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

 إىل ٨، دورته السابعة يف الفتـرة من  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
لسة العاشـرة املعقـودة            بأنغوال يف اجل  وجرى االستعراض املتعلق    . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩
. وترأس وفد أنغوال وزير العالقات اخلارجية جورج شـيكويت        . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢يف  

 ١٦واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن أنغوال يف اجللسة الرابعـة عـشرة املعقـودة يف                 
  .٢٠١٠فرباير /شباط

 فريق املقـررين التـايل      اختار جملس حقوق اإلنسان   ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .جيبويت وشيلي وإندونيسيا: بأنغواللتيسري االستعراض املتعلق ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :أنغوالاالستعراض املتعلق ب
  ؛A/HRC/WG.6/7/AGO/1)) (أ(١٥للفقرة عرض خطي مقدم وفقاً /تقرير وطين  )أ(  
) ب(١٥وفقـاً للفقـرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق         )ب(  

)(A/HRC/WG.6/7/AGO/2؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

A/HRC/WG.6/7/AGO/3).(  
عدهتا سـلفا الـدامنرك     وأحيلت إىل أنغوال عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أ           -٤

وهنغاريا والتفيا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واجلمهوريـة           
وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع      .التشيكية وأملانيا والنرويج واألرجنتني وبلجيكا وهولندا     

  .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  ملية االستعراضموجز مداوالت ع  - أوالً  
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      .  وفداً ٥٦أثناء احلوار التفاعلي، أدىل ببيانات        -٥

  .الفرع الثاين من هذا التقرير

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
سـاً  أفاد وفد أنغوال أن البلد شهد بعد استقالله مراحل خمتلفة ميكن أن تلخَّص أسا               -٦

، اليت شهدت الدفاع عن سيادة البلد وسـالمة         ١٩٩٢ إىل ١٩٧٥الفترة من   ‘ ١‘: كما يلي 
 اليت ُوضعت خالهلا، عن طريق تنقيح الدسـتور،  ٢٠٠٢ إىل  ١٩٩٢الفترة من   ‘ ٢‘أراضيه؛  
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أسس تعدد األحزاب واليت شهدت تعميق اإلصالحات من أجل قيام دولة دميقراطية ودولـة              
 ،٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٢الفترة مـن    ‘ ٣‘ليت جدت يف فترة ما بعد االنتخابات؛        القانون، رغم األزمة ا   

  . السالم وتعزيز عملية املصاحلة وإعادة اإلعمار على الصعيد الوطينحقيقاليت اتسمت بت
 ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٥وبدأت أنغوال مرحلة جديدة شهدت إصدار دستور جديد يف            -٧

  .ئياً دولة دميقراطية ودولة القانونيكرس هناية املرحلة االنتقالية وينشئ هنا
وأثبتت جتربة أنغوال أن السالم ودولة القانون واحترام احلقوق واحلريات الفردية هي              -٨

وحـدها الكفيلـة بتأمني االستقرار الالزم للتنمية املستدامة وبالتـايل التمتـع بـاحلقوق             
تج احمللي اإلمجـايل ألنغـوال، يف       وبناء على ذلك، زاد النا    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 يف  ١٤,٦، بنسبة ضعفني وستة أعشار وبلغ متوسط النمو الـسنوي           ٢٠٠٨-٢٠٠٢الفترة  
واتسع نطـاق   . كما ارتفع مستوى ونسق منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل          . املائة

ة يف   وحد ١ ٩٨٦ إىل   ٢٠٠٣ وحدة يف عام     ٩٦٥الشبكة الصحية فارتفع عدد وحداهتا من       
 وحدة يف عام    ٦٩٦وارتفع عدد وحدات الرعاية الصحية األولية والثانوية من         . ٢٠٠٨عام  

، يف حني ارتفع عدد املراكز الصحية واملستشفيات ٢٠٠٨ وحدة يف عام ١ ٤٨٥ إىل ٢٠٠٣
وارتفع عدد  .  على التوايل  ١٣٢ إىل   ٥٢ ومن   ٣١٧ إىل   ١٦٢احمللية خالل الفترة نفسها من      

، منها كلية خاصة وُهيِّئت الظروف املناسبة لفتح سبع مـدارس           ٦ إىل   ١كليات الطب من    
 يف  ٣٥وارتفعت نسبة تغطية التطعيم من      . عليا لتكنولوجيات الصحة يف سبعة أقاليم أكادميية      

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٨٠ إىل ٢٠٠٢املائة يف عام 
 نظام التعليم، مـن     ويف قطاع التعليم، وضعت احلكومة اخلطة الوطنية إلعادة هيكلة          -٩

أجل إعادة تأهيل هذا النظام وتعزيزه وتوسيعه هبدف زيادة إمجايل معدل االلتحاق بـالتعليم              
.  يف املائة  ٧٧ وخفض مستوى األمية بنسبة      ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ١٢٧االبتدائي بأكثر من    

رية، مثل توحيد لغة    وفيما يتعلق بربامج التعليم اخلاص باملعوقني، وباإلضافة إىل املشاريع اجلا         
اإلشارة، وإنشاء املركز الوطين لتشخيص ومتابعة التالميـذ ذوي االحتياجـات التعليميـة             

 أستاذاً، بيد أن هذا الـرقم ال يغطـي          ٣ ١٢٨اخلاصة، يعمل يف املدارس اخلاصة هبذه الفئة        
  . يف املائة من احتياجات الفئة املستهدفة٥٠سوى نسبة 

الرغم من أن الطريق ال تزال طويلة أمام أنغوال، فإن اجملتمـع            وأشار الوفد إىل أنه ب      -١٠
الدويل كذلك يعي ما يقع عليه من واجبات، وال سيما يف جماالت متويل التنميـة واحتـرام                 

  .االلتزامات املتخذة يف املؤمترات الدولية الكربى
اقات السالم  وأشار وفد أنغوال إىل مراجعة القانون الدستوري، وإىل التوقيع على اتف            -١١

واعتماده، وهي املراحل احلامسة الثالث اليت مثلت إطاراً         واملوافقة مؤخراً على الدستور اجلديد    
  .لتحديد الفترة املشمولة بالتقرير الوطين
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ومثة عنصر آخر بدا مهماً لتحديد الفترة اليت يغطيها التقرير، وهو قرار جملس األمن                -١٢
 لبعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال ونقـل         ٢٠٠٢ عام   التابع لألمم املتحدة بوضع حد يف     

مجيع الواليات الـيت كـانت متارسها سابقاً مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            
إىل املنسق املقيم، ويف ذلـك دليل على أنه مل تعد توجد يف أنغوال شواغل تتعلـق حبمايـة                  

  .حقوق اإلنسان
رها الوطين أمهية أكرب إىل احلقوق املتعلقـة مباشـرةً بتنفيـذ            وأولت أنغوال يف تقري     -١٣

. االستراتيجية احلكومية ملكافحة الفقر اليت هتدف إىل حتسني مؤشـرات التنميـة البشريـة          
إن احلقوق غري قابلة للتجزئة، :ومل تتغاض أنغوال عن احلقوق املدنية والسياسية للسببني التاليني

مة البشرية أو احلقوق أو احلريـات والـضمانات مـشمولـة           مث إن مسائل من قبيل الكرا     
  .بالدستور احلايل

وأشار الوفد أيضاً إىل أن الدستور يكرس حظر عقوبة اإلعدام ويتـضمن أحكامـاً                -١٤
وتكفل هذه احلقوق األساسية،    . متكِّن من إنشاء آليات لرصد وضمان إعمال احلق يف احلياة         

ية خمتلفة تتسق أسسها مع املعاهدات الدولية اخلاصة        شأهنا شأن حقوق أخرى، نصوٌص قانون     
  .حبقوق اإلنسان

. وتضطلع السلطة القضائية بدور هام فيما يتعلق مبسألة الدفاع عن حقوق اإلنسان             -١٥
ويتناول التقرير الوطين مسألة الوصول إىل العدالة بصفة شاملة، ويركز على معرفة القـانون              

 أخرى من تسوية الرتاعات مثـل التحكـيم والوسـاطة           والوصول إىل احملاكم وإىل أشكال    
والتوفيق، والتعجيل باإلجراءات القانونية والقضائية وأمنها، وكرامة العدالة يف جمملها وثقـة            

  .املواطن بالنظام القضائي
وأخرياً، ذكّرت أنغوال بأهنا تدرك أن طريق التطور والرفاه واحترام حقوق اإلنسان              -١٦

  .طويلةال تزال  يف البلد

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
 وفداً  ٢١وهناك بيانات إضافية من     .  وفداً ببيانات  ٥٦أثنـاء احلوار التفاعلي، أدىل       -١٧

مل يتسن اإلدالء هبا أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، وهي متاحة علـى الـشبكة                
  .)١( حال توافرهااخلارجية لالستعراض الدوري الشامل يف

__________ 

كازاخستان، اجلماهريية العربية الليبية، اململكة العربية السعودية، نيكاراغوا، غينيـا االسـتوائية، النيجـر،       )١(
الديش، الكامريون، زامبيـا، جنـوب أفريقيـا، كمبوديـا،      األرجنتني، بوركينا فاسو، تونس، التفيا، بنغ     

 .موريشيوس، مجهورية ترتانيا املتحدة، غانا، بوروندي، كينيا، موزامبيق
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والحظ عدد من الوفود مع التقدير اعتماد دستور جديد، والتصديق علـى عـدة                -١٨
صكوك دولية أساسية حلقوق اإلنسان ومشاركة النساء يف احلكومة والربملان، فـضالً عـن              

  .اجلهود املبذولة لصون السالم واالستقرار ومكافحة الفقر يف البلد
د اليت تبذهلا أنغوال ملكافحة مجيع أشكال العنف املتصل         ورحبت قريغيزستان باجلهو    -١٩

باالجتار بالنساء واألطفال، وأعربت عن تقديرها جلهود أنغوال الرامية إىل وضع اسـتراتيجية             
وأفادت قريغيزستان أنه ال يزال هناك عمل هائل ُينتظـر          . وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني    

اإلنسان يف أنغوال، بيد أهنا سلمت بلزوم إتاحة مزيد من          إجنازه من أجل تعزيز ومحاية حقوق       
  .وقدمت قريغيزستان توصيات. الوقت لتعزيز مؤسسات البلد

وأشار السودان إىل أن أنغوال طرف يف العديد من صكوك حقوق اإلنسان، ونـّوه                -٢٠
ـ . باجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر وأوجه احليف االجتماعي منذ حتقيق الـسالم            دم وقـ

  .السودان توصيات
وأشارت كوبا إىل اإلجراءات املثالية اليت اختذهتا أنغوال من أجل حتقيـق تنميتـها                -٢١

وأشارت إىل أمهية التدابري املتخذة يف جمـال حقـوق          . االقتصادية واالجتماعية ورفاه شعبها   
ع باحلـد    لكفالة اإلسرا  ٢٠٠٣ونوهت باالستراتيجية اليت وضعتها أنغوال منذ عام        . اإلنسان

ورحبت كوبا بالتدابري املتخذة ملكافحة التمييز يف خمتلف        . من الفقر، وكذلك نتائجها اهلامة    
وقـدمت  . والحظت بارتياح الزيادة يف ميزانية الصحة ويف عدد املراكز الطبية         . مناطق البلد 

  .كوبا توصيات
 يف جمال إعـادة     وأشار االحتاد الروسي مع االرتياح إىل التقدم الذي أحرزته أنغوال           -٢٢

البناء بعد انتهاء الرتاع، وتطوير املؤسسات الدميقراطية، مبا يف ذلك تنظيم انتخابات برملانية،             
وأشار االحتاد الروسـي إىل أن أنغـوال        . وتسوية مشكلة توطني الالجئني واملشردين داخلياً     

. ملكافحة الفقـر  تواجه مشاكل وحتديات خطرية ومتىن هلا كل النجاح يف تنفيذ استراتيجيتها            
  .وقدم االحتاد الروسي توصية

. وأقرت الربازيل بأن استمرار النمو االقتصادي الـسريع يـشكا اجتاهـاً إجيابيـاً               -٢٣
واستفسرت من أنغوال عن اخلطوات الرئيسية املتخذة والتحديات اليت تواجهها يف جمـاالت             

لسكن واستخدام األراضي؛ وعن    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفقر واحلق يف ا       
التدابري امللموسة اليت اختذهتا لضمان حقوق األطفال والنساء، مع إيالء العنايـة إىل العنـف               

اإليدز؛ واالحتياجات العاجلة الرئيـسية الـيت     /املرتيل، والتمييز وفريوس نقص املناعة البشرية     
  .قدمت الربازيل توصياتو. حددهتا فيما يتعلق بالتعاون الذي يركز على حقوق اإلنسان

وأحاطت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية علما باالستراتيجيات الرامية إىل تأمني            -٢٤
التعليم االبتدائي اإللزامي جلميع األطفال، والقضاء على األمية، وتعزيز خـدمات الرعايـة             

عربت مجهوريـة  وأ. الصحية وزيادة حتسني سبل معيشة السكان يف املناطق احلضرية والريفية      
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كوريا الشعبية الدميقراطية عن تقديرها لسياسات احلكومة الرامية إىل التعجيل بإعادة البنـاء             
وقدمت مجهورية كوريا   . الوطين وإنعاش االقتصاد كجزء من حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        

  .الشعبية الدميقراطية توصيات
 أنغوال يف تنفيذ سياستها العامة ويف       واستفسرت جيبويت عن املعوقات اليت تواجهها       -٢٥

وأشارت مع االرتياح . تنويع اقتصادها، وخباصة يف جماالت الزراعة والصيد البحري والصناعة
إىل األولوية املطلقة اليت توليها أنغوال يف القانون الدستوري لألطفال وإىل االلتزامات األحـد         

 مؤسسات األمم املتحدة وغريهـا مـن     بالتعاون مع  ٢٠٠٧عشر اليت قطعتها أنغوال يف عام       
واستفسرت عن املوارد املتاحة للجنة الوزارية املشتركة املعنية حبرية الدين واملعتقد،           . الشركاء

اليت اقترحت، يف مجلة أمور، اختاذ تدابري للتصدي لالهتامات املوّجهة ضد األطفـال الـذين               
  . وقدمت جيبويت توصيات. ميارسون السحر

نغو بالتزام أنغوال بتعزيز احلقوق األساسية لسكاهنا، وهو التزام جتـسده           ورحب الكو   -٢٦
. ٢٠٠٠السياسات العامة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت اعتمدهتا منذ عام            

وشجع أنغوال على استكمال عملية االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت مل تنضم              
  . لكونغو توصيةوقدم ا. إليها بعد

وأشارت اجلزائر إىل أن الوضع السياسي واالقتصادي ما فتئ يتحسن منـذ هنايـة                -٢٧
وإغالق مكتب اللجنة الدولية للصليب األمحر يف لواندا هـو          . ٢٠٠٢احلرب األهلية يف عام     

فقد اعتمـدت أنغـوال يف      . دليل على أن عملية السالم والوفاق اختذت مساراً ال رجعة فيه          
ومكّنت السياسات القطاعية الفعالة من حتقيق معدالت منـو         .  األخرية دستوراً جديداً   اآلونة

  .وقدمت اجلزائر توصيات. اقتصادي ُتعترب من أعلى املعدالت عاملياً
وأشارت مجهورية فرتويال البوليفارية إىل الصعوبات النامجة عـن الـرتاع املـسلح              -٢٨

وأشارت إىل محالت التوعية    .  تؤثر يف احلق يف التعليم     املتطاول وغريه من العوامل اليت ال تزال      
الرامية إىل إقناع األبوين بتسجيل كل من الذكور واإلناث يف املدارس، دون أي شكل مـن                

وأشارت فرتويال إىل خطة إعـادة      . أشكال التمييز، بغية احلد تدرجيياً من معدالت التسرُّب       
يادة معدالت التسجيل، وإىل محلة حمو األمية الرامية        البناء الوطنية لنظام التعليم، اليت تسعى لز      

  .وقدمت فرتويال توصية. ٢٠١٥إىل خفض األمية بنسبة النصف حبلول عام 
ورحبت البحرين باجلهود اليت تبذهلا أنغوال يف جمال تطوير نظام التعليم، وأشـارت               -٢٩

دل االلتحاق باملدارس يف    إىل اخلطة الوطنية إلعادة هيكلة نظام التعليم وإصالحه، وزيادة مع         
وأشارت البحرين إىل   . املستويني االبتدائي والثانوي ومكافحة األمية، وال سيما لدى النساء        

ورحبت كـذلك بإنـشاء مراكـز    . وجود مركز ملتابعة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة  
وقـدمت  . استشارية لتنظيم األسـرة، وكـذلك تنظيم محلة ملكافحة العنف ضـد املـرأة      

  .لبحرين توصيةا
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وأثنت نيجرييا على أنغوال ال للجهود اليت تبذهلا من أجل تعزيز ومحايـة احلقـوق                 -٣٠
. املدنية والسياسية فحسب، بل أيضاً ملنح األولوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

عت وشـج . ودعت اجملتمع الدويل إىل زيادة قدرة أنغوال على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           
البلد على مواصلة إصالحاته الرامية إىل حتسني السياسات والربامج، وإىل اختــاذ التـدابري              

الالزمة للتصديق على الصكوك واملعاهدات الدولية الرئيسية يف جمـال حقـوق اإلنـسان                       
  .أو االنضمام إليها

الة العامـة لنظـام     وسلّمت هنغاريا باجلهود املتنوعة اليت تبذهلا أنغوال لتحسني احل          -٣١
السجون فيها، بيد أهنا علمت من التقييم األخري الذي أجراه فريق األمم املتحدة القطري أن               

وأعربت هنغاريا عن رغبتها يف     . هذه املسألة ال تزال متثل أكرب حتٍد يف نظام العدالة يف أنغوال           
يق القطـري ذات    احلصول على معلومات إضافية عن اعتزام احلكومة النظر يف توصيات الفر          

الصلة ووضعها موضع التنفيذ أثناء عملية تنقيح الدستور وقالت إهنا تأمل أن تفعـل أنغـوال     
  .وقدمت هنغاريا توصيات. ذلك
وأثنت تركيا على إنشاء جلنة معنية بإصالح نظام العدالة من املقـرر أن تنظـر يف                  -٣٢

ورحبت باعتماد القـانون    . نمواءمة النصوص القانونية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسا       
وشجعت سلطات أنغوال على تعزيز والية أمني املظـامل يف جمـال            . اجلديد املتعلق بالسجون  
  .وقدمت تركيا توصية. رصد حقوق اإلنسان

وأشارت بيالروس إىل أن أنغوال أولت عناية كـبرية حلمايـة حقـوق املـواطنني           -٣٣
احمللي اإلمجايل وباختاذ تـدابري حلمايـة الفئـات         االقتصادية واالجتماعية، بكفالة منو الناتج      

. الضعيفة من السكان، واحلد من البطالة، ومعاجلة املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق الطفل            
ونوهت بيالروس بتصميم أنغوال على القضاء على األمية، وزيادة فرص نيل التعليم إىل أبعد              

كما نوهت بإنـشاء    . ة وبناء املستشفيات  حد ممكن، ومنح األولوية لتطوير اخلدمات الصحي      
  .وقدمت بيالروس توصيات. أنغوال جلنة وزارية ملكافحة االتِّجار

، ٢٠٠٦وطلبت فرنسا احلصول على معلومات عن مستوى تنفيذ قانون الصحافة لعـام               -٣٤
وبصفة أعم عن التدابري املزمع اختاذها لكفالة شفافية توزيـع موجـات البـث اإلذاعـي                

وتساءلت كذلك عن التدابري املزمع اختاذها يف جمـال اإليقـاف واالحتجـاز             . ينوالتلفزيو
. التعسفيني، وكفالة سبل التظلُّم الفعالة، واحلصول على املساعدة القضائية واحملاكمة املنصفة          

، "األطفال السحرة "وطلبت فرنسا تلقّي معلومات عن التدابري املتَّخذة لوضع حد للعنف ضد            
  .وقدمت فرنسا توصيات.  برامج التوعية ومالحقة اجلناةوخباصة عن طريق

وأعربت بلجيكا عن القلق إزاء االعتداءات اليت يتعرض هلا املهاجرون غري الشرعيني              -٣٥
وأشارت إىل حاالت أُبلغ فيها عـن القتـل         . على أيدي قوات إنفاذ القانون وحفظ النظام      

ادرة السلع أثناء إخالء املهـاجرين أو       وفصل أفراد األسرة الواحدة وعن العنف اجلنسي ومص       
واستفسرت بلجيكا عن التدابري اليت تزمع احلكومة تنفيذها ملنع حاالت اإلساءة           . احتجازهم
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كما تساءلت عما إذا كانت احلكومة تعتـزم االلتـزام    . أو سوء املعاملة عند طرد املهاجرين     
  .وقدمت بلجيكا توصيات.  االستعراضبإشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن هذا

ورحبت اجلمهورية التشيكية بتعاون أنغوال اجليد مع اآلليـات الدوليـة حلقـوق               -٣٦
واستفسرت عن كيفية تنفيذ أنغوال االلتزامات النامجة عن املعاهدات اليت هي طرف           . اإلنسان

  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. فيها يف قانوهنا الوطين
املـاء  "بت مصر عن رغبتها يف تلقي معلومات إضافية عن مكوِّنات مشروع            وأعر  -٣٧

والحظت مصر أن نسبة التحاق البنات باملدارس تقل        . وعن التقدم احملَرز يف تنفيذه    " للجميع
عما هي عليه لدى الذكور، وطلبت إىل وفد أنغوال أن يقدم تفاصيل عن التدابري املتخذة لردم      

  .وقدمت مصر توصيات. كومة تسعى لتحقيق تعليم جماين وإلزاميهذه الفجوة، سيما أن احل
 يف  ٢٠٠٢وأعربت الصني عن تقديرها للجهود املبذولة واإلجنازات املتحققة منـذ عـام               -٣٨

جمال استقرار الوضع السياسي، وتطوير االقتصاد، وزيادة األمن والرفاه االجتماعيني، وحتسني          
وأعربت الصني عن تفهمهـا الكامـل السـتمرار         . يفةالرعاية الصحية ومحاية الفئات الضع    

الصعوبات والتحديات العديدة اليت تواجهها أنغوال، بصفتها بلداً نامياً شهد معاناة شـديدة،       
وأعربت عن اهتمامها مبعرفة أولويات أنغوال يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان خـالل              

  .السنوات القليلة القادمة
الرتياح عزم أنغوال على تعزيز هيكلها القضائي واملؤسـسي يف          والحظ املغرب مع ا     -٣٩

والحظ أن هذا العزم يتجلّى من خالل األحكام اجلديدة للدستور اليت           . جمال حقوق اإلنسان  
  .وقدم املغرب توصيات. تضمن حقوق املواطنني ومن خالل استقرار البلد ووحدته

  أساسية لكي تكون عمليـة االسـتعراض       وأشارت النرويج إىل أن مشاركة اجملتمع املدين        -٤٠
وأشارت كذلك إىل قلقها من تقارير تتحدث عن ختويف مدافعني عن حقوق            . ذات مغزى 

 .وقدمت النرويج توصيات. اإلنسان وصحفيني مستقلني ومضايقتهم واحتجازهم تعسفاً

 وقـدمت . واستفسرت أذربيجان عن التدابري اليت تتخذها احلكومة حلماية املشردين          -٤١
  .أذربيجان توصيات

ورحبت باكستان بإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات ملعاجلة القضايا الدينيـة مـن               -٤٢
وأشارت باكستان إىل حضور النساء القـوي يف مجيـع          . خالل هنج متعدد االختصاصات   

القطاعات العامة تقريباً كدليل على اجلهود اليت يبذهلا البلد لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني               
  .وقدمت باكستان توصيات. قيق املساواة يف األجور وعدم التمييزوحت
وأثنت إيران على اجلهود القّيمة اليت تبذهلا أنغوال وعلى التزاماهتا بتعزيـز ومحايـة                -٤٣

حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، ومن نتائج هذه اجلهود ما حتقق من إجنازات يف إعمال               
الثقافية وتعزيزها، وإنشاء جلنة مكلّفة بإصـالح اجلهـاز         احلقوق االقتصادية واالجتماعية و   

القضائي وسلسلة من اإلصالحات القانونية تتعلق بالسلطة القـضائية ونظـام الـسجون،             
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. ٢٠٠٢والتحسينات اهلامة يف جماالت احلق يف احلياة واحلرية واألمن منذ هناية الرتاع يف عام               
  .وقدمت إيران توصيات

 اليت أثارها بعض الوفود، ذكرت أنغوال أن معظم املتدخلني قدموا           ورداً على املسائل    -٤٤
وكرر الوفد التزام أنغوال بتعزيز حقوق اإلنسان منذ هناية احلرب وشـدد            . توصيات وجيهة 

  .١٩٩٢على اعتماد الدستور اجلديد الذي يضع حداً لفترة انتقالية امتدت منذ عام 
صادياً كبرياً مكّن من كفالة بعض احلقـوق        وأضاف الوفد أن البلد أحرز تقدماً اقت        -٤٥

وفيما يتعلق باألسئلة اليت أثارهتا الربازيـل       . االجتماعية، وال سيما يف جمايل التعليم والصحة      
اإليـدز  /خبصوص حقوق الطفل وحقوق املرأة والعنف املرتيل وفريوس نقص املناعة البشرية          

 ١٠ العناصر الـواردة يف الصفحـة      والسكن واستخدام األراضي، حتيل أنغوال الربازيل إىل      
  .من تقريرها

وستوىل املراعاة التامة لتوصية الربازيل اخلاصة باالنضمام إىل اتفاقية القـضاء علـى               -٤٦
مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية مناهضة التعـذيب          

والربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،      
  . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، قال الوفد إن هذه العقوبة قـد أُلغيت يف أنغوال منـذ                 -٤٧
  .١٩٩١عام 
ملوضوع، وحريـة الـصحافة     وخبصوص حرية الصحافة، يوجد قانون يتناول هذا ا         -٤٨

وهناك العديد من الصحف واإلذاعات، ويقع على اجلميع التزام بـاحترام          . مكفولة يف أنغوال  
  .وال جيب أن ُيؤخذ قانون حرية التعبري كذريعة النتهاك القانون. القانون
  .وحرية الدين مكفولة يف أنغوال وللمواطنني حرية إقامة شعائرهم  -٤٩
وينص القانون على فترات حبس     . الت احتجاز تعسفي يف أنغوال    ومل يعد يوجد حا     -٥٠

  .احتياطي ألغراض إجراء التحقيقات يف بعض القضايا احملددة
ومسألة األطفـال الـذين     . وفيما خيص حقوق الطفل، فإن القانون حيمي األطفال         -٥١

تمعات حملية إىل   هي مسألة معقدة نظراً إىل أهنا تتعلق باهتامات توجهها جم         " السحرة"ب ُينعتون  
وردت احلكومة بتشكيل جلنة وطنية تشمل قطاعات عديدة، مبا يف ذلك           . أطفال ينتمون إليها  

  .السكان املعنيون أنفسهم
أما فيما يتعلق بتخويف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، فإن احلكومة ليس     -٥٢

الحقة بـسبب نـشر     وقد سبق أن خضع صحفيون للم     . لديها أي ضلع يف هذه املمارسات     
  .مقاالت مغرضة ضد عدد من األشخاص
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وبالنسبة إىل األشخاص املطرودين من أنغـوال، فقـد جـدت خـالل شـهري                 -٥٣
 حوادث بـني أنغـوال ومجهوريـة الكونغـو          ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول وسبتمرب  /أيلول

يف أحـد   الدميقراطية بشأن مواطنني كونغوليني كانوا يستغلون األملاس بصورة غري شـرعية            
وميكن هلذا النوع من االستغالل غري الشرعي أن يؤدي         . أقاليم أنغوال وكان بعضهم مسلحاً    

إىل حوادث خطرية بل إىل نزاعات سياسية مثلما حدث ذلك يف املاضي يف عدد من بلـدان                 
 ٦٠ ٠٠٠وكان من الالزم بالتايل طرد هؤالء األشخاص وبلغ عدد املطرودين           . غرب أفريقيا 

 ٣٠٠ ٠٠٠ هذه املرة األوىل اليت جتري فيها عمليات طرد، فقد طُرد سابقاً             وليست. شخص
وحدثت حاالت طرد كذلك ملواطنني أنغوليني كانوا يعيشون يف مجهوريـة           . شخص بالفعل 

وُتعاجل هذه املسألة اليوم على املستوى الثنائي بني مجهوريـة الكونغـو            . الكونغو الدميقراطية 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف احلـاالت        ك مبشاركة   الدميقراطية وأنغوال، وكذل  

  . اليت تشمل الالجئني
وكان اقتصاد أنغوال يف املاضي يعتمد أساساً على النفط، بسبب الوضع الـسياسي               -٥٤

وبدأت أنغوال اليوم تعكس هذا االجتاه عن طريق إعادة التأهيل          . الذي كان مير به البلد وقتئذ     
 الزراعي والقطاع الصناعي ومجيع قطاعات االقتصاد األخرى مثل السياحة،          التدرجيي للقطاع 

  .بغية تنويع االقتصاد واحلد من التبعية للنفط
وأثنت كندا على احلكومة لوضعها تشريعات وسياسات عامة تعزز املـساواة بـني           -٥٥

كةُ السكان  ويشجع كندا مشار  . اجلنسني، ولوضعها استراتيجية وطنية ملكافحة العنف املرتيل      
ورحبـت باعتمـاد   . األنغوليني والبيئةُ السلمية اليت ُعقدت فيها االنتخابات يف السنة املاضية     

الدستور اجلديد وأعربت عن األمل يف أن تستخدم حكومة أنغوال أحكامه لتعزيز رفاه مجيع              
مية بيد أهنا أعربت عن أسفها الضطرار املفوضـية الـسا         . األنغوليني وحقوقهم الدميقراطية  

حلقوق اإلنسان وقف أنشطتها يف أنغوال نتيجة القرار الذي اختذته احلكومة بعدم التوقيع على              
  . وقدمت كندا توصيات. اتفاق يتعلق بأنشطة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

واستفسرت آيرلندا، يف إشارهتا إىل حقوق املرياث والتملُّك، عما إذا كانت احلكومة   -٥٦
وسألت عن اإلجراءات املتخـذة  . ديل أو تغيري القوانني اليت متّيز ضد املرأة  تنظر يف إمكانية تع   

للقضاء على العنف املرتيل والقائم على أساس نوع اجلنس وعن حالة مشروع قانون مكافحة              
وطلبت آيرلندا معلومات عن التدابري املتخذة حلماية املدافعني عـن حقـوق            . العنف املرتيل 

  .وقدمت آيرلندا توصيات. اإلنسان قانوناً وممارسةً
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على تعاون أنغوال مع الفريـق العامـل املعـين                -٥٧

، بيد أن القلق ال يزال يساورها من تعرُّض مشتبه هبـم            ٢٠٠٨باالحتجاز التعسفي يف عام     
ة إىل أن وأشارت الواليات املتحـد . للتعذيب خالل االحتجاز، مبا يف ذلك احلبس االنفرادي 

القذف ال يزال يشكل جرمية جنائية، وإىل استمرار مضايقة الصحفيني يف أكثرية املنـاطق،              
وإىل أن وسائط اإلعالم الوحيدة املتاحة للمواطنني هي تلك اليت تشرف عليهـا احلكومـة                      
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لنـساء  وقالت الواليات املتحدة إن القلق ال يزال يـساورها إزاء االجتـار با            . أو املوالية هلا  
واألطفال وأفادت أن املبادرات الداخلية ملعاجلة هذه املشكلة قد أثبتت عدم فعــاليتها إىل              

وال يزال القلق يساورها أيضاً إزاء تقارير عن تعـرض املهـاجرين الكونغـوليني              . حد اآلن 
. املبعدين من أنغوال لإليذاء مبا يف ذلك االغتصاب على أيدي أفراد اجليش وقوات الـشرطة              

  .مت الواليات املتحدة توصياتوقد
وأشارت الربتغال مع االرتياح إىل االستراتيجية الوطنية األنغولية ملنع العنـف ضـد         -٥٨

. األطفال واحلد منه وأعربت عن أملها يف تلقي معلومات إضافية عن هـذه االسـتراتيجية              
حلـق يف التعلـيم     وأعربت أيضاً عن تقديرها جلميع اجلهود اليت تبذهلا احلكومة بغية تعزيز ا           

  .وقدمت الربتغال توصيات. ورحبت باملشاريع الكربى يف جمال السكن االجتماعي
. ورحبت املكسيك بعزم احلكومة األنغولية على نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف البلد             -٥٩

وبالنظر إىل حالة الفئات الضعيفة، طلبت املكسيك تلقي مزيد من املعلومات عن التقدم احملرز              
ل إصالح القانون اجلنائي وعن التدابري املتخذة للقضاء على التمييز ضد القاصرين ذوي             يف جما 

اإلعاقة وحظر العقوبة اجلسدية واالجتار بالقاصرين وعن التدابري الرامية إىل تسجيل األطفال            
وقـدمت  . كما طلبت تلقي معلومات عن تدابري تعزيز ومحاية حقوق املـرأة          . عند والدهتم 

  .اتاملكسيك توصي
وفيما يتعلق بتقارير عامة مثرية للجزع، تساءلت أملانيا عن كيفية معاجلة حكومـة               -٦٠

أنغوال الشواغل اليت ُتثريها حاالت العنف الذي ترتكبه قوات األمن األنغولية ضد املُبعـدين              
  .وقدمت أملانيا توصيات. على احلدود الكونغولية

 وآيرلندا الشمالية بالتزام أنغـوال بإلغـاء        ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى      -٦١
فوضية األمم املتحدة حلقـوق     وأفادت أن أنغوال قد وعدت بزيادة دعمها مل       . عقوبة اإلعدام 

، ٢٠٠٧والتعاون معها، يف إطار عملية االنضمام إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام             اإلنسان  
فوضية أُجربت على وقف عملياهتا يف      بيد أهنا تشعر خبيبة أمل ملا تناهى إىل مسمعها من أن امل           

وأعربت عن قلقها كذلك من التقارير املتعلقة بزيادة القيود املفروضة علـى حريـة              . أنغوال
التعبري وتكوين اجلمعيات وحرية التجمع، إضافة إىل الرقابة اليت متارسها الدولة على منظمات             

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. اجملتمع املدين
ربت هولندا عن القلق إزاء انتشار العنف املرتيل والحظت أن احلكومة أنـشأت             وأع  -٦٢

ويساور هولندا القلق كذلك من أنه      . مراكز لتقدمي املشورة إىل األسر بغية مساعدة الضحايا       
بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة، فإن الوصول إىل العدالة يظل حمدوداً واجلهاز القضائي              

والحظت وجود ادعاءات حبدوث عمليات إخالء قسري دون سابق إعالم          . ال يزال ضعيفاً  
وأعربت هولندا عن األسـف لوقـف املفوضـية         . أو إتاحة سكن بديل أو تعويض مناسب      

، يف أعقاب إعالن السلطات قرارها عـدم        ٢٠٠٨أنشطتها يف عام    حلقوق اإلنسان   السامية  
  .وقدمت هولندا توصيات. سانالتوقيع على اتفاق شامل لتعزيز ومحاية حقوق اإلن
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وشجع ماليزيا ما الحظته من جهود إجيابية عديدة لكفالة احترام حقوق اإلنـسان               -٦٣
بيد أهنا أشارت إىل أن بعض املسائل ميكن أن حتظـى بعنايـة             . واحلريات األساسية يف البلد   

سي وبغـاء   أكرب، كمسألة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء والفتيات، واالستغالل اجلن         
 . وقدمت ماليزيا توصيات. األطفال

وسلمت اهلند بالتحديات واملعوقات اليت تواجهها أنغوال يف كفالة حقوق اإلنـسان          -٦٤
وأحاطت علماً بالتقدم الكبري على درب تعزيز السلم الذي أُحـرز        . غداة حرب أهلية طويلة   

ملاضية، وال سيما تنظيم انتخابات يف فترة وجيزة من االستقرار النسيب خالل السنوات القليلة ا
وأشارت إىل زيادة االستثمار    .  وإصدار دستور جديد   ٢٠٠٨عامة متعددة األحزاب يف عام      

العام يف القطاع االجتماعي وما له من أثر كبري يف جماالت حامسة مثـل الرعايـة الـصحية                  
وشجعت .  بني اجلنسني  وااللتحاق بالتعليم االبتدائي؛ وكذلك التقدم احملرز يف جمال املساواة        

اهلند أنغوال على مواصلة تعزيز نظام إدارة شؤون القضاء ونظام العقوبات وتوسيع مشاركة              
كما حثت أنغوال على إنشاء مؤسسة وطنية . اجملتمع املدين يف مجيع عمليات السياسات العامة   

 التعـدين   حلقوق اإلنسان وطلبت احلصول على معلومات عن القانون اجلديد املتعلق بقطاع          
  .وعن التدابري اإلضافية املتخذة لكبح االجتار باألطفال

ورحبت إسبانيا ترحيبا حاّرا بإمكانية توقيع أنغوال على الربوتوكول االختياري الثاين     -٦٥
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام،             

، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمـم          "لجميعاملاء ل "وباعتماد مشروع   
وباملثل، رحبـت إسـبانيا     . املتحدة اإلمنائي واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية       

بإمكانية توقيع أنغوال قريباً على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري             
ودعت أنغوال إىل تكثيف محالت التوعية اخلاصة بالعنف اجلنسي         . ذيبواتفاقية مناهضة التع  

  . وقدمت إسبانيا توصيات. وبرامج التدريب على حقوق اإلنسان للموظفني األنغوليني
، بيـد   ٢٠٠٢ورحبت أستراليا مبا حتقق من تقدم على درب صون السالم منذ عام               -٦٦

راً فريق توغو لكرة القـدم يف مقاطعـة         أهنا أعربت عن حزهنا لالعتداء الذي تعرض له مؤخ        
كابندا وأعربت عن قلقها املستمر إزاء التقارير املتواصلة بشأن توقيف املدافعني عن حقـوق              

وشجعت أنغوال على التصدي لالجتـار      . اإلنسان تعسفاً، واحتجازهم وختويفهم ومضايقتهم    
 عن قلقها مـن إزالـة       وأعربت. باألطفال ولعمل األطفال والهتام األطفال بتعاطي السحر      

وأشـارت إىل   . األكواخ؛ وعمليات اإلخالء القسري واحلماية غري الكافية للمشردين داخليا        
قضايا وفيات األمهات والعنف القائم على نوع اجلنس واإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة               

  .وصياتوقدمت أستراليا ت. اإليدز وعدم وصول منظمات املساعدة اإلنسانية إىل السجناء/البشرية
 لتجاوز اآلثـار املـدمرة      ٢٠٠٢وأثىن لبنان على اجلهود اليت تبذهلا أنغوال منذ عام            -٦٧

ورحب لبنان بعزم احلكومة    . واملأساوية لعقود من احلرب األهلية، سبقتها اهليمنة االستعمارية       
  .وقدم لبنان توصيات. على إجراء إصالحات قضائية
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امة اليت اختذهتا أنغوال يف هذه املرحلة املـتغرية،         وأشارت أوروغواي إىل املبادرات اهل      -٦٨
بالرغم من الصعوبات اليت تواجهها يف جمال املوارد واملعوقات اهلائلـة الـيت اضـطرت إىل                

وهنأت أوروغواي أنغوال على تنظيم اجمللس الوطين للطفولـة         . جتاوزها يف السنوات األخرية   
وطلبت تلقي مزيد مـن املعلومـات عـن         ،  ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانمنتدى الطفولة الرابع يف     

ويف إشارة إىل عمليات اإلخالء القسري والشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية . استنتاجاته
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملقرر اخلاص املعين بالسكن، طلبت أوروغـواي           

وقـدمت  . ام احلق يف الـسكن    إىل أنغوال أن توازن بني مقتضيات التخطيط احلضري واحتر        
  .أوروغواي توصيات

وشجعت تشاد أنغوال على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق                -٦٩
  .وقدمت تشاد توصيات. اإلنسان

وأثنت سلوفينيا على أنغوال لزيادة معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية يف الـسنوات              -٧٠
اء الوضع املزعوم الذي تواجهه النساء، وال سيما انتشار         بيد أهنا أعربت عن قلقها إز     . األخرية

العنف القائم على نوع اجلنس، واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية وارتفاع معدالت وفيات            
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء االفتقار إىل محاية األطفال مـن العنـف واإليـذاء               . األمهات

 كانت تزمع تعديل القانون الدستوري املتعلـق        وسألت سلوفينيا أنغوال عما إذا    . واالستغالل
باملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة، وعن موعد اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار             

  . وقدمت سلوفينيا توصيات. باألطفال
، "مكتب املدعي العام  " بإنشاء جلان إقليمية، و    مجهورية الكونغو الدميقراطية  ورحبت    -٧١

. سرة، وجملس وطين للطفل باعتبارها آليات حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهاوجملس وطين لأل 
وأشادت باألنشطة الرامية إىل إعادة تنظيم السجل املدين لتيسري تسجيل املواليد اجلدد والكبار        

مجهوريـة  وملا كانت أنغوال بلداً خرج من توه من الرتاع، فقد طلبـت             . بعد انتهاء احلرب  
 إيضاحات خبصوص الصعوبات اليت واجهت البلد يف إعادة إدماج جنوده           ةالكونغو الدميقراطي 

  .توصية مجهورية الكونغو الدميقراطيةوقدمت . املسرحني وكيف متكنت احلكومة من تذليلها
القانون العام للعمل الذي يضمن للمرأة املساواة يف املعاملة          إىل   سري النكا وأشارت    -٧٢

هود إعادة توطني األشخاص املشردين وإدمـاج اجلنـود         وقالت إن ج  . وعدم التمييز ضدها  
وأشادت سري النكا أيضاً بـاجلهود      .  جديرة بالثناء  إزالة األلغام املضادة لألفراد   املسرحني و 

  .وقدمت سري النكا توصيات. املبذولة لكفالة التعليم االبتدائي اإللزامي
 رغـم التحـديات الـيت        بأن أنغوال التزمت بتعزيز حقوق اإلنسان      الفلبنيوأقرت    -٧٣

وأنغوال يف حاجة إىل املساعدة املتواصـلة مـن         . واجهتها يف ضمان التنمية البشرية الشاملة     
. اجملتمع الدويل على توفري تعليم جماين عايل اجلودة وخدمات الرعاية الصحية األساسية لشعبها 

امت هبـا خبـصوص     وهنأت الفلبني أنغوال على إلغاء عقوبة اإلعدام وعلى املبادرات اليت ق          
  .وقدمت الفلبني توصيات.  ذوي اإلعاقةصحقوق األشخا
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 عن ثقتها بأن أنغوال ملتزمة حبوارٍ بناٍء يف إطار عملية االستعراض            بوتسواناوأعربت    -٧٤
ويف إشـارهتا إىل    . جدول أعمال حقوق اإلنسان األوسع نطاقـاً      الدوري الشامل ويف إطار     

ت بوتسوانا عن اقتناعها بأن اجملتمع الدويل سيقدم دعمـاً          التحديات اليت واجهها البلد، عّبر    
  .وقدمت بوتسوانا توصيات. أكرب ويتعاون مع البلد تعاوناً أفضل

وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها للجهود اإلصالحية اجلارية واستفسرت عـن             -٧٥
هلا أنغـوال لتعزيـز   وأقّرت باجلهود اليت تبذ. التدابري املتخذة لضمان استقالل النظام القضائي 
بيد أن وقف أنشطة املفوضية السامية حلقوق . تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    

  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. اإلنسان يف أنغوال مل يكن متماشياً مع ذلك التعاون
ن ومحايتها  وقالت زمبابوي إهنا تدرك متاماً التزام أنغوال الكامل بتعزيز حقوق اإلنسا            -٧٦

  .وقدمت زمبابوي توصيات. بعد أن ختطّى البلد ماضياً قامتاً
وإذ أقّرت اليابان بأن نسبة النساء يف اجمللس الوطين يف أنغوال هي من أعلى نـسب                  -٧٧

النساء اللوايت يشغلن مثل هذه املناصب يف أفريقيا، فقد استوضحت عملية متابعة التوصية اليت    
 فيما يتعلق بالتدابري والتشريعات املرتبطة      بالقضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية   قدمتها  

وشجعت التعجيل جبهود إصالح النظام القضائي والحظت أن تدين عدد          . بالعنف ضد املرأة  
  .وقدمت اليابان توصية. الوالدات املسجلة يعرقل، على ما يبدو، جهود منع االجتار باألطفال

وقالت إثيوبيا إن أنغوال حققت مكاسب مهمة من حيث النمو االقتصادي، وتنمية              -٧٨
البنية األساسية، وتوسيع نطاق اخلدمات االجتماعية، وإذا استمرت األمور على هذا النحو،            

  .وقدمت إثيوبيا توصيات. فإن أنغوال ستحقق على األرجح األهداف اإلمنائية لأللفية
صديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،         ورحبت السويد بالت    -٧٩

ولكنها تظل قلقة إزاء التقارير املتواصلة الواردة من املنظمات غري احلكومية واألمم املتحـدة              
وأعربـت  . واليت تشري إىل شواغل فيما يتعلق برتاهة النظام القضائي وانعدام املوارد الكافيـة         

ما أشار إليه اجملتمع املدين من حاالت اسـتعمال التعـذيب يف            السويد عن قلقها أيضاً إزاء      
وقـدمت  . أماكن االعتقال وإزاء مستويات وظروف العيش غـري املالئمـة يف الـسجون            

  .توصيات السويد
وشجعت كوت ديفوار أنغوال على مواصلة عمليات املصاحلة الوطنية، وإعادة البناء،          -٨٠

ها كذلك على االستمرار يف وضع بـرامج التعلـيم          وشجعت. وإعادة إدماج اجلنود السابقني   
اخلاص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة واإلسراع يف تنفيذها من أجـل حتـسني ظـروفهم               

  .وقدمت كوت ديفوار توصيات. املعيشية
وقالت سلوفينيا إهنا مسرورة بالتقدم احملرز فيما يتعلق بالوضع األمين منـذ هنايـة                -٨١

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. لغاء أنغوال لعقوبة اإلعداماحلرب األهلية، وأشادت بإ
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والحظت السنغال أنه رغم اجلهود اجلبارة اليت بذلتها أنغوال من أجل بلوغ أهدافها،              -٨٢
فإن عليها رفع عدد من التحديات، وال سيما التحديات ذات الطابع االقتصادي اليت حتـول               

ع الدويل جيب عليه أن يساعد أنغوال يف هذا         وقالت السنغال إن اجملتم   . دون حتقيق طموحاهتا  
  .وقدمت السنغال توصيات. املسعى
وأشار العراق إىل اجلهود املبذولة يف جمال اإلصالح القضائي لتحسني وضع احملاكم              -٨٣

وطلب مزيداً من املعلومات عن اآلليات القضائية حلماية املهـاجرين          . والظروف يف السجون  
  .وقدم العراق توصية. حلماية حقوق املهاجرين يف أنغوالباعتبار أن هناك قانوناً 

 الكنهويطاليا بالزيادة يف معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية يف أنغوال ،           إ بترحو  -٨٤
 إىل  وأشارت.  املدرسة إىل وصول الفتيات     يعوق كثرياً  يزالال   أن التحيز االجتماعي     تالحظ

 واالسـتخدام   القـضاء، املعاملة، واإلعدام خارج     وسوء   ،حاالت التعذيب ما أُبلغ عنه من     
تفشي العنف القائم على     عن قلقها إزاء      إيطاليا عربتوأ. الشرطةأفراد  املفرط للقوة من قبل     

  .توصياتإيطاليا  وقدمت .نوع اجلنس
 إن االستثمار املتنامي يف اخلـدمات االجتماعيـة         اجلمهورية العربية السورية  وقالت    -٨٥

. درة أنغوال على حتقيق مكاسب إجيابية لصاحل الفئات الضعيفة من سكاهنا          األساسية يعكس ق  
  .وقدمت سوريا توصية

وشكرت أنغوال يف بياهنا اخلتامي مجيع الوفود اليت تدخلت للتعبري عن دعمها هلا أو                -٨٦
وأعاد الوفد تأكيد التزام حكومة أنغوال بأن تظل يف طليعـة      . تقدمي توصيات هلا أو تشجيعها    

  .ئمني هبذه املساعي النبيلة املتمثلة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاالقا

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
الوقت املناسب الذي          عليها يف    اقدم ردوده ت يف التوصيات التالية و    أنغوالنظر  تس  -٨٧

 يف   موعد انعقاد الدورة الرابعة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان            يتجاوزال ينبغي أن    
 على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي        أنغوال وستدرج ردود    .٢٠١٠ يونيه/حزيران

  .الرابعة عشرةعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته سي
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               -١  

مناهـضة  ، واتفاقيـة    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    والتمييز العنصري،   
 امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       الثاينالربوتوكول االختياري   التعذيب، و 

، الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب        ، و املدنية والسياسية 
نظام رومـا   ، و تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ال الربوتوكول االختياري و

رمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة      اتفاقية منع ج  ، و بروتوكول بالريمو ، و األساسي
  ؛)الربازيل (عليها
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 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       التصديق على     -٢
 ، وخباصة النساء واألطفال   ،نع وقمع االجتار باألشخاص   مل  هلا ربوتوكول املكمل وال

  ؛)جيبويت (واملعاقبة عليه
طالبة بالشروع يف التصديق على ما تبقى       النظر يف االستجابة للنداءات امل      -٣
االتفاقية الدولية للقضاء علـى     ، مبا فيها     املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان    من

حقـوق  ، واتفاقية مناهضة التعـذيب، واتفاقيـة        مجيع أشكال التمييز العنصري   
  ؛)هنغاريا (األشخاص ذوي اإلعاقة

اتفاقية ، مبا فيها    إلنساناالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق ا     مواصلة    -٤
نع وقمع االجتـار    مل  هلا ربوتوكول املكمل  وال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

  ؛)بيالروس (واملعاقبة عليه باألشخاص
      االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء      االنضمام إىل     -٥

  ؛)فرنسا (القسري
 امللحق بالعهد الدويل اخلاص     الثايناري  الربوتوكول االختي التصديق على     -٦

  ؛)بلجيكا( واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام باحلقوق املدنية والسياسية
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ألهنا تعهـدت بـذلك عنـدما              -٧

  ؛ )بلجيكا(انُتخبت عضواً يف جملس حقوق اإلنسان 
وتوكول االختياري امللحـق    والرباالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب        -٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية (هبا
االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           االنضمام إىل     -٩

  ؛)أذربيجان(، واتفاقية مناهضة التعذيب العنصري
بروتوكول االجتار باألشخاص املكمِّل التفاقيـة األمـم        التصديق على     -١٠

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (مة عرب الوطنيةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
اختاذ إجراءات بشأن توصيات الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي،           -١١

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب 
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل      التوقيع والتصديق على      -١٢

 االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يف أقــرب وقــت احلقوقاخلــاص بــ
  ؛)الربتغال( ممكن
 ٦٢/١٤٩باعتبار البلد من بني املشاركني الرئيسني يف إعداد القـرار           (  -١٣

 الثاينالربوتوكول االختياري   ، االنضمام إىل    )بشأن وقف استخدام عقوبة اإلعدام    
  ؛)الربتغال (لسياسيةامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا
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االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز          التصديق على     -١٤
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       ، واتفاقية مناهضة التعذيب، و    العنصري

، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،        العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
  ؛)املكسيك (اص من االختفاء القسرياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخو

االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحـق           -١٥
  ؛)أملانيا( هبا
 اململكة املتحدة لربيطانيـــا   (التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب        -١٦

  ؛)العظمى وآيرلندا الشمالية
ماية مجيع األشـخاص مـن      التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حل       -١٧

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االختفاء القسري، و  
، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  ؛)إسبانيا(والربوتوكول االختياري امللحق هبا 
  ؛)تشاد( اإلنسان مواصلة عملية التصديق على خمتلف اتفاقيات حقوق  -١٨
االتفاقية النظر يف التصديق على الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان مثل            -١٩

، واتفاقية مناهضة التعـذيب،  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،             

لحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        املوالربوتوكول االختياري الثاين    
  ؛)الفلبني (والسياسية

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        النظر يف التصديق على       -٢٠
، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي         التمييز العنصري 

افية حنو الوفاء اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، باعتبار ذلك خطوة إض  
  ؛)مجهورية كوريا(بالتزامها بالنهوض حبقوق اإلنسان 

التعجيل بعملية االنضمام اجلارية والتوقيع على عـدد مـن الـصكوك              -٢١
الدولية، وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،           

عاقة والربوتوكول  واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل       
  ؛)كوت ديفوار(االختياري امللحق هبا 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               -٢٢
  ؛)باكستان( العنصري

الصكوك الدوليـة   التعجيل بالعملية اجلارية لضمان االنضمام إىل مجيع          -٢٣
  ؛)السنغال (ذات الصلة حبقوق اإلنسان
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 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل محايتهم يف          االنضمام إىل   -٢٤
  ؛)العراق(أنغوال 
سّن قوانني خاصة حلظر مجيع أشكال االجتار بالبشر واملعاقبـة عليهـا،              -٢٥

وتعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون لتحديد الضحايا ومحايتهم، ومجع املعلومات          
  ؛)يات املتحدة األمريكيةالوال(بانتظام عن جرائم االجتار وجهود احملاكمة 

  ؛)تشاد(مواءمة التشريعات الوطنية مع اإلطار املعياري الدويل   -٢٦
مواصلة العمل علـى حتـسني اآلليـات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق                -٢٧

  ؛)قريغيزستان( اإلنسان
وفقاً  وطنية معنية حبقوق اإلنسان تتمتع باالستقالل التام      إنشاء مؤسسة     -٢٨

  ؛)فرنسا (ملبادئ باريس
 متاشـياً مـع مبـادئ       وطنية معنية حبقـوق اإلنـسان     إنشاء مؤسسة     -٢٩

  ؛)باكستان( باريس
إنشاء جلنة معنية حبقوق اإلنسان تكون مستقلة وحمايدة وتشرف عليهـا             -٣٠

  ؛)كندا(جهات أنغولية وطنية 
البحث يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية حبقوق اإلنـسان             -٣١

  ؛)ماليزيا(وفقاً ملبادئ باريس 
  ؛)الفلبني ( معنية حبقوق اإلنسان مستقلةوطنيةإنشاء مؤسسة   -٣٢
  ؛)الربازيل(وضع سياسة لتعزيز السلطة القضائية   -٣٣
  ؛)النرويج (هيئات معاهدات األمم املتحدةتقدمي التقارير املتأخرة إىل   -٣٤
  ؛)باكستان(املعنية هيئات املعاهدات التعجيل بتقدمي تقاريرها املتأخرة إىل   -٣٥
جـراءات  اإلتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار         النظر يف     -٣٦

  ؛)الربازيل (قوق اإلنساناخلاصة التابعة لألمم املتحدة واملعنية حب
اخلاصـة  جـراءات   اإلتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار           -٣٧

  ؛)الربازيل( قوق اإلنسانالتابعة لألمم املتحدة واملعنية حب
املكلفـني بواليـات يف إطـار       مجيـع   دائمة إىل   و  مفتوحة توجيه دعوة   -٣٨
  ؛)إسبانيا( اخلاصة جراءاتاإل
اإلجراءات اخلاصة  إطار   املكلفني بواليات يف  مجيع  دائمة إىل    توجيه دعوة   -٣٩

  ؛)سلوفاكيا (التابعة جمللس حقوق اإلنسان



A/HRC/14/11 

GE.10-12525 20 

قررون اخلاصون املعنيون بالسكن    تيسري طلبات الزيارات اليت تقّدم هبا امل        -٤٠
، والتعاون مع الفريق    باستقالل القضاة واحملامني  ، و رية الرأي والتعبري  الالئق، وحب 

  ؛)النرويج(القطري لألمم املتحدة على حتسني تنفيذ االلتزامات 
استئناف التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل احلصول            -٤١

 لتعزيز استقاللية النظام القضائي وضماهنا، وكفالة وصـول   على املساعدة التقنية  
مجيع املواطنني إىل العدالة، واستحداث آليات ومؤسسات على املستوى الوطين          

  ؛)املكسيك(تكون فعالة يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
لتزمت به  تكثيف التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملا ا           -٤٢

  ؛ )اململكة املتحدة(قبل انضمامها إىل جملس حقوق اإلنسان 
إعادة النظر يف قرارها عدم التوقيع على اتفاق شـامل مـع املفوضـية                -٤٣

  ؛)هولندا(السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
ـ           -٤٤ ع النظر على حنو إجيايب يف استئناف التعاون يف أقرب وقـت ممكـن م

  ؛)مجهورية كوريا(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف أنغوال 
ــوارد    -٤٥ ــة مــن امل ــروات املتأتي ــر عــدالً للث ــع أكث ضــمان توزي

  ؛)نقريغيزستا( الطبيعية
اختاذ تدابري تشريعية حتظر صراحة مجيع أشكال التمييز، وال سيما التمييز          -٤٦

ات سان احمللية، وتوفري محاية ضد األطفال ذوي اإلعاقة، والفتيات، وأطفال جمتمع     
  ؛)اجلمهورية التشيكية(فعالة لألطفال املتهمني بالسحر 

مواصلة اجلهود احلميدة املبذولة لوضع تشريعات وسياسات من أجـل            -٤٧
املساواة بني اجلنسني عمالً بااللتزامات الدولية، وال سيما ما يتعلق بالعنف ضـد       

ت هتدف إىل حتسني وضعها من حيـث        املرأة وحقها يف اإلرث، وانتهاج سياسا     
التعليم، والصحة، والوصول على قدم املساواة مع الرجل إىل التدريب وسـوق            

  ؛)النرويج( العمل
مواصلة جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني، واملـساواة يف املعاملـة،             -٤٨

  ؛)باكستان(وعدم التمييز 
القوالب النمطية اليت   تكثيف جهودها للقضاء على املمارسات السلبية و        -٤٩

  ؛)أذربيجان(تؤدي إىل التمييز ضد املرأة 
توجيه دعوة إىل اآلليات الدولية، وال سيما تلك املعنية بتعزيز املـساواة              -٥٠

بني اجلنسني، وحقوق املرأة، وحقوق الطفل، والقضاء علـى مجيـع أشـكال             
  ؛ )املكسيك( التمييز
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شخصيات العامة الختـاذ تـدابري      التعاون مع منظمات اجملتمع املدين وال       -٥١
هتدف إىل ضمان حق املرأة يف عدم تعرضها للتمييز وحقها يف املـساواة، علـى               

  ؛)أملانيا (اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالنحو الذي اقترحته 
تكثيف األنشطة الرامية إىل تعزيز دور املـرأة يف اجملتمـع والنـهوض               -٥٢
  ؛)اجلزائر( به

، حقوق الطفل على الوجـه األكمـل      تعزيز سياستها الرامية إىل ضمان        -٥٣
إيالء االهتمام لتنفيذ املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، وفقـاً لقـرار            و

  ؛)الربازيل (٦٤/١٤٢ وقرار اجلمعية العامة ١١/٧  حقوق اإلنسانجملس
محايتها يف مجيـع  مواصلة التركيز والعمل على تعزيز محاية حقوق املرأة و   -٥٤

  ؛ )البحرين(اجملاالت 
 ؛)أذربيجان(اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة العنف ضد املرأة   -٥٥

 تها العامـة  سياسأطر  تشريعية و ال ها أطر توفراختاذ خطوات لضمان أن       -٥٦
هذه احلمايـة   أن تشمل    مجيع أشكال العنف اليت تواجهها املرأة، و       منمحاية فعالة   

الفئات األكثر  ات املنتميات إىل     والالجئ  داخلياً ات املشرد هن في نمجيع النساء، مب  
 ؛)كندا( ضعفاً

املـرتيل وإصـداره عـن طريـق        قانون العنف   التعجيل بإقرار   ضمان    -٥٧
 ؛)آيرلندا( الربملان

اختاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة العنف القائم علـى اجلـنس والقـضاء              -٥٨
 ؛)يرلنداآ( يهعل

  مـن  والتخفيـف  ملنع العنف ضد األطفـال       هاوتكثيف تعزيز إجراءاهتا   -٥٩
 ؛)الربتغال( حدته

مواصلة تعزيـز   وسن تشريع بشأن العنف املرتيل يف أقرب وقت ممكن،            -٦٠
ضحايا، وزيادة توافر املساعدة القانونيـة       ال ساعدت األسرية اليت    املشورةمراكز  

 ؛)هولندا(لضحايا العنف يف مجيع أحناء البلد 

 بشأن العنف ضد املـرأة، مبـا يف   خاصكانية صياغة تشريع  يف إم النظر  -٦١
 يف هـذا     اجلمهور  توعية محالت وتكثيف   ؛ذلك العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي    

املوظفني  لفائدة حقوق اإلنسان والتثقيف يف جمال التدريبووضع برامج   ؛الصدد
 ؛)سبانياإ( وتقدمي اخلدمات القانونية للضحايا ؛منياالع

اتفاقية القضاء على   ب  جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوج      تكثيف  -٦٢
 ؛)أستراليا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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  حدة منللتخفيفسن تشريع بشأن العنف ضد املرأة، وتكثيف جهودها   -٦٣
 ؛)سلوفينيا(اجلنس أساس نوع العنف القائم على 

والراميـة إىل حتقيـق     ة لإلعجاب   ثري امل سياساهتااملثابرة يف متابعة تنفيذ       -٦٤
العنف ة  حدالتخفيف من   تعزيز تدابري   عن طريق   املساواة بني اجلنسني، وال سيما      

 ؛)بوتسوانا(الوفيات النفاسية معدل اجلنس، وخفض أساس نوع القائم على 

ضد النساء،  التصدي ملشكلة العنف املرتيل بشكل فعال، وخاصة العنف           -٦٥
 أمام مناقشةلل حالياًاملطروح  املرتيلى مشروع قانون العنف مبا يف ذلك املوافقة عل

 ؛)إيطاليا(الربملان 

 ملمارسـة   ظاهرة السلبية الاإلسراع يف اختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة         -٦٦
ـ تأهيـل   خمططات فعالة إلعادة     ووضعالعنف ضد األطفال،     وإعـادة  ضحايا  ال

 ؛)سلوفاكيا( إدماجهم

 عمــل  أشــكالمجيــعقــضاء علــى  الاختــاذ خطــوات لــضمان  -٦٧
 ؛)يرلنداآ( األطفال

 موضع  بشأن عمل األطفال  احلايل   ع التشري وضعتعزيز اجلهود من أجل       -٦٨
 ؛)إيطاليا (التنفيذ

الالزمة للتصدي  ،   والقانونية ،والتعليمية،  االجتماعيةالتدابري   مجيع   اختاذ  -٦٩
  ؛)إيطاليا (بالسحرطفال  اهتام األلظاهرة
ا الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب اتفاقيـة حقـوق           تعزيز جهوده   -٧٠

 ؛)سترالياأ( الطفل

 التعسفي، والتحقيـق يف مجيـع       حاالت االحتجاز تكثيف جهودها ملنع      -٧١
 والتعذيب وتقدمي املـسؤولني عنـها إىل    ، واالحتجاز ، االعتقال التعسفي  حاالت
 ؛)أذربيجان( العدالة

يف حاالت االحتجاز،    التعذيبعدم ممارسة    اختاذ التدابري املناسبة لضمان     -٧٢
التوقيع على اتفاقيـة مناهـضة       و ،ينجزتاحمل حتسني الظروف العامة لألشخاص   و

 ؛)السويد( عليهما التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا والتصديق

 عدم وجود آلية ملراقبـة إجـراءات        مسألةاختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة       -٧٣
 ؛)سلوفاكيا( للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان فقاً، واالحتجاز

التـصديق   و مواءمة التشريع احمللي بشأن االحتجاز مع املعايري الدولية،         -٧٤
 ؛)إيطاليا (، على وجه اخلصوصعلى اتفاقية مناهضة التعذيب
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، وتعزيـز   يهنساين عل اإلطابع  ال نظام السجون وإضفاء     إصالحمواصلة    -٧٥
 ؛)املغرب( خمتلف الفئات منملوظفي إدارة السجون ملوجهة االربامج التدريبية 

 ؛)أملانيا (واحملتجزيناختاذ تدابري لتحسني ظروف السجناء   -٧٦

 ؛)أذربيجان(جرمية جنائية ك االجتار بالبشر تصنيف  -٧٧

 ؛)باكستان(سن التشريع املناسب ملكافحة بيع األطفال واالجتار هبم   -٧٨

إنفـاذ   مـوظفي فائدة   ل واإلعالمية يةمج التدريب رباالاإلسراع يف تنفيذ      -٧٩
، وإنشاء شبكات محايـة     هالقانون هبدف مكافحة االجتار بالنساء والفتيات وقمع      

 ؛)ماليزيا(األطفال هلذا الغرض 

 ؛)الفلبني( ملكافحة االجتار بالبشر خاصالنظر يف سن تشريع   -٨٠

 ؛)سلوفينيا(اث قضاء األحدلاختاذ اإلجراءات املناسبة إلنشاء نظام   -٨١

 ألحكـام الدسـتور املعتمـد       مواصلة عملية اإلصالح القانوين وفقـاً       -٨٢
 ؛)كوبا( حديثاً

أحكام الدستور الذي   ب عمالًمواصلة إصالح نظامها القضائي والقانوين        -٨٣
 ؛)جيبويت (مد مؤخراًاعُت

وصول منظمات املـساعدة     نظر يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان      ال  -٨٤
املساعدة القنصلية  ب املتعلقة بالتزاماهتا الدولية    التاملسجناء، والتقيد   إىل ا نسانية  اإل
 ؛)هنغاريا(ين تجزاحملقدمة للمواطنني األجانب املُ

 للدسـتور   لقانوين وفقـاً  ا و النظامني القضائي مواصلة جهودها لتحسني      -٨٥
 ؛)مصر (املعتمد حديثاً

 لألحكـام  طبقاً،  اليت شرعت فيهامواصلة عملية إصالح النظام القانوين    -٨٦
 ؛)املغرب (مدت مؤخراًالدستورية اليت اعُت

 تيسري، وه تعزيز قدرات النظام القضائي واستقالل     هبدفاختاذ تدابري فعالة      -٨٧
 ؛)أذربيجان(زيارات املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 

 واملؤسسي لـضمان    اإلصالح القانوين عملية  مواصلة جهودها لتحسني      -٨٨
 ؛)إيران( وجود نظام فعال إلقامة العدل وتوفري سبل الوصول إىل العدالة

 طـول مـدة     ال سيما  القضائية، و  اإلجراءاتمعاجلة أوجه القصور يف       -٨٩
لسجناء، إىل ا  اإلنسانية   ةاملساعدمنظمات  وصول  واالحتجاز السابق للمحاكمة،    

 ؛)أستراليا(ة، والفساد والتمويل، واالستقالل عن السلطة التنفيذي
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مواصلة اجلهود الرامية إىل الشروع يف اإلصالحات القضائية اليت مـن             -٩٠
شأهنا أن تساعد على حتديث نظام حقوق اإلنسان، ومواءمة قوانينها مع الصكوك     

 ؛)لبنان(  طرف فيهاهيالقانونية الدولية اليت 

 مني القـضائي  للنظـا مواصلة مبادرهتا اجلارية إلجراء إصالح شـامل          -٩١
 مـد مـؤخراً    لألحكام املنصوص عليها يف الدستور الـذي اعتُ        والقانوين، وفقاً 

 ؛)النكا سري(

 ؛)زمبابوي( القضائي نظامإصالحات ال إهناء على العمل  -٩٢

، وختـصيص    وشـفافيته   نزاهة النظام القضائي   تكفلاختاذ تدابري كافية      -٩٣
 ؛)دالسوي(يف أدائه فعالية الأموال كافية لضمان 

 مع أحكام الدستور    مواصلة عملية إصالح النظام القضائي، وذلك متشياً        -٩٤
 ؛)كوت ديفوار(اجلديد 

وصول إىل العدالـة    اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري الفرص الكافية لل         -٩٥
 ؛)أملانيا(وتعزيز محاية سكاهنا املدنيني من العنف 

ملؤسسية لضمان وجود نظـام     إجراء املزيد من اإلصالحات القانونية وا       -٩٦
 ؛)هولندا(فعال إلقامة العدل 

 إىل زيـادة عـدد      الراميـة اختاذ مزيد من التدابري والسياسات الفعالة         -٩٧
 ؛)اليابان( املسجلة الوالدات

علـى   من قانون العقوبات     ٧١ و ٧٠املادتني  وتطبيق   عدم تأويل ضمان    -٩٨
 ؛)سافرن(حنو ُيجيز جترمي العالقات اجلنسية املثلية 

  واحد  بني البالغني من جنس     الذي يتم بالتراضي    اجلنسي النشاط شطب  -٩٩
 ؛)اجلمهورية التشيكية(من قائمة اجلرائم 

التعـسفي،  واالحتجاز   ، واالعتداء املضايقة، منتعزيز محاية الصحفيني     -١٠٠
 يةة والتلفزيون ياإلذاعللمحطات   وشفافة ملنح التراخيص     منصفةووضع إجراءات   

 يف على النحو املنصوص عليهوضمان اإلشراف من جانب هيئة مستقلة، اخلاصة، 
قانون الصحافة، من أجل منع ممارسات التـرخيص التمييزيـة وتعزيـز تنـوع        

 ؛)اجلمهورية التشيكية (البلداملعلومات يف مجيع أحناء 

 ، وحتسني ظروف عمـل    البلدمجيع أحناء   يف  ضمان احترام حرية التعبري      -١٠١
 ؛)النرويج(البث اإلذاعي عاملني يف جمال ال وفينيلصحا
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وضع خطة عمل هتدف إىل     و،   من قائمة اجلرائم   الصحافةشطب خمالفات    -١٠٢
الواليـات  ( اإلعـالم    وسـائط تعـدد   إىل   و اإلعـالم مزيد من حريـة     توفري  
 ؛)األمريكية املتحدة

الـصادر  قـانون الـصحافة     ل اإلنفاذ الكامـل  اختاذ خطوات لضمان     -١٠٣
 ؛)اململكة املتحدة (االعتراف بالتحقيقات الصحفية املستقلةو، ٢٠٠٦ عام

مواصلة حوار مفتوح مع املدافعني عن حقوق اإلنـسان، وال سـيما يف            -١٠٤
 بتهمـة   دون دليل لوا  ق اعتُ  عن حقوق اإلنسان   املدافعني ُروي أن    كابندا، حيث 

ة  لكـر  توغـو فريق  الذي تعرض له مؤخراً     يف أعقاب اهلجوم املؤسف     التواطؤ،  
 ؛)النرويج( القدم

 ؛)يرلنداآ (تعزيزهاوضع تدابري حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان و -١٠٥

 لمدافعني عن حقوق اإلنسان، وفقـاً     التامتني ل ماية  احلالشرعية و  ضمان -١٠٦
 ؛)سلوفاكيا(املدافعني عن حقوق اإلنسان ب املتعلقإلعالن األمم املتحدة 

ات، واملنظمات غري احلكومية واالعتراف     توضيح إجراءات إنشاء اجلمعي    -١٠٧
 ؛)فرنسا( يف عملية اإلصالح اهبا، وضمان مشاركته

إجراءات تسجيل منظمات اجملتمع املـدين شـفافة        تكون  لتأكد من أن    ا -١٠٨
 ؛)النرويج(وسريعة وغري متييزية 

ملشاركة يف   با حزاب املعارضة ومنظمات اجملتمع املدين    أل السماحضمان   -١٠٩
 ؛)كندا(عقاب المن اخلوف السياسية حبرية دون العملية 

تخذ إجراء ُييستند أي  أالّاحترام أنشطة منظمات اجملتمع املدين، وضمان   -١١٠
أن يقـوم علـى أسـاس       دوافع سياسية، و  إىل  لتنظيم منظمات حقوق اإلنسان     

ألحكام القانونية الـيت تتماشـى مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                ا
 ؛)حدةاملت اململكة(

 ؛)قريغيزستان( حتسني نظام الضمان االجتماعي املضي قدماً يف -١١١

لـشرب، وذلـك لتحقيـق      ا ميـاه    لتوفريبذل اجلهود   يف   االستمرار -١١٢
حبلـول  مبيـاه الـشرب      يف املائة أو أكثـر مـن الـسكان           ٨٠ تزويد هدف
 ؛)السودان( ٢٠١٢ عام

، مبساعدة وتعاون   ئمة القا رغم القيود  مواصلة جهودها يف جمال الصحة،     -١١٣
 ؛)السودان(من اجملتمع الدويل 

ضمان ولبلد،  ل الصحية   األساسيةختصيص موارد إضافية لتحسني البنية       -١١٤
 ؛)كندا( حقوق النساء واألطفال اجلارية اإلصالحات الصحية  تراعيأن
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األمراض مثل  ومكافحة   الفقر   للحد من  ها اجلديرة بالثناء  مواصلة تدابري  -١١٥
 ؛)بوتسوانا(نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب فريوس 

 تعزيز التضامن بني مجيع املناطق واملقاطعات يف البلد مـن       املضي قدماً يف   -١١٦
 ؛)كوبا (ومتناسقةأجل ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة 

ـ      إىلمواصلة تنفيذ التدابري الرامية      -١١٧ دمات  ضمان حصول اجلميع على اخل
 ؛)كوبا(الصحية 

عمـار،  إعـادة اإل  حتقيق السالم واالستقرار و   إىل  تعزيز خططها الرامية     -١١٨
، وذلك لـضمان    لألشخاص ذوي اإلعاقة   الربامج اليت وضعتها  تنفيذ  ب والتعجيل

 حبقوقهم األساسية   هم ومتتع اً واقتصادي اً اجتماعي همتأهيل وإعادة   سالمتهم البدنية 
 ؛)ربية السوريةاجلمهورية الع(األخرى 

 ؛)االحتاد الروسي(تنفيذ استراتيجيتها الوطنية ملكافحة الفقر النجاح يف  -١١٩

 إجيـاد   بوسائل منها  مواصلة جهودها لتحسني الظروف املعيشية للشعب      -١٢٠
مجهوريــة كوريــا  (الالئــقاملــوارد الالزمــة إلعمــال احلــق يف الــسكن 

 ؛)الدميقراطية الشعبية

لرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بغيـة حتـسني           ا هامواصلة جهود   -١٢١
مجهوريـة كوريـا الـشعبية    ( االقتصادية واالجتماعية   من الناحية  ال سيما الوضع، و 
 ؛)الدميقراطية

 يفني لإلسـراع    يف إطار التعاون واملساعدة الدولي     املتاحة   اغتنام الفرص  -١٢٢
عـادة  إ الفقـر وضـمان      احلد مـن   ها الرامية إىل   وبراجم ها اإلمنائية  براجم تنفيذ

 ؛)اجلزائر( اإلعمار

تطوير إمكانات البلد االقتـصادية، وضـمان مـستوى         املضي قدماً يف     -١٢٣
لرفع مستوى نيل التعليم    اختاذ مزيد من التدابري الالزمة      و ملواطنيها،   كرمي يمعيش

 ؛)بيالروس (واحلصول على الرعاية الصحية

سكاهنا، وال سيما النساء  ضمن األكثر ضعفاً  للمجموعاتألولوية  إيالء ا  -١٢٤
 ؛)بيالروس(واألطفال 

 إىل مكافحة الفقر، من أجل ضمان     اهلادف ٢٠٠٣ لعام   هامواصلة برناجم  -١٢٥
 ؛)املغرب(، وال سيما يف املناطق الريفية االستبعادالسلم االجتماعي ومكافحة 

ـ     إطارشراكة يف   إرساء  لنظر يف   ا -١٢٦ ال الـصناعات   مبادرة الشفافية يف جم
ـ  وسـبيالً حنـو    الفساد    للقضاء على  إجراًءباعتباره  االستخراجية،   د مـن   احل

 ؛)النرويج( الفقر



A/HRC/14/11 

27 GE.10-12525 

التركيز بصفة خاصة  واالستمرار يف سياساهتا الرامية إىل تنويع اقتصادها، -١٢٧
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(على الزراعة ومصايد األمساك والصناعات التحويلية 

 وذلك  ،لحد من الفقر  لربنامج أنغوال االستراتيجي    ل التنفيذ التام    مواصلة -١٢٨
مجهوريـة  (هبدف التخفيف من اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية للحـرب            

 ؛)اإلسالمية إيران

 ؛)لبنان(لحد من الفقر للربنامج االستراتيجي للتنفيذ الكامل ا -١٢٩

يف املناطق   ال غىن عنها      اليت إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار   تنفيذ عمليات    -١٣٠
ملعايري حقوق اإلنسان املقبولة    وفقاً   و  باملوضوع  الصلة ي للتشريع ذ  احلضرية وفقاً 

  ؛)الربتغال (دولياً
، باإلخالء الظروف والضمانات املتصلة     بدقةد  اعتماد تدابري تشريعية حتدّ    -١٣١

 ؛)داهولن(  هذه التدابريإىل غاية وضعووقف مجيع عمليات اإلخالء القسري 

النظر يف تكثيف اجلهود الرامية إىل حتقيق مزيد من املكاسب يف جماالت             -١٣٢
 ومرافق الصرف   واملاءاحلد من الفقر، واحلق يف السكن الالئق، واحلق يف الصحة           

 ؛)ماليزيا( اجملتمع شرائحالصحي األساسية، واحلق يف التعليم جلميع 

 ،الزراعـة منـها   يف جماالت    اتكثيف اجلهود الرامية إىل تنويع اقتصاده      -١٣٣
 ؛)ماليزيا (والبناء ، والصناعات التحويلية،ومصايد األمساك

 من أجـل    الالئقتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن           -١٣٤
  التشريعات والسياسات وفقـاً    بوضعاحلصول على مشورة مستقلة فيما يتعلق       

 ؛)سبانياإ(للمعايري الدولية 

املالذ األخري،  هو   إجراء اإلخالء   يكون التدابري الالزمة لضمان أن   اختاذ   -١٣٥
د بدقة الظـروف والـضمانات      واعتماد التشريعات واملبادئ التوجيهية اليت حتدّ     

 ؛)أوروغواي(تنفيذ اإلخالء حظة ذات الصلة بل

 أفراد ال سيما إخالؤهم، وتقدمي املساعدة الالزمة إىل األشخاص الذين متّ     -١٣٦
 ؛)أوروغواي (ونسناملوالنساء واألطفال ن فيهم الضعيفة، مب الفئات

 وضـع يف عملية   كيما يساعد    الالئقدعوة املقرر اخلاص املعين بالسكن       -١٣٧
باعتبـار   مع املعايري الدولية،     بغية مواءمتها  هاالتشريعات والسياسات أو إصالح   

 ؛)غوايأورو (معيشي كرمي من اجلهود الرامية إىل ضمان مستوى اًجزءذلك 

ميـل  اجلواسع و ال هذا البلد    إعمار مواصلة إعادة  كلل على    بالالعمل   -١٣٨
 ؛)الدميقراطيةمجهورية الكونغو  (الكامنةدون إمهال موارده البشرية واالقتصادية 
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 سياستها الرامية إىل تنويع اقتصادها هبـدف تعزيـز احلقـوق      املضي يف  -١٣٩
 ؛)سري النكا( التنمية  يفالشعب أنغوحق االقتصادية واالجتماعية و

لتقدمي يد العون هلا من أجل  مساعدة اجملتمع الدويل االستمرار يف التماس   -١٤٠
 ومياه  الالئق وتوفري السكن    ، نظامها التعليمي، وحتسني اخلدمات الصحية     حتديث

  ؛)الفلبني(الصرف الصحي ملواطنيها مرافق الشرب و
ن يف بناء املساكن االجتماعية،     ق حىت اآل   الزخم الذي حتقّ   االستفادة من  -١٤١

 ؛)زمبابوي(املساكن عدد  يف وضع حد للعجزوذلك هبدف 

 ال سـيما  عالية، و الاجلودة   ذات   تكثيف اجلهود لتوفري السلع واخلدمات     -١٤٢
 ؛)زمبابوي(يف جماالت التعليم والصحة 

فائدة كبار السن   تنفيذ برامج شبكة األمان االجتماعي وزيادة التمويل ل        -١٤٣
 ؛)زمبابوي (وذوي اإلعاقة

  الوطنية املتعلقة باحلد مـن الفقـر    هابراجمو ااالستمرار يف تنفيذ سياساهت    -١٤٤
 ؛)إثيوبيا(ني دوليالساعدة واملتعاون باالعتماد على مستوى منّسقٍ ومتنيٍ من ال

 مـن    عليه مواصلة مبادراهتا لضمان االكتفاء الذايت من الغذاء واحلفاظ        -١٤٥
 ؛)السنغال(ال سيما الفئات األكثر ضعفاً ه سكاهنا، وجل زيادة رفاأ

      ستراتيجيات لضمان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة،       المواصلة تنفيذ ا   -١٤٦
اإليدز، /وال سيما ما يتعلق بتعزيز الصحة، ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          

          فـض معـدل    برنامج التحصني املوسـع، وخ     عربلسكان  اتطعيم  وترية  وزيادة  
 ؛)السنغال(األمية 

 تعلـيم   وال سـيما  التعليم،  يف  ثل  تمامللمجال احليوي   لولوية  األإعطاء   -١٤٧
 ؛)اجلزائر(الفتيات يف املناطق الريفية 

التعليم بتعزيز سياساهتا الرامية إىل زيادة معدل االلتحاق        املضي قدماً يف     -١٤٨
الزمة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من      االبتدائي والثانوي، وتنفيذ التدابري ال    

 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(حيث خفض معدالت األمية 

املدارس بمواصلة تعزيز السياسات الرامية إىل حتسني معدالت االلتحاق          -١٤٩
 ؛) تركيا(االبتدائية والثانوية 

 تكافئةمفرص وتوفري وضع خطط واستراتيجيات لضمان احلق يف التعليم   -١٥٠
 ؛)مصر(  التعليمإىلالفتيات لوصول 
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  من شـأن ألنه حقوق اإلنسان،    يف جمال وضع برنامج للتعليم والتدريب      -١٥١
تـسهيل  و تعزيز قدرات مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين،            ذلك

 ؛)املغرب(املواطنني فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وإذكاء وعي مثل هذه األنشطة 

 جلميع  األول جماناً الدراسي   الصف   توفري لضمان   ؤهافاذ آليات أو إنشا   إن -١٥٢
 ؛)يرلنداآ(األطفال 

 عن طريـق   نظام التعليم األساسي     جودةاختاذ مزيد من التدابري لتحسني       -١٥٣
، وزيادة معدل االنتظام يف املدرسـة يف املرحلـة          هم وتدريب املدرسنيزيادة عدد   

 ومنع  ،مكافحة عمل األطفال  و الدراسة،   خفض معدالت التوقف عن   والثانوية،  
 ؛)الربتغال(التمييز ضد الفتيات الصغريات 

تها عرب تـدابري  تكثيف اجلهود لتعزيز احلق يف التعليم وحقوق الطفل ومحاي  -١٥٤
 حتسني معدالت حمو األميـة ومعـدالت االلتحـاق بـالتعليم االبتـدائي              منها

 ؛)الفلبني( والثانوي

لتدابري الرامية إىل تعزيز اجنازاهتا فيما يتعلـق بتوسـيع           اختاذ املزيد من ا    -١٥٥
هتمام خـاص حلقـوق الفتيـات،        عن طريق إيالء ا    التعليم يف املناطق احملرومة   

 ؛)إثيوبيا(سيما يف اجملتمعات البدوية  الو

 منباعتبار ذلك جزءاً  إىل احلد من األمية، الراميةتنفيذ الربامج التعجيل ب -١٥٦
 ؛)كوت ديفوار( حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  إىلاجلهود اليت هتدف

 ؛)إيطاليا(التعليم إىل لفتيات وصول اعزيز فرص تكثيف اجلهود لت -١٥٧

 مجيع عمليات الترحيـل بالتنـسيق مـع         تتّماختاذ خطوات لضمان أن      -١٥٨
حترم حقـوق اإلنـسان وكرامـة       ُتأن  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية و    

 ؛)الواليات املتحدة(عمليات العودة مجيع  يفاملهاجرين 

 ؛)أملانيا( وطاليب اللجوء وضع املرحَّلنياختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني  -١٥٩

 على حقوق   املُطبقالقانون الوطين   بوعي قوات األمن فيما يتعلق      إذكاء   -١٦٠
 ؛)تشاد(طاليب اللجوء والالجئني 

 بـادرات مب والقيامالتشرد الداخلي،   اختاذ التدابري الالزمة إلهناء حاالت       -١٦١
ذوي الـدخل   واإلصالح الزراعي، اليت تعود بالفائدة علـى    السكن االجتماعي 

 ؛)كندا(غري نظامية شني الذين يعيشون يف مستوطنات  والضعفاء واملهّماحملدود

 للمبادئ التوجيهية ميع أشكال التشريد القسري، وفقاًجل يفورال الوقف -١٦٢
 ؛)أستراليا( )١٩٩٨(داخلي بشأن التشرد ال
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املساعدة من اجملتمع الدويل حىت تتمكن من بنـاء         على  السعي للحصول    -١٦٣
ـ الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         وقدراهتا   شعبها، وال  ل

 أولوياهتـا   استناداً إىل  ، وذلك سيما من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 ؛)مصر( الوطنية

السعي للحصول على املساعدة التقنية من اجملتمع الـدويل مـن أجـل             -١٦٤
 ؛)الكونغو(حقوق اإلنسان املطروحة يف جمال تحديات مواجهة ال

 ؛)النرويج(هذا االستعراض  إنشاء آلية فعالة وشاملة ملتابعة توصيات -١٦٥

ـ            -١٦٦ وق حتقيق أهداف حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف قرار جملـس حق
 .)الربازيل (٩/١٢اإلنسان 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٨٨
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Angola was headed by the Secretary of State for Foreign 
Relations, Georges Chikoty, and was composed of 26 members: 

• Alves Monteiro, Vice-ministre de la Justice 

• Arcanjo do Nascimento, Représentant Permanent de l’Angola auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres Organisations Internationales à Genève 

• Raul Manuel Danda, Député à l’Assemblée Nationale 

• Eufranzina Maiato, Député à l’Assemblée Nationale 

• Mário de Azevedo Constantino, Département ONU/Mirex 

• José Silva, Conseiller à cette Représentation Permanente 

• Joana de Jesus, Direction Europe/Mirex 

• Manuel Domingos, Assesseur du Vice-ministre 

• Paulo Conceição, Expert à la Mission Permanente d’Angola 

   Ministère de la Justice 

• Luíza Buta, Département des Droits de l’Homme 

   Ministère de l’Intérieur 

• Armindo Aurélio, Assesseur du Ministre 

• Carlos Diamantino de Concição, Département du Control Pénal 

• José Sibi, Assesseur du Vice-ministre 

• Silvia Lunda, Bureau d’Echange International 

   Ministère de l’Education 

• Mário Homero, (INIDE) 

• Dácia da Conceição, (INIDE) 

• Onylasor Neto, Bureau d’Echange International 

   Ministère de la Culture 

• Aguinaldo Guedes Cristóvão, Directeur du Cabinet Juridique 

• Manuel João Fernando, Directeur de l’Institut National des Affaires Religieuses 

   Ministère de la famille et Promotion de la Femme 

• Adriano Gaspar, Directeur des Affaires Juridiques 
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   Ministère de l’Urbanisme 

• Georges Domingos Kioza 

   Ministère de l’Agriculture 

• António Fragoso Santos 

• Ana Pena 

   Procureur Général de la République 

• Maria Teresa Manuela, Procureur Provincial 

• Manuel Bambi, Procureur Adjoint 

        
  
 


