينيا( اجلنسي واهلوية اجلنسانية كدليل ُيسترشد به يف وضع السياسات بامليل

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      امللحق با أن تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين         - ٣
 وأن تواصل الوقف ،)اململكة املتحدة(ىل إلغاء عقوبة اإلعدام واهلادف إ) الربتغال(والسياسية 

نـذ  ممـا بـرح سـارياً    الذي لتنفيذ أحكام اإلعدام،   االختياري القائم حبكم األمر الواقع      
  ؛)إيطاليا والفلبني(السبعينات 
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أعمال التعـذيب   عن  تقارير  اليف مجيع   وشامل  أن تعمل فوراً على إجراء حتقيق نزيه          )أ(  - ٤
 مـع   ،الدولةموظفو  حاالت التعذيب واالختفاء القسري اليت ارتكبها       يف   و ،املعاملةة  إساءو

 وأن تبذل املزيـد مـن       ،التحقيقاتهبذه  اجلنائي العسكري   القضاء  جهاز  عدم قيام    ضمان
عن أعمال التعذيب أو املعاملة السيئة من الترهيب واألعمـال          املُبلّغني  اجلهود لضمان محاية    

  ؛)كندا( جلنة مناهضة التعذيب يف هذا الصددالتوصيات اليت قدمتها تنفذ وأن  االنتقامية،

نظـام وطـين    بإقامة  سيما    وال ،مع جلنة مناهضة التعذيب    أن تتعاون على حنو أوثق      )ب(
  ؛ )املكسيك( وآلية وقائية وطنية ،لتسجيل الشكاوى والتحقيق فيها

إىل محاية عملية النهوض باملرأة ومحايتها       تنفيذ سياساهتا وخططها وخدماهتا الرامية       تواصلأن    - ٥
               اللجنة املعنية  وفقاً لتوصيات    وأن توسع نطاق تعريف العنف ضد املرأة         ،)شيلي( من العنف 

   ؛ )     تركيا   (                            بالقضاء على التمييز ضد املرأة

إصالحات تشريعية ترمي إىل جترمي االجتار باألشخاص وفقاً للتعريـف الـوارد يف             جتري      أن    -  ٦
  ؛)املكسيك( موبرتوكول بالري

زيادة التدابري الرامية إىل  ينبغي ،٢٠٠٦وفقاً للنتائج اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل يف عام   - ٧
إعادة اإلدماج االجتماعي لألطفـال واملـراهقني ضـحايا         وتعزيز  األطفال  حد لعمل    وضُع

  ؛)إيطاليا(االستغالل 

  ؛)مجهورية كوريا(أنشطة  من التعاون مع أمني املظامل يف ما يضطلع بهأن تواصل   - ٨

تنفيذ مجيع توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة يف سبيل جهود ما تضطلع به من أن تكثف   - ٩
فرنـسا  (ية  اتوبوجه خاص فيما يتعلق بتعويض الضحايا واإلصالحات املؤسس       تنفيذاً كامالً،   

ـ   وأن تقدم تقريراً     ،)وكندا والفلبني وأملانيا ومجهورية كوريا     إىل جملـس حقـوق     ك  عن ذل
 يف مجيع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت         وينبغي أن يتضمن ذلك التحقيقَ    . اإلنسان

وحماكمتـهم  القضاء  املسؤولني عنها إىل    وإحالة   ، عاماً من الرتاع املسلح    ٢٠ارتكبت خالل   
 تنفيذ  وينبغي أن تراعى أيضاً يف    ). هولندا( ومنح تعويضات للضحايا     ،وفقاً للمعايري الدولية  

توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة حالة الفئات الـضعيفة واإلصـالحات الدسـتورية             
  ؛)اململكة املتحدة(

  ؛)بلجيكا (وغريها من املواردأن تزود اجمللس الوطين للتعويضات باملوارد املالية   - ١٠

اجلهاز على ذا هالقضائي واستقالليته ومكافحة الفساد داخل اجلهاز أن تواصل تعزيز قدرات   - ١١
  ؛)أملانيا(حنو فعال 
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مبا يف  أن تتخذ إجراءات للتصدي ملسألة اكتظاظ السجون واألوضاع السيئة السائدة فيها،              - ١٢
والستشارة حمامني تعّينهم احملكمة الرعاية الطبية لتلقي إتاحة الفرصة للسجناء ذلك عن طريق 

  تجزون يف ظـل أحـوال مناخيـة       يش احمل حيث يع تشاليابالكا،  سيما يف سجن     ، وال )كندا(
  ؛)أوروغواي(قاسية 

اإلعالم، وأن ُترتِل عقوبات حبق     وسائط  ل يف احملاكمات يف قضايا العنف والترهيب ضد         عّجأن تُ   - ١٣
اإلجرامية، وأن جتاهر بدعمها حلرية التعبري من خـالل  األفعال املسؤولني احلكوميني املدانني هبذه     
  ؛)املتحدة األمريكية الواليات(اإلعالم يف بريو وسائط ب ضد التنديد مبمارسات العنف والترهي

ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان    ، ومن بينهم    أن تضمن متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان        - ١٤
من أداء أعماهلم ، النيابة العامة واألطباء الشرعيون والصحفيون والنقابيونووكالء والشهود 

 وأن تقدم تقريراً    ،)أستراليا وهولندا (من الترهيب   خوف  بال  واملتعلقة حبقوق اإلنسان حبرية     
املتخذة يف هذا الصدد   احملددة  إىل جملس حقوق اإلنسان عن املزيد من التدابري أو اإلجراءات           

وينبغي لبريو أيضاً أن تنظر يف وضع سياسة وطنية حلماية املدافعني عـن حقـوق               ). هولندا(
واملدافعني عـن   ) بلجيكا( نظام وطين حلماية الشهود      إنشاءقوامها  كون  يميكن أن    اإلنسان

   ؛)الربازيل(حقوق اإلنسان 

تمتع ، من آثار ضارة ب مثل إنتاج النفط والتعدين،على أنشطة اقتصاديةملا يترتب أن تتصدى   - ١٥
اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف األقاليم اجملاورة متتعاً كـامالً بـبعض احلقـوق االقتـصادية               

  ؛)تركيا(عية واالجتما

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري    أن تنظر يف التوقيع على        - ١٦
  ؛)املكسيك وفرنسا(والتصديق عليها 

 وأن ترّد على بالغات وأسئلة      ،إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان    تقارير  أن تقدم بانتظام      - ١٧
  ؛)سلوفينيا(ة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص

  ؛ )سلوفينيا(عليها ِلَمن ليسوا حائزين  ةهويبطاقات  مسألة إصدار تعاجلأن   - ١٨

 الـدوري   أن تضمن مراعاة املنظور اجلنساين بالكامل يف املراحل املقبلة مـن االسـتعراض              - ١٩
 املنظـور اجلنـساين     يراعتوأن   النتائج املستخلصة من االستعراض،       مبا يف ذلك يف    ،الشامل
  ؛)سلوفينيا (هذهرة منهجية ومستمرة يف عملية املتابعة بصو

ذلك املنظمات غري احلكومية واألوساط     مبا يف    ، التزامها بالتنسيق مع اجملتمع املدين     ُتظهِرأن    - ٢٠
 أثناء إعدادها وتنفيذها سياسات حملية حلقـوق اإلنـسان          ،األكادميية ومؤسسات البحوث  

االسـتعراض  هذا  تشركها بصورة تامة يف أعمال متابعة        وأن   ،)الواليات املتحدة األمريكية  (
  ).اململكة املتحدة(يف التقرير الوطين لبريو املَبيَّن على النحو 
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  وسُيدرج رد بريو على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي يعتمده جملـس حقـوق اإلنـسان يف                   - ٥٣
  .دورته الثامنة

اليت قدمتها ) الدول(موقف الدولة تعكس  يف هذا التقرير أو التوصيات الواردة/واالستنتاجات ومجيع   - ٥٤
على أهنا  أو التوصيات   /تأويل هذه االستنتاجات و   وال ينبغي   . االستعراض بشأهنا موضوع  الدولة  موقف  أو  /و

  .قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل

   االستعراضموضعهبا الدولة تعهدت  االلتزامات الطوعية اليت - ثالثاً 
  :ما فيما يتعلق باملسائل التاليةسي  وال،ت بريو إىل االلتزامات اليت تعهدت هباأشار  - ٥٥

يف هـذا   التقيـد،   إىل هيئات املعاهدات، و   اليت حان موعد تقدميها ومل ُتقَدَّم بعد        تقارير  التقدمي    )أ(  
االتفاقية الدولية   بعد مبوجب    اليت حان موعد تقدميها ومل ُتقَدَّم     لتقدمي التقارير   احملددة  الزمنية  باملواعيد  اخلصوص،  

 والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       ،)٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  (للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
 والسياسية  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية،)٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ؛)٢٠٠٩يونيه /حزيران(

اتفاقية مناهضة التعذيب   امللحق ب الربوتوكول االختياري   أحكام  فيذ االلتزامات املقررة مبوجب     تن  )ب(  
قائية وطنية مستقلة أو     وضمان إنشاء آلية و    أو املهينة  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية        

  ؛عدة آليات

از أمهية مواصلة احلوار بوصـفه أداة لتنفيـذ         إبرمع   ،تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
  . فضالً عن التزامها بتعزيز اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف هذا اخلصوص،جدول األعمال الوطين حلقوق اإلنسان
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 املرفق
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