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  نظر حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف التوصيات الثماين واألربعني    

 العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،      التوصيات الواردة يف تقرير الفريق      -أوالً   
، واليت حتظى بتأييد    ٢٠١٠مايو  / أيار ٦ املؤرخة   A/HRC/WG.6/8/L.4الوثيقة  

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
الربازيـل  ) (٢٢(٩٨والتوصية  ) سبانياإ) (١٦(٩٨والتوصية  ) مصر) (٨(٩٨التوصية    -١

) ٣٥(٩٨والتوصـية   ) نيوزيلنـدا  ()٣٧(٩٨توصية  وال) أملانيا) (٢٦(٩٨والتوصية  ) وهنغاريا
) اململكـة املتحـدة   ) (٣٩(٩٨والتوصـية   ) فرنـسا ) (٣٨(٩٨والتوصية  ) يطاليا وهولندا إ(

) املكـسيك ) (٤٧(٩٨والتوصـية   ) كندا) (٤١(٩٨والتوصية  ) سترالياأ) (٤٠(٩٨ والتوصية
  ).سلوفاكيا) (٤٤(٩٨والتوصية ) يطالياإ) (٢٣(٩٨والتوصية ) غلكسمرب) (٤٨(٩٨ التوصية

  الشعبية التوصيات التالية جزئياًتؤيد مجهورية الو الدميقراطية   -ثانياً   

  )غ وفرنساكندا ولكسمرب) (٦(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
تؤيد مجهورية الو الدميقراطية الشعبية املبادئ اجملسدة يف النظام األساسي للمحكمـة              -٢

. ق على نظام روما األساسي يتفق مع سياسات احلكومة        وعلى هذا فإن التصدي   . اجلنائية الدولية 
وتركز خطة العمل العامة إلقامة دول سيادة القانون، واليت اعتمدهتا احلكومة، على النظـر يف               

كما نظمت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية سلسلة من احللقات الدراسية وحلقـات            . احملكمة
الد حباجة إىل الوقت لدراسة املعاهدة بـصورة أكثـر   على أن الب. العمل التثقيفية حول احملكمة 

تعمقاً وللتوعية باحملكمة وفهمها من جانب مسؤولني الدولة واجلمهور عمومـاً، وللعمـل يف              
الوقت نفسه على حتسني قانون العفويات حبيث جيّرم اجلرائم الدولية اخلطرية اخلاضعة لواليـة              

 مجهورية الو ملقاضاة هذه اجلـرائم وفقـاً ملبـدأ           احملكمة وإلنشاء فقه لدى احملاكم الوطنية يف      
كما حتتاج البالد إىل بناء قدرات القضاء يف مجهوريـة الو           . التكامل الذي تنص عليه احملكمة    

على أن مجهورية الو الدميقراطية     . حبيث يكون مستعداً لتنفيذ نظام روما األساسي يف املستقبل        
ثقيف وإطالع املسؤولني املعنيني يف السلطة القضائية       الشعبية ستواصل جهودها يف هذا اجملال لت      

  .واجليش ووكاالت إنفاذ القانون وإطالعهم على نظام روما األساسي ومبادئه
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  )كندا) (١٠(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
نظراً لتاريخ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية الفريد من نوعه كضحية من ضـحايا               -٣

ثر من أي بلد آخر، فإهنا تنظر جبدية كبرية ملسألة األلغام األرضية يف      الذخائر غري املنفجرة، أك   
وتنفذ حكومة مجهورية الو حالياً سياسة إنسانية تساعد مواطنيهـا          . سياق سياستها الوطنية  

وتعتـرب  . املتأثرين بالذخائر غري املنفجرة اليت أسقطت على البالد خالل حرب اهلند الصينية           
قبة كربى يف وجه التنمية الوطنية وهي مستمرة يف التسبب يف وفـاة             الذخائر غري املنفجرة ع   

وعلى هذا فإن التصديق على اتفاقية أوتاوا تتفق بصورة واضـحة مـع             . السكان وإصابتهم 
علـى أن الـبالد حباجـة إىل الوقـت          . سياسات حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     

ظراً للتحديات احلالية املتـصلة بالـذخائر غـري         ون. لالستعداد لتنفيذ االتفاقية بعد تصديقها    
املنفجرة والعبء الثقيل املرتبط بالتعامل معها، فإن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ليـست             

وسنواصل دراسة املعاهدة بتعمق لالسـتعداد لتنفيـذها        . مهيأة بعد لتكون طرفاً يف املعاهدة     
  .عندما تنضج الظروف لتصديقها

  )فنلندا) (١١(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
خالل السنة املاضية، وجهت احلكومة كثرياً من االهتمام إىل املواءمة بني االلتزامات              -٤

الدولية للبالد، مبوجب االتفاقيات ذات الصلة، وبني القوانني الوطنية، وحققت يف ذلك نتائج          
 االلتزامات التعاهدية   وستواصل البالد عملية إدماج   . متواصلة مبساعدة من شركائها اإلمنائيني    

  .يف قوانينها الوطنية عمالً خبطة العمل العامة إلقامة دول سيادة القانون
ومجهورية الو طرف بالفعل يف ست معاهدات رئيسية من معاهدات األمم املتحدة              -٥

واثنني من بروتوكوالهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، وذلك من بني مئات املعاهدات الثنائيـة              
وكطرف يف املعاهدات، تركـز     . ة واملتعددة األطراف اليت وقعت وصادقت عليها      واإلقليمي

البالد على تنفيذها الوطين، مبا يف ذلك إنشاء اآلليات املؤسسية لإلنفاذ والتعامل مع الشكاوي 
  .على املستوى الداخلي

ولذا فإن األولوية لدى احلكومة وجمال التركيز فيها ينصبان على إنـشاء اهلياكـل                -٦
ونظراً ألن آلية الشكاوي     .املؤسسية الوطنية الفعالة ملعاجلة الشكاوي املتعلقة حبقوق اإلنسان       

الفردية على املستوى الدويل تتطلب كشرط للجوء إليها استنفاذ سبل االنتصاف الوطنية، فإن 
مجهورية الو تعترب أن تركيزها على إنشاء وتعزيز آلية مؤسسية داخلية للشكاوي شرطاً لـه               

وستدرس مجهورية  . مهيته بالنسبة للتصديق على الصكوك، حبيث يسمح بالشكاوي الفردية        أ
الو هذه الصكوك وستتخذ مزيداً من التدابري لتعزيز إجراءاهتا الوطنية للتعامل مع شـكاوي              

  .حقوق اإلنسان ولتوعية املسؤولني املعنيني قبل أن تصبح طرفاً يف تلك الصكوك
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  )ياأملان) (١٢(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
تسلم حكومة مجهورية الو بالدور اهلام للجمعيات املدنية يف التنمية الوطنية، مبا يف               -٧

، اعتمـدت   ٢٠٠٩ويف عـام    . ذلك دورها يف الترويج حلقوق اإلنسان ومحايتها يف البالد        
مجهورية الو مرسوماً حول اجلمعيات يساعد ويعزز مشاركة اجلمعيات املدنية يف التـرويج             

وخالل السنوات املاضية، اهتمت احلكومة بالتوعيـة باتفاقيـات         . قوق اإلنسان ومحايتها  حل
وتقـوم  . حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها مجهورية الو يف أوساط املسؤولني واجلمهـور           

الوزارات املعنية واهليئات واللجان الوطنية واملنظمات اجلماهريية واالجتماعية واملهنية بتعميم          
حول حقوق اإلنسان، وهي مجيعاً ستواصل ذلك، وفقاً خلطط العمل لدى كـل             املعلومات  

على . وعلى هذا، فإن مجهورية الو تقبل من حيث املبدأ التوصية املتعلقة خبطط العمل            . منها
أهنا تالحظ أن وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان يشكل مشروعاً وطنياً شامالً ومهمة صعبة              

ولذلك، حتتاج مجهورية الو إىل     . ر املتصلة باملوارد بالنسبة للبالد    يترتب عليها الكثري من اآلثا    
  . املوارد لوضع خطة عمل وطنية هادفة وفعالة

  )املكسيك) (٢١(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
أنشأت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية جلنة توجيهية وطنية وهي تعمل على إعداد              -٨

ومجهورية الو طرف يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة . رخطة عمل وطنية تعىن باالجتار بالبش     
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية      , وخباصة النساء واألطفال  , االجتار باألشخاص 

كما تتعاون مجهورية الو بقوة مع البلـدان        . املنظمة عرب الوطنية، وهي يف سبيلها إىل تنفيذه       
وتساند مجهورية الو التوصية مـن حيـث        . ار بالبشر األخرى يف املنطقة على مكافحة االجت     

ونظراً ملوقعها الفريد كجار لبلدان أكثر تقدماً، . صلتها جبرمية شريرة هي جرمية االجتار بالبشر
فإن مجهورية الو تعاين من هذه اجلرمية وقد كانت من أول البلدان الـيت صـادقت علـى                  

شدد على أنه، ألسباب تارخيية وبسبب تعدد       على أن مجهورية الو ت    . الربوتوكول يف املنطقة  
أكثر مـن غريهـا مـن       " األصلية" فيها، ال حتوز أية جمموعة اثنية فيها على صفة           اإلثنيات

" نساء السكان األصـليني   "ولذا، فإن مجهورية الو ال ميكنها أن تقبل مصطلح          . اجملموعات
على أهنا تعمل بقوة، حبدود ما      وتغتنم مجهورية الو هذه الفرصة للتأكيد       . الوارد يف التوصية  

لديها من موارد، على مكافحة االجتار بالبشر مع التشديد بصورة خاصة على محاية نـساء               
  . فيها٤٩   الاإلثنيةمجيع اجملموعات 
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) نيوزيلنـدا ) (٢٥(٩٨و) سـلوفاكيا ) (٢٨(٩٨و) الـدامنرك ) (٢٧(٩٨التوصيات      
  )هنغاريا) (٢٤(٩٨و

  :تفسريات    
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ودستورها وقوانينها املساواة وعدم      تضمن سياسات     -٩
ثنية أقل شأناً من أية جمموعة      إوال تعترب أية جمموعة     .  فيها ٤٩   ال اإلثنيةلتمييز بني اجملموعات    ا

، مبا يف ذلك جمموعة مهونغ، وظائف حكوميـة         اإلثنيةويشغل ممثلون عن اجملموعات     . ىأخر
 اإلثنيـة عة مهونغ، على غـرار اجملموعـات        وتتمتع جممو . احلكومةعلى خمتلف مستويات    

األخرى، باحلقوق، وعليها الواجبات، اليت ينص عليها الدستور وتنص عليها قوانني الـبالد،             
ثنيـة يف   إُتصنف أية جمموعة     وال. مجهورية الو املتسق والشامل   فهي جزء من نسيج جمتمع      

ولذا، فإن مجهورية الو ال تؤيد ذلك اجلزء من         . ليةمجهورية الو باعتبارها من الشعوب األص     
  .التوصية الذي يذكر السكان األصليني

وتؤيد مجهورية الو الدميقراطية الشعبية هذه التوصية على أساس أن جمموعة مهونغ،              -١٠
 األخرى، تتمتع حبماية القانون يف البالد، وتؤكد احلكومة علـى       اإلثنيةعلى غرار اجملموعات    

هورية الو  من دستور مجهورية الو وقوانينها احلقوق واحلريات جلميع مواطين مج         ويض. ذلك
 اإلثنيةيت هي إحدى اجملموعات     ويشمل ذلك جمموعة مهونغ ال    . اإلثنيةدون متييز على أساس     

ومجهورية الو طرف يف عدة معاهدات دولية .  اليت تعيش يف هذا اجملتمع املتسق الشامل   ٤٩  ال
وترحـب مجهوريـة الو     . ن االهتمام لتنفيذها على املستوى الـوطين      وهي توجه الكثري م   

وتأمـل مجهوريـة الو يف أن       . باملشاركة املالئمة من جانب اجملتمع الدويل يف هذا املوضوع        
ة حقوق اإلنسان لشعب    يواصل اجملتمع الدويل تعاونه ومساعدته خللق الشروط لتحسني حال        

فقاً لصكوك حقوق اإلنسان اليت انـضمت إليهـا          و اإلثنيةه   مبختلف جمموعات  مجهورية الو 
وتشمل هذه الشروط احلد من الفقر وإزالة الذخائر غري املتفجـرة والعمالـة             . مجهورية الو 

واهلياكل األساسية، من قبيل املدارس واملستشفيات وغريها، وفقاً للخطط الوطنيـة للتنميـة         
  .االقتصادية يف البالد - االجتماعية

حيظون لتوصية ألن مجيع اجملموعات فيها      ة الو الدميقراطية الشعبية هذه ا     وتؤيد مجهوري   -١١
يشري عادة إىل وضـع أقـل   " أقلية"على أن مجهورية الو تالحظ أن مصطلح      . مبعاملة متساوية 

وينص دستور مجهورية الو على املساواة بـني        . شأناً للمجموعة اليت يصفها بني بقية السكان      
وعلى هذا، فإن مجيـع القـوانني       . اإلثنيات البالد يف جمتمع متعدد       يف اإلثنيةمجيع اجملموعات   

فأي إشـارة  .  أمام القانون٤٩  ساواة بني اجملموعات اإلثنية الوسياسات احلكومة تشدد على امل    
تتعارض مـع مطـامح     " األقليات" يف مجهورية الو بصورة تركز على        اإلثنيةإلىل اجملموعات   

وفيما يتعلق بزيارة اخلبري املستقل املعين بشؤون األقليات،        . اإلثنياتشعب مجهورية الو املتعدد     
تالحظ مجهورية الو أهنا كانت قد استضافت املقرر اخلاص املعين باحلريات الدينية يف زيـارة               

  .وهي، لذلك، ستنظر يف دعوة خرباء مستقلني آخرين يف الوقت املالئم. أجراها مؤخراً
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  )دا واململكة املتحدة ونيوزيلنداأستراليا وكن) (٣١(٩٨ و)فرنسا) (٢٩(٩٨التوصيتان     

  :تفسريات    
 ألهنما تتماشيان مع ٢٦ و٢٥تؤيد مجهورية الو الدميقراطية الشعبية جزئياً التوصيتني    -١٢

وال . سياسات احلكومة اليت توفر املساعدة اإلنسانية جملموعة الو مهونغ العائدين من تايالنـد       
أي أساس العتبارهم الجئني، فهم جمرد مهاجرين اقتصاديني يبحثـون          يعطي القانون الدويل    

. عن شروط اقتصادية أفضل، غري أهنم مهاجرون غري شرعيني مبوجب قانون مجهوريـة الو             
وقد زارت قرى يعـيش فيهـا    . وستواصل مجهورية الو تنظيمها لزيارات من اجملتمع الدويل       

مت أعضاء يف الكونغرس األمريكي واحلكومة مهونغ العائدون عدة وفود أجنبية حىت اآلن، ض
  .األمريكية ومسؤولني من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  )هولندا) (٣٢(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
يضمن دستور مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وقوانينها احلـق يف حريـة التنقـل             -١٣

 من العهد الـدويل     ١٢العودة إليها وفقاً للمادة     واإلقامة، مبا يف ذلك احلق يف مغادرة البالد و        
 اإلثنيةوحيق ملواطين مجهورية الو، دون متييز على أساس         . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

. أو اجلنس أو السن أو أي أساس آخر، أن يتقدموا للحصول على وثائق السفر يف أي وقت                
ع جمموعة مهونغ اليت عادت من تايالند مـن         وتتمت. ويغادر البالد يومياً اآلالف من املواطنني     

  .نفس احلقوق اليت يتمتع هبا مواطنو مجهورية الو اآلخرون

  )سبانياإ) (٣٣(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
تعلق احلكومة أمهية على بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء يف جمال               -١٤

قد أجريت برامج حلقوق اإلنسان للقضاة      و. حقوق اإلنسان عمالً على تعزيز سيادة القانون      
 قاضياً التدريب مؤخراً على حقوق اإلنسان    ١٨وقد تلقى   . واملدعني العامني وعناصر الشرطة   

والعدالة اجلنائية يف الهاي، يف حني أن القضاة واملدعني العامني واحملامني وعناصر الـشرطة              
 وذلك من خالل دورة تدريبيـة       حسنوا من معرفتهم وفهمهم ملمارسات احملاكمات العادلة،      

تتعلق باحلق يف احملاكمة العادلة مت تنظيمها يف مجهورية الو بالتعاون مـع جلنـة احلقـوقيني                 
وفيما يتعلـق بـتمكني     . وسيتواصل تنظيم التدريب على حقوق اإلنسان يف البالد       . الدولية

ـ            إن مجهوريـة الو    اجملتمع الدويل من الوصول إىل مراكز اإلصالح واالحتجاز يف البالد، ف
وقد قام حىت اآلن عدة أعضاء مـن الـسلك   .ستنظر يف األمر على أساس كل حالة لوحدها      

الدبلوماسي وممثلي املنظمات الدولية والوفود األجنبية هذه املراكز وستـستمر احلكومـة يف             
  .إتاحة ذلك إذا طلب إليها ذلك
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  )سويسرا) (٣٤(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
 الو الدميقراطية الشعبية هذه التوصية يف إطار مواردهـا وأحواهلـا            ستنفذ مجهورية   -١٥

وستواصل مجهورية الو  . االقتصادية الوطنية -وقدراهتا الوطنية، مبا يتفق مع تنميتها االجتماعية      
  .تعاوهنا مع جلنة الصليب األمحر الدولية على أساس كل حالة لوحدها

  )سترالياأ) (٤٦(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
تشجع حكومة مجهورية الو املنظمات اجلماهريية واإلعالمية واملهنية واالجتماعية على            -١٦

وقد شاركت هذه املنظمـات     . املشاركة يف التثقيف والدعوة والرصد يف جمال حقوق اإلنسان        
بنشاط يف إعداد التقرير الوطين اخلاص باالستعراض الدوري الشامل والتقارير الدورية املقدمـة             

وتؤيد مجهورية الو التوصية على أساس أن أنـشطة حقـوق           . عاهدات ذات الصلة  مبوجب امل 
اإلنسان اليت تضطلع هبا هذه القطاعات اجملتمعية ستكون ضمن الدستور الوطين وقوانني البالد،             

  .سيما قانون وسائط اإلعالم اجلماهريية واملرسوم اخلاص باجلمعيات وال

  يد مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةالتوصيات اليت ال حتظى بتأي  -ثالثاً   

  )غسبانيا وكندا ولكسمربإ) (١(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
صادقت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مؤخراً على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              -١٧

وتعتزم مجهورية الو أن تركز جهودها على التنفيذ الفعال والناجح ألحكام           . املدنية والسياسية 
  .عهد، مبا يف ذلك بإنشاء آليات مؤسسية وطنية للتعامل مع الشكاوي الفردية يف هذه املرحلةال

) أملانيـا ) (١٧(٩٨و) يطاليـا إ) (٣(٩٨و) سـتراليا وسـلوفينيا   أ) (٢(٩٨التوصيات      
  )فرنسا وفنلندا) (٢٠(٩٨و) بلجيكا) (١٩(٩٨و) سبانياإ) (١٨(٩٨و

  :تفسريات    
 أعـاله املتعلقـة بعقوبـة    ٣٧ و٣٦ و٣٥ و٣٤ و٣٣و ٣٢فيما يتعلق بالتوصيات    -١٨

اإلعدام، إن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية غري مستعدة إللغاء عقوبة اإلعدام ألهنا تـشكل         
ومجهورية الو طرف يف    . رادعاً فعاالً عن ارتكاب أخطر اجلرائم، من قبيل االجتار باملخدرات         

ية وستستعرض نطاق اجلرائم يف قانوهنا اجلنائي       العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس     
  . من العهد٦لضمان اتفاقها مع أحكام املادة 
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  )سبانيا وسويسراإ) (٤(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
ستنظر مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعـذيب              -١٩

  .أن تنظر يف بروتوكوهلا االختياريأوالً، وهي ترغب يف تنفيذ املعاهدة أوالً قبل 

  )سبانيا وكنداإ) (٥(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
تسلم مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بأمهية املساواة بني اجلنسني وقد اتبعت سياسة        -٢٠

اعية وتلعب املرأة دوراً متزايداً يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتم        . سليمة يف هذا الصدد   
 تطبيق الدميقراطية يف عملية اعتماد املعاهدات، نظمت        استراتيجيةوكجزء من   . قافية لألمة والث

اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة يف مجهورية الو حلقة عمل ناقشت مـضمون الربوتوكـول              
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، هبدف مجع املعلومات واآلراء             

وشاركت يف حلقة العمل منظمات نـسائية       . صحاب املصلحة حول الربوتوكول   من مجيع أ  
وممثلون عن الوزارات واملؤسسات احلكومية، وخلصت إىل استنتاج مفاده أن مجهوريـة الو             
حباجة إىل املزيد من الوقت لدراسة الربوتوكول وللتوعية يف أوساط املسؤولني واملنظمـات             

ن البالد حباجة، يف الوقت نفسه، إىل حلول داخلية لكـي           على أ . النسائية واجلمهور عموماً  
  .تصبح البالد جاهزة لتنفيذ الربوتوكول يف املستقبل

  )سبانياإ) (٧(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
صادقت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مؤخراً على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي   -٢١

  .قبل أن تنظر يف بروتوكوهلا االختيارياإلعاقة، وهي تود أن تنفذ االتفاقية أوالً 

  )سويسرا) (٩(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية غري مستعدة بعد للتصديق على هذه املعاهدة اهلامة              -٢٢

نظراً ألن البالد ستركز على تنفيذ املعاهدات األخرى اليت صادقت عليها فيما يتعلق حبقـوق        
  . هدات على نفس الدرجة من األمهيةاإلنسان، وهي معا
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  )النرويج) (١٥(٩٨و) بانيا وكنداسإ) (١٤(٩٨و) أرمينيا والربازيل ()١٣(٩٨التوصيات     

  :تفسريات    
 أعاله، ستنظر مجهورية الو الدميقراطية الشعبية       ٤٤ و ٤٣ و ٤٢فيما يتعلق بالتوصيات      -٢٣

وفيما يتعلـق   . أساس كل حالة لوحدها   يف دعوة اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة على         
 دولة وقلة قليلة منـها قامـت       ٧٠بالدعوة الدائمة املفتوحة، مل ُتصدر هذه الدعوة إال أقل من           

وقد استضافت مجهورية الو مؤخراً مقرر األمم املتحـدة         . بذلك يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي     
 على حسن نية مجهورية الو واسـتعدادها        اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، األمر الذي دلّل        

  . للحوار والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة

  )دامنرك) (٣٦(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
وحيق ملـواطين   . يكفل دستور مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وقوانينها حرية الدين          -٢٤

دة ملمارسة هذه احلرية يف     والتحديدات الوحي . مجهورية الو أن يؤمنوا، أو أال يؤمنوا، بأي دين        
  .تشريعات مجهورية الو مسموح هبا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  )فرنسا) (٤٢(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
سيما قـانون وسـائط      يكفل دستور مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وقوانينها، وال         -٢٥

مجهورية الو أن التحديدات الواردة يف قـانون وسـائط    وترى حكومة   . اإلعالم، حرية التعبري  
اإلعالم تعترب مسموحاً هبا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلـق              

) ُوجدت إن(واحلكومة حباجة إىل بعض الوقت لتحديد الثغرات أو أوجه الضعف           . حبرية التعبري 
علق بأنشطة منظمات اجملتمع املدين ومنظمات حقوق       وفيما يت . وذلك من خالل تطبيق القانون    

  .اإلنسان، فإن أنشطة هذه املنظمات ختضع للتشريعات الوطنية وخصوصاً ملرسوم اجلمعيات

  )نيوزيلندا) (٤٥(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
. ال يوجد يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أي تشريع يسمح بكبت حرية التعبري              -٢٦

ور بوضوح على حريات الكالم والكتابة والتجمع السلمي اليت ال تتعارض مـع   وينص الدست 
وميـارس  . ويعطي قانون وسائط اإلعالم التفاصيل املتعلقة مبمارسة احلق يف التعبري         . القانون

األفراد، أو جمموعات األفراد، يف مجهورية الو حرية التعبري من خالل أعضاء اجلمعية الوطنية              
  .إىل ممارستها من خالل اخلط الساخن الذي تشغله اجلمعية الوطنيةأيضاً، باإلضافة 
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  )الربازيل) (٣٠(٩٨التوصية     

  :تفسريات    
تسلم حكومة مجهورية الو بالدور اهلام هلذه الوكالة اإلنسانية العاملية يف مـساعدة               -٢٧

و إىل الوطن يف الالجئني يف خمتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك دورها يف إعادة الجئي مجهورية ال
على أن احلكومة، انطالقاً من أنه ال يوجد بني جمموعة الو مهونغ العائـدين مـن                . املاضي

تايالند الجئون وفقاً للتعريف املعمول به يف القانون الدويل، ال ترى أية حاجة إىل مـشاركة   
ـ            دين مـن   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف املسائل املتصلة مبجموعة مهونغ العائ

وستواصل احلكومة احلوار حول هذه املسألة من خالل املشاركة الثنائية وكذلك من            . تايالند
  .خالل جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة حسب اللزوم

        


