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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن المبــام ر املنمبــح ووجــب قـرار لـ قــو
اإلنس ـ ــا 1/5ر دورتـ ـ ـ الثالث ـ ــة والعمبـ ـ ـرين الف ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تمب ـ ـرين الث ـ ــا /نوفم .2015
واستُعرض ـ ــل احلال ـ ــة مياة ـ ــار اعلس ـ ــة التاس ـ ــعة املعق ـ ــودة  6تمبـ ـ ـرين الث ـ ــا /نوفم .2015
وترأس وفد مياةـار النابـب العـام لد،ـادر تـو اـت .واعتمـد الفريـق العامـ التقريـر املتعلـق وياةـار
جلست الرابعة عمبرة املعقودة  10تمبرين الثا /نوفم .2015
 -2و  13ك ـ ــانو الثا /ين ـ ــاير 2015ر اخت ـ ــار ل ـ ـ ـ ق ـ ــو اإلنس ـ ــا فري ـ ــق املق ـ ــررين الت ـ ــا
(اجملموعة الثدثية) لتيسري استعراض احلالة مياةار :غانار وملديفر والوليات املتحدة األمريكية.
 -3وعمدا بح كام الفقـرة  15مـن مرفـق قـرار لـ قـو اإلنسـا  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق
قرار اجملل 21/16ر صدرت الوثابق التالية ألغراض استعراض احلالة مياةار:
(أ)

تقرير وطر/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/23/MMR/1؛

(ب) جتميــل للمعلومــات أعدت ـ املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا وفق ـا للفقــرة (15ب)
)(A/HRC/WG.6/23/MMR/2؛
(ج) م ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدتـ ـ ـ ـ ـ ـ املفوض ـ ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا ر وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للفق ـ ـ ـ ـ ــرة (15ج)
).(A/HRC/WG.6/23/MMR/3
 -4وأُ يلــل إىل مياةــارر عــن طريــق اجملموعــة الثدثيــةر قابمــة أسـ لة أعــد ا سـلفا إســبانيا وأملانيــا
وبلجيكـ ــا واعم وريـ ــة التمبـ ــيكية وسـ ــلوفينيا والسـ ــويد وسويس ـ ـرا ولي تنمبـ ــتاين واملكسـ ــي واململك ـ ــة
املتحــدة ل ينانيــا العوم ـ وأيرلنــدا المبــمالية والنــرويو ودولنــدا والوليــات املتحــدة األمريكيــة .و كــن
الطدع عل دذه األس لة املوقل المببكي اخلارجي للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذك ــر الناب ــب الع ــام أ احلكوم ــة الدس ــتورية ملياة ــار قق ــل تق ــدم ا إجيابيـ ـ ا اإلص ــد ات
السياسية واإلدارية والجتماعية والقضابية منذ اضندع ا بوليت ا آذار/مارس .2011
 -6ومث ــة فص ـ ـ ب ــت الس ــلنات التمب ـ ـريعية والتنفيذي ــة والقض ــابية وفق ـ ـا ملب ــدأ فص ـ ـ الس ــلنات.
ويتقاســم ال،ــاد واألقــاليم والوليــات واملنــاطق الــيت تتمتــل بــاإلدارة الذاتيــة دــذه الس ـلناتر ظ ـ
ا ـ ـ ام مب ــادا الد قراطي ــةر و ــا ذلـ ـ تنبي ــق آلي ــات الض ــبط .وق ــد أُدرج ــل ض ــمانات حلق ــو
الفص الثامن من الدستور.
اإلنسا
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واــكلل عنــة لتنســيق اإلصــد .اإلدارن .وتنفــذ مياةــار خنــة عم ـ ال نــامو القنــرن مــل
-7
ُ
برنــامو األمــم املتحــدة اإلةــابي كــي ،قــق لــة أمــور مــن بين ــا وكمــة ليــة فعالــة مــن أج ـ تنميــة
تمعية مستدامة وااملة للجميل .كما أُعيد تمبكي اللجنة الوطنية حلقو اإلنسا .
-8

وسنّل احلكومة قوانت تتعلق باإلصد ات القتصادية و دثل قوانت العم .

 -9و ــال العدال ــةر نُمبـ ــرت املع ــارر م ــن خـ ــدل لق ــات دراس ــية دوليـ ــة .وس ــتُجرن عنـ ــة
انت ابــات ال،ــاد انت ابــات ــرة ونزي ــةر ويوجــد مراقبــو دوليــو مــن يــل ألــاء العــام مياةــار.
كما ُوقل اتفا وطر لوقف إطد النار مل مثا موعات إثنية.

 -10وعلـ الصــعيد الــدو ر عقــدت مياةــار منتــديات قانونيــة دوليــةر واستضــافل ألعــاب جنــوب
ا ــر آس ــيا ع ــام 2013ر وم ــقمر قم ــة مب ــادرة خل ــيو البنغ ــال للتع ــاو التق ــر والقتص ــادن املتع ــدد
القناع ــات ع ــام 2014ر وم ــقمرن القم ــة الراب ــل والعمب ـرين واخل ــام والعمبـ ـرين لرابن ــة أم ــم جن ــوب
اــر آســيار ومــقمر القمــة الســابل لكمبوديــا و وريــة لو الد قراطيــة المبــعبية ومياةــار وفييــل نــامر
ومقمر القمة السادس لس اتيجية التعاو القتصادن بت أيياوادن وتمباو فرايا وميكونغ.
 -11وا ــدد الناب ــب الع ــام عل ـ أ مياة ــار تس ــع جب ــد إىل التغل ــب عل ـ التح ــديات باس ــت دام
موارددــا وقو ــا .وتبــذل مياةــار كـ ج ــد حكــن لتصــبر تمعـا د قراطيـار ولــذل يُنتوــر مــن اجملتمــل
الدو أ يواص تعاون البنّاء مل مياةار ومساعدت هلا.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -12أدىل  93وفــدا ببيانــات خــدل جلســة التحــاور .وتــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء دــذه اعلســة
اعزء الثا من دذا التقرير.
 -13ر ب السودا بوفد مياةار.
 -14وأعربــل الســويد ع ــن قلق ــا إملاء املس ــاب املتعلقــة ب ــاملرأة و اعــة الرودنجي ــا اإلثنيــة والرعاي ــة
الصحية داخ البلد.
 -15وأعربــل سويسـرا عــن قلق ــا إملاء مـزاعم تفيــد تــدوق انت اكــات حلقــو اإلنســا وإملاء عــدم
التصديق عل العديد من الصكوك الدولية حلقو اإلنسا .
 -16وأاادت تايلند بالتقدم احملـرمل منـذ السـتعراض الـدورن المبـام األولر ول سـيما مـن خـدل
اإلصد ات الدستورية والتمبريعية.
 -17واجعل تيمور  -ليمبيت مياةار عل مضاعفة ج وددا ملنل أن تصعيد للنزاع اإلثر.
 -18وأعربــل تركيــا عــن بــالغ قلق ــا لكــو الرودنجيــا ســيُحرمو مــن ق ــم
النت ابات املقبلة.
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 -19وأا ــادت أوكراني ــا ب ــالتوقيل عل ـ التف ــا ال ــوطر لوق ــف إط ــد الن ــار ممب ــرية إىل أ إج ـراء
انت ابات رة ونزي ة عام  2015دو اخلنوة احلامسة التالية.
 -20وأعربـ ـ ـل اململك ـ ــة املتح ـ ــدة ع ـ ــن قلق ـ ــا إملاء ل ـ ــة أم ـ ــور بين ـ ــا إس ـ ــاءة معامل ـ ــة الرودنجي ـ ــا
والتوترات النابفية.
 -21وأعربــل الوليــات املتحــدة عــن انزعاج ــا مــن العم ـ اعـ ن والتــوترات النابفيــة مياةــارر
واإلجـراءات احلكوميــة الـيت تــقدن إىل جعـ الرودنجيــا عـد ي اعنســيةر والقيـود املفروضـة علـ بعـ
احلريــات العامــةر واــجعل احلكومــة عل ـ التواص ـ مــل أصــحاب املصــلحة املعني ـت ســعي ا لــو
إرساء السدم.
 -22وأعربل أوروغوان عن قلق ا إملاء تقارير عن قوانت جديدة ميز ضد النساء واألقليات الدينية.
 -23وأا ــارت ب ــيدروس بارتي ــا .إىل اإلص ــد ات السياس ــية والجتماعي ـة والقتص ــادية واإلداري ــة
وإىل إنمباء مقسسة وطنية حلقو اإلنسا .
 -24وأاادت فييل نام بالتقدم الكبري الذن ،قق السنوات األخرية تعزيز ومحاية قو اإلنسا .
 -25وأثنــل ألبانيــا علـ مياةــار لتنفيــذدا اخلنــة اخلمســية ولماذدــا تــدابري ترمــي إىل التوقيــل علـ
املعاددات الدولية حلقو اإلنسا اليت م تنضم إلي ا بعد.
 -26وأ اط ــل اعزاب ــر علم ـ ـ ا باإلص ــد ات السياس ــية والجتماعي ــة القتص ــادية واإلداري ــة من ــذ
عام  2011ودنحت مياةار عل ما تبذل من ج ود للحد من الفقر.
 -27ور بل األرجنتت بتعاو مياةار مل املقررة اخلاصة املعنية تالة قو اإلنسا

مياةار.

 -28وأعربل أس اليا عن قلق ا إملاء قوانت محاية العر والدين ول ول اإلبقاء عل عقوبة اإلعدام.
 -29وأعربـ ــل النمسـ ــا عـ ــن قلق ـ ــا إملاء العنـ ــف الـ ــذن تتعـ ــرض ل ـ ـ األقليـ ــات اإلثنيـ ــة واضـ ــن اد
املدافعت عن قو اإلنسا .
 -30وأعرب ــل أذربيج ــا ع ــن تق ــديردا لنض ــمام الدول ــة الن ــرر إىل اتفاقي ــة ق ــو األاـ ـ ا
ذون اإلعاقــة وال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة قــو النفـ بمبــح بيــل األطفــال واســتغدل األطفــال
البغاء و املواد اإلبا يةر وعن تقديردا للج ود املبذولة لتعزيز قو املرأة.
 -31وأعربل البحرين عن قلق ا إملاء التن ري والتمييز اإلثنيت ضد املسلمت الرودنجيا ولية راخت.
 -32ور ب ــل وري ــة فن ــزويد البوليفاري ــة ب ــالتوقيل عل ـ ـ التف ــا ال ــوطر لوق ــف إط ــد الن ــار
وباإلصد ات الجتماعية والقتصادية الس اتيجية الرامية إىل التغلب عل الفقر.
 -33وأاــادت بلجيكــا بالتقــدم الــذن أ رملتـ مياةــار منــذ الســتعراض األول للحالــة في ــار وــا
ذل اإلصد ات السياسية واإلفراج عن السجناء السياسيت.
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 -34ور بل بوتا بالتدابري املتعلقة تمايـة النفـ ر ول سـيما التـدابري املن ّفـذة ملنـل جتنيـد األطفـال
دو السن القانونية القوات املسلحة.
 -35وأ اط ــل بوتس ـ ـوانا عمـ ـدا بتق ــارير تفي ــد بتع ـ ّـرض امل ــاجرين والدج ــت وملتمس ــي اللج ــوء
والرودنجيا لسوء املعاملة.
 -36وأاــادت إك ـوادور بالعمليــة النتقاليــة الراميــة إىل تعزي ــز الد قراطيــة عــن طريــق الفص ـ ب ــت
السلنات وباع ود الرامية إىل المتثال للتوصيات الصادرة عن اعولة األوىل من الستعراض.
 -37ور بــل بــرو دار الســدم بتنفيــذ برنــامو التعلــيم البتــدابي اجملــا والمبــام ومليــادة امليزانيــة
احلكومية امل صصة للصحة.
 -38ونودــل كمبوديــا بالتقــدم احمل ـرمل
للمجتمعات احمللية ولية راخت.

،ســت ســب العــية والبــت التحتيــة واخلــدمات األساســية

 -39ور ب ــل كن ــدا وس ــرية التح ــول ل ــو ،قي ــق املزي ــد م ــن الد قراطي ــة وا ــجعل علـ ـ مواص ــلة
اإلصد ات الدستورية والتمبريعية والقضابية واملقسسية.
 -40وأعربل اـيلي عـن قلق ـا إملاء اسـتمرار انت اكـات قـو اإلنسـا ر ول سـيما التمييـز القـابم
عل نوع اعن واألص اإلثر والدين ضد اعة الرودنجيا.
 -41وأعربل الصت عن تقديردا لتنفيذ مياةار النمبط لدس اتيجية الوطنية للن وض باملرأة.
 -42وأقــرت كوســتاريكا بالتقــدم احملـرمل كجــزء مــن العمليــة النتقاليــة واتفاقــات وقــف إطــد النــار
مل اجملموعات اإلثنية.
 -43وا ــجعل كرواتيـ ــا يـ ــل أصـ ــحاب املصـ ــلحة عل ـ ـ ،وي ـ ـ النت ابـ ــات المبـ ــفافة والمبـ ــاملة
للجميل والتمباركية إىل مسامهة تعزيز الد قراطية والسدم.
 -44وأ اطــل كوبــا علم ـا بــالتغريات اهلامــة الــيت ــدثلر لكن ــا أاــارت إىل أ مياةــار ل ت ـزال
الت العم والتعليم والغذاء.
تاجة إىل اماذ إجراءات
 -45وأقــرت قـ بــاخلنوات اإلجيابيــة الــيت امــذ ا مياةــار منــذ عــام  2011لــو تنفيــذ التزاما ــا
ال قو اإلنسا .
الدولية
 -46ور بل اعم ورية التمبيكية بوفد مياةار.
 -47وأ اط ــل وري ــة كوري ــا المب ــعبية الد قراطي ــة علم ـ ـ ا بالتق ــدم الكب ــري
املقبولة خدل اعولة األوىل من الستعراض الدورن المبام .

تنفي ــذ التوص ــيات

 -48ول و ــل ال ــداةرك ع ــدم ماا ــي القـ ـوانت األربع ــة املتعلق ــة ب ــالعر وال ــدين م ــل املعاد ــدات
الدولية حلقو اإلنسا اليت أصبحل مياةار طرفا في ا.
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 -49وأعرب ـ ــل جيب ـ ــو ع ـ ــن قلق ـ ــا إملاء النت اك ـ ــات اخلن ـ ــرية واملن جي ـ ــة حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا وإملاء
ق الرودنجيا.
العتداءات املرتكبة
 -50وأك ــدت ال امليـ ـ علـ ـ أمهي ــة من ــل ومكافح ــة ي ــل أا ــكال التميي ــز والعن ــف القابم ــة علـ ـ
أس عرقية وإثنية ودينية.
 -51وأعرب ــل مص ــر ع ــن قلق ــا إملاء العت ــداء علـ ـ املس ــلمت الرودنجي ــا و رم ــامم م ــن اعنس ــية
رية التنق و رية الدين.
وفرض قيود عل ق م
 -52ودعــل إســتونيا الســلنات إىل وضــل ــد عميــل أاــكال التمييــزر
واملمارسةر ضد النساء والفتيات واألقليات و يل الف ات الضعيفة.

السياســات والقــانو

 -53وأعرب ــل اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ع ــن ب ــالغ قلق ــا إملاء أعم ــال العن ــف والكرادي ــة والتميي ــز
العنصرن اليت تتعرض هلا النابفة املسلمة مياةار.
 -54ور ب ــل فنلن ــدا ب ــاع ود الرامي ــة إىل تعزي ــز وض ــل النس ــاء والفتي ــاتر ول س ــيما اعتم ــاد اخلن ــة
الس اتيجية الوطنية للن وض باملرأة .واجعل فنلندا تنفيذ عملية لبناء السدم تمبم اعميلر ول سيما
اللتزام الذن تُـ ُع د التفا الوطر لوقف إطد النار بإجراء وار سياسي يمبم اعميل.
 -55ونودـ ــل فرنسـ ــا باإلصـ ــد ات املنفـ ــذة منـ ــذ عـ ــام  2011الـ ــيت ع ـ ـزملت إرسـ ــاء الد قراطيـ ــة
وإعمال قو اإلنسا ر ول سيما اإلفراج عن العديد من السجناء السياسيت.

 -56ور بــل جورجيــا بالعمليــة القابمــة إلرســاء الد قراطيــةر والنضــمام إىل اتفاقيــة قــو األاـ ا
ذون اإلعاقةر والتوقيل عل الع د الدو اخلا باحلقو القتصادية والجتماعية والثقافية.
 -57وا ــجعل أملاني ــا مياة ــار عل ـ ـ العتم ــاد عل ـ ـ م ـ ـوارد اجملتم ــل امل ــد لتعزي ــز البي ــة الوطني ــة
حلقو اإلنسا .
 -58وأعربــل غانــا عــن قلق ــا إملاء التعــذيب وســوء املعاملــة اللــذين تتعــرض هلمــا األقليــات اإلثنيــة
والدينية عل يد قوات األمن.
 -59وفيمــا يتعلــق بالجتــار بالبمبــرر ذكــر وفــد مياةــار أ مياةــار تتعــاو تعاون ـا وثيق ـا مــل جريامــا
واــركاب ا عل ـ املســتويات الثنــابي ودو اإلقليمــي واإلقليمــي .و الف ـ ة م ـن كــانو الثا /ينــاير إىل
أيلول/سبتم 2015ر وكم  201رم ووجب قانو مكافحة الجتار باألا ا .
 -60وفيما يتعلق وكافحة تبيـي األمـوال ومويـ اإلردـابر تعمـ مياةـار بنمبـاي مـل فريـق آسـيا
واحمل ــيط اهل ــادا املع ــر بغسـ ـ األمـ ـوال وم ــل فرق ــة العمـ ـ ل جـ ـراءات املالي ــة التابع ــة لـ ـ ر إض ــافة إىل
اعتماددا قانون ا ملكافحة تبيي األموال وقانون ا ملكافحة اإلرداب عام .2014
 -61وأُنمب ـ ل اللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا أيلول/س ــبتم  .2011و آذار/م ــارس 2014ر
اعتمــد ال ملــا القــانو املتعلــق باللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا مياةــار عع ـ دــذه اللجنــة حتثلــة
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ملبادا باري  .وتعم دـذه اللجنـة تريـة واسـتقدلية .وتصـدر تقـارير اللجنـة ويُـراوج هلـا الصـحف.
والتعــاو مســتمر مــل املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا ومــل اللجنــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة تقــو
اإلنسا التابعة لرابنة أمم جنوب ار آسيا.
 -62وأصــدر الـربي أم ـرا بتمبــكي عنــة لرصــد الــة الســجناء السياســيت عــام  .2013وقــدمل
اللجنـة توصـيا ا إىل الـربي بإصـدار عفـو عــام وخـا عـن م .وملارت دــقلء السـجناء املقـررة اخلاصــة
املعني ــة تال ــة ق ــو اإلنس ــا مياة ــار وأعض ــاء اللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وقض ــاة م ــن
احملكمـ ــة العليـ ــا .وسـ ــاعدت اللجنـ ــة الدوليـ ــة للصـ ــليب األمحـ ــر ،سـ ــت خـ ــدمات امليـ ــاه والصـ ــرر
الص ــحي واخل ــدمات الص ــحية للس ــجناء .و قق ــل اللجن ــة المب ــكاول املتعلق ــة بتع ــذيب الس ــجناء
السياسيت وخلصل إىل أما غري صحيحة.
 -63وج ـ ـارم قـ ــانو عـ ــام  2012املع ـ ـدقل لقـ ــانو إدارة املنـ ــاطق واأل يـ ــاء احملينـ ــة بـ ــالقرل العم ـ ـ
اع ـ ن ونــى عل ـ معاقبــة اعنــاة بســنة بســا أو دفــل غرامــة قــدردا  100 000كيــات أو كلي مــا.
وتــقدن آليــة تقــد المبــكاول املتعلقــة بالعم ـ اع ـ ن الــيت أنمب ـ ل عــام  2007وظيفت ــا بسدســةر
بتعاو مل منومة العم الدولية.
 -64وأسـ م تصــديق الدولــة علـ اتفاقيــة منومــة العمـ الدوليــة بمبــح وــر أسـوأ أاــكال عمـ
األطفـ ــالر )182(1999ر إس ـ ـ ام ا كب ـ ـريا محايـ ــة قـ ــو النف ـ ـ  .وسـ ــتنور مياةـ ــار إمكانيـ ــة
النضـمام إىل صـكوك دامـة أخـرل مـن صـكوك منومــة العمـ الدوليـة املتعلقـة تقـو النفـ ر وــا
ذل التفاقية بمبح احلد األدىن لسن الست دامر .)138(1973
 -65ومنــذ اعتمــاد قــانو تنوــيم العم ـ لعــام 2011ر ُا ـ قكلل  1 914منومــة للعمــال وأربــاب
العم ـ  .وأُنمبــا ا،ــاد نقابــات عمــال مياةــار مومل/يولي ـ  2015ليكــو أول منومــة عماليــة عل ـ
الص ــعيد ال ــوطر .وع ــدواة عل ـ ذل ـ ر ُوض ــعل آلي ــات ثدثي ــةر وفق ـا لق ــانو تس ــوية نزاع ــات العم ـ
لعام 2012ر عل مستول البلدات واألقاليم والوليات.
 -66وأصــبحل مياةــار عض ـوا املنومــة الدوليــة لل جــرة عــام 2012ر ودــي تعم ـ عل ـ تعزيــز
ومحايــة قــو عماهلــا امل ــاجرين .و عــام 2013ر فُتِحــل مراكــز ليــة المبــكاول املــد الكـ ل
لتلبيـ ــة ا تياجـ ــات العمـ ــال امل ـ ــاجرين .وعـ ــدوةا عل ـ ـ ذل ـ ـ ر فُـ ــتِر اـ ــباك لتلقـ ــي بدغـ ــات العمـ ــال
اخلارج.
امل اجرين منار يانغو الدو لتيسري احلصول عل فر عم
 -67وفيم ــا يتعل ــق ومب ــاركة امل ـ ـرأة احلي ــاة السياس ــيةر يمب ــغ ع ــدد د ــام م ــن النس ــاء مناص ــب
وستول ومليرة وناببة وملير ومديرة عامة وسفرية وبرملانيةر ودو عدد آخذ التزايد.
 -68وخــدل اعولــة األوىل مــن الســتعراضر تلقــل مياةــار تســل توصــيات تتعلــق بالتصــديق علـ
املعادــدات الدوليــة األساســية حلقــو اإلنســا  .وتنفيــذا لتل ـ التوصــياتر انضــمل مياةــار لتفاقيــة
قـو األاـ ا ذون اإلعاقـةر وال وتوكــول الختيـارن لتفاقيــة قـو النفـ بمبـح بيــل األطفــال
8/39

GE.15-22694

A/HRC/31/13

واس ــتغدل األطف ــال البغ ــاء و امل ـ ـواد اإلبا ي ــة .و ع ــام 2015ر وقع ــل مياة ــار عل ـ ـ الع ــد
الــدو اخلــا بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــةر وال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة قــو
النفـ بمبــح اا ـ اك األطفــال املناملعــات املســلحة .وعــدواة علـ ذل ـ ر قــررت مياةــار تمب ـرين
موع ــة أصــدقاء مب ــادرة اتفاقيــة منادض ــة التعــذيب ال ــيت
األول/أكتــوبر  2015أ تص ــبر عض ـوا
ترمي إىل ،قيق عاملية التصديق علـ اتفاقيـة منادضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة
القاسية أو الدإنسانية أو امل ينة تلول عام .2024
 -69ومـن يـا املبـدأر تـرف مياةـار الوليـات القنريــةر وـا ذلـ وليـة املقـررة اخلاصـة املعنيــة
تالة قو اإلنسا مياةارر أل دذه الوليات ل يـا بي ـةا مواتيـة للعمـ البنّـاء مـن أجـ تعزيـز
ومحايـة قــو اإلنســا  .وتعتقــد مياةــار اعتقــادا راسـ ا بــح عمليــة الســتعراض الــدورن المبــام دــي
يل البلدا عل قدم املساواة.
ا لية األجنل ملعاعة الت قو اإلنسا
 -70لك ــن مياة ــار دع ــل املق ــررة اخلاص ــة واس ــتقبلت ا ملي ــارة ناجح ــة اس ــتمرت أس ــة أي ــام
آب/أغســن  .2015وا ــجعل مياة ــار املق ــررة اخلاص ــة عل ـ املض ــي تنوي ــل مص ــادر معلوما ــا
كــي ل يتضــمن تقريردــا م ـزاعم وممينــات .وجــرت معاعــة يــل المب ـواغ الربيســية املتعلقــة تقــو
اإلنســا مياةــار إىل ــد كبــري .ولــذل يقكــد الوفــد أ مياةــار ل ينبغــي أ تبق ـ بعــد ا عل ـ
قو اإلنسا واللجنة الثالثة.
جداول أعمال ل
 -71وتضــمن املــادة  347مــن الدســتور املســاواة أمــام القــانو عميــل األا ـ ا وتــوفر احلمايــة
القانونيــة هلــم .وتضــمن املــادة  348ألّ يــز ال،ــاد ضــد أن مـواطن علـ أســاس العــر أو املــيدد أو
الديانة أو املنصب الرمسي أو املركز أو الثقافة أو اعن أو الثروة.
 -72وتنفــذ مياةــارر بالتعــاو مــل برنــامو األمــم املتحــدة اإلةــابير ب ـرامو تتعلــق بســيادة القــانو
والوصــول إىل العدالــة .وقــد أُدرج ـل أســلوب عم ـ قــوة المبــرطة مياةــار قــو اإلنســا ومــو
ــوره اإلنس ــا واخلف ــارة اجملتمعي ــة .وأُرسـ ـ ممب ــروع الق ــانو املتعل ــق باملس ــاعدة القانوني ــة إىل ال مل ــا
ملناقمبت وإقراره.
 -73واستعرضل عنة استمبـارية قانونيـة القـوانت املعمـول هبـا ععل ـا متسـقةا مـل الدسـتور واملعـايري
الدولية .ومنذ عام 2011ر ع ّدلل مياةار وألغل وسنّل  189قانون ا.
 -74وفيمـا يتعلــق ب "القـوانت األربعــة"ر يتمثـ دــدر القــانو املتعلــق تمايــة الصــحة والتنســيق
ــال تزايــد عــدد الســكا احلــد مــن الفقــر وتعزيــز صــحة األم والنف ـ ســيا النمــو الســكا .
ول ي در القانو إىل تقييد مباعدة الولدات ول ينى عل عقوبات لغري املمتثلت أل كام .
 -75وتــنى املــادة  34م ــن الدســتور عل ـ أ لك ـ م ـواطن احل ــق ريــة املعتق ــد والــدين واحل ــق
التعبد عل قدم املساواة مل ا خرين .وجييز قانو تغيري الديانة اعتنا ديانة أخرل بالمبك السليم.
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 -76وووجــب القــانو اخلــا ب ـزواج البوذيــات مياةــارر حيـ ّـق للبوذيــات الــزواج مــن رجــال غــري
ـنى عل ـ ري ــة التعب ــد للم ـرأة البوذي ــة ال ــيت تت ــزوج م ــن رج ـ غ ــري ب ــوذن وحيم ــي ق ــو
بــوذيت .وي ـ ّ
اإلنسا األساسية للنساء البوذيات.
 -77وفيمـا يتعلــق بقـانو الــزواج األ ـادنر أاــار الوفـد إىل أ أغلبيــة سـكا مياةــار بوذيـو وأ
القــانو العــر ملياةــار ل حيوــر تعــدد الزوجــات .وي ــدر القــانو إىل منــل التعقيــدات الــيت تنمبــح عــن
تعدد الزوجات.
 -78ور بــل اليونــا و ـا أولت ـ مياةــار مــن اعتبــار إلمكانيــة التوقيــل عل ـ صــكوك دوليــة حلقــو
اإلنسا من مث اتفاقية منادضة التعذيب.
 -79وأعرب ــل غواتيم ــال ع ــن قلق ــا إملاء ع ــدم التق ــدم
مياةار.
للمفوضية السامية حلقو اإلنسا

املفاوض ــات الرامي ــة إىل إنمب ــاء مكت ــب

 -80وأقر الكرسي الرسو بـاع ود الراميـة إىل تعزيـز السـلم واحلـوار فيمـا بـت تتلـف األديـا عـن
طريق إنمباء موعة الصداقة بت األديا .
 -81وأاارت دنغاريا إىل ضرورة إصد .القضاء وتنويم م نة احملاماة.
 -82وأعربــل آيســلندا عــن قلق ــا إملاء تقــارير تفيــد بتزايــد ــالت العنــف الــدير وعــدم التحقيــق
اهلجمات اليت تُنفذ بدافل الكرادية القومية والعنصرية والدينية.
 -83ور ب ـ ــل اهلن ـ ــد بتوقي ـ ــل مياة ـ ــار م ـ ــقخرا عل ـ ـ الع ـ ــد ال ـ ــدو اخل ـ ــا ب ـ ــاحلقو القتص ـ ــادية
والجتماعيــة والثقافيــة ممبــريةا إىل اخلنـوات اإلجيابيــة الراميــة إىل ضــما إجـراء انت ابــات ــرة ونزي ــة
عام .2015
 -84وأاــارت ماليزيــا إىل التحــديات الــيت تواج ــا مياةــار
األقليات اإلثنية البلد.

ضــما

قــو متســاوية مل تلــف

 -85وأ اطــل وريــة إيـرا اإلســدمية علم ـ ا بـاخلنوات املت ــذة بمبــح اإلصــد ات التمب ـريعية
والنضـ ــمام إىل اتفاقيـ ــة قـ ــو األا ـ ـ ا ذون اإلعاقـ ــة وال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفاقيـ ــة قـ ــو
النف بمبح بيل األطفال واستغدل األطفال البغاء و املواد اإلبا ية.
 -86ور بــل أيرلنــدا بالتف ـا الــوطر لوقــف إطــد النــار لكن ــا قالــل إمــا تمبــعر ب ــالقلق إملاء
القيود املفروضة عل وسابط اإلعدم و رية التعبري.
 -87ور بل إسرابي بعملية إرساء الد قراطية اليت اننلقل باإلاراك البناء للمجتمل الدو .
 -88وأا ــادت إينالي ــا بالتق ــدم احملـ ـرمل ل ــو إرس ــاء الد قراطي ــة والوف ــا ال ــوطر وا ــجعل مياة ــار
عل املضي دذا النريق.
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 -89ور ب ــل الياب ــا بالتف ــا ال ــوطر لوق ــف إط ــد الن ــار وألق ــل الض ــوء علـ ـ أمهي ــة إج ـ ـراء
النت ابات جو من احلرية والنزادة.
 -90وأقــرت الكويــل بــاخلنوات الــيت امــذ ا مياةــار لتحديــد األســباب اعذريــة ألعمــال العنــف
اليت دثل مقخرا ولية راخت.
 -91ور ب ــل وري ــة لو الد قراطي ــة المب ــعبية بالتق ــدم احمل ـرمل
و،ست ال نامو التعليمي وخدمات الرعاية الصحيةر ومكت املرأة.

تعزي ــز ري ــة التعب ــري والتجم ــلر

 -92وا ـ ــجعل لتفي ـ ــا مياة ـ ــار علـ ـ ـ اس ـ ــت دام اخل ـ ـ ـ ة القيقم ـ ــة للمكلف ـ ــت بولي ـ ــات
اإلجراءات اخلاصة است داما أفض .

إط ـ ــار

 -93وأعربــل ليبيــا عــن قلق ــا إملاء انت اكــات قــو اإلنســا والتمييــز العنصــرن الــذن يواج ـ
يا م املدنية والسياسية والثقافية.
الرودنجيا
 -94وأعرب ـل ليتواني ــا ع ــن قلق ــا إملاء اس ــتمرار حارس ــة التع ــذيب
مياةار عل إنمباء مكتب للمفوضية السامية حلقو اإلنسا .

أم ــاكن ال تج ــامل وا ــجعل

 -95وأعربل لكسم غ عن قلق ا إملاء رية التعبري ووضل الرودنجيا وغريدم من األقليات اإلثنية.
 -96ور ب ــل إندونيس ــيا ب ــاللتزام الق ــون بالد قراطي ــة وبتعزي ــز ومحاي ــة ق ــو اإلنس ــا وبالتق ــدم
احملرمل دذه اجملالت.
 -97وأقــرت املكســي بــال امو واملبــادرات الراميــة إىل ،ســت التعلــيم والصــحة وضــما
األا ا ذون اإلعاقة.

قــو

 -98وأع ـ ــرب اعبـ ـ ـ األس ـ ــود ع ـ ــن قلقـ ـ ـ إملاء ع ـ ــدم تنبي ـ ــق ـ ــد أدىن لس ـ ــن ملواج الفتي ـ ــا وإملاء
ممبروعية ملواج الفتيات اعتبارا من سن الرابعة عمبرة.
 -99وا ــجعل ناميبي ــا مياة ــار علـ ـ مص ــيى مـ ـوارد كافي ــة لتنفي ــذ اخلن ــة السـ ـ اتيجية الوطني ــة
للن وض باملرأة للف ة  2022-2013تنفيذا فعالا.
 -100وأعربل نيبال عن تقديردا للج ود الـيت تبـذهلا مياةـار لتنفيـذ التوصـيات منـذ اعتمـاد تقريردـا
إطار الستعراض الدورن المبام .
األو
 -101ور بــل دولنــدا بــإطد س ـرا .الســجناء السياســيت؛ لكن ــا أعربــل عــن قلق ــا إملاء الزيــادة
اليت سجلل منذ عام  2015عدد السجناء السياسيت والصحافيت احملتجزين.
 -102وأعربــل نيومليلنــدا عــن قلق ــا إملاء مــية بع ـ
املمباركة انت ابات تمبرين الثا /نوفم .

موعــات األقليــاتر وتقييــد قــدر ا عل ـ

 -103وأا ــارت نيك ــاراغوا إىل  ،ــديات م ــن مث ـ ت ــدعيم الد قراطي ــة واملص ــاحلة والس ــدمر ودن ــحت
مياةار عل ما أجرت من إصد ات لتحقيق تل األددار.
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 -104ور بل نيجرييا و تلـف اإلصـد ات املدخلـة علـ محايـة وتعزيـز قـو اإلنسـا وأاـارت
إىل أ تل اخلنوات اعري ة أدت إىل تعدي أو إلغاء أو سن  171قانونا.
 -105وأعرب ــل الن ــرويو ع ــن قلق ــا إملاء ــالت العتق ــال خ ــدل املو ــادرات الس ــلمية واس ــتمرار
ال تجامل التعسفي للسجناء السياسيتر والتدابري العقابية املتعلقة باإلج اض غري القانو .
 -106وأكدت سلننة عما أمهية تعزيز قو اإلنسا

ضوء أعمال العنف املتواصلة ضد الرودنجيا.

 -107وأا ــادت باكس ــتا بالتمبـ ـريعات الس ــارية لتعزي ــز ق ــو اإلنس ــا ر وبتص ــديق مياة ــار علـ ـ
الصكوك الدولية حلقو اإلنسا .
 -108وأ اطـ ــل بنمـ ــا علم ـ ـا بعمليـ ــة التمبـ ــاور الواسـ ــعة إلعـ ــداد التقريـ ــر الـ ــوطر ور بـ ــل بتنفيـ ــذ
التوصيات الصادرة عن اعولة األوىل من الستعراض.
 -109واــجعل بــاراغوان مياةــار علـ املضــي
التعاو مل املفوضية السامية حلقو اإلنسا .

التصــديق علـ صــكوك قــو اإلنســا وتعزيــز

 -110واــجعل بولنــدا مياةــار علـ ضــما التســجي الفعلــي عميــل األطفــال املولــودين
دو أن مييز.

مياةــار

 -111ور ب ـ ــل ال تغ ـ ــال ب ـ ــالتنورات اإلجيابي ـ ــة وج ـ ــود تعزي ـ ــز الس ـ ــلم واإلص ـ ــد ات الرامي ـ ــة إىل
إرساء الد قراطية.
 -112ول ـ ــد ال ،ـ ــاد الروسـ ـ ــي م ـ ــل الرتيـ ـ ــا .التح ـ ــولت السياس ـ ــية وأاـ ـ ــاد بتحس ـ ــن احلمايـ ـ ــة
الجتماعية للعمال.
 -113وأعرب ــل إثيوبي ــا ع ــن تق ــديردا لتنفي ــذ اخلن ــة اخلمس ــية احلالي ــةر واألد ــدار اإلةابي ــة ل لفي ــةر
ووضل رؤية عام  2020لتحقيق اإلصد .القتصادن والجتماعي.
 -114وأعرب ــل الس ــنغال ع ــن قلق ــا إملاء إع ــداد ممب ــاريل قـ ـوانت ع ــن محاي ــة الع ــر وال ــدينر وإملاء
التمييز ضد الرودنجيا.
 -115واــجعل ص ـربيا مياةــار عل ـ مواصــلة تعاومــا مــل آليــات األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســا
وضما محاية النساء عل قدم املساواة مل الرجال ومنل الجتار.
 -116وأعرب ــل س ـرياليو ع ــن قلق ــا إملاء التق ــارير املتعلق ــة وعامل ــة الرودنجي ــا و ث ــل مياة ــار عل ـ
تمبجيل التسامر الدير.
 -117وأ اطـ ـ ــل سـ ـ ــنغافورة بتنفيـ ـ ــذ سياسـ ـ ــات راميـ ـ ــة إىل تعزيـ ـ ــز احلوكمـ ـ ــة وتلبيـ ـ ــة ال تياجـ ـ ــات
الجتماعية القتصادية ملواطني ا.
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 -118واــجعل ســلوفاكيا مياةــار عل ـ تعزيــز تعاومــا مــل ل ـ
التابعة ل .

قــو اإلنســا وآليــات اخل ـ اء

 -119وأعرب ــل س ــلوفينيا ع ــن قلق ـا إملاء وج ــود ف ــات تتلف ــة م ــن املواطن ــة وإملاء العت ــداءات ال ــيت
يتعرض هلا مسلمو الرودنجيا واألقليات األخرل وانت اك قو اإلنسا املكفولة هلم.
 -120وأاــارت إســبانيا إىل النت ابــات املقبلــة وإىل التحســن
الرامية إىل اعتماد تمبريعات تتعلق بالعنف اعنسا .

احلريــات العامــة وأقــرت بــاخلنط

 -121وأ اطل سرن لنكا علمـ ا بـاع ود الراميـة إىل جعـ احليـز الـد قراطي أكثـر ـولا للجميـل
من خدل اإلصد ات السياسيةر ور بل باإلجراءات املت ذة لضما قو النف .
 -122وأك ــدت الفلب ــت م ــن جديـ ــد اس ــتعداددا للتع ــاو م ــل مياةـ ــار
القتصادن والجتماعي من أج ،قيق تنمية مستدامة وردا اإلنسا

تنفي ــذ ب ـ ـرامو اإلصـ ــد.
املننقة.

 -123وقـدمل قريغيزسـتا خدصـة إجيابيــة عـن التقـدم احملـرمل منــذ اعولـة األوىل مـن السـتعراض الــدورن
المبام ممبريةر عل وج التحديدر إىل التقدم اجملالت السياسية والجتماعية القتصادية.
 -124ور بل

ورية كوريا بإطد سرا .السجناء السياسيت وإنمباء عنة قو اإلنسا .

 -125وفيمــا يتعلــق بوضــل األطفــال النزاعــات املســلحةر ســلط وفــد مياةــار الضــوء علـ توقيع ــا
علـ ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة قــو النفـ بمبــح ااـ اك األطفــال املناملعــات املســلحة
أيلول/س ــبتم  .2015ومن ــذ التوقي ــل علـ ـ م ــذكرة تف ــادم م ــل األم ــم املتح ــدةر س ـ ّـر .اع ــية 645
نــدا م يبلغ ـوا الســن القانونيــة بعــدر وم جيناــد أن ا ـ ى ،ــل الســن القانونيــة منــذ عــام .2014
ويـنى القـانو العســكرن وقـانو العقوبـات علـ مسـاءلة ومعاقبــة كـ عسـكرن أو مــد جينـد طفـدا
م يبلغ السن القانونية.
زيرا /يوني ـ  2014عل ـ إعــد الت ـزام تــارتي تتع ــد في ـ بوضــل ــد
 -126ووقعــل مياةــار
ــالت النـ ـزاع .ووص ــلل مياة ــار إىل املر ل ــة الن ابي ــة م ــن ص ــياغة ق ــانو ل ــي
للعن ــف اعنس ــي
للتص ــدن للعن ــف ض ــد املـ ـرأة .وس ــتدع منوم ــات اجملتم ــل امل ــد إىل املس ــامهة بآراب ــا بمب ــح د ــذا
املمبـروع .ويعاقـب الضــباي العسـكريو الــذين يرتكبـو جـرابم جنســية وفقـا للقـوانت ذات الصـلة الــيت
ت ــنى عل ـ ـ عقوب ــات ممب ــددة .ويتض ــمن التف ــا ال ــوطر لوق ــف إط ــد الن ــار ال ــذن أُب ــرم م ــقخرا
أ كاما تتعلق بالمتناع عن أن اك من أاكال العتداء والعنف اعنسيت.
وخفضــل العقوبــات املفروضــة
 -127وعُ ـ ّدل قــانو التجمعــات واملس ـريات الســلمية عــام 2014؛ ُ
علـ ـ تنو ــيم ا تجاج ــات دو احلص ــول علـ ـ إذ مس ــبق إىل النص ــف .و ُ ــددت األم ــاكن العام ــة
امل صصــة للموــادرات الســلمية .وعــدوة عل ـ ذل ـ ر دخ ـ قــانو تســجي اعمعيــات يــز النفــاذ
عام 2014؛ إذ ل تفرض في أية عقوبة .وتسجي اعمعيات أمر طوعي.
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 -128وأعــرب الـربي عــن التـزام ل لــب فيـ بتنوــيم انت ابــات عامــة ــرة ونزي ــة واــفافة وتعدديــة
 8تمب ـرين الثــا /نوفم  .2015و ُ ــددت معــايري أدليــة املراــحت والنــاخبت ،ديــدا واضــحا
الق ـوانت النت ابي ــة .وجي ــب أ يك ــو أن اـ ـ ى ي ـود ال ا ــر لدنت اب ــات مواطنـ ـا كم ــا جي ــب أ
يكــو والــداه م ـواطنت أيض ـا .وباملث ـ ر حيــق التصــويل للم ـواطنت دو غــريدم .وتننبــق تل ـ املعــايري
عل يل املراحت بغ النور عن النتماء السياسي أو العر أو نوع اعن أو الدين.
 -129وتنوــر اللجنــة املركزي ــة إلدارة اســت دام األراض ــي املســاب املتعلقــة تي ــاملة األراضــي .وجي ــرن
تنفيــذ املبــادا التوجي يــة اخلاصــة بإعــادة األراضــي إىل أصــحاهبا المبــرعيت .وأُصــدرت ا ـ ادات احليــاملة
يـل ألـاء البلـد .ووصـلل صـياغة السياسـة
العقارية للمزارع لنسـبة  95املابـة مـن مـ املـزارعت
سن قانو وطر اام .
الوطنية لست دام األراضي إىل مر لت ا الن ابيةر ودي خنوة رابدة لو ّ

 -130وما فت ـل مياةـار تنفـذ برنـامو التعلـيم البتـدابي اجملـا والمبـم  .واعتُمـد دـذا ال نـامور الـذن
يض ــم ي ــل التدمي ــذ و ــا ف ــي م ذوو اإلعاق ــةر ع ــام  .2013ووفق ـ ـا لق ــانو التعل ــيم ال ــوطرر س ــيجرن
اعتماد الدمركزية نوام التعليم العا ر وسيُسمر ترية التعليم والتعلم واإلدارة دذا القناع.
وسيوســل قــانو محايــة احلقــو اإلثنيــة لعــام  2015ننــا ريــات يــل األقليــات اإلثنيــة.
-131
ّ
فعلـ ســبي املثــالر سـيتمكن النــدب وليــة مــو مـن دراســة لغــة وثقافـة وتقاليــد مــو املــدارس
احملليــة خ ــدل س ــاعات الدراس ــة .و ــدر خن ــة أعلن ــل تمب ـرين الث ــا /نوفم  2014إىل إتا ــة
املزيد من فر الوصول إىل التعليم العا لندب املناطق اإلثنية.

 -132وسـ ــتعمد احلكومـ ــة إىل مليـ ــادة ميزانيـ ــة الصـ ــحة تـ ــدرجييا بنسـ ــبة  5املابـ ــة مـ ــن النـ ــاتو احمللـ ــي
اإل ــا عــام  .2016وتعم ـ مياةــار عل ـ ،قيــق تغنيــة صــحية اــاملة ومفيــف العــبء املــا ع ــن
الفقراء وغريدم من اجملموعات الضعيفة .وقد صدرت تسعة قوانت تتعلق بالصحة منذ عام .2011
 -133و مياةــارر ل توجــد أقليــة ،مـ اســم "الرودنجيــا" .وقــد أُعيــد الســلم والســتقرار إىل وليــة
راخــت .وتســبّب العنــف النــابفي عــام  2012خســابر األروا .واملمتلكــات و تمب ـريد أف ـراد
مــن كلتــا النــابفتت وليــة راخــت .وللتحقيــق تل ـ األ ــداقر ا ـ ّكلل احلكومــة عنــة ،قيــق.
وبنــاءا عل ـ مــا خلصــل إلي ـ تل ـ اللجنــة مــن اســتنتاجاتر ُاــكلل عنــة مركزيــة لتحقيــق الســتقرار
والتنمية ولية راخت .وتقوم دذه اللجنة بتنفيذ توصيات عنة التحقيق.
 -134وقــدمل احلكومــة الغــذاء والعنايــة الصــحية وخــدمات التعلــيم عميــل املمبــردين .وأُتــير اجملــال
ألكث ـ ــر م ـ ــن  20منوم ـ ــة دولي ـ ــة لتق ـ ــد املس ـ ــاعدة اإلنس ـ ــانية هل ـ ــقلء األا ـ ـ ـ ا  .وأُعي ـ ــد ت ـ ــوطت
وا  2 000عابلة ممبردة مناطق ا األصلية أو أماكن جديدة بمبك طوعي.
 -135وجرل تعوي بناقـات اهلويـة املققتـة ببناقـات جديـدة لتسـريل عمليـة التحقـق مـن اعنسـية.
ومنحــل اعنســية ألكثــر
وأُطلــق ممبــروع جت ـريق للتحقــق مــن اعنســية وليــة راخــت عــام 2014؛ ُ
من  900ا ى.
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 -136ول تُفــرض أيــة قيــود عل ـ التنق ـ املنــاطق الــيت اعتــادت في ــا النوابــف عل ـ العــية مع ـا
بوبــام .فمياةــار بلــد متعــدد اإلثنيــات والعقابــد .ول تتســاد مياةــار مــل خنــاب الكراديــةر وتمبــجل
يل ألاء البلد.
احلكومة واجملتمل املد عل احلوار بت األديا
 -137وتمبــعر مياةــار بقلــق بــالغ إملاء املعانــاة الــيت تتســبّب في ــا احلـالت الــيت ــدد األروا .النا ــة
ع ــن ري ــب األاـ ـ ا والجت ــار بالبمب ــر .وأنق ــذت مياة ــار ـوا  1 050ا صـ ـ ا ك ــانوا حيـ ـاولو
ثــدق مناســبات بــت أيار/مــايو ومومل/يولي ـ  .2015وقُــدم
الف ـرار مــن بلــددم ق ـواربر وذل ـ
ول مققــل وأغذيــة وخــدمات رعايــة صــحية .وكــا أكثــر مــن  80املابــة مــن
هلــقلء األا ـ ا م ـح ا
دقلء األا ا مواطنت من بلد اور وأُعيد تر يل م إلي .
 -138وكـا التوقيــل علـ اتفـا وطــر لوقــف إطــد النـار  15تمبـرين األول/أكتـوبر  2015معلمــة
ج ود املصاحلة الوطنية .ومثّ دذا التفا أرضية للمصاحلة الوطنية وسيُتبل توار سياسي.
 -139وق ــد ورث ــل مياة ــار نو ــام الق ــانو الع ــامر وأُخ ــذ بعقوب ــة اإلع ــدام ووج ــب الق ــانو  .لك ــن
ل كــن تنفيــذ دــذه العقوبــة إل بنــاءا عل ـ كــم مــابي صــادر عــن احملكمــة العليــا .وم تُنفــذ دــذه
ــق اجملــرمت الــذين كانــل أعمــاردم دو
العقوبــة منــذ عــام  .1988ول تصــدر أ كــام اإلعــدام
السادسة عمبرة وقل ارتكاب اعر ة.
 -140ويعمـ ثدثــة خـ اء مــن املفوضــية الســامية علـ األقـ بــدوام كامـ مياةــار اليـا .وســبق
ملياةــار أ اق ــل اضــندع املفوضــية الســامية بوليــة تعــاو تقــر وقالــل إ دــذه الوليــة ينبغــي أ
تكو سبيدا للمضي قدما التعاو .
 -141واــكر النابــب العــام يــل املتحــدثت ملــا ع ـ ّ وا عن ـ مــن ا ـواغ تتعلــق وياةــار وكــرر تحكيــد
بع ـ القضــايا الــيت أثاردــا الوفــد وقــل ســابقر ومن ــا املســاواة بــت اعنســتر وموضــوع الســجناء
السياسيت والعفـور واحلـد مـن الفقـرر والنت ابـات العامـة املقبلـةر والتصـديق علـ املعادـداتر و ريـة
الدينر وسيادة القانو ر واعنسية.
 -142وكرر النابب العام تحكيد عزم مياةار عل مواصلة مساعي ا فيما يتعلق تقو اإلنسا .

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -143نظرت ميانماار ياي التوصايات التالياة التاي ادم خاال جلساة التحااور/الواردة اةماة
بها أدناه ،وهي تحظى بتأييدها:
 1-143مواصا االة سا ااعيها نحا ااو االنقا ااماا يلا ااى االتفا يا ااات ا ساسا ااية لحقا ااوق
اإلنسان (بيالروس)؛
** م ،رر الستنتاجات والتوصيات.
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 2-143النظاار يااي التلااديق علااى معاهاادات حقااوق اإلنسااان التااي ل ا تلاادق
عليها بعد (اليابان)؛
 3-143النظاار يااي التلااديق علااى الل ا و الدوليااة الرةيسااية لحقااوق اإلنسااان
التي ل تلبح دولة طري ا ييها بعد (ني اراغوا)؛
 4-143النظاار بايجابيااة يااي االنقااماا يل ااى الل ا و الدوليااة الرةيسااية لحق ااوق
اإلنسااان ،التااي ل ا تلاابح طري اا ييهااا بعااد ،وال ساايما العهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق
المدنية والسياسية واتفا ية مناهقة التعذيب (ييي ناا)؛
 5-143النظاار يااي االنقااماا يلااى الل ا و الدوليااة لحقااوق اإلنسااان التااي ل ا
تل اابح طريا ا ا ييه ااا بع ااد ،ومنه ااا العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
واالتفا ية الدولية لحماية حقوق جميع العما المهاجرين وأيراد أسره (الفلبين)؛
 6-143النظ اار ي ااي التلا ااديق عل ااى العه ااد الا اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدنيا ااة
والسياسااية والبروتو ااو االختي اااري الثاااني الملح ااق با ا  ،وذلاام تمهي اادا إللا اااء عقوب ااة
يلااء تاما (ناميبيا)؛
اإلعداا ا
 7-143النظ اار ي ااي التلا ااديق عل ااى العه ااد الا اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدنيا ااة
والسياسية (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 8-143التلديق على العهد الادولي اللااق باالحقوق اال تلاادية واالجتماعياة
والثقايية (غانا)؛
 9-143النظاار يااي التلااديق علااى االتفا يااة الدوليااة للققاااء علااى جميااع أ ا ا
التمييااز العنلااري ،والعهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق اال تلااادية واالجتماعيااة والثقاييااة،
واالتفا ية الدولية لحماية حقوق جميع العما المهاجرين وأيراد أسره (ملر)؛
 10-143التو يع على اتفا ية مناهقة التعذيب (يرنسا)؛
 11-143التل ااديق عل ااى البروتو ااو االختي اااري التفا ي ااة حق ااوق ال ف اال بشا ااأن
ا ترا ا طفا يي المنازعات المسلحة ( يلي) ( رواتيا)؛
 12-143التلا ااديق علا ااى البروتو ا ااو االختيا اااري بشا ااأن ا ا ااترا ا طفا ااا يا ااي
المنازعات المسلحة (ل سمبرغ)؛
 13-143النظاار يااي يم انيااة التلااديق علااى البروتو ااو االختياااري بشااأن ا ااترا
ا طفا يي المنازعات المسلحة (بنما)؛
 14-143اتلا اااذ جميا ااع التا اادابير الالزما ااة الراميا ااة يلا ااى تس ا اريع بالتلا ااديق علا ااى
البروتو و االختياري بشأن ا ترا ا طفا يي المنازعات المسلحة (سلويا يا)؛
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 15-143تسريع عملية يعادة صاياغة اانون ال فال ماع مراعااة اوراء والمقترحاات
التي دمتها منظمات المجتمع المدني (بوتان)؛
 16-143مواصلة تعزيز السل والتنمية والديمقراطية ( مبوديا)؛
 17-143ضا ا اامان اسا ا ااتمرارية عمليا ا ااة يرسا ا اااء الديمقراطيا ا ااة التا ا ااي ا ا اارع ييها ا ااا
الح ومة (نيبا )؛
 18-143مواصا االة عمليا ااة يرسا اااء الديمقراطيا ااة عا اان طريا ااق يعا ااادة هي لا ااة ا ااوات
الشرطة المحلية (اليونان)؛
 19-143مواصا االة يصا ااالحاتها الديمقراطيا ااة لتحقيا ااق االزدها ااار والريا اااه للشا ااعب
والوطن (تيمور  -ليشتي)؛
 20-143اعتما ا اااد نها ا ااق ا ا اااة علا ا ااى حقا ا ااوق اإلنسا ا ااان لا ا اادي تلا ا اامي وتنفيا ا ااذ
اإلصالحات الرامية يلى يرساء الديمقراطية يي البلد (البرتاا )؛
 21-143مواصا ا االة المق ا ا ااي يا ا ااي تحس ا ا ااين حمايا ا ااة وتعزي ا ا ااز حقا ا ااوق اإلنس ا ا ااان ي ا ا ااي
البلد (أذربيجان)؛
 22-143مواصا االة با ااذ الجها ااود لحمايا ااة حقا ااوق اإلنسا ااان وتعزيزها ااا وتحسا ااين
الظروف المعيشية ( يرغيزستان)؛
 23-143مواصاالة ييااالء اهتماااا خاااق لمنااع ظهااور حالااة ااد تااإدي يلااى نزاعااات
على أسس يثنية ودينية (االتحاد الروسي)؛
 24-143اعتم اااد تشا اريعات تق اامن حماي ااة حق ااوق اإلنس ااان للجماع ااات اإلثني ااة،
بما يي ذلم مشار تها يي القرارات الح ومية (سلويينيا)؛
 25-143تحقيااق وتعزيااز الحمايااة للففااات القااعيفة ،وال ساايما ا طفااا والنساااء
وذوو اإلعا ا ااة والمسا اانون ،وبا ااذ مزيا ااد ما اان الجها ااود إل ا ارا المجموعا ااات اإلثنيا ااة
والدينية يي حياة مجتمع ميانمار (ال رسي الرسولي)؛
 26-143مواصا االة جهودها ااا لتا ااويير الحماي ا ااة والرعايا ااة لس ا ا انها ما اان المس ا اانين
وغيره من الففات القعيفة (بروني دار السالا)؛
 27-143مواصاالة محادثااات السااالا ييمااا بااين يفااات الشااعب لتجنااب النزاعااات
اإلثنية والدينية وتعزيز عملية الملالحة الوطنية يي البلد (يثيوبيا)؛
 28-143اتل اااذ يجا اراءات إل ا ارا م ااا تبق ااى م اان جماع ااات مس االحة م اان خ ااار
المجموعاات اإلثنيااة الرةيسااية الثماان التااي و عا مااإخرا االتفااق الااوطني لو ااف النااار،
يي عملية سالا تشمل الجميع (يسراةيل)؛
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 29-143ضا اامان حسا اان سا ااير عما اال لجنا ااة الرصا ااد المشا ااتر ة ولجنا ااة االتحا اااد
المشتر ة لحوار السالا (يسراةيل)؛
 30-143مواصلة تدعي نظامها لتعزيز وحماياة حقاوق اإلنساان ،ماع يياالء اهتمااا
خاق للحماية االجتماعية للس ان (بيالروس)؛
 31-143الحف ااال عل ااى النم ااو اال تل ااادي الس اانوي عن ااد متوسا ا
الماةة (جمهورية وريا الشعبية الديمقراطية)؛

اادره  8ي ااي

 32-143مواصا االة التر يا ااز علا ااى التنميا ااة اال تلا ااادية ما اان أجا اال تحقيا ااق السا ااالا
المستداا وضمان التمتع بحقوق اإلنسان (يثيوبيا)؛
 33-143مواءمة عملية اإلصاالحات السياساية واالجتماعياة اال تلاادية واإلدارياة
مع التزاماتها الدولية يي مجا حقوق اإلنسان (ني اراغوا)؛
 34-143مواصاالة تعزيااز التاادابير اللااحيحة المتلااذة بشااأن النمااو اال تل ااادي،
لما يي صالح عبها (جمهورية ينزويال البوليفارية)؛
 35-143الحف ا ااال عل ا ااى زخا ا ا اإلص ا ااال السياس ا ااي واالجتم ا اااعي اال تل ا ااادي
واإلداري لتلبية االحتياجات االجتماعية اال تلادية لس انها ( وبا)؛
 36-143تساريع اإلصااالحات السياسااية واالجتماعيااة اال تلااادية واإلداريااة لتلبيااة
االحتياجات االجتماعية اال تلادية لشعبها (جمهورية ييران اإلسالمية)؛
 37-143مواص االة تسا اريع زخا ا اإلصااالحات السياس ااية واالجتماعي ااة اال تل ااادية
واإلداريااة للمقااي يااي تلبيااة االحتياجااات االجتماعيااة اال تلااادية لشااعبها (جمهوريااة
الو الديمقراطية الشعبية)؛
 38-143اتل اااذ الت اادابير الالزم ااة لق اامان ااون النم ااو اال تل ااادي متناس ااب ا ي ااي
ملتلااف أنحاااء البلااد وضاامان أن يعااود بالفاةاادة علااى جميااع الس ا ان ،بمااا يااي ذلاام
أ ليات البلد ( وبا)؛
 39-143اتلاااذ التاادابير الالزمااة لجعاال النمااو اال تلااادي متناساابا يااي ملتلااف
أجزاء البلد وضمان أن يعود بالفاةدة على الجميع ،بماا ياي ذلام ا لياات علاى وجا
الللوق (جمهورية ييران اإلسالمية)؛
 40-143مواصا االة السا ااعي يلا ااى تحقيا ااق أها ااداف التنميا ااة المسا ااتدامة (جمهوريا ااة
ينزويال البوليفارية)؛
 41-143تنفيااذ السياسااات الراميااة يلااى تحقيااق مااا ل ا صاالة ماان أهااداف التنميااة
المسا ااتدامة لعا اااا  ،2030بحيا اام تا ااتم ن جميا ااع المجتمعا ااات المحليا ااة وا ا ااالي
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والواليااات ماان االسااتفادة ماان التنميااة اال تلااادية لميانمااار وتساات يع اللاارو ماان يفااة
أ ل البلدان نموا يي أ رب و (سناايورة)؛
 42-143مواصلة تعزيز المإسسات واوليات الوطنية لحقوق اإلنسان (نيبا )؛
 43-143اتلاااذ خ ااوات إلنشاااء مإسسااة وطني ااة لحق ااوق اإلنسااان تتما ااى م ااع
مبادئ باريس (ملر)؛
 44-143مانح اللجناة الوطنياة لحقاوق اإلنساان االساتقاللية والقادرة علاى التساايير
الذاتي ويق ا لمبادئ باريس ( يلي)؛
 45-143السااما للجنااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان بممارسااة مهامهااا بش ا ل تاااا،
بما يتفق مع مبادئ باريس (السناا )؛
 46-143ضاامان اادرة اللجنااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان علااى االضا الع بمهامهااا
على نحو تاا ،ويق ا لمبادئ باريس ،على النحو الموصى ب من بل (البرتاا )؛
 47-143اتلاااذ خ ااوات لقاامان أن تسااند يلااى اللجنااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان
والية تتما ى مع مبادئ باريس (سيراليون)؛
 48-143تويير جميع المسااعدات الالزماة اي تاتم ن المإسساة الوطنياة لحقاوق
اإلنسااان ماان العماال ب اماال طا تهااا ومواصاالة اإلصااالحات الققاااةية ،بمااا يااي ذلاام
تعزيز بناء درات المإسسات الققاةية (جمهورية وريا)؛
 49-143دراسااة يم انيااة ينشاااء نظاااا وطنااي لمتابعااة التوصاايات الدوليااة المتعلقااة
بحقوق اإلنسان (باراغواي)؛
 50-143التعاااون الوثيااق مااع منظومااة ا م ا المتحاادة لحقااوق اإلنسااان ،بمااا يااي
ذلم هيفات المعاهدات والم لفون بواليات يي يطار اإلجراءات اللاصة (تر يا)؛
 51-143مواص االة التع اااون م ااع قلي ااات حق ااوق اإلنس ااان ،بم ااا ي ااي ذل اام المق ااررة
اللاصة المعنية بحالة حقوق اإلنسان يي ميانمار (جمهورية وريا)؛
 52-143ضاامان تعاااون متواصاال مااع المقااررة اللاصااة المعنيااة بحالااة حقااوق اإلنسااان
يي ميانمار التابعة لمجلس حقوق اإلنسان ومع المقررين اللاصين اوخرين ( يلي)؛
 53-143مواصلة اتلاذ الل وات الالزمة لتعزيز تم ين المرأة (با ستان)؛
 54-143ضمان تعزيز تمثيل المرأة يي عملية السالا (سلويينيا)؛
 55-143تعزيز المساواة بين الجنسين يي جميع منااحي الحيااة وم ايحاة العناف
ضد المرأة ( برق)؛
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 56-143تنفيااذ االلت ازاا الااذي عت ا علااى نفسااها عاااا  2011ب فالااة المساااواة
بين الجنسين (يرنسا)؛
 57-143اعتماااد تعريااف ااانوني للتمييااز ضااد الم ارأة ويق ا ا التفا يااة الققاااء علااى
جميع أ ا التمييز ضد المرأة (النمسا)؛
 58-143دمااق أح اااا اتفا يااة الققاااء علااى جميااع أ ا ا التمييااز ضااد الم ارأة
ي ااي الق ااانون ال ااداخلي ويع اااء الما ارأة دورا ب ااارزا و ااامالا عل ااى نح ااو م ااا تقق ااي با ا
االتفا ية (سيراليون)؛
 59-143مواصلة تنفيذ الل ة االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (يسراةيل)؛
 60-143مواص االة مس اااعيها ااي تق اامن لجمي ااع الم ااواطنين حي ااا اة تتسا ا بالوة اااا
وتللو من التمييز ضد أي عرق أو ومية (نيبا )؛
 61-143النظاار يااي يم انيااة اعتماااد تاادابير مالةمااة لتعزيااز التماساام االجتماااعي،
باي ااة القق اااء عل ااى جمي ااع أ ا ا ا التميي ااز ،بم ااا ي ااي ذل اام التميي ااز ض ااد ا لي ااات
والمجموعات اإلثنية والثقايية (ي وادور)؛
 62-143زيااادة جهودهااا الراميااة يلااى التلاادي لل اااب ال راهيااة والتحاري
العنف (نيوزيلندا)؛

علااى

 63-143ضاامان عاادا تقااوي حقااوق الم ارأة وا ليااات اإلثنيااة نتيجااة لمجموعااة
وانين حماية العرق والدين التي اعتمدت مإخرا (اليابان)؛
 64-143النظر يي يلااء عقوبة اإلعداا بح

القانون (بنما)؛

 65-143مواص ا االة اإليا ا ارا ع ا اان الس ا ااجناء السياس ا اايين ويع ا ااادة يحي ا اااء اللجن ا ااة
المشتر ة بين الح ومة والمجتمع المدني (يرنسا)؛
 66-143سن وينفاذ تشريعات تقمن الحماية الشااملة مان جمياع أ ا ا العناف
ضد المرأة وتتلدي لإليالت من العقاب بالنسبة لجميع الجناة (السويد)؛
 67-143اتل اااذ يجا اراءات ييجابي ااة لق اامان حماي ااة الما ارأة م اان العن ااف الجنس ااي
ووصولها يلى اوليات القانونية دون تمييز (ناميبيا)؛
 68-143وض ا ااع يط ا ااار ا ااانوني لمن ا ااع وم ايح ا ااة العن ا ااف ض ا ااد الما ا ارأة والعن ا ااف
المنزلي (صربيا)؛
 69-143التلاادي انون ا ا لجميااع أ ا ا العنااف الجنساااني داخاال يطااار الاازوا
وخارج (يسبانيا)؛
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 70-143اتل ا اااذ ت ا اادابير يعال ا ااة لمن ا ااع وم ايح ا ااة االغتل ا اااب الزوج ا ااي والعن ا ااف
المنزلي ،بسبل منها تجري هذه الممارسات تجريما صريحا (البرتاا )؛
 71-143تعزيااز سياس ااات م ايح ااة جميااع أ ا ا ا العن ااف والتمييااز ض ااد النساااء
والفتي ااات ،بس اابل منه ااا تجا اري االغتل اااب الزوج ااي وحظ اار ال اازوا القس ااري وال اازوا
المب ر (باراغواي)؛
 72-143اعتما اااد تا اادابير لوضا ااع حا ااد لتجنيا ااد ومشا ااار ة ا طفا ااا يا ااي ا نش ا ا ة
العس رية (الم سيم)؛
 73-143مواص االة تنفي ااذ السياس ااات الرامي ااة يل ااى ض اامان حماي ااة تام ااة للم اادنيين،
وال سيما ا طفا  ،يي مناطق النزاعات المسلحة (ي وادور)؛
 74-143تعزي ا ااز الجه ا ااود الرامي ا ااة يل ا ااى من ا ااع و م ا ااع االتج ا ااار بالبش ا اار وتهري ا ااب
المهاجرين عبر الجو والبر والبحر (اليونان)؛
 75-143مقاااعفة جهودهااا يااي م ايحااة االتجااار با االاق ،بساابل منهااا تقاادي
المتجرين بالبشر ومهربي ا لاق يلى العدالة (ماليزيا)؛
 76-143مواصاالة بااذ جهااود يااي مجااا منااع االتجااار بالبشاار ،مااع ييااالء اهتماااا
خاق للتحقيق يي جميع حاالت بيع ا طفا واالتجار به ومقاضاة الجناة (صربيا)؛
 77-143ض اامان يجا اراء تحقي ااق نزيا ا ويع ااا ي ااي أعم ااا العن ااف المرت ب ااة ض ااد
النس اااء وا طف ااا  ،وض اامان حل ااو الق ااحايا عل ااى تعويق ااات وض اامان الح ااق ي ااي
محا مة عادلة ،بما يشمل تقدي مساعدة انونية للقحية والمته (ينلندا)؛
 78-143ضمان يجراء تحقيقات مستقلة يي جمياع حااالت العناف والتميياز ضاد
ا ليات اإلثنية والدينية (قيسلندا)؛
 79-143مقاض اااة الجن اااة المش ااتب ي ااي ارت ااابه أعم ااا عن ااف ض ااد ا لي ااات
اإلثني ااة والديني ااة ،وذل اام ويقا ا ا للمع ااايير الدولي ااة ،وض اامان االمتث ااا للص ااو الواجب ااة
واحتراا سيادة القانون (قيسلندا)؛
 80-143م ايحة اإليالت من العقاب (السناا )؛
 81-143ضاامان مساااءلة أي اراد الشاارطة والجاايذ الااذين ياادعى ارت ااابه أعمااا
تعذيب وسوء معاملة ،وذلم من خال نظاا العدالة الجناةية (ليتوانيا)؛
 82-143مواصا االة جهودها ااا لقا اامان احت ا اراا حقا ااوق جميا ااع الس ا ا ان وحريا اااته
ا ساسااية ،وضاامان التحقيااق يااي انتها ااات حقااوق اإلنسااان ومعا بااة مرت بيهااا ،ويبااداء
التزامها بم ايحة اإليالت من العقاب (ا رجنتين)؛
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 83-143مراجعااة تش اريعاتها ماان أجاال ريااع ساان المسااإولية الجناةيااة بمااا يتما ااى
مع المعايير الدولية ( يلي)؛
 84-143معالجة مسألة الفساد معالجة يعالة ( وبا)؛
 85-143تسا اريع اإلص ااالحات به اادف ض اامان الح ا ا الر اايد والتل اادي بح اازا
أ بر للفساد (جورجيا)؛
 86-143مواصاالة تعزيااز ساايادة القااانون وضاامان الح ا الر ايد والنظيااف علااى
جمي ااع مس ااتويات الح وم ااة ،وه ااو م ااا م اان ااأن أن يس اااعد ي ااي تلبي ااة االحتياج ااات
االجتماعية واال تلادية لشعب ميانمار بفعالية أ بر (سناايورة)؛
 87-143زيااادة جهودهااا لقاامان الحلااو علااى اللاادمات ا ساسااية ،يقاالا عاان
حرية التنقل لجميع الس ان (اليابان)؛
 88-143ض اامان حماي ااة حق ااوق اإلنس ااان للجمي ااع ،بم ااا ي ااي ذل اام حري ااة ال اادين
أو المعتقاد وحريااة التعبياار وت ااوين الجمعيااات والتجماع الساالمي والحااق يااي المشااار ة
يي الحياة العامة والسياسية (بوتسوانا)؛
89-143

نشر ثقاية حقوق اإلنسان وتعزيز التسامح الديني والعقاةدي (السودان)؛

 90-143ت ثيااف جهودهااا ماان أجاال تعزيااز التفاااه والوةاااا بااين اإلثنيااات وا ديااان
وال واةف (ماليزيا)؛
 91-143تحقي ااق التس ااامح والع اايذ ي ااي س ااالا ي ااي جمي ااع أجا ازاء المجتم ااع ع اان
طريق تشجيع الحوار بين ا ديان وال واةف (تر يا)؛
التنوع القاومي والثقاايي والاديني مان أجال
 92-143مواصلة الجهود للحفال على ُّ
ضمان الوةاا ييما بين المجموعات اإلثنية وا ديان (اللين)؛
 93-143ب ا ااذ جها ا ااود صا ا اااد ة لريا ا ااع مس ا ااتوي الثقا ا ااة والملا ا ااالحة ييما ا ااا با ا ااين
المجموعات الدينية من خال الحوار بين الزعماء الدينيين (جمهورية وريا)؛
 94-143مواصا االة الجها ااود الراميا ااة يلا ااى تعزيا ااز التسا ااامح والوةا اااا واحت ا اراا حقا ااوق
اإلنسااان يااي صاافوف جميااع المجتمعااات المحليااة يااي ميانمااار ،ماان خااال جملااة أمااور
من بينها يم انياة مراجعاة ا طار القانونياة ،والتثقياف ياي مجاا حقاوق اإلنساان ،ويجاراء
حوارات بين ال واةف الدينية ،والتعاون با را جميع راةح المجتمع (يندونيسيا)؛
 95-143منع تهدي أما ن العبادة والمقابر (ملر)؛
 96-143بااذ اال جهااد مم اان لقاامان الحااق يااي تايياار الديانااة واحت اراا حريااة
الدين ،وال سيما يتاحة ممارسة الشعاةر الدينية (ال رسي الرسولي)؛
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 97-143ض ا اامان االحتا ا اراا الت ا اااا لحري ا ااة ال ا اادين أو المعتق ا ااد وحق ا ااوق اإلنس ا ااان
الم فول ااة لل االاق المنتم ااين يل ااى أ لي ااات يثنيا اة وديني ااة ،بم ااا يتما ااى م ااع الق ااانون
الدولي لحقوق اإلنسان (بولندا)؛
 98-143العمل من أجل ضمان حماية حرية الرأي والتعبير (نيوزيلندا)؛
 99-143المقي يي ضمان عدا تعرض ا الاق الاذين يمارساون حقاو ه ياي
حرية التعبير والتجمع السلمي بش ل مشروع عما انتقامية (يي اليا)؛
 100-143مواصاالة خلااق بيفااة قمنااة ومواتيااة للمجتمااع الماادني ماان أجاال المساااعدة
يي العملية الجارية النتقا البلد نحو الديمقراطية (أيرلندا)؛
 101-143بذ ل جهد مم ن لقمان يجراء انتلابات حرة ونزيهة (جمهورية وريا)؛
 102-143مواصاالة تعزيااز مشااار ة المارأة يااي الشااإون العامااة وا نشا ة االجتماعيااة
اال تلادية (جمهورية ينزويال البوليفارية)؛
 103-143المقي يي تعزياز حقاوق المارأة عان طرياق زياادة مشاار تها ياي عملياات
صنع القرارات السياسية واالجتماعية اال تلادية واإلدارية (يي اليا)؛
 104-143اتلااذ مزيااد مان الل ااوات الالزمااة لم ايحاة الفقاار ومعالجاة أوجا عاادا
المساواة االجتماعية اال تلادية (سري الن ا)؛
 105-143اتلاااذ الل ااوات المالةمااة ماان أجاال تحقيااق التا يااة اللااحية الشاااملة
يي البلد (بروني دار السالا)؛
 106-143مواص ا االة تلل ا ااين ج ا اازء أ ب ا اار م ا اان الميزاني ا ااة للق اع ا ااات الل ا ااحية
(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 107-143مواصاالة تللااين المزيااد ماان مااوارد الميزانيااة لق اااع اللااحة (جمهوريااة
وريا الشعبية الديمقراطية)؛
 108-143تلل ااين م ااوارد مالي ااة يض ااايية للل اادمات الل ااحية وتلفي ااف الع اابء
الم ااالي ع اان ع اااتق المجموع ااات الق ااعيفة عن ااد س ااعيها يل ااى الحل ااو عل ااى الرعاي ااة
اللحية (ييي ناا)؛
 109-143زي ااادة المبل ااق المنف ااق عل ااى الل ااحة م ااع يي ااالء اهتم اااا خ اااق للنس اااء
وا طفااا ماان أجاال تحقيااق ا هااداف اإلنماةيااة لللفيااة ذات اللاالة يااي أ اارب و ا
مم ن (اللين)؛
 110-143زيااادة نس اابة النفق ااات الوطنيااة المللل ااة للرعاي ااة اللااحية زي ااادة بي اارة،
والققا اااء علا ااى الف ا اوارق با ااين المنا اااطق يا ااي يم انيا ااة الحلا ااو علا ااى خا اادمات الرعايا ااة
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اللحية ،وتوسيع رأس الماا البشاري داخال ااع الرعاياة اللاحية ،وال سايما مان أجال
ضمان ت وين عدد ٍ
اف من القابالت ونشرهن يي جميع أنحاء البلد (السويد)؛
 111-143مقاااعفة الل ااوات المتلااذة ماان أجاال تااويير خاادمات صااحية وتعليميااة
جيدة وميسورة ،بما يي ذلم تويير يرق تعل مالةمة (تيمور  -ليشتي)؛
 112-143مواصاالة تعزيااز وحمايااة التمتااع بالحريااات والحقااوق ا ساسااية لمواطنيهااا
يي مجالي التعلي واللحة ضمن مجاالت أخري دون تمييز (نيجيريا)؛
 113-143ت ااويير ي اارق متس اااوية ي ااي الحل ااو عل ااى التعل ااي للسا ا ان (جمهوري ااة
ييران اإلسالمية)؛
 114-143مواصاالة االسااتثمار يااي التعلااي وضاامان مواصاالة تااويير التعلااي المجاااني
ل لبة المرحلتين االبتداةية والثانوية (بروني دار السالا)؛
 115-143مواصا االة جهودها ااا الراميا ااة يلا ااى تا ااويير يا اارق تعلا ااي متسا اااوية لجميا ااع
المجموعات العر ية الوطنية يي البلد (جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 116-143مواص الة تااويير ياارق متساااوية يااي التعلااي لجميااع المجموعااات العر يااة
الوطنية يي البلد ،بما يي ذلم ا ليات (جمهورية وريا الشعبية الديمقراطية)؛
 117-143مواصاالة الجهااود الراميااة يلااى تعزيااز رأساامالها البشااري ماان خااال تعلااي
الففات القعيفة وتدريبها وتم ينها (سري الن ا)؛
 118-143تحسين حالة ا ليات يي البلد (اليونان)؛
 119-143تسا اريع عملي ااات التحق ااق م اان الجنس ااية ااي ت ااتم ن الفف ااات السا ا انية
المحرومة حالي ا من وثاةق الهوية من اللرو من وضعها غير القانوني (يرنسا)؛
 120-143ضاامان عااودة جميااع ا االاق المشااردين داخلياا اومنااة وال وعيااة يلااى
أما نه ا صلية (تر يا)؛
 121-143يتاحا ااة يم انيا ااة الحلا ااو علا ااى المسا اااعدة اإلنسا ااانية لجميا ااع يفا ااات
المحت اااجين يليه ااا ،بم ااا ي ااي ذل اام المش ااردون داخليا ا ا ي ااي والي ااة راخ ااين وغيره ااا م اان
المناطق المتقررة (ال وي )؛
 122-143اعتماد وتنفيذ جميع التدابير الالزماة لمواصالة تحساين خادمات الرعاياة
الل ااحية والتاذي ااة والتعل ااي ي ااي معسا ا رات المش ااردين داخليا اا ،بم ااا ي ااي ذل اام ي ااي
المناطق الناةية (بنما)؛
 123-143تلفيف حدة التوترات ياي المنااطق الريفياة عان طرياق وضاع نظااا يعاا
لتسجيل ا راضي ب قلية واضحة لمعالجة الش اوي (ألمانيا)؛
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 124-143معالجة مسألة االستيالء على ا راضي معالجة يعالاة ،بسابل منهاا تاويير
ساابل االنتلاااف للفالحااين وغيااره ماان ا االاق الااذين صااودرت أراضاايه بش ا ل
غير انوني أو تعسفي (الجمهورية التشي ية).
 -144ستدرس ميانمار التوصايات التالياة ،وساتقدا ردودا عليهاا ياي و ا مناساب ال يتجااوز
موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان ،يي قذار/مارس :2016
1-144

التلديق على الل و الدولية ا ساسية لحقوق اإلنسان (باراغواي)؛

2-144

االنقماا يلى جميع معاهدات حقوق اإلنسان ا ساسية وتنفيذها (التفيا)؛

 3-144التلاديق علااى جمياع االتفا ياات ا ساسااية لحقاوق اإلنسااان ،وال ساايما
العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية ،واتفا ي ااة مناهق ااة التع ااذيب،
والعهد الدولي اللاق بالحقوق اال تلادية واالجتماعية والثقايية (ألمانيا)؛
 4-144التلااديق علااى المعاهاادات ا ساسااية التااي لا تلاادق عليهااا بعااد ،مثاال
العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية ،واتفا ي ااة مناهق ااة التع ااذيب،
واالتفا ية الدولية للققاء على جميع أ ا التمييز العنلري (هنااريا)؛
 5-144التلا ااديق علا ااى معاها اادات لحقا ااوق اإلنسا ااان مثا اال االتفا يا ااة الدوليا ااة
للقق اااء عل ااى جمي ااع أ ا ا ا التميي ااز العنل ااري ،والعه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق
اال تل ا ااادية واالجتماعي ا ااة والثقايي ا ااة ،والعه ا ااد ال ا اادولي الل ا اااق با ا االحقوق المدني ا ااة
والسياسااية ،واتفا يااة مناهقااة التعااذيب ،والبروتو ااو االختياااري التفا يااة الققاااء علااى
جميع أ ا التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
 6-144التلااديق علااى جميااع المعاهاادات ا ساسااية لحقااوق اإلنسااان وتنفيااذها
تنفي ااذا تاما ا ا ،ومنه ااا العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية ،واتفا ي ااة
مناهقة التعذيب ،على النحو الذي أوصي ب من بل (سلويينيا)؛
 7-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
(بولندا) (الجبل ا سود)؛
 8-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
ومواص االة يذ اااء ال ااوعي الع اااا بالق ااانون ال اادولي لحق ااوق اإلنس ااان وبالس اابل القانوني ااة
المتاحة للدياع عن تلم الحقوق (ليتوانيا)؛
 9-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
وبروتو ولي االختياريين (يسبانيا)؛
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 10-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
وبروتو ولي االختياريين (يستونيا) (غانا)؛
 11-144االنقا ااماا يلا ااى العها ااد الا اادولي اللا اااق با ااالحقوق المدنيا ااة والسياسا ااية
وبروتو ول االختياري الثاني الهادف يلى يلااء عقوبة اإلعداا (اليونان)؛
 12-144التو يع والتلديق علاى العهاد الادولي اللااق باالحقوق المدنياة والسياساية
والعهد الدولي اللاق بالحقوق اال تلادية واالجتماعية والثقايية (البحرين)؛
 13-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية،
والعهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق اال تلااادية واالجتماعيااة والثقاييااة ،وضاامان امتثااا
التشريعات الوطنية لاللتزامات الدولية (سويسرا)؛
 14-144التلديق على العهد الادولي اللااق باالحقوق اال تلاادية واالجتماعياة
والثقايية وبرتو ول االختياري (البرتاا )؛
 15-144التلااديق علااى االتفا يااة الدوليااة للققاااء علااى جميااع أ ا ا التمييااز
العنلري والعهد الدولي اللاق بالحقوق المدنية والسياسية (الجزاةر) (ليبيا)؛
 16-144التلااديق علااى االتفا يااة الدوليااة للققاااء علااى جميااع أ ا ا التمييااز
العنلري (غانا)؛
 17-144التو يا ااع والتلا ااديق علا ااى العها ااد الا اادولي اللا اااق با ااالحقوق المدنيا ااة
والسياسية ،واتفا ية مناهقة التعذيب ،واالتفا ياة الدولياة للققااء علاى جمياع أ ا ا
التمييز العنلري (تر يا)؛
 18-144التلديق على العهد الادولي اللااق باالحقوق اال تلاادية واالجتماعياة
والثقايي ااة ،والعه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية ،واالتفا ي ااة الدولي ااة
للققاء على جميع أ ا التمييز العنلري (السودان)؛
 19-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
والعهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق اال تلااادية واالجتماعيااة والثقاييااة ،و ااذا االتفا يااة
الدولية للققاء على جميع أ ا التمييز العنلري (البرازيل)؛
 20-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
واتفا ية مناهقة التعذيب (يي اليا)؛
 21-144التل ااديق عل ااى العه ااد ال اادولي الل اااق ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية
واتفا ية مناهقة التعذيب (ل سمبرغ)؛
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 22-144التلا ااديق علا ااى اتفا يا ااة مناهقا ااة التعا ااذيب والعها ااد الا اادولي اللا اااق
بالحقوق المدنية والسياسية (جورجيا)؛
23-144

التلديق على اتفا ية مناهقة التعذيب (الدانمر ) (غواتيماال)؛

 24-144التلااديق علااى اتفا يااة مناهقااة التعااذيب ،علااى نحااو مااا أوصااي ب ا ماان
بل (البرتاا )؛
25-144

التلديق على اتفا ية مناهقة التعذيب وبروتو ولها االختياري (ليتوانيا)؛

 26-144التل ااديق عل ااى اتفا ي ااة مناهق ااة التع ااذيب ،ثا ا م ض اامان اعتم اااد أح اااا
تحظر التعذيب حظرا صريحا يي مرا ز الشرطة ( يلي)؛
 27-144التل ااديق عل ااى اتفا ي ااة مناهق ااة التع ااذيب واالتفا ي ااة الدولي ااة لحماي ااة
جميع ا لاق من االختفاء القسري (الم سيم)؛
 28-144اتلااذ المزيااد ماان الل اوات نحااو تعزيااز حالااة حقااوق اإلنسااان يااي ميانمااار،
وال سيما ييما يتعلق با ليات اإلثنية والدينية واللاوية والففات القعيفة (البحرين)؛
 29-144يدرا ي ااارات مح ااددة يل ااى ااانون حق ااوق اإلنس ااان ي ااي اتف اااق و ااف
يطالق النار يي جميع أنحاء البلد ووضع نظاا امل لرصد تنفيذه (غواتيماال)؛
 30-144دع ا ا المشا ااار ة النش ا ا ة والمجديا ااة للنسا اااء و المجموعا ااات اإلثنيا ااة
والمشاردين داخلياا والالجفااين ياي تنفياذ االتفاااق الااوطني لو ااف يطاالق النااار ،بمااا يااي
ذلم يي الحوار الوطني (ينلندا)؛
 31-144ض اامان ي اادار هيف ااات حق ااوق اإلنس ااان ،بم ااا ي ااي ذل اام لجن ااة ميانم ااار
الوطنية لحقاوق اإلنساان ومجلاس اللاحاية ياي ميانماار ،علاى العمال بوصافها هيفاات
يعالة ومستقلة (تايلند)؛
 32-144ضاامان أن تقااع اإلدارة الجدياادة التااي سااتنبثق عاان انتلابااات  8تشارين
الثاااني/نويمبر خري ااة طريااق لتنفيااذ التوصاايات اللااادرة عاان مجلااس حقااوق اإلنسااان
والجمعية العامة والمقررين والمبعوثين اللاصين للم المتحدة ( وستاري ا)؛
33-144

توجي دعوة داةمة يلى اإلجراءات اللاصة (غواتيماال)؛

34-144

توجي دعوة داةمة يلى جميع اإلجراءات اللاصة المواضيعية (الجبل ا سود)؛

35-144

توجي دعوة داةمة يلى الم لفين بواليات (السناا )؛

 36-144توجيا ا دع ااوة مفتوح ااة يل ااى اإلجا اراءات اللاصا اة وال اارد بايج اااب عل ااى
ال لبات التي ل ترد عليها بعد (أوروغواي)؛
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 37-144توجيا ا ا دع ا ااوة مفتوح ا ااة وداةم ا ااة يل ا ااى الم لف ا ااين بوالي ا ااات ي ا ااي يط ا ااار
اإلجراءات اللاصة لحقوق اإلنسان يي ا م المتحدة ( برق)؛
 38-144توجيا دعاوة داةماة يلاى اإلجاراءات اللاصاة ،والارد ييجابا ا علاى طلباتهاا
المتعلقة بزياارة البلاد ،والتعااون علاى نحاو تااا وياوري وموضاوعي ماع جمياع الم لفاين
بواليات (التفيا)؛
 39-144الس ااما للمفوض ااية الس ااامية بف ااتح م ت ااب ااري يتمت ااع بوالي ااة تام ااة
(الواليات المتحدة ا مري ية)؛
40-144

تسريع ينشاء م تب للمفوضية السامية يتمتع بوالية املة (تر يا)؛

 41-144اتل اااذ المزي ااد م اان الل ااوات نح ااو ينش اااء م ت ااب ااري للمفوض ااية
السامية يي ميانمار ( رواتيا)؛
 42-144وضع جدو زمني لفاتح م تاب اري للمفوضاية الساامية يتمتاع بوالياة
املة يي أ رب و مم ن (الجمهورية التشي ية)؛
 43-144الموايقاة علاى ياتح م تاب اري للمفوضاية الساامية لتاويير المزياد ماان
الحماية وتعزيز التعاون يي مجا حقوق اإلنسان (هنااريا)؛
 44-144تيس ااير ينش اااء م ت ااب للمفوض ااية الس ااامية ي ااي الدول ااة ،ي ااون بام انا ا
العماال يااي جميااع أنحاااء البلااد ،ويتمتااع بواليااة املااة يااي مجااا تعزيااز وحمايااة حقااوق
اإلنسان (أو رانيا)؛
 45-144تيسير ينشاء م تب ري للمفوضية الساامية ياي ميانماار ،ي اون اادرا
على العمل يي جميع أنحاء البلاد ويتمتاع بوالياة تاماة ياي مجاا تعزياز وحماياة حقاوق
اإلنسان ،ووضع يطار زمني يي هذا اللدد (بلجي ا)؛
 46-144مراجعااة أح اااا ااانون العقوبااات الااذي يتقاامن تاادابير عقابيااة يااي حااق
النساء اللواتي أجهقن ب ريقة غير انونية (النرويق)؛
 47-144اتلا اااذ الل ا ااوات الالزما ااة للققا اااء علا ااى التمييا ااز الا ااذي تتعا اارض ل ا ا
ا لي ا ااات اإلثني ا ااة وض ا اامان تمتعه ا ااا بحقه ا ااا ي ا ااي الثقاي ا ااة وحماي ا ااة حريته ا ااا الديني ا ااة
(الم سيم)؛
 48-144اتلا اااذ التا اادابير الالزما ااة يا ااي القا ااانون والممارسا ااة لوضا ااع حا ااد لجميا ااع
أ ا التمييز ضد ا ليات ،وال سيما ا ليات اإلثنية والدينية (يرنسا)؛
 49-144سا اان ا ااانون يتلا اادي النتشا ااار التمييا ااز والتح ا اري علا ااى ال راهيا ااة ضا ااد
المسلمين وضد أيراد ا ليات القومية واإلثنية والدينية واللاوية يي ميانمار (نيجيريا)؛
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 50-144اتل ا اااذ ت ا اادابير لم ايح ا ااة الت ا اارف الق ا ااومي ب ا ااأ بر ا اادر مم ا اان م ا اان
الفعالية (جيبوتي)؛
 51-144اتلا اااذ التا اادابير الالزما ااة لم ايح ا اة أي ا ا ل ما اان أ ا ا ا التعلا ااب
وخ اب ال راهية الذي يستهدف المنتمين يلى أ ليات (الجزاةر)؛
 52-144تعزيا ااز الجها ااود المتعلقا ااة باتلا اااذ تا اادابير يعالا ااة بشا ااأن تسا ااجيل جميا ااع
ا طفا المولودين يي ميانمار دون أي تمييز (ألبانيا)؛
 53-144اتلاااذ تاادابير ماان أجاال التسااجيل الفعلااي لجميااع ا طفااا المولااودين يااي
البلد دون تمييز ،ويزالة جميع اإل ارات يلى ا صل اإلثني يي وثاةق الهوية (باراغواي)؛
 54-144ضاامان التسااجيل الفعااا لجميااع ا طفااا المولااودين يااي البلااد ،با ا
النظ اار ع اان أص االه اإلثن ااي وم اان دون أي تميي ااز ،ويقا اا للم ااادة  7م اان اتفا ي ااة حق ااوق
ال فل ( ندا)؛
 55-144وضااع نظاااا مبس ا ويعااا لتسااجيل الااوالدات يتاايح للجميااع الحلااو
على هادة ميالد ،ويتقمن قلية لمعالجة الش اوي (ناميبيا)؛
56-144

يلااء عقوبة اإلعداا (يسبانيا) (بولندا) (سلويينيا) (ال رسي الرسولي)؛

57-144

يلااء عقوبة اإلعداا يي جميع الحاالت والظروف (البرتاا )؛

58-144

ت بيق و ف اختياري لعقوبة اإلعداا باية يلااةها (سيراليون)؛

 59-144ياارض و ااف اختياااري بح ا القااانون لعقوبااة اإلعااداا ،تمهياادا إللااةهااا
مستقبالا (سويسرا)؛
 60-144ياارض و ااف اختياااري بح ا القااانون لعقوبااة اإلعااداا ،تمهياادا إللااةهااا
نهاةيا (ل سمبرغ)؛
 61-144ا خااذ بو ااف اختياااري رساامي لعقوبااة اإلعااداا تمهياادا إللااةهااا بالنساابة
لجميع الجراة (يرنسا)؛
 62-144ا خااذ بو ااف اختياااري رساامي لعقوبااة اإلعااداا تمهياادا للتلااديق علااى
البروتو ا ااو االختيا اااري الثا اااني الملحا ااق بالعها ااد الا اادولي اللا اااق با ااالحقوق المدنيا ااة
والسياسية (أستراليا)؛
 63-144تحويل الو ف االختياري لعقوباة اإلعاداا بح ا الوا اع يلاى اانون ملازا
تمهيدا إللااةها لي ا ( رواتيا)؛
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 64-144تحوياال الو ااف االختي اااري لعقوبااة اإلع ااداا بح ا ا الوا ااع ال ااذي تأخ ااذ
ب ا ميانمااار منااذ عاااا  1988يلااى و ااف اختياااري بح ا القااانون ل ااوة أولااى نحااو
يلااةها (ليتوانيا)؛
65-144

يطالق سرا جميع السجناء السياسيين (ألمانيا)؛

66-144

يطالق سرا جميع ما تبقى من سجناء سياسيين (اليونان)؛

 67-144اإليارا عاان السااجناء السياساايين وسااجناء القاامير الااذين يحتماال أنه ا
ما زالوا يد االحتجاز بعد ما سبق من عمليات ييرا عن السجناء (يسبانيا)؛
 68-144يطا ا ااالق س ا ا ارا جميا ا ااع ا اا االاق المسا ا ااجونين بسا ا اابب ممارسا ا ااته
لحقو ه أو بسبب تبنيه قراء معارضة (الجمهورية التشي ية)؛
 69-144يطااالق س ارا جميااع السااجناء السياساايين بااال ااروو ،ويلااااء الشااروو
المفروضة على ا لاق الذين سبق اإليرا عنه (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 70-144يطالق سرا جميع ما تبقى من ساجناء ضامير ووضاع حاد للممارساات
التي تاذي االعتقاالت التعسفية ( رواتيا)؛
 71-144اإليا ارا الف ااوري وغي اار المش ااروو ع اان جمي ااع الم اادايعين ع اان حق ااوق
اإلنسااان ،وعاان ال لبااة النا ا ين والسااجناء السياساايين ،وينهاااء المحا مااات الجاريااة
للمحتجزين السياسيين (النرويق)؛
 72-144تنفي ااذ خ ااة العم اال الوطني ااة للنه ااوض ب ااالمرأة بالس اابل التالي ااة :تع ااديل
القااوانين إلدرا العنااف الجنسااي خااال النزاعااات ضاامن ااانون منااع العنااف الجنسااي،
ووض ااع ح ااد إلي ااالت العسا ا ريين م اان العق اااب عم ااا ارت ب ااوه م اان انتها ااات لحق ااوق
اإلنسااان  -بمااا يااي ذلاام العنااف الجنسااي ،وتعيااين مستشااار للققااايا الجنسااانية يااي
م تب الرةيس (الممل ة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 73-144تا ااويير ضا اامانات بالقا ااانون والممارسا ااة تتا اايح للمحا ااامين والققا اااة أداء
مه ا ااامه المهني ا ااة دون ت ا اادخل غي ا اار الة ا ااق وتشا ا ا يل راب ا ااات مهني ا ااة ذاتي ا ااة اإلدارة
واالنقماا يلى تلم الراب ات (النمسا)؛
 74-144تحدياد المعاايير القانونياة المهنياة واإلجاراءات التأديبياة بماا يتما اى مااع
المبادئ ا ساسية المتعلقة بدور المحامين (هنااريا)؛
 75-144تعااديل ااانون مجل ااس نقاب ااة المحااامين للس ااما للمجل ااس ب ااأن يلاابح
مإسسة مستقلة وذاتية اإلدارة بالفعل (هنااريا)؛
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 76-144تعديل انون مجلس نقابة المحامين لقمان استقاللية هاذا المجلاس وااللتازاا
بتحساين التثقيااف القااانوني والت اوير القااانوني المهنااي المسااتمر ،وال سايما ييمااا يتعلااق بالقااانون
الدولي لحقوق اإلنسان وقليات ا م المتحدة لحقوق اإلنسان ( ندا)؛
77-144

ريع سن المسإولية الجناةية بما يتما ى مع المعايير الدولية (ليتوانيا)؛

 78-144مراجعااة القااوانين والتاادابير المتعلقااة بااالزوا  ،وال ساايما زوا ا االاق
المنتمين يلى أ ليات (ال رسي الرسولي)؛
 79-144ري ا ا ااع القي ا ا ااود المفروض ا ا ااة عل ا ا ااى حري ا ا ااة التنق ا ا اال وو ا ا ااف العم ا ا اال ب ا ا ااا وامر
المحلية (جيبوتي)؛
 80-144مراجع ااة ااانون وس اااة اإلع ااالا اإلخباري ااة و ااانون مإسس ااات ال باع ااة
والنشاار لعاااا  ،2014بالتشاااور مااع ممثلااي وساااة اإلعااالا ،ماان أجاال جعلا متما اايا
مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير (بلجي ا)؛
 81-144النظاار يااي مراجعااة ااانون وساااة اإلعااالا اإلخباريااة ،يق االا عاان ااانون
مإسسااات ال باعااة والنشاار لعاااا  ،2014بمااا يتما ااى مااع المعااايير الدوليااة لحقااوق
اإلنسان وذلم بهدف تعزيز حرية التعبير يي البلد (غانا)؛
82-144

ضمان حماية المدايعين عن حقوق اإلنسان ( يلي)؛

 83-144ييجاااد بيفااة قمنااة وتم ينيااة للمجتمااع الماادني والماادايعين عاان حقااوق
اإلنسان واللحاييين والحفال عليها (النرويق)؛
 84-144اتلاااذ خ ااوات ملموسااة لتعزي ااز وحمايااة الح ااق يااي التجم ااع الس االمي،
بما يتما ى مع القانون والمعايير الدوليين لحقوق اإلنسان (البرازيل)؛
 85-144بااذ المزيااد ماان الجهااود لتعزيااز وحمايااة حقااوق ا ليااات المساالمة يااي
ميانمار (سل نة عمان)؛
 86-144اتلاااذ تاادابير لتحسااين ظااروف ا ليااات الدينية/اإلثنيااة تحتاارا حقااوق
اإلنسان الم فولاة لهاا وتقامن عادا حرمانهاا مان الحاق ياي الجنساية أو عادا تعرضاها
للتمييز ،وذلم ب ريقة تتما ى مع المعايير الدولية (البرتاا )؛
 87-144وضااع اللمسااات ا خياارة علااى عمليااة التحقااق ماان الجنسااية ييمااا يتعلااق
با االاق غي اار الح اااةزين لوث اااةق هوي ااة أو الح اااملين للب ا ااات الفيروزي ااة ويرس اااء
عملي ااة اافاية لتس ااوية وضا اعية اإل ام ااة القانوني ااة لل ااذين ال يس ااتويون مع ااايير جنس ااية
ميانمار (سويسرا)؛
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 88-144تع ا ااديل الق ا ااوانين الت ا ااي تس ا اامح باسا ااتحواذ مإسس ا ااات أعم ا ااا خاص ا ااة
ب اااإل راه عل ااى ا راض ااي بحي اام ال يس اامح بن اازع المل ي ااة يال ي ااي ح اااالت المل االحة
العامااة القاارورية والمتناساابة والمفساارة تفساايرا ضاايقا ،مااع تقاامينها ضاامانات يجراةيااة
وية (هولندا).
 -145ول تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد ميانمار وستحي بها علم ا تبع ا لذلم:
 1-145التلااديق علااى اتفا يااة مناهقااة التعااذيب ،واتفا يااة حقااوق ا االاق
ذوي اإلعا ة ،واالتفا ية الدولية للققاء علاى جمياع أ ا ا التميياز العنلاري ،يقاالا
عن نظاا روما ا ساسي للمح مة الجناةية الدولية (النمسا)؛
2-145

التلديق على نظاا روما ا ساسي (بوتسوانا) (جيبوتي) (غانا) (التفيا)؛

 3-145التقي ااد بنظ اااا روم ااا ا ساس ااي ومواءم ااة تشا اريعاتها الوطني ااة مواءم ااة تام ااة
مع (غواتيماال)؛
االنقااماا يلااى نظاااا رومااا ا ساسااي ومواءمااة تش اريعاتها الوطنيااة مواءمااة
4-145
تامة مع ( برق)؛
 5-145االنق ا ااماا يل ا ااى نظ ا اااا روم ا ااا ا ساس ا ااي واالتف ا اااق المتعل ا ااق بامتي ا ااازات
وحلانات المح مة الجناةية الدولية (يستونيا)؛
 6-145مواص االة عملي ااة االنق ااماا يل ااى المعاه اادات الدولي ااة لحق ااوق اإلنس ااان،
وتعزياز عملياات اإلصاال  ،ويياالء مزياد مان االهتمااا للمشا الت المتعلقاة بالشااعوب
ا صلية يي والية راخين ( يرغيزستان)؛
 7-145تعديل الدساتور لتاويير ضامانات لحرياة الادين ياي ميانماار ،بماا يتما اى
مع المادة  18من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (البحرين)؛
 8-145ضاامان حمايااة حقااوق اإلنسااان لجميااع س ا ان ميانمااار ،بمااا يااي ذلاام
الروهنجيا (غواتيماال)؛
ماانح المقااررة اللاصااة المعنيااة بحالااة حقااوق اإلنسااان يااي ميانمااار يم انيااة
9-145
الوصو دون عواةق يلى والية راخين ،بما يي ذلم معس رات االحتجااز ،يقاالا عان أياة
اجتماعات أخري ت لب عقدها يي جميع أنحاء البلد خال زيارتها المقبلة (أيرلندا)؛
 10-145اتلاذ خ وات يورية لوضع حاد للعناف والتميياز ضاد ا لياات القومياة
أو اإلثنية واللاوية والدينية (النمسا)؛
 11-145يلاا اااء جميا ااع أ ا ا ا التمييا ااز المإسسا ااي يا ااي حا ااق ا ليا ااات الدينيا ااة
المسلمة (الممل ة العربية السعودية)؛
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 12-145حظر خ اب ال راهياة والممارساات التمييزياة التاي تحارض علاى العناف
ضااد ا ليااات ومحا مااة مرت بيهااا ،وعلااى وج ا الللااوق يبااداء تأييااد واضااح لعاادا
التمييز ولحق جميع ا لاق يي والية راخاين ياي التمتاع بحماياة القاانون علاى ادا
المساواة مع اوخرين (النرويق)؛
13-145

حذف ا ح اا التمييزية من انون حماية العرق والدين (تر يا)؛

 14-145مواصا االة مراجعا ااة ويلاااااء القا ااوانين التا ااي تميا ااز ضا ااد الم ا ارأة وا ليا ااات
الدينية ،وذلم ويقا للمعايير الدولية (ليتوانيا)؛
 15-145اإللااااء الف ااوري للقا اوانين ا ربعااة الت ااي اعتم اادت مااإخرا بش ااأن حماي ااة
الع اارق وال اادين والمتعلق ااة ب ااالزوا م اان أ االاق يتبع ااون دينا ا ا قخ اار ،وتايي اار الديان ااة،
والزوا ا حادي ،وضب الزيادة الس انية (الدانمر )؛
 16-145يلاااء القاانون اللاااق المتعلاق باازوا البوذياات والقااانون المتعلاق بتايياار
الديانااة ومراجعااة وتعااديل ااانون تنظااي النساال و ااانون الاازوا ا حااادي لمواءمتهااا مااع
القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
 17-145مراجعااة ااوانين حمايااة العاارق والاادين التااي اعتماادت مااإخرا لقاامان
تما يها مع االلتزامات التعاهدياة لميانماار ياي مجاا حقاوق اإلنساان وتوييرهاا حماياة
ايية لحقوق ا لاق المنتمين يلى أ ليات (يي اليا)؛
 18-145يلااء أو تنقيح ا ح ااا التمييزياة الاواردة ياي التشاريعات ،بماا ياي ذلام
القاوانين ا ربعاة التاي اعتمادت ماإخرا بشاأن حماياة العارق والادين ،وياي هاذا اللاادد،
اعتم اااد خ ااة عم اال لتعزي ااز التس ااامح والتع ااايذ الس االمي ب ااين ا دي ااان واإلثني ااات ي ااي
ميانمار ،من خال أنش ة ملموسة (الجمهورية التشي ية)؛
 19- 145يلاااء أو تعااديل حزمااة القااوانين ا ربعااة المتعلقااة بااالعرق والاادين
 مشااروع ااانون تايياار الديانااة ،ومشااروع القااانون اللاااق باازوا البوذيااات ،ومشااروعااانون الاازوا ا حااادي ،ومشااروع ااانون تنظااي النساال والرعايااة اللااحية  -لقاامان
احتاراا حقااوق اإلنسااان الم فولااة للنساااء وا ليااات اإلثنيااة والدينيااة ،وضاامان اتساااق
هذه القوانين مع االلتزامات والمعايير الدولية يي مجا حقوق اإلنسان ( ندا)؛
 20-145الققاااء علااى التمييااز والعنااف ضااد ا ليااات الدينيااة ،بساابل منهااا جعاال
تشا ا اريعات وطني ا ااة م ا اان بي ا اال ا ااوانين حماي ا ااة الع ا اارق وال ا اادين و ا ااانون الجنس ا ااية
لعاا  1982متما ية مع االلتزامات الدولية ياي مجاا حقاوق اإلنساان ،ووضاع نظااا
يعااا لتسااجيل الااوالدات يقاامن حلااو الجميااع علااى خاادمات التعلااي وغيرهااا ماان
اللدمات الح ومية (ألمانيا)؛
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 21-145يلااء أو تنقايح اوانين حماياة العارق والادين والماادة  377مان اانون
العقوب ااات لع اااا  1861لق اامان حق ااوق النس اااء وا لي ااات الديني ااة ويف ااة المثلي ااات
والمثلي ااين ومزدوج ااي الميااال الجنس ااي وماا ااايري الهوي ااة الجنسا ااانية وح اااملي صا اافات
الجنسين (أستراليا)؛
 22-145ال ش ااف ع اان االس ااتنتاجات الت ااي خللا ا يليه ااا لجن ااة التحقي ااق الت ااي
أنشف للتحقيق يي حاالت استلداا الشرطة المفرو للقوة (يي اليا)؛
 23-145التحقي ا ااق ي ا ااي ح ا اااالت الترهي ا ااب والمق ا ااايقة واالضا ا ا هاد والتع ا ااذيب
واالختفا ا اااء القسا ا ااري ،وال سا ا اايما ما ا ااا ارت ا ا ااب منها ا ااا ضا ا ااد المعارضا ا ااين السياسا ا اايين
والل ااحاييين وا لي ااات اإلثني ااة والديني ااة والم اادايعين ع اان حق ااوق اإلنس ااان ،ومعا ب ااة
مرت بيها (أوروغواي)؛
 24-145اتلاااذ التاادابير المالةمااة لمنااع وم ايحااة العنااف المنزلااي والعنااف الجنسااي
اللذين يرت بهما أيراد الجيذ والشرطة ضد صاار الفتيات والمراهقات (ألبانيا)؛
 25-145مواصلة يع اء ا ولوية لعملها مع منظماة العمال الدولياة علاى خ اة عمال
مشتر ة بشأن الجنود ا طفا لتحقيق تقدا يي تنفيذ القرار ( 1612نيوزيلندا)؛
 26-145ت ثي ااف الجه ااود والتع اااون م ااع البل اادان والش اار اء ال اادوليين المعني ااين،
ومعالجا ااة ا سا ااباب الجذريا ااة للوضا ااع القا اااة يا ااي واليا ااة راخا ااين ،وم ايحا ااة تهريا ااب
ا لاق واالتجار بالبشر (تايلند)؛
 27-145اتل اااذ جمي ااع التا ادابير الالزم ااة لمن ااع االس ااتاال ال ااذي يعانيا ا مس االمو
الروهنجيا ،بما يي ذلم االتجاار بها  ،ومعالجاة ا ساباب الجذرياة التاي تارغمه علاى
أن ي ونوا عرضة لتلم الممارسات (الممل ة العربية السعودية)؛
 28-145وض ااع ح ااد إلي ااالت أيا اراد الج اايذ والم ااوظفين الح ااوميين ال ااذين يرت ب ااون
انتها ات لحقوق اإلنسان من العقاب وتقديمه يلى العدالة (الممل ة العربية السعودية)؛
 29-145تعاديل الماادة  377ماان اانون العقوباات لقاامان ا تلاار العقااب علااى
العال ات الجنسية المثلية غير الرضاةية (يسبانيا)؛
 30-145من ااع ا وام اار المحلي ااة التمييزي ااة ومنا ااع الممارس ااة المتمثل ااة ي ااي تقييا ااد
زيجات الروهنجيا وحمل المسلمات بهدف الحد من عدد أطفالهن (سلويينيا)؛
 31-145تع ا ااديل ا ااانون وس ا اااة اإلع ا ااالا اإلخباري ا ااة و ا ااانون ال باع ا ااة والنش ا اار
لعاا  2014بما يتما ى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (النمسا)؛
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 32-145تع ا ااديل ا ااانون وس ا اااة اإلع ا ااالا اإلخباري ا ااة و ا ااانون ال باع ا ااة والنش ا اار
لعاااا  2014بمااا يتما ااى مااع المعااايير الدوليااة لحقااوق اإلنسااان التااي تحمااي حريااة
التعبير ،وضمان امتثا أياة اوانين جديادة تانظ اإلنترنا أو الوصاو يلاى المعلوماات
لهذه المعايير (التفيا)؛
 33-145حااذف أو تعااديل جميااع ا ح اااا القانونيااة المتعلقااة بااالتجمع الساالمي،
التي تقيد ممارسة الحق يي حرية التعبير والتجمع (يرنسا)؛
 34-145مراجع ااة وتع ااديل ااانون التجم ااع الساالمي والمس اايرات الس االمية لجعلا ا
متما ي ا مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع (السويد)؛

 35-145مواءم ااة التشا اريعات المحلي ااة المتعلق ااة بحري ااة التعبي اار وت ا اوين الجمعي ااات،
وال سيما انون التجمع السلمي والمسيرات السلمية ،مع المعايير الدولية (ل سمبرغ)؛
 36-145يلا اااء ال ي ااف الواس ااع م اان القي ااود المفروض ااة عل ااى الح ااق ي ااي التجم ااع
الس االمي وحري ااة التعبي اار ال ااواردة ي ااي الق ااانون المتعل ااق ب ااالحق ي ااي التجم ااع الس االمي
والمسا ا اايرات السا ا االمية ،واالستعاضا ا ااة عا ا اان نظا ا اااا الحلا ا ااو علا ا ااى اإلذن المسا ا اابق
للتجمعات السلمية بنظااا يباالغ طاوعي ،ويلاااء العقوباات الجناةياة عان ا عماا التاي
تتمتع بالحماية بموجب المعايير الدولية لحرية التعبير والتجمع السلمي (يستونيا)؛
 37-145ض اامان مش ااار ة ا االاق ال ااذين بلا ااوا س اان التل ااوي ي ااي اال تا اراع
العاا ،با النظر عن يثنيته (نيوزيلندا)؛
 38-145مواصلة عمليتي يرساء الديمقراطية واإلصال  ،بسابل منهاا ضامان المسااواة
يااي الفاارق لجميااع ا حازاب السياسااية يااي جميااع مراحاال العمليااة االنتلابيااة ويرساااء تمثياال
برلماني مدني بال امل يلتار عبر انتلابات ديمقراطية (الجمهورية التشي ية)؛
 39-145ضاامان حااق الروهنجيااا يااي المشااار ة يااي االنتلابااات الوطنيااة المقبلااة
والتلوي ييها (السودان)؛
 40-145ضاامان تمتااع الروهنجيااا وغيااره ماان ا ليااات اإلثنيااة تمتع اا تام اا بحقااو ه
المدنية والسياسية ،وال سيما الحق يي التلوي يي االنتلابات المقبلة (ل سمبرغ)؛
 41-145حماي ا ااة وتعزي ا ااز حق ا ااوق جمي ا ااع ا لي ا ااات ،بم ا ااا ي ا ااي ذل ا اام مس ا االمو
الروهنجيا (با ستان)؛
 42-145تعزيااز وحمايااة الحقااوق ا ساسااية لل ليااات اإلثنيااة والدينيااة يااي القااانون
والممارسة ،وال سيما الروهنجيا (السودان)؛
 43-145اتل ا اااذ ت ا اادابير عاجل ا ااة لمن ا ااع وم ايح ا ااة اإل ل ا اااء االجتم ا اااعي ال ا ااذي
يستهدف أ لية مسلمي الروهنجيا (السناا )؛
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 44-145احت ا اراا حقا ااوق اإلنسا ااان الم فولا ااة لمسا االمي الروهنجيا ااا وغيا ااره ما اان
ا ليااات يااي ميانمااار ويق اا لق ارار مجلااس حقااوق اإلنسااان  95/22المااإرن نيسااان/
أبريل  ( 2015وستاري ا)؛
 45-145ت ثيف جهودها لوضع حاد للتميياز وأعماا العناف التاي يواجههاا أياراد
ا ليات اإلثنية والدينية ،وال سيما الروهنجيا (ا رجنتين)؛
 46-145ضمان التمتاع بحقاوق اإلنساان لجمياع ا لياات ،وال سايما الروهنجياا،
ووضاع حاد للممارساات التمييزيااة التاي تواجههاا هاذه ال اةفااة ،ومحا ماة مرت باي هااذه
االنتها ات (ليبيا)؛
47-145

وضع حد للتمييز يي حق مسلمي الروهنجيا (سل نة عمان)؛

 48-145اتلاااذ تاادابير ملموسااة لمعالجااة مسااألة العنااف ضااد الروهنجيااا ،بمااا يااي
ذلام مساااءلة مرت باي هااذه ا عماا يقاالا عان ا االاق الاذين ياااذون االسااتق اب
من خال خ اب ال راهية (بلجي ا)؛
 49-145اتلاااذ خ ااوات ملموس ااة وييجابي ااة لوض ااع ح ااد لجمي ااع أعم ااا التميي ااز
والعنااف وغياار ذلاام ماان انتها ااات حقااوق اإلنسااان يااي حااق الروهنجيااا وغيااره ماان
ا ليات المسلمة ،يقالا عن جميع ا ليات عموم ا (ماليزيا)؛
 50-145م ايح ا ااة وصا ا ا ا لي ا ااات وترهيبه ا ااا ومق ا ااايقتها ،وال س ا اايما مس ا االمو
الروهنجيا ،وضمان أال تبقى هذه الجراة دون عقاب (جيبوتي)؛
 51-145ضاامان حمايااة حقااوق اإلنسااان لجميااع مساالمي الروهنجيااا ،وم ايحااة
التمييز يي حقها بسابل منهاا م ايحاة التحاري علاى ال راهياة واإلداناة العلنياة لهاذه
ا عمااا  ،يق االا عاان اتلاااذ جميااع التاادابير الالزمااة لقاامان المساااءلة عاان انتها ااات
حقوق اإلنسان المرت بة يي حق مسلمي الروهنجيا يي ميانمار (ملر)؛
 52-145ض ا اامان حل ا ااو الروهنجي ا ااا وغي ا ااره م ا اان ا لي ا ااات المس ا االمة عل ا ااى
اللدمات االجتماعية والتعلي يي والية راخين ،دون أي تمييز (ل سمبرغ)؛
 53-145يلااااء جمي ااع السياس ااات الت ااي تس ااتهدف الروهنجي ااا ي ااي والي ااة راخ ااين،
وال ساايما السياسااات التااي تنتهاام حقااوق اإلنسااان ا ساسااية ،وعلااى وج ا الللااوق
السياسااات التااي تقيااد حريااة الساافر وال ازوا والتعلااي وحريااة العبااادة وسياسااة ال فلااين
الم بقااة علاايه دون غيااره  ،و ااذا حرمااانه ماان الرعايااة اللااحية ا ساسااية ،والبناااء
غياار القااانوني للمسااتوطنات البوذيااة علااى أراضاايه  ،وياارض ض اراةب تعساافية علاايه ،
واستاالله (الممل ة العربية السعودية)؛
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 54-145يلااااء أح اااا ااانون الجنسااية لعاااا  1952التااي تماانح الجنسااية علااى
أساس اإلثنية أو العرق وتعديل هذا القانون لتفادي حاالت انعداا الجنسية (تر يا)؛
 55-145تعديل انون الجنسية لعاا  1982لتم اين الروهنجياا وسااةر ا لياات
الدينية والمجموعات اإلثنية من الحلو على امل حقوق المواطنة (قيسلندا)؛
 56-145تعديل انون الجنسية لعااا  1982اي يشامل جمياع ا لياات الدينياة
والعر يا ااة ،بما ااا يا ااي ذلا اام الروهنجيا ااا ،ويقا اامن حلا ااوله علا ااى المواطنا ااة ال املا ااة
والمتساوية ويعادة وثاةق الجنسية السابقة يليه (الممل ة العربية السعودية)؛
 57-145اتل اااذ خ ااوات لحماي ااة حق ااوق جمي ااع ا االاق وتس ااوية أوض اااعه
القانونيااة ،بمااا يااي ذلاام ا االاق الااذين ان ا بحااوزته ب ا ااات هويااة مإ تااة يااي
السابق ( ندا)؛
 58-145يلااااء جميااع ا ح اااا القانونيااة التمييزيااة تلاام التااي تماانح الجنسااية علااى
أساس ا صل اإلثني أو العر ي والتي تنن على يفات ملتلفة من الجنسية (سلويينيا)؛
 59-145يلااااء ا ح اااا التااي تاانن علااى يفااات ملتلفااة ماان الجنسااية ويلااااء أي
ي ارة يلى اإلثنية يي وثاةق الهوية (الم سيم)؛
 60-145تس اريع عمليااة ماانح الجنسااية يلااى ا ليااات التااي تعتباار ميانمااار وطنه اا،
بما ييها الروهنجيا (ماليزيا)؛
 61-145ماانح مساالمي الروهنجيااا يااي واليااة راخااين الحااق يااي المواطنااة ال املااة
وتم ينه من تحديد انتماةه اإلثني (الممل ة العربية السعودية)؛
 62-145معالجااة ا سااباب الجذريااة للوضااع القاااة يااي واليااة راخااين ،بساابل منهااا
تحدياد مسااار واضااح للحلاو علااى الجنسااية لل االاق الاذين يعتباارون أنفسااه ماان
الروهنجيا (أستراليا)؛
 63-145يعادة المواطنة ال املاة للروهنجياا الاذين يعيشاون ياي ميانماار ،وضامان
وحماية حقوق اإلنسان ا ساساية الم فولاة لها  ،ويجاراء اتلااالت بنااءة ياي المن قاة
حو هذه المسألة (هولندا)؛
 64-145تلبي ااة احتياج ااات طاةف ااة الروهنجي ااا عل ااى نح ااو عاج اال بالس اابل التالي ااة:
ضاامان ا ماان ،و فالااة وصااو المساااعدات اإلنسااانية يلااى راخااين دون يااود ،ويلااااء
القيا ااود المفروضا ااة علا ااى حريا ااة التنقا اال ،وتحديا ااد مسا ااار للحلا ااو علا ااى الجنسا ااية
(الممل ة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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 65-145تنفيذ تادابير ملموساة لم ايحاة التعلاب الاديني واإلثناي ،ويعااة حقاوق
المواطنااة ال املااة يلااى الروهنجيااا ،ويلااااء ااروو الحلااو علااى الجنسااية التااي تن ااوي
عل ااى تميي ااز عل ااى أس اااس الع اارق أو ال اادين أو اإلثنيا اة أو أي مر ااز قخ اار .واس ااتفناف
االعتراف بالروهنجيا مجموعة يثنية تعيذ يي ميانمار بش ل مشروع (السويد)؛
 66-145وضا ااع حا ااد للتمييا ااز ضا ااد أي ا اراد الس ا ا ان الروهنجيا ااا وأي ا اراد ا ليا ااات
ا خااري بساابل منهااا تحديااد مسااار للحلااو علااى الجنسااية أو اسااتعادتها لل االاق
ع ااديمي الجنس ااية دون ا ااتراو ب ااوله أص ااوالا يثني ااة ال يوايق ااون عليه ااا ،ويلا اااء القي ااود
المفروض ااة عل ااى حري ااة التنق اال ،ومراجع ااة التشا اريعات التمييزي ااة ،بم ااا ي ااي ذل اام ااانون
الجنسية لعاا  1982و وانين العرق والدين ا ربعة (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 67-145ض اامان اتس اااق التشا اريعات الوطني ااة م ااع يع ااالن ا ما ا المتح اادة بش ااأن
حقوق الشعوب ا صلية (الدانمر )؛
 68-145التع ا اااون م ا ااع ا ما ا ا المتح ا اادة باي ا ااة ض ا اامان ع ا ااودة جمي ا ااع الالجف ا ااين
والمشردين داخليا يلى مناطقه (ال وي )؛
 69-145التعااون ماع المجتماع الادولي لقامان عاودة جمياع الالجفاين المساالمين
والمش ااردين ،وضا اامان التعا اااون ماااع جميا ااع ا ط ا اراف ،وتم يا اانه ما اان الوصا ااو يلا ااى
المساعدة اإلنسانية دون يود (الممل ة العربية السعودية).
 -146جميااع االسااتنتاجات و/أو التوصاايات الااواردة يااي هااذا التقرياار تعباار عاان مو ااف الدولااة
(الدو ) التاي ادمتها و/أو الدولاة موضاوع االساتعراض .وال ينبااي أن يفها أنهاا تحظاى بتأيياد
الفريق العامل ب امل .
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