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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣٠ دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
املتعلـق  سـتعراض   االري  وأُج. ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

. ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ربوين دار السالم يف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف          ب
وترأس وفد بروين دار السالم معايل وزير الشؤون اخلارجية والتجارة السيد بيهني داتو لـيم               

، اعتمد  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف اجللسة السابعة عشرة املعقودة يف       . جوك سنغ 
  .الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بربوين دار السالم

 ٧ربوين دار السالم، اختار جملس حقوق اإلنـسان، يف  ب املتعلقالستعراض  ل وتيسرياً  -٢
إندونيـسيا  : من البلدان التاليـة   ) اجملموعة الثالثية (، جمموعة مقررين    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .وزامبيا وفرنسا
ستعراض اال، صدرت الوثائق التالية من أجل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :ربوين دار السالماملتعلق ب
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/6/BRN/1)؛  
       جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  

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

(A/HRC/WG.6/6/BRN/3)؛  
السالم، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها سلفاً         دار  وأُحيلت إىل بروين      -٤

تحـدة  كل من األرجنتني، وأملانيا واجلمهورية التشيكية، والسويد، والتفيـا، واململكـة امل           
وميكن االطالع على هذه األسئلة من خـالل        . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا    

  .املوقع الشبكي اخلارجي للفريق العامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

   الدولة موضوع االستعراضجانبعرض احلالة من   -ألف   
ض الدوري الشامل باعتبارها فرصـة      رحب وفد بروين دار السالم بعملية االستعرا        -٥

 فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإلعطاء فكرة عـن           جتارب البلد ورؤاه  لتقاسم  
  . اإلجراءات اليت تتخذها الدولة والتحديات اليت تواجهها
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وقد عرض تقريرها الوطين األحكام املؤسسية والقانونية، بالتركيز علـى الدسـتور              -٦
لسياسات احمللية املتصلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وبالتـشديد علـى           والتشريعات وا 

كما عرض سياسات متعلقة بتشجيع     . حقوق الطفل واملرأة واألشخاص املعوقني وكبار السن      
حصول اجلميع على التعليم والوصول إىل اخلدمات الصحية والسكن الالئق ومعاملة اجملرمني            

وذكرت بروين دار السالم أهنا عـضو       . ادية والتسامح الديين  وإعادة تأهيلهم والفرص االقتص   
  .يف عدد من املنظمات اإلقليمية والدولية

وأشار الوفد إىل أن من املهم فهم اجلوانب التارخيية والثقافية اليت متيز البلد بقصد وضع                 -٧
 آثارها التارخيية   وتعود أوىل . وبروين دار السالم مملكة ماالوية قدمية     . اجلهود املبذولة يف سياقها   

 بروين دار السالم بأرض، عندما حل أنطونيو بيغافيتا  ١٥٢١املدونة من مصادر أوروبية إىل عام       
 غري أن تاريخ بروين دار السالم بـدأ قبـل  . مرافقاً فرديناند ماجالن يف رحلته إىل جزر التوابل      

امللكي القائم  أما النظام   . صني ألف عام، عندما أقام البلد عالقته اخلارجية األوىل مع ال          أزيد من 
  . فيعود تارخيه إىل القرن اخلامس عشر، وهو أيضاً تاريخ اعتماد اإلسالم ديانة رمسية للبلد

، فرضت بريطانيا احلماية على بروين دار الـسالم، ونـال البلـد             ١٨٨٨ويف عام     -٨
ثانية، بدأت إعـادة    وبعد احلرب العاملية ال   . ١٩٨٤يناير  / كانون الثاين  ١استقالله الكامل يف    

، صدر دستور مكتوب نص على عملية       ١٩٥٩ويف عام   . التأهيل مبساعدة بريطانيا وأستراليا   
 مترداً مسلحاً، وبّينت هذه املرحلة احلامسـة مـن          ١٩٦٢االنتخاب، لكن البلد واجه يف عام       

، أنـشأ جاللـة     ٢٠٠٣ويف عـام    . تارخيه أن اعتماد مؤسسات جديدة عملية حتتاج وقتاً       
 وإدخـال   ١٩٥٩، جلنة الستعراض دستور عـام       ١٩٦٧لطان، الذي اعتلى العرش يف      الس

  .التعديالت الالزمة مبرور الزمن
 ويف  عضوا١٩ً ، أُعيد تشكيل اجمللس التشريعي الذي بات مؤلفاً من٢٠٠٤ويف عام   -٩

وقـال  . ٢٠٠٦ عضواً يف عـام      ٢٩ عضواً، مث إىل     ٢١ زيد عدد األعضاء إىل      ،٢٠٠٥عام  
إن تلك التطورات جتسد التزام جاللته بزيادة إشراك الشعب يف عملية صنع القرار، كما الوفد 

وُيجري جاللته أيضاً مشاورات غري رمسية إذ يلتقـي النـاس           . شدد على احلوكمة الرشيدة   
عندما يزور القرى، ويصلي اجلمعة يف مساجد خمتلفة، ويفتح أبواب قصره يف العيد طيلة ثالثة 

د الناس يف هذه املناسبات على تقدمي رسائل حتتوي طلباهتم وشكاواهم، الـيت             وقد اعتا . أيام
  .ُيستجاب إليها على الفور

. وأكد الوفد أن جمتمع بروين دار السالم يقوم على ثقافته املاالوية وعقيدته اإلسالمية  -١٠
هوم العائلة  ويشكل مف . فأغلبية السكان ماالويون، وتقوم الثقافة املاالوية على مؤسسة األسرة        

واإلسالم هو الديانـة الرمسيـة   . الكبرية أساس النسيج االجتماعي وشبكة األمان االجتماعية 
 وذُكر مرة   ١٩٥٩وقد جاء ذلك يف دستور عام       . لشعب بروين دار السالم وأسلوب حياته     

بيد أن باستطاعة غري املسلمني أن ميارسوا ديانتهم        . ٢٠٠٤أخرى يف التعديل املعتمد يف عام       
وتتجلى عالقات االنسجام   . يف كنف السلم واالنسجام على حنو ما نص عليه الدستور أيضاً          
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. بني األديان واإلثنيات يف بروين دار السالم أيام العيد وخالل احتفاالت رأس السنة الصينية             
لذلك تدعم حكومة جاللته فكرة حتالف احلضارات،       . ومسألة التفاهم والتسامح مهمة جداً    

  .يف حوارات كثرية بني األديان نظمتها هيئات إقليمية ودوليةوقد شاركت 
وقال الوفد إن العناية برفاه الشعب هي جوهر سياسة بسيطة وأساسـية تطبقهـا                -١١

 يسودها السلم ونظاماً صحياً رفيع املستوى ونظاماً        حكومة جاللته، وتشمل فيما تشمله بيئةً     
ة احتياجات املعوزين والتصدي للفقر وضمان األمن       تعليمياً راقياً وتوفري السكن الالئق وتلبي     

  . الغذائي وإتاحة فرص العمل للشعب
 يف املائة مـن امليزانيـة       ١٢ويبقى التعليم من أوىل األولويات، إذ ختصص له حصة            -١٢

اسة ولقد كان توفري التعليم للجميع على الدوام هدفاً أساسياً مـن أهـداف الـسي        . الوطنية
    ويف .  وتقدم املدارس احلكومية تعليماً جمانياً يف مجيـع مراحلـه          ار السالم التعليمية لربوين د  

، ُنفذ أمر التعليم اإلجباري لضمان التحاق مجيع األطفال باملدارس ابتداًء من سن             ٢٠٠٧عام  
السادسة ملدة ال تقل عن تسع سنوات، رغم أن الوالدين يدركون يف الواقـع أن مـستقبل                 

وحىت بعد إنشاء العديد من املدارس الثانوية واملعاهد التقنيـة          . يمهمأبنائهم يتوقف على تعل   
واجلامعات، تواصل احلكومة تطبيق نظام املنح الدراسية، الذي ُيرسل يف إطـاره الطـالب              

وقد أدت هذه الـسياسة املهمـة       . امعات يف اخلارج  اجلوالتحضريية  عاهد  املالناجحون إىل   
 للجميع إىل بلوغ بروين دار السالم أحد أعلى معدالت معرفة           املتمثلة يف توفري التعليم اجملاين    

وارتفعت أيضاً نسبة مشاركة النـساء يف       .  يف املائة  ٩٤,٩القراءة والكتابة يف آسيا ويساوي      
  .  من اإلناث٢٠٠٧ يف املائة من جمموع املتخرجني يف عام ٧٣التعليم، إذ كان 

انية للشعب أولوية أخرى يف املنـاطق       ويشكل توفري نظام شامل للرعاية الصحية اجمل        -١٣
وأشار الوفد إىل تقدمي خدمات طبية متنقلة وإىل تزويد السكان كافـة يف             . احلضرية والريفية 

وقال الوفد  . H1N1  االنفلونزا الفترة األخرية، جماناً وبكميات كافية، بالتطعيم املضاد لفريوس       
فد على وضع نظام رعاية صحية قائم       وشدد الو ". الصحة للجميع "إن اهلدف يتمثل يف توفري      

على الرعاية الصحية األولية، هبدف تقدمي طائفة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والدعم             
وتتمثل األهداف السياساتية الرئيسية يف     . املوجهة إىل الوقاية والتوعية والعالج وإعادة التأهيل      

 العمر املتوقـع  رة، ومن مث زيادة     ختفيض وفيات الرضع واألمراض واإلعاقات والوفيات املبك      
 .والنهوض بالبيئة والتحكم يف األمراض املعدية

، وأشار ١٩٥٢وخبصوص مسألة السكن، ذكر الوفد خطط إسكان متنوعة منذ عام       -١٤
إدارة النهوض  " وأنشأت   ١٩٨٤إىل أن وزارة التنمية أخذت هذه املهمة على عاتقها يف عام            

وطين للسكن، تتوخى احلكومة متكني املواطنني من امـتالك         ويف إطار الربنامج ال   ". بالسكن
كما تتوىل وكاالت أخرى مثل اجمللـس الـديين         . مرتل والتمتع بسكن الئق يف بيئة حسنة      

  .اإلسالمي ومؤسسة السلطان احلاج حسن البلقية توفري منازل ملن ال مرتل هلم
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   لفعل توفري مـا يزيـد      با ٢٠١٢-٢٠٠٧وقد توخت اخلطة اإلمنائية الوطنية للفترة         -١٥
مرتل لطالبني مؤهلني يف إطار خمطط اإلسكان الوطين وخمطط اإلسكان اخلـاص             ١٢ ٠٠٠عن  

 للنـهوض وُخصص يف إطار اخلطة احلالية      . باملواطنني من السكان األصليني غري املالكني ألراض      
عتبـار أيـضاً   وأخذت بروين دار السالم بعني اال.  مليار دوالر بروين  ١,٢السكن مبلغ جمموعه    ب

حتدي استغالل املوارد النادرة من األراضي املتاحة للسكن على الوجه األكمل، إذ ُيتوقع أن يصل               
وقد استفاد مواطنو بروين دار الـسالم       . ٢٠٢٥عدد السكان إىل نصف مليون نسمة حبلول عام         

الزمـة لزيـادة    إىل حد كبري من خمطط اإلسكان الذي يوفر أيضاً البنية األساسية أو اخلدمات ال             
   .االرتقاء مبستوى املعيشة، مثل مراكز الرعاية الصحية واملدارس وغري ذلك من املباين اجملتمعية

 يهدف إىل وقـف     ١٩٣٤ويف جمال تغري املناخ، أشار الوفد إىل سّن قانون يف عام              -١٦
ع  يف املائة من جممـو     ٥٨ونتيجة لذلك، حافظ البلد على      . قطع األشجار ألغراض التصدير   

  .األراضي، ومعظمها من الغابات املطرية االستوائية
 على  ٠,٨٩٤وقد ُسّر الوفد بإعالن أن مؤشر التنمية البشرية لربوين دار السالم بلغ               -١٧

. ٢٠٠٨-٢٠٠٧حنو ما جاء يف تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمـم املتحـدة للفتـرة      
وتطرق الوفـد أيـضاً إىل      .  دولة ١٧٧ل  واحتلت بروين دار السالم املرتبة الثالثني من أص       

األهداف اإلمنائية لأللفية باعتبارها حافزاً إضافياً للجهود الوطنية، مشرياً إىل أن بـروين دار              
وقال الوفد إن بروين دار السالم ستواصل       . السالم تعطي أولوية كبرية لبلوغ تلك األهداف      

رار واالزدهار على الصعيد الـوطين،      جهودها الرامية إىل حتقيق االنسجام والوحدة واالستق      
وتعترب بروين دار السالم ذلك األمـر       . باالستناد إىل ضمان تنمية اجتماعية اقتصادية منصفة      
  . مهماً يف هنجها املتعلق باحترام حقوق اإلنسان للشعب

فقد أعـدت  . وأشار الوفد إىل أن بروين دار السالم تفكر أيضاً يف حتديات املستقبل          -١٨
، يف إطار تـشاور    ٢٠٣٥ خطتها اإلمنائية الوطنية طويلة األجل، اليت تتطلع حنو عام           احلكومة

وتلتزم احلكومة، يف إطار رؤيتـها الوطنيـة        . وثيق مع الشعب على مجيع مستويات اجملتمع      
املمتدة على فترة ثالثني عاماً وما يتصل بتلك الرؤية من مشاريع وبرامج، بتوفري أقصى حـد          

ة، والتعليم اجليد منذ حداثة الطفولة، وتيسري وصول الناس إىل احلكومـة            من الرعاية الصحي  
وإداراهتا ووكاالهتا، وتطبيق سيادة القانون على اجلميع بالتساوي، واحترام كل فرد وكـل             

ويف اآلن ذاتـه، تـسهر      . أسرة وكل طائفة، بصرف النظر عن األصل أو الثقافة أو العقيدة          
  .االقتصادية من خالل العمالة وفرص املستقبلاحلكومة على استمرار التنمية 

وأشار الوفد إىل انضمام بروين دار السالم إىل املعاهدات املتصلة بتعزيـز حقـوق                -١٩
وقد ساعدت بروين دار . اإلنسان ومحايتها وتقيدها مبيثاق األمم املتحدة ومبقرراهتا ذات الصلة

التابعة لرابطة أمم   واملعنية حبقوق اإلنسان    السالم مؤخراً على إنشاء اللجنة احلكومية الدولية        
  . جنوب شرق آسيا وهي تفكر يف التصديق على معاهدات شىت ذات صلة حبقوق اإلنسان
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  –باء   
وقد شكر عدد منهم حكومة     .  وفداً ٥٤ ممثلو   أدىل ببيانات  ،خالل احلوار التفاعلي    -٢٠

كمـا  . السالم على تقريرها الوطين الشامل وإعداده اجلامع وتقدميه إىل اجمللـس          بروين دار   
رحبت بعض الوفود بالتقدم الذي أحرزته بروين دار السالم يف جمال التنميـة االجتماعيـة               
االقتصادية، باإلشارة إىل املرتبة املتقدمة اليت احتلتها يف مؤشر التنمية البشرية لربنامج األمـم              

والحظت دول كثرية حتقيق إجنازات مذهلة يف جمايل الصحة والتعليم، مثل           . منائياملتحدة اإل 
ارتفاع نسبة معرفة القراءة والكتابة وختفيض معدل وفيات الرضع واألمهات، وأبـرزت أن             

وترد معظم  . بروين دار السالم قد حققت بالفعل، قبل املوعد، معظم أهدافها اإلمنائية لأللفية           
  .خالل احلوار التفاعلي يف الفصل الثاين من هذا التقريرالتوصيات املقدمة 

ورحبت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مبا حققته بـروين دار الـسالم مـن                -٢١
وأيـدت مجهوريـة الو     . إجنازات يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وتدعيم الدميقراطيـة        

يا، موقف بروين دار    الدميقراطية الشعبية، بوصفها عضواً يف رابطة أمم جنوب شرق آس         
. السالم بشأن حقوق اإلنسان العاملية، وهو موقف يتناىف واالنتقائية وهنج الكيل مبكيالني           

وأبرزت مشاركة سكان بروين دار السالم مشاركة كاملة يف شؤون األمن والـشؤون             
  .وقدمت أيضاً توصيات. العامة للبلد

ار السالم من تقدم كبري يف جمـال  وأعربت كمبوديا عن تقديرها ملا أحرزته بروين د         -٢٢
وأشارت إىل ارتفاع مستوى    .  االقتصادي واالجتماعي  مليداننيحقوق اإلنسان، ال سيما يف ا     

املعيشة يف بروين دار السالم، مهنئة احلكومة على جهودها الرامية إىل القضاء علـى الفقـر                
ر الـسالم إىل    والحظت كمبوديا تطلّـع بـروين دا      . املدقع وحتسني ظروف معيشة شعبها    

االنضمام إىل ركب البلدان العشرة األوىل عاملياً، بفضل اقتصاد دينامي ودخل فردي مستدام             
وشجعت كمبوديا بروين دار السالم على مواصـلة تنفيـذ          .  املهارات وجيِّدوشعب متعلم   

وقدمت . ٢٠٣٥، وحتقيق رؤيتها حنو عام      )٢٠١٢-٢٠٠٧(خطتها اإلمنائية الوطنية احلالية     
  . توصيةأيضاً
وأشادت فييت نام مبا تبذله بروين دار السالم من جهود يف سبيل دعـم وتعزيـز                  -٢٣

 من خالل اعتماد قوانني وآليات      ال سيما الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية، و     
حلماية حقوق الطفل، وما تقوم به من أجل محاية حقوق املرأة وتعزيزها وضمان املساواة بني               

 يف التعليم والعمالة واألنشطة االقتصادية والرعاية الصحية وضمان تقلـد النـساء             اجلنسني
  .وقدمت فييت نام أيضاً توصيات. مناصب عالية يف احلكومة

والحظت ميامنار اختاذ تدابري عملية لتعزيز حقوق اإلنسان دون متييز عرقي وديـين،               -٢٤
ومبـا أن   . دد اإلثنيات من حركية وازدهار    وأشادت مبا يتسم به جمتمع بروين دار السالم املتع        

ميامنار عضو أيضاً يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فقد شجعت بروين دار الـسالم علـى               
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وناشدت بروين دار السالم، يف إطار . مواصلة جهودها الرامية إىل محاية القيم الثقافية والدينية      
سات لضمان تعزيز ومحايـة احلقـوق      تعاوهنا املستمر مع اجملتمع الدويل، تقاسم أفضل املمار       

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية
وأشـادت  . وهنأت اجلزائر احلكومة على إعمال حقوق منها احلق يف السكن الالئـق             -٢٥

 وزيـادة  بالسياسة الرامية إىل تعزيز دور املرأة يف اجملتمع، من خالل التمتع الكامل باحلق يف التعليم             
واستشهدت بأرقام صادرة عن منظمة العمل الدولية تفيد بـأن بـروين دار             . املشاركة يف العمالة  

السالم من البلدان املضيفة الرئيسية للعمال األجانب يف منطقة رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا،                
  . صياتوقدمت اجلزائر أيضاً تو.  يف املائة من القوة العاملة٣٠وميثل فيها العمال األجانب 

وأشادت الفلبني بالتدابري احلكومية الرامية إىل أهداف منها تعزيز حقـوق املـسنني               -٢٦
 الفلبني عمـا  وتساءلت. واملعوقني ودمج تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائية والثانوية 

  .طنية حلقوق اإلنسان، وقدمت توصيةإذا كانت احلكومة تنظر يف إنشاء مؤسسة و
ايلند بإنشاء جملس وطين وزاري معين بالشؤون االجتماعية يتوىل حتديـد           ورحبت ت   -٢٧

قضايا حقوق اإلنسان ومراجعة التشريعات وإصدارها وضمان تنفيذها الفعال، وأعربت عن           
وأشادت . أملها يف أن يساعد اجمللس على ضمان ترمجة االلتزامات الدولية إىل تشريعات حملية  

وأكدت تايلند اسـتعدادها ملواصـلة      . نساء واملعوقني واملسنني  أيضاً باالهتمام باألطفال وال   
التعاون مع بروين دار السالم يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان داخل رابطة أمم جنوب شـرق          

  .وقدمت تايلند توصيات. آسيا
وأشادت ماليزيا باتباع بروين دار السالم أسلوباً منهجياً ومتوازناً يف تنفيذ احلقـوق               -٢٨

كما الحظت ماليزيا بارتياح اجلهـود      . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   املدنية و 
والحظت أن التركيز على االستثمار بقدر      . الرامية إىل النهوض برفاه شعب بروين دار السالم       

كبري يف اخلدمات العامة والتعليم والرعاية الصحية العامة والرفاه والعمالة سيزيد يف حتـسني              
  .وقدمت ماليزيا توصيات. ق اإلنسانحالة حقو

وأشادت سنغافورة مبا تبذله بروين دار السالم من جهود مذهلة للحفاظ على رفـاه           -٢٩
وأحاطت علماً بسياسة التعليم    . شعبها ومستقبله، ولصون تقاليده الثقافية وقيمه االجتماعية      

لنظام التعليمي للقـرن     وبالشروع يف تطبيق ا    ٢٠٠٧وبأمر التعليم اإلجباري الصادر يف عام       
وإذ أشادت سنغافورة جبهود بروين دار السالم يف سبيل القضاء على الفقر    . احلادي والعشرين 

من خالل سياسات رامية إىل االرتقاء مبستوى معيشة اجلميع، فقد نوهـت علـى وجـه                
 ٤ ٠٠٠ مليار دوالر بروين على أكثر مـن         ٩٠اخلصوص بتوزيع احلكومة صدقات مبقدار      

 الـذي   ٢٠٠٩ لعـام    يةعاشات التقاعد املوأشارت سنغافورة أيضاً إىل خمطط      . فقريةأسرة  
  .  سنة بعد التقاعد٢٠يصرف للمنتفعني منحة شهرية إضافية طيلة فترة ال تقل عن 
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والحظت هولندا أن بروين دار السالم مل تنضم إىل معظم الصكوك الدولية األساسـية                -٣٠
عة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          حلقوق اإلنسان، وأبدت حتفظات واس    

 وقالت هولندا أيضاً إن قانون العقوبات ال ُيجرِّم االغتصاب الزوجـي إذا            . واتفاقية حقوق الطفل  
كما أعربـت   . مل تكن الزوجة دون سن الثالثة عشرة، كما ال ُيجرِّم اغتصاب الرجال والصبيان            

وألن تلـك   " العالقات اجلنسية غري الطبيعيـة    "جنائية يف حاالت    عن قلقها إزاء تطبيق عقوبات      
  .وقدمت هولندا توصيات. بني بالغني متراضنينسي اجلنشاط الاألحكام قد ُتطبَّق لتجرمي 

والحظت قطر حتقيق إجنازات كبرية يف جمال حقوق اإلنسان، وهي حقوق يكفلها              -٣١
ازات، يف جماالت منها التعليم واألمن وبناء       وقد حتققت تلك اإلجن   . الدستور والقوانني الوطنية  

املؤسسات والبيئة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة، يف إطار اخلطـط اإلمنائيـة             
طويلة األجل اليت تطبقها بروين دار السالم وفقاً ملعايري األمم املتحدة، بغية بلوغ األهـداف               

  .اإلمنائية لأللفية
زات بروين دار الـسالم يف جمـال احلقـوق االقتـصادية            والحظت بيالروس إجنا    -٣٢

. واالجتماعية، واهتمامها حتديداً باالحتياجات اخلاصة لألطفال، مبن فيهم اليتامى واملعوقون         
وخبصوص حقوق الطفل، أبرزت بيالروس تدابري حديثة االعتمـاد منـها إنـشاء حمـاكم             

  .وقدمت بيالروس توصية. لألحداث
     ما حققته بروين دار الـسالم منـذ اسـتقالهلا مـن تطـور               والحظت إندونيسيا   -٣٣

اقترن باستقرار سياسي واجتماعي عزز مـستويات املعيـشة         ملحوظ   اقتصادي   -اجتماعي  
والحظت إندونيسيا بتقدير دعم بروين دار السالم إلنـشاء         . ومتتع مواطنيها حبقوق اإلنسان   

التابعة لرابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا،          و املعنية حبقوق اإلنسان  اللجنة احلكومية الدولية    
 إندونيـسيا   وتساءلت. وشجعت إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف بروين دار السالم         

ما إذا كانت بروين دار السالم تعتزم االنضمام إىل معاهدات أساسية أخرى حلقوق اإلنسان  ع
  .وقدمت إندونيسيا توصية. يف املستقبل القريب

ل ُحدِّد جدول زمين للتوقيع والتصديق علـى معاهـدات مثـل             تركيا ه  تساءلتو  -٣٤
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي            

ـ    إاإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب         اتشراك األطفال يف الرتاع
شريعية متنوعة خبصوص حقوق الطفـل، لكنـها        ورحبت تركيا باعتماد تدابري ت    . املسلحة

وشجعت تركيا على رفع هـذه     .  سبع سنوات  ُحدِّدت يف الحظت أن سن املسؤولية اجلنائية      
السن إىل مستوى مقبول دولياً وعلى إنشاء نظام لقضاء األحداث يتوافق وتوصـيات جلنـة               

، فقـد   ١٩٥٧عـام    يف   وقعونظراً إىل أن آخر إعدام يف بروين دار السالم          . حقوق الطفل 
وقـدمت  . شجعت تركيا احلكومة على أن تنظر يف التوصيات املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام           

  .تركيا توصية
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وأشادت ُعمان جبهود بروين دار السالم يف سبيل تلبية احتياجات شـعبها ومحايـة              -٣٥
 املتاحة يف   حقوقه وتعزيزها، مبا يف ذلك حقوق الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم والفرص           

ونوهت ُعمان أيضاً بعمل بروين دار السالم مـن أجـل           . اجملال االقتصادي وجماالت أخرى   
  .تعزيز حقوق املرأة والطفل واملسنني، وقدمت توصية

وأعربت عن  . وأشادت الربازيل بأمور منها قضاء بروين دار السالم على الفقر املدقع            -٣٦
ألطفال، وحبالة املهاجرين يف أوضـاع غـري         البدين ل  بالعقابقلقها بشأن املعلومات املتعلقة     

. قانونية، وبشأن ما ُيّدعى من حوادث االحتجاز التعسفي طبقاً لقـانون األمـن الـداخلي              
لت عن التدابري اإلضافية الرامية إىل مكافحة التمييز اإلثين والديين واجلنساين وضـمان             اءستو

وقدمت الربازيـل   . لنقابية وحرية الدين واملعتقد   احلريات األساسية مثل حرية التعبري واحلرية ا      
  .عدداً من التوصيات

وأشادت اإلمارات العربية املتحدة مبا أحرزته بروين دار السالم من تقدم يف جمـال                -٣٧
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وجبهودها الرامية إىل ضمان بلوغ األهـداف اإلمنائيـة         

  .وقُدمت توصية. بهالأللفية والنهوض مبستوى معيشة شع
وأقرت املكسيك باجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان واحترامهـا، وشـددت         -٣٨

على أمهية التقدم القانوين واملؤسسي املُحرز يف جماالت تعلم القـراءة والكتابـة والـصحة               
وهنأت املكسيك بروين دار السالم على جهودهـا والتزامهـا مـؤخراً            . ومكافحة الفساد 

يق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقـوق             بالتصد
لت املكسيك عن التدابري املُعتمدة لـضمان املـساواة بـني           اءستو. األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .وقدمت املكسيك توصيات. اجلنسني يف القانون، مبا يشمل تشريعات األسرة
سن الدنيا للمسؤولية اجلنائية إضـافة إىل عـدم         وأعربت أملانيا عن قلق خبصوص ال       -٣٩

 كيف تعتزم بروين دار السالم أن تفـي بالكامـل           تساءلتو. وجود نظام لقضاء األحداث   
وقـدمت  .  من اتفاقية حقوق الطفل هبذا اخلصوص      ٤٠ و ٣٩ و ٣٧بالتزاماهتا مبوجب املواد    
  .أملانيا عدداً من التوصيات

. لسالم ملا توفره ملواطنيها من مستوى معيشة عـالٍ        وأثنت أستراليا على بروين دار ا       -٤٠
 وشـجعت بـروين دار      ٢٠٠٨والحظت إنشاء اجمللس الوطين للشؤون االجتماعية يف عام         

وطلبـت أسـتراليا    . السالم على تقاسم أمثلة تتعلق مبسامهة اجمللس يف تعزيز حقوق اإلنسان          
تفكري بـروين دار    ورحبت ب . توضيحاً جلهود بروين دار السالم يف جمال ضمان حرية الدين         

السالم يف االنضمام إىل عدة معاهدات رئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها االتفاقيـة الدوليـة               
  .وقدمت أستراليا توصيات. للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

والحظت باكستان التزام بروين دار السالم حبقوق اإلنسان على حنو ما يتجلـى يف                -٤١
والحظت بتقدير أن بروين دار السالم متكنت من        . الدستورية وسياساهتا وجهودها  أحكامها  
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وهنأت باكستان بروين دار السالم على اعتماد إطار إمنائي طويل          . القضاء على الفقر املدقع   
. ، وهو إطار قائم على مثـاين اسـتراتيجيات        "٢٠٣٥رؤية بروين حنو عام     "األجل يف إطار    

  .صياتوقدمت باكستان أيضاً تو
. وشجعت كندا بروين دار السالم على مواصلة تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنـسان              -٤٢

املعنيـة   وأعربت عن تقديرها ملشاركة بروين دار السالم يف إنشاء اللجنة احلكومية الدوليـة            
، وأعربت عن أملـها يف أن تـشارك         لتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا     او حبقوق اإلنسان 

  .وقدمت كندا توصيات.  يف هذه اللجنة مشاركة نشطةبروين دار السالم
وأقرت مصر بتركيز بروين دار السالم على املساواة بني اجلنسني وعلى تنمية قدرات             -٤٣

النساء من أجل النهوض هبن، وذلك بطرق منها حتسني معدالت معرفة الفتيـات للقـراءة               
ست تقدمي املزيد من املعلومات عـن       والتم. والكتابة وزيادة مشاركة النساء يف القوة العاملة      

  .وقدمت مصر توصيات. التقدم احملرز والعرب املستخلصة
 وخبططهاورحبت سلوفينيا بعمل بروين دار السالم يف جمال احلق يف السكن الالئق               -٤٤

غري أهنا الحظت بقلق أن بروين دار السالم ليست طرفاً يف أغلب            . املستقبلية يف هذا الصدد   
دولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وال يف االتفاقيات الدولية األساسية ملنظمة العمل           املعاهدات ال 

والحظت سلوفينيا أيضاً أن التشريعات القائمة ال جتّرم االغتصاب الزوجي، مبـا يف             . الدولية
ذلك اغتصاب األطفال، وأعربت عن قلقها بشأن تقييد حرية التعبري واإلعالم، ال سيما مـن    

وقدمت سلوفينيا توصيات بشأن املسائل     . املتعلق بإثارة الفتنة وقانون الصحف    خالل القانون   
  .املذكورة آنفاً

وأعربت البحرين عن تقديرها ملا تبذله بروين دار السالم من جهود يف سبيل تعزيـز          -٤٥
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها وملا حققته من إجنازات يف اعتماد تـشريعات             

مبا حتظى به قضايا املـرأة  وأشادت البحرين أيضاً . ية حقوق املرأة وباالجتار بالبشرتتعلق حبما 
 مجعية وتعمـل    ١٤املرأة، وهو منظمة غري حكومية تضم       من دعم قوي يقدمه جملس شؤون       

  .وقدمت البحرين توصية. على النهوض باملرأة
 اإلعاقة ورحبت   وهّنأت إسبانيا احلكومة على توقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي          -٤٦

كما شجعت إسبانيا بروين دار السالم على توقيـع         . بإمكانية التصديق عليها يف وقت قريب     
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والربوتوكول االختياري التفاقية           

مت وقـد . راك األطفال يف الرتاعات املسلحة والتصديق عليهمـا       شإحقوق الطفل املتعلق ب   
  . إسبانيا عدداً من التوصيات

وسألت شيلي بروين دار السالم عن التدابري املزمع اختاذها ملطابقـة الـسن الـدنيا               -٤٧
وقدمت شـيلي توصـيات تتعلـق       . للمسؤولية اجلنائية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      

  .عقوبة اإلعدام وببالعقاب البدينبالتصديق على االتفاقيات وباإلجراءات اخلاصة للمجلس و
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  وأعربت السويد عن قلقها بشأن تقييد بروين دار السالم حلرية التعبري والـصحافة،              -٤٨
مبا يف ذلك اعتبار انتقاد احلكومة والسلطان وعائلته مبثابة جرمية، وأعربت عن انـشغاهلا إزاء               

نفـس   من   اصألشخ ي اجلنس نشاطوالحظت أيضاً جترمي ال   . التقارير املتعلقة بالرقابة الذاتية   
، مشرية إىل عدم ورود تقارير معروفة بشأن القانون املطبـق علـى تلـك               بالتراضياجلنس  

وإذ تلقت السويد بتقدير التفسريات املتعلقة باألصول الثقافيـة         . احلاالت يف السنوات املاضية   
نشغلة واالجتماعية لربوين دار السالم واملعلومات املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل، فقد ظلت م           

وقدمت . بشأن حقوق املرأة والطفل وحرية الدين ومسألة االحتجاز التعسفي وعقوبة اإلعدام
  .السويد توصيات

    ورحبت إيطاليا بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف بروين دار الـسالم منـذ                -٤٩
ـ      العقاب البدين وأعربت عن قلقها بشأن تفشي ممارسة       . ١٩٥٧عام   سالم  يف بـروين دار ال

واملمارسات التمييزية اليت تستهدف غري املسلمني وسيطرة الدولة على وسائط اإلعالم، مبـا             
  .وقدمت إيطاليا عدداً من التوصيات. فيها وسائط اإلعالم اإللكتروين واإلنترنت

وقدمت فرنسا ثالث توصيات تتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، وبتعزيز محاية املرأة والطفل              -٥٠
  .ديل القانون املتعلق باالغتصاب الزوجي، وباحترام حقوق العمال املهاجرينمن خالل تع

 النرويج عن كيفية إشراك بروين دار السالم ممثلني للمجتمـع املـدين يف              وتساءلت  -٥١
عملية إعداد تقارير االستعراض الدوري الشامل والكيفية اليت ُتزمع هبا إشراك تلك اجلهـات              

بزيادة مشاركة النساء يف بروين دار السالم يف القوة العاملة، مبا يف            وأقرت  . يف عملية املتابعة  
 عن التدابري الرامية إىل ضمان زيـادة حـصة النـساء يف             وتساءلتذلك الوظيفة العمومية،    

والحظت أيضاً أن مجيع الصحف حتتـاج إىل        . مناصب اإلدارة السامية يف الوظيفة العمومية     
اإلنسانية وأن مجيع املنظمات غري احلكومية حتتاج إىل        تصريح نشر سنوي من وزارة الشؤون       

  .رخصة من احلكومة، وقدمت توصيات بشأن هاتني املسألتني يف مجلة مسائل أخرى
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها جلهود بروين دار الـسالم والتزامهـا               -٥٢

وأشـادت  . قائمة يف هذا اجملال   القوي بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وبالتصدي للتحديات ال       
والتمست تقدمي املزيد من املعلومات عن      . بنجاح بروين دار السالم يف القضاء على الفقر املدقع        

وإذ أشادت بتركيز بروين دار السالم على قيم األسرة، فقـد           . أمر التعليم اإلجباري وإجنازاته   
  .وقدمت إيران توصيات. لقانوينأعربت أيضاً عن بالغ تقديرها لتطبيق الشريعة يف النظام ا

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بقيام بروين دار السالم بإنفاذ قوانني العمل اليت              -٥٣
حتمي العمال من جتاوزات أصحاب العمل، لكنها أعربت عن قلقها ألن اإلنفـاذ مل يكـن                

إزاء تقييد احلريـة    وقد ظلت منشغلة    . باحلجم ذاته يف حاالت العمال األجانب غري املاهرين       
الدينية، مبا يف ذلك حظر جمموعات من البهائيني، ومنع الدعوة على اجملموعات الدينية عـدا               
املدرسة اإلسالمية الشافعية، وحظر استرياد مواد دينية مثل اإلجنيل وإقامة أمـاكن جديـدة              

  . من التوصياتوقدمت الواليات املتحدة األمريكية عدداً. للعبادة وتعليم تقاليد دينية أخرى
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والحظت مجهورية كوريا بتقدير إنشاء اجمللس الوطين للشؤون االجتماعية الذي ُيعىن             -٥٤
وأشادت . بالتصدي ملسائل من قبيل الفقر وحالة النساء واألسرة واألشخاص املعوقني واملسنني          

 يف  ٥٦ها النساء حنو    بالتقدم الباهر يف النهوض باملرأة، ال سيما يف الوظيفة العمومية، اليت متثل في            
وأعربت عن تقديرها لتوقيع بروين دار السالم اتفاقية حقـوق األشـخاص        . املائة من املوظفني  

كما رحبت بتعهد بروين دار السالم من تلقـاء  . ذوي اإلعاقة وقدمت توصيات يف هذا الصدد   
  . رذاهتا مبواصلة العمل عن كثب مع املنظمات غري احلكومية وشجعتها يف هذا املضما

وأشارت فرتويال إىل نظام الرعاية الصحية املمتاز والشامل الذي أقرتـه احلكومـة               -٥٥
، وهو نظام يقدم خـدمات      ٢٠١٠-٢٠٠٠بواسطة خطتها الوطنية للرعاية الصحية للفترة       
  . وقدمت فرتويال توصية. الرعاية الصحية األساسية جماناً إىل السكان كافة

لتزام بروين دار السالم بالقضاء على الفقر واالرتقاء        وأعربت الصني عن تقديرها ال      -٥٦
والحظت خصوصاً أن بروين دار السالم أنشأت اجمللـس الـوطين           . مبستوى معيشة الشعب  

 واألطفـال   النـساء للشؤون االجتماعية واعتمدت تدابري قانونية كثرية حلمايـة حقـوق           
 بأن بـروين دار الـسالم    وأقرت الصني . واألشخاص املعوقني واملسنني وغريهم من الضعفاء     

والحظت باهتمام  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد       ١٧تقدر التعليم وأن التعليم ميثل      
، وطلبت املزيد من التفاصـيل بـشأن        ٢٠٣٥الرؤية اليت حددهتا بروين دار السالم حنو عام         

  .محايتهااألهداف احملددة يف هذه الروية فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان و
وأثنت اليابان على بروين دار السالم حلفاظها على مستوى تعليمي عالٍ، يتجـسد يف                -٥٧

 يف املائة، ولضماهنا جمانية التعليم حـىت        ٩٤,٤نسبة تعلم الكتابة والقراءة لدى الكبار اليت تبلغ         
حقـوق   اليابان، خبصوص    وتساءلت. املستوى اجلامعي وضماهنا تكافؤ الفرص يف جمال التعليم       

، والئحـة   ٢٠٠٩اإلنسان للعمال األجانب، عن حمتوى وتنفيذ أمر العمالة الصادر يف عـام             
لت أيضاً عن أوجه حتسن الوضع استجابة       اءستو. ٢٠٠٩املعتمدة يف عام    ) خدم املرتل (العمالة  

  .وقدمت اليابان توصية. ب البدينا بإلغاء العق٢٠٠٣إىل توصية جلنة حقوق الطفل يف عام 
حظت التفيا ما يتسم به النظام التعليمي من مؤشرات جيـدة ونطـاق واسـع          وال  -٥٨

وتطرقت التفيا إىل مسألة الدعوات الدائمة املوجهة إىل اإلجراءات         . ومعدالت تسجيل عالية  
  .اخلاصة وقدمت توصيات يف هذا الصدد

وأقرت اململكة املتحدة بنجاح بروين دار السالم يف حتقيـق الـسلم واالسـتقرار                -٥٩
واالزدهار االقتصادي ومؤشرات اجتماعية إجيابية وبناء جمتمع متماسك ذي هوية وتقاليـد            

ورحبت مبشاركة بروين دار السالم يف الرابطة الربملانيـة للكومنولـث           . وثقافة وطنية قوية  
التابعة لرابطة أمم جنوب     و املعنية حبقوق اإلنسان  وبدورها يف إنشاء اللجنة احلكومية الدولية       

ويف حني سلّمت مبا ُتعرف به بروين دار السالم من تسامح وانفتاح، فقد أعربت    . ياشرق آس 
عن قلقها بشأن تقييد احلريات الدينية ومعاملة األقليات اإلثنية يف ميادين مثل التعليم والصحة              

وإذ . واإلسكان والتذرع بالدين لتربير التحفظات على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان          
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نني محاية الفئات الضعيفة، فقد الحظت أن بعض األقليات اإلثنية مستبعدة مـن             رحبت بقوا 
ومل تر مربراً الستمرار بروين دار السالم يف تطبيق قوانني الطوارئ           . تلقي املساعدات والدعم  

  . وقدمت اململكة املتحدة توصيات. ١٩٦٢منذ عام 
يف سبيل دمج مجيع الصكوك     ورحبت نيجرييا مبا تبذله بروين دار السالم من جهود            -٦٠

الدولية املصدق عليها يف القانون احمللي للبلد، ال سيما فيما يتعلق حبقوق الطفل أو املتقاعدين               
وأشادت أيضاً مبا حققته بروين دار السالم من جناح كبري يف جماالت            . أو األشخاص املعوقني  

  . وقدمت نيجرييا توصية. منها توفري السكن اجليد ملواطنيها
والحظت أوزبكستان ما تبذله بروين دار السالم من جهود يف سبيل ضمان حقوق               -٦١

 ما حتقق   برزتوأ. اإلنسان واحلريات األساسية، بطرق منها التعاون الدويل واإلقليمي النشط        
 واألطفال واملسنني، وإىل التقدم احملرز يف قطـاع         لنساءمن إجنازات إجيابية خبصوص حقوق ا     

م بروين دار السالم مبواصلة تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية يف سـبيل             الصحة، وإىل التزا  
  .تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية

كمـا  . ١٩٦٧وأعربت سلوفاكيا عن تقديرها لعدم تطبيق عقوبة اإلعدام منذ عام             -٦٢
ـ      ١٩٥٨أعربت عن قلقها بشأن قانون الصحف املعتمد يف عام           ق  واألمر املتصل بـه واملتعل

. ، ومها نصان يقيدان وسائط اإلعـالم املطبوعـة        ٢٠٠١بالصحف احمللية والصادر يف عام      
وذكرت أيضاً قانون األمن الداخلي الذي جيري االحتجاز بال حماكمة لفترة أقـصاها سـنتان     

  .وقدمت سلوفاكيا أيضاً توصيات. دون وصول احملتجز إىل املشورة القانونية
ر السالم على أمور منها القضاء علـى الفقـر املـدقع            وهنأت أذربيجان بروين دا     -٦٣

والحظت أذربيجان ارتفاع مستوى التسامح     . واالرتقاء مبستوى املعيشة وزيادة العمر املتوقع     
عن التدابري العملية املتخذة حلماية حقـوق       استفسرت  اإلثين والديين يف بروين دار السالم، و      

  .أذربيجان توصياتوقدمت . املهاجرين ومكافحة االجتار بالبشر
ووقفت نيوزيلندا على قرائن ما حققته بروين دار السالم من إجنـازات مذهلـة يف                 -٦٤

وأعربت عن أملـها يف أن توقـع        . جماالت منها احلد من الفقر وتعزيز االزدهار االقتصادي       
دِّق بروين دار السالم العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تص           

واقترحت أن يزور البلد املقررون اخلاصون املعنيون حبرية الدين أو املعتقـد، وحريـة              . عليه
التعبري، ومسألة التعذيب، ومسألة العنف ضد املرأة، وهي زيارات ستساهم مسامهة قيمة يف             

  .توصيات وقدمت نيوزيلندا. احلوار بني بروين دار السالم واجملتمع الدويل حلقوق اإلنسان
والحظت بنغالديش إحراز تقدم كبري يف جماالت منها اإلسكان والتنمية البـشرية              -٦٥

ومستويات املعيشة، وذلك بفضل إطار السياسات الرباغمايت الذي اعتمدته احلكومـة ومـا         
  .وقدمت بنغالديش أيضاً توصيات. كان له من تبعات إجيابية على التمتع حبقوق اإلنسان
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، ٢٠٠٨أبريـل   /نيساناجمللس الوطين للشؤون االجتماعية يف      ونوَّه املغرب بتفعيل      -٦٦
وأشاد املغرب مبا توليه بروين دار السالم من        . عن كيفية عمل اجمللس وجلانه اخلاصة     متسائالً  

 اليت ستمكِّن من تعزيز تنمية البلد ومتتع        ٢٠٣٥أمهية ملسألة التنمية، ال سيما رؤيتها حنو عام         
التمس تقدمي املزيد من املعلومات عن جهود بروين دار السالم يف           و. مواطنيه حبقوق اإلنسان  

  . ال سيما يف إطار املقررات الدراسية، وتعليم حقوق اإلنسان،جمال التعليم
وأبرزت السنغال اإلجنازات والفرص والصعوبات املتصلة حبماية حقـوق اإلنـسان         -٦٧

ها مع اجملتمع املدين، ومبناشدة اجملتمع ورحبت بالتزام احلكومة مبواصلة وتعزيز تفاعل  . وتعزيزها
الدويل زيادة املساعدة التقنية املقدمة من جهات منها آليات األمم املتحدة املختصة يف حقوق              

وشجعت السنغال احلكومة على االنضمام إىل املزيد من الصكوك الدولية األساسية           . اإلنسان
طموحات بروين دار الـسالم     "روع  والحظت السنغال أيضاً ما حيققه مش     . والتصديق عليها 

من إجنازات وشجعت بروين دار السالم على مواصلة ما تبذله من جهـود يف              " ٢٠٣٥لعام  
  .سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وناشدت اجملتمع الدويل دعمها يف هذا املضمار

ونـاً  والحظت اململكة العربية السعودية أن بروين دار السالم اعتمدت مـؤخراً قان             -٦٨
وأشادت مبا توليه بـروين     . لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حقوق املرأة والطفل         

وبالنظر إىل التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان        . دار السالم من أمهية حلماية القيم اُألسرية      
صل بروين  وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، قدمت اململكة العربية السعودية توصيات بأن توا          

  .دار السالم جهودها يف هذا املضمار
وأشادت كوبا بصفة خاصة بوصول املواطنني واملقيمني بصفة دائمـة إىل الرعايـة               -٦٩

وأشارت إىل ما يبذله البلد من جهود يف سبيل الوقاية من فريوس نقص املناعة              . الصحية جماناً 
وقـدمت  . ، ال سيما النساء والـشباب اإليدز وتقدمي الرعاية للمتأثرين هبذه اجلائحة     /البشرية

  . أيضاًكوبا توصيات
ورحبت الربتغال بتحديد بروين دار السالم للتحديات والقيود واألولويات املتـصلة             -٧٠

غري أهنا الحظـت أن     . تقييمها للتقدم احملرز يف هذا اجملال     بحبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها و    
إذا تساءلت عمـا    و. الرئيسية حلقوق اإلنسان  بروين دار السالم مل تنضم إىل بعض الصكوك         

كانت بروين دار السالم تعتزم تعديل أحكام قوانني منها قانون العقوبات، بغرض االستعاضة             
. عن عقوبة اإلعدام بعقوبات أخرى، مشرية إىل أن عقوبات اإلعدام ما عادت تطبَّق يف البلد              

وقدمت .  ال تزال سن السابعة    نائيةاجلما إذا كانت السن الدنيا للمسؤولية       عأيضاً  تساءلت  و
  .الربتغال توصيات

وأشاد األردن مبا تبذله بروين دار السالم من جهود يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان،                -٧١
وأعرب األردن عن   . بطرق منها اعتماد تشريعات وجيهة والنهوض بقدرات اجملتمعات احمللية        

سسي، مبا يف ذلك إنشاء هيئـات تركِّـز علـى    تقديره للجهود الرامية إىل تعزيز اإلطار املؤ      
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األطفال خصيصاً، وعن أمله يف أن تواصل بروين دار السالم دعم تلك اهليئات على النحـو                
  .وقدم األردن أيضاً توصيات. املناسب

والحظت بوتان إحراز تقدم مذهل يف مجيع ميادين التنمية البشرية، ونوَّهت بأمهية               -٧٢
  .وقدمت بوتان توصيات. ة للتمتع حبقوق اإلنسان عموماًالتعليم والرعاية الصحي

كما الحظت أن بروين    . والحظت األرجنتني زيادة مشاركة النساء يف القوة العاملة         -٧٣
دار السالم من الدول املتخلية عن عقوبة اإلعدام، رغم أن هذه العقوبة ال تزال موجـودة يف              

  .توقدمت األرجنتني عدداً من التوصيا. تشريعاهتا
وأشادت اجلمهورية العربية السورية بنهج بروين دار السالم يف تعزيز حقوق اإلنسان        -٧٤

كما أعربـت عـن     .  الضعيفة ومحايتها من خالل احلفاظ على رفاه الكل، وال سيما الفئات         
تقديرها ملا توليه بروين دار السالم من أمهية للحرية الدينية والتسامح الديين إىل جانب دورها               

وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن تقديرها ملا تبذله بـروين دار           . الف احلضارات يف حت 
  .السالم من جهود يف سبيل التنمية، وقدمت توصية

ورداً على األسئلة والتعليقات املقدمة خالل احلوار التفاعلي، شكر وفد بـروين دار               -٧٥
التعليقات املتـصلة باألهـداف     وخبصوص  . السالم مجيع املتحدثني على أسئلتهم وتوصياهتم     

اإلمنائية لأللفية، أشار الوفد إىل أن بروين دار السالم شارفت على بلوغ تلك األهداف قبـل        
  .٢٠١٥عام 
وخبصوص إعداد التقرير الوطين ودور اجملتمع املدين، بيَّنت بـروين دار الـسالم أن                -٧٦

ظمات غري احلكوميـة، الـيت      اإلعداد تطلَّب عملية ضخمة، وأعربت عن تقديرها لدور املن        
شاركت مشاركة كاملة يف إعداد التقرير الوطين واليت يتجلى اهتمامها بالعملية من خـالل              

  .حضورها يف القاعة
وخبصوص األسئلة املتعلقة بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان، بيَّنت بروين دار             -٧٧

رها الوطين، وأهنـا تنظـر يف   على حنو ما ذُكر يف تقرياألمر يتعلق خبمسة صكوك   السالم أن   
  .االنضمام إىل مجيع املعاهدات األخرى

وخبصوص مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، بّينت بروين دار السالم أن              -٧٨
لديها آلية استشارية مشتركة بني الوكاالت ُتعىن حبقوق اإلنسان وُيمثَّل فيها أيضاً اجملتمـع              

ى الصعيد اإلقليمي، عملت بروين دار السالم مع بلـدان          وعل. املدين ومنظمات غري حكومية   
أخرى يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل إنشاء اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق               

الـيت  التابعة للرابطـة، و وجلنة تعزيز حقوق املرأة والطفل ومحايتها،  والتابعة للرابطة   اإلنسان  
 وقد هيأ ذلك لتحسني فهم الدور والوظـائف الـيت    .٢٠١٠أبريل  /نيسانسيبدأ تفعيلها يف    

كما أتاح لربوين دار السالم فرصة تقاسـم أفـضل          . تضطلع هبا مؤسسات حقوق اإلنسان    
  .ممارساهتا والتعلُّم من جتارب الغري خبصوص طرق تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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هوداً كبرية وخبصوص حقوق الطفل، أفادت بروين دار السالم بأن احلكومة بذلت ج       -٧٩
ويتجلى ذلك يف كل من قانون الشريعة والقانون        . لضمان االعتناء اجليد برفاه مجيع املواطنني     

  . املدين اللذين يكفالن محاية حقوق األطفال دون متييز
 البدين والعنف اجلنسي، بيَّنت بـروين دار الـسالم أن           ابوخبصوص مسأليت العق    -٨٠

 باإلضافة إىل وجود قوانني حمددة أخرى تتوخى التصدي         جمتمعها يقوم على النظام اُألسري،    
وتتوافق . جلميع ضروب العنف اجلسدي والنفسي واالعتداء اجلنسي اليت تستهدف األطفال         

وعالوة على ذلك ُتنفِّـذ     . تلك القوانني بصفة عامة مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وموادها         
نهجية هبدف ترويج حقوق الطفـل وتوعيـة         توعية منتظمة وم   التنمية اجملتمعية برامج   إدارة

. اجملتمع هبا، وذلك مثالً بتنظيم عروض متنقلة أسبوعية يف املدارس وبرامج إعالمية أسـبوعية          
  .١٩٨٤يف املدارس حمظور منذ عام اب البدين وأشار الوفد إىل أن العق

ة يف وخبصوص حقوق املرأة، أفادت بروين دار السالم بوجود تشريعات حتمي املـرأ         -٨١
ون اخلاص بالنساء املتزوجات وأمـر  ـة، مثل القانـون الشريع ـكل من القانون املدين وقان    

  . املتعلق بقانون اُألسرة اإلسالمي١٩٩٩عام 
وخبصوص التوصيات املتعلقة بتوجيه دعوات دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، بّينـت             -٨٢

  .قبيل فستقابله بالترحيب حتماًبروين دار السالم أهنا يف حال تلقيها أي طلب من هذا ال
وخبصوص قضايا العمال املهاجرين، ترحب بروين دار السالم بالعمـال األجانـب              -٨٣

وقد نص األمر   . شريطة استيفائهم متطلبات العمل واهلجرة لضمان محاية حقوقهم ورفاههم        
 من لـوائح     وما اقترن به يف العام ذاته      ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولاخلاص بالعمالة الذي اعُتمد يف      

على تدابري شاملة ترمي إىل زيادة تثبيت األمن والرفاه والسالمة ) زلاخدم املن(خاصة بالعمالة 
وتضمن هـذا األمـر     . منظمة العمل الدولية  ومحاية حقوق العمال من خالل مراعاة معايري        

 جوانب من قبيل اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها يف حال عدم دفع الراتب فضالً عـن              
. صحة العمال والسكن ومعايري الرعاية الطبية واملسؤولية عن نفقات إعادة العامل إىل بلـده             

، كـان   ٢٠٠٨ام  ـويف ع . بـع العمال دون متييز بني احملليني واألجان      ـويشمل األمر مجي  
  .بروين دار السالم، وهو ما يناهز ثلث عدد السكان أجنيب يعملون يف ٨٧ ٠٠٠قرابة 
اليت األساسية ل املتصلة باجلنس، كررت بروين دار السالم أن القيمة وخبصوص املسائ  -٨٤

وتـشكل  . يرتكز عليها جمتمع بروين دار السالم هي مؤسسة اُألسرة باعتبارها نواة اجملتمـع            
للتقاليد والعوامـل   و. القيم اُألسرية عامالً مهماً يف التنمية ويف تأمني بيئة سليمة يعمها الوئام           

  . أيضاًالثقافية دوٌر مهٌم
يتـوخى  احلايل  أما خبصوص حرية الصحافة والتعبري، فقد صّرح الوفد بأن القانون             -٨٥

تعتز و. احملافظة على السلم واالنسجام يف البلد وجتنب إثارة السخط أو اجلفاء لدى السكان            
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وقانون الصحف ال حيظر حريـة      . عراقة السلم واالستقرار واألمن يف البلد     ببروين دار السالم    
  .تعبري، بل توجد قنوات مناسبة يعبِّر من خالهلا الناس عن آرائهم ورؤاهمال

وخبصوص التسامح الديين، شرح الوفد أن اإلسالم هو الديانة الرمسية يف بروين دار               -٨٦
غري أن الدستور جييز ممارسة عقائد دينية أخرى يف كنـف           . السالم منذ القرن اخلامس عشر    
  .شاكل بني اإلثنيات أو األديان يف بروين دار السالمالسلم واالنسجام، وال توجد م

ورّداً على األسئلة املتعلقة بعقوبة اإلعدام، أقر الوفد بأن تلـك العقوبـة ال تـزال                  -٨٧
بيد أن تلك العقوبة حمفوظة ألخطر اجلرائم       . موجودة يف بروين دار السالم لكنها غري مطبَّقة       

  .وأبشعها حفاظاً على سالمة الشعب وأمنه
وتوجهت بروين دار السالم بالشكر مرة أخرى إىل الرئيس واملكتب واألمانة علـى               -٨٨

ا ـة على حـضوره   ـرت املنظمات غري احلكومي   ـم وتوصياهتم، وشك  ـدعمهم وتعليقاهت 
  .عملية االستعراض

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :بروين دار السالمحتظى التوصيات التالية بتأييد   -٨٩

ظر يف االنضمام إىل بقية الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقـة حبقـوق            الن  -١
؛ والنظر يف االنضمام إىل الصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق            )مصر(اإلنسان  
؛ والنظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية األساسية حلقـوق          )أذربيجان(اإلنسان  

كوك الدوليـة   ؛ واالنـضمام إىل الـص     )األردن(اإلنسان، حسب مقتضى احلال     
؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل     )اليابان(يف الوقت املناسب    األساسية حلقوق اإلنسان    

؛ والنظر يف   )األرجنتني(توقيع املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان والتصديق عليها        
الدولة طرفـاً   ، اليت ليست    االنضمام إىل الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان      

التصديق على االتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان        و؛  )راجلزائ(فيها بعد   
؛ والنظر يف االنـضمام إىل املعاهـدات        )سلوفينيا(منظمة العمل الدولية    اتفاقيات  و

  ؛)بنغالديش(الدولة طرفاً فيها بعد ليست األساسية حلقوق اإلنسان اليت 
؛ )تايلنـد (قة النظر يف االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا          -٢

واالنضمام إىل الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حـال            
تضطلع به حالياً اللجنـة الوطنيـة       و ما   انتهاء العمل الالزم للتصديق عليها، وه     

  ؛)مجهورية كوريا(التابعة إلدارة التنمية اجملتمعية 
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ة حلقوق اإلنـسان    املضي يف مواءمة تشريعات الدولة مع املعايري الدولي         -٣
؛ واملضي قدماً على درب مواءمة التشريعات الوطنية للدولـة مـع            )إندونيسيا(

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(التزاماهتا الدولية مبوجب الصكوك اليت انضمت إليها 
القيام، عمالً بتوصية جلنة حقوق الطفل، باستعراض شامل للتـشريعات            -٤

حلقوق، لضمان توافقها مع مبادئ اتفاقية حقـوق        املعتمدة من زاوية قائمة على ا     
  ؛)تركيا(الطفل وأحكامها 

املضي حبزم يف تنفيذ تدابري أكثر فعالية من أجل تعزيـز تنفيـذ قـانون                 -٥
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الشريعة يف البلد 

املهام والقدرات املوجـودة    دوار و األمواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز        -٦
سات واآلليات الوطنية املسؤولة عن تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات         املؤسلدى  

  ؛)ماليزيا(األساسية ومحايتها، مبا يف ذلك نظام قانون الشريعة 
حبث اجملاالت اليت ميكن فيها توسيع نشاط اجمللس الـوطين للـشؤون              -٧

االجتماعية على حنو يتيح له زيادة تعزيز احترام احلقوق واحلريـات األساسـية             
  ؛)أستراليا(فائدة مواطين بروين دار السالم كافة ل
حلقوق اإلنسان يف   التحتية  مواصلة اجلهود الرامية إىل زيادة تدعيم البنية          -٨

؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل تطوير اإلطار القانوين واملؤسـسي     )باكستان(البلد  
  ؛)األردن(املتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

؛ ومواصـلة   )األردن(يف جمال حقوق اإلنـسان      زيز التعليم   املضي يف تع    -٩
املسؤولني احلكوميني وإىل   تعزيز التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة         

  ؛)تايلند(عامة الناس حرصاً على تنمية ثقافة حقوق اإلنسان داخل البلد 
إىل تـدعيم   اعتماد املزيد من التدابري والربامج ومواصلة اجلهود الرامية           -١٠

؛ واختـاذ تـدابري     )عمان(حقوق اإلنسان وفقاً لقيم بروين دار السالم وتقاليدها         
ملموسة بقدر أكرب بغية إرساء ثقافة فعلية حلقوق اإلنسان تراعـي اخلـصائص             

مجهوريـة إيـران    (الوطنية واإلقليمية واألصول التارخيية والثقافيـة والدينيـة         
 إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها واحلفاظ       ؛ ومواصلة اجلهود الرامية   )اإلسالمية

يف اآلن ذاته على مجيع مكونات مؤسسة اُألسـرة وصـون التـسامح الـديين               
؛ واملضي يف تنفيذ سياسات اجتماعية تتوافق والقيم        )اجلمهورية العربية السورية  (

تطبيق معايري اجتماعية غري عاملية ومثرية للجدل       اإلذعان ملقترحات   اُألسرية دون   
  ؛)بنغالديش(خاصة مبجتمعات حمددة و

مواصلة التعاون مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى من أجـل          -١١
؛ ومواصلة التعاون مع    )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   (تدعيم حقوق اإلنسان    
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اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان هبدف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف بـروين            
  ؛)اململكة العربية السعودية(دار السالم 

النظر يف اختاذ التدابري الالزمة لكسب خربة تقنية تتيح حتـسني فهـم                -١٢
التزامات الدولة فيما يتعلق بضمان تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان تنفيذاً فعـاالً            

؛ والنظر يف االستعانة باملساعدة التقنية الدولية على بلـورة اخلـربة            )باكستان(
، مبا يساهم يف حتسني فهم التزامات الدولـة         ية الوطنية الالزمة  البشرية واملؤسس 

  ؛)مصر(لدولة طرفاً فيها تعد اوتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت 
إرساء عملية فعالة وجامعة ملتابعة التوصيات الناشئة عـن االسـتعراض             -١٣

  ؛)النرويج(الدوري الشامل 
قوق الطفل واملرأة والفئـات     مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل النهوض حب        -١٤

؛ واملضي يف تدعيم إجراءات تعزيز ومحايـة حقـوق          )فييت نام (الضعيفة األخرى   
؛ )تايلند(اإلنسان اخلاصة بالفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملعوقني واملسّنني          

  ؛)البحرين(ومواصلة اجلهود الرامية إىل تدعيم حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها 
تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              -١٥

بطرق منها الدعوة والترويج للنهوض بالنساء وتنمية قدراهتن والتدريب الرامي          
  ؛)ماليزيا(إىل مراعاة نوع اجلنس وأنشطة التوعية العامة 

امية يف  اختاذ تدابري ملموسة لزيادة حصة النساء يف املناصب اإلدارية الس           -١٦
  ؛)النرويج(الوظيفة العمومية 

 اجلهود الرامية إىل مكافحة إساءة معاملة األطفـال وتـصميم           مواصلة  -١٧
  ؛)الربازيل(للتصدي لتلك املمارسات  سياسات وبرامج

ـ         -١٨ ب البـدين يف املـرتل ويف       ااعتماد نص حيظر على وجه التحديد العق
 ؛)أملانيا(بديلة تأديبية كاالً املدارس وتنظيم محالت مناسبة لتعليم اُألسر أش

ة اُألسر يف هـذا     ـدارس وتوعي ـب البدين يف املرتل ويف امل     احظر العق   -١٩
 ؛)إيطاليا(اجملال 

إرساء نظام مناسب لقضاء األحداث يتوافق مع املعايري الدوليـة ومـع              -٢٠
 ؛)األرجنتني(التزامات بروين دار السالم مبوجب املعاهدات الدولية 

ـ         اختاذ ا   -٢١ ـ  ـملزيد من اخلطوات العملية يف سبيل تـدعيم إقام ة ـة عدال
 ؛)بيالروس(األحداث 

اختاذ تدابري لتوضيح الشروط واملتطلبات اخلاصة مبنح الصحف تصاريح           -٢٢
 ؛)النرويج(النشر 
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املضي يف ترويج استخدام التكنولوجيات استخداماً سليماً، واالهتمـام           -٢٣
القيم اإلنسانية واحترام الذات والغري وحقوق      خصوصاً باإلنترنت، باالستناد إىل     

 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الطفل األخرى 

احلفاظ على زخم السياسات االجتماعية اإلجيابيـة املتعلقـة بالرعايـة             -٢٤
 املؤسسية اليت حيتاجها نظـام      ةالصحية؛ وختصيص املوارد الالزمة لضمان القدر     

اجلهود تكثيف  ؛ ومواصلة   )ويال البوليفارية مجهورية فرت (الرعاية الصحية يف البلد     
 ؛)كوبا(املبذولة بالفعل يف سبيل تعزيز متتع اجلميع متتعاً كامالً باحلق يف الصحة 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان، ال سـيما يف جمـال               -٢٥
 ؛)اململكة العربية السعودية(التعليم ويف تقدمي اخلدمات الصحية 

 ؛)كوبا(ة وتدعيم اجلهود الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية مواصل  -٢٦

مواصلة اجلهود املمتازة املبذولة يف سبيل ضمان التعليم اإلجباري طيلة            -٢٧
 ؛)بوتان(تسع سنوات جلميع األطفال ابتداًء من سن السادسة 

مبشاركة مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية وذلك        -٢٨
 ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(مجيع فئات السكان مشاركة كاملة 

تقاسم التجارب مع بلدان نامية أخرى فيما يتعلق بإجنازات البلد ال سيما   -٢٩
؛ وتقاسـم التجـارب     )كمبوديا(يف جماالت الرفاه االجتماعي والتعليم والصحة       
؛ )فييت نام (ليم والرعاية الصحية    بشأن ما حتقق من إجنازات يف جماالت مثل التع        

والنظر يف تقاسم أفضل املمارسات يف نظام الرعاية الصحية بواسطة الوكـاالت            
 ؛)بوتان(املختصة التابعة لألمم املتحدة 

تقاسم التجارب وأفضل املمارسات مع الدول األعضاء األخرى فيمـا            -٣٠
مجهورية (لى الفقر املدقع    يتعلق ببلوغ معظم األهداف اإلمنائية لأللفية والقضاء ع       

 ؛)إيران اإلسالمية

بلدان أخرى فيما يتصل     تقاسم التجارب اإلجيابية وأفضل املمارسات مع       -٣١
 ؛)أذربيجان(بارتفاع مستوى التسامح اإلثين والديين يف بروين دار السالم 

 وتبـادل   ٢٠٣٥عـام   حنـو    بروين دار السالم  املثابرة يف تنفيذ رؤية       -٣٢
 ؛)املغرب(ذا الصدد مع اجملتمع الدويل التجارب يف ه

املضي يف تطبيق سياسات تراعي مصاحل الشعب وتبادل التجارب مـع             -٣٣
 ؛)بنغالديش(بلدان تعيش حالة مشاهبة 
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  :بروين دار السالمحتظ التوصيات التالية بتأييد ومل   -٩٠
اختاذ إجراءات سريعة لتصبح الدولة طرفاً يف العهـد الـدويل اخلـاص        -١
 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      ،قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   باحل

؛ واالنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل الدول األطراف يف          )نيوزيلندا(والسياسية  
 والعهـد   ،معاهدات أخرى مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

  ؛)مجهورية كوريا(عية والثقافية الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما
اص باحلقوق املدنية والسياسية والتـصديق      ـد الدويل اخل  ـتوقيع العه   -٢

  ؛)السويد(عليه 
 واتفاقية  ،التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         -٣

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو          مناهضة التعذيب   
  ؛)فرنسا(املهينة 

 والعهـد   ،التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         -٤
واتفاقيـة مناهـضة    الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        

  ؛)هولندا(التعذيب 
التصديق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، مثل االتفاقية           -٥

 والعهـد الـدويل اخلـاص    ،على مجيع أشكال التمييز العنصري الدولية للقضاء   
 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      ،باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

 ٩/١٢ واتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك يف سياق قـرار اجمللـس            ،والسياسية
اخلاص باحلقوق  ؛ واختاذ اخلطوات الالزمة للتصديق على العهد الدويل         )الربازيل(

 والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 ، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري     ،والسياسية

  ؛)أملانيا(واتفاقية مناهضة التعذيب 
توقيع االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية والتـصديق عليهـا،            -٦
ذلك الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، ال سيما العهد الدويل اخلاص وك

 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      ،باحلقوق املدنية والسياسية 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    ، و  واتفاقية مناهضة التعذيب   ،واالجتماعية والثقافية 

  ؛)إسبانيا(األشخاص من االختفاء القسري 
النظر يف توقيع الصكوك الدولية التالية حلقوق اإلنـسان أو التـصديق              -٧

الربوتوكوالن االختياريان امللحقان بالعهد الـدويل  : عليها، حسب مقتضى احلال 
 ونظـام رومـا     ، واتفاقية مناهضة التعـذيب    ،اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

 اإلبادة اجلماعية واملعاقبة     واتفاقية منع جرمية   ،األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
  ؛)شيلي(عليها 
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بالعهـد  الت االختيارية امللحقة    النظر يف تصديق سريع على الربوتوكو       -٨
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       ب و الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 ونظام رومـا    ،اتفاقية مناهضة التعذيب  على  االقتصادية واالجتماعية والثقافية و   
  ؛)سلوفاكيا (األساسي

توقيع الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق   -٩
  ؛)الربتغال(املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

التقيد مببادئ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             -١٠
  ؛)املكسيك(عليها وأفراد أسرهم والنظر يف إمكانية التصديق 

ماية مجيع األشخاص   النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حل         -١١
  ؛)األرجنتني(من االختفاء القسري 

إعادة النظر يف حالة الطوارئ الشكلية ووضع جدول زمين بشأن كيفية             -١٢
مـساءلة  يترتب عنها من عواقب غري مقـصودة تـستدعي          إهنائها، نظراً إىل ما     

  ؛)اململكة املتحدة(كومة احل
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس، هبدف توفري            -١٣

  ؛)نيوزيلندا(محاية إضافية حلقوق اإلنسان اخلاصة باملواطنني 
يف انتظار إلغـاء عقوبـة اإلعـدام        أحكام اإلعدام   اعتماد وقف لتنفيذ      -١٤

عدام، وفقاً لقرار اجلمعيـة العامـة       ؛ واعتماد وقف لتطبيق عقوبة اإل     )الربازيل(
؛ والنظر  )شيلي (١٩٥٧، باعتبار أن عقوبة اإلعدام مل ُتطبَّق منذ عام          ٦٢/١٤٩

؛ واعتماد  )إيطاليا(يف اعتماد وقف قانوين لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف انتظار إلغائها           
  ؛)الربتغال(اإلعدام يف انتظار إلغاء عقوبة اإلعدام أحكام وقف لتنفيذ 

اإلعدام إىل أحكام   ختفيف مجيع أحكام    لغاء عقوبة اإلعدام بصفة هنائية و     إ  -١٥
؛ وإلغاء عقوبـة    )إسبانيا( واجللد   ابالسجن؛ ووضع حد ملمارسة الضرب بالعص     

؛ وتعديل التشريعات ذات الصلة بغية إلغاء عقوبـة    )فرنسا(اإلعدام بصفة دائمة    
أحكـام   وحتويـل    ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩اإلعدام عمالً بقراري اجلمعية العامة      
؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء تاماً      )سلوفاكيا(اإلعدام القائمة إىل أحكام بالسجن      

واالستعاضة عنها يف التشريعات بعقوبات أخرى ال تنطوي على معاملة قاسية أو            
  ؛)األرجنتني(ال إنسانية أو مهينة 

ال استثناء  مراجعة قانون العقوبات هبدف جترمي مجيع أعمال االغتصاب ب          -١٦
؛ ومراجعة الفـصل   )هولندا(وبصرف النظر عن جنس الضحية وحالتها الزوجية        

 من قانون العقوبات هبدف جترمي مجيع أعمال االغتـصاب بـال اسـتثناء              ٣٧٥
؛ ومراجعة الفصل   )سلوفينيا(وبصرف النظر عن جنس الضحية وحالتها الزوجية        

عنف اجلنسي، بصرف النظر     من قانون العقوبات هبدف جترمي مجيع أفعال ال        ٣٧٥
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؛ وتعزيز محاية املـرأة والطفـل       )إسبانيا(عن جنس الضحية أو حالتها الزوجية       
 من قانون العقوبات، الذي ال يعترف باالغتصاب الزوجي         ٣٧٥بتعديل الفصل   

 ؛)فرنسا(حىت عندما يكون الزوج قاصراً 

 اليت تنص علـى     إلغاء أو تعديل مجيع األحكام الواردة يف القوانني احمللية          -١٧
  ؛)كندا( يف حالة املخالفات اإلدارية لقانون اهلجرة اعقوبة الضرب بالعص

؛ وحظر العقاب   )أملانيا(حظر العقاب البدين حظراً خاصاً يف املؤسسات          -١٨
؛ وحظر ممارسة   )إيطاليا(البدين يف املؤسسات العامة األخرى وإلغاء عقوبة اجللد         

ون حيظر أي شكل من أشكال العقاب البـدين         ؛ وسن قان  )فرنسا(العقاب البدين   
  ؛)شيلي(لألطفال واملراهقني 

إلغاء أو تعديل قانون األمن الداخلي حبيث يلغي مجيع أشكال االحتجاز             -١٩
؛ وإلغاء أو تعديل قانون األمن الداخلي ومجيع التشريعات الـيت           )كندا(اإلداري  

 يف قانون األمن الـداخلي      ؛ وإعادة النظر  )إسبانيا(از دون حماكمة    ـجتيز االحتج 
  ؛)سلوفاكيا( بغية مواءمته مع املعايري الدولية ١٩٨٢لعام 
إلغاء أو تعديل فصل قانون العقوبات الذي ينص على عقوبات جنائيـة              -٢٠

وميكن من مث تطبيقه لتجرمي عالقـات       " العالقات اجلنسية غري الطبيعية   "يف حالة   
ن عدم التمييز ضد الـسحاقيات      ، وذلك لضما  متراضونجنسية ميارسها بالغون    

؛ والتراجع عن جترمي العالقات     )هولندا(واملثليني وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً      
ومواءمة تشريعات الدولة مـع املعـايري       متراضون  اجلنسية اليت ميارسها بالغون     

العالقـات  "الدولية حلقوق اإلنسان من خالل إلغاء األحكام التشريعية اليت جترم           
أو غري ذلك من العالقات اجلنسية اليت ميارسـها بـالغون        " ة غري الطبيعية  اجلنسي

 من قانون العقوبات لـضمان      ٣٧٧؛ وإلغاء أو تعديل الفصل      )كندا(متراضون  
؛ وتعـديل   )إسـبانيا (عدم التمييز على أساس امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية          

 العالقات اجلنسية اليت     من قانون العقوبات بغية التراجع عن جترمي       ٣٧٧الفصل  
  ؛)السويد(من اجلنس ذاته متراضون ميارسها أشخاص 

ة على وسائط اإلعالم وضمان حريـة التعـبري         ـإهناء الرقابة املفروض    -٢١
  ؛)السويد(الكاملة 

تعديل التشريعات املتعلقة بالصحافة حبيث تتوافق مع املعـايري الدوليـة             -٢٢
ة على وسائط اإلعالم املطبوعة من خـالل        اخلاصة بالقضاء على الرقابة املفروض    

  ؛ )سلوفاكيا(التراخيص السنوية 
إلغاء أو تعديل القانون املتعلق بإثارة الفتنة وقانون الصحف املعتمـد يف              -٢٣
 لضمان توافقهما مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك            ١٩٥٨عام  

اجعة القانون املتعلـق بإثـارة      ؛ والنظر يف مر   )كندا(ضمان احلق يف حرية التعبري      
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الفتنة وقانون الصحف لضمان توافقهما مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان            
؛ وتوفري ضمانات الحترام احلقوق املدنية والسياسية، وذلك حتديـداً          )سلوفينيا(

من خالل إلغاء أو تعديل القانون املتعلق بإثارة الفتنة وقانون الصحف املعتمد يف             
بغية ضمان توافقهما مع املعايري الدولية واحتـرام حريـة التعـبري             ١٩٥٨عام  

؛ وتعديل قانون   )إيطاليا(؛ والنظر يف مراجعة القانون املتعلق بإثارة الفتنة         )إسبانيا(
احلـق يف حريـة    حىت ينص على احترام ومحاية       ١٩٥٨الصحف املعتمد يف عام     

القانون املتعلق بإثارة الفتنة وقانون ؛ وإلغاء )النرويج(التعبري وفقاً للمعايري الدولية   
الصحف ومواءمة القوانني واملمارسات املتصلة حبرية الصحافة وحرية التعبري مع          

  ؛)الواليات املتحدة(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
النتقادهـا  " مثرية للفتنـة  "الكف عن مالحقة أفراد بتهمة حيازة مواد          -٢٤

  ؛)يات املتحدةالوال(الدولة والعائلة املالكة 
الكف، احتراماً للحق يف حرية التعبري، عن منع وسائط اإلعالم من نشر              -٢٥

  ؛)الواليات املتحدة(آراء تنتقد حكومة بروين دار السالم 
متكني الصحف اليت رفضت طلبات تصارحيها من استئناف القـرار أمـام        -٢٦

الستعراض جهات  ؛ وإقرار عملية مفتوحة وشفافة وخاضعة       )النرويج(طرف ثالث   
  ؛)الواليات املتحدة(مستقلة فيما يتصل بإصدار التصاريح اخلاصة بالصحف 

إلغاء أو تعديل األمر املتعلق باجلمعيات حرصاً على عدم انتهاكه احلقوق             -٢٧
  ).كندا(النقابية أو حق التجمع السلمي 

ناسبة بشأهنا يف   وحتيط بروين دار السالم علماً بالتوصيات التالية وستقدم ردوداً م           -٩١
جملـس حقـوق    التقرير اخلتامي الذي سـيعتمده      وستدرج الردود يف    . الوقت املناسب 

  :اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة
النظر يف التصديق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان الـيت             -١

 ،ياسيةالدولة طرفاً فيها بعد، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس          ليست  
  ؛)الفلبني(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

النظر يف االنضمام إىل الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد             -٢
 والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

؛ والنظـر يف    )الربتغـال (ة التعـذيب     واتفاقية مناهض  ،االقتصادية واالجتماعية 
 والعهـد الـدويل     ،االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

 واتفاقية مناهـضة التعـذيب      ،اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  ؛)أستراليا(وغريها من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان 
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ام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان،       االنضم/النظر يف توقيع    -٣
 والعهد اخلاص باحلقوق    ،مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 املهاجرين وأفراد    واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      ،التمييز العنصري 

  ؛)نيجرييا(أسرهم 
، يف توقيع الصكوك الدولية التالية حلقـوق        مقتضى احلال النظر، حسب     -٤

 ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       : اإلنسان أو التصديق عليها   
 واالتفاقيـة   ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       

؛ والنظر يف التصديق    )شيلي(ضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       الدولية للق 
 واالتفاقية الدوليـة    ،بسرعة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

 والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       ،للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
التفاقية الدولية للقـضاء    ؛ وتوقيع ا  )سلوفاكيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

امللحـق باتفاقيـة     والربوتوكول االختياري    ،على مجيع أشكال التمييز العنصري    
  ؛)إسبانيا(األطفال يف الرتاعات املسلحة حقوق الطفل واملتعلق بإشراك 

النظر يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع              -٥
  ؛)ائراجلز(املهاجرين وأفراد أسرهم 

 واتفاقية القضاء على    ،سحب الدولة حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل        -٦
؛ والتفكري يف إعادة النظر يف التحفظات       )هولندا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

 ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ،على اتفاقية حقوق الطفل   
 ٩؛ وسحب التحفظ على املـادتني       )يلالرباز(يف انتظار سحب تلك التحفظات      

الـتحفظ  سحب   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و          ٢٩و
  ؛)كندا(على اتفاقية حقوق الطفل 

سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             -٧
  ؛)سلوفاكيا( واتفاقية حقوق الطفل ،املرأة
 واتفاقية  ،هلدف ونطاق اتفاقية حقوق الطفل    سحب التحفظات املخالفة      -٨

  ؛)سلوفينيا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
اعتماد تدابري هبدف تنفيذ مبادئ اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال        -٩

التمييز ضد املرأة تنفيذاً كامالً وسحب حتفظات الدولة على هذا الصك حبيـث             
  ؛)املكسيك(ل يتسىن تنفيذ أحكامه تنفيذاً أفض
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إنشاء مؤسسة وطنيـة    جدوى  القيام بدراسة شاملة خبصوص إمكانية و       -١٠
؛ والنظر يف إنشاء مؤسسة وطنيـة       )ماليزيا(حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      

  ؛)مصر(مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 
ل على  تدريب أصحاب املهن القانونية يف جمال مراعاة نوع اجلنس والعم           -١١

  ؛)أملانيا(ني من أجل دعم تلك اجلهود يتعبئة الزعماء الدين
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات إجراءات األمم املتحدة            -١٢

؛ والتفكري يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيـع         )شيلي(اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان     
إثبات االستعداد للتعاون مع    ؛ و )التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان      

  ؛)نيوزيلندا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان بتوجيه دعوة دائمة إليها 
اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء قضايا العرق واجلنسية والدين             -١٣

  ؛)اململكة املتحدة(لتعزيز جمتمع مشويل يتمتع فيه اجلميع حبماية متساوية 
 إجيابية يف استعراض التشريعات الوطنية هبدف منع معاقبة         التفكري بصورة   -١٤

  ؛)املكسيك(ضحايا االجتار بالبشر 
سـن  رفع  ؛ و )الربازيل وبيالروس ( السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية      رفع  -١٥

  ؛)األرجنتني(املسؤولية اجلنائية لألحداث 
اتفاقيـة  رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية إىل سن تتوافق مع أحكام             -١٦

  ؛)الربتغال(حقوق الطفل 
  ؛)كندا(إزالة القيود املفروضة على احلريات الدينية   -١٧
رفع احلظر املفروض على استرياد املواد التعليمية الدينية والكتب املقدسة   -١٨

  ؛)إيطاليا(بغية تعزيز ومحاية حرية الدين والعبادة 
عتقداهتم حبرية والسماح   السماح ألتباع مجيع الطوائف الدينية مبمارسة م        -١٩

ألتباع األقليات الدينية األخرى باسترياد الكتب املقدسة والدعوة وإقامة أماكن          
م شعائرهم، وذلك متشياً مـع احلـق يف حريـة الـدين        ـجديدة للعبادة وتعلي  

  ؛)الواليات املتحدة(
ة حقهم يف حرية التعـبري ممارسـة سـلمية          ـالسماح لألفراد مبمارس    -٢٠

  ؛)ملتحدةالواليات ا(
ضمان أن تكون إجراءات تسجيل منظمات اجملتمع املـدين إجـراءات             -٢١

شفافة وغري متييزية وسريعة ومقبولة التكلفة وأن تتيح إمكانيـة االسـتئناف وال       
تطالب بإعادة التسجيل وأن تكون متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان            



A/HRC/13/14 

GE.10-10117 28 

ع املدين قائمة كاملة بأعـضائها إىل       ؛ وإلغاء شرط تقدمي منظمات اجملتم     )النرويج(
  ؛)النرويج(احلكومة 

  ؛)اجلزائر(اختاذ تدابري فعالة لضمان احترام حقوق العمال املهاجرين   -٢٢
العمل على حتسني إنفاذ القوانني اليت حتمي العمـال املهـاجرين مـن               -٢٣

  ؛)الواليات املتحدة(االستغالل وسوء املعاملة 
 حجز جوازات سفر املهاجرين الذين يـشتكون        إعادة النظر يف ممارسة     -٢٤

أصحاب عملهم إىل احملاكم، والنظر يف اعتماد إجراء قضائي مـستعجل يتـيح             
  ؛)فرنسا(ضمان حقوق العمال املهاجرين داخل إقليم الدولة الطرف 

تنفيذ خطط لتعزيز احلقوق املدنية وتشجيع مشاركة املواطنني يف احليـاة             -٢٥
ىل عوامل منها تقاليد املشاورة الشعبية يف بروين دار السالم،          السياسية، باالستناد إ  

باإلضافة إىل وضع جدول زمين أوضح فيما يتعلق بإنشاء جملس تشريعي، مما يؤدي             
  ).اململكة املتحدة(إىل وجود آلية أكثر فعالية ملساءلة اجلهاز التنفيذي 

تعرب عـن موقـف     ير  أو التوصيات الواردة يف هذا التقر     /ومجيع االستنتاجات و    -٩٢
على أهنا  تأويلها  ينبغي  ال  و. موضوع االستعراض أو الدولة   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى مبوافقة الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Brunei Darussalam was headed by H.E. Mr. Pehin Dato Lim Jock 
Seng, Minister of Foreign Affairs and Trade II and composed of 15 members: 

• HRH Princess Hjh Muta-Wakillah Hayatul Bolkiah, Counsel, Attorney General’s 
Chambers; 

• His Excellency Janin Erih, Permanent Representative of Brunei Darussalam to the 
United Nations Office and Other International Organizations in Geneva; 

• Mr. Abdul Aziz OKML Yussof, Permanent Secretary, Prime Minister’s Office; 

• Mr. Erywan Pehin Yusof, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and 
Trade; 

• Mrs. Datin Apsah Abdul Majid, Permanent Secretary, Ministry of Education; 

• Ms. Mansurah Izzul Bolkiah, Research Officer, Ministry of Foreign Affairs and 
Trade; 

• Mr. Dato Seri Setia Hj Tassim Hj Akim, Director, Islamic Legal Unit, Ministry of 
Religious Affairs; 

• Ms. Rosliah Hasbollah, Commissioner, Department of Labour, Ministry of Home 
Affairs; 

• Mrs. Datin Adina Othman, Director, Department of Community Development, 
Ministry of Culture, Youth and Sports; 

• Ms. Florence Chong, Acting Director, Department of International Organisations, 
Ministry of Foreign Affairs and Trade; 

• Mrs. Siti Norishan Abdul Ghafor, Deputy Senior Counsel, Attorney General’s 
Chambers; 

• Mr. Ahmaddin Abdul Rahman, Deputy Director, Department of Immigration and 
National Registration, Ministry of Home Affairs; 

• Ms. Rooslina Weti Kamaludin, Acting Deputy Director, Department of International 
Organisations, Ministry of Foreign Affairs and Trade; 

• Mrs. Elma Darlini Sulaiman, Counsel, Attorney General’s Chambers; 

• Ms. Akustina DP Dr. Hj Morni, Second Secretary, Permanent Mission of Brunei 
Darussalam to the United Nations Office and Other International Organizations in 
Geneva. 

        
  
  


