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

وأُجـري  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤  إىل ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٤  املعقـودة يف   ،الشعبية يف اجللـسة الرابعـة     االستعراض املتعلق جبمهورية الو الدميقراطية      

وترأس وفد مجهورية الو الدميقراطية الشعبية نائـب وزيـر اخلارجيـة            . ٢٠١٠مايو  /أيار
، اعتمد الفريق العامل    ٢٠١٠مايو  / أيار ٦ املعقودة يف    ،ويف اجللسة الثامنة  . فونغسافاث بوفا 

  .التقرير املتعلق جبمهورية الو الدميقراطية الشعبية
، جمموعة مقررين ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٧، يف  قد اختارجملس حقوق اإلنسانوكان  -٢
 لتيـسري االسـتعراض   األرجنتني وقريغيزستان ونيجرييا :من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(

  .مهورية الو الدميقراطية الشعبيةاملتعلق جب
لتالية من أجل االستعراض    ، صدرت الوثائق ا   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة    -٣

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

(A/HRC/WG.6/8/LAO/1)؛   
السامية حلقوق اإلنـسان    األمم املتحدة   جتميع للمعلومات أعدته مفوضية      )ب( 

  ؛(A/HRC/WG.6/8/LAO/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥ز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة            موج )ج( 

(A/HRC/WG.6/8/LAO/3)؛   
وأُحيلت إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمـة             -٤

أسئلة أعدها سلفاً كل من أملانيا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا           
وميكـن  . النـرويج وهولنـدا    و ا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      والتفي

  .االطالع على هذه األسئلة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف  
، قدم نائب وزير اخلارجية التقرير      ٢٠١٠مايو  / أيار ٤ الرابعة، املعقودة يف     يف اجللسة  -٥

ـ                   الم، واألوسـاط األكادمييـة،     الوطين، الذي أُعد مبشاركة اجملتمع املدين، ووسـائط اإلع
        علـى أن مـشاركة     نائـب وزيـر اخلارجيـة       وشدد  .  من أصحاب املصلحة    ذلك وغري



A/HRC/15/5 

GE.10-14416 4 

هذا البلـد    ابذهلي  يت ال دويف عملية االستعراض جزء من اجله     الشعبية  الدميقراطية   مجهورية الو 
وأشار إىل أن شعب الو املتعدد اإلثنيات عاىن ملدة طويلة من . لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

      االستعمار واالعتداء األجنيب ومل ُيحّرر إال بعد إنشاء مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية يف        
نذ ذلك احلني، بدأت تدرجيياً عملية إعادة حقوق اإلنسان األساسية ومحايتها      وم. ١٩٧٥عام  
  .حالياً يف الدستور جلميع مواطين الوكفولة  مذه احلقوقوه
ولكفالة رخاء شعب الو ورفاهه، شرعت احلكومة يف استراتيجيات تنمية اجتماعية            -٦

 ودخل  ؛ يف املائة سنوياً   ٧ همعدليبلغ متوسط   واقتصادية وحققت إجنازات مثل منو اقتصادي       
 ؛ات دوالر يف الـسبعين    ٢٠٠أقل مـن    ب، باملقارنة   ٢٠٠٩ دوالر يف عام     ٩٠٠للفرد جتاوز   

 يف املائـة يف     ٢٥ إىل حـوايل     ١٩٩٠ يف املائـة يف عـام        ٤٩واخنفاض يف نسبة الفقر من      
لقراءة  اإلملـام بـا  معدلناهز ي يف املائة، و٩٠لتحاق باملدارس وجتاوز معدل اال  . ٢٠٠٩ عام

واخنفـضت  .  عاماً ١٥ األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن       بني يف املائة    ٨٠والكتابة حالياً   
املتوقـع إىل    متوسط العمر معدالت وفيات الرضع والوفيات النفاسية اخنفاضاً كبرياً، وارتفع         

  .  عاما٦٠ً أكثر من
يـسية  وبذلت احلكومة جهوداً كبرية لتعزيز حقوق اإلنسان واعتمـدت خطـة رئ            -٧

واعُتـرب  . ٢٠٢٠ دولة ختضع لسيادة القانون حبلول عـام       إقامةللقطاع القانوين اهلدف منها     
كم أولوية من األولويات الرئيسية لكفالة نظام شفاف وخاضع للمـساءلة           قطاع احل إصالح  

لقـضاة  اقدرات   ببناء   وبوشر ء القضا استقاللويف ذلك السياق، ُعزز     . وقائم على املشاركة  
  .لعامني واحملامني وموظفي الشرطةواملدعني ا

اعتمدت احلكومة أيضاً قوانني بشأن النهوض باملرأة ومحايتها وقانوناً بشأن محاية           قد  و -٨
  . باملرأة وكنتيجة لذلك، ُعززت املساواة بني اجلنسني والنهوض. طفل ومصاحلهحقوق ال

مت إىل ست معاهدات    وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، أُشري إىل أنه سبق لالو أن انض           -٩
 طرف يف اتفاقية حقوق األشـخاص       وأهناأساسية حلقوق اإلنسان وبروتوكولني اختياريني،      

وأدت الو  .  موقع على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         وبلدذوي اإلعاقة   
ابطة أمم جنوب   أيضاً دوراً نشيطاً يف اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لر           

املعتقد  وأوكانت الزيارة األخرية ملقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية حبرية الدين           . شرق آسيا 
  .عالمة أخرى على صدق احلكومة يف العمل مع اجملتمع الدويل

وفيما يتعلق بالتعذيب، أكدت الو أن أفعال التعذيب وإساءة املعاملة تعترب جـرائم              -١٠
إنـسانية يف أي      اإلجراءات اجلنائية ال يسمح مبعاملة احملتجزين معاملـة ال         جنائية وأن قانون  

 ملـوظفي  السجون وأجـرت تـدريباً  أوضاع لتحسني وقد اختذت احلكومة تدابري  . ظروف
وعـالوة  . ذوي الصلة بشأن معايري األمم املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء        عاملني  السجون وال 

  . على اتفاقية مكافحة التعذيبعلى ذلك، ستنظر الو يف التوقيع 
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 أشدعن  ردع  الاحلكم هو   هذا  ّدد على أن اهلدف من      وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ش     -١١
ورغم أن عقوبة اإلعدام ال تـزال موجـودة   . اجلرائم وأخطرها، ال سيما االجتار باملخدرات 

رياً خالل عدة أعـوام  وقد راعت الو وقفاً اختيا   . قانوناً، فإنه مل ُينفذ قط أي حكم باإلعدام       
احلد من   إلدخال عدة إصالحات، منها      يف السنوات املقبلة  العقوبات  نون  وستنظر يف تنقيح قا   

  .اليت تنطبق عليها عقوبة اإلعدامنطاق اجلرائم 
 جمموعة إثنية تعيش    ٤٩دد على أن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تتكون من          وش -١٢

علـى   تشجع    الدستور والتشريعات والسياسات الوطنية    أنأشار إىل   و. معاً يف سالم ووئام   
مـن  دين التمييز اإلثين، مبا يف ذلك ضد اهلمونغ         تالتضامن فيما بني كل اجملموعات اإلثنية و      

 الو الذين كانون مهاجرين غري قانونيني        مواطين أولئك اهلمونغ من  وأضاف أن   .  الو مواطين
يتمتعـون  هـم   د توطينهم يف مناطق إمنائية معينة، و      وأُعيلدى عودهتم   وا ترحيباً   يلقيف تايلند   

وتشمل هذه احلقوق احلق يف حرية التنقـل        . جبميع احلقوق اليت يضمنها الدستور، دون متييز      
  .مغادرة بلدهم األصلي والعودة إليهاحلق يف داخل البلد و

ق إجنازات هامة يف النهوض حبقـو     حققت   و اً كبري اً تقدم أحرزتالو  إىل أن    وأشار -١٣
على وعي بالتحديات اليت جيب مواجهتها فيما يتعلق جبملة أمـور، منـها             إال أهنا   اإلنسان،  

القوانني واألنظمة الوطنية، ال سيما بني األشخاص الذين يعيشون يف املنـاطق            بالوعي العام   
   .اجلبلية والنائية، وفيما يتعلق باإلنفاذ الفعلي للقانون

  البلد املتعلقة باحلد من الفقـر      ا لتحقيق أهداف   ستواصل احلكومة جهوده   ،ومن مث  -١٤
مـن خـالل مواصـلة    ، وذلك  فعاالًإنفاذاًالداخلية  القوانني إنفاذوزيادة تعزيز قدراته على    

  .إصالح اإلدارة العامة والنظام القانوين

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء  
وسُتنشر علـى املوقـع الـشبكي       . داً ببيانات  وف ٥٤خالل احلوار التفاعلي، أدىل      -١٥

خالل اإلدالء هبا   اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل، عند توفرها، بيانات إضافية مل يتأت           
 وشكر عدد من الوفـود مجهوريـة الو الدميقراطيـة         . )١(احلوار التفاعلي نظراً لضيق الوقت    

وتـرد  . دها على أسئلتها املسبقة   رلوشكرت عدة وفود الو أيضاً      . تقريرهالتقدميها   الشعبية
  . التوصيات املقدمة خالل احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير

تنفيذ التزاماهتا يف جمال حقـوق اإلنـسان،        الرامية إىل   وقالت ميامنار إن جهود الو       -١٦
، هـي جهـود     بوسائل منها إدراج املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطنية         

__________ 

آيرلندا ومجهورية كوريا وأستراليا وأذربيجان والواليات املتحدة األمريكية والتفيا وبولندا ونيكـاراغوا             )١(
 .وبنغالديش وبوتان وكوستاريكا والعرق ونيجرييا
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.  أو املعتقد  ورحبت ميامنار أيضاً بتعاون البلد مع املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين          . عةمشج
  . وأعربت عن رغبتها يف تقاسم خربهتا يف احلد من الفقر، ال سيما يف املناطق الريفية

تعزيز حقوق اإلنسان، ال سيما جمال الفقر       جمال  وأثنت بروين على الو إلجنازاهتا يف        -١٧
. وكذلك للجهود اليت تبذهلا لتعزيز احلق يف العمل والتعليم والصحةللتنمية،  رؤيتها من خالل

مع الو من خالل اللجنة احلكومية الدوليـة        على حنو وثيق    وأشارت إىل أهنا ستواصل العمل      
  . واملنشأة حديثاًلتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيااملعنية حبقوق اإلنسان ا

ي عن تقديره للجهود اليت تبذهلا الو لكفالة االستقرار والوئام          وأعرب االحتاد الروس   -١٨
وأشار إىل التقدم احملرز يف االنضمام إىل املعاهدات الدولية         . والسالم ولرفع مستويات املعيشة   

غري أنـه   . عام بتنمية التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان       الهتمام  االحلقوق اإلنسان وإىل    
دة اليت مـا زال البلـد يواجههـا وشـجع اجلهـود املتـصلة               يدعأشار إىل التحديات ال   

  . االقتصادي بالنمو
الدميقراطية اجلهود الناجحة اليت بذلتها الو لكفالة       الشعبية  وأبرزت مجهورية كوريا     -١٩

وأحاطت علماً بالتدابري املتخذة يف العديد من جماالت حقـوق          . االستقرار السياسي والسالم  
ورأت أن  . استراتيجيات لتخليص البلد من وضع أقل البلدان منـواً        اإلنسان، وكذلك بوضع    

في بإخالص بالتزاماهتـا    تالو، بوصفها طرفاً يف معظم املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان،          
  .مبوجب املعاهدات

ورحبت فييت نام باعتماد خمتلف االستراتيجيات الطويلة األجل لتحـسني محايـة             -٢٠
مع آليـات حقـوق     تعاوناً وثيقاً    الو تتعاون االهتمام إىل أن    حقوق اإلنسان وأشارت مع     

 أو  ورحبت بالدعوة األخرية اليت وجهها البلد إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين           . اإلنسان
  .  وباعتزامها توجيه دعوة إىل مقررين خاصني آخرين يف املستقبلاملعتقد
 واإلدارة  بذهلا الو يف جمايل احلكـم     ت وأحاطت كمبوديا علماً جبهود اإلصالح اليت      -٢١

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ورحبت باخلطوات املتخذة حنو التصديق على     . العامة
وأعربت أيضاً عن تقديرها    . والتوقيع على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        
وك مهمة أخرى يف جمـال      اللتزام الو، يف االستعراض الدوري الشامل، بالتصديق على صك        

  . حقوق اإلنسان
ورحبت النرويج بروح القيادة اليت أظهرهتا الو يف التصديق على اتفاقيـة الـذخائر               -٢٢

وفيات الرضع وأعربت عن قلقهـا      و الوفيات النفاسية    لوأشارت إىل ارتفاع معد   . العنقودية
موعات اإلثنية وبني النساء    إزاء معدالت األمية بني النساء، وكذلك إزاء الفوارق فيما بني اجمل          

وأعربت النرويج عن تقديرها اللتزام الو بالتعاون مع آليات األمـم           . يف احلواضر واألرياف  
  . املتحدة حلقوق اإلنسان
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على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية  الو ورحبت الربازيل بتصديق    -٢٣
واستفسرت الربازيل عن التحـديات     . ة التعذيب النظر يف التوقيع على اتفاقية مكافح     تها  وبني

 يف توفري اخلدمات الصحية والتعليم للنساء يف املناطق الريفية وأشـارت إىل             اليت تواجهها الو  
  . أن البلد اعتمد تشريعات وسياسات بشأن املساواة بني اجلنسني

و وسألت عمـا إذا كانـت ال  . وطلبت تركيا معلومات بشأن إصالح نظام التعليم     -٢٤
تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وحثت احلكومة على وضع خطة عمل حلقـوق              

.  إىل هيئات املعاهـدات     املقدمة  التقارير إعداداإلنسان تشجع على مشاركة اجملتمع املدين يف        
واستفسرت تركيا أيضاً عما إذا كانت الو تتوخى اعتماد خطة ملكافحة االجتـار بالبـشر               

  . أن التدابري املتخذة للحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضعوطلبت معلومات بش
الو لتعزيز احلكم الرشيد ومبكافحتها للفقر،      اليت تبذهلا   هود  اجلوأشادت إندونيسيا ب   -٢٥

وأشارت إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص       . مربزة اآلثار الضارة للحروب اإلقليمية    
فيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً عن اجلهود املبذولـة         التشديد على تن  إىل  ذوي اإلعاقة و  

الو على تدريب موظفي الـسجون،       وشجعت. إلصالح السلطة القضائية وإدارة السجون    
 اتفاقية مكافحة التعذيب والتصديق      على توقيعالمشرية إىل أن هذه اجلهود سُتعزز من خالل         

  . االختفاء القسريعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 
وأشادت كازاخستان باجلهود املبذولة والسياسات املتبعة للقضاء على الفقر ولتهيئة           -٢٦

وأشـارت أيـضاً إىل     . الظروف املالئمة للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       
م إسـهاماً   االنتهاء حديثاً من صياغة القانون املتعلق بوضع املعاهدات، الذي ُيفترض أن يسه           

  . عليها الوصدقت مواءمة وتنفيذ االتفاقيات الدولية اليت جوهرياً يف
وأشارت أملانيا إىل أن جلنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري               -٢٧

املتخذة، ال سيما فيما يتعلق بإمكانية احلصول على اخلدمات التعليمية والصحية وعلى احلماية 
وطلبت املزيد من التفاصيل بشأن اجلهود املبذولة لـضمان حقـوق مجيـع              .من االستغالل 

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، سـألت      . األطفال وحتسني وضع املرأة يف املناطق الريفية والنائية       
  .اجملتمع الدويلبتلقي مساعدة تقنية من  سترحب وأملانيا عما إذا كانت ال

ى اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        وهنأت اجلزائر الو على تصديقها عل      -٢٨
وهنأت أيضاً الو على اجلهـود      . وسألت عن التدابري املتوخاة لتنفيذها، مبا فيها التدابري املالية        

ورحبـت  . اليت تبذهلا للتغلب على العوائق اليت تقف يف وجه التنميـة، وال سـيما الفقـر               
 بتخفيض معـدل  ، اليت مسحت    ٢٠١٠-٢٠٠١ اإلمنائية املعتمدة خالل الفترة      ستراتيجيةباال

  . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٦ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام ٤٨الفقر من 
لتقدم الذي أحرزته يف التنمية وأشارت إىل التشريعات احلديثة         ل الو    على وأثنت اهلند  -٢٩

 اإلعـالم،   طوسائاملفروضة على   ضوابط  الاليت تشجع وجود هيئات اجملتمع املدين، وختفيف        
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وأشارت اهلند إىل األولويات وااللتزامات الواردة يف       . وسيع إمكانية الوصول إىل املعلومات    وت
 علىحتسينات  إدخال  إصالح النظام القانوين و   الرامية إىل   اجلهود  بذل  التقرير الوطين، مبا فيها     
إنـشاء  يط اإلمنائي احمللي و   وطلبت اهلند تعزيز دور املرأة يف التخط      . الرعاية الصحية والتعليم  

اخلـربة الـيت    تقاسم  أن ت وطلبت اهلند أيضاً إىل الو      .  مستقلة حلقوق اإلنسان   ة وطنية مؤسس
 املتعلق مبعاجلة االلتماسات، الذي يهدف إىل تيسري إقامة         ٢٠٠٦ قانون عام    اكتسبتها بإنفاذ 

  . اإلثنيةلكل اجملموعاتالعدل 
 وأنلوية من أولويات الو      أو ا تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها كان     أنوأبرزت كوبا    -٣٠

 أسفرت عـن نتـائج      ٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للفترة       
وأثنت كوبا على الو إلجنازاهتا املتصلة بالعمل، وحقوق املرأة والطفل، واألشـخاص            . هامة

  . ذوي اإلعاقة، والتعليم، والتقدم احملرز يف اخلدمات الصحية
فورة عن إعجاهبا بالتزام الو بتحسني مستوى املعيشة، الذي يتجلى يف           وأعربت سنغا  -٣١

 الذي أُحرز الباهر  وأشارت إىل النمو االقتصادي     . اعتمادها األهداف اإلمنائية لأللفية كأولوية    
خالل السنوات القليلة املاضية ورحبت باجلهود املبذولة يف جماالت احلكم، والتعليم، والرعاية            

 .ل األساسية، واحلماية البيئية، واإلصالح املايل، وسـيادة القـانون         الصحية، واهلياك 
إىل دعم البلد للجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم            وأشارت أيضاً   

  .جنوب شرق آسيا وأعربت عن رغبتها يف تقاسم جتربتها اإلمنائية
  قانوناً لتعزيز حقـوق اإلنـسان،      ٩٠  وأبرزت قطر اعتماد اجلمعية الوطنية حلوايل      -٣٢

ورحبت قطر  . يف جماالت حقوق املرأة والطفل، وحرية الصحافة، والتعليم، والصحة        وخباصة  
ا الو العتماد وتنفيذ برامج للقضاء على الفقر ورفع مستويات املعيشة وفقاً            بذهلتباجلهود اليت   

  . لألهداف اإلمنائية لأللفية
 يف حوار بـشأن حقـوق       بالدخولالو  الذي اختذته   قرار  الوأشارت باكستان إىل     -٣٣

باكـستان  نوهـت   و. اإلنسان مع بلدان أخرى، مما يتيح فرصة لتبادل املمارسات اجليـدة          
يتم من خالهلا القيـام باسـتثمارات يف   بسياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد، اليت    

اكستان عن أملـها يف أن تطلـب الو         وأعربت ب . التنمية الريفية لتخفيف حدة الفقر    جمال  
، للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتنمية القـدرات  الدويلوتتلقى املساعدة التقنية من اجملتمع  

  . الوطنية، والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان
. على صكوك هامة يف جمال حقوق اإلنسان  مؤخراً  وأثنت فرنسا على الو لتصديقها       -٣٤

ـ         وهنأت الو على وجود    . ١٩٨٩ذ عـام     وقف اختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلعـدام من
 حالة اهلمونغ واستمرار بعض القوانني واملمارسات التمييزية يف جمال          ءوأعربت عن قلقها إزا   

  . حرية الدين، فضالً عن القيود املفروضة على حرية التعبري
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تايلند إىل  من  رسلوا   الو الذين أُ   من مواطين وأشارت هولندا إىل حالة شعب اهلمونغ        -٣٥
، مبن فيهم الالجئون املعترف هبم الذين اختريوا إلعادة توطينهم يف بلـد             ٢٠٠٩الو يف عام    

وأعربت عن قلقها إزاء هشاشة وضع األطفال فيما يتعلـق باالجتـار واالسـتغالل              . ثالث
 املـسيحيني  وأشارت هولندا أيضاً إىل حماوالت املسؤولني احملليني املبلغ عنها إلرغام         . اجلنسي

  .على التخلي عن عقيدهتم
لقياه ملا  زارا الو أعربا عن تقديرمها      اللذين  ن بواليات   ْيكلفَاملوالحظت سلوفينيا أن     -٣٦

ولكن، رغم حتسن الوضع املتعلق حبرية الدين فيما يبدو، فـإن القلـق       . من تعاون ومساعدة  
ت فردية وبعض السياسات الـيت      زال يساور املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين إزاء حاال         ما

واستفسرت سلوفينيا عن التدابري املزمـع اختاذهـا لتنفيـذ توصـيات            . تنتهك تلك احلرية  
  .ةاخلاص ةاملقرر
 الفقر، واحلق    حدة وأعربت سري النكا عن تقديرها لإلجنازات فيما يتعلق بتخفيف         -٣٧

من كبلد  و للخروج من وضعها     الاليت تبذهلا   هود  اجليف العمل، والتعليم، والصحة، فضالً عن       
والحظت أن التحديات ما زالت قائمة فيما يتعلق حبرية         . ٢٠٢٠منواً حبلول عام    البلدان  أقل  

ية الدين، معربة عـن أملـها يف أن يـساعد           رالدين ورحبت بزيارة املقررة اخلاصة املعنية حب      
  .تقريرها احلكومة على حتسني الوضع

ضعت أساساً تشريعياً واسعاً لضمان تعزيز حقـوق     أن الو و  إىل   بيالروس   وأشارت -٣٨
والحظت بيالروس أيضاً رغبة احلكومة يف حتسني النظام القضائي، وكذلك اجلهود           . اإلنسان

، كطرف يف اتفاقيـة حقـوق        الو وأعربت عن تقديرها جلهود   . املبذولة للقضاء على الفقر   
حـة االجتـار باألطفـال      الطفل، لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة والربنـامج الـوطين ملكاف          

  . جنسياً واستغالهلم
مر الـسنني   على  التقدم الذي أحرزته الو، مبا يف ذلك اعتمادها         إىل   تايلند   وأشارت -٣٩

وأعربت عن تقديرها للتنفيذ اجلاري     .  قانوناً كان له أثر على حقوق اإلنسان       ٩٠ألكثر من   
بـاجلهود املبذولـة يف اجملـال    ورحبـت  . للخطة الرئيسية املتعلقة بالنهوض بسيادة القانون   

التغلـب   جيب   ةغري أهنا الحظت أنه ما زالت هناك حتديات خمتلف        . االجتماعي واالقتصادي 
  . مثل الفقر والتخلفعليها، 
عقود اهليمنة  النتصاره على   على شعب الو    )  البوليفارية -مجهورية  (وأثنت فرتويال    -٤٠

وأشارت إىل اجلهود املبذولـة يف جمـال        . ةاالستعمارية وغزوات القوى االستعمارية اجلديد    
وأشـارت  . ةليا مراكز حكومية ع   اللوايت يشغلن حقوق املرأة وأبرزت الزيادة يف عدد النساء        

 اليت طرأت يف القطاع اخلاص، حيث تشكل املرأة حالياً أكثر مـن             أوجه التحسن أيضاً إىل   
  . نصف القوة العاملة
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يما يتعلق باملشاريع اخلاصة بالوصـول إىل امليـاه         وأبرزت إسبانيا اجلهود املبذولة ف     -٤١
، مبا يف ذلك خطة االستثمار يف قطاع         األساسية الصاحلة للشرب وخدمات الصرف الصحي    

  .، وقدمت عدداً من التوصيات٢٠٢٠-٢٠٠٥لفترة لاملياه احلضرية 
ـ            ورداً -٤٢ ل، على ذلك، أوضحت الو، فيما يتعلق باملسائل املتصلة حبقوق املرأة والطف
ويف . الدسـتور كما ينص علـى ذلـك        النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني،       تشجعأهنا  
، اعتمدت اجلمعية الوطنية القانون املتعلق بالنـهوض بـاملرأة ومحايتـها، ويف             ٢٠٠٤ عام
قالت إن البلـد قـد      و.  ومصلحته الطفل اعتمدت القانون املتعلق حبماية حقوق       ٢٠٠٦ عام

 االتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد           انضم أيضاً إىل خمتلف   
  .واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني املرأة
وضعت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية آليات وطنية مالئمة لتعزيز ومحايـة           قد  و -٤٣

نة الوطنية لألمهات واألطفال،    حقوق املرأة والطفل، مثل اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة واللج        
وباإلضافة إىل ذلك،   . ووضعت عدداً من االستراتيجيات واخلطط الوطنية بشأن هذه املسألة        

.  يف الو خدمات للمعلومات واملشورة يف خمتلف املقاطعات والـدوائر          ئيحتاد النسا االأنشأ  
وستواصل .  واالقتصادية وأُدجمت املساواة بني اجلنسني يف اخلطط اخلمسية للتنمية االجتماعية        

علـى اخلـدمات     لنساء والفتيـات  ال  صوحوالربامج لتعزيز   احلكومة تنفيذ االستراتيجيات    
 املدارس الداخلية اإلثنيـة      إنشاء يف املناطق الريفية، بوسائل منها    وخاصة  ،  التعليمية والصحية 

  . املمولة من احلكومة يف معظم املقاطعات
يف مجيع أحنـاء  أشري إىل أنه مت تنفيذ برنامج حتصني       ة،  وفيما يتعلق باخلدمات الصحي    -٤٤

  .اإلسعاف األويل جلميع القرىوُعدد البلد وأن احلكومة ستواصل تقدمي اخلدمات الطبية 
 حالياً ربـع    نشكلي أن النساء وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، ُوجه االنتباه إىل          -٤٥

 ذات  مراكـز دد متزايد من النساء اللوايت يشغلن       وهناك أيضاً ع  . يف اجلمعية الوطنية  النواب  
.  عالية يف احلكومة، مبا فيهن نائبة رئيس اجلمعية الوطنية ووزيرتان وسبع نائبات وزيـر      رتب

نائبات حلكام املقاطعات أو رئيسات للـدوائر أو        كوعلى الصعيد احمللي، عملت عدة نساء       
. و الدوائر، أو رئيـسات للقـرى      رئيسات لإلدارات أو املكاتب على مستوى املقاطعات أ       

  . معدالت التحاق الفتيات والنساء باملدارسوتتزايد أيضاً 
 على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة        الو  صدقت فقد عمل األطفال،    خيصوأما فيما    -٤٦

اعتمـد   وفيما يتعلق باالجتار بالبشر،   . بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ونفذهتا       
 طـرف يف  وهـو . كافحة االجتار كما أنشأ جلنة توجيهية وطنية لذلك الغرض       البلد قوانني مل  

وقد . املنظمات الدولية وبلدان املنطقة    مع   ويتعاوناتفاقية بالريمو وبروتوكوالهتا ذات الصلة،      
  .  إىل القضاء عدد من اجلناةدمُعززت وكاالت إنفاذ القانون، وقُ
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قضائية، أشارت الو إىل أن الدستور حيـدد        وفيما خيص األسئلة املتصلة بالسلطة ال      -٤٧
ـ  ووظيفتهما وسلطتهما، والنيابة العامةحمكمة الشعب  بوضوح دور     عـن  تان منفـصل اومه

مسؤويل حمكمة الشعب والنيابـة العامـة       عني اجلمعية الوطنية    تو. السلطة التنفيذية للحكومة  
  .ن أمامهاو مسؤولوهم، عاليةالرتب الذوي 
، عملت الو تدرجيياً للنهوض بسيادة القـانون  ١٩٩١ر يف عام    ومنذ إصدار الدستو   -٤٨

 قانوناً بشأن ٢٠٠٣اعتمدت اجلمعية الوطنية يف عام     و. والنيابة العامة وتعزيز استقالل احملاكم    
، وُخصصت ميزانية منفصلة    النيابة العامة تشغيل حمكمة الشعب وطريقة عملها وقانوناً بشأن        

  .وتطويرمهالتشغيلهما 
أي تـدخل يف    ُيحظـر   ل حمكمة الشعب واملدعي العام على حنو مـستقل، و         وتعم -٤٩

نص يو.  قانون بشأن معاجلة االلتماسات    ٢٠٠٦وباإلضافة إىل ذلك، اعُتمد يف عام       . عملهما
 ىلإ انتهاك احلقوق    بشأن شكاوى وطلبات والتماسات فردية      تقدميهذا القانون على احلق يف      

السلطات احلكومية، وحمكمة الـشعب، واملـدعي العـام،      خمتلف السلطات املعنية، مبا فيها      
  .واجلمعية الوطنية

 أن الو بلد    أُشري إىل  األسئلة املتعلقة باجملموعات اإلثنية ومسألة اهلمونغ،        خيصوفيما   -٥٠
 احلكومة سياسة ال احنراف فيها     وتتبع.  جمموعة إثنية تعيش معاً يف سالم ووئام       ٤٩مكون من   

بـني  وينص الدستور على املساواة     . اواة بني شعب الو املتعدد اإلثنيات     لتعزيز التضامن واملس  
كل اجملموعات اإلثنية، وتتبع الدولة سياسات لتعزيز الوحدة واملـساواة فيمـا بـني كـل                

 واحملافظة عليهـا    عاداهتا وثقافاهتا فل لكل اجملموعات احلق يف محاية       اجملموعات اإلثنية؛ مما يك   
نفـذ الدولـة   ت؛ وز اليت تستهدف اجملموعات اإلثنية    العزل أو التميي   أعمال   وُتحظر. وتعزيزها

 التدابري الالزمة للنهوض مبستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية لكـل اجملموعـات            مجيع
 الفقر فيما يتعلق بكـل   حدة  احلكومة اهتماماً كبرياً لتخفيف    ويلتو.  تدرجيياً اإلثنية وحتسينها 

  .ها تدرجيياًتعيشمني ظروف جمموعة إثنية من أجل حتس
وأشارت الو إىل أن اهلمونغ من اجملموعات اإلثنية اليت وقفت جنباً إىل جنًب مـع                -٥١

          املتمثلـة   سـتراتيجية جمموعات أخرى مثلها يف كفاح التحرير الوطين ويف تنفيذ املهـام اال           
ائة من السكان، فإن متثيلـهم       يف امل  ٧ورغم أن اهلمونغ ميثلون أقل من       . يف محاية البلد وبنائه   

         يف املائة؛ ويف اجلمعيـة الوطنيـة        ١٠ يف املائة؛ ويف احلكومة أكثر من        ١٢يف احلزب يشكل    
           يف املائة؛ وبني الطالب املتخرجني حديثاً من املدارس االبتدائية والثانوية واجلامعـة أكثـر           ٨

  . يف املائة١٢من 
          أن  أُشـري إىل  اخلاصة بإعادة اهلمونغ من تايلند إىل الـوطن،         وفيما يتعلق بالشواغل     -٥٢

 كانوا قد هاجروا بصورة غري قانونيـة إىل         الذينالو   مواطين    مهونغ من  ٧ ٠٠٠ما يزيد عن    
 اسُتقبلوا بسالم عند عودهتم وفقاً لالتفاق الثنائي بني حكـوميت الو            اقتصاديةتايلند ألسباب   

وبالنـسبة  . ري منهم طوعاً إىل مدهنم األصلية، مبساعدة احلكومـة        وقد عاد عدد كب   . وتايلند
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ىل القرى  إ االنتقال   بل فضلوا ألولئك الذين مل يرغبوا يف العودة إىل مدهنم أو قراهم األصلية،            
احلكومة اسـتجابت لرغبتـهم     فإن  اإلمنائية اجلديدة اليت ترعاها احلكومة واملرتبة للعائدين،        

  .ة املساعدوظلت تقدم إليهم
 يف اهلجرة إىل بلد ثالـث فـإهنم اآلن          يفكرونوأما أولئك الذين كانوا يف وقت ما         -٥٣

غريوا رأيهم وقرروا االستقرار يف وطنهم األم، ألهنم اجتمعوا بأحبائهم وأقارهبم بعد فراق دام        
وحافظت احلكومة على موقفها الثابـت      . ثالثة أعوام، وألن احلكومة عاملتهم معاملة عادلة      

 بزيارات النوايا الطيبـة الـيت جيريهـا ملـواقعهم ممثلـو البعثـات الدبلوماسـية                 باملرح
  . الدولية واملنظمات

 يف إطار والية مفوضية األمم املتحدة الـسامية         الذين اعتربوا، وفيما يتعلق باهلمونغ     -٥٤
 أنـه   أُشـري إىل  ، فقد    شخصاً ١٥٨ وعددهم   "أشخاص موضع قلق  "، أهنم   لشؤون الالجئني 

ألن اهلمونغ الذين أُعيدوا إىل أرض الـوطن        وضع قلق    م اً أشخاص اعتبارهملكف عن   ينبغي ا 
.  بلدهم يعيشون حالياً بسالم يف وطنهم األصلي دون خوف وحيصلون على مساعدة حكومة           

والعائدون مواطنون هلم كامل احلقوق يف الو وميكنهم أن يسافروا داخل البلـد وخارجـه،         
  .اطين الو أي مواطن آخر من موهم مثلمثل
وفيما يتعلق حبرية الدين، أكدت الو أن الدستور يضمن حرية مجيع املـواطنني يف               -٥٥

وكل األعمال اليت تسبب الشقاق أو تشكل متييـزاً ضـد           . اإلميان أو عدم اإلميان بأي دين     
وباإلضافة إىل ذلك، فإن قوانني وأنظمـة       . الديانات وتسبب االضطراب االجتماعي حمظورة    

ع م، بشأن إدارة ومحاية األنشطة الدينية يف مجهوريـة          -٩٢رئيس الوزراء رقم    مثل مرسوم   
  .، تنص أيضاً على احلرية الدينية الشعبيةالو الدميقراطية

وخالل العقدين األخريين، أُذن بإنشاء مئات الكنائس اإلجنيلية وغريها من الكنائس            -٥٦
وإذا نشأ عن ذلـك أي      . ديدةديانات ج إىل  عشرات اآلالف من األشخاص     وحتول  اجلديدة  

ذلك يعود إىل منازعة حملية بني أولئك الـذين حيترمـون           السبب يف   مشكلة اجتماعية، فإن    
ويف بعض احلـاالت، كـان علـى      . الشعائر التقليدية وأولئك الذين اعتمدوا شعائر جديدة      

ب العقيدة  ، ولكن مل ُيلق القبض قط على أحد بسب        ةحمللية أن تتدخل لتهدئة املنازع    السلطات ا 
  .أو القناعة الدينية

. ورغم أن املسيحيني ما زالوا أقلية، فإن عددهم يتزايد، بينما يتناقص عدد البوذيني             -٥٧
 يف املائـة مـن الـسكان،        ٦٧، يـشكل البوذيـون      ٢٠٠٥ووفقاً لتعداد أجرى يف عام      

  مـن ٦٠ ٧٠٠ الكـاثوليكيني و   مـن  ٤١ ٧٤٦ ما يناهز    هم يف املائة، من   ١,٥ واملسيحيون
  . كنيسة بروتستانتية٢٢٥ كنيسة كاثوليكية و٩٥وكان هناك . ستانتينيالربوت
 حكومة الو يف تنفيذ التوصيات اليت قدمتها املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين             وتنظر -٥٨

  .أو املعتقد خالل زيارهتا إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية



A/HRC/15/5 

13 GE.10-14416 

 للتعامل مع الذخائر    اليت تستخدمها عن الطرائق    الووسألت اجلماهريية العربية الليبية      -٥٩
رواح أشخاص أبرياء غري املنفجرة، اليت تشكل عائقاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتزهق أ

لتمكني شعبها من خالل التعليم، مبـا  ما تنوي القيام به ع أيضاً هاسألت ، كماوتسبب اإلعاقة
  .التوصياتيف ذلك التعليم العايل، وقدمت عدداً من 

ورحبـت  . وأثنت إيطاليا على الو للوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلعـدام          -٦٠
أيضاً بالتقدم احملرز يف جمال حرية الدين، وفقاً ملا أكدته حديثاً املقررة اخلاصة املعنيـة حبريـة      

 أنـه   غري أن إيطاليا أشـارت إىل     . ٢٠٠٩عقب الزيارة اليت أجرهتا يف عام       أو املعتقد   الدين  
. نيخاصة املـسيحي   القيود املفروضة على األقليات الدينية،       ترد بشأن زالت هناك تقارير     ما

  .وقدمت عدداً من التوصيات
وشـجعت  . سيادة القانون ب والنهوضوأشارت موزامبيق إىل برامج للصحة العامة        -٦١

ـ  إىل الو أن تتقاسم   موزامبيق  وطلبت  . احلكومة على تسريع تنفيذ تلك الربامج      ة الـيت   رباخل
وأن تويل اهتماماً   ) ٢٠١٠-٢٠٠٦( الوطنية للنهوض باملرأة     ستراتيجية يف تنفيذ اال   اكتسبتها

  . ، وقمعه واملعاقبة عليهألشخاص، ال سيما النساء واألطفالخاصاً ملنع االجتار با
. ورحبت طاجيكستان باعتزام الو اتباع سياسات متسقة يف جمال حقوق اإلنـسان            -٦٢

 آليات الدولـة    تكون اجلهود املبذولة لتحسني وتعزيز النظام الدميقراطي حبيث         وأشارت إىل 
أساسية اتفاقيات  وأشارت أيضاً إىل أن الو انضمت إىل ست         . والشعباألمة  يف خدمة   حقاً  

  .حلقوق اإلنسان وبروتوكولني اختياريني، فضالً عن صكوك أخرى ذات صلة
املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها      وأثنت فنلندا على الو لتصديقها على        -٦٣

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             
واعترفت باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة، ولكنها       . وسألتها عن التدابري املتوخاة لتنفيذها    

  . ضد املرأة، مبا يف ذلك برامج إذكاء الوعي التدابري املتخذة ملكافحة العنف عناستفسرت 
ورحبت سويسرا بالتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية            -٦٤

مع املقررة اخلاصة املعنية حبريـة الـدين أو         وبوجه خاص   وبالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة،     
تقـدمي  رة األراضـي دون  وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء معاملة اهلمونغ ومـصاد   . املعتقد

  . وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء ظروف االحتجاز. تعويض كاٍف
وأشارت قريغيزستان إىل أن الو بلد متعدد اإلثنيات ينفذ باسـتمرار الـسياسات              -٦٥

بأنه ما زال هناك تعترف  احلكومة وقالت إن. الالزمة لضمان حقوق اإلنسان واحلد من الفقر 
وأشارت قريغيزستان إىل أن الو اختذت تدابري لتوسـيع إمكانيـة      . القيام به عمل كثري جيب    

احلصول على خدمات الرعاية الصحية وحتسني نظامها القانوين والقضائي من خالل اعتماد            
  .  قانونا٩٠ًأكثر من 
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 يف   احملققـة  جنـازات اإلجيابية و اإلتطورات  الوأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل       -٦٦
 على الفقر، واحلق يف العمل والتعليم والصحة، وحقوق املرأة والطفـل،            جماالت مثل القضاء  

واحلق يف احلياة، واحلق يف املشاركة يف الشؤون العامـة، واحلقـوق الثقافيـة، واحلـق يف                 
وأشارت أيضاً إىل أن الو، بوصفها بلداً متعدد اإلثنيات، تتبع سياسات هتدف إىل       . املعلومات

  .ا وثقافاهتا وعاداهتا اجملموعات اإلثنية ومحاية حقوقه كلكفالة الوحدة واملساواة بني
من حيث احلفاظ على االسـتقرار الـسياسي        احملققة  وأشارت نيبال إىل اإلجنازات      -٦٧

 اليت تتميز الو بسيادة القانون، بتمسكورحبت . والوئام االجتماعي يف جمتمع متعدد اإلثنيات
 للصكوك الدوليـة    هبتعزيز حقوق اإلنسان وامتثال   وأشارت إىل التزام البلد     . فصل السلطات ب

حلقوق اإلنسان، وكذلك إىل استعداده للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وغريها مـن آليـات              
  . حقوق اإلنسان

ورحبت . ورحبت مصر بإنشاء آليات مشتركة بني الوكاالت لتعزيز حقوق اإلنسان -٦٨
واعتماد وتنفيذ سياسات   ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(رأة   الوطنية للنهوض بامل   ستراتيجيةبتنفيذ اال أيضاً  

واستراتيجيات تتصل حبقوق الطفل، مما زاد من مستوى االهتمام الذي يوىل حلماية األطفال             
  . من االعتداء، وعمل األطفال، واالستغالل اجلنسي، واالجتار

ارتياح أن الو تنظر يف التوقيع على اتفاقيـة مكافحـة           بوالحظت اململكة املتحدة     -٦٩
وسألت عن اإلطار الزمين    . أخرى يف جمال حقوق اإلنسان    اتفاقيات  تعذيب واالنضمام إىل    ال

 مهونغ مـن    ٤ ٠٠٠وأعربت عن قلقها إزاء إعادة أكثر من        . التصديق عليها سيتطلبه  الذي  
تايلند وطلبت إىل الو أن تكفل السماح للمنظمات اإلنسانية الدولية، مبا فيها مفوضية األمم              

  .الدبلوماسي، بالوصول إليهموالسلك ية لالجئني، املتحدة السام
وأبرزت املكسيك تصديق الو على معظم املعاهدات األساسية حلقـوق اإلنـسان             -٧٠

 عما قريب على اتفاقية مكافحة التعذيب واتفاقية محاية مجيع أن تصدقوأعربت عن أملها يف     
ذولة للقضاء علـى الفقـر      واعترفت املكسيك باجلهود املب   . األشخاص من االختفاء القسري   

وحتسني اخلدمات الصحية وطلبت مزيداً من املعلومات بشأن التدابري املتخذة لتهيئـة بيئـة              
مالئمة للمجتمع املدين واجملموعات النسائية، حسبما توصي به اللجنة املعنية بالقضاء علـى             

 .التمييز ضد املرأة

 املفروضة على حرية الكـالم وإزاء       وأعربت كندا عن قلقها إزاء القيود املُبلغ عنها         -٧١
وحيَّت الدور القيادي الـذي     . ٢٠٠٩إعادة أفراد مهونغ من تايلند إىل مجهورية الو يف عام           

اضطلعت به مجهورية الو فيما يتعلق مبوضوع الذخائر العنقودية وعزمها علـى استـضافة              
حبت باعتماد املرسوم   كما ر . االجتماع األول للدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية       

  . املتعلق بتسجيل الشركات احمللية، الذي سيتيح إمكانية تنمية اجملتمع املدين
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 االقتصادية، الـذي    - وأثنت ماليزيا على مجهورية الو اللتزامها بالتنمية االجتماعية         -٧٢
د والنمو االقتصادي وتنميـة املـوار      يتجلى من خالل االستثمار يف جمال القضاء على الفقر        

ورأت أن تركيزها على جماالت هامة مثل التعليم والصحة واملساواة بني اجلنـسني             . البشرية
  . سيكون له أثر إجيايب على حقوق اإلنسان، وقدمت عدداً من التوصيات

والحظت أرمينيا التعاون بني مجهورية الو ومؤسسات األمم املتحدة، مبا يف ذلـك               -٧٣
ت حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصـة، مثـل املقـررة       مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدا    

ويف هذا الصدد، الحظت أرمينيا مع االرتياح البيانات        . اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد     
الواردة يف التقرير الوطين اليت تشري إىل أن مجهورية الو تفكر يف توجيه دعوات إىل مقـررين     

  . خاصني آخرين
شاء آليات مشتركة بني الوكاالت مكرسة لتنفيـذ معاهـدات          والحظت الفلبني إن    -٧٤

. حقوق اإلنسان، مما يدل على التزام احلكومة باالمتثال اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان             
والحظت الفلبني التـدابري    . وأشادت بإنشاء مركز وطين للبحوث يف جمال حقوق اإلنسان        

  . قع معظمهم ضحية األلغام األرضيةاملتخذة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين و
وهنأت ملديف مجهورية الو على التدابري اليت اختذهتا لتعزيز الوصـول إىل الرعايـة           -٧٥

الصحية، وال سيما لألشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائية، وضحايا احلرب واألشـخاص             
 لـدى   كما أثنت على مجهورية الو لتمكنها من خفض معدالت الوفيـات          . ذوي اإلعاقة 

  .وقدمت توصية. األمهات واألطفال
وذكرت هنغاريا أن مصري أفراد مهونغ الذين تفيد التقـارير بعـودهتم طوعـاً إىل                 -٧٦

مجهورية الو ال يزال يشكل مصدر قلق للمجتمع الدويل، على النحو الذي سلط الضوء عليه               
نبغي إيالء اهتمـام    كما الحظت هنغاريا أنه ي    . ٢٠٠٩ديسمرب  /األمني العام يف كانون األول    

خاص حلالة املرأة يف املناطق الريفية والنائية، مبا يف ذلك من خالل مـشاركتها يف تـصميم                 
  . وتنفيذ خطط حملية للتنمية

ورحب لبنان جبهود احلكومة املبذولة لزيادة محايـة حقـوق اإلنـسان وامتـدح                -٧٧
ـ         سني الظـروف االجتماعيـة     استراتيجيتها اخلاصة بالتنمية االقتصادية، اليت ستسهم يف حت

عدد مـن االتفاقيـات   لتصديقها على كما أشاد جبمهورية الو    . االقتصادية للفئات الضعيفة  
  .الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

والحظت مع االرتيـاح    . مهورية الو خلفية تارخيية صعبة    جلواعترفت بلجيكا بأن      -٧٨
وأعربت بلجيكا عن قلقها ألنه     . ١٩٨٩منذ عام   لتنفيذ عقوبة اإلعدام     وجود وقف اختياري  

الرقابـة  وكذلك عن قلقهـا إزاء      وتكوين اجلمعيات   نادراً ما يتم عملياً احترام حرية التعبري        
  .على النقد السياسي ووسائط اإلعالم واإلنترنتاملمارسة 
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، مع االرتياح، أن مجهورية الو شهدت منواً اقتـصادياً مـستمراً            والحظت الصني   -٧٩
كما الحظت أن مجهورية الو ملتزمة بأهداف احلد        .  يف جمال حقوق اإلنسان    وكذلك تقدماً 

وفضالً عن ذلك، هنـأت     . من الفقر وأهنا قامت بنشاط بتنفيذ برامج وخطط يف هذا اجملال          
وناشدت الصني  . الصني مجهورية الو على جهودها لضمان احلق يف التعليم والصحة والعمل          

  .  منها ملا تواجهه من حتديات خمتلفةاً إدراك،اجملتمع الدويل أن ميد مجهورية الو باملساعدة
وطلبت معرفة مىت تنوي    ، بالتقارير املتعلقة بالتعذيب      مع القلق  ،وأخذت الدامنرك علماً    -٨٠

تقارير اليت تشري   كما أخذت علماً مع القلق بال     .احلكومة التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب     
إىل ممارسة التمييز ضد األقليات الدينية وطالبت بتقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لـضمان              

وتساءلت الدامنرك عن السبل اليت تتبعها احلكومة لضمان إتاحة الفرصة للشعوب           . حرية الدين 
  . ها وضمان تعويضهاتشريداألصلية للتأثري على قرارات احلكومة، وعن التدابري املتخذة لتجنب 

ورحبت سلوفاكيا بتصديق مجهورية الو مؤخراً على العهد الدويل اخلاص باحلقوق             -٨١
املدنية والسياسية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبعزمها على التوقيع على اتفاقية            

 حريـة التعـبري  القيود املفروضة علـى  ومع ذلك، أعربت عن قلقها إزاء   . مناهضة التعذيب 
والقيود الصارمة اليت تفرضها السلطات على وسائل اإلعالم، وإزاء سوء معاملة أفراد مهونغ             

  . واستمرار االجتار واالستغالل اجلنسي
ورحبت نيوزيلندا بالتقدم احملرز يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك من   -٨٢

ة أفراد مهونـغ الـذين عـادوا إىل    وأشارت إىل حال . الوزارية املنسقة ميكونغ  خالل مبادرة   
 املفوضية السامية لشؤون الالجئني مجهورية الو، مبا يف ذلك أولئك الذين حصلوا على موافقة    

مارسة التمييز ضد   املتعلقة مب تقارير  الكما أعربت نيوزيلندا عن قلقها إزاء       . إلعادة االستيطان 
الوصـول  أن  والحظت نيوزيلندا   . رياألقليات والقيود املفروضة على حرية الدين وحرية التعب       

  . وال سيما بالنسبة للمرأةحمدود، إىل التعليم 
 حبريـة  ة املعنية اخلاصةورحبت أستراليا بالدعوة اليت وجهتها مجهورية الو إىل املقرر    -٨٣

كما رحبت بالتزام البلد بتوجيه دعوات      . ٢٠٠٩نوفمرب  /الدين لزيارة البالد يف تشرين الثاين     
ومع ذلك، ال تزال أستراليا تشعر بالقلق إزاء التقارير املتعلقـة           . خاصني آخرين ين  رإىل مقر 

عن حاالت مزعومة تتعلق بعمليـات اعتقـال         وأشارت إىل تقارير     .مبعاملة األقليات الدينية  
مـن  كما أعربت أستراليا عن قلقها إزاء معاملة أفـراد مهونـغ    . على أساس ديين  واحتجاز  

  . ٢٠٠٩ فرد منهم أعيدوا قسراً إىل وطنهم يف عام ٤ ٥٠٠رابة مواطين الو وإزاء حالة ق
ورحبت لكسمبورغ بالشراكة اليت أقامتها مع مجهورية الو يف جمال التعاون البيئي،              -٨٤

.  ال سيما احلق يف الصحة والتعلـيم والغـذاء   ،اليت تتضمن مشاريع للنهوض حبقوق اإلنسان     
، علـى  متواضعاًكان اإلنفاق على الصحة   ي، أن   ، وفقاً لفريق األمم املتحدة القطر     والحظت

ويف هـذا   . وال سيما يف املناطق األفقـر     األم ال تزال تثري اجلزع،      الرغم من أن حالة صحة      
  . األولويات الوطنية للدولةاألم تشكل واحدة من الصدد، رحبت لكسمربغ بكون صحة 
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خذة للقضاء على الفقر    مزيد من املعلومات عن اخلطوات املت     ين تقدمي   لبت البحر وط  -٨٥
أشادت بـاجلهود   كما  . وعن تنفيذ اخلطط الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف البالد        

تقدمي مزيد مـن  وطلبت . محاية حقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف التعليم     اهلادفة إىل تعزيز و   
ء مـن اجلهـود     املعلومات عن السياسات الرامية إىل ضمان احلق يف التعليم للجميع، كجز          

  .املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
دولية حلقوق اإلنـسان    الصكوك  الللتصديق على أهم    تقديرها  وأعربت اليابان عن      -٨٦

التقارير اليت تفيد بعدم ضمان حرية      أشارت إىل   ومع ذلك،   . والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة   
كما الحظت اليابان أن حالـة املـرأة        . التعبري وحرية تكوين مجعيات على النحو الواجب      

. فيما يتعلق بقضايا االجتار واالستغالل اجلنـسي خاصة والطفل تشكالن مصدر قلق دويل، و 
. وأعربت اليابان عن أملها يف اعتماد تدابري فعالة، مبا يف ذلك تقدمي مساعدة إىل الـضحايا               

 أعربت عن أسفها حلدوث     لكنهاأوضاع السجون   والحظت اليابان اجلهود املبذولة لتحسني      
  . حاالت تعذيب يف السجون

 والصحافة والتجمع   التعبريورداً على ذلك، ذكرت مجهورية الو، فيما يتعلق حبرية            -٨٧
فاملادة . وتكوين مجعيات، أن هذه احلريات مكفولة مبوجب الدستور والتشريعات ذات الصلة          

ة الكالم، والـصحافة والتجمـع       من الدستور تنص على متتع مواطين مجهورية الو حبري         ٤٤
واعتمدت مجهورية الو مـؤخراً     . بالقانوناليت ال ختل    ظاهرات  املمعيات وتنظيم   اجلوتكوين  

. معيـات اجلرسوماً بشأن تكـوين     وآخر يتعلق بالنقابات، وم   اإلعالم  قانوناً يتعلق بوسائط    
يز ومحاية حقوق   حكومة مجهورية الو بأن وسائط اإلعالم تؤدي دوراً هاماً يف تعز          وتعترف  

  . اإلنسان وبأن انتهاك احلقوق املذكورة يعترب جرمية جنائية
القوانني اليت تـنظم    تنفيذ مجيع   التزاما راسخاً بضمان    ملتزمة  وحكومة مجهورية الو      -٨٨

وبالفعل، أحرزت  .  على الصعيد العملي    تنفيذاً فعلياً  معياتاجلحرية التعبري والتجمع وتكوين     
  .  ملحوظاً وحققت إجنازات كبرية يف هذا اجملالمجهورية الو تقدماً

وسائط اإلعالم املطبوعة واملسموعة واملرئية التابعـة    زداد حجم   اوحىت هذا التاريخ،      -٨٩
إمكانية الوصول إىل اإلنترنت بسرعة كبرية وبتكلفـة قليلـة          و. للقطاع اخلاص زيادة كبرية   

ومل تتخـذ   .  دون أي قيـد    ،ق الريفيـة   بل وحىت يف املناط    ،متاحة يف معظم املدن الرئيسية    
حىت اآلن، أي تدبري للتدخل يف أي بث إذاعي أو تلفزيوين، مبا يف ذلـك قنـوات       احلكومة،

  .مواقع اإلنترنتحتجب  كما أهنا مل ،الكبل الدولية
آراء وأفكار عن ووسائط اإلعالم يف مجهورية الو هي وسائط حرة يف تقدمي التقارير   -٩٠

يف تنفيذ  وعلى الرغم من التقدم احملرز على مر السنني         . عبشأن أي موضو  يعرب عنها الشعب    
الدستور وغريه من القوانني املتعلقة حبرية التعبري وحرية الصحافة، ال يزال هناك عـدد مـن                

وحىت اآلن مل تصل وسائل اإلعالم املطبوعة والبث اإلذاعي         . التحديات الواجب التصدي هلا   
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وللتصدي هلذا الشاغل بصورة أكرب، قامت احلكومـة  . ناطق يف البالدوالتلفزيوين إىل مجيع امل 
  . وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك البث الرقميباالستثمار يف شبكة 

أن قوات الشرطة يف مجهورية الو الدميقراطيـة     أشري إىل   وفيما يتعلق بإنفاذ القانون،       -٩١
فيمكن توجيه شكاوى بشأن    . نسانيةالشعبية تعمل وفقاً لنظام راسخ يراعي احترام املبادئ اإل        

وتعمل السلطات املعنية أيضاً    . االنتهاكات، مباشرة، إىل السلطة املعنية، مثل اجلمعية الوطنية       
ويف هذا الصدد، تعمل وزارة األمن العام على        . على حتسني مراكز االحتجاز وإعادة التأهيل     

وإعادة التأهيل هبدف التصدي    وضع مشروع توجيهات للوزارة بشأن إدارة مراكز االحتجاز         
  . للشواغل ذات الصلة

نه  أشري إىل أ   وفيما يتعلق بطلب جلنة الصليب األمحر الدولية زيارة مراكز االحتجاز،           -٩٢
دبلوماسـية لكـي تنظـر    القنوات  الينبغي تقدمي مثل هذا الطلب بصورة مكتوبة من خالل          

 مجهورية الو لعدد مـن الوفـود         مسحت ،وخالل السنوات العشر املاضية   . مجهورية الو فيه  
  . األجنبية وممثلني عن منظمات دولية بزيارة مراكز االحتجاز وإعادة التأهيل

وفيما يتعلق باالستعداد الستضافة االجتماع األول للدول األطـراف يف االتفاقيـة              -٩٣
اً بالذخائر  املتعلقة بالذخائر العنقودية، سلطت مجهورية الو الضوء على أهنا البلد األكثر تأثر           

 مما أدى إىل قتل ووقـوع       ، ماليني طن من القنابل على أرضها      ٣العنقودية ألنه مت رمي قرابة      
وال يزال أكثر من ثلث إقليم البالد ملوثاً مبثـل هـذه            .  شخص ضحية  ٥٠ ٠٠٠أكثر من   

 عاماً على انتهاء احلرب، ال يزال هناك        ٣٠وحىت بعد مرور أكثر من      . فجرةنالذخائر غري امل  
 األمر الذي حيـرم شـعب       ،فجرة كل سنة  نحية القنابل غري امل   قعون ض  شخص ي  ٣٠٠رابة  ق

  .  مبا يف ذلك احلق يف احلياة والتنمية،مجهورية الو من حقوق اإلنسان األساسية
 وخطة عمـل وطنيـتني   استراتيجيةوبغية التصدي هلذا التحدي، اعتمدت احلكومة       -٩٤

االجتماعية الوطنية هبدف معاجلة املوضوع يف سـياق         -أدجمتهما يف خطة التنمية االقتصادية      
 مع مجيع البلدان إلزالة الذخائر      عن كثب  تعمل مجهورية الو  على املستوى الدويل،    و. التنمية

  . العنقودية والنهوض باالتفاقية
ـ جلميع الوفود   تقديرها  مجهورية الو عن    أعربت  ويف اخلتام،     -٩٥  النـشطة   اشاركتهمل

منجزات هامة  حققت  وعلى الرغم من أن مجهورية الو       . تعراضها الدوري  يف اس  اومسامهاهت
يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فإهنا تدرك أوجه النقص والتحديات الـيت ال تـزال                

والتعاون مـع اجملتمـع   اآلراء وتسعى مجهورية الو إىل املشاركة يف مناقشات وتبادل         . قائمة
 واالحترام املتبادل، بغية زيادة تعزيز متتع شـعبها حبقـوق           الدويل على أساس املساواة والثقة    

تقاسم اخلربات الستعراض الدوري الشامل أن تيسر ويف هذا السياق، من شأن آلية ا. اإلنسان
وأخرياً، شكر . وتعزيز فهم حقوق اإلنسان باالستناد إىل التنوع التارخيي والثقايف واالجتماعي

ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان واجملموعة الثالثية واملنـسق        وفد مجهورية الو مفوضية األمم ا     
  . جناح هذه العمليةإشاركوا يف وسائر من 
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :نظرت مجهورية الو يف التوصيات املدرجة أدناه وأيدهتا  -٩٦

مواصلة جهودها األخرية يف جمال التصديق على اتفاقيات حقـوق            -١-٩٦
 اهلامة، والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            اإلنسان

  ؛)فرنسا(االحتجاز القسري، واالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب 
إسـبانيا  (التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق عليهـا           -٢-٩٦
 التصديق  ؛)الدامنرك وسويسرا (؛ التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب       )يطالياإو

؛ التوقيع على اتفاقيـة     )اليابان(على اتفاقية مناهضة التعذيب يف الوقت املناسب        
مناهضة التعذيب والتصديق عليها يف أقرب فرصة ممكنـة وتنفيـذ أحكامهـا             

  ؛)كندا(؛ أن تصبح طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب )املتحدة اململكة(
ة مجيع األشخاص من االختفاء      الدولية حلماي  التصديق على االتفاقية    -٣-٩٦

  ؛)إسبانيا(القسري 
مراجعة حتفظاهتا بشأن العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             -٤-٩٦

والسياسية، على أساس دوري، على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية حبقوق            
  ؛)الربازيل( ٢٤اإلنسان يف تعليقها العام رقم 

الوطنيـة وااللتزامـات الدوليـة    حتقيق االنسجام بني التشريعات    -٥-٩٦
  ؛)أملانيا(مبوجب االتفاقيات ذات الصلة 

الدولية حلقوق  االتفاقيات   إدراج أحكام    مواصلة جهودها لضمان    -٦-٩٦
  ؛)تايلند (الداخليةيف القوانني انضمت إليها اإلنسان اليت 

قة اععتماد مشروع قانون بشأن حقوق اإلنسان ذوي اإل       ال السعي  -٧-٩٦
تزاماهتا الدولية، وال سيما مبوجب االتفاقية الدولية حلقوق األشـخاص          عمالً بال 

  ؛)قطر (٢٠٠٩قت عليها الدولة الطرف يف عام ذوي اإلعاقة، اليت صّد
ومـع  مبوجب معاهدات   املنشأة  تعزيز مستوى التعاون مع اهليئات        -٨-٩٦

 الوطنيـة   اخلاصة، مما يعين تقـدمي التقـارير      املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات      
املتأخرة، مثل تلك الواجب تقدميها إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة            
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والنظر يف الرد على االستبيانات          

  ؛)هنغاريا( بإجراء زياراتبواليات والطلبات املقدمة للسماح للمكلفني 
فاعلها مع آليات حقوق اإلنسان لطلب الـدعم       مواصلة تعاوهنا وت    -٩-٩٦

وتنفيـذ  تطور  واملساعدة التقنية اليت متكّن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية من ال         
  ؛)ندونيسياإ(سياساهتا بشكل منتظم وفّعال 
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 متابعة التوصيات املقدمة إليها من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات          -١٠-٩٦
  ؛)كندا(اإلجراءات اخلاصة  ومن املكلفني بواليات يف إطار

 تدابري فعالة ملكافحة استمرار االجتار واالسـتغالل        اعتماد وتنفيذ   -١١-٩٦
  ؛)سلوفاكيا( اجلنسي

مواصلة اجلهود للحد من االجتار، بالتعاون مع البلـدان اجملـاورة             -١٢-٩٦
واملنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة، مبا يف ذلك من خالل إقامة قنوات آمنة             

  ؛)نيوزيلندا( هلجرة اليد العاملة وتعزيز إنفاذ القانون وأنشطة الشرطة وبث الوعي
اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة ملكافحة االجتار، وحتـسني            -١٣-٩٦

 مع تايلند بشأن االجتار، وال سيما يف املنـاطق  ٢٠٠٥تنفيذ مذكرة التفاهم لعام    
اغة واعتماد قانون خـاص ملكافحـة       ؛ النظر يف إمكانية صي    )سلوفينيا(احلدودية  

  ؛)بيالروس(االجتار باألشخاص 
مواصلة السعي إىل إدراج املنظور اجلنساين يف مجيع خطط وبرامج            -١٤-٩٦

مجهورية (التنمية، مع اختاذ تدابري إجيابية لتعزيز ومحاية حقوق املرأة بشكل فعال            
ساء والفتيات من خالل  ؛ إيالء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الن      )فرتويال البوليفارية 

مجيع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة، مبـا يف          يفاملنظور اجلنساين    تعميم
يف مجيع اخلطط    اجلنسانية   ؛ إدماج السياسات  )كازاخستان(ذلك مشاريع التنمية    

  ؛)بيالروس(واملشاريع اإلمنائية 
نساء مواصلة تعزيز جهودها لضمان املساواة يف وصول الفتيات وال        -١٥-٩٦

 مبا يف ذلك من خالل اختاذ خطوات ملموسة للتغلب          ،إىل مجيع مستويات التعليم   
على الصعوبات اليت تواجهها الفتيات والنساء يف الوصول إىل التعليم يف املناطق            

  ؛)النرويج(وإمتامه الريفية 
االجتماعيـة  لفئـات   اختاذ تدابري ملـساعدة ومحايـة أضـعف ا          -١٦-٩٦

للفئـات  ربامج الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان         ؛ دعم ال  )قريغيزستان(
مثل النساء واألطفال يف املناطق الريفية، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة           الضعيفة،  

 وال سـيما يف     ،املبذولة لتعزيز حقوق املرأة والطفـل      ؛ مواصلة اجلهود  )الفلبني(
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية( والصحة ،جماالت مثل التعليم، واألمن

تعزيز جهودها ملكافحة مجيع أشكال استغالل األطفـال، بـشكل            -١٧-٩٦
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      التفاقية  شى مع الربوتوكول االختياري     ايتم

  ؛)هولندا(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
 أبناء  مواصلة سياساهتا وجهودها لتعزيز التضامن واملساواة فيما بني         -١٨-٩٦

  ؛)باكستان(املتعددي اإلثنيات سكاهنا 
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أفراد يف الوقت املناسب، جلميع      إصدار وثائق سفر ووثائق هوية،      -١٩-٩٦
  ؛)سترالياأ(وضمان حرية احلركة اهلمونغ من مواطين الو العائدين إىل البالد، 

اجملتمع الدويل، علـى النحـو      من  مواصلة برامج اإلصالح بدعم       -٢٠-٩٦
يه خطة وسياسات استراتيجيات التنميـة للحكومـة، يف إطـار           الذي تنص عل  

  ؛)كمبوديا(جهودها املبذولة لزيادة النهوض حبقوق اإلنسان وحتسني رفاه شعبها 
التعجيل بإصالح احلكم واإلدارة العامة والنظام القـانوين هبـدف        -٢١-٩٦

  ؛)ماليزيا(وتوسيع نطاقها تعميق قواعد ومبادئ ومعايري الدميقراطية 
  ؛)فييت نام(العامة  باإلصالحات اإلدارية مواصلة اجلهود املتعلقة  -٢٢-٩٦
مواصلة اجلهود لزيادة تعزيز قدرهتا على تنفيذ القوانني الداخليـة            -٢٣-٩٦

  ؛)الدميقراطيةالشعبية مجهورية كوريا (تنفيذاً فعاالً 
ـ            -٢٤-٩٦ ع مواصلة اجلهود لتعزيز ثقافة القانون وحتويل جمتمع الو إىل جمتم

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(يقوم على املساواة والعدل 
تركيز اجلهود على النجـاح يف إجـراء حتـسينات يف النظـام               -٢٥-٩٦

  ؛)بيالروس( القضائي
لقضاة وموظفي الـشرطة    وفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ل      ت  -٢٦-٩٦
  ؛)الربازيل(ّراس السجون ومجيع موظفي إنفاذ القانون وُح
زيادة اجلهود لتوفري إمكانية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لكل            -٢٧-٩٦

 وال سـيما األشـخاص العـاملون يف         ،من يعمل يف اإلجـراءات القـضائية      
  ؛)اليابان( السجون

وات الشرطة وغريها من سلطات إنفـاذ       وفر لق تكثيف التدريب امل    -٢٨-٩٦
 على نـوع اجلـنس      القوانني لتحسني قدراهتا على معاجلة مشكلة العنف القائم       

  ؛)ماليزيا(واالجتار بالنساء والفتيات 
  ؛)قريغيزستان(مواصلة سياساهتا الفّعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة   -٢٩-٩٦
وصول املرأة الشكاوى لضمان   اخلاص بتقدمي   تعزيز نظامها القانوين      -٣٠-٩٦

  ؛)فنلندا(القضاء بشكل فعلي إىل 
 وضمان النمو القابـل للـدوام       مواصلة اجلهود الستئصال الفقر     -٣١-٩٦

؛ مواصلة اجلهود   )بيالروس(؛ مواصلة اجلهود الستئصال الفقر      )االحتاد الروسي (
؛ مواصلة اجلهود )تايلند(لتخفيف حدة الفقر كوسيلة لتعزيز حياة ورفاه السكان       

؛ مواصلة اجلهـود    )باكستان(لتحقيق أهداف البالد املتعلقة بتخفيف حدة الفقر        
يجية تتعلق اتسترا وتنفيذ خطط وبرامج ،باحلد من الفقراملتعلقة ف هدااأللتحقيق  
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وحتقيق األهـداف   للنمو،   الوطنية   ستراتيجيةبتخفيف حدة الفقر، مبا يف ذلك اال      
؛ مواصلة اجلهود لبلوغ أهداف البالد      )ية العربية الليبية  اجلماهري( املتعلقة بالتنمية 

  ؛)طاجيكستان( فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر
مواصلة تنفيذ ما هو موجود من برامج ومشاريع رامية إىل تعزيـز              -٣٢-٩٦

خمتلف احلقوق االقتصادية واالجتماعية هبدف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة          
؛ مواصلة التنفيذ املنتظم السـتراتيجياهتا وخططهـا        )مجهورية إيران اإلسالمية  (

؛ مواصلة دعم تنفيذ خطـة      )فلبنيال(اإلمنائية الوطنية الرامية إىل احلد من الفقر        
  ؛)كوبا(االقتصادية الرامية إىل استئصال الفقر يف البالد  - التنمية االجتماعية

مواصلة اختاذ تدابري نشطة لتنمية املناطق اجلبلية النائية بغية احلد من   -٣٣-٩٦
سني ؛ تعزيز اجلهود لبناء وحت    )الصني(الفجوة بني املناطق اجلبلية واملناطق احلضرية       

  ؛)باكستان(اهلياكل األساسية يف املناطق الريفية 
 وال سيما القضاء على سـوء       ،مواصلة كفاحها للقضاء على الفقر      -٣٤-٩٦

 حتديد احتياجاهتا فيما يتعلق باملـساعدة    ، وهلذا الغرض  ،التغذية يف املناطق الريفية   
تحدة وبراجمهـا   التقنية واملالية، والنظر يف التماس املساعدة من وكاالت األمم امل         

  ؛)اجلزائر(املختصة يف هذا اجملال 
يف جمال الصحة والتعليم    األساسية  مواصلة اجلهود لتقدمي اخلدمات       -٣٥-٩٦

إمنائيـة حمورهـا    من سكاهنا، ومواصلة التزامها بتنفيذ سياسة       الضعيفة  للشرائح  
اكل االستثمار يف اهلي  عن طريق   من خالل معاجلة القضايا املتصلة بالفقر       الشعب  

  ؛)ميامنار(األساسية االجتماعية والتصدي ألوجه النقص احملتملة يف هذا اجملال 
الرعاية الصحية ونوعيـة التعلـيم      للنهوض ب زيادة تعزيز التدابري      -٣٦-٩٦

وخلق الوظائف لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية واملنـاطق النائيـة            
  ؛)فييت نام(

، لضمان وصول مجيـع     اجلاريةربامج  المواصلة تنفيذ السياسات و     -٣٧-٩٦
  ؛)كوبا(السكان إىل اخلدمات الصحية وإىل التعليم اجليد النوعية 

االضطالع باجلهود الالزمة لزيادة امليزانية املخصـصة للـربامج           -٣٨-٩٦
  ؛)املكسيك( وال سيما فيما يتعلق بالتعليم والغذاء املناسب ،االجتماعية

  ؛)طاجيكستان(الوطين للرعاية الصحية مواصلة تنفيذ الربنامج   -٣٩-٩٦
وفيـات  و عند الـوالدة  وفيات  المواصلة تعزيز اجلهود للحد من        -٤٠-٩٦

اخلـدمات  وجعل  الرضع، مبا يف ذلك من خالل تنمية قوة عمل يف جمال القبالة             
 متاحة، ومتيسرة، وعند الضرورة،     اليت تقدمها مساعدات ماهرات عند الوالدة     

  ؛)النرويج(. وجمانية
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معدالت ارتفاع  اختاذ مزيد من اإلجراءات للحد بصورة أكرب من           -٤١-٩٦
الرّضع، وإتاحة إمكانية وصول املرأة بالكامل إىل       وفيات  و عند الوالدة وفيات  ال

الرعاية الصحية والتثقيف الصحي، ومعاجلة املشاكل املتعلقة بـالفقر والعمـل           
  ؛)كازاخستان(الشاق واألمية 

 ، وال سيما النساء واألطفـال     ،ميع شرائح اجملتمع  جل توفري التلقيح   -٤٢-٩٦
اجلماهرييـة  (وقـع   تبغية احلّد من معّدالت الوفيات ورفع معـدالت العمـر امل          

  ؛)الليبية العربية
مواصلة حتسني نوعية التعليم وزيادة الوصول إىل التعليم لإلثنيات           -٤٣-٩٦

؛ حتسني نوعية التعليم )الشعبية الدميقراطيةمجهورية كوريا (الو شعب املتعددة من 
؛ مواصلة جهودها اليت تستحق الثناء      )طاجيكستان(وزيادة الوصول إىل التعليم     

  ؛)اجلزائر(الرامية إىل حتسني وصول مواطنيها إىل التعليم 
تعليم أفضل  لتوفري  مواصلة برناجمها احلايل إلصالح النظام التعليمي         -٤٤-٩٦

مجهوريـة إيـران    ( املنـاطق الريفيـة      يف، وخاصة   يف مجيع أحناء البالد   لشعبها  
؛ بذل مزيد من اجلهود لتنمية التعليم، وال سيما يف املناطق الريفية من             )اإلسالمية

  ؛)قريغيزستان(البالد 
 ،اختاذ تدابري أكثر فعالية لضمان إمكانية وصول السكان بوجه عام           -٤٥-٩٦

مثـل  اجلوهرية  امة   إىل اخلدمات الع   ،وال سيما الذين يعيشون يف املناطق الريفية      
  ؛)ماليزيا(التعليم والرعاية الصحية 

االستمرار يف زيادة االستثمار يف التعليم سعياً إىل رفـع مـستوى              -٤٦-٩٦
        بالنسبة جلميع الـسكان بغيـة تلبيـة احتياجـات التنميـة االجتماعيـة              التعليم  

  ؛)الصني(واالقتصادية 
وصول األطفـال إىل التعلـيم،      يادة   الرامية إىل ز   األنشطةمواصلة    -٤٧-٩٦

ــار    ــأفة االجت ــصال ش ــع، واستئ ــات والرض ــصحة األمه ــهوض ب والن
  ؛)بيالروس( باألشخاص

السعي إىل األخذ بالتوعية يف جمال حقـوق اإلنـسان يف منـاهج               -٤٨-٩٦
  ؛)قطر(املدارس واجلامعات 

تعزيز التعاون على املستويني اإلقليمي والـدويل مـع أصـحاب             -٤٩-٩٦
عنيني هبدف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالقضاء على          املصلحة امل 

  ؛)ماليزيا (واالستدامة البيئيةالفقر، وبالتغذية واإلصحاح 
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التماس مزيد من املساعدة التقنية من املنظمات الدولية ذات الصلة            -٥٠-٩٦
ل لضمان استمرار النجاح يف طريق إعمال حقوق اإلنسان واملساواة يف الوصـو           

  ؛)ملديف(إىل التعليم والصحة والعمل وسبل العيش للجميع 
التماس املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل، يف ضوء املرحلة احلالية            -٥١-٩٦

من مساعدة لتعزيـز قـدرة      حتتاج إليه   للتنمية يف مجهورية الو، بغية تزويدها مبا        
يئات املنـشأة مبوجـب     آلياهتا الوطنية املسؤولة عن إعداد التقارير الدورية لله       

املعاهدات، وتدريب موظفيها العاملني يف جمال إنفاذ القوانني، والقضاة وموظفي          
  ؛)مصر(الشرطة، على حقوق اإلنسان 

زيادة دعم وتعزيز عمل اللجنة احلكومية الدولية املعنيـة حبقـوق             -٥٢-٩٦
يـز  اإلنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا لكي تعمل بفعالية علـى تعز            

حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية لـشعوب الـدول األعـضاء يف             ومحاية
  ؛)إندونيسيا( الرابطة
إشراك اجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات حقوق اإلنـسان غـري              -٥٣-٩٦

  ؛)اململكة املتحدة(احلكومية، يف متابعة هذا االستعراض 
 أهنا قامت بالفعل بتنفيذها أو     هورية الو التوصيات الواردة أدناه اليت تعترب      تؤيد مج   -٩٧

  :أهنا بصدد تنفيذها
تعزيز التزامها بـضمان حتـسني احتـرام احلقـوق األساسـية              -١-٩٧

  ؛)سويسرا( لألقليات
السماح بإنشاء مراكـز لوسـائط اإلعـالم ميلكهـا القطـاع              -٢-٩٧

  ؛)نيوزيلندا( اخلاص
         مجيع املرافق الـيت تراقـب اإلنترنـت والـيت حتـد مـن              زالة  إ  -٣-٩٧

  ).هولندا(استخدامها 
 اليت ستقدم بـشأهنا رداً يف الوقـت         ،وستنظر مجهورية الو يف التوصيات التالية       -٩٨

 دون أن يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان      ،املناسب
  :٢٠١٠سبتمرب /يف أيلول

ـ        -١-٩٨ دويل اخلـاص   التصديق على الربوتوكولني االختياريني للعهد ال
  ؛)إسبانيا وكندا ولكسمربغ(املدنية والسياسية  باحلقوق

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص           -٢-٩٨
 ، والتـصديق عليـه    إلغاء عقوبة اإلعدام  اهلادف إىل   باحلقوق املدنية والسياسية،    

  ؛)أستراليا وسلوفينيا(
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ختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص      التصديق على الربوتوكول اال     -٣-٩٨
عقوبة اإلعدام هبـدف    لاختياري رمسي   ، وإعالن وقف    باحلقوق املدنية والسياسية  

  ؛)إيطاليا(إلغائها 
التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -٤-٩٨

  ؛)وسويسرا إسبانيا(
ضاء على مجيـع    التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية الق       -٥-٩٨

  ؛)إسبانيا وكندا(أشكال التمييز ضد املرأة 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -٦-٩٨

  ؛)كندا ولكسمربغ وفرنسا(واالنضمام إليه 
التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص          -٧-٩٨

  ؛)إسبانيا(ذوي اإلعاقة 
نضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        النظر يف اال    -٨-٩٨

  ؛)مصر(واملهاجرين وأفراد أسرهم 
وضــع  املتعلــق ب١٩٦٧التــصديق علــى بروتوكــول عــام   -٩-٩٨

  ؛)سويسرا( الالجئني
  ؛)كندا(أن تصبح طرفاً يف اتفاقية أوتاوا املتعلقة باأللغام األرضية   -١٠-٩٨
طنية مع التزاماهتـا الدوليـة مبوجـب        زيادة تنسيق تشريعاهتا الو     -١١-٩٨

االتفاقيات ذات الصلة، واالنضمام إىل صـكوك تـسمح بتقـدمي شـكاوى             
  ؛)فنلندا( انفرادية

باالتفاقيات الـيت تكـون     الوعي  وضع خطة عمل وطنية لتحسني        -١٢-٩٨
وتشجيع اجملتمع املدين على املشاركة     فيها،  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرفاً      

  ؛)أملانيا(ضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الق
املكلفـني بواليـات يف إطـار       النظر يف توجيه دعوة مفتوحة إىل         -١٣-٩٨

املكلفـني  ؛ النظر يف توجيه دعـوة مفتوحـة إىل          )الربازيل(اإلجراءات اخلاصة   
  ؛)أرمينيا(اإلجراءات اخلاصة بواليات يف إطار 

اإلجراءات  بواليات يف إطار     املكلفنيتوجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع        -١٤-٩٨
اإلجراءات املكلفني بواليات يف إطار     ؛ توجيه دعوة مفتوحة إىل      )إسبانيا(اخلاصة  
  ؛)كندا(اخلاصة 

دعوة املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان إىل زيـارة             -١٥-٩٨
  ؛)النرويج(البلد يف املستقبل القريب 
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 املعين بالسكن املالئم لتخفيف حدة      التماس مساعدة املقرر اخلاص     -١٦-٩٨
  ؛)إسبانيا(مناسبة وتقدمي املساعدة إىل سكان األرياف  أراضٍمشكلة عدم توفر 

  ؛)أملانيا(اعتماد تدابري إللغاء عقوبة اإلعدام مبوجب القانون   -١٧-٩٨
اإلعدام بغية إلغائها   لعقوبة  توسيع نطاق الوقف االختياري الفعلي        -١٨-٩٨

ت، مبا يف ذلك يف حاالت اجلـرائم اخلطـرية، والتوقيـع علـى              يف مجيع احلاال  
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           

  ؛)إسبانيا( والتصديق عليه
عمليات اإلعدام، هبدف   لحبكم القانون   فوري  فرض وقف اختياري      -١٩-٩٨

  ؛)بلجيكا(اجلرائم ق جبميع إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء تاماً فيما يتعل
تخفيف عقوبة اإلعدام إىل الـسجن، وإلغـاء        القيام دون تأخري ب     -٢٠-٩٨

؛ إلغاء عقوبة اإلعدام اليت ال تزال       )فرنسا(يف مجيع الظروف    هنائياً  عقوبة اإلعدام   
  ؛)فنلندا(عقوبة اإلعدام لرغم من الوقف االختياري الفعلي لسارية على ا

خطة عمل وطنية ملكافحة االجتـار باألشـخاص،        اعتماد وتنفيذ     -٢١-٩٨
  ؛)املكسيك(السكان األصليني واملهاجرين نساء والتركيز على محاية 

 ضحية العنـف القـائم علـى        ،اختاذ تدابري لضمان وصول املرأة      -٢٢-٩٨
؛ العمل مبـشورة    )الربازيل(إىل القضاء والتعويض واحلماية     بشكل فعلي   اجلنس،  

شكال التمييز ضد املرأة من خالل اعتماد تدابري شـاملة  جلنة القضاء على مجيع أ   
 ١٩ عمالً بالتوصية العامة     ،للتصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات      

  ؛)هنغاريا(يع أشكال التمييز ضد املرأة للجنة القضاء على مج
أي قانون العقوبات ليـشمل     توسيع نطاق تعريف االغتصاب يف        -٢٣-٩٨

باالغتصاب يف  املتعلق   وحذف االستثناء    ،ون موافقة املرأة  عالقات جنسية تتم د   
  ؛)سلوفينيا(إطار الزواج 

الـشعوب  األقليـات و  املنـتمني إىل    االعتراف حبقوق األشخاص      -٢٤-٩٨
 بغض النظر عن األمسـاء      ،على النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل      األصلية  

  ؛)ارياهنغ(القانون الداخلي املعطاة ملثل هذه الفئات يف 
 ،يف اجملتمع، وكخطوة أوىل   الفئات  ضمان املساواة يف معاملة مجيع        -٢٥-٩٨

  ؛)نيوزيلندا(عين بقضايا األقليات لزيارة البلد املستقل املبري اخلدعوة 
  ؛)أملانيا(يز يف الدستور أو غريه من التشريعات يإدراج تعريف للتم  -٢٦-٩٨
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يف القـرارات    األصلية   الشعوبالنظر يف زيادة مشاركة وإدماج        -٢٧-٩٨
مونغ يف اجملتمع على قدم املساواة مع غريهـم         اهل وضمان إدماج أقلية     ،احلكومية

  ؛)الدامنرك(من املواطنني 
مونغ بنفس احلقـوق  اهلاعتماد وتنفيذ التدابري الالزمة لضمان متتع    -٢٨-٩٨

الدوليـة  خرون من سكان الو عمالً باملعايري       اآلفراد  األواحلريات اليت يتمتع هبا     
 هحلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل مشاركة اجملتمع الدويل بصدق يف هـذ             

  ؛)سلوفاكيا(ملسألة ا
اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلجياد حل دائم حلالة العائدين من أفراد             -٢٩-٩٨

املركز القانوين لألشخاص املعنـيني     ملسألة   وال سيما من خالل إجياد حل        ،مهونغ
جئني ألولئك الذين منحتهم املفوضة السامية لشؤون الالجـئني         ومنح مركز الال  

، بالتعاون الكامل مـع املفوضـية،       "األشخاص الذي يثري وضعهم القلق    "مركز  
والسماح بتقدمي مساعدة دولية إلعادة استيطاهنم، على النحو الـذي تقترحـه            

  ؛)فرنسا(بعض الدول 
 اإلنسان فيما يتعلق حبالة     تعميق احلوار مع املفوضية السامية حلقوق       -٣٠-٩٨

  ؛)الربازيل(األشخاص املنتمني إىل أقلية مهونغ العائدين من بلدان ثالثة 
 مبا فيها مفوضـية األمـم       ،الدوليةاإلنسانية  السماح للمنظمات     -٣١-٩٨

قيد إىل العائدين    بالوصول دون    ،الدبلوماسيوالسلك  املتحدة لشؤون الالجئني    
 معاملة األشخاص من أقلية مهونغ الذين أعيدوا        ضمانمن أقلية مهونغ، وكذلك     

املؤهلون  ١٥٨ل األشخاص ا  مبا يف ذلك     ،من تايلند إىل الو وفقاً للقانون الدويل      
؛ السماح للمجتمع الدويل بالوصـول      )اململكة املتحدة (لالستيطان يف بلد ثالث     

؛ )نـدا نيوزيل(معىن وسرية إىل العائدين من أقلية مهونغ من تايلنـد  ذات بصورة  
ضمان وصول مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكـاالت            

 بصورة مستقلة، إىل مجيع العائدين من أقلية الو مهونـغ مـن             ،الدوليةاإلنسانية  
؛ الـسماح   )أسـتراليا (تايلند إىل الو، مبا يف ذلك يف فونكهام، وتقييم رفاههم           

ىل األشـخاص العائـدين إىل      بوصول اجملموعات الدولية بشكل فعلي وسري إ      
  ؛)كندا(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية من تايلند 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ١٢مبوجب املادة الوفاء بالتزامها   -٣٢-٩٨
املدنية والسياسية من خالل السماح لالجئني من مهونغ الو الذين تلقوا دعوات            

إذا ما أرادوا ذلك، وتوفري سبل هلـم         باهلجرة إىل هذه البلدان      ،من بلدان ثالثة  
  ؛)هولندا(للقيام بذلك 
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تنفيذ مزيد من برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان لـصاحل              -٣٣-٩٨
بوصـول  القضائية؛ والسماح   السلطة  املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي      

دمي مزيد  إىل مراكز السجون واالحتجاز؛ وتق    ، خاصة   راقبني الدوليني املستقلني  امل
 ١٤من الضمانات للسلطة القضائية فيما يتعلق باستقالليتها، عمالً بأحكام املادة           

  ؛)إسبانيا(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
موارد كافية لضمان احتـرام املعـايري      وختصيص  اختاذ تدابري فعالة      -٣٤-٩٨

 لألشخاص احملرومني   ،اإلصحاحالدولية، وال سيما فيما يتعلق بالغذاء والصحة و       
مثل جلنة الصليب من أطراف فاعلة دولية من حريتهم، وقبول املساعدة والتعاون 

  ؛ )سويسرا(األمحر الدولية 
اعتماد تدابري مناسبة حلماية حرية الدين أو املعتقد هبدف ضـمان             -٣٥-٩٨

 يف ممارسة   ؛ وضمان احلق  )إيطاليا(ممارسة دينهم   متتع اجلميع بشكل تام باحلق يف       
  ؛ )هولندا(الشعائر الدينية حبرية دون متييز وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

ممارسـة الـدين    الشخص يف   حق  رفع مجيع القيود املفروضة على        -٣٦-٩٨
  ؛)الدامنرك(دون متييز الذي خيتاره، 

 مبا يف ذلك من خالل إصدار تشريعات، ترمـي إىل           ،تنفيذ تدابري   -٣٧-٩٨
 مجيع املواطنني من التمييز بسبب معتقداهتم الدينية؛ ومالحقة أولئك الذين           محاية

  ؛)نيوزيلندا(الدينية مالحقة قضائية اجلماعات يشاركون يف اضطهاد 
تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمتها املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين            -٣٨-٩٨

دمتـه، حيـث الحظـت      بغية إصالح احلالة اليت أشارت إليها يف آخر تقرير ق         
استمرار األحكام واملمارسـات القانونيـة التمييزيـة، الـيت تنتـهك حريـة              

  ؛)فرنسا( الدين
 حبيث يكفل حقوق حرية الدين واملعتقـد        ٩٢تعديل املرسوم رقم      -٣٩-٩٨

والرأي والتعبري على النحو املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             
إدراك موظفي الدولة واجبـهم يف      لتحسني  طوات   واختاذ اخل  ،املدنية والسياسية 

  ؛)اململكة املتحدة(محاية هذه احلقوق 
 وال سيما على املـستوى احمللـي        ،ضمان إدراك السلطات املعنية     -٤٠-٩٨

  ؛)أستراليا( يف محاية حق الفرد يف حرية الدين ا واجبه،ومستوى املقاطعات
وفقـاً  التعـبري   مي حرية    لألحكام القانونية اليت حت     الكامل التنفيذ  -٤١-٩٨

  ؛)كندا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 وضمان النـشاط احلـر      ،رفع القيود املوجودة على حرية التعبري       -٤٢-٩٨

  ؛)فرنسا(ملنظمات اجملتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان 
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ـ    املتعلقة بو مراجعة التشريعات الداخلية      -٤٣-٩٨ ها سائط اإلعالم بغية جعل
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             ١٩تتمشى وأحكام املادة    

  ؛)إيطاليا( والسياسية
إجراء مزيد من التعديالت على قانون وسائط اإلعـالم وقـانون             -٤٤-٩٨

املنشورات وغريه من األنظمة ذات الصلة لكي تتمشى مع املعايري الدولية حلقوق            
  ؛)سلوفاكيا(اإلنسان 

وانني الـيت تـسمح بقمـع حريـة التجمـع وحريـة             إلغاء الق   -٤٥-٩٨
  ؛)نيوزيلندا( التعبري
السماح لوسائط اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين بتنظيم محـالت           -٤٦-٩٨

تثقيفية ومحالت توعية حبقوق اإلنسان ورصد القضايا املتعلقة حبقوق اإلنـسان            
  ؛)أستراليا(وتقدمي التقارير عنها 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢٥م املادة   االمتثال التام ألحكا    -٤٧-٩٨
  ؛)املكسيك(، املتعلقة باحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية املدنية والسياسية

عزيز الرعايـة األساسـية،     بغية ت زيادة امليزانية املخصصة للصحة       -٤٨-٩٨
مج  مبا يف ذلك التثقيف اجلنسي، وضمان أن تراعي برا،يف املناطق الريفية  وخباصة  

، على النحو الواجب، التقاليد والعقبات اجلسدية الـيت         ختطيط األسرة والتوعية  
  ؛ )لكسمبورغ(تواجهها املرأة يف املناطق الريفية 

  : مل حتظ التوصيات الواردة أدناه بدعم الو  -٩٩
وفقـاً ملبـادئ    النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان           -١-٩٩

  ؛)مصر( باريس
باريس وفقاً ملبادئ   ة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان،      إنشاء مؤسس   -٢-٩٩

  ؛)كندا(باريس وفقاً ملبادئ ؛ إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان )أملانيا(
إطالق سراح األشخاص احملتجزين بسبب مشاركتهم يف مظـاهرات           -٣-٩٩

سلمية، وال سيما قـادة الطـالب الـذين مت إلقـاء القـبض علـيهم يف عـام                   
  ؛)بلجيكا( ١٩٩٩

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و  و  -١٠٠
على أهنا قـد    تأويلها  وال ينبغي   . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  . حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  رفقامل
  الوفدتشكيلة   

The delegation of Laos was headed by Vice-Minister of Foreign Affairs, 
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• H. E. Mr. Yong Chanthalangsy, Ambassador, Permanent Representative of the 
Lao PDR to the United Nations Office and Other International Organizations at 
Geneva; Deputy Head of Delegation; 

• Mr. Khamkheuang Bounteum, Director-General, Department of Treaties and 
Law, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Chanthavong SeneAmatmontry, Chief of Cabinet, Lao Front for National 
Construction; 

• Mr. Saleumxay Kommasith, Director-General, Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Viengthavisone Thephachanh, Acting Director-General, Department of 
Foreign Affairs, National Assembly; 

• Ms. Sirikit Boupha, Director-General, Department of Development, Lao 
Women’s Union; 

• Mr. Savankhone Razmountry, Director General of Lao Press in Foreign 
Languages, Vice President of Lao Journalist Association; 

• Mr. Khonepheng Thammavong, Counsellor, Deputy Permanent Representative of 
the Lao PDR to the United Nations Office and Other International Organizations 
at Geneva; 

• Mr. Bountha Songyerthao, Deputy Chief of Cabinet, Ministry of Justice; 

• Mr. Bounpheng Saykanya, Deputy Director-General, Department of Treaties and 
Law, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Oudom Sisongkham, Deputy Director-General, Department of Foreign 
Relations, Ministry of Public Security; 

• Mr. Phay Phanthavone, First Secretary, Permanent Mission of the Lao PDR to the 
United Nations Office and Other International Organizations at Geneva; 

• Mr. Kingphet Vannachareun, Director of Treaties and Law Division, Department 
of Foreign Relations, Ministry of Defense; 

• Mr. Anouparb Vongnorkeo, Director of UN Social-Economic Affairs, Department 
of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Sanexay Sadettan, Second Secretary, Permanent Mission of the Lao PDR to 
the United Nations Office and Other International Organizations at Geneva; 

• Mr. Vongvilay Thipalangsy, Deputy Director of Human Rights Division, 
Department of Treaties and Law, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Phasouk Nanthalangsy, Officer, Human Rights Division, Department of 
Treaties and Law, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Sengpraarthid Snookphone, Assistant Project Manager of International Law 
Project, Department of Treaties and Law, Ministry of Foreign Affairs. 

       


