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 مقدمة  
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن المبــام ر املنمبــح ووجــب قــرار  لــ   قــو   -5

. 2151تمبــــرين الةــــا /نوفم   53إىل  2والعمبــــرين ف الفــــ ة مــــن ر دورتــــث الةالةــــة 1/5اإلنســــا  
. 2151تمبـــــرين الةـــــا /نوفم   6واسُتعرضـــــل احلالـــــة ف مياةـــــار ف اعلســـــة التاســـــعة املعقـــــودة ف 

وترأس وفد مياةـار النابـب العـام لد،ـادر تـو  اـت. واعتمـد الفريـق العامـ  التقريـر املتعلـق وياةـار ف 
 .2151تمبرين الةا /نوفم   51مبرة املعقودة ف جلستث الرابعة ع

ر اختـــــار  لــــــ   قـــــو  اإلنســــــا  فريـــــق املقــــــررين التــــــا  2151كـــــانو  الةا /ينــــــاير   53وف  -2
 وملديفر والوليات املتحدة األمريكية. ر)اجملموعة الةدثية( لتيسري استعراض احلالة ف مياةار: غانا

مـــن  1والفقـــرة  1/5اإلنســـا   قـــو  قـــرار  لـــ   مـــن مرفـــق 51وعمـــدا بح كـــام الفقـــرة  -3
 ر صدرت الوثابق التالية ألغراض استعراض احلالة ف مياةار:56/25مرفق قرار اجملل  

 ؛(A/HRC/WG.6/23/MMR/1))أ( 51تقرير وطر/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
)ب( 51جتميــل للمعلومــات أعدتــث املفوضــية الســامية حلقــو  اإلنســا  وفقــاا للفقــرة  )ب( 

(A/HRC/WG.6/23/MMR/2)؛ 
)ج( 51مــــــــــــوجز أعدتــــــــــــث املفوضــــــــــــية الســــــــــــامية حلقــــــــــــو  اإلنســــــــــــا ر وفقــــــــــــاا للفقــــــــــــرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/23/MMR/3). 
لفاا إســبانيا وأملانيــا وُأ يلــل إىل مياةــارر عــن طريــق اجملموعــة الةدثيــةر قابمــة أســ لة أعــد ا ســ -4

وبلجيكـــــا واعم وريـــــة التمبـــــيكية وســـــلوفينيا والســـــويد وسويســـــرا ولي تنمبـــــتاين واملكســـــي  واململكـــــة 
المبــمالية والنــرويو ودولنــدا والوليــات املتحــدة األمريكيــة. و كــن  أيرلنــدااملتحــدة ل ينانيــا العومــ  و 

 العام . الطدع عل  دذه األس لة ف املوقل المببكي اخلارجي للفريق
  

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
ف اإلصـــد ات اا إجيابيـــذكـــر النابـــب العـــام أ  احلكومـــة الدســـتورية ملياةـــار  ققـــل تقـــدماا  -1

 .  2155السياسية واإلدارية والجتماعية والقضابية منذ اضندع ا بوليت ا ف آذار/مارس 
ــــدأ فصــــ  الســــلنات.  -6 ــــة والقضــــابية وفقــــاا ملب ومثــــة فصــــ  بــــت الســــلنات التمبــــريعية والتنفيذي

لناتر ف ظـــ  ويتقاســـم ال،ـــاد واألقـــاليم والوليـــات واملنـــاطق الـــيت تتمتـــل بـــاإلدارة الذاتيـــة دـــذه الســـ
تنبيــــق آليــــات الضــــبط. وقــــد أُدرجــــل ضــــمانات حلقــــو  ذلــــ  وــــا ف  را ــــ ام مبــــادا الد قراطيــــة

 اإلنسا  ف الفص  الةامن من الدستور.
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وُاــكلل عنــة لتنســيق اإلصــد. اإلدارن. وتنفــذ مياةــار خنــة عمــ  ال نــامو القنــرن مــل  -7
بين ــا  وكمــة  ليــة فعالــة مــن أجــ  تنميــة مــن برنــامو األمــم املتحــدة اإلةــابي كــي ،قــق  لــة أمــور 

 . كما أُعيد تمبكي  اللجنة الوطنية حلقو  اإلنسا . وااملة للجميل  تمعية مستدامة
 عم .القوانت  دثل وسّنل احلكومة قوانت تتعلق باإلصد ات القتصادية و  -8
ــــةر ُنمبــــرت املعــــارر مــــن خــــدل  لقــــات دراســــية دوليــــة. وســــتُ  -9 جرن عنــــة وف  ــــال العدال

.  ف مياةــار مراقبــو  دوليــو  مــن  يــل ألــاء العــامويوجــد  رانت ابــات ال،ــاد انت ابــات  ــرة ونزي ــة
 كما ُوقل اتفا  وطر لوقف إطد  النار مل مثا   موعات إثنية. 

وعلــ  الصــعيد الــدو ر عقــدت مياةــار منتــديات قانونيــة دوليــةر واستضــافل ألعــاب جنــوب  -51
ر ومـــ قر قمـــة مبـــادرة خلـــيو البنغـــال للتعـــاو  التقـــر والقتصـــادن املتعـــدد 2153 اـــر  آســـيا عـــام
ر ومـــ قرن القمـــة الرابـــل والعمبـــرين واخلـــام  والعمبـــرين لرابنـــة أمـــم جنـــوب 2154القناعـــات عـــام 

اــر  آســيار ومــ قر القمــة الســابل لكمبوديــا و  وريــة لو الد قراطيــة المبــعبية ومياةــار وفييــل نــامر 
 ميكونغ.و  تمباو فراياو  مة السادس لس اتيجية التعاو  القتصادن بت أيياوادنوم قر الق

إىل التغلـــب علـــ  التحـــديات باســـت دام جبـــد واـــدد النابـــب العـــام علـــ  أ  مياةـــار تســـع   -55
ولــذل  يُنتوــر مــن اجملتمــل  رموارددــا وقو ــا. وتبــذل مياةــار كــ  ج ــد مكــن لتصــبا  تمعــاا د قراطيــاا 

 واص  تعاونث البّناء مل مياةار ومساعدتث هلا.الدو  أ  ي
  

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 

وفــداا ببيانــات خــدل جلســة التحــاور. وتــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء دــذه اعلســة  93أدىل  -52
 ف اعزء الةا  من دذا التقرير.

 ر ب السودا  بوفد مياةار. -53
اإلثنيـــة والرعايـــة  الرودنجيـــاو اعـــة رأة ويد عـــن قلق ـــا إساء املســـاب  املتعلقـــة بـــاملوأعربـــل الســـ -54

 الصحية داخ  البلد.
وأعربــل سويســرا عــن قلق ــا إساء مــزاعم تفيــد تــدوق انت اكــات حلقــو  اإلنســا  وإساء عــدم  -51

 التصديق عل  العديد من الصكوك الدولية حلقو  اإلنسا .
ل سـيما مـن خـدل و احملـرس منـذ السـتعراض الـدورن المبـام  األولر وأاادت تايلند بالتقدم  -56

 اإلصد ات الدستورية والتمبريعية. 
 مياةار عل  مضاعفة ج وددا ملنل أن تصعيد للنزاع اإلثر. ليمبيت -تيمور واجعل  -57
ســُيحرمو  مــن  ق ــم ف التصــويل خــدل  لكــو  الرودنجيــا وأعربــل تركيــا عــن بــالغ قلق ــا -58

 النت ابات املقبلة.
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وأاـــادت أوكرانيـــا بـــالتوقيل علـــ  التفـــا  الـــوطر لوقـــف إطـــد  النـــار ممبـــرية إىل أ  إجـــراء  -59
 دو اخلنوة احلامسة التالية. 2151انت ابات  رة ونزي ة عام 

 الرودنجيــــــامعاملـــــة  وأعربـــــل اململكـــــة املتحـــــدة عــــــن قلق ـــــا إساء  لـــــة أمـــــور بين ــــــا إســـــاءة -21
 النابفية. والتوترات

العمــ  اعــ ن والتــوترات النابفيــة ف مياةــارر  مــن وأعربــل الوليــات املتحــدة عــن انزعاج ــا -25
عـد ي اعنســيةر والقيـود املفروضــة علـ  بعــ   الرودنجيــاواإلجـراءات احلكوميــة الـيت تــ دن إىل جعـ  

ف ســـعي ا لـــو  تاملعنيـــأصـــحاب املصـــلحة ل احلريـــات العامـــةر واـــجعل احلكومـــة علـــ  التواصـــ  مـــ
 إرساء السدم.

 وأعربل أوروغوان عن قلق ا إساء تقارير عن قوانت جديدة قيز ضد النساء واألقليات الدينية. -22
وأاـــارت بـــيدروس بارتيـــا. إىل اإلصـــد ات السياســـية والجتماعيـــة والقتصـــادية واإلداريـــة  -23

 اإلنسا .وإىل إنمباء م سسة وطنية حلقو  
 وأاادت فييل نام بالتقدم الكبري الذن ،قق ف السنوات األخرية ف تعزيز ومحاية  قو  اإلنسا . -24
وأثنــل ألبانيــا علــ  مياةــار لتنفيــذدا اخلنــة اخلمســية ولماذدــا تــدابري ترمــي إىل التوقيــل علــ   -21

 املعاددات الدولية حلقو  اإلنسا  اليت م تنضم إلي ا بعد.
ــــذ  اإلصــــد ات السياســــية والجتماعيــــةب علمــــاا اعزابــــر أ اطــــل و  -26 القتصــــادية واإلداريــــة من
 ودنحت مياةار عل  ما تبذلث من ج ود للحد من الفقر. 2155 عام
 ور بل األرجنتت بتعاو  مياةار مل املقررة اخلاصة املعنية تالة  قو  اإلنسا  ف مياةار. -27
 إساء قوانت محاية العر  والدين ول ول اإلبقاء عل  عقوبة اإلعدام. وأعربل أس اليا عن قلق ا -28
وأعربـــــل النمســـــا عـــــن قلق ـــــا إساء العنـــــف الـــــذن تتعـــــرض لـــــث األقليـــــات اإلثنيـــــة واضـــــن اد  -29

 املدافعت عن  قو  اإلنسا .
وأعربـــل أذربيجــــا  عــــن تقــــديردا لنضــــمام الدولـــة النــــرر إىل اتفاقيــــة  قــــو  األاــــ ا   -31

قــة وال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة  قــو  النفــ  بمبــح  بيــل األطفــال واســتغدل األطفــال ذون اإلعا
 تعزيز  قو  املرأة.املبذولة للج ود لتقديردا عن و  رف البغاء وف املواد اإلبا ية

 وأعربل البحرين عن قلق ا إساء التن ري والتمييز اإلثنيت ضد املسلمت الرودنجيا ف ولية راخت. -35
ــــار  -32 ــــوطر لوقــــف إطــــد  الن ــــالتوقيل علــــ  التفــــا  ال ــــة ب ــــزويد البوليفاري ــــة فن ور بــــل   وري

 وباإلصد ات الجتماعية والقتصادية الس اتيجية الرامية إىل التغلب عل  الفقر.
ر وــا ف للحالــة في ــاوأاــادت بلجيكــا بالتقــدم الــذن أ رستــث مياةــار منــذ الســتعراض األول  -33

  ات السياسية واإلفراج عن السجناء السياسيت.ذل  اإلصد
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ل سـيما التـدابري املنّفـذة ملنـل جتنيـد األطفـال و ور بل بوتا  بالتدابري املتعلقة تمايـة النفـ ر  -34
 دو  السن القانونية ف القوات املسلحة.

اللجــــوء تقــــارير تفيــــد بتعــــّرض امل ــــاجرين والدج ــــت وملتمســــي ب عمــــدا بوتســــوانا  اطــــل وأ -31
 لسوء املعاملة. الرودنجياو 

وأاـــادت إكـــوادور بالعمليـــة النتقاليـــة الراميـــة إىل تعزيـــز الد قراطيـــة عـــن طريـــق الفصـــ  بـــت  -36
 السلنات وباع ود الرامية إىل المتةال للتوصيات الصادرة عن اعولة األوىل من الستعراض.

لبتـــدابي اجملـــا  والمبــام  وسيـــادة امليزانيـــة ور بــل بـــرو  دار الســدم بتنفيـــذ برنـــامو التعلــيم ا -37
 احلكومية امل صصة للصحة.

ونودــل كمبوديــا بالتقــدم احملــرس ف ،ســت ســب  العــية والبــت التحتيــة واخلــدمات األساســية  -38
 للمجتمعات احمللية ف ولية راخت.

مواصــــلة علــــ  ور بـــل كنــــدا وســــرية التحـــول لــــو ،قيــــق املزيـــد مــــن الد قراطيــــة واـــجعل  -39
 اإلصد ات الدستورية والتمبريعية والقضابية وامل سسية.

ل سـيما التمييـز القـابم و وأعربل اـيلي عـن قلق ـا إساء اسـتمرار انت اكـات  قـو  اإلنسـا ر  -41
 .الرودنجياعل  نوع اعن  واألص  اإلثر والدين ضد  اعة 

 يجية الوطنية للن وض باملرأة.وأعربل الصت عن تقديردا لتنفيذ مياةار النمبط لدس ات -45
كوســتاريكا بالتقــدم احملــرس كجــزء مــن العمليــة النتقاليــة واتفاقــات وقــف إطــد  النــار   أقــرتو  -42

 مل اجملموعات اإلثنية.
مبــــاملة علــــ  ،ويــــ  النت ابــــات المبــــفافة وال أصــــحاب املصــــلحةواــــجعل كرواتيــــا  يــــل  -43

 قراطية والسدم.والتمباركية إىل مسامهة ف تعزيز الد للجميل 
بــالتغريات اهلامــة الــيت  ــدثلر لكن ــا أاــارت إىل أ  مياةــار ل تــزال  علمــاا كوبــا   أ اطــلو  -44

 تاجة إىل اماذ إجراءات ف  الت العم  والتعليم والغذاء.
لـو تنفيـذ التزاما ـا  2155قـ   بـاخلنوات اإلجيابيـة الـيت امـذ ا مياةـار منـذ عـام أقرت و  -41

 ف  ال  قو  اإلنسا .الدولية 
 ور بل اعم ورية التمبيكية بوفد مياةار. -46
ــــة كوريــــا المبــــعبية الد قراطيــــة أ اطــــل و  -47 ــــري ف تنفيــــذ التوصــــيات  علمــــاا   وري بالتقــــدم الكب

 املقبولة خدل اعولة األوىل من الستعراض الدورن المبام .
علقــــة بــــالعر  والــــدين مــــل املعادــــدات ول وــــل الــــداةرك عــــدم قااــــي القــــوانت األربعــــة املت -48

 الدولية حلقو  اإلنسا  اليت أصبحل مياةار طرفاا في ا.
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ـــــو  عـــــن قلق ـــــا إساء النت اكـــــات اخلنـــــرية واملن جيـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا  وإساء  -49 وأعربـــــل جيب
 .الرودنجيا ق ف العتداءات املرتكبة 

لتمييـــز والعنـــف القابمـــة علـــ  أمهيـــة منـــل ومكافحـــة  يـــل أاـــكال اعلـــ  وأكـــدت ال اسيـــ   -11
 أس  عرقية وإثنية ودينية.

و رمـــامم مـــن اعنســـية  الرودنجيـــاوأعربـــل مصـــر عـــن قلق ـــا إساء العتـــداء علـــ  املســـلمت  -15
 وفرض قيود عل   ق م ف  رية التنق  و رية الدين.

 ف السياســـات والقـــانو  رودعـــل إســـتونيا الســـلنات إىل وضـــل  ـــد عميـــل أاـــكال التمييـــز -12
 ضد النساء والفتيات واألقليات و يل الف ات الضعيفة. رواملمارسة

وأعربـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن بـــالغ قلق ـــا إساء أعمـــال العنـــف والكراديـــة والتمييـــز  -13
 العنصرن اليت تتعرض هلا النابفة املسلمة ف مياةار.

والفتيــــاتر ول ســــيما اعتمــــاد اخلنــــة ور بــــل فنلنــــدا بــــاع ود الراميــــة إىل تعزيــــز وضــــل النســــاء  -14
سيما  الس اتيجية الوطنية للن وض باملرأة. واجعل فنلندا تنفيذ عملية لبناء السدم تمبم  اعميلر ول

 .بإجراء  وار سياسي يمبم  اعميلاللتزام الذن تـُُع د ف التفا  الوطر لوقف إطد  النار 
الــــيت عــــزست إرســــاء الد قراطيــــة  2155ام ونودــــل فرنســــا باإلصــــد ات املنفــــذة منــــذ عــــ -11
 ل سيما اإلفراج عن العديد من السجناء السياسيت.و  قو  اإلنسا ر إعمال و 

ور بــل جورجيــا بالعمليــة القابمــة إلرســاء الد قراطيــةر والنضــمام إىل اتفاقيــة  قــو  األاــ ا   -16
 ية والجتماعية والةقافية.ذون اإلعاقةر والتوقيل عل  الع د الدو  اخلا  باحلقو  القتصاد

واــــجعل أملانيــــا مياةــــار علــــ  العتمــــاد علــــ  مــــوارد اجملتمــــل املــــد  لتعزيــــز البي ــــة الوطنيــــة  -17
 اإلنسا . حلقو 
وأعربــل غانــا عــن قلق ــا إساء التعــذيب وســوء املعاملــة اللــذين تتعــرض هلمــا األقليــات اإلثنيــة  -18

 والدينية عل  يد قوات األمن.
ق بالجتــار بالبمبــرر ذكــر وفــد مياةــار أ  مياةــار تتعــاو  تعاونــاا وثيقــاا مــل جريامــا وفيمــا يتعلــ -19

إىل ن كــانو  الةا /ينـــاير مـــواــركاب ا علــ  املســـتويات الةنــابي ودو  اإلقليمـــي واإلقليمــي. وف الفــ ة 
  رم ووجب قانو  مكافحة الجتار باألا ا . 215ر  وكم 2151أيلول/سبتم  

ق وكافحة تبيـي  األمـوال وقويـ  اإلردـابر تعمـ  مياةـار بنمبـاي مـل فريـق آسـيا وفيما يتعل -61
واحملــــيط اهلــــادا املعــــر بغســــ  األمــــوال ومــــل فرقــــة العمــــ  ل جــــراءات املاليــــة التابعــــة لــــثر إضــــافة إىل 

 .2154اعتماددا قانوناا ملكافحة تبيي  األموال وقانوناا ملكافحة اإلرداب عام 
 ر2154. وف آذار/مــارس 2155لوطنيــة حلقــو  اإلنســا  ف أيلول/ســبتم  وأُنمبــ ل اللجنــة ا -65

تةلــة مياةــار ععــ  دــذه اللجنــة مف قــانو  املتعلــق باللجنــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  الاعتمــد ال ملــا  
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بادا باري . وتعم  دـذه اللجنـة تريـة واسـتقدلية. وتصـدر تقـارير اللجنـة ويُـرولج هلـا ف الصـحف. مل
قــو  املعنيــة تو  مســتمر مــل املفوضــية الســامية حلقــو  اإلنســا  ومــل اللجنــة احلكوميــة الدوليــة والتعــا

 اإلنسا  التابعة لرابنة أمم جنوب ار  آسيا.
. وقــدمل 2153وأصــدر الــربي  أمــراا بتمبــكي  عنــة لرصــد  الــة الســجناء السياســيت عــام  -62

م. وسارت دــ لء السـجناء املقـررة اخلاصــة اللجنـة توصـيا ا إىل الــربي  بإصـدار عفـو عــام وخـا  عـن 
املعنيــــة تالــــة  قــــو  اإلنســــا  ف مياةــــار وأعضــــاء ف اللجنــــة الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  وقضــــاة مــــن 
احملكمــــة العليــــا. وســــاعدت اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب األمحــــر ف ،ســــت خــــدمات امليــــاه والصــــرر 

اوى املتعلقـــة بتعـــذيب الســـجناء اللجنـــة ف المبـــك ققـــل الصـــحي واخلـــدمات الصـــحية للســـجناء. و 
 السياسيت وخلصل إىل أما غري صحيحة.

املعــــدقل لقــــانو  إدارة املنــــاطق واأل يــــاء احملينــــة بــــالقرى العمــــ   2152وجــــرلم قــــانو  عــــام  -63
كيــات أو كلي مــا.   511 111أو دفــل غرامــة قــدردا   بســااعــ ن ونــى علــ  معاقبــة اعنــاة بســنة 

ر وظيفت ــا بسدســة 2117عــام أنمبــ ل العمــ  اعــ ن الــيت ب املتعلقــة مبــكاوىالوتــ دن آليــة تقــد  
 بتعاو  مل منومة العم  الدولية.

بمبــح   وــر أســوأ أاــكال عمــ   وأســ م تصــديق الدولــة علــ  اتفاقيــة منومــة العمــ  الدوليــة -64
ــــة ر (582)5999ر األطفــــال ــــة  قــــو  النفــــ . وســــتنور مياةــــار ف إمكاني ــــرياا ف محاي إســــ اماا كب

النضـمام إىل صـكوك دامـة أخـرى مـن صـكوك منومــة العمـ  الدوليـة املتعلقـة تقـو  النفـ ر وــا ف 
 .(538)5973ر ذل  التفاقية بمبح  احلد األدىن لسن الست دام

منومــة للعمـال وأربــاب  5 954ر ُاـكقلل 2155العمـ  لعــام تنوــيم ومنـذ اعتمــاد قـانو   -61
ليكــو  أول منومــة عماليــة علــ   2151ةــار ف قوس/يوليــث العمــ . وأُنمبــا ا،ــاد نقابــات عمــال ميا

الصـــعيد الـــوطر. وعـــدوةا علـــ  ذلـــ ر ُوضـــعل آليـــات ثدثيـــةر وفقـــاا لقـــانو  تســـوية نزاعـــات العمـــ  
 عل  مستوى البلدات واألقاليم والوليات. ر2152 لعام
لــ  تعزيــز ودــي تعمــ  ع ر2152وأصــبحل مياةــار عضــواا ف املنومــة الدوليــة لل جــرة عــام  -66

وى ف املـد  الكـ ى ار فُِتحـل مراكـز يليـة المبـك2153ومحاية  قو  عماهلـا امل ـاجرين. وف عـام 
لعمـــــال ا فُــــِتا اـــــباك لتلقــــي بدغــــاتلتلبيــــة ا تياجــــات العمـــــال امل ــــاجرين. وعــــدوةا علـــــ  ذلــــ ر 

 امل اجرين ف منار يانغو  الدو  لتيسري احلصول عل  فر  عم  ف اخلارج.
مــــن النســــاء مناصــــب دــــام يتعلــــق ومبــــاركة املــــرأة ف احليــــاة السياســــيةر يمبــــغ  عــــدد  وفيمــــا -67

 عدد آخذ ف التزايد.دو وستوى وسيرة وناببة وسير ومديرة عامة وسفرية وبرملانيةر و 
وخــدل اعولــة األوىل مــن الســتعراضر تلقــل مياةــار تســل توصــيات تتعلــق بالتصــديق علــ   -68

ة حلقــو  اإلنســا . وتنفيــذاا لتلــ  التوصــياتر انضــمل مياةــار لتفاقيــة املعادــدات الدوليــة األساســي
 قـو  األاــ ا  ذون اإلعاقـةر وال وتوكــول الختيـارن لتفاقيــة  قـو  النفــ  بمبـح  بيــل األطفــال 
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ر وقعــــل مياةــــار علــــ  الع ــــد 2151واســــتغدل األطفــــال ف البغــــاء وف املــــواد اإلبا يــــة. وف عــــام 
لقتصـــادية والجتماعيـــة والةقافيــةر وال وتوكـــول الختيــارن لتفاقيـــة  قـــو  الــدو  اخلـــا  بــاحلقو  ا

النفــ  بمبــح  ااــ اك األطفــال ف املناسعــات املســلحة. وعــدوةا علــ  ذلــ ر قــررت مياةــار ف تمبــرين 
الـــيت  اتفاقيـــة منادضـــة التعـــذيب أ  تصـــبا عضـــواا ف  موعـــة أصـــدقاء مبـــادرة 2151األول/أكتـــوبر 

وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة  املية التصديق علـ  اتفاقيـة منادضـة التعـذيبترمي إىل ،قيق ع
 .  2124القاسية أو الدإنسانية أو امل ينة تلول عام 

ومـن  يـا املبـدأر تـرف  مياةـار الوليـات القنريــةر وـا ف ذلـ  وليـة املقـررة اخلاصـة املعنيــة  -69
للعمـ  البنّـاء مـن أجـ  تعزيـز واتيـة الوليات ل  يـا بي ـةا متالة  قو  اإلنسا  ف مياةارر أل  دذه 

ومحايـة  قــو  اإلنســا . وتعتقــد مياةــار اعتقــاداا راسـ اا بــح  عمليــة الســتعراض الــدورن المبــام  دــي 
 ايلية األجنل ملعاعة  الت  قو  اإلنسا  ف  يل البلدا  عل  قدم املساواة.

اســــتمرت أســــة أيــــام ف  ناجحــــة واســــتقبلت ا ف سيــــارةلكـــن مياةــــار دعــــل املقــــررة اخلاصــــة  -71
علـــ  املضـــي ف تنويـــل مصـــادر معلوما ـــا  اخلاصـــة . واـــجعل مياةـــار املقـــررة 2151آب/أغســـن  

 يـــل المبـــواغ  الربيســـية املتعلقـــة تقـــو   ت معاعـــةكـــي ل يتضـــمن تقريردـــا مـــزاعم وممينـــات. وجـــر 
فــد أ  مياةــار ل ينبغــي أ  تبقــ  بعــد اي  علــ  إىل  ــد كبــري. ولــذل  ي كــد الو  اإلنســا  ف مياةــار

 جداول أعمال  ل   قو  اإلنسا  واللجنة الةالةة.
مــن الدســتور املســاواة أمــام القــانو  عميــل األاــ ا  وتــوفر احلمايــة  347وتضــمن املــادة  -75

يدد أو ألّ  يـز ال،ــاد ضـد أن مـواطن علـ  أسـاس العـر  أو املــ 348القانونيـة هلـم. وتضـمن املـادة 
 الرمسي أو املركز أو الةقافة أو اعن  أو الةروة.نصب الديانة أو امل

وتنفــذ مياةـــارر بالتعـــاو  مـــل برنـــامو األمـــم املتحـــدة اإلةـــابير بـــرامو تتعلـــق بســـيادة القـــانو   -72
ف أســلوب عمــ  قــوة المبــرطة ف مياةــار  قــو  اإلنســا  ومــو  لوالوصــول إىل العدالــة. وقــد أُدرجــ

واخلفـــارة اجملتمعيـــة. وأُرســـ  ممبـــروع القـــانو  املتعلـــق باملســـاعدة القانونيـــة إىل ال ملـــا   ـــوره اإلنســـا  
 ملناقمبتث وإقراره.

واستعرضل عنة استمبـارية قانونيـة القـوانت املعمـول هبـا ععل ـا متسـقةا مـل الدسـتور واملعـايري  -73
 قانوناا. 589عّدلل مياةار وألغل وسّنل  ر2155الدولية. ومنذ عام 

"القــوانت األربعــة"ر يتمةــ  دــدر القــانو  املتعلــق تمايــة الصــحة والتنســيق ف   وفيمـا يتعلــق ب -74
 ــال تزايــد عــدد الســكا  ف احلــد مــن الفقــر وتعزيــز صــحة األم والنفــ  ف ســيا  النمــو الســكا . 

 املمتةلت أل كامث.ول ينى عل  عقوبات لغري الولدات مباعدة تقييد  ي در القانو  إىل ول
مـــن الدســـتور علـــ  أ  لكـــ  مـــواطن احلـــق ف  ريـــة املعتقـــد والـــدين واحلـــق ف  34وتـــنى املـــادة  -71

 التعبد عل  قدم املساواة مل ايخرين. وجييز قانو  تغيري الديانة اعتنا  ديانة أخرى بالمبك  السليم.
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لبوذيــات الــزواج مــن رجــال غــري لر حيــّق ف مياةــار زواج البوذيــاتبــوووجــب القــانو  اخلــا   -76
بـــوذيت. ويـــنّى علـــ   ريـــة التعبـــد للمـــرأة البوذيـــة الـــيت تتـــزوج مـــن رجـــ  غـــري بـــوذن وحيمـــي  قـــو  

 اإلنسا  األساسية للنساء البوذيات.
  وأ  و بوذيــ ر أاــار الوفـد إىل أ  أغلبيــة سـكا  مياةــارالــزواج األ ـادنوفيمـا يتعلــق بقـانو   -77

ل حيوــر تعــدد الزوجــات. وي ــدر القــانو  إىل منــل التعقيــدات الــيت تنمبــح عــن القــانو  العــرف ملياةــار 
 تعدد الزوجات.

صـــكوك دوليـــة حلقـــو  توقيـــل علـــ  مكانيـــة المـــن اعتبـــار إلمياةـــار ا أولتـــث ور بـــل اليونـــا  وـــ -78
 اتفاقية منادضة التعذيب.من مة   اإلنسا 
فاوضــــات الراميــــة إىل إنمبــــاء مكتــــب التقــــدم ف املعــــدم وأعربــــل غواتيمــــال عــــن قلق ــــا إساء  -79

 للمفوضية السامية حلقو  اإلنسا  ف مياةار.
بـت تتلـف األديـا  عـن فيمـا الكرسي الرسو  بـاع ود الراميـة إىل تعزيـز السـلم واحلـوار أقر و  -81

 طريق إنمباء  موعة الصداقة بت األديا .
 احملاماة.وأاارت دنغاريا إىل ضرورة إصد. القضاء وتنويم م نة  -85
وأعربــل آيســلندا عــن قلق ــا إساء تقــارير تفيــد بتزايــد  ــالت العنــف الــدير وعــدم التحقيــق  -82

 ف اهلجمات اليت تُنفذ بدافل الكرادية القومية والعنصرية والدينية.
ور بـــــل اهلنـــــد بتوقيـــــل مياةـــــار مـــــ خراا علـــــ  الع ـــــد الـــــدو  اخلـــــا  بـــــاحلقو  القتصـــــادية  -83

افيــة ممبــريةا إىل اخلنــوات اإلجيابيــة الراميــة إىل ضــما  إجــراء انت ابــات  ــرة ونزي ــة والجتماعيــة والةق
 .2151عام 
وأاـــارت ماليزيـــا إىل التحـــديات الـــيت تواج  ـــا مياةـــار ف ضـــما   قـــو  متســـاوية مل تلـــف  -84

 األقليات اإلثنية ف البلد. 
ح  اإلصــد ات التمبــريعية اخلنوات املت ــذة بمبــبــاا علمــ  وريــة إيــرا  اإلســدمية أ اطــل و  -81

والنضــــمام إىل اتفاقيــــة  قــــو  األاــــ ا  ذون اإلعاقـــــة وال وتوكــــول الختيــــارن لتفاقيــــة  قـــــو  
 النف  بمبح  بيل األطفال واستغدل األطفال ف البغاء وف املواد اإلبا ية. 

إساء  بالتفـــا  الـــوطر لوقـــف إطـــد  النـــار لكن ـــا قالـــل إمـــا تمبـــعر بـــالقلق أيرلنـــداور بـــل  -86
 القيود املفروضة عل  وسابط اإلعدم و رية التعبري. 

 لمجتمل الدو . لبناء الك اار اإلور بل إسرابي  بعملية إرساء الد قراطية اليت اننلقل ب -87
وأاـــادت إيناليـــا بالتقـــدم احملـــرس لـــو إرســـاء الد قراطيـــة والوفـــا  الـــوطر واـــجعل مياةـــار  -88

 عل  املضي ف دذا النريق. 
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ور بــــل اليابــــا  بالتفــــا  الــــوطر لوقــــف إطــــد  النــــار وألقــــل الضــــوء علــــ  أمهيــــة إجــــراء  -89
 النت ابات ف جو من احلرية والنزادة. 

الكويــل بــاخلنوات الــيت امــذ ا مياةــار لتحديــد األســباب اعذريــة ألعمــال العنــف أقــرت و  -91
 اليت  دثل م خراا ف ولية راخت. 

ور بـــل   وريـــة لو الد قراطيـــة المبـــعبية بالتقـــدم احملـــرس ف تعزيـــز  ريـــة التعبـــري والتجمـــلر  -95
 و،ست ال نامو التعليمي وخدمات الرعاية الصحيةر وقكت املرأة. 

واــــــجعل لتفيــــــا مياةــــــار علــــــ  اســــــت دام اخلــــــ ة القيقمــــــة للمكلفــــــت بوليــــــات ف إطــــــار  -92
  . اإلجراءات اخلاصة است داماا أفض

وأعربـــل ليبيـــا عـــن قلق ـــا إساء انت اكـــات  قـــو  اإلنســـا  والتمييـــز العنصـــرن الـــذن يواج ـــث  -93
 ف  يا م املدنية والسياسية والةقافية.  الرودنجيا

وأعربـــل ليتوانيـــا عـــن قلق ـــا إساء اســـتمرار مارســـة التعـــذيب ف أمـــاكن ال تجـــاس واـــجعل  -94
 حلقو  اإلنسا .  مياةار عل  إنمباء مكتب للمفوضية السامية

 وأعربل لكسم غ عن قلق ا إساء  رية التعبري ووضل الرودنجيا وغريدم من األقليات اإلثنية.  -91
ور بـــل إندونيســـيا بـــاللتزام القـــون بالد قراطيـــة وبتعزيـــز ومحايـــة  قـــو  اإلنســـا  وبالتقـــدم  -96

 احملرس ف دذه اجملالت. 
الراميـــة إىل ،ســـت التعلـــيم والصـــحة وضـــما   قـــو  املكســـي  بـــال امو واملبـــادرات أقـــرت و  -97

 األا ا  ذون اإلعاقة. 
ســـــن سواج الفتيــــــا  وإساء  ـــــد أدىن لوأعـــــرب اعبـــــ  األســـــود عـــــن قلقـــــث إساء عـــــدم تنبيـــــق  -98

 ممبروعية سواج الفتيات اعتباراا من سن الرابعة عمبرة. 
الســــ اتيجية الوطنيــــة واــــجعل ناميبيــــا مياةــــار علــــ  مصــــيى مــــوارد كافيــــة لتنفيــــذ اخلنــــة  -99

 .  فعالا  تنفيذاا  2122-2153للن وض باملرأة للف ة 
وأعربل نيبال عن تقديردا للج ود الـيت تبـذهلا مياةـار لتنفيـذ التوصـيات منـذ اعتمـاد تقريردـا  -511

 األو  ف إطار الستعراض الدورن المبام . 
أعربــل عــن قلق ــا إساء الزيــادة  ور بــل دولنــدا بــإطد  ســرا. الســجناء السياســيت؛ لكن ــا -515

 ف عدد السجناء السياسيت والصحافيت احملتجزين.  2151اليت سجلل منذ عام 
علـــ   اوأعربـــل نيوسيلنـــدا عـــن قلق ـــا إساء  مـــية بعـــ   موعـــات األقليـــاتر وتقييـــد قـــدر  -512

 املمباركة ف انت ابات تمبرين الةا /نوفم . 
ودنـــحت  روالســـدمصـــاحلة تـــدعيم الد قراطيـــة واملمةـــ   ت مـــنوأاـــارت نيكـــاراغوا إىل ،ـــديا -513

 مياةار عل  ما أجرتث من إصد ات لتحقيق تل  األددار. 
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محايـة وتعزيـز  قـو  اإلنسـا  وأاـارت اإلصـد ات املدخلـة علـ  ور بل نيجرييا و تلـف  -514
 قانوناا.  575إىل أ  تل  اخلنوات اعري ة أدت إىل تعدي  أو إلغاء أو سن 

وأعربــــل النــــرويو عــــن قلق ــــا إساء  ــــالت العتقــــال خــــدل املوــــادرات الســــلمية واســــتمرار  -511
 ال تجاس التعسفي للسجناء السياسيتر والتدابري العقابية املتعلقة باإلج اض غري القانو . 

 ا. وأكدت سلننة عما  أمهية تعزيز  قو  اإلنسا  ف ضوء أعمال العنف املتواصلة ضد الرودنجي -516
تصـــديق مياةـــار علـــ  بلتعزيـــز  قـــو  اإلنســـا ر و ســـارية وأاـــادت باكســـتا  بالتمبـــريعات ال -517

 الصكوك الدولية حلقو  اإلنسا . 
بعمليـــــة التمبـــــاور الواســـــعة إلعـــــداد التقريـــــر الـــــوطر ور بـــــل بتنفيـــــذ اا علمـــــبنمـــــا أ اطـــــل و  -518

 التوصيات الصادرة عن اعولة األوىل من الستعراض. 
واــجعل بــاراغوان مياةــار علــ  املضــي ف التصــديق علــ  صــكوك  قــو  اإلنســا  وتعزيــز  -519

 التعاو  مل املفوضية السامية حلقو  اإلنسا . 
واــجعل بولنــدا مياةــار علــ  ضــما  التســجي  الفعلــي عميــل األطفــال املولــودين ف مياةــار  -551

 دو  أن قييز.
وج ــــــود تعزيــــــز الســــــلم واإلصــــــد ات الراميــــــة إىل ور بــــــل ال تغــــــال بــــــالتنورات اإلجيابيــــــة  -555
 الد قراطية.  إرساء
ول ــــــد ال،ــــــاد الروســــــي مــــــل الرتيــــــا. التحــــــولت السياســــــية وأاــــــاد بتحســــــن احلمايــــــة  -552

 الجتماعية للعمال. 
 روأعربـــل إثيوبيـــا عـــن تقـــديردا لتنفيـــذ اخلنـــة اخلمســـية احلاليـــةر واألدـــدار اإلةابيـــة ل لفيـــة -553

 لتحقيق اإلصد. القتصادن والجتماعي.  2121عام ووضل رؤية 
وأعربـــل الســــنغال عــــن قلق ــــا إساء إعــــداد ممبـــاريل قــــوانت عــــن محايــــة العــــر  والــــدينر وإساء  -554

 .  الرودنجياالتمييز ضد 
واـــجعل صـــربيا مياةـــار علـــ  مواصـــلة تعاومـــا مـــل آليـــات األمـــم املتحـــدة حلقـــو  اإلنســـا   -551

 قدم املساواة مل الرجال ومنل الجتار.  وضما  محاية النساء عل 
و ةـــل مياةـــار علـــ   الرودنجيـــاوأعربـــل ســـرياليو  عـــن قلق ـــا إساء التقـــارير املتعلقـــة وعاملـــة  -556

 تمبجيل التساما الدير. 
ســـــــنغافورة بتنفيـــــــذ سياســـــــات راميـــــــة إىل تعزيـــــــز احلوكمـــــــة وتلبيـــــــة ال تياجـــــــات أ اطـــــــل و  -557

 .   املواطني الجتماعية القتصادية
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واــجعل ســلوفاكيا مياةــار علــ  تعزيــز تعاومــا مــل  لــ   قــو  اإلنســا  وآليــات اخلـــ اء  -558
 التابعة لث. 

وأعربـــل ســـلوفينيا عـــن قلق ـــا إساء وجـــود ف ـــات تتلفـــة مـــن املواطنـــة وإساء العتـــداءات الـــيت  -559
 م. لة هلكفو واألقليات األخرى وانت اك  قو  اإلنسا  امل الرودنجيايتعرض هلا مسلمو 

بـــاخلنط أقـــرت وأاـــارت إســـبانيا إىل النت ابـــات املقبلـــة وإىل التحســـن ف احلريـــات العامـــة و  -521
 الرامية إىل اعتماد تمبريعات تتعلق بالعنف اعنسا . 

للجميـل بـاع ود الراميـة إىل جعـ  احليـز الـد قراطي أكةـر  ـولا اا علمـلنكا  سرنأ اطل و  -525
 اسيةر ور بل باإلجراءات املت ذة لضما   قو  النف . من خدل اإلصد ات السي

ــــرامو اإلصــــد.  -522 ــــذ ب ــــت مــــن جديــــد اســــتعداددا للتعــــاو  مــــل مياةــــار ف تنفي وأكــــدت الفلب
 ف املننقة.  وردا اإلنسا  القتصادن والجتماعي من أج  ،قيق تنمية مستدامة 

س منــذ اعولـة األوىل مـن السـتعراض الــدورن وقـدمل قريغيزسـتا  خدصـة إجيابيــة عـن التقـدم احملـر  -523
 المبام  ممبريةر عل  وجث التحديدر إىل التقدم ف اجملالت السياسية والجتماعية القتصادية. 

 ور بل   ورية كوريا بإطد  سرا. السجناء السياسيت وإنمباء عنة  قو  اإلنسا .  -524
مياةــار الضــوء علــ  توقيع ــا ســلط وفــد األطفــال ف النزاعــات املســلحةر وضــل وفيمــا يتعلــق ب -521

علــ  ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة  قــو  النفــ  بمبــح  ااــ اك األطفــال ف املناسعــات املســلحة ف 
 641. ومنـــذ التوقيـــل علـــ  مـــذكرة تفـــادم مـــل األمـــم املتحـــدةر ســـرّ. اعـــية 2151أيلول/ســـبتم  

. 2154لقانونيــة بعــدر وم جينلــد أن اــ ى ،ــل الســن القانونيــة منــذ عــام  نــداا م يبلغــوا الســن ا
ويـنى القـانو  العســكرن وقـانو  العقوبـات علــ  مسـاءلة ومعاقبــة كـ  عسـكرن أو مــد  جينـد طفــدا 

 م يبلغ السن القانونية. 
فيــث بوضــل  ــد  تع ــدتــار ي ت إعــد  التــزامعلــ   2154ووقعــل مياةــار ف  زيرا /يونيــث  -526

للعنـــف اعنســـي ف  ـــالت النـــزاع. ووصـــلل مياةـــار إىل املر لـــة الن ابيـــة مـــن صـــياغة قـــانو   لـــي 
آراب ــــا بمبــــح  دــــذا املســــامهة بللتصــــدن للعنــــف ضــــد املــــرأة. وســــتدع  منومــــات اجملتمــــل املــــد  إىل 

ات الصـلة الــيت جـرابم جنســية وفقـاا للقــوانت ذ  رتكبـو ياملمبـروع. ويعاقـب الضــباي العسـكريو  الــذين 
ــــرم مــــ خراا ممبــــددةتــــنى علــــ  عقوبــــات  . ويتضــــمن التفــــا  الــــوطر لوقــــف إطــــد  النــــار الــــذن أُب

 أ كاماا تتعلق بالمتناع عن أن اك  من أاكال العتداء والعنف اعنسيت. 
؛ وُخفضــل العقوبــات املفروضــة 2154وُعــّدل قــانو  التجمعــات واملســريات الســلمية عــام  -527

جاجــــات دو  احلصــــول علــــ  إذ  مســــبق إىل النصــــف. وُ ــــددت األمــــاكن العامــــة علــــ  تنوــــيم ا ت
امل صصــة للموــادرات الســـلمية. وعــدوة علــ  ذلـــ ر دخــ  قــانو  تســـجي  اعمعيــات  يــز النفـــاذ 

 ل تفرض فيث أية عقوبة. وتسجي  اعمعيات أمر طوعي. إذ  ؛2154عام 
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بــات عامــة  ــرة ونزي ــة واــفافة وتعدديــة انت اتنوــيم وأعــرب الــربي  عــن التــزام ل لــب  فيــث ب -528
. وُ ــددت معــايري أدليــة املراــحت والنــاخبت ،ديــداا واضــحاا ف 2151تمبــرين الةــا /نوفم   8ف 

القـــوانت النت ابيـــة. وجيـــب أ  يكـــو  أن اـــ ى يـــود ال اـــا لدنت ابـــات مواطنـــاا كمـــا جيـــب أ  
واطنت دو  غــريدم. وتننبــق تلــ  املعــايري يكــو  والــداه مــواطنت أيضــاا. وباملةــ ر حيــق التصــويل للمــ
 الدين.  وأنوع اعن   وأالعر   وأعل   يل املراحت بغ  النور عن النتماء السياسي 

وتنوـــر اللجنـــة املركزيـــة إلدارة اســـت دام األراضـــي ف املســـاب  املتعلقـــة تيـــاسة األراضـــي. وجيـــرن  -529
إىل أصــحاهبا المبــرعيت. وُأصــدرت اــ ادات احليــاسة  تنفيــذ املبــادا التوجي يــة اخلاصــة بإعــادة األراضــي

ف املابة مـن  مـ  املـزارعت ف  يـل ألـاء البلـد. ووصـلل صـياغة السياسـة  91العقارية للمزارع لنسبة 
 الوطنية لست دام األراضي إىل مر لت ا الن ابيةر ودي خنوة رابدة لو سّن قانو  وطر اام . 

برنـامو التعلـيم البتـدابي اجملـا  والمبـم . واعُتمـد دـذا ال نـامور الـذن وما فت ـل مياةـار تنفـذ  -531
. ووفقــــاا لقــــانو  التعلــــيم الــــوطرر ســــيجرن 2153يضــــم  يــــل التدميــــذ وــــا فــــي م ذوو اإلعاقــــةر عــــام 

 اعتماد الدمركزية ف نوام التعليم العا ر وسُيسما ترية التعليم والتعلم واإلدارة ف دذا القناع.
ننــا   ريــات  يــل األقليــات اإلثنيــة.  2151سيوّســل قــانو  محايــة احلقــو  اإلثنيــة لعــام و  -535

لغــة وثقافـة وتقاليــد مــو  ف املــدارس دراســة فعلـ  ســبي  املةــالر سـيتمكن النــدب ف وليــة مــو  مـن 
إىل إتا ـــة  2154ف تمبـــرين الةـــا /نوفم  أعلنـــل احملليـــة خـــدل ســـاعات الدراســـة. و ـــدر خنـــة 

 ندب املناطق اإلثنية. للوصول إىل التعليم العا  ان فر  املزيد م
ف املابــــة مــــن النــــاتو احمللــــي  1وســــتعمد احلكومــــة إىل سيــــادة ميزانيــــة الصــــحة تــــدرجيياا بنســــبة  -532

. وتعمـــ  مياةـــار علـــ  ،قيـــق تغنيـــة صـــحية اـــاملة ومفيـــف العـــبء املـــا  عـــن 2156اإل ـــا  عـــام 
 .  2155لضعيفة. وقد صدرت تسعة قوانت تتعلق بالصحة منذ عام الفقراء وغريدم من اجملموعات ا

. وقــد أُعيــد الســلم والســتقرار إىل وليــة "الرودنجيــا"وف مياةــارر ل توجــد أقليــة ،مــ  اســم  -533
أفــراد تمبــريد ف خســابر ف األروا. واملمتلكــات و ف  2152راخــت. وتســّبب العنــف النــابفي عــام 

يــة راخــت. وللتحقيــق ف تلــ  األ ــداقر اــّكلل احلكومــة عنــة ،قيــق. النــابفتت ف ولمــن كلتــا 
اللجنــة مــن اســتنتاجاتر ُاــكلل عنــة مركزيــة لتحقيــق الســتقرار  تلــ وبنــاءا علــ  مــا خلصــل إليــث 

 والتنمية ف ولية راخت. وتقوم دذه اللجنة بتنفيذ توصيات عنة التحقيق.
وخــدمات التعلــيم عميــل املمبــردين. وأُتــيا اجملــال  وقــدمل احلكومــة الغــذاء والعنايــة الصــحية -534

منومــــــة دوليــــــة لتقــــــد  املســــــاعدة اإلنســــــانية هلــــــ لء األاــــــ ا . وأُعيــــــد تــــــوطت  21ألكةــــــر مــــــن 
 عابلة ممبردة ف مناطق ا األصلية أو ف أماكن جديدة بمبك  طوعي. 2 111  وا 
عمليـة التحقـق مـن اعنسـية. بناقـات اهلويـة امل قتـة ببناقـات جديـدة لتسـريل جرى تعوي  و  -531

؛ وُمنحــل اعنســية ألكةــر 2154وأُطلــق ممبــروع جتــريق للتحقــق مــن اعنســية ف وليــة راخــت عــام 
 ا ى. 911من 
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ول تُفــرض أيــة قيــود علــ  التنقــ  ف املنــاطق الــيت اعتــادت في ــا النوابــف علــ  العــية معـــاا  -536
وتمبــجل  رتتســاد  مياةــار مــل خنــاب الكراديــة. ول عقابــدبوبــام. فمياةــار بلــد متعــدد اإلثنيــات وال

 احلكومة واجملتمل املد  عل  احلوار بت األديا  ف  يل ألاء البلد.
نا ــة الــيت  ــدد األروا. الالت احلــ ــا فيوتمبــعر مياةــار بقلــق بــالغ إساء املعانــاة الــيت تتســّبب  -537

  اولو كـــانوا حيـــا صـــاا   5 111عـــن  ريـــب األاـــ ا  والجتـــار بالبمبـــر. وأنقـــذت مياةـــار  ـــوا  
. وقُــدم 2151بــت أيار/مــايو وقوس/يوليــث مناســبات ثــدق ف الفــرار مــن بلــددم ف قــواربر وذلــ  

ف املابــة مــن  81وىا م قــل وأغذيــة وخــدمات رعايــة صــحية. وكــا  أكةــر مــن حهلــ لء األاــ ا  مــ
 أُعيد تر يل م إليث. و ء األا ا  مواطنت من بلد  اور د ل
ــــوبر  51وكــــا  التوقيــــل علــــ  اتفــــا  وطــــر لوقــــف إطــــد  النــــار ف  -538  2151تمبــــرين األول/أكت

 ج ود املصاحلة الوطنية. ومّة  دذا التفا  أرضية للمصاحلة الوطنية وسيُتبل توار سياسي.  معلمة ف
ــــة اإلعــــداموُأخــــذ بالقــــانو  العــــامر وقــــد ورثــــل مياةــــار نوــــام  -539 . لكــــن ووجــــب القــــانو  عقوب

دـــذه العقوبـــة إل بنـــاءا علـــ   كـــم مـــابي صـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا. وم تُنفـــذ دـــذه   كـــن تنفيـــذ ل
 ن كانــل أعمــاردم دو  ــق اجملــرمت الــذيف . ول تصــدر أ كــام اإلعــدام 5988العقوبــة منــذ عــام 
 .  ةوقل ارتكاب اعر  السادسة عمبرة

ويعمــ  ثدثــة خــ اء مــن املفوضــية الســامية علــ  األقــ  بــدوام كامــ  ف مياةــار  اليــاا. وســبق  -541
ملياةــار أ  اق  ــل اضــندع املفوضــية الســامية بوليــة تعــاو  تقــر وقالــل إ  دــذه الوليــة ينبغــي أ  

 تكو  سبيدا للمضي قدماا ف التعاو . 
كــرر تحكيــد  ملــا عــّ وا عنــث مــن اــواغ  تتعلــق وياةــار و واــكر النابــب العــام  يــل املتحــدثت -545

وموضــوع الســـجناء  رر ومن ـــا املســاواة بــت اعنســـتف وقـــل ســابقالوفــد  أثاردــابعــ  القضــايا الـــيت 
السياسيت والعفـور واحلـد مـن الفقـرر والنت ابـات العامـة املقبلـةر والتصـديق علـ  املعادـداتر و ريـة 

 نسية.الدينر وسيادة القانو ر واع
 عزم مياةار عل  مواصلة مساعي ا فيما يتعلق تقو  اإلنسا .تحكيد النابب العام كرر و  -542

  
 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

 
خاال  جلساة التحااور/الواردة  ا ماة نظرت ميانماار ياي التوصايات التالياة التاي   ادم   -543
 :، وهي تحظى بتأييدهاأدناهبها 

مواصاااالة ساااااعيها نحاااااو االنقاااااماا يلاااااى االتفا ياااااات ا ساساااااية لحقاااااوق  543-5
 اإلنسان )بيالروس(؛

 
 

 م ،رر الستنتاجات والتوصيات. ** 



 A/HRC/31/13 

 

16/39 GE.15-22694 

 

النظااار ياااي التلاااديق علاااى معاهااادات حقاااوق اإلنساااان التاااي لااا  تلاااد ق  543-2
 عليها بعد )اليابان(؛

النظاار ياااي التلااديق علاااى اللاااور الدولياااة الر يسااية لحقاااوق اإلنساااان  543-3
 لتي ل  تلبح دولة طرياا ييها بعد )نيااراغوا(؛ا

االنقاااماا يلاااى اللااااور الدولياااة الر يساااية لحقاااوق ياااي النظااار بايجابياااة  543-4
ال ساايما العهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق و اإلنسااان، التااي لاا  تلاابح طرياااا ييهااا بعااد، 

 المدنية والسياسية واتفا ية مناهقة التعذيب )ييي  ناا(؛
النظااار ياااي االنقاااماا يلاااى اللااااور الدولياااة لحقاااوق اإلنساااان التاااي لااا   543-1

العهاااد الااادولي اللااااق باااالحقوق المدنياااة والسياساااية  ومنهااااتلااابح طريااااا ييهاااا بعاااد، 
 واالتفا ية الدولية لحماية حقوق جميع العما  المهاجرين وأيراد أسره  )الفلبين(؛

لحقوق المدنيااااة النظاااار يااااي التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااا 543-6
لاااااء عقوباااة إلاا ، وذلااام تمهيااادوالسياساااية والبروتو اااو  االختيااااري الثااااني الملحاااق بااا 

 اإلعداا يلااءا تاماا )ناميبيا(؛
النظاااار يااااي التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة  543-7

 ؛والسياسية )الواليات المتحدة ا مرياية(
للااق باالحقوق اال تلاادية واالجتماعياة التلديق على العهد الادولي ا 543-8

 والثقايية )غانا(؛
النظاار يااي التلااديق علااى االتفا يااة الدوليااة للققاااء علااى جميااع أ اااا   543-9

التمييااز العنلااري، والعهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق اال تلااادية واالجتماعيااة والثقاييااة، 
 راد أسره  )ملر(؛واالتفا ية الدولية لحماية حقوق جميع العما  المهاجرين وأي

 التو يع على اتفا ية مناهقة التعذيب )يرنسا(؛ 543-51
التلااااديق علااااى البروتو ااااو  االختياااااري التفا يااااة حقااااوق ال فاااال بشااااأن  543-55

 ا ترار ا طفا  يي المنازعات المسلحة ) يلي( ) رواتيا(؛
التلاااااديق علاااااى البروتو اااااو  االختيااااااري بشاااااأن ا اااااترار ا طفاااااا  ياااااي  543-52
 عات المسلحة )لاسمبرغ(؛المناز 
النظاار يااي يماانيااة التلااديق علااى البروتو ااو  االختياااري بشااأن ا ااترار  543-53

 ا طفا  يي المنازعات المسلحة )بنما(؛
التلااااديق علاااااى باتلاااااذ جميااااع التااااادابير الالزمااااة الرامياااااة يلااااى تساااااريع  543-54

 )سلويا يا(؛ البروتو و  االختياري بشأن ا ترار ا طفا  يي المنازعات المسلحة
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تسريع عملية يعادة صاياغة  اانون ال فال ماع مراعااة اوراء والمقترحاات  543-51
 التي  دمتها منظمات المجتمع المدني )بوتان(؛

 مواصلة تعزيز السل  والتنمية والديمقراطية ) مبوديا(؛ 543-56
ضاااااامان اسااااااتمرارية عمليااااااة يرساااااااء الديمقراطيااااااة التااااااي  اااااارع  ييهااااااا  543-57

 )نيبا (؛ الحاومة
مواصاااالة عمليااااة يرساااااء الديمقراطيااااة عاااان طريااااق يعااااادة هيالااااة  ااااوات  543-58

 الشرطة المحلية )اليونان(؛
مواصاااالة يصااااالحاتها الديمقراطيااااة لتحقيااااق االزدهااااار والرياااااه للشااااعب  543-59

 ليشتي(؛ - والوطن )تيمور
اعتماااااااد نهااااااق  ااااااا   علااااااى حقااااااوق اإلنسااااااان لااااااد  تلاااااامي  وتنفيااااااذ  543-21

 لرامية يلى يرساء الديمقراطية يي البلد )البرتاا (؛اإلصالحات ا
مواصااااااالة المقاااااااي ياااااااي تحساااااااين حماياااااااة وتعزياااااااز حقاااااااوق اإلنساااااااان ياااااااي  543-25
 )أذربيجان(؛  البلد
مواصااااالة باااااذ  الجهاااااود لحماياااااة حقاااااوق اإلنساااااان وتعزيزهاااااا وتحساااااين  543-22

 الظروف المعيشية ) يرغيزستان(؛
 ااد تااإدي يلااى نزاعااات ور حالااة ظهاامواصاالة ييااالء اهتماااا خاااق لمنااع  543-23

 على أسس يثنية ودينية )االتحاد الروسي(؛
اإلثنياااة،  جماعااااتاعتمااااد تشاااريعات تقااامن حماياااة حقاااوق اإلنساااان لل 543-24
 يي ذلم مشار تها يي القرارات الحاومية )سلويينيا(؛  بما

ال سااايما ا طفاااا  والنسااااء و تحقياااق وتعزياااز الحماياااة للففاااات القاااعيفة،  543-21
وبااااذ  مزيااااد ماااان الجهااااود إل اااارار المجموعااااات اإلثنيااااة  ،وذوو اإلعا ااااة والمساااانون

 والدينية يي حياة مجتمع ميانمار )الارسي الرسولي(؛
مواصااااالة جهودهاااااا لتاااااويير الحماياااااة والرعاياااااة لسااااااانها مااااان المسااااانين  543-26

 وغيره  من الففات القعيفة )بروني دار السالا(؛
بااين يفااات الشااعب لتجن ااب النزاعااات يمااا يمواصاالة محادثااات السااالا  543-27

 اإلثنية والدينية وتعزيز عملية الملالحة الوطنية يي البلد )يثيوبيا(؛
اتلااااذ يجاااراءات إل ااارار ماااا تبقاااى مااان جماعاااات مسااالحة مااان خاااار   543-28

المجموعاات اإلثنيااة الر يسااية الثماان التااي و  عاا  مااإخراا االتفااق الااوطني لو ااف النااار، 
 )يسرا يل(؛ شمل الجميعتيي عملية سالا 
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ضااااامان حسااااان ساااااير عمااااال لجناااااة الرصاااااد المشاااااتر ة ولجناااااة االتحااااااد  543-29
 المشتر ة لحوار السالا )يسرا يل(؛

مواصلة تدعي  نظامها لتعزيز وحماياة حقاوق اإلنساان، ماع يياالء اهتمااا  543-31
 خاق للحماية االجتماعية للساان )بيالروس(؛

يااااي  8اال تلاااادي الساااانوي عناااد متوسااا   ااادره الحفاااال علاااى النماااو  543-35
 الما ة )جمهورية  وريا الشعبية الديمقراطية(؛

تحقيااااق السااااالا ماااان أجاااال مواصاااالة التر يااااز علااااى التنميااااة اال تلااااادية  543-32
 المستداا وضمان التمتع بحقوق اإلنسان )يثيوبيا(؛

اإلدارياة مواءمة عملية اإلصاالحات السياساية واالجتماعياة اال تلاادية و  543-33
 مع التزاماتها الدولية يي مجا  حقوق اإلنسان )نيااراغوا(؛

النماااو اال تلاااادي، بشاااأن مواصااالة تعزياااز التااادابير اللاااحيحة المتلاااذة  543-34
 ما يي  صالح  عبها )جمهورية ينزويال البوليفارية(؛ل

السياساااااي واالجتمااااااعي اال تلاااااادي  الحفاااااال علاااااى زخااااا  اإلصاااااال  543-31
 االحتياجات االجتماعية اال تلادية لساانها ) وبا(؛ واإلداري لتلبية

تسااريع اإلصااالحات السياسااية واالجتماعيااة اال تلااادية واإلداريااة لتلبيااة  543-36
 االحتياجات االجتماعية اال تلادية لشعبها )جمهورية ييران اإلسالمية(؛

مواصااالة تساااريع زخااا  اإلصاااالحات السياساااية واالجتماعياااة اال تلاااادية  543-37
اإلدارياااة للمقاااي ياااي تلبياااة االحتياجاااات االجتماعياااة اال تلاااادية لشاااعبها )جمهورياااة و 

 الو الديمقراطية الشعبية(؛
يااااي اا متناساااابالنمااااو اال تلااااادي   ااااوناتلاااااذ التاااادابير الالزمااااة لقاااامان   543-38

ملتلااف أنحاااء البلااد وضاامان أن يعااود بالفا اادة علااى جميااع الساااان، بمااا يااي ذلاام 
 أ ليات البلد ) وبا(؛

ياااي ملتلاااف اا متناسااابالنماااو اال تلاااادي جعااال اتلااااذ التااادابير الالزماااة ل 543-39
علاى وجا  ا  لياات بماا ياي ذلام  ،أجزاء البلد وضمان أن يعود بالفا دة على الجميع

 )جمهورية ييران اإلسالمية(؛الللوق 
مواصاااالة السااااعي يلااااى تحقيااااق أهااااداف التنميااااة المسااااتدامة )جمهوريااااة  543-41

 البوليفارية(؛ينزويال 
أهاااداف التنمياااة ماااا لااا  صااالة مااان تنفياااذ السياساااات الرامياااة يلاااى تحقياااق  543-45

بحياااااك تاااااتمان جمياااااع المجتمعاااااات المحلياااااة وا  اااااالي   ،0202المساااااتدامة لعااااااا 
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اللاارو  ماان يفااة تساات يع والواليااات ماان االسااتفادة ماان التنميااة اال تلااادية لميانمااار و 
 ايورة(؛)سنايي أ رب و   أ ل البلدان نمواا 

 مواصلة تعزيز المإسسات واوليات الوطنية لحقوق اإلنسان )نيبا (؛ 543-42
اتلااااذ خ اااوات إلنشااااء مإسساااة وطنياااة لحقاااوق اإلنساااان تتما اااى ماااع  543-43

 مبادئ باريس )ملر(؛
مانح اللجناة الوطنياة لحقاوق اإلنساان االساتقاللية والقادرة علاى التساايير  543-44

 ) يلي(؛الذاتي ويقاا لمبادئ باريس 
 ،السااما  للجنااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان بممارسااة مهامهااا بشااال تاااا 543-41

 بما يتفق مع مبادئ باريس )السناا (؛
االضاا الع بمهامهااا  علااىاللجنااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان  اادرة  ضاامان 543-46

 على نحو تاا، ويقاا لمبادئ باريس، على النحو الموصى ب  من  بل )البرتاا (؛
يلااى اللجنااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان أن تسااند اتلاااذ خ ااوات لقاامان  543-47
 تتما ى مع مبادئ باريس )سيراليون(؛والية 
الالزماة  اي تاتمان المإسساة الوطنياة لحقاوق ات المسااعدجميع تويير  543-48

ومواصااالة اإلصاااالحات الققاااا ية، بماااا ياااي ذلااام طا تهاااا اإلنساااان مااان العمااال باامااال 
 المإسسات الققا ية )جمهورية  وريا(؛تعزيز بناء  درات 

دراسااة يماانيااة ينشاااء نظاااا وطنااي لمتابعااة التوصاايات الدوليااة المتعلقااة  543-49
 بحقوق اإلنسان )باراغواي(؛

وثيااق مااع منظومااة ا ماا  المتحاادة لحقااوق اإلنسااان، بمااا يااي تعاااون الال 543-11
 اللاصة )تر يا(؛ذلم هيفات المعاهدات والمالفون بواليات يي يطار اإلجراءات 

مواصااالة التعااااون ماااع قلياااات حقاااوق اإلنساااان، بماااا ياااي ذلااام المقاااررة  543-15
 اللاصة المعنية بحالة حقوق اإلنسان يي ميانمار )جمهورية  وريا(؛

ضاامان تعاااون متواصاال مااع المقااررة اللاصااة المعنيااة بحالااة حقااوق اإلنسااان  543-12
 مقررين اللاصين اوخرين ) يلي(؛يي ميانمار التابعة لمجلس حقوق اإلنسان ومع ال

 مواصلة اتلاذ الل وات الالزمة لتعزيز تماين المرأة )با ستان(؛ 543-13
 تعزيز تمثيل المرأة يي عملية السالا )سلويينيا(؛ ضمان 543-14
تعزيز المساواة بين الجنسين يي جميع منااحي الحيااة وماايحاة العناف  543-11

 ضد المرأة ) برق(؛
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بافالااة المساااواة  0222االلتاازاا الااذي   عتاا  علااى نفسااها عاااا  تنفيااذ 543-16
 بين الجنسين )يرنسا(؛

اعتماااد تعريااف  ااانوني للتمييااز ضااد الماارأة ويقاااا التفا يااة الققاااء علااى  543-17
 جميع أ اا  التمييز ضد المرأة )النمسا(؛

دماااق أحاااااا اتفا ياااة الققااااء علاااى جمياااع أ ااااا  التميياااز ضاااد المااارأة  543-18
ويع اااااء الماااارأة دوراا بااااارزاا و ااااامالا علااااى نحااااو مااااا تققااااي باااا  القااااانون الااااداخلي  يااااي

 االتفا ية )سيراليون(؛
 مواصلة تنفيذ الل ة االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة )يسرا يل(؛ 543-19
مواصااالة مسااااعيها  اااي تقااامن لجمياااع الماااواطنين حيااااةا تتسااا  بالو ااااا  543-61

 أو  ومية )نيبا (؛ تمييز ضد أي عرقوتللو من ال
 ،النظاار يااي يماانيااة اعتماااد تاادابير مال مااة لتعزيااز التماساام االجتماااعي 543-65

بايااااة الققاااااء علااااى جميااااع أ اااااا  التمييااااز، بمااااا يااااي ذلاااام التمييااااز ضااااد ا  ليااااات 
 والمجموعات اإلثنية والثقايية )ي وادور(؛

ريض علااى لتلاادي لل اااب الاراهيااة والتحااالراميااة يلااى ازيااادة جهودهااا  543-62
 العنف )نيوزيلندا(؛

ضاامان عاادا تقااويض حقااوق الماارأة وا  ليااات اإلثنيااة نتيجااة لمجموعااة  543-63
  وانين حماية العرق والدين التي اعت مدت مإخراا )اليابان(؛

 النظر يي يلااء عقوبة اإلعداا بحا  القانون )بنما(؛ 543-64
يحيااااااء اللجناااااة  مواصااااالة اإليااااارا  عااااان الساااااجناء السياسااااايين ويعاااااادة 543-61

 المشتر ة بين الحاومة والمجتمع المدني )يرنسا(؛
سن  وينفاذ تشريعات تقمن الحماية الشااملة مان جمياع أ ااا  العناف  543-66

 )السويد(؛الجناة بالنسبة لجميع يالت من العقاب تتلد  لإلضد المرأة و 
 اتلااااذ يجاااراءات ييجابياااة لقااامان حماياااة المااارأة مااان العناااف الجنساااي 543-67

 ووصولها يلى اوليات القانونية دون تمييز )ناميبيا(؛
وضاااااع يطاااااار  اااااانوني لمناااااع وماايحاااااة العناااااف ضاااااد المااااارأة والعناااااف  543-68
 )صربيا(؛ المنزلي
لجمياااع أ ااااا  العناااف الجنسااااني داخااال يطاااار الااازوا  اا  انوناااالتلااادي  543-69

 وخارج  )يسبانيا(؛
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االغتلااااااب الزوجاااااي والعناااااف اتلااااااذ تااااادابير يعالاااااة لمناااااع وماايحاااااة  543-71
 المنزلي، بسبل منها تجري  هذه الممارسات تجريماا صريحاا )البرتاا (؛

تعزياااز سياساااات ماايحاااة جمياااع أ ااااا  العناااف والتميياااز ضاااد النسااااء  543-75
الااازوا  والفتياااات، بسااابل منهاااا تجاااري  االغتلااااب الزوجاااي وحظااار الااازوا  القساااري و 

 المبار )باراغواي(؛
ابير لوضااااع حااااد لتجنيااااد ومشااااار ة ا طفااااا  يااااي ا نشاااا ة اعتماااااد تااااد 543-72

 العسارية )الماسيم(؛
مواصااالة تنفياااذ السياساااات الرامياااة يلاااى ضااامان حماياااة تاماااة للمااادنيين،  543-73

 سيما ا طفا ، يي مناطق النزاعات المسلحة )ي وادور(؛ الو 
االتجااااااار بالبشاااااار وتهريااااااب و مااااااع تعزيااااااز الجهااااااود الراميااااااة يلااااااى منااااااع  543-74
 اجرين عبر الجو والبر والبحر )اليونان(؛المه
بساابل منهااا تقاادي   ،مقاااعفة جهودهااا يااي ماايحااة االتجااار با  االاق 543-71

 المتجرين بالبشر ومهربي ا  لاق يلى العدالة )ماليزيا(؛
مواصاالة بااذ  جهااود ياااي مجااا  منااع االتجااار بالبشااار، مااع ييااالء اهتمااااا  543-76

  طفا  واالتجار به  ومقاضاة الجناة )صربيا(؛خاق للتحقيق يي جميع حاالت بيع ا
ضااامان يجاااراء تحقياااق نزيااا  ويعاااا  ياااي أعماااا  العناااف المرتاباااة ضاااد  543-77

وضاااامان حلااااو  القااااحايا علااااى تعويقااااات وضاااامان الحااااق يااااي  ،النساااااء وا طفااااا 
 شمل تقدي  مساعدة  انونية للقحية والمته  )ينلندا(؛بما يمحا مة عادلة، 

تحقيقات مستقلة يي جمياع حااالت العناف والتميياز ضاد ضمان يجراء  543-78
 ا  ليات اإلثنية والدينية )قيسلندا(؛

مقاضاااااة الجناااااة المشااااتب  يااااي ارتاااااابه  أعمااااا  عنااااف ضااااد ا  ليااااات  543-79
وضااامان االمتثاااا  للصاااو  الواجباااة  ،اإلثنياااة والدينياااة، وذلااام ويقااااا للمعاااايير الدولياااة

 واحتراا سيادة القانون )قيسلندا(؛
 ماايحة اإليالت من العقاب )السناا (؛ 543-81
الشاارطة والجاايذ الااذين ي اادعى ارتاااابه  أعمااا  أيااراد ضاامان مساااءلة  543-85

 تعذيب وسوء معاملة، وذلم من خال  نظاا العدالة الجنا ية )ليتوانيا(؛
مواصاااالة جهودهااااا لقاااامان احتااااراا حقااااوق جميااااع الساااااان وحرياااااته   543-82

التحقيااق يااي انتها ااات حقااوق اإلنسااان ومعا بااة مرتابيهااا، ويبااداء ا ساسااية، وضاامان 
 التزامها بماايحة اإليالت من العقاب )ا رجنتين(؛
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لمسااإولية الجنا يااة بمااا يتما ااى امراجعااة تشااريعاتها ماان أجاال ريااع ساان  543-83
 مع المعايير الدولية ) يلي(؛

 يعالة ) وبا(؛ عالجةمعالجة مسألة الفساد م 543-84
تساااريع اإلصاااالحات بهااادف ضااامان الحاااا  الر ااايد والتلااادي بحااازا  543-81

 أ بر للفساد )جورجيا(؛
مواصااالة تعزياااز سااايادة القاااانون وضااامان الحاااا  الر ااايد والنظياااف علاااى  543-86

يسااااعد يااااي تلبياااة االحتياجااااات  ، وهاااو ماااا ماااان  اااأن  أنجمياااع مساااتويات الحاومااااة
 سناايورة(؛االجتماعية واال تلادية لشعب ميانمار بفعالية أ بر )

زيااادة جهودهااا لقاامان الحلااو  علااى اللاادمات ا ساسااية، يقااالا عاان  543-87
 حرية التنقل لجميع الساان )اليابان(؛

ضااامان حماياااة حقاااوق اإلنساااان للجمياااع، بماااا ياااي ذلااام حرياااة الااادين  543-88
المعتقاد وحريااة التعبياار وتاااوين الجمعيااات والتجماع الساالمي والحااق يااي المشااار ة  أو

 العامة والسياسية )بوتسوانا(؛يي الحياة 
 نشر ثقاية حقوق اإلنسان وتعزيز التسامح الديني والعقا دي )السودان(؛ 543-89
تاثيااف جهودهااا ماان أجاال تعزيااز التفاااه  والو اااا بااين اإلثنيااات وا ديااان  543-91

 )ماليزيا(؛ وال وا ف
ياااي جمياااع أجااازاء المجتماااع عااان ياااي ساااالا تحقياااق التساااامح والعااايذ  543-95

 طريق تشجيع الحوار بين ا ديان وال وا ف )تر يا(؛
مواصلة الجهود للحفال على التنوُّع القاومي والثقاايي والاديني مان أجال  543-92

 بين المجموعات اإلثنية وا ديان )اللين(؛ييما ضمان الو اا 
بااااااين ييمااااااا بااااااذ  جهااااااود صاااااااد ة لريااااااع مسااااااتو  الثقااااااة والملااااااالحة  543-93

 خال  الحوار بين الزعماء الدينيين )جمهورية  وريا(؛المجموعات الدينية من 
مواصاااالة الجهااااود الراميااااة يلااااى تعزيااااز التسااااامح والو اااااا واحتااااراا حقااااوق  543-94

اإلنسااان يااي صاافوف جميااع المجتمعااات المحليااة يااي ميانمااار، ماان خااال  جملااة أمااور 
ن، ويجاراء من بينها يماانياة مراجعاة ا طار القانونياة، والتثقياف ياي مجاا  حقاوق اإلنساا

 حوارات بين ال وا ف الدينية، والتعاون با رار جميع  را ح المجتمع )يندونيسيا(؛
 منع تهدي  أما ن العبادة والمقابر )ملر(؛ 543-91
بااذ   ااال جهااد مماااان لقااامان الحااق ياااي تاييااار الديانااة واحتاااراا حرياااة  543-96
 الرسولي(؛ال سيما يتاحة ممارسة الشعا ر الدينية )الارسي و الدين، 



A/HRC/31/13 
 

 

GE.15-22694 23/39 

 

ضااااامان االحتاااااراا التااااااا لحرياااااة الااااادين أو المعتقاااااد وحقاااااوق اإلنساااااان  543-97
ل ااالاق المنتماااين يلاااى أ لياااات يثنياااة ودينياااة، بماااا يتما اااى ماااع القاااانون مافولاااة لال

 الدولي لحقوق اإلنسان )بولندا(؛
 العمل من أجل ضمان حماية حرية الرأي والتعبير )نيوزيلندا(؛ 543-98
ي ضمان عدا تعرض ا  الاق الاذين يمارساون حقاو ه  ياي المقي ي 543-99

 حرية التعبير والتجمع السلمي بشال مشروع  عما  انتقامية )يي اليا(؛
المساااعدة مواصاالة خلااق بيفااة قمنااة ومواتيااة للمجتمااع الماادني ماان أجاال  543-511
 (؛أيرلنداالديمقراطية )نحو نتقا  البلد الجارية العملية ال يي

 جهد ممان لقمان يجراء انتلابات حرة ونزيهة )جمهورية  وريا(؛ بذ   ل 543-515
مواصاالة تعزيااز مشااار ة الماارأة يااي الشااإون العامااة وا نشاا ة االجتماعيااة  543-512

 اال تلادية )جمهورية ينزويال البوليفارية(؛
المقي يي تعزياز حقاوق المارأة عان طرياق زياادة مشاار تها ياي عملياات  543-513

 السياسية واالجتماعية اال تلادية واإلدارية )يي اليا(؛صنع القرارات 
الل ااوات الالزمااة لماايحاة الفقاار ومعالجاة أوجاا  عاادا مزيااد مان اتلااذ  543-514

 اال تلادية )سري الناا(؛  االجتماعية المساواة
ماان أجاال تحقيااق التا يااة اللااحية الشاااملة  اتلاااذ الل ااوات المال مااة 543-511

 سالا(؛دار ال برونييي البلد )
مواصاااااالة تللااااااين جاااااازء أ باااااار ماااااان الميزانيااااااة للق اعااااااات اللااااااحية  543-516

 )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(؛
مواصاالة تللااين المزيااد ماان مااوارد الميزانيااة لق اااع اللااحة )جمهوريااة   543-517

  وريا الشعبية الديمقراطية(؛
تللاااين ماااوارد مالياااة يضاااايية لللااادمات اللاااحية وتلفياااف العااابء   543-518

لحلااااو  علااااى الرعايااااة يلااااى اسااااعيها عنااااد عاااااتق المجموعااااات القااااعيفة  عاااانالمااااالي 
 اللحية )ييي  ناا(؛

زياااادة المبلااااق المنفااااق علااااى اللااااحة ماااع ييااااالء اهتماااااا خاااااق للنساااااء  543-519
يااي أ اارب و اا  اللاالة ذات وا طفااا  ماان أجاال تحقيااق ا هااداف اإلنما يااة لللفيااة 

 ممان )اللين(؛
زياااادة نسااابة النفقاااات الوطنياااة الملللاااة للرعاياااة اللاااحية زياااادة  بيااارة،  543-551

والققاااااء علااااى الفااااوارق بااااين المناااااطق يااااي يماانيااااة الحلااااو  علااااى خاااادمات الرعايااااة 
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اللحية، وتوسيع رأس الماا  البشاري داخال   ااع الرعاياة اللاحية، وال سايما مان أجال 
 عدد  اٍف من القابالت ونشرهن يي جميع أنحاء البلد )السويد(؛ضمان تاوين 

مقاااعفة الل ااوات المتلااذة ماان أجاال تااويير خاادمات صااحية وتعليميااة  543-555
 ليشتي(؛ -جيدة وميسورة، بما يي ذلم تويير يرق تعل  مال مة )تيمور 

 مواصاالة تعزيااز وحمايااة التمتااع بالحريااات والحقااوق ا ساسااية لمواطنيهااا 543-552
 يي مجالي التعلي  واللحة ضمن مجاالت أخر  دون تمييز )نيجيريا(؛

)جمهورياااة للسااااان لحلاااو  علاااى التعلاااي  ياااي اتاااويير يااارق متسااااوية  543-553
 ييران اإلسالمية(؛

تااويير التعلااي  المجاااني مواصاالة مواصاالة االسااتثمار يااي التعلااي  وضاامان  543-554
 دار السالا(؛ نيبرو ل لبة المرحلتين االبتدا ية والثانوية )

تااااويير ياااارق تعلااااي  متساااااوية لجمياااااع الراميااااة يلااااى مواصاااالة جهودهااااا  543-551
 يي البلد )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(؛الوطنية المجموعات العر ية 

 جميااع المجموعااات العر يااةللتعلااي  يااي امواصاالة تااويير ياارق متساااوية  543-556
 )جمهورية  وريا الشعبية الديمقراطية(؛بما يي ذلم ا  ليات  ،يي البلد الوطنية
البشااري ماان خااال  تعلااي   هامواصاالة الجهااود الراميااة يلااى تعزيااز رأساامال 543-557

 )سري الناا(؛ هاوتماين هاالففات القعيفة وتدريب
 تحسين حالة ا  ليات يي البلد )اليونان(؛ 543-558
السااااانية تساااريع عملياااات التحقاااق مااان الجنساااية  اااي تاااتمان الففاااات  543-559

 المحرومة حالياا من وثا ق الهوية من اللرو  من وضعها غير القانوني )يرنسا(؛
يلااى اومنااة وال وعيااة ضاامان عااودة جميااع ا  االاق المشااردين داخلياااا  543-521

 أما نه  ا صلية )تر يا(؛
يتاحاااااة يماانياااااة الحلاااااو  علاااااى المسااااااعدة اإلنساااااانية لجمياااااع يفاااااات  543-525

بماااا ياااي ذلااام المشاااردون داخليااااا ياااي والياااة راخاااين وغيرهاااا مااان المحتااااجين يليهاااا، 
 المناطق المتقررة )الاوي (؛

خادمات الرعاياة حساين اعتماد وتنفيذ جميع التدابير الالزماة لمواصالة ت 543-522
اللاااحية والتاذيااااة والتعلااااي  ياااي معسااااارات المشااااردين داخلياااااا، بماااا يااااي ذلاااام يااااي 

 المناطق النا ية )بنما(؛
ف حدة التوترات ياي المنااطق الريفياة عان طرياق وضاع نظااا يعاا  تلفي 543-523

 قلية واضحة لمعالجة الشااو  )ألمانيا(؛ب  لتسجيل ا راضي 
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معالجة مسألة االستيالء على ا راضي معالجة يعالاة، بسابل منهاا تاويير  543-524
ساابل االنتلاااف للفالحااين وغيااره  ماان ا  االاق الااذين صااودرت أراضاايه  بشااال 

 أو تعسفي )الجمهورية التشياية(. نونيغير  ا
ستدرس ميانمار التوصايات التالياة، وساتقدا ردوداا عليهاا ياي و ا  مناساب ال يتجااوز  -544

 :0222موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان، يي قذار/مارس 
 التلديق على اللاور الدولية ا ساسية لحقوق اإلنسان )باراغواي(؛ 544-5
 االنقماا يلى جميع معاهدات حقوق اإلنسان ا ساسية وتنفيذها )التفيا(؛ 544-2
ال ساايما و ا ساسااية لحقاوق اإلنسااان، ات التلاديق علااى جمياع االتفا ياا 544-3

العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية، واتفا يااااة مناهقااااة التعااااذيب، 
 ماعية والثقايية )ألمانيا(؛والعهد الدولي اللاق بالحقوق اال تلادية واالجت

التلااديق علااى المعاهاادات ا ساسااية التااي لاا  تلاادق عليهااا بعااد، مثاال  544-4
العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية، واتفا يااااة مناهقااااة التعااااذيب، 

 واالتفا ية الدولية للققاء على جميع أ اا  التمييز العنلري )هنااريا(؛
حقاااااوق اإلنساااااان مثااااال االتفا ياااااة الدولياااااة ل التلاااااديق علاااااى معاهااااادات 544-1

للققااااء علاااى جمياااع أ ااااا  التميياااز العنلاااري، والعهاااد الااادولي اللااااق باااالحقوق 
اال تلااااااادية واالجتماعيااااااة والثقاييااااااة، والعهااااااد الاااااادولي اللاااااااق بااااااالحقوق المدنيااااااة 

والبروتو ااو  االختياااري التفا يااة الققاااء علااى  ،والسياسااية، واتفا يااة مناهقااة التعااذيب
 أ اا  التمييز ضد المرأة )سيراليون(؛ جميع
التلااديق علااى جميااع المعاهاادات ا ساسااية لحقااوق اإلنسااان وتنفيااذها  544-6

العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية، واتفا يااااة  ومنهاااااتنفيااااذاا تاماااااا، 
 مناهقة التعذيب، على النحو الذي أوصي ب  من  بل )سلويينيا(؛

العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية التلااااديق علااااى  544-7
 )الجبل ا سود(؛ )بولندا(
التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية  544-8

ومواصااالة يذ ااااء الاااوعي العااااا بالقاااانون الااادولي لحقاااوق اإلنساااان وبالسااابل القانونياااة 
 المتاحة للدياع عن تلم الحقوق )ليتوانيا(؛

التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية  544-9
 وبروتو ولي  االختياريين )يسبانيا(؛



 A/HRC/31/13 

 

26/39 GE.15-22694 

 

التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية  544-51
 وبروتو ولي  االختياريين )يستونيا( )غانا(؛

سياسااااية االنقااااماا يلااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة وال 544-55
 وبروتو ول  االختياري الثاني الهادف يلى يلااء عقوبة اإلعداا )اليونان(؛

التو يع والتلديق علاى العهاد الادولي اللااق باالحقوق المدنياة والسياساية  544-52
 والعهد الدولي اللاق بالحقوق اال تلادية واالجتماعية والثقايية )البحرين(؛

لااااق باااالحقوق المدنياااة والسياساااية، التلاااديق علاااى العهاااد الااادولي ال 544-53
والعهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق اال تلااادية واالجتماعيااة والثقاييااة، وضاامان امتثااا  

 التشريعات الوطنية لاللتزامات الدولية )سويسرا(؛
التلديق على العهد الادولي اللااق باالحقوق اال تلاادية واالجتماعياة  544-54

 رتاا (؛والثقايية وبرتو ول  االختياري )الب
التلاااديق علاااى االتفا ياااة الدولياااة للققااااء علاااى جمياااع أ ااااا  التميياااز  544-51

 العنلري والعهد الدولي اللاق بالحقوق المدنية والسياسية )الجزا ر( )ليبيا(؛
التلاااديق علاااى االتفا ياااة الدولياااة للققااااء علاااى جمياااع أ ااااا  التميياااز  544-56

 العنلري )غانا(؛
لاااااى العهاااااد الااااادولي اللااااااق باااااالحقوق المدنياااااة التو ياااااع والتلاااااديق ع 544-57

والسياسية، واتفا ية مناهقة التعذيب، واالتفا ياة الدولياة للققااء علاى جمياع أ ااا  
 التمييز العنلري )تر يا(؛

التلديق على العهد الادولي اللااق باالحقوق اال تلاادية واالجتماعياة  544-58
والسياساااية، واالتفا ياااة الدولياااة والثقايياااة، والعهاااد الااادولي اللااااق باااالحقوق المدنياااة 

 للققاء على جميع أ اا  التمييز العنلري )السودان(؛
التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية  544-59

االتفا يااة و ااذا والعهااد الاادولي اللاااق بااالحقوق اال تلااادية واالجتماعيااة والثقاييااة، 
 ز العنلري )البرازيل(؛الدولية للققاء على جميع أ اا  التميي

التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية  544-21
 واتفا ية مناهقة التعذيب )يي اليا(؛

التلااااديق علااااى العهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة والسياسااااية  544-25
 واتفا ية مناهقة التعذيب )لاسمبرغ(؛
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التعاااااذيب والعهاااااد الااااادولي اللااااااق التلاااااديق علاااااى اتفا ياااااة مناهقاااااة  544-22
 بالحقوق المدنية والسياسية )جورجيا(؛

 التلديق على اتفا ية مناهقة التعذيب )الدانمرر( )غواتيماال(؛ 544-23
التلااديق علااى اتفا يااة مناهقااة التعااذيب، علااى نحااو مااا أوصااي باا  ماان  544-24

  بل )البرتاا (؛
 وتو ولها االختياري )ليتوانيا(؛التلديق على اتفا ية مناهقة التعذيب وبر  544-21
التلاااديق علاااى اتفا ياااة مناهقاااة التعاااذيب، ثااا م ضااامان اعتمااااد أحاااااا  544-26

 تحظر التعذيب حظراا صريحاا يي مرا ز الشرطة ) يلي(؛
التلااااديق علااااى اتفا يااااة مناهقااااة التعااااذيب واالتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة  544-27

 ؛جميع ا  لاق من االختفاء القسري )الماسيم(
اتلااذ المزيااد ماان الل ااوات نحااو تعزيااز حالااة حقااوق اإلنسااان يااي ميانمااار،  544-28

 وال سيما ييما يتعلق با  ليات اإلثنية والدينية واللاوية والففات القعيفة )البحرين(؛
يدرا  ي اااارات محاااددة يلاااى  اااانون حقاااوق اإلنساااان ياااي اتفااااق و اااف  544-29

 ظاا  امل لرصد تنفيذه )غواتيماال(؛يطالق النار يي جميع أنحاء البلد ووضع ن
دعاااا  المشااااار ة النشاااا ة والمجديااااة للنساااااء و المجموعااااات اإلثنيااااة   544-31

والالجفااين يااي تنفياذ االتفاااق الااوطني لو ااف يطاالق النااار، بمااا يااي  والمشاردين داخلياااا 
 ذلم يي الحوار الوطني )ينلندا(؛

حقاااوق اإلنساااان، بماااا ياااي ذلااام لجناااة ميانماااار  هيفاااات ي ااادارضااامان  544-35
 هيفااتالعمال بوصافها  علاىميانماار، ياي لاحاية الالوطنية لحقاوق اإلنساان ومجلاس 

 يعالة ومستقلة )تايلند(؛
تشاارين  8ضاامان أن تقااع اإلدارة الجدياادة التااي سااتنبثق عاان انتلابااات  544-32

س حقااوق اإلنسااان  ااة طريااق لتنفيااذ التوصاايات اللااادرة عاان مجلاايالثاااني/نويمبر خر 
 اللاصين للم  المتحدة ) وستارياا(؛ نمبعوثيالوالجمعية العامة والمقررين و 

 إلجراءات اللاصة )غواتيماال(؛يلى ادعوة دا مة  توجي  544-33
 توجي  دعوة دا مة يلى جميع اإلجراءات اللاصة المواضيعية )الجبل ا سود(؛ 544-34
 لمالفين بواليات )السناا (؛يلى ادعوة دا مة توجي   544-31
علااااى بايجاااااب والاااارد  ةاللاصاااااإلجااااراءات دعااااوة مفتوحااااة يلااااى  توجياااا  544-36

 ال لبات التي ل  ترد عليها بعد )أوروغواي(؛
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توجيااااا  دعاااااوة مفتوحاااااة ودا ماااااة يلاااااى المالفاااااين بوالياااااات ياااااي يطاااااار  544-37
 اإلجراءات اللاصة لحقوق اإلنسان يي ا م  المتحدة ) برق(؛

دعاوة دا ماة يلاى اإلجاراءات اللاصاة، والارد ييجابااا علاى طلباتهاا  توجيا  544-38
المتعلقة بزياارة البلاد، والتعااون علاى نحاو تااا وياوري وموضاوعي ماع جمياع المالفاين 

 بواليات )التفيا(؛
السااااما  للمفوضااااية السااااامية بفااااتح ماتااااب   ااااري يتمتااااع بواليااااة تامااااة  544-39

 )الواليات المتحدة ا مرياية(؛
 تسريع ينشاء ماتب للمفوضية السامية يتمتع بوالية  املة )تر يا(؛ 544-41
اتلاااااذ المزيااااد ماااان الل ااااوات نحااااو ينشاااااء ماتااااب   ااااري للمفوضااااية  544-45

 السامية يي ميانمار ) رواتيا(؛
بوالياة  يتمتاع فاتح ماتاب   اري للمفوضاية الساامية لوضع جدو  زمني  544-42

 لتشياية(؛)الجمهورية ا  املة يي أ رب و   ممان
الموايقاة علاى ياتح ماتاب   اري للمفوضاية الساامية لتاويير المزياد ماان  544-43

 الحماية وتعزيز التعاون يي مجا  حقوق اإلنسان )هنااريا(؛
تيساااير ينشااااء ماتاااب للمفوضاااية الساااامية ياااي الدولاااة، يااااون باماانااا   544-44

يااز وحمايااة حقااوق العماال يااي جميااع أنحاااء البلااد، ويتمتااع بواليااة  املااة يااي مجااا  تعز 
 ؛)أو رانيا( اإلنسان
تيسير ينشاء ماتب   ري للمفوضية الساامية ياي ميانماار، يااون  اادراا  544-41

على العمل يي جميع أنحاء البلاد ويتمتاع بوالياة تاماة ياي مجاا  تعزياز وحماياة حقاوق 
 اإلنسان، ووضع يطار زمني يي هذا اللدد )بلجياا(؛

حااق يااي قوبااات الااذي يتقاامن تاادابير عقابيااة مراجعااة أحااااا  ااانون الع 544-46
 النساء اللواتي أجهقن ب ريقة غير  انونية )النرويق(؛

اتلااااااذ الل اااااوات الالزماااااة للققااااااء علاااااى التميياااااز الاااااذي تتعااااارض لااااا   544-47
بحقهااااااا يااااااي الثقايااااااة وحمايااااااة حريتهااااااا الدينيااااااة  هاااااااا  ليااااااات اإلثنيااااااة وضاااااامان تمتع

 )الماسيم(؛
زمااااة يااااي القااااانون والممارسااااة لوضااااع حااااد لجميااااع اتلاااااذ التاااادابير الال 544-48

 ال سيما ا  ليات اإلثنية والدينية )يرنسا(؛و أ اا  التمييز ضد ا  ليات، 
سااااان  اااااانون يتلاااااد  النتشاااااار التميياااااز والتحاااااريض علاااااى الاراهياااااة ضاااااد  544-49

 )نيجيريا(؛المسلمين وضد أيراد ا  ليات القومية واإلثنية والدينية واللاوية يي ميانمار 
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مااااان مماااااان اتلااااااذ تااااادابير لماايحاااااة الت ااااارف القاااااومي باااااأ بر  ااااادر  544-11
 )جيبوتي(؛ الفعالية
اتلاااااذ التااااادابير الالزماااااة لماايحاااااة أي  ااااال مااااان أ ااااااا  التعلاااااب  544-15

 وخ اب الاراهية الذي يستهدف المنتمين يلى أ ليات )الجزا ر(؛
تسااااجيل جميااااع شااااأن ة بتعزيااااز الجهااااود المتعلقااااة باتلاااااذ تاااادابير يعالاااا 544-12

 ا طفا  المولودين يي ميانمار دون أي تمييز )ألبانيا(؛
اتلاااذ تااادابير مااان أجاال التساااجيل الفعلاااي لجميااع ا طفاااا  المولاااودين ياااي  544-13

 البلد دون تمييز، ويزالة جميع اإل ارات يلى ا صل اإلثني يي وثا ق الهوية )باراغواي(؛
ا طفااا  المولااودين يااي البلااد، باااض ضاامان التسااجيل الفعااا  لجميااع  544-14

مااان اتفا ياااة حقاااوق  7النظااار عااان أصاااله  اإلثناااي ومااان دون أي تميياااز، ويقااااا للماااادة 
 ال فل ) ندا(؛

وضااع نظاااا مبساا  ويعااا  لتسااجيل الااوالدات يتاايح للجميااع الحلااو   544-11
 على  هادة ميالد، ويتقمن قلية لمعالجة الشااو  )ناميبيا(؛

 عداا )يسبانيا( )بولندا( )سلويينيا( )الارسي الرسولي(؛يلااء عقوبة اإل 544-16
 يلااء عقوبة اإلعداا يي جميع الحاالت والظروف )البرتاا (؛ 544-17
 ت بيق و ف اختياري لعقوبة اإلعداا باية يلاا ها )سيراليون(؛ 544-18
لاا هااا إل تمهيااداا ياارض و ااف اختياااري بحااا  القااانون لعقوبااة اإلعااداا،  544-19
 الا )سويسرا(؛مستقب
ياارض و ااف اختياااري بحااا  القااانون لعقوبااة اإلعااداا، تمهيااداا إللاا هااا  544-61

 نها ياا )لاسمبرغ(؛
بالنساابة ا خااذ بو ااف اختياااري رساامي لعقوبااة اإلعااداا تمهيااداا إللاا هااا  544-65

 )يرنسا(؛ لجميع الجرا  
للتلاااديق علاااى ا خاااذ بو اااف اختيااااري رسااامي لعقوباااة اإلعاااداا تمهياااداا  544-62

البروتو ااااو  االختياااااري الثاااااني الملحااااق بالعهااااد الاااادولي اللاااااق بااااالحقوق المدنيااااة 
 والسياسية )أستراليا(؛

تحويل الو ف االختياري لعقوباة اإلعاداا بحاا  الوا اع يلاى  اانون ملازا  544-63
  لياا ) رواتيا(؛   هالااإل تمهيداا 
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اااا  الوا اااع الاااذي تأخاااذ عقوباااة اإلعاااداا بحلتحويااال الو اااف االختيااااري  544-64
يلااى و ااف اختياااري بحااا  القااانون  ل ااوة أولااى نحااو  2888ميانمااار منااذ عاااا  باا 

 يلاا ها )ليتوانيا(؛
 يطالق سرا  جميع السجناء السياسيين )ألمانيا(؛ 544-61
 يطالق سرا  جميع ما تبقى من سجناء سياسيين )اليونان(؛ 544-66
وسااجناء القاامير الااذين ي حتماال أنهاا  اإلياارا  عاان السااجناء السياساايين  544-67

 ما زالوا  يد االحتجاز بعد ما سبق من عمليات ييرا  عن السجناء )يسبانيا(؛
يطااااااالق ساااااارا  جميااااااع ا  اااااالاق المسااااااجونين بساااااابب ممارسااااااته   544-68

 )الجمهورية التشياية(؛عارضة لحقو ه  أو بسبب تبنيه  قراء م
بااال  ااروإ، ويلااااء الشااروإ يطااالق ساارا  جميااع السااجناء السياساايين  544-69

 المفروضة على ا  لاق الذين سبق اإليرا  عنه  )الواليات المتحدة ا مرياية(؛
يطالق سرا  جميع ما تبقى من ساجناء ضامير ووضاع حاد للممارساات  544-71

 التي تاذي االعتقاالت التعسفية ) رواتيا(؛
ن حقااااوق اإلياااارا  الفااااوري وغياااار المشااااروإ عاااان جميااااع الماااادايعين عاااا 544-75

وينهاااء المحا مااات الجاريااة  ،اإلنسااان، وعاان ال لبااة النا اا ين والسااجناء السياساايين
 للمحتجزين السياسيين )النرويق(؛

تنفيااااذ خ ااااة العماااال الوطنيااااة للنهااااوض بااااالمرأة بالساااابل التاليااااة: تعااااديل  544-72
 القااوانين إلدرا  العنااف الجنسااي خااال  النزاعااات ضاامن  ااانون منااع العنااف الجنسااي،

لعسااااريين مااان العقااااب عماااا ارتاباااوه مااان انتها اااات لحقاااوق ا حاااد إلياااالتووضاااع 
بمااا يااي ذلاام العنااف الجنسااي، وتعيااين مستشااار للققااايا الجنسااانية يااي  - اإلنسااان

 الشمالية(؛ أيرلنداماتب الر يس )المملاة المتحدة لبري انيا العظمى و 
أداء  تااااويير ضاااامانات بالقااااانون والممارسااااة تتاااايح للمحااااامين والققاااااة 544-73

دون تااااادخل غيااااار ال اااااق وتشاااااايل راب اااااات مهنياااااة ذاتياااااة اإلدارة مهنياااااة مهاااااامه  ال
 واالنقماا يلى تلم الراب ات )النمسا(؛

تحدياد المعاايير القانونياة المهنياة واإلجااراءات التأديبياة بماا يتما اى مااع  544-74
 دور المحامين )هنااريا(؛المتعلقة بالمبادئ ا ساسية 

المحاااامين للساااما  للمجلاااس باااأن يلااابح نقاباااة تعاااديل  اااانون مجلاااس  544-71
 مإسسة مستقلة وذاتية اإلدارة بالفعل )هنااريا(؛
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وااللتازاا  تعديل  انون مجلس نقابة المحامين لقمان استقاللية هاذا المجلاس 544-76
القااانون سايما ييمااا يتعلااق ب بتحساين التثقيااف القااانوني والت اوير القااانوني المهنااي المسااتمر، وال

 الدولي لحقوق اإلنسان وقليات ا م  المتحدة لحقوق اإلنسان ) ندا(؛
 ريع سن المسإولية الجنا ية بما يتما ى مع المعايير الدولية )ليتوانيا(؛ 544-77
ال ساايما زوا  ا  االاق و مراجعااة القااوانين والتاادابير المتعلقااة بااالزوا ،  544-78

 (؛المنتمين يلى أ ليات )الارسي الرسولي
رياااااااع القياااااااود المفروضاااااااة علاااااااى حرياااااااة التنقااااااال وو اااااااف العمااااااال باااااااا وامر  544-79
 )جيبوتي(؛ المحلية
مراجعاااة  اااانون وساااا   اإلعاااالا اإلخبارياااة و اااانون مإسساااات ال باعاااة  544-81

، بالتشاااور مااع ممثلااي وسااا   اإلعااالا، ماان أجاال جعلاا  متما ااياا 0222والنشاار لعاااا 
 التعبير )بلجياا(؛ مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية

يقااالا عاان  ااانون  ،النظاار يااي مراجعااة  ااانون وسااا   اإلعااالا اإلخباريااة 544-85
بماااا يتما اااى ماااع المعاااايير الدولياااة لحقاااوق  ،0222مإسساااات ال باعاااة والنشااار لعااااا 

 بهدف تعزيز حرية التعبير يي البلد )غانا(؛وذلم اإلنسان 
 ) يلي(؛ضمان حماية المدايعين عن حقوق اإلنسان  544-82
ييجااااد بيفاااة قمناااة وتماينياااة للمجتماااع المااادني والمااادايعين عااان حقاااوق  544-83

 )النرويق(؛ يهااإلنسان واللحاييين والحفال عل
اتلااااذ خ اااوات ملموساااة لتعزياااز وحماياااة الحاااق ياااي التجماااع السااالمي،  544-84
 ن لحقوق اإلنسان )البرازيل(؛يتما ى مع القانون والمعايير الدوليي   بما

بااذ  المزيااد ماان الجهااود لتعزيااز وحمايااة حقااوق ا  ليااات المساالمة يااي  544-81
 عمان(؛سل نة ميانمار )
حتااارا حقاااوق تاتلااااذ تااادابير لتحساااين ظاااروف ا  لياااات الدينية/اإلثنياااة  544-86

 اعادا تعرضاه وأمان الحاق ياي الجنساية  اقامن عادا حرمانهاتو  اهامافولاة لاإلنسان ال
 عايير الدولية )البرتاا (؛للتمييز، وذلم ب ريقة تتما ى مع الم

وضااع اللمسااات ا خياارة علااى عمليااة التحقااق ماان الجنسااية ييمااا يتعلااق  544-87
با  ااالاق غيااار الحاااا زين لوثاااا ق هوياااة أو الحااااملين للب ا اااات  الفيروزياااة  ويرسااااء 

لااااذين ال يسااااتويون معااااايير جنسااااية لالقانونيااااة عية اإل امااااة عمليااااة  اااافاية لتسااااوية وضاااا
 ميانمار )سويسرا(؛
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مإسساااااات أعماااااا  خاصاااااة  سااااامح باساااااتحواذتعاااااديل القاااااوانين التاااااي ت 544-88
 راضاااي بحياااك ال يسااامح بنااازع الملاياااة يال ياااي حااااالت الملااالحة بااااإل راه علاااى ا

ضاامانات يجرا يااة مااع تقاامينها ، ضاايقاا  تفساايراا العامااة القاارورية والمتناساابة والمفساارة 
  وية )هولندا(. 

 بتأييد ميانمار وستحي  بها علماا تبعاا لذلم: ول  تحظ التوصيات الواردة أدناه -541
التلاااديق علاااى اتفا ياااة مناهقاااة التعاااذيب، واتفا ياااة حقاااوق ا  ااالاق  541-5

يقاالا  ،ذوي اإلعا ة، واالتفا ية الدولية للققاء علاى جمياع أ ااا  التميياز العنلاري
 عن نظاا روما ا ساسي للمحامة الجنا ية الدولية )النمسا(؛

 على نظاا روما ا ساسي )بوتسوانا( )جيبوتي( )غانا( )التفيا(؛التلديق  541-2
التقياااد بنظااااا روماااا ا ساساااي ومواءماااة تشاااريعاتها الوطنياااة مواءماااة تاماااة  541-3
 )غواتيماال(؛ مع 

االنقااماا يلااى نظاااا رومااا ا ساسااي ومواءمااة تشااريعاتها الوطنيااة مواءمااة  541-4
 تامة مع  ) برق(؛

روماااااا ا ساساااااي واالتفااااااق المتعلاااااق بامتياااااازات  االنقاااااماا يلاااااى نظااااااا 541-1
 وحلانات المحامة الجنا ية الدولية )يستونيا(؛

االنقاااماا يلاااى المعاهااادات الدولياااة لحقاااوق اإلنساااان، عملياااة مواصااالة  541-6
وتعزياز عملياات اإلصاال ، ويياالء مزياد مان االهتمااا للمشااالت المتعلقاة بالشااعوب 

 ) يرغيزستان(؛ا صلية يي والية راخين 
حرياة الادين ياي ميانماار، بماا يتما اى ل اتضامانتاويير تعديل الدساتور ل 541-7

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )البحرين(؛ 28مع المادة 
بماااا يااي ذلااام  ،ضاامان حماياااة حقااوق اإلنساااان لجميااع سااااان ميانمااار 541-8

 )غواتيماال(؛ الروهنجيا
بحالااة حقااوق اإلنسااان يااي ميانمااار يماانيااة  ماانح المقااررة اللاصااة المعنيااة 541-9

الوصو  دون عوا ق يلى والية راخين، بما يي ذلم معسارات االحتجااز، يقاالا عان أياة 
 (؛أيرلندا) خال  زيارتها المقبلة اجتماعات أخر  ت لب عقدها يي جميع أنحاء البلد

مياة اتلاذ خ وات يورية لوضع حاد للعناف والتميياز ضاد ا  لياات القو  541-51
 أو اإلثنية واللاوية والدينية )النمسا(؛

حااااق ا  ليااااات الدينيااااة يااااي يلااااااء جميااااع أ اااااا  التمييااااز المإسسااااي  541-55
 المسلمة )المملاة العربية السعودية(؛
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حظر خ اب الاراهياة والممارساات التمييزياة التاي تحارض علاى العناف  541-52
وعلااى وجاا  الللااوق يبااداء تأييااد واضااح لعاادا ، هاااضااد ا  ليااات ومحا مااة مرتابي

التمتاع بحماياة القاانون علاى  ادا ياي التمييز ولحق جميع ا  لاق يي والية راخاين 
 المساواة مع اوخرين )النرويق(؛

 )تر يا(؛   انون حماية العرق والدين حذف ا حااا التمييزية من  541-53
ز ضااااد الماااارأة وا  ليااااات مواصاااالة مراجعااااة ويلااااااء القااااوانين التااااي تمياااا 541-54

 الدينية، وذلم ويقاا للمعايير الدولية )ليتوانيا(؛
اإللاااااء الفاااوري للقاااوانين ا ربعاااة التاااي اعت مااادت ماااإخراا بشاااأن  حماياااة  541-51

العااارق والااادين  والمتعلقاااة باااالزوا  مااان أ ااالاق يتبعاااون دينااااا قخااار، وتاييااار الدياناااة، 
 )الدانمرر(؛والزوا  ا حادي، وضب  الزيادة الساانية 

يلاااء القاانون اللاااق المتعلاق باازوا  البوذياات والقااانون المتعلاق بتايياار  541-56
مااع لمواءمتهااا  و ااانون الاازوا  ا حااادي تنظااي  النساالالديانااة ومراجعااة وتعااديل  ااانون 

 القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان )أوروغواي(؛
التاااي اعت مااادت ماااإخراا لقااامان مراجعاااة  اااوانين  حماياااة العااارق والااادين   541-57

تما يها مع االلتزامات التعاهدياة لميانماار ياي مجاا  حقاوق اإلنساان وتوييرهاا حماياة  
  ايية لحقوق ا  لاق المنتمين يلى أ ليات )يي اليا(؛

يلااء أو تنقيح ا حاااا التمييزياة الاواردة ياي التشاريعات، بماا ياي ذلام  541-58
ماإخراا بشاأن حماياة العارق والادين، وياي هاذا اللاادد،  القاوانين ا ربعاة التاي اعت مادت

اعتمااااد خ اااة عمااال لتعزياااز التساااامح والتعاااايذ السااالمي باااين ا دياااان واإلثنياااات ياااي 
 ميانمار، من خال  أنش ة ملموسة )الجمهورية التشياية(؛

 يلاااء أو تعااديل حزمااة القااوانين ا ربعااة المتعلقااة بااالعرق والاادين 541-59
ر الديانااة، ومشااروع القااانون اللاااق باازوا  البوذيااات، ومشااروع مشااروع  ااانون تايياا -

لقااامان  -الرعاياااة اللاااحية و  تنظاااي  النسااال اااانون الااازوا  ا حاااادي، ومشاااروع  اااانون 
لنساااء وا  ليااات اإلثنيااة والدينيااة، وضاامان اتساااق مافولااة لاحتااراا حقااوق اإلنسااان ال

 قوق اإلنسان ) ندا(؛ هذه القوانين مع االلتزامات والمعايير الدولية يي مجا  ح
بساابل منهااا جعاال  ،الققاااء علااى التمييااز والعنااف ضااد ا  ليااات الدينيااة 541-21

تشااااااريعات وطنيااااااة ماااااان  بياااااال   ااااااوانين حمايااااااة العاااااارق والاااااادين  و ااااااانون الجنسااااااية 
مع االلتزامات الدولياة ياي مجاا  حقاوق اإلنساان، ووضاع نظااا متما ية  2880 لعاا

الجميااع علااى خاادمات التعلااي  وغيرهااا ماان  يعااا  لتسااجيل الااوالدات يقاامن حلااو 
 اللدمات الحاومية )ألمانيا(؛
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مان  ااانون  077يلاااء أو تنقايح  ااوانين  حماياة العارق والاادين  والماادة  541-25
المثليااااات يفااااة لقاااامان حقااااوق النساااااء وا  ليااااات الدينيااااة و  2822العقوبااااات لعاااااا 

نية وحاااااملي صاااافات والمثليااااين ومزدوجااااي المياااال الجنسااااي وماااااايري الهويااااة الجنسااااا
 الجنسين )أستراليا(؛

الاشاااف عااان االساااتنتاجات التاااي خللااا  يليهاااا لجناااة التحقياااق التاااي  541-22
 أنشف  للتحقيق يي حاالت استلداا الشرطة المفرإ للقوة )يي اليا(؛

التحقياااااق ياااااي حااااااالت الترهياااااب والمقاااااايقة واالضااااا هاد والتعاااااذيب  541-23
ارت اااااااب منهااااااا ضااااااد المعارضااااااين السياساااااايين ال ساااااايما مااااااا و واالختفاااااااء القسااااااري، 

، ومعا باااة واللاااحاييين وا  لياااات اإلثنياااة والدينياااة والمااادايعين عااان حقاااوق اإلنساااان
 )أوروغواي(؛ مرتابيها
اتلاااذ التاادابير المال مااة لمنااع وماايحااة العنااف المنزلااي والعنااف الجنسااي  541-24

 لمراهقات )ألبانيا(؛اللذين يرتابهما أيراد الجيذ والشرطة ضد صاار الفتيات وا
مواصلة يع اء ا ولوية لعملها مع منظماة العمال الدولياة علاى خ اة عمال  541-21

 )نيوزيلندا(؛ 2220مشتر ة بشأن الجنود ا طفا  لتحقيق تقدا يي تنفيذ القرار 
، المعنيااااينتاثياااف الجهااااود والتعاااااون مااااع البلاااادان والشاااار اء الاااادوليين  541-26

للوضااااع القااااا   يااااي واليااااة راخااااين، وماايحااااة تهريااااب ومعالجااااة ا سااااباب الجذريااااة 
 ا  لاق واالتجار بالبشر )تايلند(؛

 ومسااالمالاااذي يعانيااا  ساااتاال  االاتلااااذ جمياااع التااادابير الالزماااة لمناااع  541-27
رغمه  علاى ومعالجاة ا ساباب الجذرياة التاي تاها ، بما يي ذلم االتجاار ب الروهنجيا،
 اة العربية السعودية(؛عرضة لتلم الممارسات )المملأن ياونوا 

وضاااع حاااد إلياااالت أياااراد الجااايذ والماااوظفين الحااااوميين الاااذين يرتاباااون  541-28
 انتها ات لحقوق اإلنسان من العقاب وتقديمه  يلى العدالة )المملاة العربية السعودية(؛

ماان  ااانون العقوبااات لقاامان ا تلااار العقاااب علااى  077تعااديل المااادة  541-29
 المثلية غير الرضا ية )يسبانيا(؛العال ات الجنسية 

منااااع ا واماااار المحليااااة التمييزيااااة ومنااااع الممارسااااة المتمثلااااة يااااي تقييااااد  541-31
 وحمل المسلمات بهدف الحد من عدد أطفالهن )سلويينيا(؛ الروهنجيازيجات 
تعاااااديل  اااااانون وساااااا   اإلعاااااالا اإلخبارياااااة و اااااانون ال باعاااااة والنشااااار  541-35
 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )النمسا(؛ بما يتما ى مع 0222 لعاا
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تعاااااديل  اااااانون وساااااا   اإلعاااااالا اإلخبارياااااة و اااااانون ال باعاااااة والنشااااار  541-32
بماااا يتما اااى ماااع المعاااايير الدولياااة لحقاااوق اإلنساااان التاااي تحماااي حرياااة  0222 لعااااا
الوصاو  يلاى المعلوماات  وأوضمان امتثا  أياة  اوانين جديادة تانظ  اإلنترنا   ،التعبير

 ذه المعايير )التفيا(؛له
حااذف أو تعااديل جميااع ا حااااا القانونيااة المتعلقااة بااالتجمع الساالمي،  541-33

 التي تقيد ممارسة الحق يي حرية التعبير والتجمع )يرنسا(؛
مراجعاااة وتعاااديل  اااانون التجماااع السااالمي والمسااايرات السااالمية لجعلااا   541-34

 تعبير والتجمع )السويد(؛متما ياا مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية ال
مواءماااة التشاااريعات المحلياااة المتعلقاااة بحرياااة التعبيااار وتااااوين الجمعياااات،  541-31

 وال سيما  انون التجمع السلمي والمسيرات السلمية، مع المعايير الدولية )لاسمبرغ(؛
الحاااق ياااي التجماااع فروضاااة علاااى الواساااع مااان القياااود المياااف يلاااااء ال  541-36

التعبياااار الاااواردة يااااي القااااانون المتعلااااق باااالحق يااااي التجمااااع الساااالمي السااالمي وحريااااة 
ذن المساااااابق والمساااااايرات الساااااالمية، واالستعاضااااااة عاااااان نظاااااااا الحلااااااو  علااااااى اإل

ويلاااء العقوباات الجنا ياة عان ا عماا  التاي  ،للتجمعات السلمية بنظااا يباالغ طاوعي
 السلمي )يستونيا(؛ حرية التعبير والتجمع ل تتمتع بالحماية بموجب المعايير الدولية

ضااامان مشاااار ة ا  ااالاق الاااذين بلااااوا سااان التلاااوي  ياااي اال تاااراع  541-37
 )نيوزيلندا(؛  ته العاا، باض النظر عن يثني

مواصلة عمليتي يرساء الديمقراطية واإلصال ، بسابل منهاا ضامان المسااواة  541-38
ابيااة ويرساااء تمثياال يااي الفاارق لجميااع ا حاازاب السياسااية يااي جميااع مراحاال العمليااة االنتل

 برلماني مدني بالاامل يلتار عبر انتلابات ديمقراطية )الجمهورية التشياية(؛
ياااي المشاااار ة ياااي االنتلاباااات الوطنياااة المقبلاااة  الروهنجيااااضااامان حاااق  541-39

 )السودان(؛ييها والتلوي  
ضاامان تمتااع الروهنجيااا وغيااره  ماان ا  ليااات اإلثنيااة تمتعاااا تاماااا بحقااو ه   541-41

 المدنية والسياسية، وال سيما الحق يي التلوي  يي االنتلابات المقبلة )لاسمبرغ(؛ 
بمااااااا يااااااي ذلاااااام مساااااالمو  ،حمايااااااة وتعزيااااااز حقااااااوق جميااااااع ا  ليااااااات 541-45

 )با ستان(؛ الروهنجيا
سااية لل ليااات اإلثنيااة والدينيااة يااي القااانون تعزيااز وحمايااة الحقااوق ا سا 541-42

 )السودان(؛ الروهنجياال سيما و والممارسة، 
الاااااذي اتلااااااذ تااااادابير عاجلاااااة لمناااااع وماايحاااااة اإل لااااااء االجتمااااااعي  541-43

 )السناا (؛ الروهنجياأ لية مسلمي يستهدف 
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وغيااااره  ماااان  الروهنجيااااامساااالمي مافولااااة لاحتااااراا حقااااوق اإلنسااااان ال 541-44
 المااإرن نيساااان/ 00/89يااي ميانمااار ويقاااا لقااارار مجلااس حقااوق اإلنسااان ا  ليااات 

 ) وستارياا(؛ 0229أبريل 
تاثيف جهودها لوضع حاد للتميياز وأعماا  العناف التاي يواجههاا أياراد  541-41

 )ا رجنتين(؛ الروهنجياال سيما و ا  ليات اإلثنية والدينية، 
، الروهنجيااال سايما و ياات، ضمان التمتاع بحقاوق اإلنساان لجمياع ا  ل 541-46

ووضاع حاد للممارساات التمييزيااة التاي تواجههاا هاذه ال ا فااة، ومحا ماة مرتاباي هااذه 
 االنتها ات )ليبيا(؛

 عمان(؛سل نة ) الروهنجياحق مسلمي يي وضع حد للتمييز  541-47
، بمااا يااي الروهنجيااااتلاااذ تاادابير ملموسااة لمعالجااة مسااألة العنااف ضااد  541-48

ذلام مساااءلة مرتاباي هااذه ا عماا  يقااالا عان ا  االاق الاذين ياااذون االسااتق اب 
 من خال  خ اب الاراهية )بلجياا(؛ 

اتلااااذ خ اااوات ملموساااة وييجابياااة لوضاااع حاااد لجمياااع أعماااا  التميياااز  541-49
وغيااره  مااان  الروهنجياااحااق يااي والعنااف وغياار ذلاام ماان انتها ااات حقاااوق اإلنسااان 

 يقالا عن جميع ا  ليات عموماا )ماليزيا(؛ ،ةا  ليات المسلم
ال سااااايما مسااااالمو و ماايحاااااة وصااااا  ا  لياااااات وترهيبهاااااا ومقاااااايقتها،  541-11

 أال تبقى هذه الجرا   دون عقاب )جيبوتي(؛ضمان و  الروهنجيا،
، وماايحاااة الروهنجيااااضااامان حماياااة حقاااوق اإلنساااان لجمياااع مسااالمي  541-15
ة التحاريض علاى الاراهياة واإلداناة العلنياة لهاذه حقها  بسابل منهاا ماايحايي التمييز 
يقااالا عاان اتلاااذ جميااع التاادابير الالزمااة لقاامان المساااءلة عاان انتها ااات  ،ا عمااا 

 (؛)ملر ميانماريي  الروهنجيامسلمي المرتابة يي حق حقوق اإلنسان 
وغياااااره  مااااان ا  لياااااات المسااااالمة علاااااى  الروهنجيااااااضااااامان حلاااااو   541-12

 (؛لاسمبرغوالتعلي  يي والية راخين، دون أي تمييز ) اللدمات االجتماعية
ياااي والياااة راخاااين،  الروهنجياااايلاااااء جمياااع السياساااات التاااي تساااتهدف  541-13

ساايما السياسااات التااي تنتهاام حقااوق اإلنسااان ا ساسااية، وعلااى وجاا  الللااوق  الو 
ين والتعلااي  وحريااة العبااادة وسياسااة ال فلاازوا  السياسااات التااي تقيااد حريااة الساافر والاا

بناااء الحرمااانه  ماان الرعايااة اللااحية ا ساسااية، و  ااذا الم بقااة علاايه  دون غيااره ، و 
لمسااتوطنات البوذيااة علااى أراضاايه ، وياارض ضاارا ب تعساافية علاايه ، غياار القااانوني ل

 واستاالله  )المملاة العربية السعودية(؛
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مااانح الجنساااية علاااى تالتاااي  2890يلاااااء أحاااااا  اااانون الجنساااية لعااااا  541-14
 القانون لتفادي حاالت انعداا الجنسية )تر يا(؛ االعرق وتعديل هذ وأ ةاإلثنيأساس 
وساا ر ا  لياات  الروهنجياالتمااين  2880تعديل  انون الجنساية لعااا  541-11

 الدينية والمجموعات اإلثنية من الحلو  على  امل حقوق المواطنة )قيسلندا(؛
ل جمياع ا  لياات الدينياة  اي يشام  2880تعديل  اانون الجنساية لعااا  541-16

قااااامن حلاااااوله  علاااااى المواطناااااة الااملاااااة ي، و الروهنجيااااااوالعر ياااااة، بماااااا ياااااي ذلااااام 
 ه  )المملاة العربية السعودية(؛يليوالمتساوية ويعادة وثا ق الجنسية السابقة 

اتلااااذ خ اااوات لحماياااة حقاااوق جمياااع ا  ااالاق وتساااوية أوضااااعه   541-17
ين  اناا  بحاااوزته  ب ا ااات هويااة مإ تااة ياااي ، بمااا يااي ذلااام ا  االاق الااذالقانونيااة

 السابق ) ندا(؛
يلااااء جمياااع ا حااااا القانونياااة التمييزيااة  تلااام التااي تمااانح الجنسااية علاااى  541-18

 أساس ا صل اإلثني أو العر ي والتي تنن على يفات ملتلفة من الجنسية )سلويينيا(؛
ية ويلااااء أي يلااااء ا حااااا التااي تاانن علااى يفااات ملتلفااة ماان الجنساا 541-19

 يي وثا ق الهوية )الماسيم(؛ ةي ارة يلى اإلثني
ا، عتباار ميانمااار وطنهاات التااي  لياااتا  يلااىتسااريع عمليااة ماانح الجنسااية  541-61

 )ماليزيا(؛ بما ييها الروهنجيا
يااي واليااة راخااين الحااق يااي المواطنااة الااملااة  الروهنجياااماانح مساالمي  541-65

 وتماينه  من تحديد انتما ه  اإلثني )المملاة العربية السعودية(؛
معالجااة ا سااباب الجذريااة للوضااع القااا   يااي واليااة راخااين، بساابل منهااا  541-62

أنفسااه  ماان تباارون ل االاق الاذين يعلتحدياد مسااار واضااح للحلاو  علااى الجنسااية 
 يا(؛ )أسترال الروهنجيا
ياا الاذين يعيشاون ياي ميانماار، وضامان جيعادة المواطنة الااملاة للروهن 541-63

ها ، ويجاراء اتلااالت بنااءة ياي المن قاة مافولاة لوحماية حقوق اإلنسان ا ساساية ال
 حو  هذه المسألة )هولندا(؛

علاااى نحاااو عاجااال بالسااابل التالياااة:  طا فاااة الروهنجيااااتلبياااة احتياجاااات  541-64
و فالاااة وصاااو  المسااااعدات اإلنساااانية يلاااى راخاااين دون  ياااود، ويلاااااء  ضااامان ا مااان،

لحلاااااو  علاااااى الجنساااااية لالقياااااود المفروضاااااة علاااااى حرياااااة التنقااااال، وتحدياااااد مساااااار 
 الشمالية(؛ أيرلندا)المملاة المتحدة لبري انيا العظمى و 
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حقاوق  يعااةتنفيذ تادابير ملموساة لماايحاة التعلاب الاديني واإلثناي، و  541-61
ويلااااء  ااروإ الحلااو  علااى الجنسااية التااي تن ااوي  ،الروهنجيااايلااى  الااملااةالمواطنااة 

أو أي مر ااااز قخاااار. واسااااتفناف  ةعلااااى تمييااااز علااااى أساااااس العاااارق أو الاااادين أو اإلثنياااا
  مجموعة يثنية تعيذ يي ميانمار بشال مشروع )السويد(؛  الروهنجيااالعتراف ب

وأيااااراد ا  لياااااات وضااااع حااااد للتمييااااز ضااااد أياااااراد الساااااان الروهنجيااااا  541-66
ا خااار  بسااابل منهاااا تحدياااد مساااار للحلاااو  علاااى الجنساااية أو اساااتعادتها لل ااالاق 
عاااديمي الجنساااية دون ا اااتراإ  باااوله  أصاااوالا يثنياااة ال يوايقاااون عليهاااا، ويلاااااء القياااود 
المفروضااااة علااااى حريااااة التنقاااال، ومراجعااااة التشااااريعات التمييزيااااة، بمااااا يااااي ذلاااام  ااااانون 

 ين  العرق والدين  ا ربعة )الواليات المتحدة ا مرياية(؛و وان 2880الجنسية لعاا 
ضااامان اتسااااق التشاااريعات الوطنياااة ماااع يعاااالن ا مااا  المتحااادة بشاااأن  541-67

 حقوق الشعوب ا صلية )الدانمرر(؛ 
ضااااامان عاااااودة جمياااااع الالجفاااااين باياااااة التعااااااون ماااااع ا مااااا  المتحااااادة  541-68

 يلى مناطقه  )الاوي (؛  داخليا والمشردين
التعااون ماع المجتماع الادولي لقامان عاودة جمياع الالجفاين المساالمين  541-69

ماااان الوصااااو  يلااااى   وتماياااانه ،والمشااااردين، وضاااامان التعاااااون مااااع جميااااع ا طااااراف
 المساعدة اإلنسانية دون  يود )المملاة العربية السعودية(.

ف الدولااة جميااع االسااتنتاجات و/أو التوصاايات الااواردة يااي هااذا التقرياار تعباار عاان مو اا -546
)الدو ( التاي  ادمتها و/أو الدولاة موضاوع االساتعراض. وال ينبااي أن يفها  أنهاا تحظاى بتأيياد 

 الفريق العامل باامل .



A/HRC/31/13 
 

 

GE.15-22694 39/39 

 

 المريق
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