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

    يف الفتـرة السادسة عـشرة دورته  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
يف اجللـسة   الة يف الكامريون    واسُتعرضت احل . ٢٠١٣ مايو/ أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢ من
 بيري موكوكو    السيد الكامريونوترأس وفد   . ٢٠١٣ مايو/ أيار ١عشرة املعقودة يف    امسة  اخل

الثامنـة  يف جلسته املتعلق بالكامريون اعتمد الفريق العامل التقرير و. إمبوجنو، وزير اخلارجية  
  .٢٠١٣ مايو/ أيار٣املعقودة يف عشرة 

فريـق املقـررين    حقوق اإلنسان   ، اختار جملس    ٢٠١٣ناير  ي/ كانون الثاين  ١٤يف  و  -٢
  .إيطاليا، وكازاخستان، وكينيا: لتيسري استعراض احلالة يف الكامريون) اجملموعة الثالثية(التايل 

، ١٦/٢١  من مرفق القرار   ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥عمالً بأحكام الفقرة    و  -٣
  :الكامريونيف حلالة صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض ا

ــين )أ( ــر وط ــرض/تقري ــدم ع ــي مق ــرة  خط ــاً للفق ) أ(١٥وفق
)A/HRC/WG.6/16/CMR/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان           )ب(
 ؛)A/HRC/WG.6/16/CMR/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

 )ج(١٥قـرة   موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للف          )ج(
)A/HRC/WG.6/16/CMR/3.(  
وأُحيلت إىل الكامريون، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة أعـدهتا سـلفاً                -٤

 واململكـة املتحـدة     ، واملكسيك ،إسبانيا، واجلبل األسود، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا     
ة علـى املوقـع الـشبكي        وهذه األسئلة متاح   . وهولندا ،يرلندا الشمالية ألربيطانيا العظمى و  

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

 الوزارات خاضـعة    نيأوضح الوفد أن التقرير الوطين، الذي أعدته جلنة مشتركة ب           -٥
ن االستعراضات، إذ استعرضته يف املقام إلشراف ديوان رئيس الوزراء، كان موضوع سلسة م

 األول مجيع اإلدارات الوزارية املعنية حبقوق اإلنسان؛ مث منظمات اجملتمـع املـدين وأخـرياً              
  .اسُتعرض خالل حلقة عمل مشتركة بني احلكومة واجملتمع املدين
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 ، أُحرِز تقدم يف جمال حقوق اإلنسان وأن       ٢٠٠٩فرباير  /وأكد الوفد أنه منذ شباط      -٦
هذا التقدم يتمثل يف تعزيز احملاور االستراتيجية وحتسني اإلطار املعياري واملؤسسي وتنفيـذ             

  .إجراءات ملموسة
، وضعت الكامريون، على املستوى االستراتيجي، وثيقة استراتيجية        ٢٠١٠ويف عام     -٧

للنمو والعمالة، كما شرعت يف عملية العتماد خطة عمل وطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان               
  .ايتهاومح
قت على مثاين   ّدسسي، أفاد الوفد بأن الكامريون ص     وفيما خيص اإلطار املعياري واملؤ      -٨

وقد كـان   . اتفاقيات دولية متعلقة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل         
صكان من هذه الصكوك موضوع توصيات قُبلت خالل اجلولة األوىل مـن االسـتعراض              

التفاقية حقوق الطفل املتعلق   الربوتوكول االختياري    ومها. )١(٢٠٠٩ل يف عام    الدوري الشام 
الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة  و األطفال يف الرتاعات املسلحة،بإشراك

ـ . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             دقت وص
  .٢٠١٢ و٢٠٠٩ على صكوك إقليمية أفريقية يف الفترة بني عامي ضاًأيالكامريون 

وفيما يتعلق باإلجراءات امللموسة املتخذة خالل الفترة املستعرضة، قال الوفـد إن              -٩
وأصبح احلـصول   . خذت من أجل حتسني احلالة العامة حلقوق اإلنسان       إجراءات مهمة قد اتُّ   

خذت تدابري ملكافحة غـالء     اغل الدائمة كما اتُّ    من الشو  على غذاء جيد بتكلفة أقل شاغالً     
  .االستهالكيةاملعيشة والنهوض جبودة املنتجات 

وفيما خيص احلق يف العمل واحلصول على وظيفة، أفاد الوفد بأن الكامريون بدأت               -١٠
وأكد . ٢٠١١فرباير  / يف الوظيفة العمومية، يف شباط      شاباً ٢٥ ٠٠٠ لتوظيف    واسعاً برناجماً
 أن اجتذاب الكامريون للمستثمرين األجانب، وإجناز مشاريع حكوميـة كـبرية            ضاًأيالوفد  

  .آفاق جيدة فيما خيص ضمان احلق يف العمل ملواطين الكامريونفتح يبشران ب
قني، أشار الوفد إىل التدابري املتخذة لدعم حصوهلم علـى          وبالنسبة لألشخاص املعا    -١١

. صورة كاملة أو جزئية من الرسوم املدرسية واجلامعية إعفاؤهم بمثالًالتعليم باألخص، ومنها  
كما أشار الوفد بالتفصيل إىل العديد من اإلجنازات احملققة لضمان حقوق األشـخاص ذوي              

  .اإلعاقة
االنتخابـات  وفيما خيص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، أفاد الوفد بأن هيئة               -١٢

 لإلشراف على االنتخابات، قد أجنزت أنشطتها       ٢٠٠٩، وهي هيئة أنشئت يف عام       الكامريونية
هـي   و مـؤخراً   انتخابات جملس الشيوخ   ونظمت هذه اهليئة  . ٢٠١٠بصورة مرضية منذ عام     

 عـن االنتخابـات     فضالً،  ٢٠١٣ أبريل/نيسان ١٤ جرت يف    وقداألوىل يف البلد    االنتخابات  

__________ 

)١( A/HRC/11/21 ٧٦، الفقرة. 
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إىل تدابري خمتلفة سامهت يف     وأشار الوفد   . ٢٠١١أكتوبر  /الرئاسية اليت جرت يف تشرين األول     
جناح هذه االنتخابات منها استصدار بطاقة اهلوية الوطنية باجملان وسري عمل مجيع التقـسيمات              

 عـن عمليـة     فضالً قانون موحد لالنتخابات،     ويعزز اعتمادُ . بصورة فعالة اإلقليمية واإلدارية   
  .ابات وبناء الثقة فيها شفافية االنتخالبيومتري، االستدالل استخدامبتسجيل الناخبني 

  .بلت قد ُنفذت بصورة مرضيةوأكد الوفد أن معظم التوصيات اليت قُ  -١٣
 احلكومة إجراءات بناء القدرات     كثفتوصيات املتعلقة حبقوق املرأة،     الت صفيما خي و  -١٤
 وطنية ملكافحـة  الستراتيجية  ال ا واعتمدت،  التصدي له و نع العنف القائم على نوع اجلنس     مل

  .كافحة خمتلف أشكال العنف ضد املرأةمل اً برناجمونفذت ،شكال من العنف األهذه
للصحافة، املتاح  رية  توسيع هامش احل  وجتلى احترام حرية التعبري يف مجلة أمور منها           -١٥

للصحفيني بـشأن احتـرام املعـايري     ، وتنظيم دورات تدريبية     لإلعالماجمللس الوطين   وإنشاء  
    املدافعني عن حقـوق اإلنـسان       وأ الصحفيني    الوفد أن مركز   وأوضح .واألخالقيات املهنية 

  .القانون العامتقع حتت طائلة جرائم ارتكاهبم القضائية يف حال ة الحق امليعفي هؤالء منال 
غـات  مثاين جامعات، وتعليم الل   فتح   منهاأمور  إىل  أشار الوفد   التعليم،  ب وفيما يتعلق   -١٦

  .م حقوق اإلنسان يف املدارستعليوالثقافات الوطنية، وتعزيز 
يف هذا الـصدد    ن الكامريون عززت جهودها     إ الوفد   قالكافحة الفساد،   وبالنسبة مل   -١٧

 حملكمة اجلنائيـة اخلاصـة     وإنشاء ا  ،االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد   بوسائل منها وضع    
  .العامالقطاع عقود مسؤولة عن  ووزارة
الوفد إىل اخنفاض معدل انتشار فريوس نقص املناعـة  أشار يف جمال الصحة العامة،     و  -١٨

كبري يف معدل وفيـات     اخنفاض  حدوث   ميزانية وزارة الصحة و    تثبيتإىل  و اإليدز،/البشرية
  . سنواتمخسالذين تقل أعمارهم عن األطفال 

قال ،  فيما يتعلق بالتوصية الداعية إىل تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات          و  -١٩
 هذه اللجنة وامتثاهلـا      ميزانية زيادةواقع ويتجلى ذلك يف     إىل   هذه التوصية ه متت ترمجة    د إن الوف

  .)مبادئ باريس(للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
 يف جمال حقـوق اإلنـسان       للكامريون على التعاون الدويل املثمر    أيضاًوشدد الوفد     -٢٠
  .تقدمي التقاريربالتزاماهتا ا بتقيدهعلى و

عدة مكلفني بواليات دولية وإقليميـة يف        الكامريون   استقبلتوعالوة على ذلك،      -٢١
املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا التابع        ، كاملقرر اخلاص    ٢٠١٢ و ٢٠١١عامي  

عـين بـاحلق يف      اخلاص امل   األمم املتحدة  مقررو ،للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب    
لمقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي           عن الزيارة املنتظرة ل    فضالً و .الغذاء

  .اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة إىل  أخرىدعوات ثالثرسلت والتعبري، أُ
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بـشأن  وأشار الوفد بارتياح إىل محاية حقوق الطفل وإىل إجناز دراسة وطنية جارية               -٢٢
  .السكان األصلينيحتديد 
  .للكامريون بالنسبة يشكل شاغالًومع ذلك، ال يزال تنفيذ بعض التوصيات   -٢٣
وعلى الرغم  . ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل تقيد أماكن االحتجاز باملعايري الدولية            -٢٤

ما زالت هناك حاجة إىل بذل اجلهود مـن أجـل حتـسني غـذاء     من إحراز بعض التقدم،  
نهوض خبدمات الصرف الصحي، وبناء سجون جديدة، وحتـديث الـسجون           السجناء، وال 

ومن املتوقع التغلب على بعض هذه التحديات بفضل استمرار تنفيذ برنامج حتسني            . املوجودة
  .ظروف االحتجاز بالتعاون مع االحتاد األوريب

ـ        أيضاًوأعرب الوفد عن انشغاله       -٢٥ ن بـني   باالنضمام إىل اتفاقيات دولية وأفاد بأنه م
الصكوك الدولية السبعة اليت قبلت الكامريون التصديق عليها، جرى التصديق بالفعل علـى             

وغريه من ضروب املعاملـة أو      الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      (اثنني منها   
تعلق والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل امل     العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

  .) األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراك
 ٢٠١٣-٢٠١٠وفيما خيص مرافق السكن الالئق، صرح الوفد بأن برنامج الفتـرة              -٢٦

يف طـور   قطعة أرض للبناء، هو ٥٠ ٠٠٠ مسكن منخفض التكلفة، وجتهيز      ١٠ ٠٠٠لبناء  
  .بعض التأخريتعرض لاإلجناز على الرغم من أنه 

 قلةاملرضي لبعض التوصيات نتيجة سوء نية احلكومة بل نتيجة          ومل يكن التنفيذ غري       -٢٧
  .املوارد، والوقت الالزم لتغيري مواقف السكان، واملسائل املتصلة بالعمل اإلداري

 مكافحة اإلفـالت    ،مثالً ،وأشار الوفد إىل حتديات خمتلفة واجهتها الكامريون منها         -٢٨
ولة وأصحاب املصلحة يف اجملتمـع املـدين؛        من العقاب؛ واملشاكل املتصلة ببناء قدرات الد      

وباإلضافة إىل هذه التحديات، هنـاك      . وإذكاء الوعي هبا   والتثقيف بقضايا حقوق اإلنسان   
الوسائل غري الكافية إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وعدم وجـود آليـة             

قـوق اإلنـسان    املتعلقـة حب  مجع اإلحصاءات   عدم  ووتقييمها،  العامة  ة  سياساللرصد  رمسية  
  .ونشرها

     وأكد الوفد من جديد التزام الكامريون مبواصلة تنفيذ التوصـيات الـيت قبلتـها يف      -٢٩
وستضع الكامريون  .  وتلك اليت ستجري املوافقة عليها يف هناية االستعراض احلايل         ٢٠٠٩عام  

ة يف احلكومة ويف    لتشاور مع أصحاب املصلح   لخطة عمل وخارطة طريق لتنفيذ التوصيات و      
مركز األمم املتحدة دون اإلقليمي حلقـوق اإلنـسان         اجملتمع املدين، وستواصل تعاوهنا مع      

  .والدميقراطية يف وسط أفريقيا
ملكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      امل اليت طرحتها    سلفاًوفيما خيص األسئلة املعدة       -٣٠
ن التنقـيح   القول إ  الوفد ب  رد املرأة،    حق يف وسلوفينيا بشأن العنف والتمييز      يرلندا الشمالية أو
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 س على اليت متارَ قمع مجيع أشكال العنف     ب يف هناية املطاف     سمح سي عقوباتلقانون ال الفعلي  
قضائياً ق اجلناة   يالَح ضد املرأة و    شيوعاً العنفأكثر أشكال   عتداءات اجلنسية   ومتثل اال  .املرأة

 وقد وضعت احلكومة اسـتراتيجية      .تيف معظم احلاال  بشكل منهجي وتصدر أحكام حبقهم      
وطنية ملكافحة العنف اجلنسي ترتكز على سبعة حماور من قبيل الوقاية؛ وإسـداء املـشورة               

  .نوع حمدد من العنفللضحايا؛ والبحث؛ ومكافحة  االجتماعية -القانونية والنفسية 
هـذه الظـاهرة    أن  إىل   الوفد   وية، أشار ألنثايتعلق بتشويه األعضاء التناسلية     فيما  و  -٣١

 والشمال واجلنوب الغريب من البلد ويف عدد قليل من املواقـع يف              أقصى الشمال  تنحصر يف 
 وأفاد الوفد بأن السكان الذين شوهت أعضاؤهم التناسلية يف الكامريون ال يشكلون .ياوندي

  ملكافحـة مت اختاذهاوذكر الوفد عدة إجراءات  .  يف املائة من السكان    ١,٤يف اجملموع سوى    
تشويه  إقامة مشاريع بالغة الصغر تسمح لألشخاص الذين ميارسون ذلك ال          مثالًالظاهرة، منها   

تـشويه   مع   ال تسامح إطالقاً  " للدخل، وتنظيم محلة سنوية بعنوان       مدرةباستحداث أنشطة   
  ".ويةألنثااألعضاء التناسلية 

 وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -باء  

 خـالل مت  دِّالتوصيات اليت قُ  وترد  . بياناتوفداً ب  ٨٢، أدىل   لتحاورجلسة ا  خالل  -٣٢
  .من هذا التقريرالفصل الثاين احلوار يف 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     نوهت سلوفاكيا بتصديق الكامريون على      قد  و  -٣٣
  اعتماد وأثنت على رفع مستوى   . راك األطفال يف الرتاعات املسلحة    إشحقوق الطفل املتعلق ب   

  .مت توصيات وقّد.ملبادئ باريس وفقاًاللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    وأثنت سلوفينيا على تصديق الكامريون على         -٣٤

 تكثيـف وشجعت الكـامريون علـى   .  األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراكالطفل املتعلق   
سـلوفينيا  وأثنت  . ويةألنثاتشويه األعضاء التناسلية    ظاهرة  القضاء على   جهودها الرامية إىل    

على الكامريون ملساعيها الرامية إىل القضاء على ظاهرة االجتار باألطفال ومنعهـا، لكنـها              
  .مت سلوفينيا توصياتوقّد. أعربت عن قلقها إزاء سوء معاملة األطفال

 عدة معاهدات واختاذها تدابري     ها على وأثنت جنوب أفريقيا على الكامريون لتصديق       -٣٥
والحظـت  . ويـة ألنثاتشويه األعضاء التناسـلية     حلماية حقوق املرأة، ال سيما فيما خيص        

 وشـجعت   برنامج التكفل املتكامل مبعاجلة أمـراض األطفـال       اخلطوات الرامية إىل تنفيذ     
ان حـصول   الكامريون على تعزيز جهودها بشكل مماثل للحد من الوفيات النفاسية وضـم           

  . توصيةقّدمتو .النساء على خدمات الصحة اإلجنابية
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 التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز      ها اإلصالحات التشريعية، مبا في    أشارت إسبانيا إىل  و  -٣٦
لكي إعادة تنظيم احلكومة    و ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة االجتار باألشخاص      

  .مت توصياتوقّد .قوق اإلنسانحيف جمال  بالتزامها  على حنو أفضلتفي
 .يف عملية االستعراض الدوري الشامل    النشطة  شاركة كامريون    السودان مب  ورحب  -٣٧
ت الـسياسا  يف ذلـك مراجعـة        مبـا  ، تنفيذ التوصيات  من أجل  على اجلهود املبذولة     وأثىن

  .يةتوصالسودان  وقّدم . على اعتماد خطة العمل الوطنيةوالتشريعات يف الكامريون، وأثىن
مكافحة الفقـر  وعلى التدابري الرامية إىل تعزيز استقالل اجلهاز القضائي؛      وأثنت تايلند     -٣٨

 س علىماَرالذي يُ وأعربت عن قلقها إزاء العنف      .  ومحاية الفئات الضعيفة   ؛واالجتار باألشخاص 
حدة ملعاملة  قواعد األمم املت  وقالت تايلند إهنا عملت مع الكامريون يف جمال التدريب على           . املرأة

، والقواعد النموذجية الـدنيا     )قواعد بانكوك (السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات      
  . توصياتقّدمت و.والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ملعاملة السجناء

اآلليـات   توصيات توغو بإنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات لرصد تنفيذ        ورّحبت  -٣٩
التصديق علـى   ب؛ و قوق اإلنسان حلطة العمل الوطنية    خب؛ و إلقليمية حلقوق اإلنسان   وا الدولية

  . توصياتقّدمتو . معاهداتةعد
وشجعت . ؤسسيةاملسياسية و القانونية و يف اجملاالت ال  والحظت تونس إحراز تقدم       -٤٠

ـ   إنـزال   علـى   والكامريون على املضي يف القضاء على العنف ضد املرأة،           ة العقوبـة البدني
ودعت تونس املفوضة السامية واجملتمع املدين إىل االستجابة لتطلعات الكـامريون           . لباألطفا

  . توصياتقّدمتو .املتعلقة باملساعدة التقنية
اآلليـات  توصيات  أوغندا إىل اللجنة املشتركة بني الوزارات لرصد تنفيذ         وأشارت    -٤١

؛ وخطة العمـل    قوق اإلنسان حبقيف  لتثالوطين ل ربنامج  وال؛  نسانحقوق اإل  آلياتالدولية و 
  . توصيةقّدمتو . ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة للكامريون.الوطنية
اجملـاهرة   علىيرلندا الشمالية الكامريون    أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ملوحثت ا   -٤٢

املثلـيني  مجاعـة املثليـات و     و  عن حقوق اإلنسان   نيملدافع ا إىل املوجهةالتهديدات  برفض  
نزع صـفة    و ؛توفري األمن كما حثتها على     ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     

وأعربـت اململكـة   . شخصني راشدين بالتراضي بينهما املثلية بني   األفعال اجلنسية    اجلرم عن 
املتحدة عن قلقها إزاء العنف ضد املرأة؛ وضعف إمكانية احلصول على املعلومات والقيـود              

  . توصياتقّدمتو. فروضة على الصحافة؛ واحلظر املفروض على الصحفينيامل
الراميـة إىل   مزيد من اجلهود    رؤية   تتطلع إىل     إهنا الواليات املتحدة األمريكية  وقالت    -٤٣

لق بانتهاكات حقوق اإلنسان الـيت      تعزيز سيادة القانون وإهناء اإلفالت من العقاب فيما يتع        
 وضـاع  أ إزاءأهنا تشعر بـالقلق وأضافت  .نون العموميو واملوظفقوات األمنأفراد رتكبها  ي
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املثليـات  إزاء أوضـاع    ؛ وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات والتعبري؛ و      هاالسجون واكتظاظ 
  . توصياتقّدمتو .يةانواملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس

القوانني على  ت هبا الكامريون و   وأثنت أوروغواي على التصديقات األخرية اليت قام        -٤٤
 قـّدمت و. اليت وضعتها من أجل تعزيز استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريـات           

  .أوروغواي توصيات
أوزبكستان باإلصالحات الرامية إىل تعزيز نظام محاية حقوق اإلنـسان يف           بت  ورّح  -٤٥

؛ وإعادة ل الوطنية حلقوق اإلنسان  خطة العم ؛ و  استراتيجية العمالة  ومنها باألخص ون،  الكامري
الربوتوكـول   وأشارت إىل التصديق علـى       .تنظيم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات     

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      ، و االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
 قـّدمت و. لعمل الدولية  اتفاقيات منظمة ا   د من  وعد  األطفال يف الرتاعات املسلحة،    بإشراك

  .توصياتأوزبكستان 
املواشـي  ج  استثمارات الكامريون يف إنتا   هورية فرتويال البوليفارية إىل     مجوأشارت    -٤٦

الواسـعة الـيت قامـت هبـا      طواتاخل لقت الضوء علىوأ .ضمان توافر األغذية  ل واألمساك
 .ني حالة األشخاص ذوي اإلعاقة الرامية إىل حتسهاتدابري حنو تعميم التعليم اجملاين و   الكامريون

  . توصيةقّدمتو
قـوق اإلنـسان؛     حل على عدة صكوك إقليمية ودولية    تصديق  بال فييت نام    شادتأو  -٤٧
 .٢٠١٢عـام    ل قـوق اإلنـسان   حلخطة العمل الوطنية    وضع  ؛ و يستوى املعيش املتحسني  بو
  .توصيةفييت نام  قّدمتو

وألقت الـضوء علـى     . ق اإلنسان قوحلخطة العمل الوطنية    وأشارت زمبابوي إىل      -٤٨
. األنشطة اليت تنجزها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات ومنظمات اجملتمـع املـدين            

  . توصياتقّدمتو
، مبا يف ذلك    تهاومحايلرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان       ا ونوهت أفغانستان باخلطوات    -٤٩

 وأشـادت   .حلصول على العمل  الغذاء وا ذوي اإلعاقة، واحلق يف العمل و     حقوق األشخاص   
  . أفغانستان توصياتقّدمتو. بالتصديق على صكوك دولية وباستراتيجية النمو والعمالة

مسية للحمايـة   اخلطة  اخل؛ و خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان    على  اجلزائر  أثنت  و  -٥٠
التـدابري  و ؛قوق اإلنسان حبوطين للتثقيف   الربنامج  وال ؛األنثوية تشويه األعضاء التناسلية     من

؛ اللجنة املشتركة بني الـوزارات    وقوق االقتصادية واالجتماعية؛    احلب زيادة التمتع الرامية إىل   
  .توصياتاجلزائر  قّدمت و.وقانون األشخاص ذوي اإلعاقة

بذولة جلهود امل ا إىلتأشارو. خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان  على  أنغوال  أثنت  و  -٥١
على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب       تصديق؛ وال مكافحة الفساد من أجل   

،  األطفال يف الرتاعات املسلحة    بإشراكوالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       
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 قّدمتو. مؤسسات، مثل اللجنة املشتركة بني الوزارات      عدة وإنشاء   ؛ أخرى من بني صكوك  
  .أنغوال توصية

 ملنع االجتار باألشـخاص     اللجنة املشتركة بني الوزارات    نشاء بإ وأشادت األرجنتني   -٥٢
إلقليمية اآلليات الدولية وا   توصيات   اللجنة املشتركة بني الوزارات لرصد تنفيذ     ومكافحته، و 
  . األرجنتني توصياتقّدمتو. حلقوق اإلنسان

التصديق علـى معاهـدات     ب و قوق اإلنسان حلطة العمل الوطنية    هت أرمينيا خب  ونّو  -٥٣
اخلبري املستقل املعين والحظت األولوية اليت ُتوىل للتعليم والدعوة املوجهة إىل . قوق اإلنسانحل

  .توصياتأرمينيا  قّدمتو .بقضايا األقليات
بت أستراليا بالتشريعات التكميلية املتعلقة بسري عمل اللجنة الوطنيـة حلقـوق        ورّح  -٥٤

أسـتراليا  ودعـت   . املثلـيني املثليات و  وأعربت عن قلقها إزاء مالحقة    . اإلنسان واحلريات 
  .  توصياتقّدمتو. الكامريون إىل تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان

بنغالديش إىل اإلجراءات اإلجيابية املتخذة لضمان احلق يف الغذاء والعمـل           وأشارت    -٥٥
  .والعمالة والصحة والتعليم وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 وبوضع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات،       لبتعزيز استقال  بلجيكا   بتورّح  -٥٦
  . توصياتقّدمتو .قوق اإلنسانحببرنامج وطين للتثقيف 

 على األسئلة املتعلقة باملثلية اجلنسية، قال وفد الكامريون إن اجملتمع الكامريوين            ورداً  -٥٧
وأكد الوفـد أن  .  وإنه ينبغي منحه الوقت ليتطور طبيعيال يتقبل بعد املثلية اجلنسية كسلوك       

اليت ُوجه اهتمام اجملتمع الـدويل      القليلة  املثليني ال يتعرضون للمالحقة وأن احلاالت       املثليات و 
، فعدد   ينبغي اعتبار هذه الظاهرة نسبيةً     ،لذا. إليها كانت حاالت شوهدت يف األماكن العامة      

ن العاملي حلقـوق     من اإلعال  ٢٩ عن ذلك، تنص املادة      فضالًو. احلاالت يكاد ال يذكر   تلك  
لنظـام  ل العادلةقتضيات  امل لتحقيق] هبدف"[اإلنسان على أنه جيوز لدولة أن تقيد حرية ما          

  ". يف جمتمع دميقراطيواملصلحة العامة واألخالقالعام 
 سوى عملية إعدام واحدة منـذ       تنفّذوفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أفاد الوفد بأنه مل           -٥٨

ر القانون عن اإلرادة العامة وعلى احلكومة أن تأخذ         ويعّب.  احلكم وصول الرئيس بول بييا إىل    
 وسوف تلغى يف يوم     ق عقوبة اإلعدام فعلياً   وال تطبَّ . قناعاهتا كانت   ناخبيها بعني االعتبار، أياً   

  . من األيام لكن من املناسب مراعاة تطور اجملتمع
ح الوفد أن يف الكامريون وفيما خيص الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، أوض  -٥٩

يونية، يدور فيها النقاش حبرية، وحـوايل       زحوايل ستني حمطة إذاعية وحوايل عشرين قناة تلف       
وقال الوفد إنه ال يوجد أي صحفي يف السجن بسبب ممارسته ملهنته وإنه . مائة جريدة خاصة

ومـة  وال تالحق احلك  . ليس هناك أي صحفي متخرج من مدرسة للصحافة يواجه مشاكل         
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عـدم  وعند احلديث عن    . الصحفيني، بل يالحقهم أفراد بسبب التشهري أو نشر أنباء كاذبة         
  . بل بالتشهري،مبخالفات الصحافة ال يتعلقفإن األمر  خمالفات الصحافة، املعاقبة على

 املدافعني عن حقوق    إىلتهديدات  ال أن احلكومة ال تقبل توجيه       أيضاًوأوضح الوفد     -٦٠
  .يف حالة وقوع ذلكجرى حتقيقات ُتنه إاإلنسان و

 تسمح لكل فرد بالتعبري     وفيما خيص احلق يف التجمع، أوضح الوفد أن هناك أحكاماً           -٦١
ومع ذلك، من اجلدير بالذكر أن احلكومة قد متنع تنظيم مظـاهرة            . التظاهربوالتنظيم حبرية و  

 أعمال عنف، لكن    قد تفضي إىل ارتكاب   إذا كانت هناك معلومات تفيد بأن تلك املظاهرة         
  .هذا ال يعين املساس باحلق يف التجمع

ة استراتيجية  وثيقلتصدي للفقر من خالل اعتماد      بابنن إىل التزام احلكومة     وأشارت    -٦٢
  بـنن  وشـجعت  .عمل يف املناطق الريفية    فرص   خلق األمن الغذائي و   لضمانالنمو والعمالة   

مناسب لكل مواطن والقضاء على     كن   س ضمانالكامريون على مواصلة جهودها الرامية إىل       
  .األنثويةتشويه األعضاء التناسلية ظاهرة 
       قـة اسـتراتيجية النمـو والعمالـة يف         ثيعتماد و ال عن تقديرها بوتسوانا  وأعربت    -٦٣
  . توصياتقّدمت و.٢٠١٢ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام إقرار و٢٠١٠عام 
 عدةاليت تستهدف   الربامج  ب و ،ى التعليم علصول   احل رص ف الربازيل بتحسني ت  ونوّه  -٦٤

 قـّدمت و .األنثويـة التناسلية حقوق املرأة، ال سيما فيما يتعلق بتشويه األعضاء   من  جوانب  
  .توصيات

وأشارت إىل التـدابري    .  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان     بت بلغاريا بإقرار  رّحو  -٦٥
تعزيز حقـوق املـرأة     بغرض  رامية إىل إذكاء الوعي     الوذات التوجه العملي    احلكومية املهمة   

  . توصيةقّدمتو. ومحايتها
تحسني إقامة العـدل،    ل على مواصلة اختاذ تدابري      الكامريونبوركينا فاسو    عتوشّج  -٦٦

اعتماد و بصحة األم والطفل،     املتعلقةتلك  ال سيما    خدمات الرعاية،     يف ضمان  قدماًواملضي  
، وضمان حقوق األشـخاص     األنثويةتشويه األعضاء التناسلية    خطة العمل اخلمسية ملكافحة     

  . وطلب الدعم من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة،ذوي اإلعاقة
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات،     إلنشائها  كامريون  وأشادت بوروندي بال    -٦٧
 الشرطة  فرادم أل قدَّ امل  املستمر بت بالتدريب ورَح .لق فرص العمل  خب  اخلاص ربنامجلوضعها ال و

  . توصياتقّدمتو .موظفي احملاكمواجليش ووإدارة السجون والدرك 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب  بت كمبوديا بالتصديق على     ورَح  -٦٨

.  األطفال يف الرتاعات املسلحة    بإشراكوالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       
ل الوطنية ملكافحة االجتار     خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وخطة العم       وأشارت إىل وضع  

  . كمبوديا توصياتقّدمتو. ي اجلنسم واستغالهلباألطفال
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  الـسجن علـى  عقوبة بإلغاء ٢٠٠٩وذكَّرت كندا بأهنا أوصت الكامريون يف عام     -٦٩
ابري املتخذة يف هذا واستفسرت كندا عن التد. جرائم الصحافة وبأن الكامريون قبلت توصيتها

  . توصياتقّدمتو. الصدد وعن الوقت الذي ُيتوقع أن تلغي فيه الكامريون هذه العقوبة
  يشمل منهاجهو  قوق اإلنسان، و  حبلتثقيف  الرأس األخضر الضوء على برنامج      اط  سلّو  -٧٠
األشـخاص  إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات ملنع االجتار ب       وكافحة العنف ضد املرأة،     مل اًبرناجم

  .توصياتالرأس األخضر  قّدم و. حلماية األشخاص ذوي اإلعاقةاًوقانونته، ومكافح
والحظت تشاد أن الكامريون عززت إطارها اخلاص حبقوق اإلنسان من خالل إقرار   -٧١

 وشجعت تشاد   .ستراتيجية النمو والعمالة   وثيقة ا  إعدادقوق اإلنسان و   حل وطنيةالعمل  الخطة  
اصلة اجلهود اليت بدأهتا والتماس الدعم من جهات شريكة لكي تنضم إىل            الكامريون على مو  

  .الكامريون يف تنفيذ التوصيات
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، من      ورحبت شيلي بالتصديق على       -٧٢

. لتعليم الكامل للجميـع   لتوفري ا وهنأت الكامريون على إيالئها األولوية      . بني صكوك أخرى  
األنثويـة  تشويه األعضاء التناسـلية     ربت شيلي عن تقديرها لتدابري القضاء على ظاهرة         وأع

  . توصياتقّدمتو .وتعزيز حرية الصحافة
، خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان     الكامريون  إىل إقرار   ارتياح  بصني  وأشارت ال   -٧٣
من الغذائي وتقـدمي     وأشادت جبهود احلكومة الرامية إىل ضمان األ       .ملكافحة الفساد نضاهلا  و

طت الضوء على زيادة عـدد      وسلّ. لألشخاص ذوي اإلعاقة  الرعاية الطبية وإعانات خاصة     
  . توصياتقّدمتو .املرافق التعليمية

 حقوق اإلنسان وال سـيما  كفالةعلى اجلهود اليت يبذهلا البلد ل  دت جزر القمر    شّدو  -٧٤
  . توصيةقّدمتو. املرأة والطفلحقوق 

توصـيات  رصد تنفيذ   لجنة املشتركة بني الوزارات     إىل إنشاء الل  ونغو  وأشارت الك   -٧٥
 . خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان       إقراراآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، و     

وألقت الضوء على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق     
  .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب و األطفال يف الرتاعات املسلحة،بإشراك
طة العمـل   خبكوستاريكا بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات و       ونوهت    -٧٦

 اليت ميارسها  التعذيب وسوء املعاملة      أعمال  إزاء ها عن قلق  توأعرب. الوطنية حلقوق اإلنسان  
  .وقّدمت توصيات . السجون يف أماكن االحتجازوموظف
وأشادت كوت ديفوار بانضمام الكامريون إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             -٧٧

مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف    
وأعربت عن تقديرها للخطوات املتخذة لصاحل حقوق الطفـل ولتـوفري           . الرتاعات املسلحة 
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 الكامريون على مواصلة بذل جهودها لتنفيذ توصـيات اجلولـة           وشجعت. التعليم للجميع 
  .وقّدمت كوت ديفوار توصيات. األوىل من االستعراض الدوري الشامل تنفيذاً فعاالً

لمساواة والوئام االجتماعي والتـسامح وعـدم       الكامريون ل كوبا باحترام   ونوهت    -٧٨
.  ذوي اإلعاقة والفئات الـضعيفة      واألقليات واألشخاص  الطفل واملرأة  حقوق   كفالةالتمييز و 

  . وقّدمت كوبا توصية. وأقرت بالتقدم احملرز يف جمايل التعليم والصحة
والحظت قربص أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات تـزور مراكـز                -٧٩

ورّحبت بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، لكنها         . االحتجاز
تـشويه األعـضاء التناسـلية      لقها بسبب التقارير الواردة عن استمرار ممارسة        أعربت عن ق  

من أجل  احللول اجملتمعية    لتزام السياسي الرفيع املستوى   ال ا األنثوية، مؤكدة أنه جيب أن يكّمل     
  . وقّدمت قربص توصية.حد هلذه املمارسةوضع 
وكـول االختيـاري    الربوت  الكامريون علـى   بتصديق اجلمهورية التشيكية    رّحبتو  -٨٠

الربوتوكـول   وعلـى    التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،        
 الرامية إىل   هاجهود على مواصلة     الكامريون وشجعتمناهضة التعذيب،   االختياري التفاقية   
  .وقّدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. تها ومحايتعزيز حقوق اإلنسان

مريون، مبا يف ذلـك     الكاالذي أحرزته    الكونغو الدميقراطية بالتقدم     مجهوريةوأقرت    -٨١
تعزيـز حقـوق    ووطنية حلقوق اإلنسان،    اعتماد خطة عمل    والتصديق على صكوك دولية،     

  .وقّدمت توصيات. قوق اإلنسانحبالوطين املكرس للتثقيف الربنامج الفئات الضعيفة و
دم فيما خيـص تعزيـز أحكامهـا         من تق  مريونالكاوالحظت جيبويت ما أحرزته       -٨٢

 واملعاهدات الدولية مناهضة التعذيباملعيارية، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية       
الرئيسية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإظهار اجتهادها يف تعاوهنا مـع نظـام حقـوق           

  .وقّدمت جيبويت توصيات. اإلنسان
 توصـيات   شتركة بني الـوزارات لرصـد تنفيـذ       اللجنة امل  بإنشاءورّحبت مصر     -٨٣

حلقـوق   دوليـة وآليات إقليميـة    أو املقررات الصادرة عن     /االستعراض الدوري الشامل و   
ورّحبـت  .  ومكافحتـه  املعنية مبنع االجتار باألشخاص   اللجنة  ، كما رّحبت بإنشاء     اإلنسان

  .قّدمت مصر توصياتو. بالعملية الرامية إىل إدماج حقوق اإلنسان يف السياسات والربامج
وأشارت إستونيا إىل اعتماد الكامريون خطة عمل وطنية، وبرناجمها الوطين للتثقيف             -٨٤

حبقوق اإلنسان، ودعمها للمبادئ والقرارات املتعلقة باملرأة والسلم واألمن اليت يتضمنها قرار            
لى نوع اجلنس   ، وإجراءاهتا الرامية إىل مكافحة التمييز القائم ع       )٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن   

، وهي ظاهرة حتث إستونيا الكامريون على       ويةألنثاتشويه األعضاء التناسلية    ومكافحة ظاهرة   
  .وقّدمت توصيات. جترميها
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 حكومـة    للتدابري التشريعية والسياسية الـيت اختـذهتا       إثيوبيا عن تقديرها  وأعربت    -٨٥
 بالتفصيل  ريون أن تعرض   وطلبت من الكام   .آليات حقوق اإلنسان   تعزيز   من أجل  ونكامريال

تحسني األحوال املعيشية ومكافحة    لالتدابري املتخذة ملكافحة عدم املساواة بني الرجل واملرأة و        
  .وقّدمت إثيوبيا توصيات. املمارسات التقليدية الضارة

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      ورّحبت فرنسا بتصديق احلكومة على      -٨٦
طفال يف الرتاعات املسلحة، ورصدها املشترك مع اجملتمع املـدين لتنفيـذ            املتعلق بإشراك األ  

  .وقّدمت توصيات. توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل
وفيما يتعلق بالتصديق على بعض الصكوك الدولية اليت ليست الكامريون طرفاً فيها              -٨٧

قوق اإلنسان والتصديق عليهـا     ت الدولية حل  بعد، أفاد الوفد بأن التوقيع على مجيع االتفاقيا       
أو التـصديق علـى     /وذكَّر الوفد بأن عدم التوقيع و     . ١٩٩٦ التزاماً دستورياً منذ عام      شكّال

بعض هذه االتفاقيات حىت اآلن يعزى إىل إجراءات داخلية وتشريعية وليس إىل أي عزوف من               
نائية الدولية، قـال الوفـد إن       وفيما خيص نظام روما األساسي للمحكمة اجل      . جانب احلكومة 

  ".مضرب لألمثال"الكامريون وقعت على هذا النظام وإن تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدولية 
وفيما خيص توجيه دعوة دائمة للمكلفني بواليات، ذكَّر الوفـد بـأن الكـامريون            -٨٨

يـة حلقـوق    لجنـة األفريق  تستقبل سنوياً مقررين خاصني من جملس حقوق اإلنسان ومن ال         
لكن احلكومة تستغرب أحيانـاً     . ، وأن مجيع هؤالء يلقون كل الترحاب      اإلنسان والشعوب 

منـذ   دعوهتا وأفاد الوفد بأن الكامريون جّددت. ألهنا ترسل دعوات وال تتلقى أي رد عليها   
  .عام إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجل زيارة البلد

ضاً أن لديه بواعث القلق نفسها اليت أثارها املتحدثون بشأن حقـوق            وأكد الوفد أي    -٨٩
وبدأ الوفد بالقول إن الكامريون بلد املساواة بني الرجال والنـساء يف األجـور وإن               . املرأة

وأضاف أن النساء حاضرات أيضاً يف      . النساء يشكلن األغلبية يف اجلامعات واملدارس الكربى      
 يف املائـة مـن قائمـة        ٣٠حزاب السياسية خصصت نسبة     مجيع قطاعات الدولة، وأن األ    

وعلى الرغم من هـذا التقـدم،       . مرشحيها للنساء خالل انتخابات جملس الشيوخ األخرية      
 التناسلية األنثوية تـشكل مأسـاة إنـسانية         ءاعترف الوفد بـأن ممارسات تشويه األعضا     

 املناسب يف الوقت نفسه إذكاء      مرفوضة، وأهنا تنُتج عن ظاهرتني، ثقافية واقتصادية، وأن من        
  .الوعي إلهناء هذه املمارسات ومتكني النساء اللوايت ميارسنها من ممارسة عمل آخر

وفيما خيص عمل األطفال، أفاد الوفد بأن هناك جهوداً مبذولة للحد مـن عمـل                 -٩٠
  .األطفال املستتر يف مزارع القطن

يد بأن املعايري السارية يف الـسجون       وبالنسبة ملسألة االحتجاز، صرح الوفد من جد        -٩١
تتماشى دائماً مع املعايري الدولية، ومع ذلك ُتبذل جهود لتحسني ظروف االحتجاز على               ال

  .الرغم من حمدودية امليزانية
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ورّحبت غابون بتعاون الكامريون مع آليات دولية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،             -٩٢
وأشـادت بعمـل    . ى املستويني الدويل واإلقليمي   وال سيما بتصديقها على عدة نصوص عل      

الكامريون لصاحل فئات معينة من حقوق اإلنسان، وبإنشائها عدة مؤسسات وطنية خمصصة،            
وتعزيزها لسيادة القانون واحلكم الرشيد من خالل سياسات وخطط عمل ُصممت لكفالـة             

  .احلقوق الفردية واحلريات العامة
ستمرة اليت تبذهلا حكومة الكامريون من أجل تعزيز حقوق         ونوهت أملانيا باجلهود امل     -٩٣

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      اإلنسان وأشادت هبذه احلكومة لتصديقها على     
  .وقّدمت أملانيا توصيات. املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

، رصـد التنفيـذ    ل ات هيئة مشتركة بـني الـوزار      الكامريون بإنشاء غانا   رّحبتو  -٩٤
ونّوهـت  . حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين   إقليمية   دولية و  عدة صكوك على  ها  تصديقوب

ملمارسات التقليدية الضارة وتـشويه األعـضاء   بالتدابري اليت اختذهتا الكامريون للقضاء على ا     
مييز ضد املـرأة    اللجنة املعنية بالقضاء على الت    لكن غانا قالت إهنا تشاطر       .األنثويةالتناسلية  

يف الذي تتعرض له املرأة     التمييز  وإزاء  ،   ومسؤولياهتا ألدوار املرأة القوالب النمطية   قلقها إزاء   
بناء القدرات وتقدمي   الكامريون يف جمال     اجملتمع الدويل إىل دعم      ت غانا ودع .ملكية األراضي 
  . هلااملساعدة التقنية

 الكامريون يف جمال حقـوق اإلنـسان،   ته التقدم الذي أحرزأشارت غواتيماال إىل  و  -٩٥
وضـع  و،  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    التصديق على   والذي يتجلى يف    

مايـة األشـخاص    حلقانون  قوق اإلنسان، وسن    برنامج وطين متعدد املستويات للتثقيف حب     
  .وقّدمت غواتيماال توصيات .همورفاه اإلعاقة ذوي
تقدمي من خالل   مهة الكامريون يف أعمال جملس حقوق اإلنسان        هاييت مبسا وأشادت    -٩٦

  .وقّدمت توصيات .االستعراض الدوري الشاملتقريرها الوطين إىل اجلولة الثانية من 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     ونوهت هنغاريا بتصديق الكامريون على        -٩٧

، واعتمادها )١٩٨١(١٥٥ورقم ) ١٩٧٦(١٤٤ واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم    التعذيب
 وقالت إهنا تشاطر شىت املقررين اخلاصني بواعث قلقهـم إزاء سـالمة           . "ألف"ضمن الفئة   

كافحـة   اخلمسية مل  الكامريون طة عمل خبورّحبت   .املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني    
 .املمارسات الضارة اجلهود املبذولة للقضاء على     شادت ب  وأ وية،ثاألنتشويه األعضاء التناسلية    
  .وقّدمت هنغاريا توصيات

حقـوق اإلنـسان،    بشأن  خطة عمل وطنية    الكامريون   إندونيسيا باعتماد    ورّحبت  -٩٨
كافحة تـشويه األعـضاء التناسـلية       مل وخطة عملها اخلمسية     ،اجلنسانية الوطنية تها  سياسو
للجنة املشتركة بـني    بإنشاء ا  ورّحبت   . األشخاص ذوي اإلعاقة   تشريعاهتا حلماية  و وية،ثاألن
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وأشادت باإلجراءات املتخـذة فيمـا   . آليات دولية وإقليمية توصيات  الوزارات لرصد تنفيذ  
  .وقّدمت إندونيسيا توصيات .خيص التعليم وحقوق الطفل

 ا ظـروف االحتجـاز، لكنـه      ورّحبت أيرلندا جبهود الكامريون الرامية إىل حتسني        -٩٩
 إلغـاء    علـى   الكامريون تشجع و ،نة مناهضة التعذيب  إىل الشواغل اليت أثارهتا جل    ت  أشار
ونوهت باجلهود اليت تبذهلا الكامريون للقـضاء       . ية يف السجن  رسوم املتعلق بالتدابري التأديب   امل

وية وبالتحديثات اليت أجريت على خطـة العمـل         ثاألنتشويه األعضاء التناسلية    على ظاهرة   
 .ستمرار بواعث القلق بشأن هذه املـسألة      اخلمسية ملكافحة هذه الظاهرة، لكنها الحظت ا      

  .وقّدمت أيرلندا توصيات
تـشويه  ظـاهرة   مكافحة   الختاذها تدابري ترمي إىل      كامريون ال على إيطالياوأثنت    -١٠٠

 واستفسرت عن اخلطـوات املتوقـع      .، مبا يف ذلك محالت التوعية     األنثويةاألعضاء التناسلية   
الحظـت وجـود وقـف      و.  املمارسات الضارة  اختاذها ملكافحة هذه الظاهرة وغريها من     

 إضفاء الطابع الرمسـي     على الكامريون   تع وشج  حبكم الواقع  عقوبة اإلعدام اختياري لتنفيذ   
ة اليت طريقن الع من التفاصيل مزيداًإيطاليا وطلبت  . عقوبة اإلعدامبغية إلغاءى هذا الوقف عل

 جيري ، وما إذا كاناملوقوفنياألشخاص  سوء معاملة احملتجزين أو أن متنع هبا الكامريون تنوي
  . يف جمال حقوق اإلنسان والطريقة اليت جيري هبا ذلك موظفي إنفاذ القانونتدريب
قـوق  الـسامية حل  فوضية  املمع  الكامريون املستمر   تعاون   قريغيزستان إىل وأشارت    -١٠١

 بتنفيـذ  رّحبت و،املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     اإلنسان وهيئات املعاهدات و   
فريوس نقص  املتخذة للوقاية من     والتدابري   استراتيجية التكفل املتكامل مبعاجلة أمراض األطفال     

تخطيط لل ورأت أن من الضروري اختاذ تدابري        . به ورعايتهم  صابنيومعاجلة امل  املناعة البشرية 
 وقـّدمت   .هـا يع وتوز ة العام  األموال ختصيصاليت تشوب   أوجه القصور   بالنظر إىل   وامليزنة  

  .قريغيزستان توصيات
األطر القانونيـة   تقوية  إىل التقدم الذي أحرزه البلد يف       باألخص  مدغشقر  وأشارت    -١٠٢

هنأت الكامريون على اعتماد تشريعات  و.تهاومحاي تعزيز حقوق اإلنسان من أجل   واملؤسسية  
ة مشتركة بني الوزارات     جلن  وإنشاء ،لتعزيز استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات      

  .مكافحة االجتار باألشخاصلرصد 
 الكامريون فيما خيص مكافحة العنـف ضـد         هت أحرز ورّحبت ماليزيا بالتقدم الذي     -١٠٣

املرأة، وحقوق الطفل والتصدي للفقر، استجابةً لتوصيات اجلولة األوىل مـن االسـتعراض             
األشـخاص  حقوق   يف الغذاء و   والصحة واحلق فيما خيص التعليم     الدوري الشامل، وكذلك  

 وأعربـت   .قة استراتيجية النمو والعمالة   ثي و هاعتمادالكامريون  ماليزيا بال  توأشاد .املعوقني
  .وقّدمت توصيات. عن تقديرها لصدق الكامريون يف إبراز التحديات اليت تواجهها
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 الوطنية  عزيز قدرات اللجنة  لت ملا قامت به من عمل     كومة الكامريون حب مايلشادت  أو  -١٠٤
 ت باعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وأشار       رّحبتو .حلقوق اإلنسان واحلريات  

اليت اختذها البلد من أجـل تـدريب املـوظفني القـضائيني            إىل التدابري التشريعية واإلدارية     
  .يف جمال حقوق اإلنسانواملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأفراد اجليش 

نيا أن تقرير الكامريون الوطين يربز التقدم الذي أحرزه البلد من خالل            ورأت موريتا   -١٠٥
وأشارت . إقرار خطة عمله الوطنية حلقوق اإلنسان واعتماد وثيقة استراتيجيته للنمو والعمالة          

الربوتوكـول  إىل انضمام الكامريون إىل مجيع الصكوك األفريقية املناسبة وتصديقها علـى            
وسلمت بأن وسائل اإلعالم الكامريونية قد سامهت يف        . ضة التعذيب االختياري التفاقية مناه  

  .محالت اإلعالم وتوعية اجلمهور اخلاصة بالتعليم والصحة واملرأة والطفل
تصديق الكامريون على الربوتوكـول االختيـاري       ملكسيك الضوء على    وسلّطت ا   -١٠٦

ع العمال املهـاجرين وأفـراد      ياالتفاقية الدولية حلماية حقوق مج    و التفاقية مناهضة التعذيب  
 الراميـة    وأقّرت باملبادرات القانونية   . مواصلة هذه العملية   ت الكامريون على  شجعو،  أسرهم

 باجلهود املبذولة مـن     رّحبتو .إىل تعزيز استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات       
وقـّدمت  .  املـرأة  يف حـق  أجل رفاه األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة العنف والتمييز         

  .املكسيك توصيات
على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية      كامريون  بل األسود بتوقيع ال   ورّحب اجل   -١٠٧
الكامريون على استكمال   شجع  ووالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،       الدولية

 تـشويه   تها ظاهرة فحكا مل الكامريونب وأشاد   .العملية الالزمة للتصديق على هذين الصكني     
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد   ضم صوته إىل صوت  ، و األنثويةاألعضاء التناسلية   

 . يف هذا الصدد   مناسبة سن تشريعات     الكامريون على  يف حث جلنة مناهضة التعذيب    و املرأة
ثلـي،  وأعرب اجلبل األسود عن قلقه إزاء االضطهاد والتمييز على أساس السلوك اجلنسي امل            

 الرامية إىل ضمان سالمة مجيع املدافعني عن حقـوق          هاجهودعلى تعزيز   الكامريون   وحث
  .وقّدم توصيات. اإلنسان
وأشار املغرب إىل مبادرة الكامريون الرامية إىل تعزيز إطاره املعيـاري واملؤسـسي               -١٠٨
ـ    هاالكامريون الهتمام بوأشاد   .حبقوق اإلنسان  يتعلق فيما ات الـضعيفة،    حبماية مجيع الفئ
 اليت بذلتها من هود اجلديرة بالثناءاجل  الكامريون علىوهنأ. األشخاص ذوي اإلعاقة سيما   الو

  .وطين هام إنشاء نظام عن طريقمكافحة الفساد  أجل
عملية  كان مثرة لكامريون الوطين الشامل الذي     تقرير ا ميامنار عن تقديرها ل   وأعربت    -١٠٩
 إىل اعتماد الكامريون برناجماً وطنيـاً للتثقيـف حبقـوق            وأشارت . واسعة النطاق  يةتشاور
  .وقّدمت توصية. اإلنسان
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 لتعزيز حقوق املرأة ومكافحة     قامت به الكامريون من عمل    وأشارت هولندا إىل ما       -١١٠
املثليات واملثليني  وقالت إهنا تشعر باجلزع إزاء حالة حقوق        . العنف والتمييز جبميع أشكاهلما   

جلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وإزاء املالحقات القاسـية يف حـاالت           ومزدوجي امليل ا  
  .وقّدمت هولندا توصيات. العالقات بالتراضي بني أشخاص من نفس اجلنس

ومن مجلتها احلق يف حقوق اإلنسان يف جمال  الكامريون عملنيكاراغوا إىل وأشارت   -١١١
استراتيجية التنميـة والعمالـة     والغذاء؛  السكن واحلق يف    احلق يف   التعليم و احلق يف   الصحة و 

 .٢٠١٢  إىل البلد يف عام    الغذاءاحلق يف   املقرر اخلاص املعين ب   ؛ وزيارة   ضمان األمن الغذائي  ل
  .وقّدمت توصية. اجملاين للجميع التعليم ضمانعلى اجلهود الرامية إىل نيكاراغوا وأثنت 
 ارتيـاح ب إعداد التقرير والحظت     النيجر إىل النهج القائم على املشاركة يف      وأشار    -١١٢

 الكامريون الرامية إىل التصديق على معظم الصكوك اإلقليميـة والدوليـة حلقـوق              مساعي
.  االستعراض الدوري الشامل    اجلولة األوىل من   اإلنسان، والتقدم احملرز فيما يتعلق بتوصيات     

  .وقّدم النيجر توصيات
ا بذلته من جهود يف إعداد التقرير الوطين        وأشادت نيجرييا بالسلطات الكامريونية مل      -١١٣

  .وقّدمت توصيات .وما أحرزته من تقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد
 التدابري اليت اختـذهتا احلكومـة       يوضح الوطين    الكامريون تقريرمان أن   ُعوالحظت    -١١٤

دولية  على اتفاقيات     الكامريون  تصديق يدل على ذلك   مثلما تهاومحايتعزيز حقوق اإلنسان    ل
  .وقّدمت ُعمان توصيات .وطنية حلقوق اإلنسان خطة عملٍ ها واعتمادمتعددة
 علـى الـرغم     اليت قبلتها التوصيات  تنفيذ   إىل   لسعيهاالكامريون  بالفلبني  وأشادت    -١١٥

تعزيز حقوق ترمي إىل  تدابري هاختاذالكامريون بال توأشاد. مالية وغريها قيود تواجهه من امم
 ومحاية حقوق   ء،الحات قانونية وإدارية، وزيادة استقالل القضا      إص عن طريق إجراء  نسان  اإل

  .وقّدمت الفلبني توصيات . احلق يف الرعاية الصحيةتناول وتنفيذ الربامج اليت ت،املرأة والطفل
 اللجنة الوطنية حلقـوق     امتثال تعزيزالرامية إىل   قوانني  للبولندا عن تقديرها    وأعربت    -١١٦
. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء حالة النساء واألطفال يف الكامريون           ملبادئ باريس،    نساناإل

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل ارتفـاع معـدالت العنـف،              فقد أشارت   
 وأشارت بولندا أيضاً  .  وانعدام احلماية القانونية الكافية للنساء     واملمارسات التقليدية الضارة،  

 . علـيهم  العنـف ممارسة  وهبم   واالجتار    األطفال استغاللب تتعلق مشاكل خطرية إىل وجود   
  .وقّدمت بولندا توصيات

 يف حـق  نع العنف   إىل م ترمي  تدابري  الكامريون  مجهورية مولدوفا باعتماد    ورّحبت    -١١٧
ود الرامية  اجلهب و ،تعزيز التشريعات الكامريونية يف جمال حقوق الطفل      ب، و املرأة والقضاء عليه  

  .وقّدمت توصيات .إىل حتسني تسجيل املواليد
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يهـا   على عدة صكوك دولية، مبا ف      الكامريون تصديقإىل  كوريا  مجهورية  وأشارت    -١١٨
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق          

كوريا باجلهود الـيت     مجهورية   وأشادت. الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      
وحقـوق األشـخاص ذوي     بذلتها الكامريون حلماية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان         

جلنـة  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و    اليت أعربت عنها     بواعث القلق  ب وأحاطت علماً . اإلعاقة
  .وقّدمت مجهورية كوريا توصيات .مناهضة التعذيب

 سـيادة   التدابري اليت اختذهتا الكامريون من أجل ضـمان         إىل اد الروسي أشار االحت و  -١١٩
 واستفسر عن األسباب الـيت      .احلقوق واحلريات الفردية، ومكافحة الفساد    كفالة   و ،القانون

جتعل الكامريون تواجه صعوبات مستمرة يف االستجابة لطلبات اإلجراءات اخلاصة جمللـس            
  .وقدم االحتاد الروسي توصية. ية احملددةحقوق اإلنسان يف غضون املهلة الزمن

 أجـل تعزيـز      من لنمو والعمالة ا اعتماد استراتيجية    وأشارت رواندا باألخص إىل     -١٢٠
من   الكامريون ت بالتدابري اليت اختذهتا   وأشاد. القانون وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     سيادة
ـ        أجل وقـّدمت   .ة العنـف والتمييـز     حتسني النظام القضائي وتعزيز حقوق املرأة ومكافح
  .توصيات رواندا
ـ اب إىل وفاء الكـامريون   ت اململكة العربية السعودية     وأشار  -١٢١  عـن   نبثقـة  امل التزاماهت

 وأشارت إىل . حقوق اإلنساننظاميف إطار  الطوعية التزاماهتوبادقت عليها االتفاقيات اليت ص 
 يف جمال األمن الغـذائي      سياساتالبعض  ل ها وتنفيذ الكامريون لبعض االستراتيجيات  اعتماد  

  .وقّدمت توصيات .ا واحلصول عليهغذية األإمدادات زيادةأسهمت يف 
السنغال بتعزيز األطر املؤسسية والقانونية، وحتسني التعليم واخلدمات الصحية،          رّحبتو  -١٢٢

كامريون من  وقالت إن ما تقوم به ال     . ، ال سيما النساء واألطفال     خمتلفة فئات اجتماعية النهوض ب و
، ال سـيما    يستحق أن ُيخص بالذكر   عمل للقضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية         

  . السنغال توصياتقّدمتو. إعادة تدريب من كانوا ميارسون هذه الظاهرة سابقاً
 هـا  على اتفاقيات إقليمية ودوليـة، مبـا في         الكامريون تصديقسرياليون ب وأشادت    -١٢٣

ختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق         الربوتوكول اال 
عمل الوطنية حلقـوق     ال طةأشادت خب ، و الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      

 .لضمان استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     املتخذة   باخلطوات   وأحاطت علماً  .اإلنسان
 الزراعة والتعليم والصحة     حتسينات يف جماالت   مريون اليت أدخلت  الكاإجراءات  وأشارت إىل   

  .وقّدمت سرياليون توصيات .ن، وزيادة الوعي حبقوق اإلنسانوالسك
 احلصول على التعلـيم     فرص الرامية إىل حتسني      الكامريون هودجبسنغافورة  ورّحبت    -١٢٤
يف  إىل جناح الكـامريون       وأشارت . االلتحاق باملدارس   الناجتة عن ذلك يف معدالت     زيادةوال

اإليـدز واألمـراض    /تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        
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املنقولة باالتصال اجلنسي وما نتج عن ذلك من اخنفاض يف انتشار فـريوس نقـص املناعـة     
  .وقّدمت سنغافورة توصيات .البشرية
بالصعوبات اليت تواجهها الكامريون يف     ملتعلق  وفيما خيص استفسار االحتاد الروسي ا       -١٢٥

الرد على األسئلة اليت يطرحها املكلفون بواليات، قال الوفد إن ذلك يرجع إىل الوقت الالزم               
  .جلمع املعلومات والتشاور بني خمتلف اهلياكل املعنية

قوق  تدريب أفراد قوات حفظ النظام على ح       ،١٩٨٦ منذ عام    ،وأوضح الوفد أنه تعيَّن     -١٢٦
  .اإلنسان وتغيري عقليتهم وإدراج دورات تدريبية يف مجيع املدارس اليت يتلقوا تدريبهم فيها

وجدد الوفد تأكيده التزام الكامريون حبقوق اإلنسان وأكد أن التوصيات املقدمـة              -١٢٧
ستؤخذ بعني االعتبار وأنه سيجري التشاور على نطاق واسع مع مجيع القطاعات من أجـل               

، ومن أجـل الوفـاء      سبتمرب/أيلول واضحة بشأن التوصيات املقبولة، قبل شهر        تقدمي ردود 
  .بااللتزامات املتعهد هبا

وأكد الوفد مرة أخرى أن أي صحفي مهين ال يواجه أدىن صـعوبة يف العمـل يف                   -١٢٨
  .الكامريون وأن هيئة تنظيمية قد أنشئت يف هذا الصدد وهي اجمللس الوطين لإلعالم

 النقاش املتعلق باملثلية اجلنسية، ذكر الوفد بأن كل جمتمع يتطور وبأنـه             وفيما خيص   -١٢٩
  .ينبغي ترك الكامريون يواصل طريقه وترك نضوج العقليات يأخذ جمراه

واختتم الوفد كلمته بتوجيه نداء إىل اجملتمع الدويل لكي يقدم الدعم للجهود الـيت                -١٣٠
ن جديد، فقد انطلقت مشاريع اقتصادية كـبرية        والواقع أن البلد ينتعش م    . تبذهلا الكامريون 

لكن إمكانيات امليزانية حمدودة، وحيتاج البلد إىل دعم اجملتمع الـدويل للنجـاح يف جعـل                
  .الكامريون بلداً كبرياً حلقوق اإلنسان

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
يف الوقت املناسب قبل     التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها        الكامريون ستدرس  -١٣١

  :٢٠١٣ سبتمرب/أيلولحلول موعد الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      تصديق على   ال  -١-١٣١

، األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة           املتعلق ببيع 
 املتعلق بإجراء تقـدمي     تياري التفاقية حقوق الطفل   الربوتوكول االخ باإلضافة إىل   

  ؛)سلوفاكيا(البالغات 

__________ 

  . حترر االستنتاجات والتوصياتمل  **  
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      تصديق على   ال  -٢-١٣١
 األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة            املتعلق ببيع 

  ؛)سلوفينيا(
قية حقوق الطفل املتعلق    الربوتوكول االختياري التفا  تصديق على   ال  -٣-١٣١
 قـانون    وإقـرار  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة         ببيع

  ؛ )إسبانيا(االجتار بالقصر ص ، ال سيما فيما خيالطفلاألسرة لتعزيز محاية حقوق 
 التصديق على الـصكوك     بوسائل منها تعزيز األسس القانونية،      -٤-١٣١

الربوتوكـول االختيـاري     ن قبيل قوق اإلنسان م  تعلقة حب املذات الصلة   الدولية  
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف       التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع    

  ؛)إندونيسيا( املواد اإلباحية
لعهـد  امللحـق با  لى الربوتوكول االختياري الثاين     تصديق ع ال  -٥-١٣١

إلغـاء عقوبـة    من مث الـشروع يف      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و     
  ؛)إسبانيا(اإلعدام مرة واحدة وإىل األبد 

ىل الربوتوكـول   عقوبة اإلعـدام واالنـضمام إ     تام ل تنفيذ إلغاء     -٦-١٣١
لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         امللحق با االختياري الثاين   

  ؛)أستراليا(
التـصديق علـى    ختفيف مجيع أحكام اإلعـدام دون إبطـاء و          -٧-١٣١

لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        امللحق با   الربوتوكول االختياري الثاين  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(والسياسية 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد الـدويل            -٨-١٣١
  ؛)إستونيا (، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعداماخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

لعهـد  امللحـق با  لى الربوتوكول االختياري الثاين     التصديق ع   -٩-١٣١
 علـى  ، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 لعقوبـة اإلعـدام     االختياريوقف  المجيع اجلرائم أو إضفاء الطابع الرمسي على        
  ؛)اجلبل األسود(حبكم الواقع 

لعهد الدويل  امللحق با وكول االختياري الثاين    الربوتاالنضمام إىل     -١٠-١٣١
وقـف  ال التـشريعات، وتكـريس      كييفوت،  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

 يف   رمسيـاً  تكريـساً   الساري حالياً  عقوبة اإلعدام االختياري حبكم الواقع لتنفيذ     
  ؛)أوروغواي(الوقت نفسه 

ة حلماية حقـوق     االتفاقية الدولي  استكمال عملية االنضمام إىل     -١١-١٣١
  ؛)اجلزائر(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
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النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -١٢-١٣١
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 :مواصلة اجلهود املبذولة للتصديق علـى االتفاقيـات التاليـة           -١٣-١٣١
الربوتوكـول  وة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري؛          تفاقيالا

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     واالختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛       
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة          

قاسـية أو الالإنـسانية   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال    
  ؛)األرجنتني(املهينة  أو

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       التصديق على   النظر يف     -١٤-١٣١
  ؛)أرمينيا(واملعاقبة عليها 

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    جرمية  صديق على اتفاقية منع     الت  -١٥-١٣١
  ؛)إستونيا(

 األساسي للمحكمة اجلنائيـة     نظام روما صديق على   النظر يف الت    -١٦-١٣١
  ؛)بوتسوانا(الدولية 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة       صديق على   الت  -١٧-١٣١
  ؛)إستونيا( اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتاو

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة       صديق على   الت  -١٨-١٣١
  ؛)غواتيماال(

  ؛)تونس (األساسينظام روما صديق على لتا  -١٩-١٣١
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع       الشروع يف إجراء      -٢٠-١٣١

  ؛)فرنسا( إىل نظام روما األساسي األشخاص من االختفاء القسري واالنضمام
التصديق على نظـام رومـا األساسـي،        ب  من جديد  التوصية  -٢١-١٣١
الربوتوكـول  وع األشخاص من االختفاء القسري،      االتفاقية الدولية حلماية مجي   و

األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل      االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع     
  ؛)أملانيا (األطفال يف املواد اإلباحية

اتفاقية حقوق  على  تصديق  ال ضماناختاذ تدابري ملموسة وفعالة ل      -٢٢-١٣١
يف أقـرب   و اً تدرجيي هاوتنفيذ،  ٢٠٠٧األشخاص ذوي اإلعاقة، املوقعة يف عام       

  ؛)كندا(وقت ممكن 
 الالجـئني   اخلاصـة بوضـع    ١٩٥١نضمام إىل اتفاقية عام     اال  -٢٣-١٣١

  ؛)جيبويت( خفض حاالت انعدام اجلنسية بشأن ١٩٦١واتفاقية عام 
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التفاقية مناهضة التعذيب   تصديق على الربوتوكول االختياري     ال  -٢٤-١٣١
  ؛)هاييت (و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةوغريه من ضروب املعاملة أ

توفري إطار قـانوين    زيادة اجلهود وتوسيع نطاقها، بوسائل منها         -٢٥-١٣١
جمال التمييز يف   كافحة  يف التصديق على اتفاقية اليونسكو مل      من خالل النظر     أقوى

  ؛)إندونيسيا(التعليم 
 التعليمجمال  التمييز يف   فحة  كا اتفاقية اليونسكو مل   تصديق على ال  -٢٦-١٣١

  ؛)جيبويت(
 اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعـاون يف         تصديق على ال  -٢٧-١٣١

  ؛)توغو(جمال التبين على الصعيد الدويل 
الـيت وافقـت    التصديق على مجيع الصكوك الدولية األخرى         -٢٨-١٣١

األول اخلاص  االستعراض الدوري الشامل      خالل الكامريون على التصديق عليها   
  ؛)هنغاريا(هبا 

 مـن التـشريعات     مجيع األحكام املتعلقة بعقوبة اإلعدام    حذف    -٢٩-١٣١
  ؛)بلجيكا (الوطنية
  ؛)تونس(إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب   -٣٠-١٣١
  عليـه  وتعاقـب  سن تشريعات حمددة حتظر التمييز العنصري       -٣١-١٣١

  ؛)املكسيك(
ل حذف املثلية اجلنسية كجرمية     إصالح قانون العقوبات من أج      -٣٢-١٣١

   ؛)إسبانيا(جنائية 
 بـني   بالتراضـي  جترمي األفعال اجلنـسية      إللغاءاعتماد تدابري     -٣٣-١٣١

لعهـد  مـع ا  اجلنس وذلك من أجل تكييف تشريعاهتا       نوع  ن من نفس    الراشدي
  ؛)أوروغواي(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 مكـرراً مـن قـانون       ٣٤٧يذ املادة   إقرار وقف اختياري لتنف     -٣٤-١٣١
العقوبة بالسجن ملدة تتراوح بني ستة أشـهر ومخـس          "العقوبات اليت تنص على     

سنوات وبغرامة لكل شخص لديه عالقات جنسية مع شخص آخر من نفس نوع             
، وتشجيع نبذ العنف جتاه اجلميع، بغض النظر عن امليل اجلنسي، ومحايـة             "اجلنس

  ؛)كندا( مبن فيهم احملامون الذين يتولون الدفاع عنهم املدافعني عن هذه احلقوق،
ين من نفـس    الراشد بني   بالتراضياجلنسية  عالقات   جترمي ال  عدم  -٣٥-١٣١
  ؛)فرنسا(اجلنس نوع 
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املثليـات واملثلـيني     املثلية ومحاية    اجلنسيةعالقات   جترمي ال  عدم  -٣٦-١٣١
عرض للعنف على يـد     ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية من الت       

أفراد آخرين من اجملتمع ومكافحة التحامل ضدهم من خالل تنظـيم محـالت             
  ؛)أملانيا(إلذكاء الوعي 

 االستعراض الدوري الـشامل يف       املقدمة خالل  التوصيةتكرار    -٣٧-١٣١
  ؛)هولندا(إىل عدم جترمي املثلية اجلنسية يف الكامريون ، والداعية ٢٠٠٩عام 
ين من نفـس    الراشد بني   بالتراضياجلنسية  فعال   األ  جترمي عدم  -٣٨-١٣١
واعتماد تدابري للقضاء على التحامل االجتماعي والوصم إزاء املثلية         اجلنس  نوع  

  ؛)املكسيك(اجلنسية 
ـ  ،اعتماد قانون حمدد ملكافحة العنف والتمييز ضد املرأة         -٣٩-١٣١ شمل ي

  ؛)كوستاريكا (ياالغتصاب الزوجوحظر الزواج القسري 
، مع إيالء   عليهعاقبة  امل مبنع االغتصاب و   ةها املتعلق اتنقيح تشريع   -٤٠-١٣١

  ؛)بلجيكا (يالغتصاب الزوجلاهتمام خاص 
باعتبارها جرميـة    األنثويةممارسة تشويه األعضاء التناسلية     جترمي    -٤١-١٣١

  ؛)إسبانيا (العقوباتيف قانون 
قـة بظـاهرة     املتعل  التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية     ضمان  -٤٢-١٣١

رح يف ي اقُتذ هذه املمارسة الجترميوسن قانون   ،األنثويةتشويه األعضاء التناسلية    
  ؛)قربص(عامني منذ   العقوباتتنقيح قانون

األنثويـة  رم تشويه األعضاء التناسلية     جت حمددة اتتنفيذ تشريع   -٤٣-١٣١
  ؛)ليةيرلندا الشماأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(والعنف املرتيل 

األنثويـة  تشويه األعضاء التناسلية    ممارسة  اعتماد قانون بشأن      -٤٤-١٣١
م هـذه املمارسـات   ليجـرِّ النساء والفتيـات،   بوغريها من املمارسات الضارة 

  ؛)أوروغواي(على وجه التحديد  باعتبارها جرائم
 تـشويه   للقضاء على ظاهرة   اعتماد سياسة عامة شاملة وقانون      -٤٥-١٣١

  ؛)أملانيا(األنثوية ناسلية األعضاء الت
األنثويـة  اعتماد تشريعات حتظر تشويه األعـضاء التناسـلية           -٤٦-١٣١
 مع توصية االستعراض الدوري     شياًامت،   بشأن هذه املسألة   مواصلة إذكاء الوعي  و

  ؛)هنغاريا (ها الكامريون سابقاًالشامل اليت قبلت
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ع أشكال التمييز    للقضاء على مجي   هاتكثيفواجلهود  بذل  مواصلة    -٤٧-١٣١
  ظـاهرة   اعتماد خطة وطنية للقضاء علـى      بوسائل منها  املرأة،   يف حق والعنف  

  ؛)فرنسا (األنثويةتشويه األعضاء التناسلية 
عمل  حقوق املرأة، مبا يف ذلك ال      تعزيزمواصلة التدابري املتخذة ل     -٤٨-١٣١

  ؛)دياكمبو(ته املرأة ومكافحيف حق نع العنف ملاجلاري بشأن مشروع قانون 
 جترمي تشويه األعـضاء التناسـلية     لتشديد  اختاذ التدابري املناسبة      -٤٩-١٣١

  ؛)هاييت( وعي السكان إذكاءواألنثوية 
اج ومجيع أشكال االعتداء والعنف يف إطار الزو جترمي العنف املرتيل   -٥٠-١٣١

 عاقبةامل و القسريحظر ممارسة الزواج املبكر والزواج      و باعتبارها جرائم،    اجلنسي
  ؛)املكسيك( القانون عليهما مبوجب

املرأة والتمييـز   يف حق   نع مجيع أشكال العنف     ملاعتماد تشريعات     -٥١-١٣١
  ؛)بولندا(القائم على نوع اجلنس 

والقضاء  العنف يف حق املرأة   اعتماد مشروع القانون املتعلق مبنع        -٥٢-١٣١
  ؛)مجهورية مولدوفا(عليه 
وطنيـة حتظـر    الل سن تشريعات    واصلة تعزيز جهودها من خ    م  -٥٣-١٣١

الـوعي حبقـوق املـرأة      إذكاء  وتعزيز جهودها الرامية إىل     ،  املمارسات الضارة 
  ؛)جنوب أفريقيا(

 على التـشريعات     بسرعة  املوافقة  من أجل  جهودهابذل  مواصلة    -٥٤-١٣١
  ؛)الربازيل(ماية حقوق الطفل حب املتعلقة
 محايـة أطفـال     بشأنجلنة حقوق الطفل    توصيات  مواصلة تنفيذ     -٥٥-١٣١

  ؛)مصر(الشوارع 
هـا   أشكال العنف يف حق األطفال، مبا في     مجيعاعتماد قانون حيظر      -٥٦-١٣١

القانون  هذا   ضمان أن يكون   و ،٢٠١٤، وتنفيذه حبلول عام     املمارسات الضارة 
  ؛)يرلنداأ( مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان متماشياً
  ؛)الفلبني (هاوتنفيذ وق الطفلاعتماد تشريعات أقوى بشأن حق  -٥٧-١٣١
حظـر  و،  نية لألطفال من مجيع أشكال العنف     تعزيز احلماية القانو    -٥٨-١٣١

  ؛)بولندا (مناسبة تدابري تشريعية من خالل اختاذمجيع أشكال العقوبة البدنية 
فل ومشروع  التعجيل باعتماد مشروع القانون املتعلق حبماية الط        -٥٩-١٣١

  ؛)مجهورية مولدوفا( قانون األشخاص واألسرة
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تعزيز لخطة العمل الوطنية    اعتماد   من أجل إمتام   هاجهودمضاعفة    -٦٠-١٣١
  ؛)السودان (هاتنفيذ يف شروعوال حقوق اإلنسان

ـ مواصلة تعزيـز      -٦١-١٣١  الوطنيـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان         اآلياهت
  ؛)أوزبكستان(

 دقا اليت ص  تركيز على تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      ال  -٦٢-١٣١
  ؛)أفغانستان(عليها البلد 

 حلقـوق  صكوك الدوليةلكي تدرج يف قانوهنا احمللي ال    تدابري  ختاذ  ا  -٦٣-١٣١
  ؛)أستراليا( اإلنسان اليت هي طرف فيها

قوق اإلنسان عن طريق تنفيـذ      أفضل حل  محاية   االستمرار يف توفري    -٦٤-١٣١
 ا أن تـوفر محايـة فعالـة       من شأهن اليت  ،   مؤخراً املعتمدةالقوانني وخطط العمل    

  ؛)كمبوديا (ال سيما ملن هم أشد ضعفاً، هاواطنيمل
صحافة ال اليت تنظم جمال   وإصالح التشريعات    جترمي التشهري  عدم  -٦٥-١٣١

  ؛)أملانيا(مزيد من احلرية للصحفيني والكتاب من أجل ضمان 
ات  من قانون اإلجراء   ٦٢لتزام بضمان االمتثال الكامل للمادة      الا  -٦٦-١٣١
، وذلـك  " املقضي بـه   األمربالدعوى العامة تسقط     ": اليت تنص على أن    اجلنائية

  ؛)كندا(لضمان عدم حماكمة شخص عدة مرات على اجلرمية نفسها 
مواصلة عملية التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان،           -٦٧-١٣١
كـوت   (البلد طرفاً فيهـا بعـد       يصبح تلك اليت مل  والتوقيع عليها،   جرى  اليت  
  ؛)ديفوار
راجعة العملية احلالية مل  إطار  يف  اليت تبذهلا   هود اإلجيابية   اجلمواصلة    -٦٨-١٣١

قـوق اإلنـسان    يف جمال ح   الدولية   ا مع التزاماهت  مواءمتهاالوطنية بغية   قوانينها  
  ؛)مصر(

عايري امل القانوين الداخلي هانظامتضمني  الرامية إىلتكثيف جهودها   -٦٩-١٣١
  ؛)النيجر( لية الرامية إىل القضاء على التمييز القائم على نوع اجلنسالقانونية الدو

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز استقالل اللجنة الوطنية حلقوق           -٧٠-١٣١
  ؛)كوستاريكا(املوارد املالية والبشرية الالزمة ب وتزويدهااإلنسان واحلريات 

  ؛)النيجر( باريس  ملبادئمواصلة تعزيز اللجنة الوطنية وفقاً  -٧١-١٣١
قـوق  السامية حل فوضية  احلفاظ على مستوى تعاوهنا الرفيع مع امل        -٧٢-١٣١

   ؛)نيجرييا(اإلنسان وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة 
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 بناء القدرات واملـساعدة     فيما خيص التماس املزيد من املساعدة       -٧٣-١٣١
  ؛)يونسريال(التقنية يف اجملاالت احملددة يف التقرير الوطين 

األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان،       التعاون مع آليات      سبل تعزيز  -٧٤-١٣١
كـوت   ( لألمم املتحدة  اإلجراءات اخلاصة يف إطار   املكلفني بواليات   مع  سيما   ال

  ؛)ديفوار
  ؛)النيجر(هيئات املعاهدات تكثيف وترية التعاون مع   -٧٥-١٣١
  ؛)لوفينياس(إلجراءات اخلاصة إىل اتوجيه دعوة دائمة   -٧٦-١٣١
يف إطـار اإلجـراءات     بواليات  إىل املكلفني   توجيه دعوة دائمة      -٧٧-١٣١

  ؛)تونس( اخلاصة للمجلس
لألمم املتحدة  إلجراءات اخلاصة   إىل ا دائمة  مفتوحة و توجيه دعوة     -٧٨-١٣١

  ؛)شيلي(
  ؛)غواتيماال(إلجراءات اخلاصة إىل ا مفتوحةتوجيه دعوة   -٧٩-١٣١
إىل مجيع املكلفني بواليات والسماح للمقـرر        توجيه دعوة دائمة    -٨٠-١٣١

 واملقرر اخلاص املعين حبالة املـدافعني       حرية الرأي والتعبري  احلق يف   باخلاص املعين   
  ؛)هنغاريا(عن حقوق اإلنسان بزيارة البلد 

اجلبل (املواضيعية  إلجراءات اخلاصة   إىل مجيع ا   دائمةتوجيه دعوة     -٨١-١٣١
  ؛)األسود
لزيـارة الكـامريون    إلجراءات اخلاصة   إىل ا  دائمةة  توجيه دعو   -٨٢-١٣١

  ؛)سرياليون(
 اليت  مواصلة جهودها الرامية إىل تعديل أو إلغاء مجيع التشريعات          -٨٣-١٣١

 التوافـق   ضمان و ، مبلكية األراضي  املتعلق، مبا يف ذلك التمييز      تنطوي على متييز  
  ؛)بلغاريا (تشريعيبني القانون العريف والقانون ال

اختاذ إجراءات عامة من أجل القضاء على التمييز على أساس امليل   -٨٤-١٣١
  ؛)إسبانيا(اجلنسي 
ي االجتمـاع  من أجل التـصدي للتحامـل  اختاذ التدابري املناسبة     -٨٥-١٣١

 ةوالعنف ضد أشخاص بـسبب ميـوهلم اجلنـسي         والتمييزالتحرش  والوصم و 
  ؛)أوروغواي(
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املثليات واملثلـيني    ضد   لتمييز ا تفاديالتدابري الضرورية ل  اعتماد    -٨٦-١٣١
هم وإدمـاج وحلمايتـهم   ،  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية      

  ؛ )األرجنتني(
التشريعية واإلداريـة،   ها التدابري   ذ مجيع التدابري الالزمة، مبا في     اختا  -٨٧-١٣١

  والقـضاء عليهـا    لتمييزية على أساس امليل اجلنسي    حلظر مجيع أشكال املعاملة ا    
  ؛)بلجيكا(

  من التـدابري اعتماد مزيد من التدابري التشريعية واإلدارية وغريها     -٨٨-١٣١
  ؛)اجلمهورية التشيكية(للقضاء على املعاملة التمييزية على أساس اهلوية اجلنسانية 

 احلمايـة   بطـرق منـها   تعزيز املساواة يف املعاملة أمام القانون،         -٨٩-١٣١
سـتخدام املـوارد    املساواة يف ا  يف  ق  احلاليد و واالجتماعية واحلق يف تسجيل امل    

  ؛)تايلند(الطبيعية 
  ؛)مجهورية مولدوفا(املواليد مجيع تسجيل لستراتيجية تطبيق ا  -٩٠-١٣١
 من أجل حتسني    املواليدمجيع  تسجيل  لستراتيجية  االبدء يف تطبيق      -٩١-١٣١

  ؛)سرياليون(مستوى تسجيل املواليد يف البلد 
 إلغاء عقوبـة اإلعـدام    ن اخلطوات اليت تفضي إىل      مزيد م اختاذ    -٩٢-١٣١

السجن مدى  ب وختفيف مجيع عقوبات اإلعدام القائمة إىل عقوبات      ،  بشكل رمسي 
  ؛)سلوفاكيا(احلياة 
  ؛)سلوفينيا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٩٣-١٣١
  ؛)توغو(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٩٤-١٣١
  ؛)بلجيكا(ون إقرار وقف تنفيذ عمليات اإلعدام حبكم القان  -٩٥-١٣١
إلغاء عقوبة اإلعدام من أجل استدامة وقف عمليـات اإلعـدام             -٩٦-١٣١

  ؛)فرنسا(حبكم الواقع 
  ؛ )رواندا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٩٧-١٣١
اختاذ تدابري فعالة وملموسة للقضاء على التعـذيب يف الـسجون      -٩٨-١٣١

  ؛)مجهورية كوريا(
 على أيدي قوق اإلنسان   حلانتهاكات   وقوعتحقيق يف ادعاءات    ال  -٩٩-١٣١

لقضاء على هذه املمارسة، عند االقتـضاء       ل  الالزمة اختاذ التدابري وقوات األمن،   
  ؛)سرياليون(
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 السجون ومراكز   أوضاعحتسني  من أجل   ختصيص املوارد املناسبة      -١٠٠-١٣١
وحصول  اهلياكل األساسية،    ا من حتياجاهتمعاجلة ا فيما خيص   االحتجاز، ال سيما    

 والرعاية ي، الصح صرفالخدمات  ووالغذاء،  السجناء على مياه الشرب املأمونة      
  ؛)سلوفاكيا(املشورة القانونية ، فضالً عن الطبية
 وتوسـيع   حتسني ظروف االحتجاز  برنامج  تدابري  التعجيل بتنفيذ     -١٠١-١٣١

  ؛)الرأس األخضر(ختفيض فترة االحتجاز السابق للمحاكمة و، نطاق هذه التدابري
 مبا يف   ،مواصلة اجلهود احلالية الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز         -١٠٢-١٣١

  ؛)مصر(السجون اكتظاظ ذلك احلد من 
  ؛)إثيوبيا(أوضاع السجون يف البلد حتسني مواصلة   -١٠٣-١٣١
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان ظروف معيشية أفـضل أثنـاء             -١٠٤-١٣١

  ؛)فرنسا(االحتجاز 
  ؛)السنغال(سني ظروف االحتجاز مواصلة حت  -١٠٥-١٣١
وإنفاذ أحكام قانون   عتقال واالحتجاز التعسفيني،    االمتناع عن   الا  -١٠٦-١٣١

وفقـاً  لحد من االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة،         اإلجراءات اجلنائية احلايل ل   
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       العهد  املنصوص عليها يف   لاللتزامات

  ؛)األمريكيةالواليات املتحدة (
ووضع حد صوصية،  اخلمي  حت  يت من الدستور، ال   ١٢احترام املادة     -١٠٧-١٣١

  متصلة بتهممالحقات   و ةتعسفي ت تؤدي إىل اعتقاال   ، اليت هذه املادة  النتهاكات
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (بعالقات مثلية بالتراضي

نـسي املثلـي    اليت جترم النـشاط اجل    تعجيل بإلغاء التشريعات    ال  -١٠٨-١٣١
  ؛)أستراليا(فراج عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم واإل بالتراضي،

أشـخاص  ضد    اليت قامت هبا الشرطة    التحقيق يف أعمال العنف     -١٠٩-١٣١
  ؛)بلجيكا (املفترض أو  اجلنسي الفعليهمليمبسبب 
توفري احلماية الكافية للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان الـذين             -١١٠-١٣١
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية         اعدون  يس
  ؛)بلجيكا(

اليت ارُتكبت يف حق      واالعتداء التهديدأفعال  التحقيق يف   مواصلة    -١١١-١٣١
  ؛)إسبانيا(إىل العدالة اجلناة  ميتقد و،مدافعني عن حقوق اإلنسان وصحفيني

املدافعني عن حقوق اإلنسان    ورية جلميع   الفو  الفعالة توفري احلماية   -١١٢-١٣١
  ؛)يرلندا الشماليةأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل(
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 كامـل يف مجيـع       على حنـو   تحقيقمجيع اجلهود من أجل ال    بذل    -١١٣-١٣١
ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان والـصحفيني        املوجهة  التهديدات واهلجمات   

  ؛)لتشيكيةاجلمهورية ا(وتقدمي اجلناة إىل العدالة 
االستعراض الـدوري   إطار   يف   ليت تعهدت هبا  التقيد بااللتزامات ا    -١١٤-١٣١

 حقوق املدافعني عن حقـوق اإلنـسان        من خالل احترام   ٢٠٠٩الشامل لعام   
غرامـات أو   أي  فـرض   وعدم  ،   وحرياهتم ومحايتها على حنو كامل     والصحفيني

 سية أو ا الـسي  ئهـم  عـن آرا   مإعـراهب بسبب  أشخاص  عقوبات بالسجن على    
  ؛)هنغاريا( للحكومة احلالية تهممعارض
إلنـسان املعرضـني    توفري احلماية الكافية للمدافعني عن حقوق ا        -١١٥-١٣١

التعبري والتجمع الـسلمي    لحق يف حرية    هذه احلماية باألخص ل    وتغطيةللخطر،  
  ؛)يرلنداأ(مجعيات وتكوين 
 حقوق اإلنسان   ات ألنشطة الصحفيني واملدافعني عن    و م جوهتيئة    -١١٦-١٣١

  ؛)تونس(واجلهات الفاعلة األخرى يف اجملتمع املدين 
هبـدف   اعتماد قوانني حمددة أو إلغاء تشريعات قائمـة          النظر يف   -١١٧-١٣١

  ؛)تايلند(مكافحة العنف يف حق املرأة 
تكثيف محالت التوعية والتثقيف لفائدة السلطات احمللية واألسـر     -١١٨-١٣١

مشكلة الـزواج    من أجل مكافحة     السكانعامة  دينيني و والزعماء التقليديني وال  
  ؛)توغو ( على حنو فعالالقسريالزواج املبكر و
  ؛)أوروغواي (القسريالزواج الزواج املبكر و منع  -١١٩-١٣١
وضع قوانني وسياسة للصحة العامة ترمي إىل القضاء على ظاهرة            -١٢٠-١٣١

  ؛)جيكابل(تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وتنفيذها 
مواصلة إجياد التدابري الفعالة من أجل معاجلة الشواغل اليت أعرب            -١٢١-١٣١

اللجنـة املعنيـة   و عنها عدد من هيئات املعاهدات، مبا فيها جلنة حقوق الطفـل     
 وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية الـيت         بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
  ؛ )بوتسوانا(األطفال واستغالهلم ألغراض جتارية ُتعىن مبسألة االجتار بالنساء و

مواصلة عملها الرامي إىل القضاء على ممارسة تشويه األعـضاء            -١٢٢-١٣١
  ؛)بوروندي(التناسلية األنثوية 

كثيف أنشطة إذكاء الوعي للقضاء على ظاهرة تشويه األعضاء         ت  -١٢٣-١٣١
  ؛)شيلي(التناسلية األنثوية 
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ع املرأة، ومكافحة العنف الذي تتعرض لـه،        مواصلة تعزيز وض    -١٢٤-١٣١
  ؛)الصني(والقضاء على املمارسات الضارة بالنساء يف وقت مبكر 

مواصلة مساعيها فيما خيص مكافحة املمارسات التقليدية الضارة          -١٢٥-١٣١
  ؛)إثيوبيا(

 مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء بشكل تام على املمارسـات           -١٢٦-١٣١
  ؛)رواندا( املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية التقليدية الضارة

املتعلقـة   مضاعفة اجلهود الرامية إىل القضاء علـى املمارسـات          -١٢٧-١٣١
  ؛)غواتيماال( وكّي الثدينيبتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية           -١٢٨-١٣١
  ؛)السنغال(ية األنثو
مواصلة تعزيز جهودها فيما خيص النهوض باملساواة بني اجلنسني،           -١٢٩-١٣١

  ؛)ماليزيا(ومكافحة مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس 
تكثيف جهودها يف جمال مكافحة العنف والتمييز ضـد املـرأة،             -١٣٠-١٣١

  ؛)هولندا(واحترام املرأة 
 إىل تعزيز حقوق املرأة ومكافحة العنـف        تكثيف اجلهود الرامية    -١٣١-١٣١

  ؛)انيجريي( والتمييز ضد املرأة
 وتقـدمي   مكافحة العنف يف حق املرأة     مواصلة اجلهود الرامية إىل     -١٣٢-١٣١

وزعماء اجملتمع بشأن النتـائج الـضارة للـزواج         واألسر  معلومات إىل النساء    
طـار محلـة   ، مبـا يف ذلـك ضـمن إ       القسري وغريه من أشكال العنف املرتيل     

" عنف املـرتيل ضـد املـرأة       لل ، سنضع حداً  معاً" اليت حتمل عنوان     ٢٠١٢ عام
  ؛)الروسي االحتاد(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشـكال اسـتغالل             -١٣٣-١٣١
األطفال واالعتداء عليهم ومنعها بشكل فعال، بوسائل منها مالحقة املتورطني يف           

  ؛)سلوفينيا(هذه األفعال 
تكثيف السياسة العامة والتدابري من أجل تعزيز حقوق اإلنـسان            -١٣٤-١٣١

للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك مكافحة التمييز العنـصري واالجتـار باألطفـال             
  ؛)فييت نام(واستغالهلم جنسياً 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق األطفـال             -١٣٥-١٣١
  ؛ )أرمينيا( اجملتمع والفئات الضعيفة األخرى يف
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مواصلة مواجهة التحديات احلالية واملستقبلية، بـصرامة، لكـي           -١٣٦-١٣١
يتعرض مجيع أطفاهلا، باألخص، ألي انتهاك حلقوقهم، ال سـيما حلقهـم يف              ال

  ؛)جزر القمر(التعليم 
تعزيز جهودها الرامية إىل منع مجيع أشكال انتهاكات حقوق املرأة            -١٣٧-١٣١

مجهوريـة  (ا فيها االستغالل اجلنسي وعمل األطفال واالجتار بالبشر         والطفل، مب 
  ؛)كوريا
التماس املساعدة التقنية لتعزيز بناء قدرات املوظفني القـضائيني           -١٣٨-١٣١

وأفراد قوات إنفاذ القانون واملوظفني املدنيني يف جمال حقوق اإلنسان والفـساد،      
كافحة الفساد يف مجيع الوزارات     فضالً عن تدريب رؤساء اللجان املسؤولة عن م       

  ؛)أنغوال(
احترام أحكام القوانني القائمة اليت تنظم حريات تكوين مجعيـات            -١٣٩-١٣١

والتجمع والتعبري، والقضاء على سوء استخدام أحكـام لتقييـد التجمعـات            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السياسية والنشاط النقايب وانتقاد احلكومة 

 أوضاع العمال وأصحاب العمل لكي يتمتعوا حبقهـم يف          حتسني  -١٤٠-١٣١
تكوين منظماهتم اخلاصة وباحلماية الالئقة من أي فعل متييزي يهدف إىل تقويض            

  ؛)أوروغواي(حرية تكوين مجعيات 
كفالة حرية التعبري والصحافة من خالل عدم جترمي مجيع خمالفات            -١٤١-١٣١

تهديد واهلجمات ضد مدافعني عـن      الصحافة، ومالحقة مجيع مرتكيب أعمال ال     
  ؛)فرنسا(حقوق اإلنسان وصحفيني 

مواصلة جهودها وتعزيزها من أجل النهوض حبقوق املرأة، مـع            -١٤٢-١٣١
  ؛)الربازيل(التشديد باألخص على ضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل 

االستمرار يف اختاذ التدابري الرامية إىل محاية احلقوق االجتماعيـة            -١٤٣-١٣١
  ؛)أوزبكستان(وتعزيزها 

مواصلة تعزيز سياساهتا يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           -١٤٤-١٣١
والثقافية هبدف توفري أفضل مستوى معيشي ممكن لشعبها، ولتحقيق هذا اهلدف           

فرتويـال  مجهوريـة   (من املهم جدا االعتماد على تعاون اجملتمع الدويل وتضامنه          
  ؛)البوليفارية

  ؛)زمبابوي(واصلة حتسني األوضاع يف القطاعات االجتماعية م  -١٤٥-١٣١
  ؛)اجلزائر(تكثيف برامج مكافحة الفقر   -١٤٦-١٣١



A/HRC/24/15 

33 GE.13-15470 

مواصلة تعزيز تعاوهنا مع شركاء إقليميني ودوليني ملواصلة الربامج           -١٤٧-١٣١
  ؛)الفلبني(اإلمنائية الرامية إىل تعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية لشعبها 

مواصلة جهودها فيما يتعلق بإمدادات األغذية وتوفريها ملواطنيها          -١٤٨-١٣١
  ؛)اململكة العربية السعودية(

مواصلة تطوير اخلدمات الصحية وزيادة توسيع نطاق التغطية مبياه           -١٤٩-١٣١
الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي لتحسني محاية حق سكاهنا يف الصحة           

  ؛)الصني(
تدابري املمكنة للحد من الوفيات النفاسية ووفيـات  اعتماد مجيع ال   -١٥٠-١٣١

األطفال وتيسري حصول النساء واملراهقني على خـدمات الـصحة اجلنـسية            
  ؛)أوروغواي(واإلجنابية 

االستراتيجية ملكافحة فريوس نقـص     الوطنية  اخلطة  مواصلة تنفيذ     -١٥١-١٣١
اخلدمـة  بتغطية  ال   ومواصلة اإلجراءات الرامية إىل حتسني     اإليدز/املناعة البشرية 

  ؛)كوبا(الصحية 
افحـة فـريوس نقـص املناعـة        مضاعفة جهودها يف جمـال مك       -١٥٢-١٣١

  ؛)عمان (اإليدز/البشرية
فـريوس  قدمي برامج الرعاية الصحية للمرضى املصابني ب      مواصلة ت   -١٥٣-١٣١

 والعمل من أجل منع انتشار هذا الفريوس يف اجملتمع          اإليدز/نقص املناعة البشرية  
  ؛)ملكة العربية السعوديةامل(

 فـريوس نقـص املناعـة       بـرامج الوقايـة مـن     مواصلة تنفيذ     -١٥٤-١٣١
وتقدمي الرعاية والعالج للمصابني به من أجل احلد أكثر من معدل      اإليدز/البشرية
  ؛)سنغافورة(انتشاره 
-٢٠١١استراتيجية القطـاع الـصحي للفتـرة    مواصلة تنفيذ    -١٥٥-١٣١

  ؛)قريغيزستان (٢٠١٥
ضمان حـصول النـساء علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة            -١٥٦-١٣١

  ؛)قريغيزستان(
العمل من أجل حتسني الرعاية الصحية لألطفال يف إطـار     مواصلة    -١٥٧-١٣١

  ؛)انيجريي( ة التكفل املتكامل مبعاجلة أمراض األطفالاستراتيجي
ع تكثيف محلتها للتثقيف حبقوق اإلنسان وإذكاء الوعي هبا وتوسي          -١٥٨-١٣١

  ؛)أوغندا(نطاق هذه احلملة إىل جانب التصدي للتحديات املذكورة يف تقريرها 
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 تعزيز خططها الرامية إىل التثقيف حبقوق اإلنسان وإذكاء         مواصلة  -١٥٩-١٣١
  ؛)زمبابوي(الوعي هبا وتوسيع نطاق هذه اخلطط 

 االضطالع بأنشطة التواصل إلذكاء وعي الناس بـشأن         مواصلة  -١٦٠-١٣١
  ؛)أفغانستان(ق اإلنسان قضايا حقو

 جمال التعليم هبدف حتقيق زيـادة يف معـدالت        تعزيز جهودها يف      -١٦١-١٣١
  ؛)إثيوبيا (االلتحاق باملدارس

مواصلة االستثمار يف اهلياكل األساسية الضرورية، اليت تساهم يف           -١٦٢-١٣١
  ؛)نيكاراغوا(حتسني فرص اجلميع يف احلصول على التعليم 

هودها فيما خيص حتسني مـستوى تعلـيم الفتيـات          مواصلة ج   -١٦٣-١٣١
  ؛)عمان(

مواصلة التركيز على تعزيز فرص اجلميع يف احلصول على التعليم            -١٦٤-١٣١
  ؛)سنغافورة(وحتسني نوعية نظامها التعليمي 

مراجعة التشريعات من قبيل القانون املعتمد مؤخراً بشأن محايـة            -١٦٥-١٣١
 ملنع التمييز يف حق هـؤالء األشـخاص         األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبم    

بشكل فعال وضمان املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص هلم ومحايتهم من املضايقة           
  ؛)سلوفاكيا(والعنف واالعتداء يف مجيع جوانب احلياة 

االستمرار يف األخذ بنهجها اإلجيايب فيما خيص مواصلة تعزيز رفاه           -١٦٦-١٣١ 
ة حقوقهم هبدف حتـسني أوضـاعهم املعيـشية         األشخاص ذوي اإلعاقة ومحاي   

  ؛)ماليزيا(
مواصلة سياستها الرامية إىل اإلدماج االجتماعي للفئات الضعيفة          -١٦٧-١٣١
  ؛)بوروندي (مجاعيت البيغمي وإمبورورومثل 
قوق سكان البلد األصـليني،      تعزيز التدابري الرامية إىل النهوض حب       -١٦٨-١٣١

املواطنة واألراضي واللجوء إىل القضاء والتعليم ال سيما فيما خيص حصوهلم على    
  ؛)الرأس األخضر(

املضي قدماً يف ضمان إمكانية حصول األطفال والسكان األصليني           -١٦٩-١٣١
  ؛)مصر(على اخلدمات الصحية 

  فيما يتعلق حبقوق اإلنسان    مواصلة براجمها الرامية إىل تعزيز قدرهتا       -١٧٠-١٣١
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية ( اجملتمع املدينيفلجهات الفاعلة يف الدولة ول
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مواصلة تعزيز الربامج التدريبية املتعلقة حبقوق اإلنـسان لـصاحل       -١٧١-١٣١
املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وغريهم من أصحاب املـصلحة ذوي الـصلة             

  ؛)ميامنار(
ر عن موقف الدولة    ّبأو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تع      /مجيع االستنتاجات و    -١٣٢

فهم أهنا حتظى بتأييد     يُ وينبغي أالّ . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .الفريق العامل بكامله
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