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  التوصيات املقبولة  -أوالً  
اعتماد تشريع حمدد يرمي إىل حظر مجيع أشـكال تـشويه األعـضاء               ٧-١١٢

  )سويسرا(لإلناث التناسلية 
  .ذه التوصيةأعربت احلكومة عن قبوهلا هل  
اعتماد قوانني جنائية حتظر بالتحديد ممارسات تشويه األعضاء التناسلية           ٨-١١٢

  )أملانيا(والنص على عقوبات مناسبة اإلناث، وختان لإلناث 
  .أعربت احلكومة عن قبوهلا هلذه التوصية  
حـاالت اإلعـدام    (وضع حد لالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنـسان          ١٤-١١٢

 اليت ترتكبها بصفة    ،)ب وتدمري أماكن العبادة واحلرمان من حرية الدين       التعسفي والتعذي 
  )الكرسي الرسويل(املسلحة األصولية اليت تعمل يف مشال البالد اجلماعات خاصة 

  . احلكومة هذه التوصيةتقبل  
تكثيف محالت توعية اجلمهور فيما يتعلق بتشويه األعـضاء التناسـلية             ١٥-١١٢
  )اجلمهورية التشيكية(ذ تشريع حيظر وجيرم هذه املمارسة  واعتماد وتنفي،لإلناث

  . احلكومة هذه التوصيةتقبل  
اختاذ التدابري التشريعية حلظر مجيع أشكال تشويه األعـضاء التناسـلية             ١٦-١١٢

  )هنغاريا(لإلناث وضمان إحضار مرتكيب هذه املمارسة الضارة أمام القضاء 
  .١٥-١١٢ بالتوصية هذه التوصية الرأي املتعلق ينطبق على  
اختاذ التدابري التشريعية حلظر مجيع أشكال تشويه األعـضاء التناسـلية             ١٧-١١٢

لإلناث وتعزيز محالت التوعية، وفقاً للقرارات الصادرة مؤخراً عن اجلمعية العامة لألمم            
  )إيطاليا(املتحدة 
  .١٥-١١٢هذه التوصية الرأي املتعلق بالتوصية  ينطبق على  
ز التشريع الذي حيظر مجيع أشكال املمارسات التقليدية املتمثلـة يف           تعزي  ١٨-١١٢

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وفقاً للتوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على            
  )اجلبل األسود(وجلنة حقوق الطفل التمييز ضد املرأة 

  .١٥-١١٢هذه التوصية الرأي املتعلق بالتوصية  ينطبق على  
اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث             ١٩-١١٢

  )هولندا(
  . احلكومة هذه التوصيةتقبل  
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ـ          ٢٠-١١٢ ضاء التناسـلية   اعتماد تشريع بشكل عاجل حلظر ممارسة تشويه األع
  )الربتغال(لإلناث 

  .١٩-١١٢هذه التوصية الرأي املتعلق بالتوصية  ينطبق على  
 مجيع التدابري املمكنة عملياً حلماية األطفال من التجنيد مـن قبـل           اختاذ    ٢١-١١٢

وحتليالت ، مبا يف ذلك تقدمي معلومات       املوالية هلا اجملموعات املسلحة املوالية للدولة وغري      
توصيات إىل األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة لدعم وتعزيز جهودها لـضمان         و

  )داآيرلن(لية االمتثال للمعايري الدو
  . احلكومة هذه التوصيةتقبل  
التصدي بشكل عاجل وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان للتقـارير            ٢٢-١١٢

  )سلوفاكيا (طفال من جانب اجملموعات املتمردةاليت تفيد بتجنيد األ
  . حكومة مايل هذه التوصيةتقبل  
 نسان مـن  اختاذ تدابري ملساءلة مرتكيب االنتهاكات الصارخة حلقوق اإل         ٢٣-١١٢

  )مجهورية كوريا(جانب اجملموعات املسلحة وتقدمي التعويضات للضحايا يف مشال مايل 
  .احلكومة هذه التوصيةتقبل   
تقييم إمكانية اعتماد مجيع التدابري الالزمة لضمان احلق يف العدالة، ويف             ٢٤-١١٢

الـصارخة  معرفة احلقيقة، ويف تعويض الضحايا وأفراد أسرهم يف حاالت االنتـهاكات            
  )األرجنتني(حلقوق اإلنسان 

  .احلكومة هذه التوصيةتقبل   
 إجراء حتقيق فوري ونزيه وفعال يف مجيع حاالت اإلعدام خارج نطـاق             ٢٥-١١٢

  )كندا(القضاء ومقاضاة املسؤولني 
  . احلكومة هذه التوصيةتقبل   

  التوصيات غري املقبولة  -ثانياً  
ري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص       التصديق على الربوتوكول االختيا     ١-١١٢

  )الربتغال(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 ضـمان   مبواردها احلاليـة،   ،ال ميكن ملايل قبول هذه التوصية ألن الدولة ال تستطيع           

  .إعمال احلقوق املكرسة يف الصك املذكور
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حـق بالعهـد    النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين املل         ٢-١١٢
دولـة  (الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية هبـدف إلغـاء عقوبـة اإلعـدام               

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص            )/فلسطني
التصديق )/سلوفينيا(باحلقوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام، دون حتفظات          

تياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         على الربوتوكول االخ  
  )سويسرا(اذ التدابري لذلك الغرض هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام، واخت

احلكومة االنتقالية، واألزمة السياسية    (فالسياق احلايل   . ترفض احلكومة هذه التوصية     
توكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد      الربوال يسمح بالتصديق على     ) واالقتصادية واألمنية 

بتعليق تنفيذ  وتلتزم مايل   . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام        
  .عدام إىل أحكام بالسجنباإلحكام األفت مجيع ُخفّعقوبة اإلعدام منذ الثمانيات، وقد 

ائم فيما بني اجملموعات    وضع تدابري قابلة للدوام وشاملة لضمان سالم د         ٣-١١٢
  )مجهورية كوريا(القبلية 

فليست هنـاك أي حـرب وال أي        . ترى احلكومة أنه ال ميكن قبول هذه التوصية         
وهذه التوصية ال تقوم على     . مشاكل قبلية بني خمتلف الكيانات اإلثنية اليت تشكل دولة مايل         

  .االعتبارأي أسس وال تأخذ احلقائق االجتماعية املوضوعية ملايل بعني 
اعتماد اجلمعية الوطنية ملشروع القانون الذي يرمي إىل إلغـاء عقوبـة              ٤-١١٢

التعجيل بالعمليات الداخلية الرامية إىل املوافقة على مشروع        )/الكرسي الرسويل (اإلعدام  
إلغـاء عقوبـة اإلعـدام مبوجـب القـانون          )/الربتغـال (قانون إللغاء عقوبة اإلعدام     

تقييم )/سلوفاكيا(قانون يرمي إىل اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام        اعتماد مشروع   )/فرنسا(
مـام  إمكانية صياغة مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، الذي ال يزال معروضاً أ            

  )األرجنتني(اجلمعية الوطنية 
وأُّجل النظـر يف  . مشروع قانون بشأن إلغاء حكومة اإلعدام    اعتمدت احلكومة    لقد  

 بـسبب   أجل غري مسمى  ، مث أُرجئ بعد ذلك إىل         خل اجلمعية الوطنية مراراً   هذا املشروع دا  
محالت مكثفة إلذكاء   وال بد من تنظيم     . التوترات االجتماعية واالنفعال الذي أثارته املسألة     

وهلذا السبب ترفض احلكومة هذه التوصية      . الوعي من أجل تسهيل قبول السكان للمشروع      
  .فكرة إلغاء عقوبة اإلعداملقبول  العقول تتهيأ يف انتظار أن املتعلقة باملسألة املذكورة

تعديل قانون األحوال الشخصية واألسرة ليـشمل إشـارة صـرحية إىل              ٥-١١٢
تعديل قانون األحـوال الشخـصية   )/هنغاريا(التزامات مايل الدولية فيما يتعلق حبقوق املرأة       

يف ذلك حقوق املرأة،     حلقوق اإلنسان، مبا  واألسرة جلعله يتطابق بالكامل مع املعايري الدولية        
الـتفكري يف تعـديل قـانون       )/الدامنرك(اليت حددهتا اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة         

األحوال الشخصية واألسرة وفقاً للمعايري الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة               
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األسرة من خالل اختـاذ     اختاذ خطوات ملراجعة قانون األحوال الشخصية و      )/فلسطني دولة(
تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز بني اجلنسني وتعزيز ومحاية حقوق املـرأة والطفـل               

اختاذ التدابري الالزمة لضمان املساواة بني اجلنسني وتعديل أحكام قانون األحـوال        )/السويد(
  )تركيا(قة حبقوق املرأة الشخصية واألسرة اليت ال متتثل للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعل

 ألن املواءمة اليت يرغب فيها اجملتمـع الـدويل تعـين            ترفض احلكومة هذه التوصية     
 األنفس بني   بشق بصعوبة بعد التوصل إىل حلول توافقية        اليت حتققت التشكيك يف املكتسبات    

مر يتعلق فاأل. قانون األحوال الشخصية واألسرةخمتلف العناصر االجتماعية، واليت تبلورت يف 
  .  لتطبيع الوضع يف مايلمبإصالحات جمتمعية قد تقوض وهتدد التالحم االجتماعي الالز

جمللس حقوق  التابعة  إصدار وتنفيذ دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة          ٨-١١٢
حلقـوق  التابعة  توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة       )/اجلمهورية التشيكية (اإلنسان  
النظـر يف   )/هنغاريـا (توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات        )/االغواتيم(اإلنسان  

جمللـس  التابعـة  توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة         
جمللـس  التابعـة   توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة        )/التفيا(حقوق اإلنسان   
التابعة دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة        توجيه  )/الربتغال(حقوق اإلنسان   

  )إسبانيا(جمللس حقوق اإلنسان 
  .ترفض احلكومة هذه التوصية  
التخفيف من مجيع أحكام عقوبة اإلعدام احلالية إىل أحكام بالـسجن،              ٩-١١٢

وضمان اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك من خالل التصديق على الربوتوكول             
  )هنغاريا(االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

مجيع أحكـام    فتُخفّ ١٩٨٠ففي الواقع، منذ عام     . ترفض احلكومة هذه التوصية     
، أما اجلزء الثاين من التوصية املتعلـق بالتـصديق علـى            عقوبة اإلعدام إىل أحكام بالسجن    

فإنـه  ،  ين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       الربوتوكول االختياري الثا  
  . حمتملة بذور اضطرابات اجتماعيةحيمل يف طياته

التخفيف من مجيع أحكام عقوبة اإلعدام، واحلد تدرجيياً من عدد اجلرائم             ١٠-١١٢
 مبـا يف  اليت يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام واعتماد تدابري الحقة لضمان إلغائها بالكامـل،      

امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     ذلك من خالل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين         
  )أوروغواي( كلياً إلغاء عقوبة اإلعدامهبدف باحلقوق املدنية والسياسية 

  .٩-١١٢هذه التوصية الرأي املتعلق بالتوصية  ينطبق على  
  )اجلبل األسود(م م لعقوبة اإلعدااختاذ تدابري لإللغاء التا  ١٢-١١٢

  .٩-١١٢هذه التوصية الرأي املتعلق بالتوصية  ينطبق على  
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتجنب العقاب اجلماعي والتعسفي لألشخاص       ١٢-١١٢
الذين يزعم تواطؤهم مع املتمردين؛ ووضع حد للتجاوزات اليت ترتكبها قوات األمـن،             

  )أملانيا( األقليات والصحفيني ضدمارسة االختفاء القسري، وال سيما ملو
ترفض احلكومة هذه التوصية، إذ مل حتدث أي حاالت اختفاء صحفيني يف مـايل،                

  .حاالت اختفاء األقلياتناهيك عن 
التحقيق يف االدعاءات املتعلقة حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء اليت            ٢٥-١١٢

لك التحقيـق يف ادعـاءات      وقعت يف إطار الصراع مع الطوارق وحماكمة اجلناة، وكذ        
  )كوستاريكا(ات دوائر أمن الدولة التعذيب داخل زنزان

  .ُرفضت هذه التوصية بالصيغة اليت قُدمت فيها  
اإلثنية بغية متتع   إجراء حتقيق فعال مع مجيع قطاعات اجملتمع واجملموعات           ٢٦-١١٢

  )ليبيا(إلنسان ا اجلميع حبقوق
  .يف مايل ض أي جمموعة للنبذ أو الوصم، مبا أنه مل تتعرُرفضت هذه التوصية  

        


