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 ٩١ردود حكومة بروين دار السالم على التوصيات الواردة يف الفقرة           
  من تقرير نتائج االستعراض الدوري الشامل

املعين باالستعراض الدوري الـشامل لـربوين دار        باإلشارة إىل تقرير الفريق العامل        
، فيما يلي الردود املقدمـة علـى التوصـيات الـواردة يف        (A/HRC/WG.6/6/L.13)السالم  
  :٩١ الفقرة

  الرد  التوصية  الرقم
النظر يف التصديق على الوثائق الدولية األساسية حلقوق          -١

اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد، مثل العهـد الـدويل           
اص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص       اخل

  )الفلبني(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تعكف بروين دار السالم حالياً على مراجعة املعاهدات
الدولية التالية حلقوق اإلنسان، وستبحث أيضاً النظر يف

  :الصكوك التالية ذات الصلة

الـصكوك األساسـية حلقـوق      النظر يف االنضمام إىل       -٢
اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          
املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة مناهـضة       

؛ النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل       )الربتغال(التعذيب  
لعهـد الـدويل   اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، وا     

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،       
واتفاقية مناهضة التعذيب، وغريهـا مـن املعاهـدات         

  )أستراليا(األساسية حلقوق اإلنسان 

طرف(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        •
 ؛)٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧موقِّع منذ 

ارة الرقيـقاالتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجت      •
  والنظم والعادات املشاهبة للرق؛

االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنـصري يف  •
  األلعاب الرياضية؛

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل  •
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛

االنضمام إىل الـصكوك الدوليـة    /النظر يف التوقيع على     -٣
قوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهـد الـدويل         األساسية حل 

اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والعهـد الـدويل        
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،       
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         
العنصري، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع العمـال         

  )يانيجري(املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال  •
  .التمييز العنصري

النظر يف التوقيع أو التصديق، حسب االقتضاء، علـى           -٤
العهد الدويل  : الصكوك األساسية التالية حلقوق اإلنسان    

اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والعهـد الـدويل        
افيـة،  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثق     

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         
؛ النظر يف التصديق مبكِّراً على العهد       )شيلي(العنصري  

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، واالتفاقيـة       
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري،         
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
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  الرد  التوصية  الرقم
؛ تشجيعها على التوقيع والتصديق     )سلوفاكيا(والثقافية  

على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز      
العنصري والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      

  )إسبانيا(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
ية حلمايـة   النظر يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدول        -٥

  )اجلزائر(مجيع حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
  )٥-١جتميع التوصيات (

  

إلغاء حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء          -٦
؛ حبـث   )هولنـدا (على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

إعادة النظر يف حتفظاهتا بشأن اتفاقية حقـوق الطفـل          
يع أشكال التمييز ضـد املـرأة       واتفاقية القضاء على مج   

 ٩؛ إلغاء حتفظاهتا على املادتني      )الربازيل(بقصد سحبها   
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          ٢٩و

  )كندا(املرأة وحتفظها على اتفاقية حقوق الطفل 

عقدت بروين دار السالم عـدة مناقـشات بـشأن
قيـةالتحفظات املتعلقة باتفاقية حقوق الطفـل واتفا      

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، آخـذة يف
االعتبار يف الوقت نفسه أحكام الدستور، والسياسات
.والتشريعات الوطنية، واملعتقدات واملبادئ اإلسـالمية     
وُتجرى حالياً دراسة التحفظات على اتفاقية حقـوق

  .الطفل
سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال           -٧

  )سلوفاكيا(التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل 
  

سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة           -٨
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، الـيت           

  )سلوفينيا(تتعارض مع هدف االتفاقيتني ونطاقهما 

  

اعتماد تدابري من أجل التنفيذ الكامل ملبـادئ اتفاقيـة            -٩
ى مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، وإلغـاء         القضاء عل 

حتفظاهتا على هذا الصك بغية تنفيذه على حنو أفـضل          
  )املكسيك(
  )٩-٦جتميع التوصيات (

  

إجراء دراسة شاملة بشأن جـدوى ومالءمـة إنـشاء            -١٠
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ بـاريس         

؛ النظر يف إنشاء مؤسـسة مـستقلة حلقـوق          )ماليزيا(
  )مصر(إلنسان وفقاً ملبادئ باريس ا

إن وجود آلية تشاورية مشتركة بني الوكاالت، تعمل
على حنو وثيق مع املنظمات غري احلكوميـة واجملتمـع
املدين، يكفل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلـد

  .بصورة جيدة
على املستوى اإلقليمي، تسهم اللجنة احلكومية الدولية

ابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا،حلقوق اإلنسان الت  
اليت شاركت بروين دار السالم مـشاركة مكثفـة يف
إنشائها، يف هتيئة الساحة ملزيد من فهم أدوار مؤسسات

  .حقوق اإلنسان والوظائف املنوطة هبا
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  الرد  التوصية  الرقم
تدريب العاملني يف املهن القانونية على مراعاة املـسائل           -١١

اض القيـادات   املتعلقة بنوع اجلنس، والعمل على استنه     
  )أملانيا(الدينية لدعم هذه اجلهود 

تركِّز احلكومة تركيزاً كبرياً علـى تنميـة القـدرات
البشرية، بإتاحة فرص التدريب املناسب جلميع املوظفني
املدنيني، أيا كان جنسهم، العاملني يف مجيع قطاعـات

ويتوافق ذلك مع الطموحات الوطنيـة. اخلدمة املدنية 
مدنيني يتمتعون باملهـارة واالنـضباطبتوفري موظفني   

والثقافة العالية والقدرة واملرونة وسرعة التكيف مـع
  .البيئة واملتطلبات املتغرية

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليـات يف           -١٢
إطار اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان التابعة لألمـم        

ة إىل مجيـع    ؛ النظر يف توجيه دعوة دائم     )شيلي(املتحدة  
اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق اإلنـسان         

؛ إثبات استعدادها للتعاون مـع اإلجـراءات        )التفيا(
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان بتوجيه دعـوة مفتوحـة         

  )نيوزيلندا(إليها 

  .بالطلبات املتعلقة هبذه املبادرات/ُيرحَّب بالطلب

مسائل العـرق   اختاذ هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء          -١٣
واملواطَنة والدين، من أجل هتيئة جمتمع شامل يتمتع فيه          

  )اململكة املتحدة(اجلميع حبماية متساوية 

يتمتع اجملتمع يف البلد بالتعايش السلمي حيـث تـوفِّر
  .القوانني الوطنية احلماية املتساوية للجميع

النظر بشكل إجيايب يف مراجعة تشريعاهتا الوطنية ملنـع           -١٤
  )املكسيك(معاقبة ضحايا االجتار باألشخاص 

جيري تعزيز تشريعات خمتلفة لضمان تعزيـز ومحايـة
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك رفاه اجلميـع، ال سـيما
النساء واألطفال، ومنـها األمـر اخلـاص باالجتـار

  .٢٠٠٤باألشخاص وهتريبهم لعام 
جرِّم هذا األمر أنشطة االجتار بالبشر، وهتريب البشر،ُي

كما ُيجرِّم االجتـار. واستغالل األشخاص املّتجر هبم   
باألطفال، حيث ُيعترب أي شخص يوظِّف أطفـاالً أو
ينقلهم أو يرسلهم أو يؤويهم أو يستقبلهم بأي شكل
ــذنبا ــتغالهلم م ــراض اس ــكال ألغ ــن األش م

  .بارتكاب جرمية
صـندوق االجتـار"افة إىل ذلك، ُينشئ هذا األمر       إض

، ألغراض منها متويل تكـاليف"باألشخاص وهتريبهم 
  .إعادة األشخاص املهربني واملتجر هبم إىل الوطن

من) ١٢٠الفصل  (كما ينفَّذ قانون محاية املرأة والفتاة       
أجل محاية النساء والفتيات الاليت جيـري بـيعهن أو

غراض البغـاء، أو جيـرياستئجارهن أو شراؤهن أل   
إحضارهن إىل بروين دار السالم حتت ستار كاذب أو

  .لغرض البغاء
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  الرد  التوصية  الرقم
؛ رفـع   )زيل وبيالروس االرب(رفع سن املسؤولية اجلنائية       -١٥

  )األرجنتني(سن املسؤولية اجلنائية للقّصر 
يف املمارسة احلالية، نادراً ما حتال إىل احملكمة احلاالت

طفل أو شباب جناة جلرائماليت تنطوي على ارتكاب     
وإمنا جيري حتذيرهم من قبل أجهزة إنفاذ. أقل خطورة 

  .القانون كي ال يكرروا املخالفة أو املخالفات
رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل حد يتوافق مـع اتفاقيـة           -١٦

  )الربتغال(حقوق الطفل 
  )١٦ و١٥جتميع التوصيتني (

كمـة، جيـوزويف حالة إدانة أطفـال أو شـباب يف احمل         
للمحكمة، عند االقتضاء، أن تفرض عقوبة أخـف مـن
الغرامة أو احلبس، مثل إطالق سـراحهم بعـد توجيـه          

  .اللوم الواجب
، الـذي٢٠٠٦ينص األمر اخلاص باألطفال والشباب لعام       

، على أن ُيعرض٢٠١٠مارس  /آذار ١دخل حيز النفاذ يف     
سنة ارتكب ١٨على حمكمة األحداث أي طفل دون سن        

كما حيظر األمر إرسال أي طفـل أو شـباب إىل. جرماً
السجن الرتكاهبم أي خمالفات، وإمنا إرسـاهلم إىل مكـان
احتجاز أو دار أو مدرسة خمصصة هلذا الغرض، أو وضعهم

وتتاح أيضا تلك الدور أو املـدارس. حتت املراقبة يف اجملتمع   
  .لألطفال احملتاجني للحماية

  )كندا(يود املفروضة على احلريات الدينية إلغاء الق  -١٧
رفع احلظر املفروض على إدخال املواد الدينية أو الكتب           -١٨

ن املقدسة إىل البلد، من أجل تعزيز ومحاية حرية الـدي         
  )إيطاليا(والعبادة 

السماح ألفراد مجيع الطوائف الدينية مبمارسة معتقداهتم         -١٩
حبرية، والسماح ألفراد األقليات الدينية بإدخال الكتب       
املقدسة والتبشري بدينهم وإقامة أماكن جديدة للعبـادة        
وتقدمي إرشادات ألتباعهم، عمالً باحلق يف حرية الدين        

  )الواليات املتحدة(
  )١٩-١٧ميع التوصيات جت(

تنظر بروين دار السالم ببالغ االعتبار ألمهية حرية الدين
املكفولة لسكاهنا، مبن فيهم أتباع الديانات األخـرى

وينص الدستور على أن اإلسالم هو. املقيمون يف البلد  
الديانة الرمسية للبلد وعلى السماح مبمارسة املعتقدات

  .سالم ووئاماألخرى يف 
ال ُيحظر إدخال املواد الدينية أو الكتب املقدسة، أيـا

وجيوز إخضاع هذه املواد، إذا. كانت الديانة، إىل البلد   
  . اقتضى األمر، إلجراءات فرز معينة

السماح لألفراد مبمارسة حقهم يف حرية التعبري بصورة          -٢٠
  )الواليات املتحدة( سلمية 

ال توجد قيود على ممارسة أي فرد حلقه يف حرية التعبري
  .بصورة سلمية

ضمان أن تتسم اإلجراءات اليت تنظم تسجيل منظمات اجملتمع   -٢١
والسرعة وقلة التكـاليف، وأن     املدين بالشفافية وعدم التمييز     

تسمح بإمكانية الطعن، وتتجنب اشتراط إعادة التسجيل، وأن        
؛ إلغـاء  )النـرويج (تتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      

الشرط الذي يلزم منظمات اجملتمع املـدين بـأن تقـدم إىل       
  )النرويج(احلكومة قائمة كاملة باألعضاء يف املنظمة 

 عمليـة٢٠٠٥تعلق باجلمعيات لعـام     ينظِّم األمر امل  
ويتعني أن تستويف مجيع الطلبـات. تسجيل أية مجعية  

وقد يؤدي الفـشل يف. االشتراطات املدرجة يف األمر   
غري أنه جيـوز. ذلك إىل رفض الطلب من ِقَبل املسجِّل    
 يومـاً مـن٣٠الطعن يف قـرار املـسجِّل خـالل         

  .القرار تاريخ
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  الرد  التوصية  الرقم
ان احتـرام حقـوق العمـال     اختاذ تدابري فعالة لـضم      -٢٢

  )اجلزائر(املهاجرين 
العمل على تعزيز النظم اليت حتمي العمال املهاجرين من           -٢٣

  )الواليات املتحدة(االستغالل وإساءة املعاملة 
  )٢٣ و٢٢جتميع التوصيتني (

ُيرَحب بعمل حاملي اجلنسيات األخرى يف بروين دار
السالم شريطة استيفائهم ملتطلبات العمـل واهلجـرة

  .لضمان محاية حقوقهم ورفاههم
 والئحتـه٢٠٠٩يوفر األمر املتعلق بالتوظيف لعـام       

،٢٠٠٩لعـام   ) العمال احملليـون  (املتعلقة بالتوظيف   
اللذان يطبقان على مجيع املوظفني احملليني واألجانب،
تدابري شاملة لتعزيز استقرار حقوق العمال وضـماهنا
ورعايتها وسالمتها ومحايتها، آخذا يف االعتبار معايري

  .منظمة العمل الدولية
كما ينص هذا األمر على جوانب مثـل اإلجـراءات

 املتعلقـةالقانونية يف حالة عدم دفع املرتب؛ واملعـايري  
بصحة العمال وإقامتهم والرعاية الطبية املقدمة هلـم؛

  .واملسؤولية عن تكاليف العودة إىل الوطن
ادرة جوازات سفر املهاجرين    إعادة النظر يف عملية مص      -٢٤

الذين يقيمون دعوى أمام احملاكم ضد أصحاب العمل،        
أو النظر يف وضع إجراء قانوين عاجل يضمن حقـوق          

  )فرنسا(العمال املهاجرين ضماناً كامالً على إقليمها 
وضع خطط لتطوير احلقوق املدنية واملشاركة السياسية         -٢٥

للمواطنني، استناداً إىل مجلة أمور، منها التشاور بـشأن         
لشعبية يف البلد، مع وضع جدول زمين واضح        التقاليد ا 

إلنشاء جملس تشريعي، مما يؤدي إىل وضع آلية أكثـر          
  )اململكة املتحدة(فعالية ملساءلة السلطة التنفيذية 

ال ختضع جوازات الـسفر وأي وثـائق ذات صـلة
للمصادرة، وإمنا جيوز احتجازها لغرض التحقيق يف أية       

  .خمالفات يف إطار القوانني احمللية
عضواً يف) ٢١(، ُعيِّن واحد وعشرون     ٢٠٠٤يف عام   

 زيد عدد٢٠٠٥سبتمرب  /اجمللس التشريعي، ويف أيلول   
وينص تعديل الدستور لعـام.  عضواً ٢٩األعضاء إىل   

 على أن يتألف اجمللس التشريعي مـن مخـسة٢٠٠٥
  .عضواً كحد أقصى) ٤٥(وأربعني 

اخلمـسة أن يكون مـن بـني األعـضاء         جيوز أيضاً   
واألربعني أشخاص قدموا خدمات عامـة بـارزة أو
حققوا إجنازات كبرية يف جماالت خمتلفـة، أو ممثلـون

وجيوز زيادة عدد. ألنشطة جمتمعية أو جملتمعات معينة    
عضواً بدالً من) ١٥(ممثلي املقاطعات إىل مخسة عشر      

 لقـوانني، كما هو اآلن، وُينتخبون وفقـاً      )٥(مخسة  
  .االنتخابات املعمول هبا يف البلد

ولذلك، سيتواصل النظر يف اآللية االستشارية التشريعية
  .بغية تعزيز قدرهتا على تلبية احتياجات الناس

        


