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

 / شـباط  ٤ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٢٤ يف الفترة مـن      العاشرة، دورته   ٥/١حقوق اإلنسان   
 كـانون   ٢٧عة املعقودة يف    وجرى االستعراض املتعلق مبيامنار يف اجللسة الساب      . ٢٠١١ فرباير
واعتمد الفريق العامـل    . ميامنار تون شني، نائب املدعي العام     وترأس وفَد   . ٢٠١١يناير  /الثاين

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف مبيامنار التقرير املتعلق 
 )اجملموعـة الثالثيـة   (وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار جمموعة املقررين التالية   -٢
اجلماهريية العربيـة   :  من أجل تيسري االستعراض املتعلق مبيامنار      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ يف

  .الليبية ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  : املتعلق مبيامنار
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط  )أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/10/MMR/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/10/MMR./2) )ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/10/MMR./3).  

وأحيلت إىل ميامنار، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً أملانيـا                 -٤
وآيرلندا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفرنسا وكنـدا     

لنـدا  والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنـرويج ونيوزيلنـدا وهو           
  .وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. واليابان

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
سان مل يتح مليامنار إال عدد قليل من الفرص لعرض الطريقة اليت ُتعِمل هبا حقوق اإلن                -٥

. اهتماماً كبرياً  لذا، فإن ميامنار تويل عملية االستعراض الدوري الشامل       . من األلف إىل الياء   
ويتألف وفد ميامنار من أعضاء ذوي مراكز مرموقة وأعضاء شىت لديهم خربة يف املوضوع من 
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اجلنسني ومن خمتلف األعراق واألديان واملناصب، وقد جاء إىل هنا وكله فخـر ومحاسـة               
  .ركة يف احلوار التفاعليللمشا

 على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ويتنـاول        ٢٠٠٨وحيرص دستور ميامنار لعام       -٦
الفصل الثامن بأكمله احلقوق واملبادئ األساسية، وهي املقابل للحقوق املنصوص عليهـا يف             

ونية وترد يف الفصل نفسه، يف شكل أوامر مخسة، سبل االنتصاف القان          . دساتري بلدان أخرى  
  .اليت ميكن اللجوء إليها عند انتهاك حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف هذا الفصل

وقد أعد تقرير ميامنار الوطين عن حقوق اإلنسان طبقاً للمبادئ التوجيهية العامـة               -٧
وقبل وضع التقرير، عقدت حلقة عمل      . إلعداد التقارير الوطنية لالستعراض الدوري الشامل     

ووضع مشروع التقرير بعـد إجـراء       . دة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    يف ميامنار مبساع  
  .النقاش بشأنه مع مؤسسات اجملتمع املدين

  .وقد بلغت ميامنار اليوم املراحل النهائية النتقاهلا إىل الدميقراطية  -٨
ولدى تنفيذ املرحلة اخلامسة من خريطة الطريق ذات املراحـل الـسبع، أجريـت                -٩

 يف مجيع أحناء البالد، وكانـت       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧لعامة التعددية يف    االنتخابات ا 
 ٣١، يف   )Hluttaw(وستنفذ املرحلة السادسة، املتمثلة يف دعوة اجلمعية        . حرة ونزيهة وسلمية  

  .وستتألف احلكومة أثناء هذه الدورة من اجلمعية. ٢٠١١يناير /كانون الثاين
يشبها عنف أو تالعب باألصوات أو أي شكل          مل اباتوأظهرت النتائج أن االنتخ     -١٠

فقد مارس الناس حقهم الدميقراطي يف نقل البالد إىل نظام احلكومـة            . من أشكال التخويف  
وشهد دبلوماسيون أجانب ووكاالت أنباء على عملية التصويت وفرز األصـوات           . املنتخبة

  .يوم االنتخابات

  وضوع االستعراضوردود الدولة مالتفاعلي احلوار   -باء   
يكن مـن     مل أما البيانات اإلضافية اليت   .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٥٧أدىل    -١١

املمكن اإلدالء هبا أثناء احلوار بسبب ضيق الوقت، فترد يف الشبكة اخلارجيـة لالسـتعراض       
من هـذا   اً  نيوترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع ثا       . )١(الدوري الشامل، إن وجدت   

  .التقرير
وأيدت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية املصاحلة الوطنية وحل املشاكل الداخليـة             -١٢

 ٢٠١٠ورحبت خبريطة الطريق ذات املراحل السبع وبانتخابـات عـام           .  يف ميامنار  سلمياً
  .وقدمت توصيات. وبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

__________ 

زمبابوي، إسبانيا، نيجرييا، بوليفيا، املكسيك، سلوفاكيا، هولندا، هندوراس، اجلماهريية العربيـة الليبيـة،              )١(
 .مصر، أستراليا، شيلي، التفيا، العراق
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يرها اللتزام ميامنار بالتعاون مع األمم املتحدة لتحـسني         وأعربت سنغافورة عن تقد     -١٣
وأشارت إىل التحول السياسي يف البالد بعـد انتخابـات          . وضعها يف جمال حقوق اإلنسان    

وقـدمت  . واعترفت سنغافورة بالصعوبات والتحديات اليت تواجهها ميامنـار       . ٢٠١٠ عام
  .توصيات

. قوق اإلنسان وباالنتخابات األخـرية    وأشادت سري النكا بإنشاء هيئة ميامنار حل        -١٤
واعترفت باجلهود املبذولة لتـأمني     . ورحبت بعقد الربملان وبتعاون ميامنار مع األمم املتحدة       

  .وقدمت توصية. احلق يف الصحة وزيادة احلد األدىن لسن التجنيد
طار خريطـة   وأشارت اجلزائر إىل التدابري اليت اختذهتا ميامنار إلرساء الدميقراطية يف إ            -١٥

إىل أنه  اً  وأشارت أيض . ٢٠١٠الطريق ذات املراحل السبع والدستور اجلديد وانتخابات عام         
ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان        . ينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم ميامنار     

  .وقدمت توصية. الروهنجياواستفسرت عن التمييز يف حق اجلالية املسلمة، املعروفة باسم 
ومشل هـذا التعـاون     .  الصني عن تقديرها تعاون ميامنار مع اجملتمع الدويل        توأعرب  -١٦

استقبال املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، واملستشار اخلاص لألمني العـام       
وأشارت الصني إىل اجلهود اليت تبذهلا ميامنار       . املعين مبيامنار، ومسؤويل منظمة العمل الدولية     

. وقالت إنه ينبغي تقدمي مساعدة بنـاءة هلـا        . سبيل تعزيز املصاحلة الوطنية والدميقراطية    يف  
  .وقدمت توصية

وأشارت بروناي دار السالم إىل التعاون الوثيق مع رابطة أمم جنوب شرق آسـيا                -١٧
  .وقدمت توصية. وجلنة آسيان احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان) آسيان(

 وبإطالق  ٢٠١٠ود الدمقرطة اليت تبذهلا ميامنار وبانتخابات عام        ورحبت ماليزيا جبه    -١٨
واألمـن  املـرأة والطفـل     وأشارت إىل ضرورة حتسني حقوق      . سراح أونغ سان سو كي    

تعلـق مـن ذلـك      ي  ما سيما الشخصي والتعليم والصحة والعدالة واملساعدة اإلنسانية، ال      
 منذ أواسط التسعينات عدداً     استقبلت وأشارت إىل أن ماليزيا   . بالسكان األصليني واألقليات  

  .وقدمت توصيات. من الناس من والييت مشايل راخني وأراكان
. ستشراء انتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين      الوأعربت السويد عن جزعها       -١٩

وأعربت عن قلقها من اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت ترتكبها الشرطة وقوات األمـن         
وقـدمت  .  سجني سياسي، فيما قيـل    ٢ ٠٠٠يقل عن    ال  ما ارت إىل وجود  وأش. واجليش
  .توصيات

 علـى   عدم انكباب احلكومة جـدياً    خيبة أملها ل  وأعربت اجلمهورية التشيكية عن       -٢٠
وأعربـت  . تقتضيه معايري حقوق اإلنسان  ما معاجلة وضع حقوق اإلنسان، وتصرفها خبالف     

قاش جاد ومعمق لتوصيات السيد كوينتانا، مبا فيها        اجلمهورية التشيكية عن تأييدها إجراء ن     
  .وقدمت توصيات. إنشاء جلنة للتحقيق، يف منتديات األمم املتحدة املعنية
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انتخابات تشرين ألن ورحبت اليابان باإلفراج عن أونغ سان سو كي، لكنها أسفت   -٢١
 حوار مع احلركة   وأن جيرى    وأملت أن يفرج عن سجناء الرأي،     . تكن حرة   مل نوفمرب/الثاين

وطلبـت إىل   . وأعربت عن هواجسها بشأن احلقوق املدنية والسياسية      . املناصرة للدميقراطية 
ميامنار أن توضح كيف ترتبط أحكام الدستور وقانون العقوبات بشواغل األمم املتحدة بشأن             

  .وقدمت توصيات. االحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة
لـضمان  الدميقراطية الضوء على جهـود ميامنـار        الشعبية  يا  وألقت مجهورية كور    -٢٢

وأعربت عن تقديرها لإلجنازات اليت حققتـها يف جمـايل          . االستقرار ومحاية حقوق اإلنسان   
  .وقدمت توصيات. حتسني ظروف املعيشةزيادة الصحة والتعليم والتدابري اليت اختذهتا ل

 ميدان محاية حقوق اإلنسان وتعاوهنا مع        بإجنازات ميامنار يف   وأحاطت فييت نام علماً     -٢٣
االستفتاء على الدستور يف الوقت الذي تـسري        بورحبت باالنتخابات و  . آليات حقوق اإلنسان  

  .وقدمت توصيات. يف طريق الدميقراطية واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعمار والتنميةفيه ميامنار 
ورحبت بانتخابات عـام    .  الوطنية وأيدت تايلند عملييت دمقرطة ميامنار ومصاحلتها       -٢٤

وأعربت عن تقديرها ملشاركة ميامنار يف جلنـة        .  وبإطالق سراح أونغ سان سو كي      ٢٠١٠
وحثت ميامنار على ترسيخ املكتسبات . اًآسيان احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان املنشأة حديث    

  .وقدمت توصيات. احملققة
وقالت إهنا تود . إلفراج عن أونغ سان سو كيورحبت إندونيسيا بانتخابات ميامنار وبا  -٢٥

  .وقدمت توصيات. صوب مصاحلة وطنية شاملة وإنشاء مؤسسات دميقراطيةاً أن ترى تقدم
إطـالق  ودعت اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية إىل                -٢٦

ا فيها  انتهاكات حقوق اإلنسان، مب   إزاء  وأعربت عن قلقها    .  سجني سياسي  ٢ ٢٠٠ سراح
حتجاز التعسفي والتشريد واألطفال اجلنود والسخرة والتعذيب والتمييز علـى أسـاس             اال

  .وقدمت توصيات. االنتماء اإلثين والعنف اجلنسي
 خلريطـة   باالنتخابات، معتربة إياها خطوة حنو الدميقراطية طبقـاً       كمبوديا  ورحبت    -٢٧

إىل جهود ميامنار لتحقيـق التنميـة       وأشارت  .  السبع وعملية املصاحلة   راحلالطريق ذات امل  
خطة العمل   و بروتوكول بالرمو بانضمام ميامنار إىل    اً  ورحبت أيض . االقتصادية - االجتماعية

املشتركة بني حكومة احتاد ميامنار ومنظمة العمل الدولية للقضاء على ممارسات الـسخرة يف              
  .ةوقدمت توصي. ميامنار
 - اجهها ميامنار يف جمـال التنميـة االجتماعيـة        واعترفت نيبال بالتحديات اليت تو      -٢٨

وحثت اجملتمع الدويل، يف هذا الوقت      . ورحبت باإلفراج عن أونغ سان سو كي      . االقتصادية
الذي تتحول فيه ميامنار إىل جمتمع دميقراطي، على أن يتعاون معها على بناء قدراهتا يف جمال                

  .حقوق اإلنسان ويف اجملال املؤسسي
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وطلبـت  . تان بتعاون ميامنار مع آليات حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل        وأشادت بو   -٢٩
خطة تطوير التعليم الطويلة األجل اليت ستنفَّذ على        " و "الصحة للجميع "ومات عن برنامج    معل

  .وقدمت توصيات. " عاما٣٠ًمدى 
ورحبت مجهورية إيران اإلسالمية بلجنة حقوق الطفل وخبطة عمل مكافحة االجتار             -٣٠
وأشارت إىل أن البلد متعدد اإلثنيات واألديان ويواجه حتديات معقدة فأعربت عـن           . بشربال

. سـلبية اً  األحادية اليت حتدث آثار   القسرية  أملها أن يرفع اجملتمع الدويل العقوبات االقتصادية        
  .وقدمت توصيات

ت ورحب. ورحبت الفلبني بالدستور وباالنتخابات وباإلفراج عن أونغ سان سو كي           -٣١
واجلهـود  املرأة والطفل باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وبالتدابري املتخذة لتعزيز حقوق اً  أيض

وطلبت الفلبني إىل اجملتمع الدويل أن يدعم جهود ميامنـار          . املبذولة لتحسني التعليم والصحة   
  .وقدمت توصيات. الستئصال الفقر

وأعربت . رساء العملية الدميقراطية  وأعربت باكستان عن أملها أن تستمر ميامنار يف إ          -٣٢
يرفع العقوبات املفروضة عليها، وهي عقوبـات أضـرت      مل عن قلقها من أن اجملتمع الدويل     

األقليات تتعـرض   بعض  وساور باكستان القلق من كون      . يف رفعها بالشعب، وينبغي النظر    
  .وقدمت توصيات. للتمييز على أساس الدين والعرق

قلقها من اإلفالت من العقاب، ودعت إىل إجراء حتقيقات يف          وأعربت هنغاريا عن      -٣٣
انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والسجن ألسباب           

ورحبـت  . تقدمي اجلناة إىل العدالـة    ف اجلنسي والتعذيب وسوء املعاملة، وإىل       سياسية والعن 
. ضـد املـرأة    القلق إزاء جتنيد األطفال والتمييز       وساورها. باجلهود املبذولة حلماية األطفال   

  .وقدمت توصيات. ورحبت بإطالق سراح أونغ سان سو كي
بة عن األسئلة الـيت     وضع حقوق اإلنسان، وطلبت أجو    إزاء  وأعربت كندا عن قلقها       -٣٤

دان لسد الثغرات يف مي   اجلديد  سيما بشأن التشريعات اليت خيطط هلا الربملان         ، ال اًطرحتها مسّبق 
  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان وعدم املشاركة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

ورحبت سلوفينيا باللجنة الوطنية املتعددة التخصصات املعنية حبقوق الطفل واللجنة            -٣٥
وأعربـت عـن    . الوطنية لشؤون املرأة، وشجعت ميامنار على إمدادمها مبا يكفي من املوارد          

وحتّرت سلوفينيا عن الوصول إىل . لتعبري والدين والتجمع وتكوين اجلمعيات قلقها إزاء حرية ا   
  .وقدمت توصيات. املاء الصاحل للشرب

وأشارت مجهورية فرتويال البوليفارية إىل تنفيذ ميامنار خريطة الطريق ذات املراحـل          -٣٦
 مـن   ملائـة  يف ا  ٩٢بأغلبية  وسلطت الضوء على إقرار الدستور      . السبع لتحقيق الدميقراطية  

وأشارت إىل أن دعم اجملتمع الدويل أساسي للوحـدة الوطنيـة وأن العقوبـات              . األصوات
  .وقدمت توصية. تؤت نتائجها املتوخاة  ملاألحادية املفروضة على ميامنار
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وأشارت الربازيل إىل االنتخابات وإىل أن ميامنار تنظر يف توقيع صكوك عدة يف جمال   -٣٧
عن قلقها من مزاعم تتحدث عن ممارسة أفراد يف القوات املسلحة           وأعربت  . حقوق اإلنسان 
وأعربت عن أملها أن حتمي ميامنار احلريات األساسية وأن تنخرط يف عملية            . العنف اجلنسي 

  .وقدمت توصيات. مصاحلة وطنية وتفرج عن سجناء الرأي
ع الـدويل بـشأن     وأشار االحتاد الروسي إىل اعتزام ميامنار مواصلة احلوار مع اجملتم           -٣٨

. والحظ وضع منوذج جديد للنظام السياسي وعمليـة دمقرطـة ميامنـار           . حقوق اإلنسان 
  .وقدم توصية. البلدان منواًأقل واعترف بالتحديات اليت تواجهها ميامنار بصفتها أحد 

وأشارت اهلند إىل جهود ميامنار يف جمال اإلصالح السياسي والوحـدة واملـصاحلة               -٣٩
. بت بالدستور اجلديد وباالنتخابات وباإلفراج عن أونغ سـان سـو كـي            ورح. الوطنيني

إىل تعاون ميامنار مع آليات حقوق اإلنسان واإلجراءات املتخـذة يف جمـال             اً  وأشارت أيض 
  .وقدمت توصية. وعرضت اهلند تعاوهنا. والسخرةالطفل االجتار بالبشر وحقوق 

اإلعالم ووضع املدافعني عن حقـوق      وأعربت فرنسا عن قلقها بشأن حرية التعبري و         -٤٠
وأشارت إىل أن منظمة العمل الدولية أدانت جلـوء ميامنـار إىل            . اإلنسان واألقليات اإلثنية  

ولفتت االنتباه إىل أنه جاء على لسان املقرر اخلاص أن بعض حـاالت االختفـاء               . السخرة
 متثل جرائم حرب    القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء واالحتجاز التعسفي والتعذيب قد        

  .وقدمت توصيات. وطلبت إىل ميامنار أن تقدم اجلناة إىل العدالة. وجرائم يف حق اإلنسانية
خطـة  لوضعه  وأشادت هبذا البلد    . وقالت بنغالديش إن التعاون الدويل مهم مليامنار        -٤١

 ضـد   وأشارت بنغالديش إىل خماوف جلنة القضاء على التمييز       . كافحة االجتار بالبشر  ملعمل  
وأشارت .  الشماليةاملسلمات واألقلية املسلمة يف والية راخنيضد  املرأة بشأن القيود والتمييز     

  .وقدمت توصيات. إىل خماوف جلنة حقوق الطفل بشأن وضع أطفال األقليات
وقال وفد ميامنار إن قانون االنتخابات واللوائح يسمحان مبشاركة مجيع املـواطنني              -٤٢

ر عن عرقهم ودينهم ومنطقتهم وجنسهم، وينصان على احلق يف تأسيس الكاملة، بصرف النظ
  .األحزاب السياسية والترشح لالنتخابات بصفة مستقلة

أن تعرب عن سياساهتا بواسطة خمتلـف       بوُيسمح جلميع األحزاب السياسية املسجلة        -٤٣
م ويسمح جلميع األحزاب بالتجمع السلمي وتكـوين اجلمعيـات لتنظـي          . وسائل اإلعالم 

وُيعلن يف الصحف عن مجيع نتائج االنتخابات، مبا فيها املعلومات عـن           . احلمالت االنتخابية 
  .ونسبة املقترعني لكل مرشحاً األصوات الصاحلة واألصوات املدىل هبا مسّبق

 ١ ١٤٨وفاز باملقاعد . مسجالًاً  حزب٤٢من أصل اً  حزب٣٧وشارك يف االنتخابات   -٤٤
ستة عشر  وكان من بني تلك األحزاب      .  مرشحني مستقلني  ٦وفاً  خمتل  حزباً ٢٢ من   مرشحاً
  .من خمتلف األعراقحزباً 
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فقـد أنـشئت حمـاكم    . وحيق لكل شخص أن يعترض على املرشحني املنتخـبني          -٤٥
  .للمخالفات وسوء التصرفات االنتخابية، وهي تؤدي مهمتها

يز ضد املرأة، قال الوفـد إن       وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي          -٤٦
تقاليد ميامنار وثقافتها، إضافة إىل أحكامها القانونية، توفر احلماية من االعتداء علـى النـساء               

-٢٠١١وجيري العمل على وضع خطة عمل وطنية لتعزيز مكانة املرأة يف الفتـرة              . والفتيات
  .ن واملنظمات غري احلكومية بالتعاون مع الوزارات املعنية وصندوق األمم املتحدة للسكا٢٠١٥
وتتبـوأ  مع الرجل   وتشارك املرأة مشاركة كاملة يف احلياة العامة على قدم املساواة             -٤٧

يف قطـاع التعلـيم،   يف املائـة   ٧٦,٤٦ يف املائة يف قطاع الصحة، و    ٦٣,٩٩: مراكز رفيعة 
  . يف املائة يف قطاع اإلدارة٥٠,٩٩و

ية الصحية لألمهـات والرضـع واملـراهقني        وتنفذ احلكومة أنشطة يف جمال الرعا       -٤٨
. واألطفال عن طريق برنامج الرعاية الصحية اإلجنابية وبرنامج تنمية صحة املـرأة والطفـل             

البنيـة التحتيـة    وتعزيـز   ،   ونوعاً وتعمل على حتسني املوارد البشرية املشتغلة بالصحة، كّماً       
  .على اخلدمات املؤسسية يف املناطق الريفيةللتشجيع 

 وقد ُوضعت مـؤخراً   . اًوأنشأت احلكومة مدارس لألطفال املعاقني واملتخلفني عقلي        -٤٩
  .وستشمل املعاقني يف مجيع أحناء الوطن) ٢٠١٢-٢٠١٠(خطة عمل وطنية للمعاقني 

  .١٩٨٨ذ أي حكم باإلعدام منذ عام ينفَّ  ملوقال الوفد إنه  -٥٠
يـدخلون  " سـجناء رأي  "و" سجناء سياسيون "وأضاف أن من يشار إليهم بأهنم         -٥١

  .السجن بسبب إخالهلم بالقوانني السائدة وليس بسبب آرائهم السياسية
ويعد التعذيب جرمية كربى، وحيرم الدسـتور التعـذيب أو املعاملـة القاسـية أو                 -٥٢

  .الالإنسانية أو املهينة
د أطبـاء   ويوج. قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء      وتطبق ميامنار     -٥٣

بالزيارات أيضاً  وُيسمح  . من املستشفيات العامة  وكذلك أخصائيون   وممرضون يف السجون،    
  .العائلية
عدم وجود مذكرة تفاهم بني اللجنة الدوليـة للـصليب األمحـر            وعلى الرغم من      -٥٤

 ١٩٩٩ومعتقالت يف الفترة املمتدة من       زيارات لسجون    ٤٠٦أجرت  واحلكومة، فإن اللجنة    
 زيـارة  ١٦غري أن اللجنة أجرت    .  مث توقفت عن زيارة السجون مبحض إرادهتا       .٢٠٠٥ إىل

  .٢٠٠٨عقب إعصار نرجس يف عام 
، اسـتفاد   ١٩٨٩فمنـذ عـام     . ومن املمارسات الراسـخة يف ميامنـار العفـو          -٥٥

سجناء من العفو، من بينهم أشخاص طلبت العفو عنهم األمم املتحدة واليونسكو     ١١٤ ٨٠٣
  .وليةومنظمة العمل الد
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وال تتخذ وزارة اإلعالم إجراءات وقائية ضد وسائل اإلعالم إال إذا نقلت حمتويات               -٥٦
حترض على الكراهية بني األفراد أو اجملتمعات احمللية أو الطوائف اإلثنية أو الدينية أو طبعتـها            

. لبدينمنو األحداث الفكري أو العقلي أو األخالقي أو ا        اً  عظيماً  أو نشرهتا أو أفسدت إفساد    
  .ويكفل الدستور متتع مجيع املواطنني باحلقوق األساسية

خطة تطوير التعليم الطويلة األجل اليت سـتنفَّذ علـى          ومنذ أن اعتمدت احلكومة       -٥٧
، حتقق حتسن كبري يف معدل االلتحـاق بـالتعليم          ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف الفترة     عاماً ٣٠ مدى

  .أيضاًالتخلي عن الدراسة وقد تقلص معدل . وحضور الدروس
اللغـة  و. ممارسة العقوبة البدنية والعقوبة املهينة يف مدارس ميامنـار        اً  باتاً  وُيمنع منع   -٥٨

استعمال لغات اإلثنيات يف    يسمح حبرية   بيد أنه   . وسيلة التعليم يف مجيع املدارس    هي  امليامنارية  
ـ ت اإلثنية   للمعلمني يف شىت املناطق اليت تقطنها األقليا      ويسمح  . املدارس وأماكن العمل   أن ب

  .يستكملوا تدريسهم بلغاهتم
وأعربت آيرلندا عن قلها إزاء التقارير اليت تتحدث عن انتشار االنتهاكات املمنهجة              -٥٩

؛ وحرمان األقليات اإلثنية    )ناساكا(حلقوق اإلنسان من قبل اجليش والشرطة وحرس احلدود         
وأعربـت عـن    . جناء اخلطرية ا؛ وقضايا رفاهية الس   يالروهنجمن حقوقها األساسية، خاصة     

ودعت . قلقها من عدم وجود قضاء مستقل، وضعف سيادة القانون، واإلفالت من العقاب           
إىل الوقف الفوري النتهاكات حقوق اإلنسان، ووضع حد لإلفالت من العقاب، والتمييز يف             

  .وقدمت توصيات. ن السجناء السياسينيحق األقليات اإلثنية واإلفراج الفوري ع
إىل هواجس شىت هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛ ومن النمسا أشارت و  -٦٠

 إفراط قوات األمن يف استعمال القوة، واالختفـاء القـسري، والتعـذيب،             تلك اهلواجس 
إزاء  وأعربـت عـن قلقهـا   . وحماكمة النشطاء السياسيني، والتمييز يف حق األقليات اإلثنية   

  .وقدمت توصيات. النتخاباتاستبعاد أونغ سان سو كي من ا
تزال حتكم باإلعـدام، رغـم الوقـف          ال وأعربت بلجيكا عن أسفها ألن احملاكم       -٦١

ورحبت باإلفراج عـن    . وطلبت تلقي معلومات عن إلغائها     االختياري الفعلي هلذه العقوبة،   
 سجني دون حماكمـة   ٢ ٢٠٠تزال قلقة إزاء استمرار احتجاز        ال أونغ سان سو كي، لكنها    

. ا املطالبـة باجلنـسية    يوأشارت بلجيكا إىل أنه يستحيل على الروهنج      . عريضهم للتعذيب وت
  .وقدمت توصيات

وأشارت كوبا إىل ماضي ميامنار االستعماري وتنوعها اإلثين الـشديد، وسـلطت              -٦٢
وأشارت إىل التقدم يف جمال حقوق . الضوء على سعيها إىل حتقيق املصاحلة والوحدة الوطنيتني

ن، مثل خطط التنمية احلضرية والريفية، وزيادة اإلنفاق على قطاع الصحة، وبـرامج             اإلنسا
  .وقدمت توصيات. ومشاريع حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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 سجني سياسـي وإزاء     ٢ ٠٠٠وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء احتجاز أكثر من           -٦٣
،  الـشمالية  يـة راخـني   جممل الوضع الذي تعيشه األقليات اإلثنية، وباألخص مسلمو وال        

  .وقدمت توصيات. والتقارير اليت تتحدث عن اإلفراط يف استخدام القوة والتعذيب
واستفسرت أملانيا عن اإلجراءات اليت تتخذها ميامنار الستئـصال ممارسـة جتنيـد               -٦٤

واستعلمت عن الوضع القانوين لألقلية املسلمة ومحايتها مـن  . األطفال وعن حقوق األقليات  
ة، وعن رفع القيود املفروضة على حرية التجمع وتكوين اجلمعيات والتنقل والتعـبري،             السخر

  .وقدمت توصيات. ووضع حد للرقابة
وأعربت تركيا عن تقديرها للتقدم احملرز يف التصدي لالجتار بالبشر ويف التحقيق يف               -٦٥

وطلبت املزيـد مـن     .  بإلغاء عقوبة اإلعدام يف الواقع     وأحاطت علماً . قضايا جتنيد األطفال  
  .وقدمت توصيات. املعلومات عن االتساق بني القوانني الوطنية وقانون حقوق اإلنسان

واعترفت مجهورية كوريا باجلهود اليت بذلتها ميامنار لتنفيذ خريطـة الطريـق إىل               -٦٦
، لكن القلـق    ٢٠١٠نوفمرب  /الدميقراطية ذات املراحل السبع، مبا فيها انتخابات تشرين الثاين        

وأعربت عن قلقها بشأن سـجناء      . تكن حرة ونزيهة    مل ساورها إزاء ختييبها اآلمال، إذ إهنا     
الرأي والتقارير اليت تتحدث عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقيود املفروضة على احلريـات             

  .وقدمت توصيات. األساسية
ة والـسلم   املـصاحل يف جمال    تحديات اليت تواجهها ميامنار   الوأشارت نيكاراغوا إىل      -٦٧

، واعترفت جبهودها لتحقيق الوحدة الوطنيـة وتنفيـذ خريطـة الطريـق صـوب        والتنمية
تؤيد فرض   الوقالت نيكاراغوا إهنا. وألقت الضوء على أمهية دعم اجملتمع الدويل . الدميقراطية

  .وقدمت توصية. تدابري أحادية ألهنا هتدد تقرير املصري وتعيق تنفيذ خريطة الطريق
ت أذربيجان إىل إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان، وأشادت بإلغاء عقوبة اإلعـدام        وأشار  -٦٨

  .وقدمت توصيات. املرأةتعىن حبقوق ، ورحبت بإنشاء منظمات ١٩٨٨ منذ عام
حقوق بشأن قضايا   وأشارت ملديف إىل رغبة ميامنار يف التعاون مع اجملتمع الدويل             -٦٩

إىل الدميقراطيـة، وخلـصت إىل القـول إن    ورحبت بالتزام ميامنـار باالنتقـال      . اإلنسان
  .وقدمت توصيات. اإلصالحات الدميقراطية جيب تتسم باالنفتاح والشمولية

سـيما إنـشاء حمـاكم       ، ال الطفـل وأشاد السودان جبهود ميامنار حلماية حقوق         -٧٠
وأشـاد  . لألحداث، ووضع برامج لرتع سالح األطفال اجلنود وتسرحيهم وإعادة إدماجهم         

ودعا إىل رفع القيود األحادية املفروضة على       . هود ميامنار للتوصل إىل مصاحلة وطنية     جباً  أيض
  .وقدم توصيات. ميامنار
 مع التقدير جبهود ميامنار حلماية      ليشيت الدميقراطية علماً   - وأحاطت مجهورية تيمور    -٧١

  العامة يف ظـروف سـادها      ٢٠١٠وأعربت عن تقديرها لتنظيم انتخابات      . حقوق الطفل 
واستفسرت عـن   . من اجلماعات املسلحة قايضت أسلحتها مقابل السلم      اً  السلم، وألن عدد  
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تبقى من مجاعات مسلحة وعن إجراء حوار مع اجلماعات الـسياسية             ما خطط نزع سالح  
  .وقدمت توصيات. األخرى

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية باإلفراج عن أونغ سان سو كـي، وأدانـت               -٧٢
سجني وعن   ٢ ١٠٠وأعربت عن قلقها إزاء احتجاز      . املمنهجة حلقوق اإلنسان  االنتهاكات  
وأشارت إىل أن منتقـدي  . نزيهة  والتكن حرة  مل اليت٢٠١٠من انتخابات عام خيبة أملها  

، وحـىت القتـل     احلكومة معرضون للمضايقة والتوقيف التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة       
  .وقدمت توصيات. ها إزاء وضع األقليات اإلثنيةوأعربت عن قلق. خارج نطاق القضاء

سني حالـة حقـوق     أن يتحقق املزيد من التقدم يف حت      أمله يف    األردن عن    وأعرب  -٧٣
. النساء والفتيات سيما    وال  إزاء وضع حقوق اإلنسان لألقليات املسلمة،      اإلنسان، وعن قلقه  

  .توصياتوقدم 
ار االحتياجات اإلنسانية لـشعبها وتنفـذ       وأعربت نيوزيلندا عن أملها أن تليب ميامن        -٧٤

أن يفرج عـن    اً  وأعربت عن أملها أيض   . بناءاً  الدولية يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذ     التزاماهتا  
األطفـال  سـيما     ال وقالت إهنا تظل قلقة على رفاهية األطفال،      . مجيع السجناء السياسيني  

  .وقدمت توصيات. اجملندين
تزال تتحكم    ال احلكومة، رغم األحكام الدستورية،   ألن  وأعربت بولندا عن أسفها       -٧٥

واستعلمت عن السماح لألقليات اإلثنية والدينية      . يف ممارسات األقليات الدينية وتضّيق عليها     
  .وقدمت توصيات. مبمارسة حقوقها

ورحبت البحرين جبهود ميامنار لتعزيز حقوق اإلنسان، وطلبت معلومات عن اخلطط   -٧٦
وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وعن التدابري املتخذة لتنفيـذ         الطفل  ز حقوق   الوطنية لتعزي 

  .توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
وأعربت اليونان عن تقديرها ملا توليه ميامنار من أمهية آللية االسـتعراض الـدوري                -٧٧

إجراء حـوار شـامل     وشجعت ميامنار على إتاحة فرصة      . الشامل يف تعزيز حقوق اإلنسان    
  .وقدمت توصيات.  يف العملية السياسيةالعناصر الفاعلة الدميقراطيةومشاركة كاملة جلميع 

احلوار، ورحبـت   اتباع طريق   وأعربت أوروغواي عن أملها أن تتمكن ميامنار من           -٧٨
أن تكون االنتخابات بداية حوار     اً  وأعربت عن أملها أيض   . بإطالق سراح أونغ سان سو كي     

  .وقدمت توصيات. وطين
وطلبت الربتغال معلومات عن خطط ميامنار لإلفراج عن السجناء الـسياسيني دون              -٧٩

واستفسرت عن التدابري املتخذة للتـصدي      . قيد أو شرط وإعادة حقوقهم السياسية املسلوبة      
وأعربت عن قلقها إزاء عدم االعتراف باالغتصاب       . للتعذيب وإساءة املعاملة عند االحتجاز    

  .وقدمت توصيات. جرماً جنائياً الزوجني بني
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وألقت اجلمهورية العربية السورية الضوء على خريطة طريق ميامنار ذات املراحـل              -٨٠
 وجبهود ميامنار لتعزيز الصحة والتعليم      ٢٠١٠ورحبت بانتخابات عام    . الدميقراطيةحنو  السبع  

ع الدويل على أن يقـدم هلـا        وحضت اجملتم . ومحاية األطفال وحقوق املرأة وحقوق املعاقني     
  .األحادية املفروضة على ميامناربالتدابري القسرية الدعم، مشرية إىل العقبات املتعلقة 

وأعربت أوكرانيا عن أملها أن تضع احلكومة اجلديدة محاية حقوق اإلنسان ضـمن            -٨١
  .وقدمت توصيات. وطلبت معلومات عن خطة العمل الوطنية. أوىل أولوياهتا

ارت الدامنرك إىل أن مواد عدة من الدستور تقوض املعـايري الدوليـة حلقـوق       وأش  -٨٢
وسـاور  . خاصة حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع، وحقوق احملتجـزين        واإلنسان،  

الدامنرك القلق من استخدام التعذيب وسوء املعاملة واالحتجاز التعسفي للمعارضني املساملني           
  .وقدمت توصيات.  اإلفراج عنهمواألقليات اإلثنية، ودعت إىل

ورحبت األرجنتني باإلفراج عن أونغ سان سو كي باعتباره خطوة يف اجتاه إطالق               -٨٣
واسـتعلمت عـن    . سراح السجناء السياسيني اآلخرين وتعزيز املشاركة السياسية يف ميامنار        

  .توصياتوقدمت . انتهاكات حقوق اإلنسان اآلليات القضائية املستعملة يف التحقيق يف
وأشارت النرويج إىل التحديات اليت تواجهها ميامنار يف محايـة حقـوق اإلنـسان          -٨٤
كما أشارت إىل تعاون ميامنار مع األمم املتحـدة يف جمـال            . ة واملصاحلة الوطنية  يطاقرميوالد

وأعربت عن تقديرها للتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر وإعـادة          . محاية حقوق الطفل  
  .وقدمت توصيات.  األطفال اجلنود ومكافحة السخرةإدماج
ـ            -٨٥ . باالنتخابـات اً  ورحبت إيطاليا باإلفراج عن أونغ سان سو كي وأحاطت علم

تعلـق    ما خاصةووأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب،           
والقيود املفروضة على   بعقوبة اإلعدام واألطفال اجلنود والتعذيب والسخرة والعنف اجلنسي         

  .وقدمت توصيات. حرية التعبري وحقوق األقليات واحملتجزين
وقال وفد ميامنار إنه ُسمح للمقررين اخلاصني، أثناء زيـاراهتم، بالـذهاب إىل أي                -٨٦

  .مكان شاءوا ولقاء األشخاص الذين طلبوا لقاءهم
وىل، وهدفها هو أن تتحـول      وال تزال هيئة حقوق اإلنسان امليامنارية يف مراحلها األ          -٨٧

  . ملبادئ باريسيف هناية املطاف إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان طبقاً
، تنشر إعالنات عامة يف الصحافة عن الشكاوى        ٢٠٠٦وكانت احلكومة، منذ عام       -٨٨

ويف الفترة املمتدة مـن كـانون      . من انتهاكات حقوق اإلنسان املوجهة إىل الوزارات املعنية       
 شـكاوى، واختـذت     ٥٠٣، تلقت وزارة الداخليـة      ٢٠١٠أغسطس  /يناير إىل آب  /الثاين

 ١٠١ شكاوى قيـد التحقيـق، وتـبني أن          ٢٠٣تزال    وال  شكوى، ١٩٩إجراءات بشأن   
  .شكوى زائفة
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ومن التـدابري   . وقال الوفد إن احلكومة عززت تشريعاهتا وإجراءاهتا يف جمال اإلنفاذ           -٨٩
اً ، وكوهنا أصبحت دولة طرف    ١٩٩٦نية لشؤون املرأة يف عام      املتخذة إنشاء جلنة ميامنار الوط    

، ٢٠٠٤يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلـا يف عـام     
  .٢٠٠٥قانون مكافحة االجتار بالبشر يف عام وإصدار 

 مـصنعاً  ١٦٠وبسبب العقوبات االقتصادية املفروضة على ميامنار، أغلَق أكثر من            -٩٠
 عامل، أكثرهم من    ٧٠ ٠٠٠ شركة أجنبية، وأصبح أكثر من       ١٦٢لأللبسة بابه، وانسحبت    

  .على االجتاراً قوياً وقد أصبحت العقوبات باعث. النساء، عاطلني
وفيما خيص قضية األطفال اجلنود، قال الوفد إن احلد األدىن لسن التجنيد يف القوات                -٩١

ومينع . لعسكرية وتعليمات وزارة احلربية هو مثانية عشر عاماً       املسلحة مبوجب قانون اخلدمة ا    
وأنشئت جلنة ملنع جتنيـد األطفـال يف        . باتاً التجنيد اإلجباري بأي شكل من األشكال منعاً      

  . وكلفت مبنع جتنيد األطفال دون السن القانونية٢٠٠٤ عام
.  التجنيد ولوائحـه   وُتتخذ إجراءات عقابية ضد أفراد اجليش الذين ينتهكون قوانني          -٩٢

وعـن  . ٢٠٠٢ دون السن القانونية إىل والديهم أو أولياء أمورهم منذ            جمنداً ٤٤٠فقد أعيد   
ـ اً  عملية التسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج وإذكاء الوعي، تتعاون احلكومة تعاون           اً وثيق

وتتعاون احلكومة  . مع اليونيسيف واملنظمات الدولية غري احلكومية واملنظمات غري احلكومية        
  .مع فريق األمم املتحدة القطري على وضع خطة عمل

الشركاء الدوليني اعترفوا بالتزام احلكومـة      "وقال املقرر اخلاص، السيد كوينتانا إن         -٩٣
  ".املتزايد مبعاجلة قضية جتنيد األطفال

الـة  ويقدم اجلناة إىل العد   . شعب ميامنار وحكومتها االغتصاب أخس جرمية     ويعترب    -٩٤
 سـنة   ٢٠ سنوات و  ٧وحياكمون؛ وعند اإلدانة، تفرض عليهم عقوبات قاسية تتراوح بني          

األقليات فال أساس هلا مـن الـصحة   وأطفال  نساء  ضد  أما ادعاءات العنف اجلنسي     . سجناً
  .إىل تشويه مسعة القوات املسلحة امليامناريةإال هتدف  وال
األمن القومي للخطـر وعرقلـت      وقد عرضت أعمال التمرد الداخلي واإلرهاب         -٩٥

أعطت احلكومة األولوية للمصاحلة الوطنية بواسـطة مفاوضـات         و. أسباب عيش الشعب  
 مجاعة مـسلحة إثنيـة      ١٧وقف إطالق النار مع     لسلمية، وتوصلت يف النهاية إىل اتفاقات       

. يسبق هلما مثيل منذ االستقالل      مل ؛ ويتمتع الشعب اليوم بسلم وتنمية     ١٨رئيسية من أصل    
  . فيهااًوطنية أو أفرادأعراق متثل قط أي   ملومن املهم اإلشارة إىل أن اجلماعات املتمردة

تـزاَول    وال .يف عدد قليل من األماكن يف املناطق احلدوديـة        اً  وينحصر التمرد حالي    -٩٦
لقواعد اً  وتنفذ العمليات العسكرية طبق   . تبقى من متمردين    ما أنشطة مكافحة التمرد إال ضد    

ـ       لتفادي وقوع    صارمة أيضاً تعليمات  تباك، وتصدر   االش . دنينيإصـابات يف صـفوف امل
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واحلكومة ملتزمة بالتحقيق يف أي ادعاءات تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان، وتتخذ إجراءات             
  . للقانونضد أي جان طبقاً

وقال الوفد إن الدستور يكفل جلميع املواطنني حرية الدين بقطع النظر عن العـرق                -٩٧
التجمعـات  علـى الطلبـات املتعلقـة ب      السلطات  توافق  ومن املعتاد أن    . دين واجلنس وال

  .وُيسمح بالتعليم الديين أيضا. واالحتفاالت الدينية
  .وال تغلق أي مبان دينية يف البالد؛ بل إن السلطات تسمح بترميمها وبنائها  -٩٨
. أو مصادرهتا اً   قسر وحيمي قانون حيازة األرض مواطين ميامنار من إخالء األراضي          -٩٩

ولتمكني اجملتمعات احمللية القاطنة املناطق اليت تقام عليها مشاريع من أسباب الرزق وتنميتها،             
وتقام البىن التحتية االجتماعية بواسطة ميزانية الدولـة        . توفر احلكومة أراضي إلعادة توطينها    

  .وتربعات الشركاء يف املشاريع
وتتوىل . تزمة بتعزيز رفاهية القوميات اإلثنية وسبل عيشها      وقال الوفد إن احلكومة مل      -١٠٠

وزارة شؤون  تدريب شباب األقليات اإلثنية كي يكونوا معلِّمني، وقد أنشأت          اً  احلكومة أيض 
احلفاظ على لغات اإلثنيات    كما تتوىل   التقدُّم يف املناطق احلدودية واألعراق الوطنية والتنمية،        

  .وآداهبا
الـشمالية  اخـني   رسـكان واليـة     ضـد    االدعاُء املتعلق بالتمييز     ويناقض الواقعَ   -١٠١

على اإلطالق، فهم مهاجرون    اً  قومياً  ، ليسوا عرق   وثقافياً فهؤالء الناس، تارخيياً  . ومضايقتهم
وتسعى ميامنار إىل حـل     .  الشمالية غري شرعيني يقيمون على املناطق احلدودية لوالية راخني       

 ويف إطار ثنائي مـع البلـدان اجملـاورة          عرب احلدود ودياً  مشكلة حركة تنقل هؤالء الناس      
، قبِـل اجلانـب     ١٩٩٢فمنذ عـام    . وبالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      

وقد .  شخص يف إطار برنامج العودة الطوعية إىل الوطن  ٢٣٠ ٠٠٠امليامناري عودة أكثر من     
اً وتنفذ احلكومـة أيـض    . مؤهلني بطاقة تسجيل مؤقتة لل    ٧٠٠ ٠٠٠أصدرت احلكومة حنو    

  . الشماليةبرامج تنمية يف والية راخني
فبفـضل  . والدميقراطية وحقوق اإلنسان متداخلة    وقال الوفد إن السالم واالستقرار      -١٠٢

 مجاعة متمردة سابقة إىل الشرعية، أضحت احلكومة        ١٧إعادة بناء الوحدة الوطنية مع عودة       
وقـد بـزغ فجـر عهـد        . اًار يف كل أحناء ميامنار تقريب     قادرة على حتقيق السلم واالستقر    

الدميقراطية بالدستور اجلديد، الذي يعكس إرادة شعب ميامنار بواسطة االستفتاء والتوفّق يف            
  .متتع شعب ميامنار حبقوق اإلنساناً ويعزز ذلك كثري. تنظيم انتخابات على الصعيد الوطين
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  : إىل التايلرئيس الوفدوخلص   -١٠٣
) Hluttaw(اجلمعيـة   ال ميكن اإلجابة عن بعض األسئلة إال بعد تـشكيل             )أ(  

  .احلكومة اجلديدة
اليت  لمبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية    لوفقاً  قوانني ميامنار   تصدر    )ب(  
ومن األمثلـة علـى ذلـك       . مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية       أرساها  
. وعلى القضاء أن يستمع إىل الطـرفني      .  من الدستور  ١٩ واملادة   قانون القضاء  من   ٢ املادة
ومن مث، فإن االستماع إىل الطرف املظلوم وحـده         . اًيكون الطرف املظلوم ساخط     ما ودائماً

وينبغـي  . ومليامنار قضاء نزيه وعادل يستمع إىل كال الطـرفني       . إساءة لتطبيق أحكام العدالة   
  .ال اجلانبني عند ادعاء ارتكاب جرميةاالستماع إىل كاً أيض

. يستلزم التحقيق املستقل يف القانون الدويل استنفاد سبل االنتصاف احملليـة       )ج(  
وترفـع  . بصفته الوزاريـة  ويضطلع هبا الوزير    الوظيفة  هذه  الشؤون الداخلية   ومتارس وزارة   

قرر اخلاص بذلك يف    وقد أشاد امل  . إطار عملية مستمرة   الشكاوى أو ترفض أو حيقق فيها يف      
  . للجمعية العامةاخلامسة والستنيالدورة التقرير الذي قدمه إىل 

 أو  صد تقدميها إىل اجلمعية إما لتعـدهلا      راجعت مجيع الوزارات القوانني ق      )د(  
وتراجع القوانني القائمة كي تتأكد من أهنـا تتوافـق مـع            . تصدر قوانني جديدة  تلغيها أو   

 فـإن كـان     . أوامر يف الدستور   ةعن طريق مخس  اإلنصاف  ويوفر  . ةالدستور واملعايري الدولي  
  .باإلنصافقانون من القوانني يتعارض مع الدستور، حكمت احملكمة الدستورية 

 بـشأن حريـة تكـوين    ٨٧ ُصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ه(  
مع االتفاقية بالتعاون    صياغة قانون حملي جديد يتوافق       وتتوىل وزارة العمل حالياً   . اجلمعيات

 بني ميامنار ومنظمة العمل الدولية بشأن االتفاقيـة  ومثة تعاون أيضاً. مع منظمة العمل الدولية   
. وأّجلت ميامنار تنفيذ بعض األحكام املسيئة يف بعض القـوانني         . السخرةاملتعلقة ب  ٢٩رقم  

وقـد ُمـدد   . عمل الدوليةوأنشأت ميامنار آلية للتظلم بواسطة التفاهم التكميلي مع منظمة ال  
  .التفاهم التكميلي ثالث مرات

تبقى من معاهدات أساسية حلقوق اإلنسان        ما جتري دراسة التصديق على     )و(  
ولـدى  . للممارسة الربملانية املتبعـة   اً  وبعد دراستها، ستعرض على اجلمعية طبق     . والنظر فيه 

  .ميامنار اإلرادة السياسية الحترام حقوق اإلنسان
والقـول  . فال أحد فوق القانون   .  وجود لإلفالت من العقاب يف ميامنار      ال  )ز(  

فـاملواطنون وأفـراد اجلـيش      . هو املبدأ املقبول  " ال يعلو على القانون أحد    "القانوين املأثور   
االجتـار  يكون  و. والشرطة ليسوا فوق القانون، وتقام عليهم الدعاوى مىت انتهكوا القانون         

وقد سحبت الشركات األجنبية استثماراهتا،     . الت نتيجة للعقوبات  بالبشر يف العديد من احلا    
  . عامل، جلهم من النساء، عاطلني عن العمل٧٠ ٠٠٠وأغلقت املصانع أبواهبا، وأصبح 



A/HRC/17/9 

17 GE.11-12370 

بسبب التطورات اإلجيابية، مثل جناح االنتخابات، دعا لقاء وزراء رابطـة             )ح(  
  .ىل رفع العقوبات عن ميامنار إ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٦أمم جنوب شرق آسيا يف 

وصلت ميامنار إىل منعطف جديد وانتقلت إىل حقبة جديدة وطوت صفحة             )ط(  
  أليس يف وسع اجملتمع الدويل أن يرد بالتشجيع والدعم والتفهم؟. جديدة بتطورات إجيابية

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
حتظى  وهي   ،دمت أثناء احلوار التفاعلي   نظرت ميامنار يف التوصيات التالية اليت قُ        -١٠٤

  :بتأييدها
يف معاهدات حقوق اإلنـسان األساسـية       اً  النظر يف أن تصبح طرف      -١-١٠٤

  ؛)باكستان(املتبقية أيضاً 
 بالتصديق على مجيع معاهدات حقـوق       ، خطوة تلو األخرى   ،القيام  -٢-١٠٤

  ؛)سلوفينيا(بصورة كاملة اإلنسان األساسية العاملية وتنفيذها 
  ؛)األردن(النظر يف االنضمام إىل الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان   -٣-١٠٤
 تبقى من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       ما النظر يف االنضمام إىل     -٤-١٠٤

  ؛)أوكرانيا(
 يف  سـيما احلـق    ضمان التنفيذ الفعال التفاقية حقوق الطفل، وال        -٥-١٠٤

  ؛)نيوزيلندا(التعليم والصحة 
لنظر يف إمكانية التوقيع أو التصديق على العهد الـدويل اخلـاص            ا  -٦-١٠٤

باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة         والثقافية، واالتفاقية الدولية  

إنـسانية أو املهينـة،     الالية أو   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب العقوبة القاس      
  ؛)األرجنتني(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      النظر يف االنضمام إىل العهد الـدويل          -٧-١٠٤
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        ،والسياسية

  ؛)الفلبني(
 يف القانون   ،النظر يف إدماج التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان          -٨-١٠٤
  ؛)األردن(احمللي 
القضائي لكي تتطابق مـع     ونظامها  مواصلة حتسني تشريعاهتا احمللية       -٩-١٠٤

املعايري وااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك تكثيف التعليم والتدريب يف 
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يما لصاحل أفراد اجليش واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ         س وال جمال حقوق اإلنسان،  
  ؛)تايلند(املساءلة وعيهم والتشجيع على زيادة لزيادة القوانني، 

اختاذ خطوات ملراجعة القوانني احمللية بغية ضمان احلق يف حرية التعبري   -١٠-١٠٤
 ضمان وسائل إعـالم حـرة ومـستقلة         وتكوين اجلمعيات والتجمع، مبا يف ذلك     

  ؛)يسياندونإ(
وضع وتطبيق تشريعات صارمة لتجرمي االغتصاب يف كل سياق، مبا            -١١-١٠٤

  ؛)الربتغال(يف ذلك االغتصاب الزوجي 
العمل يف ضوء الواقع الوطين والتصرف مبوجبه من أجـل ضـمان              -١٢-١٠٤

مجهوريـة الو الدميقراطيـة     (الوحدة والسالم واالستقرار يف ميامنار ويف املنطقـة         
  ؛)الشعبية
 يف  ،تمع الـدويل   كلما كان ذلك ممكناً، ومبساعدة من اجمل       ،الشروع  -١٣-١٠٤

برامج االستثمارات املطلوبة يف قطاعات التعليم والصحة والـضمان االجتمـاعي           
  ؛)اجلزائر(

مواصلة تنفيذ سياسة وخطط عمل احلكومة فيما يتعلق باإلصـالح            -١٤-١٠٤
يف جمـال    وحتقيق مزيد من التقدم      بغية معاجلة عدم املساواة االجتماعية االقتصادية     

لتحقيق معظم جمهود فيما يتعلق ببذل وخاصة  ،حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد  
يف فريوس نقـص     األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك احلد من الفقر، والتحكم         

  ؛)كمبوديا( ومكافحة االجتار بالبشر ة البشرياملناع
 وفقاً ،االستقرار السياسي يف البالد   توطيد   مواصلة الطريق من أجل     -١٥-١٠٤

علـى  إىل حد كبري    االعتماد  وهو أمر يتطلب    حرية تقرير املصري والسيادة،     ملبدأي  
  ؛)فرتويال(التعاون واملساعدة الدوليني 

مواصلة تنفيذ االستراتيجيات واخلطط من أجل التنمية االجتماعيـة           -١٦-١٠٤
  ؛)كوبا(يف البلد  االقتصادية

مواصلة تنفيذ الربامج واختاذ التدابري لتحسني متتع مجيع سكاهنا باحلق      -١٧-١٠٤
  ؛)كوبا(يف الصحة ويف التعليم 

سـري  (مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات          -١٨-١٠٤
  ؛)النكا
مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لشعبها وعقد حلقات   -١٩-١٠٤

بروين (يادة وعي اجلمهور باملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان     عمل وحلقات دراسية لز   
  ؛)دار السالم
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تعزيز السياسات والتدابري الالزمة لضمان حتسني احترام ومحاية مجيع           -٢٠-١٠٤
يف جماالت احلقوق األساسية االقتـصادية واالجتماعيـة        وخاصة  حقوق اإلنسان،   

  ؛)فييت نام(والثقافية واحلق يف التنمية 
 ٢٠١٢-٢٠١٠طنية للفتـرة    بالتنفيذ الفعال للخطة الو   التعجيل    -٢١-١٠٤

  ؛)السودان( مبا يف ذلك توفري فرص عمل هلم ،باألشخاص ذوي اإلعاقةاملتعلقة 
مع هيئات وآليات حقوق اإلنسان على اتساقاً أكثر بصورة املشاركة   -٢٢-١٠٤

  ؛)تركيا(الصعيد الدويل 
عمليـة تقـوم علـى       يف إطار    ،لمتابعة االستعراض الدوري الشام     -٢٣-١٠٤

نظام األمم املتحـدة    وشرائح اجملتمع املدين،    وتشمل مجيع   املشاركة وتكون جامعة    
  ؛)النرويج(قوق اإلنسان حل

مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل لتعزيـز            -٢٤-١٠٤
  ؛)ية الشعبيةمجهورية الو الدميقراط(املتعدد اإلثنيات ميامنار ومحاية حقوق شعب 

وآلياتـه  لس حقـوق اإلنـسان      جملالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة       -٢٥-١٠٤
ضمان احتـرام   لوكذلك املشاركة يف حوار مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          

  ؛)بولندا(حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
التعاون بشكل فعال مع جملس حقوق اإلنسان وإجراءاته اخلاصة بغية   -٢٦-١٠٤

  ؛)النمسا(التصدي للقضايا العديدة امللحة حلقوق اإلنسان اليت تواجهها البالد 
التعاون الكامل مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار   -٢٧-١٠٤

  ؛)أوكرانيا(
  ؛)سنغافورة(مواصلة العمل مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -٢٨-١٠٤
لعرقية والدينية احلقوق األساسية ووضع حد      ضمان منح األقليات ا     -٢٩-١٠٤

  ؛)سلوفينيا( للتمييز ضد األشخاص الذين ينتمون إىل هذه األقليات
  ؛)سلوفينيا( وضع حد للتعذيب وفرض حظر عليه  -٣٠-١٠٤
يف مجيع السجون ومراكز االحتجاز جلعلها تتطابق       األوضاع  حتسني    -٣١-١٠٤

ألمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة        مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك قواعد ا       
  ؛)الدامنرك(السجناء 

التأكد من أن العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل              -٣٢-١٠٤
من مقاضاة اجلنـاة    التحقق  ، و جرماً جنائياً ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي، يشكل      

  ؛)النرويج(ومعاقبتهم 
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  ؛)سلوفينيا( األطفال إهناء العمل القسري وعمل  -٣٣-١٠٤
بذل جهود إضافية ملنع استخدام األطفال كجنود وتسريح األطفال           -٣٤-١٠٤

  ؛)النرويج(وإعادة إدماجهم اجلنود 
احلد األدىن لسن التجنيد يف     تطبيق  تعزيز جهودها الرامية إىل تعزيز        -٣٥-١٠٤

ئيـة   لألطفال على أساس األهداف اإلمنا     ةاجليش وصياغة خطة عمل وطنية جديد     
  ؛)إيران(لأللفية 
م االغتصاب يف كل سـياق وتـضمن        اعتماد تشريعات صارمة جترّ     -٣٦-١٠٤

ا وغريمهعقوبة قانونية للجناة، مبن فيهم أولئك الذين ينتمون إىل الشرطة واجليش            
  ؛)هنغاريا(من أجهزة الدولة 

  ؛)إيطاليا(ضمان استقاللية ونزاهة القضاء ومراعاة األصول القانونية   -٣٧-١٠٤
مبا يف   ، الالزم املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون التدريب    تلقي  ضمان    -٣٨-١٠٤

وأشكال احلماية القانونية احملليـة      عايري حقوق اإلنسان  املتعلقة مب االت  اجملذلك يف   
  ؛)كندا(واالستخدام املالئم للقوة 

عنف إجراء حتقيق وتقدمي اجلناة إىل العدالة وتوفري تعويض لضحايا ال           -٣٩-١٠٤
  ؛)الربازيل( اجلنسي الذي يشارك فيه أفراد القوات املسلحة

تشجيع احلوار بني األديان والتعاون على املستويات احمللية والوطنية           -٤٠-١٠٤
  ؛)الفلبني( الرئيسية
مع منظمة العمل الدولية وتنفيذ توصيات جلنة       بصورة كاملة   التعاون    -٤١-١٠٤

  ؛)فرنسا(لمنظمة لالتابعة  التحقيق
اختاذ التدابري املناسبة ووضع خطة عمل ويف الوقت نفسه مواصـلة             -٤٢-١٠٤

سيما احلد من الفقر،   األهداف اإلمنائية لأللفية، والالتعاون مع اجملتمع الدويل لتنفيذ
  ؛)فييت نام(واحلق يف الغذاء واألمن الغذائي 

 يف هـذا    تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من الفقر والتعاون الـدويل           -٤٣-١٠٤
اجملال، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتعزيز القدرة على االسـتجابة بفعاليـة            

  ؛)الفلبني(للكوارث الطبيعية 
مواصلة جهودها من أجل حتقيق تنمية متوازنة لسد الفجـوة بـني              -٤٤-١٠٤

ة املناطق الريفية واحلضرية، مع إيالء اهتمام خاص لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفي          
  ؛)السودان(املتعلقة بالصحة 

مواصلة تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف مرافق الرعاية الـصحية            -٤٥-١٠٤
  ؛)بوتان(األولية بأدىن تكلفة أو جماناً 
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اإلنتاج يف  اعتماد برنامج لتقدمي الوجبات الغذائية يف املدارس ودجمه           -٤٦-١٠٤
  ؛)الربازيل(الزراعي احمللي 

 لزيادة حتسني نوعية التعليم واخلدمات الـصحية        مواصلة جهودها   -٤٧-١٠٤
  ؛)الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية (

اً املدارس الصديقة للطفل استناد   وزيادة عدد   مواصلة جهودها لتنمية      -٤٨-١٠٤
  ؛)بوتان( إىل اتفاقية حقوق الطفل

زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لشعب ميامنار واجملموعات العرقية   -٤٩-١٠٤
  ؛)بنغالديش(يف والية راخني الشمالية 

  ؛)بنغالديش( مواصلة أنشطتها اإلمنائية يف والية راخني الشمالية  -٥٠-١٠٤
لعمل مع خمتلف اجملموعـات العرقيـة وتلبيـة         لمواصلة جهودها     -٥١-١٠٤

يتجزأ من عمليتها لتحقيـق       ال احتياجاهتا اإلنسانية واالقتصادية االجتماعية كجزء    
  ؛)تايلند(املصاحلة الدميقراطية و

ضمان منح األقليات العرقية احلقوق األساسية ومتكينها من التمتـع            -٥٢-١٠٤
  ؛)بولندا(بثقافتها ودينها ولغتها حبرية ودون أي شكل من أشكال التمييز 

حل الرتاعات اليت طال أمدها بني احلكومة واجملموعـات العرقيـة             -٥٣-١٠٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(بطريقة سلمية 

إعادة تأهيل العائدين من أهايل ميامنار بالتعاون مع وكاالت األمـم             -٥٤-١٠٤
  ؛)بنغالديش(املتحدة املعنية 

مواصلة التعاون بشكل وثيق مع جمتمع املاحنني، ووكـاالت األمـم       -٥٥-١٠٤
واملؤسسات املالية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين لتطوير قدرات مؤسسية          املتحدة

لى تطابق السياسات واألولويات الوطنية مـع املعـايري الدوليـة           أقوى والعمل ع  
  ؛)سنغافورة(ميامنار مبوجب املعاهدات والتزامات

 تعزيز التعاون مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصـصة األخـرى           -٥٦-١٠٤
هبدف التنفيذ الكامل خلطط العمل والربامج الوطنية يف جمال حقـوق اإلنـسان،             

  ؛)ماليزيا(ة املوارد البشرية والتعليم والصحة، يف مجلة أمور وحقوق العمال، وتنمي
النظام العاملي يف  إىل العمل مع اجملتمع الدويل، هبدف االندماج يالسع  -٥٧-١٠٤

  ؛)سنغافورة (ق الدميقراطية يف نظامها تدرجيياًودعم عملية حتقي
 قضايا  التدريبية بشأن الدورات  تنظيم مزيد من احللقات الدراسية و       -٥٨-١٠٤

  ؛)الصني(حقوق اإلنسان، وذلك مبساعدة وكاالت األمم املتحدة املختصة 
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تعزيز مشاركتها مع اللجنة احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان التابعة           -٥٩-١٠٤
  ؛)إندونيسيا(لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 

مواصلة تعاوهنا مع منظمة العمل الدولية واآلليات األخـرى ذات            -٦٠-١٠٤
سيما  وال ،لطفل مبا يتفق مع القانون الدويل     مان االحترام الكامل حلقوق ا    لض الصلة

  ؛)األردن(قانون حقوق اإلنسان 
التعاون مع اجملتمع الدويل من أجل حتقيق التقدم فيما يتعلق بتعزيـز              -٦١-١٠٤

  ؛)أوكرانيا(ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف البالد 
ماسـة إىل  حتتاج فيها حاجة ويات يف اجملاالت اليت حتديد قائمة باألول   -٦٢-١٠٤
 والتماس  دولينيالقليميني و اإلثنائيني و الصلحة  املشركاء وأصحاب   من ال ساعدة  امل

  ؛)ماليزيا(، حسب االقتضاء الدعم
ضمان متتع شعبها   على  تعزيز قدرهتا   لمع اجملتمع الدويل    العمل  زيادة    -٦٣-١٠٤

  ؛)ندونيسياإ(والثقافية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
تنمية وطنيـة شـاملة     لتحقيق  التماس املساعدة من اجملتمع الدويل        -٦٤-١٠٤

  ؛)السودان(
أو هي يف   بالفعل  ، اليت ترى أهنا قد ُنفّذت       تالية بتأييد ميامنار  وحتظى التوصيات ال    ١٠٥

  :طور التنفيذ
جـراء  عملية سياسية وإ  بدء  اختاذ خطوات تشريعية وعملية لضمان        -١-١٠٥

  ؛)النمسا(انتخابات حرة ودميقراطية 
 الذي يقـنن حاليـاً      ١٩٠٧لعام   إلغاء أحكام قانون املدن والقرى      -٢-١٠٥

  ؛)نيوزيلندا(العمل القسري يف اجليش 
 زيادة تعزيز أجهزهتا الوطنيـة لـضمان املـساواة بـني اجلنـسني         -٣-١٠٥

  ؛)أذربيجان(
الـيت سـببتها العقوبـات      مواصلة جهودها إلزالة اآلثار السلبية        -٤-١٠٥

  ؛) الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية(االقتصادية القسرية 
مواصلة العمل بصورة بناءة مع اجملتمع الدويل بشأن مـسألة رفـع              -٥-١٠٥

  ؛)باكستان(العقوبات 
مواصلة اجلهود ملكافحة الفقر وضمان التنمية املستدامة، والتنفيـذ           -٦-١٠٥

ل الـسياسي   لتحـوّ الرامية إىل ا  وخارطة الطريق   قررة  املالكامل لربامج اإلصالح    
  ؛)االحتاد الروسي(
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ألن حكومة  ذات املراحل السبع    تعزيز اجلهود لتنفيذ خارطة الطريق        -٧-١٠٥
  ؛)فييت نام( ميامنار تعهدت ببناء دولة دميقراطية حيكمها القانون

  ؛)سلوفينيا(اعتماد تدابري فعالة ملكافحة العنف ضد املرأة   -٨-١٠٥
  ؛)السودان(حظر جتنيد األطفال واختاذ تدابري ضد مجيع املخالفني   -٩-١٠٥
زيادة جهودها ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة واالجتـار بالبـشر             -١٠-١٠٥

  ؛)إيران(واعتماد خطة عمل وطنية للنهوض حبقوق اإلنسان للمرأة 
. الوقت املناسـب  ستدرس ميامنار التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف         و  -١٠٦

 وسوف ُتدرج ردود ميامنار على التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق            
  .اإلنسان يف دورته السابعة عشرة

  ؛)الربازيل(االنضمام إىل املعاهدات األساسية الدولية حلقوق اإلنسان   -١-١٠٦
قواعـد  الالتشريعات والسياسات واملمارسات مـع      توافق  ضمان    -٢-١٠٦
  ؛)سلوفينيا(قوق اإلنسان الدولية حلعايري املو

التصديق على العهدين الدوليني، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية          -٣-١٠٦
األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  حقوق

  ؛)ساالنم(العنصري وكذلك على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهـد الـدويل            -٤-١٠٦

  ؛)سويسرا( اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
التصديق على املعاهدات األساسية الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها          -٥-١٠٦
دويل  والعهد ال  ،، مبا يف ذلك، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         فعلياً

 واتفاقية مناهـضة التعـذيب،      ،اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ن طريـق مواءمـة     والوفاء بااللتزامات مبوجب املعاهدات اليت هي طرف فيها، ع        

مجهوريـة  (، مع األحكام الواردة فيها       احمللية والسياسات واملمارسات  ،التشريعات
  ؛)كوريا
 اتفاقية مناهضة التعـذيب والربوتوكـول       التوقيع والتصديق على    -٦-١٠٦

  ؛)ملديف( االختياري امللحق هبا وإنشاء آلية وقائية وطنية
فاقية حقوق الطفل املتعلق    التصديق على الربوتوكول االختياري الت      -٧-١٠٦

  ؛) ليشيت-تيمور (الرتاعات املسلحة  راك األطفال يفشإب
 والعهد ،ق املدنية والسياسيةاالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقو  -٨-١٠٦

 واتفاقية مناهضة التعذيب ،الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  ؛)نيوزيلندا(
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وضع خطط للتوقيع والتصديق على معاهدات حقـوق اإلنـسان            -٩-١٠٦
 ه عن إلغاء عقوبة اإلعدام ألناألساسية والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا، فضالً  

إصدار أحكام هبذه   عن  احملاكم األدىن درجة    يثين  الوقف الفعلي لتطبيقها    أن   يبدو ال
  ؛)اليونان(العقوبة 
يف الوقت املناسب، إىل قرار للتوقيع على العهد الـدويل           ،التوصل  -١٠-١٠٦

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق          
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري        تفاقية  االسية، و املدنية والسيا 

  ؛)اليابان(األطفال املتعلق ببيع والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
الدول املوقعة على الربوتوكول    لالنضمام إىل   إيالء االعتبار الواجب      -١١-١٠٦

 طفال يف الرتاعـات املـسلحة     شراك األ إي التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     االختيار
  ؛)اليابان(

االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان األساسية املتبقيـة ومعـايري           -١٢-١٠٦
فيها بعد، ومواصلة التعاون مع آليات حقـوق        اً  تصبح طرف   مل اليت العمل األساسية 

  ؛)تايلند(تنفيذ التزاماهتا يف اإلنسان الدولية واإلقليمية 
عاهدات حقوق اإلنسان األساسية املتبقية، مثل العهد التصديق على م  -١٣-١٠٦

 ،واتفاقية القضاء على التمييز العنصري     ،اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   الدويل  
واتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك االتفاقية املتعلقة بوضـع األشـخاص عـدميي            

  ؛)هنغاريا( واالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ،اجلنسية
سـيما   التصديق على مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية، وال         -١٤-١٠٦

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
  ؛)أملانيا(فاقية مناهضة التعذيب االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وات

املدنية والسياسية والعهد   االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق         -١٥-١٠٦
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املـستقبل القريـب،           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(بشكل فعال وضمان تنفيذمها 
االنضمام إىل اتفاقية أوتاوا حلظر استعمال وختزين وإنتـاج ونقـل             -١٦-١٠٦

  ؛)كندا (فراد وتدمري تلك األلغاماأللغام املضادة لأل
هتا الوطنيـة   مناهضة التعذيب وتكييف تشريعا   اتفاقية  االنضمام إىل     -١٧-١٠٦
  ؛)بلجيكا( لذلك وفقاً
  ؛)الربتغال(اقية مناهضة التعذيب التصديق على اتف  -١٨-١٠٦
  ؛)الدامنرك(ضة التعذيب وتنفيذها التصديق على اتفاقية مناه  -١٩-١٠٦
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، مبا يف ذلك العهد     قوق اإلنسان حل عاهدات الدولية املالتصديق على     -٢٠-١٠٦
 ن بـه؛ ان امللحقان االختياريق املدنية والسياسية والربوتوكوال الدويل اخلاص باحلقو  

قية مناهضة  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفا       
  ؛)الياإيط( باتفاقية حقوق الطفل نان امللحقان االختياريالتعذيب؛ والربوتوكوال

تعديل قوانينها احمللية لضمان متكني مجيع السكان يف البالد من التمتع   -٢١-١٠٦
  ؛)يرلنداآ(قوق اإلنسان األساسية حب

إلغاء أو تعديل القوانني املستخدمة لقمع األنشطة الـسلمية الـيت             -٢٢-١٠٦
 ذلك  متارسها املعارضة السياسية، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع، مبا يف         

  ؛)إيطاليا(عضاء الربملان اجلدد منح تلك احلقوق األساسية ألمن خالل 
يلزم من ضمانات تكفـل اسـتقالهلا        ما تزويد اللجنة اجلديدة بكل     -٢٣-١٠٦

  ؛)ليشيت - تيمور( ملبادئ باريس احلقيقي وفقاً
إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس لتعزيز ومحايـة          -٢٤-١٠٦
  ؛)تايلند(ية على املستوى الوطين  اإلنسان بفعالحقوق
ومحاية حقوق اإلنسان وفقـاً     اخلاص بتعزيز   نظامها  تدعيم  مواصلة    -٢٥-١٠٦

للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وضمان إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان           
  ؛)نيكاراغوا(ظومة األمم املتحدة وفقاً ملبادئ باريس ومواصلة التعاون مع آليات من

اإلنسان لكي تصبح مؤسـسة وطنيـة     االرتقاء هبيئتها املعنية حبقوق       -٢٦-١٠٦
  ؛)ندونيسياإ(ملبادئ باريس اً حلقوق اإلنسان مستقلة وذات مصداقية وفق

مـع  كلياً  اإلسراع يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتمشى           -٢٧-١٠٦
  ؛)اهلند(مبادئ باريس 

قوق اإلنسان يف ميامنار لكي تتمكن مـن        زيادة تعزيز والية هيئة ح      -٢٨-١٠٦
  ؛)األردن( ملبادئ باريس  وفقاً،أداء واجباهتا

اختاذ اخلطوات الالزمة إلعادة تشكيل هيئة حقوق اإلنسان يف ميامنار   -٢٩-١٠٦
  ؛)أذربيجان( ملبادئ باريس وفقاًحتت اسم جلنة حقوق اإلنسان 

 ملبـادئ بـاريس      وفقـاً  ،نإنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنـسا       -٣٠-١٠٦
  ؛)الربتغال(

اختاذ خطوات فورية لضمان احلماية الكاملة للمـدنيني يف منـاطق             -٣١-١٠٦
الرتاعات وملنع حدوث مثل هذه الرتاعات يف املستقبل، عن طريـق إجيـاد بيئـة               

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميـع أفـراد        بصورة كاملة   دميقراطية حتترم   
  ؛)اجلمهورية التشيكية(األقليات اإلثنية اجملتمع، مبن فيهم أفراد 
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مع مقرر األمـم املتحـدة      بشكل كامل   مواصلة جهودها للتعاون      -٣٢-١٠٦
يف إطـار   واليـات   املكلفـني ب   ومع   ،اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار      

اإلجراءات اخلاصة الذين طلبوا إجراء زيارة إىل البالد ملراقبة حالة حقوق اإلنسان،            
  ؛)األرجنتني( فيذ توصياهتموتن

التعاون مع مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف             -٣٣-١٠٦
البالد دون عائق وتقدمي تقرير عـن حالـة          البالد من خالل إتاحة الفرصة لزيارة     
  ؛)كندا(حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البالد 

قوق اإلنسان واإلجراءات دة حلزيادة التعاون مع مفوضية األمم املتح  -٣٤-١٠٦
  ؛)اليونان(التابعة جمللس حقوق اإلنسان اخلاصة 
إدماج احلقوق املنصوص عليها يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق            -٣٥-١٠٦

الشعوب األصلية يف القانون الداخلي والتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على           
  ؛)الدامنرك( مجيع أشكال التمييز العنصري

  ؛)بلجيكا(إلغاء عقوبة اإلعدام يف أقرب وقت ممكن   -٣٦-١٠٦
  ؛)إيطاليا(إلغاء عقوبة اإلعدام يف التشريعات الوطنية   -٣٧-١٠٦
ضرورة إخضاع االدعاءات املتعلقة باالسـتخدام املفـرط للقـوة            -٣٨-١٠٦

لتحقيق فعال ومستقل يف الوقت املناسب من أجل إحالة املسؤولني عن            والتعذيب
  ؛)سويسرا(فعال إىل القضاء تلك األ
وأن هلم  مناسبةاحتجاز املعتقلني ظروف جلميع  دون تأخري، أن تكفل  -٣٩-١٠٦

يف حوار موضوعي مع جلنـة      وأن تشرع   الرعاية الطبية   احلصول على   من  متكنهم  
  ؛)سويسرا(الصليب األمحر الدولية بشأن هذه القضايا 

الدولية إلهناء العمل القسري    مع منظمة العمل    بصورة كاملة   التعاون    -٤٠-١٠٦
من خالل تنفيذ خطة عمل مشتركة      وخاصة  وعمل األطفال مبا يف ذلك يف اجليش،        

  ؛)اململكة املتحدة(وأنشطة التوعية 
كجنود، وخاصة يف املناطق    ع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم      وض  -٤١-١٠٦

كول االختياري  احلدودية، وعدم اعتبارهم فارين، والنظر يف التصديق على الربوتو        
  ؛)أوروغواي( راك األطفال يف الرتاعات املسلحةشاملتعلق بإالتفاقية حقوق الطفل 

خطـة  لوضـع   إيالء األولوية يف عملها مع منظمة العمل الدوليـة            -٤٢-١٠٦
مشتركة تتعلق باألطفال اجلنود بغية إحراز تقدم يف تنفيـذ قـرار جملـس               عمل
  ؛)نيوزيلندا) (٢٠٠٥(١٦١٢ األمن
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التعاون مع األمم املتحدة لوضع حد لتجنيد األطفال، وتسهيل مهمة            -٤٣-١٠٦
أثنـاء  فريق األمم املتحدة القطري يف رصد االنتهاكات اليت ترتكب ضد األطفال            

  ؛)هنغاريا( واإلبالغ عنها ، رصداً فعاالً،الرتاعات املسلحة
ة بذل املزيد من اجلهود لتعزيز ومحاية حقـوق األقليـات املـسلم             -٤٤-١٠٦

  ؛)األردن(
حل جملس فحص الصحافة وجملس الرقابة على اإلذاعـة واختـاذ             -٤٥-١٠٦

  ؛)النرويج(خطوات ملموسة لضمان العمل احلر للصحافة وأجهزة البث اإلذاعي 
 مع الـدول    ،على الصعيد اإلقليمي والثنائي   ، خاصة   تكثيف التعاون   -٤٦-١٠٦

  ؛)ماليزيا( الجئي ميامنار إىل إجياد حل دائم ملسألةجمهود يرمي اجملاورة يف 
  :ميامناربتأييد ت الواردة أدناه حتظى التوصيا الو  ١٠٧

اختاذ خطوات فورية لوضع حد لالنتهاكات املستمرة للقانون الدويل           -١-١٠٧
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(حلقوق اإلنسان 

 لذلك واالمتثال للمعاهدات الدولية حلقـوق       تعديل الدستور وفقاً    -٢-١٠٧
  ؛)الدامنرك(اإلنسان والقوانني اإلنسانية 

 على  ، لضمان متتع مجيع األقليات    ١٩٨٢تعديل قانون اجلنسية لعام       -٣-١٠٧
باحلقوق كمواطنني وإزالة كافة القيود املفروضة على األقلية املسلمة         ،  قدم املساواة 

  ؛)سويسرا(يف والية راخني 
ملصلحة الوطنيني، مبا   البدء حبوار شفاف وشامل مع مجيع أصحاب ا         -٤-١٠٧

يف ذلك أحزاب املعارضة واجملتمع املدين، هبدف استعراض وتعديل مجيع التشريعات           
  ؛)ملديف(الوطنية ذات الصلة لضمان انسجامها مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

تتطابق مع القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان          ال إلغاء القوانني اليت    -٥-١٠٧
وفقاً لألصول القانونيـة   املعاملة  انوين لضمان االمتثال للحق يف      ومراجعة نظامها الق  

  ؛)نيوزيلندا(ويف حماكمة عادلة واحترام سيادة القانون 
حصانة  ،فعلياً، اليت متنح،    ٢٠٠٨ من دستور عام     ٤٤٥إلغاء املادة     -٦-١٠٧

تتمثل يف اإلفالت من العقاب، وذلـك حـىت عـن     اجليش،  كاملة للدولة وأفراد    
  ؛)نيوزيلندا(رائم جنائية ارتكاب ج

مواصلة احلوار والتعاون فيما بني مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك   -٧-١٠٧
مع املعايري الدولية املتعلقة بالدميقراطية وحقوق تتوافق للتأكد من أن أحكام الدستور 

  ؛)النرويج(اإلنسان 
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املعـايري  مـع   ودستورها  تشريعاهتا الداخلية   توافق   على   العمل فوراً   -٨-١٠٧
 ،مبا يف ذلك حرية التعبري     ،د املفروضة على احلريات األساسية     وإزالة القيو  ،الدولية
  ؛)كندا( وحرية الدين ،وحرية الصحافة ،ة التجمع السلمي وتكوين اجلمعياتوحري
م األنـشطة الـسلمية     إعادة النظر يف التشريعات احمللية اليت جتـرّ         -٩-١٠٧

مثـل هـذه    استناداً إىل   مر التوقيف اليت صدرت     للمعارضة السياسية ومراجعة أوا   
  ؛)الربازيل(التشريعات 

ـ       ١٩٨٢تكييف قانون اجلنسية لعام       -١٠-١٠٧ االت  من أجل وضع حـد حل
  ؛)بلجيكا(يا جروهيناللسكان لانعدام اجلنسية 

إنشاء هيئة استشارية وطنية لتكون مبثابة منـرب جلميـع أصـحاب              -١١-١٠٧
لتشاور معهم وإشراكهم يف تنفيذ عمليـة اإلصـالح         املصلحة الوطنيني لكي يتم ا    

  ؛)ملديف(الدميقراطي 
فيما يتعلق باألطفال، اختاذ التدابري الالزمة لتحسني نظام تـسجيل            -١٢-١٠٧

الوالدة، بناء على توصية جلنة حقوق الطفل اليت تفيد بعدم حتديد أي مجاعة عرقية              
جتنـب انعـدام    وعاملة متييزيـة؛    يسمح مب من شأنه أن    أو دينية يف الوثائق الرمسية      

حظر العقاب البدين يف األسر واملدارس واملؤسسات األخرى، من خالل          واجلنسية؛  
البدء بإصالحات يف نظام قضاء األحداث وفقاًً لالتفاقيـة         وتنظيم محالت تثقيفية؛    

  ؛)أوروغواي( واملعايري الدولية من خالل زيادة سن املسؤولية اجلنائية
التفاق املعقود مع جلنة الصليب األمحر الدوليـة للـسماح          جتديد ا   -١٣-١٠٧

  ؛)ملديف( بإجراء زيارات إىل أماكن االحتجاز
مع جلنة الصليب األمحر الدولية، مبـا يف ذلـك          من جديد   التعاون    -١٤-١٠٧

  ؛)النرويج(السماح هلا بالوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز 
والوكاالت اإلنـسانية،   إلنسان  قوق ا حلليات الدولية   اآلالتعاون مع     -١٥-١٠٧

اإلجـراءات  املكلفني بواليات يف إطار     من خالل إصدار دعوة دائمة إىل       وخاصة  
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان والسماح جلميع األشخاص الـذين حيتـاجون إىل            

  ؛)مجهورية كوريا(كامل ودون عائق الوصول إليها بشكل باملساعدة اإلنسانية 
لصليب األمحر الدولية واملقرر اخلاص املعين حبالـة        السماح للجنة ا    -١٦-١٠٧

حقوق اإلنسان يف ميامنار، وغريه من مبعوثي األمم املتحدة واملنظمات اإلنـسانية            
  ؛)نيوزيلندا(بالوصول، دون عائق، إىل مجيع املناطق 

اإلجـراءات  املكلفني بواليات يف إطار     توجيه دعوة دائمة إىل مجيع        -١٧-١٠٧
  ؛)ملديف(نسان اخلاصة حلقوق اإل
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لطلب الذي وجهه ممثلـو األمـني العـام         على ا  إجيايب   إصدار رد   -١٨-١٠٧
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان لألشـخاص      وخباصة  واملقررون اخلاصون لزيارة ميامنار،     

منـذ  (رية الـدين واملعتقـد      ، وح )٢٠٠٣ منذ عام (املشردين، واحلق يف الغذاء     
 أو بإجراءات مـوجزة أو اإلعـدام        ، واإلعدام خارج نطاق القضاء    )٢٠٠٧ عام

، وكذلك فيما يتعلق باسـتقالل القـضاة واحملـامني          )٢٠٠٧ منذ عام (التعسفي  
  ؛)أوكرانيا(

 ،يني باستقالل القضاة واحملامني   توجيه دعوة إىل املقررين اخلاصني املعن       -١٩-١٠٧
عاملة بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، وبالتعذيب وغريه من ضروب امل           و

  ؛)ملديف(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، لزيارة البلد 
توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص اجلديد املعين باحلق يف حرية التجمـع              -٢٠-١٠٧

  ؛)ملديف( لزيارة البلد ،وتكوين اجلمعيات السلمي
 اإلجراءات اخلاصة يف إطار   إصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات         -٢١-١٠٧

  ؛)ناناليو(
املوافقة على السماح للمقرر القطري وللمقررين بـشأن مواضـيع            -٢٢-١٠٧

 وكذلك ممثل األمني العام     ، وحبرية الدين  ،حمددة املعنيني باستقالل القضاة واحملامني    
  ؛)أوروغواي( بزيارة البلد ،املعين باألشخاص املشردين داخلياً

اص املعين حبالـة حقـوق      حتسني التعاون مع مقرر األمم املتحدة اخل        -٢٣-١٠٧
 ، بشكل منتظم  ،بالوالية بزيارة البالد  للمكلف  اإلنسان يف ميامنار وضمان السماح      

  ؛)الربتغال( وبدون قيود
 حبكـم الواقـع     ،اختاذ التدابري املناسبة لوضع حد ملمارسة التمييـز         -٢٤-١٠٧

  ؛)باكستان(األقليات مجاعات  ضد مجيع ،والقانون
ية إلهناء العنف والتمييز ضد األقليـات العرقيـة     اختاذ خطوات فور    -٢٥-١٠٧

  ؛)النمسا(
يا واالنـضمام إىل    جروهينالوضع حد للتمييز العنصري ضد مجاعة         -٢٦-١٠٧

  ؛)بلجيكا(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
التخلي عن سياسات وممارسات التمييـز واالسـتيعاب القـسري            -٢٧-١٠٧

  ؛)إيطاليا(اليت متارس ضد األقليات العرقية والدينية واالضطهاد 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة فوراً لوضع حد لألوضاع اليت تـسمح             -٢٨-١٠٧

عدم عرقلة وصـول    ومبواصلة تعرض األقليات العرقية لالضطهاد وللتميز اخلطري،        
  ؛)فرنسا (املساعدات اإلنسانية يف املناطق اليت تعيش فيها هذه األقليات العرقية
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الوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقـانون           -٢٩-١٠٧
  ؛)السويد(اإلنساين من قبل قوات األمن 

إجراء حتقيق يف مجيع حاالت التخويـف واملـضايقة واالضـطهاد             -٣٠-١٠٧
سيما تلك احلاالت اليت يتعرض       وال والتعذيب واالختفاء القسري واملعاقبة عليها،    

سياسيون املنشقون والصحفييون واألقليات العرقية والدينية واملدافعون عـن         هلا ال 
  ؛)أوروغواي(حقوق اإلنسان 

اختاذ خطوات فعالة لوضع حد ملمارسة التعذيب من جانب قـوات             -٣١-١٠٧
األمن يف أماكن االحتجاز ومقاضاة مرتكيب مثل هذه األفعال مقاضـاة صـارمة             

  ؛)النمسا(
قيود إىل مجيع  الوصول بال ب حقوق اإلنسان املستقلني     السماح ملراقيب   -٣٢-١٠٧

مرافق االحتجاز ومتويل مثل هذه املرافق متويالً كافياً واالمتثال للمعايري الدوليـة            
  ؛)يرلنداآ( املتعلقة برعاية ومعاملة السجناء

الوصـول بـال قيـود إىل       بالسماح للجنة الصليب األمحر الدولية        -٣٣-١٠٧
  ؛)اليونان( سجني ٢ ٢٠٠البالغ عددهم السجناء السياسيني 

السماح للجنة الصليب األمحر الدولية مبعاجلـة القـضايا املتعلقـة             -٣٤-١٠٧
واألشخاص احملرومني من حريتهم اً باملساعدة اإلنسانية، واألشخاص املشردين داخلي

  ؛)أوروغواي(
بـشكل كامـل    الوصول  بالسماح للجنة الصليب األمحر الدولية        -٣٥-١٠٧
  ؛)الربتغال( قيود إىل أماكن االحتجاز وبال
 التفاقية منظمة العمل الدولية     مراجعة التشريعات واملمارسات وفقاً     -٣٦-١٠٧
كـل  ، وتوسيع نطاق والية منظمة العمل الدولية لتشمل         السخرة بشأن   ٢٩ رقم

  ؛)أوروغواي(أراضي ميامنار 
املعاملة ملعايري  إجراء إصالح شامل للجهاز القضائي لضمان االمتثال          -٣٧-١٠٧

وفقاً لألصول القانونية واحملاكمة العادلة، مبا يف ذلك معايري االستقاللية والرتاهـة            
  ؛)كندا(

 ته لـضمان اسـتقاللي  ءالقـضا جهاز الشروع يف مراجعة وإصالح     -٣٨-١٠٧
، واختاذ تدابري حمددة لضمان احترام أفراد اجليش والشرطة حلقوق اإلنسان           وحياده

  ؛)يرلنداآ( ون اإلنساين الدويلالدولية والقان
ضمان إخضاع مجيع األفعال اليت تنتهك حقوق اإلنـسان الدوليـة      -٣٩-١٠٧

والقانون اإلنساين الدويل لتحقيق سريع ومستقل وغري متحيز، وإحـضار اجلنـاة            
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املشتبه فيهم، مبن فيهم األشخاص الذين ُيشتبه يف أهنم أصدروا أوامر للقيام مبثـل              
ض النظر عن رتبهم، أمام القضاء يف إطار دعاوى تستويف املعـايري            هذه األفعال، بغ  

  ؛)السويد(الدولية للعدالة، ودون فرض عقوبة اإلعدام 
إلغاء أو تعديل مجيع التشريعات احمللية اليت تشكل خرقـاً للقـانون              -٤٠-١٠٧

  ؛)السويد(الدويل حلقوق اإلنسان 
لسجناء السياسيني وضمان اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع ا  -٤١-١٠٧

مبا  ،حاكمة العادلة مع املعايري الدولية للم   متوافقة  أن تكون مجيع إجراءات احملاكمة      
يف ذلك احلق يف حماكمة عادلة وعلنية يف حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهـة، وحـق          

، واحلق يف افتراض الرباءة، واحلق يف الطعن مـن          خيتارهالفرد يف الوصول إىل حمام      
  ؛)السويد(راجعة القضائية خالل امل
إهناء اإلفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان، واملـضي            -٤٢-١٠٧

ومالحقتهم املسؤولني  توصيات املقرر اخلاص، من خالل التحقيق مع        تنفيذ   يف   دماًقُ
  ؛)اململكة املتحدة(ومعاقبتهم، مبساعدة من األمم املتحدة 

مستقل يف مجيـع التقـارير املتعلقـة        وكامل  السماح بإجراء حتقيق      -٤٣-١٠٧
بانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية            

  ؛)إيطاليا(عن هذه اجلرائم املسؤولني األشخاص وحماسبة  ،وجرائم احلرب
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد لإلفـالت مـن          بفوراً  القيام    -٤٤-١٠٧

  ؛)فرنسا(اس املساعدة من األمم املتحدة، عند االقتضاء العقاب، والتم
كـب ضـمن    ترُي  ما مواصلة جهودها الرامية إىل إلقاء الضوء على        -٤٥-١٠٧

واليتها القضائية من انتهاكات للحق يف احلياة والسالمة الشخصية واحلرية، وذلك           
مـم املتحـدة    للطلبات املوجهة يف قرارات متعاقبة أصدرهتا اجلمعية العامة لأل        فقاًو
  ؛)األرجنتني(

 يف مجيع املزاعم اليت تفيد بأن أفراد اجليش وغريهم من           التحقيق فوراً   -٤٦-١٠٧
ارتكبوا جرائم خطرية وانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك     املسؤولني  

،  اجلنسي والعنفارتكاهبم القتل خارج نطاق القضاء، وجتنيد األطفال، والتعذيب،         
  ؛)كندا(ري والعمل القس

سحب القيود املفروضة على حرية الرأي والتعبري واإلعالم وإطالق           -٤٧-١٠٧
 سجني، فـوراًً    ٢ ١٠٠سراح السجناء السياسيني وسجناء الرأي البالغ عددهم        

  ؛)فرنسا(
إطالق سراح مجيع السجناء السياسيني الباقني، بـصورة عاجلـة             -٤٨-١٠٧

  ؛)أملانيا(
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 املشروط عن مجيـع الـسجناء الـسياسيني         اإلفراج الفوري وغري    -٤٩-١٠٧
الوصول بال قيود إىل السجناء املتـبقني       بلصليب األمحر الدولية    اوالسماح للجنة   

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
اختاذ التدابري الالزمة لضمان اإلفراج عن األشخاص احملرومني مـن            -٥٠-١٠٧

  ؛)األرجنتني(حرية الوجدان 
ألسباب تقتصر  ي عن مجيع األشخاص الذين اعتقلوا       اإلفراج الفور   -٥١-١٠٧
  ؛)كندا(نشاطهم السياسي السلمي أو عرقهم أو دينهم على 
دون تأخري عن مجيع األشخاص احملتجزين ألسباب سياسية        اإلفراج    -٥٢-١٠٧

  ؛)بلجيكا(
اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع الذين ُسـجنوا بـسبب             -٥٣-١٠٧

اململكـة  (قهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع        ممارستهم السلمية حلقو  
  ؛)املتحدة
  ؛)النمسا(اإلفراج الفوري عن مجيع السجناء السياسيني   -٥٤-١٠٧
اإلفراج الفوري وغري املشروط عن السجناء الـسياسيني البـالغ            -٥٥-١٠٧
  ؛)اليونان( سجني ٢ ٢٠٠ عددهم
ع املـدافعني عـن حقـوق       اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجي       -٥٦-١٠٧

  ؛)النرويج(اإلنسان والناشطني يف جمال الدميقراطية وغريهم من السجناء السياسيني 
اً اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع األشخاص احملتجزين حالي          -٥٧-١٠٧

بسبب أنشطتهم السياسية السلمية، وضمان احلرية التامة هلم يف التنقل والتعـبري            
  ؛)سويسرا(نشطة السياسية واملشاركة يف األ

 ،االستجابة لنداءات اجملتمع الدويل لإلفراج عـن سـجناء الـرأي        -٥٨-١٠٧
العرقية واجلماعات  يف حوار هادف وشامل مع مجيع األحزاب السياسية         والشروع  

إىل حتقيق الدميقراطيـة واملـصاحلة      ويرمي  وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني،      
  ؛)مجهورية كوريا(الوطنية 
االستجابة للنداءات املستمرة للمجتمع الدويل لإلفراج الفوري وغري   -٥٩-١٠٧

 ٢ ١٠٠بأكثر مـن    اً  املشروط عن مجيع سجناء الرأي، الذين ُيقدر عددهم حالي        
  ؛)اجلمهورية التشيكية(سجني، وإعادة مجيع حقوقهم السياسية إليهم 

عنـهم  اإلفراج  حمو السجالت اجلنائية لكافة السجناء السياسيني و        -٦٠-١٠٧
  ؛)إيطاليا(يف إطار عفو عام حقيقي  دون قيد أو شرط
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الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، قبل      تسجيل  ركز  مباالعتراف    -٦١-١٠٧
االنتخابات، والبدء حبوار للمصاحلة الوطنية مع الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية 

الواليـات املتحـدة    (يف الـبالد    وغريها من اجلهات الفاعلة العرقية والدميقراطية       
  ؛)األمريكية

مبا  ،على حرية تكوين اجلمعيات والتجمعإزالة كافة القيود املفروضة   -٦٢-١٠٧
السياسية على ممارسـة أنـشطة      املعارضة  يف ذلك من خالل االمتناع عن معاقبة        

 القيـود وإزالة القيود املفروضة على وسائل اإلعالم املستقلة، مبا يف ذلك            ،سلمية
 ،ضع حد للمـضايقة، والتمييـز الـديين       وو ،الصحفيني الدوليني املفروضة على   

واالحتجاز التعسفي، والتعذيب، واإليداع يف السجون بسبب ممارسة األقليـات          
  ؛)السويد(ية ألنشطة سياسية سلمية العرق
العرقية والدميقراطية، مبا يف ذلك الرابطة      اجلماعات  السماح جلميع     -٦٣-١٠٧

 أجل الدميقراطية وأونغ سان سو كي، باملشاركة الكاملـة يف احليـاة             الوطنية من 
  ؛)اململكة املتحدة(البدء بعملية مصاحلة وطنية حقيقية مبا يتيح السياسية للبالد، 

مبا يف ذلك الرابطة     ،مجيع األحزاب السياسية  ممثلي  ضمان مشاركة     -٦٤-١٠٧
ة غري املمثلة يف الربملـان،      الوطنية من أجل الدميقراطية وكذلك األحزاب السياسي      

وممثلي اجلماعات العرقية وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني يف مجيع أحناء البالد، 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(مشاركة حرة يف عملية سياسية تضم اجلميع 

املمارسة على حرية   يف  إزالة كافة القيود املفروضة مبوجب القانون و        -٦٥-١٠٧
عيات والتجمع، ومتكني األحزاب السياسية املعارضة املنـشأة        التعبري وتكوين اجلم  

اجملتمع املدين، من التعبري عن آرائها السياسية منظمات مبوجب القانون واملشروعة، و
  ؛)النرويج(

اختاذ خطوات فورية لوضع حد الضطهاد املدافعني عـن حقـوق             -٦٦-١٠٧
  ؛)النمسا( اإلنسان
والتمييز ضد أفـراد األقليـات      وضع حد فوري ألعمال العنف        -٦٧-١٠٧

 وإهناء العنف اجلنسي    ،ياجروهينللالعرقية والدينية، ومنح حقوق املواطنة الكاملة       
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(األقليات العرقية املنتميات إىل نساء الضد 
الـيت تقطنـها    نـاطق   املمتكني املنظمات الدولية من الوصول إىل         -٦٨-١٠٧

  ؛)النرويج (األقليات العرقية
عمال احلق يف عدم التعرض للترحيل القسري، وتنفيذ املبـادئ          إ  -٦٩-١٠٧

  ؛)نيوزيلندا(التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي 
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 املساعدة التقنية من األمم املتحدة إلصالح جهاز القضاء،         التماس  -٧٠-١٠٧
  ؛)تركيا( ووضع سبل انتصاف قضائية متاحة، وكذلك للتخفيف من حدة الفقر

موقـف  تعرب عـن    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /مجيع االستنتاجات و  و  -١٠٨
على أهنا  ها  ينبغي تأويل   وال .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .بتأييد الفريق العامل ككلحتظى 
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