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 مقدمة -أوال   
 
خــــجلو ا ولـــــة األوع مـــــن ا ســـــتعرات الـــــدوري الشــــام   اســـــت عرت تع يـــــ  و ايـــــة  قـــــو   -1

كــانون   27اإلنســان م ميارــار م اعتمــاي اللريــ  العامــ  املعــا دا ســتعرات الــدوري الشــام  دتــاري  
 .  2011الثاين/يناير 

وتلــــت   2011وتولــــت اة ومــــة الدســــتورية مســــموليات الدولــــة م ميارــــار م   ار/مــــار   -2
 لـــل سلســـلة مـــن التيـــورات السياســـية اإللاديـــة. وســـاذت عمليـــة اإل ـــجل  الـــ  نلـــذ ا اة ومـــة 
مســاذة كةــ ة م موا ــلة تع يــ  و ايــة  قــو  اإلنســان م الةلــد. وم الــدورة األوع مــن ا ســتعرات 

نلـــذت   دـــالتو ـــيات الـــ   ةلتهـــا ت تـــت دتنليـــذ تو ـــية و   190ميارـــار تلقـــت  الـــدوري الشـــام  
أيضــات تو ـــيات أخـــر  تتماتـــا مـــي التيـــورات السياســـية فيهـــا. ويةـــي هـــذا التقريـــر الو ـــي السياســـ  

 وا عتماع  وا  تصادي الراهن م ميارار. 
  

 المنهجية وعملية التشاور -ثانيا   
 
 12املـــــمر   A/HRC/RES/16/21أ عـــــد هـــــذا التقريـــــر وفقـــــات لقـــــرار  لـــــس  قـــــو  اإلنســـــان  -3

 .  2011نيسان/أدري  
وت ـــ لت الل نـــة اإلداريـــة لصـــيانة التقريـــر مـــن وليـــر ا ئـــاد للشـــمون الداخليـــة ر يســـات ووليـــر  -4

ا ئـــــاد للشـــــمون ادارعيـــــة واملـــــدع  العـــــا  لجلئـــــاد نـــــا ةي للـــــر يس  ومـــــن أعضـــــا   ثلـــــون  تلـــــت 
جلئــاد وت ونــت اإلدارات. كمــا ت ــ لت الل نــة العاملــة املعنيــة دصــيانة التقريــر در اســة املــدع  العــا  ل

مـن ثثلـي ملختلــت اإلدارات. ولتيسـ  عمـ  الل نــة العاملـة  ت ــ لت أيضـات  نـة  ــيانة و نـة معنيــة 
 دالعجل ات مي املنظمات. 

وخــــجلو عمليــــة الصــــيانة  روعيــــت مقن ــــات الل نــــة الورنيــــة ةقــــو  اإلنســــان م ميارــــار  -5
وكــا ت األمــم املتحــدة ومنظمــات ا تمــي دصــلتها  نــة تتمتــي دا ســتقجللية. ون ظمــت مشــاورات مــي 

 املدين م ميارار أيضات ملعرفة  را ها ومقن ا ا. 
ون ظـــــم عـــــدد مـــــن  لقـــــات العمـــــ  املتعلقـــــة دل كـــــا  الـــــوع  دا ســـــتعرات الـــــدوري الشـــــام   -6

تشــاريف م تنظيمهــا  2013والتعريــت  ــا  ــد  مــن تو ــيات. وع قــدت  لقــة عمــ  م   يران/يونيــ  
نيـة ةقـو  اإلنسـان م ميارـار وامل تـل اإل ليمـ  مللو ـية األمـم املتحـدة السـامية ةقـو  الل نة الور

اإلنســـان م دـــان ويف وعقـــدت  لقـــة عمـــ  تدريةيـــة تتصـــ  دا ســـتعرات الـــدوري الشـــام  م تشـــرين 
وتشــاريف م تنظيمهــا الل نــة الورنيــة ةقــو  اإلنســان م ميارــار ومعهــد را وو  2014الثــاين/نوفمرب 

 غ ةقو  اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين والسـويدُ. ون ظمـت أيضـات  لقـة عمـ  عـن تةـادو ادـربات فالنرب 
املتعلقـــــة دعمليــــــة ا ســــــتعرات الــــــدوري الشــــــام  مـــــي م تــــــل املــــــدع  العــــــا  م أســــــناليا م كــــــانون 

 م. وتــــاريف مســــمولون وثثلــــون مــــن اإلدارات املعنيــــة ومنظمــــات ا تمــــي املــــدين 2015الثاين/ينــــاير 
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التــــدريةات و لقــــات العمــــ . و ــــد ســــاهم  لــــل مســــاذة فعليــــة م الــــدورة الثانيــــة مــــن عمليــــة  هــــذه
 ا ستعرات الدوري الشام  اداص  يارار. 

  
 التطورات منذ الدورة األولى لالستعراض الدوري الشامل -ثالثا   

 
 عملية إرساء الديمقرايية -ألف 

 
دـي السـليات التشـريعية والتنليذيـة والقضـا ية وهـ  علـا اللصـ    2008دستور عا   ينص   -7

ســـليات يتقا هـــا ا ئـــاد واأل ـــاليم والو يـــات واملنـــار  الـــ  تتمتـــي دـــاإلدارة الذاتيـــة م الةلـــد وئـــن  
مةـــــادمي الد قراريـــــة و ليـــــات الضــــــةر اإلداري. وتنلـــــذ ميارـــــار  منــــــذ أن تولـــــت الســـــلية اة ومــــــة 

ين ســاين  عمليــة   ــجل  تــدرل   ــد   ع   امــة دولــة د قراريــة. الد قراريــة دقيــادة الــر يس يــو ثــا
و ــد اعــن  ا تمــي الــدوص حــذه اإل ــجل ات الد قراريــة ودعمهــا  ورفعــت دعــ  الــدوو العقودــات 

مــن الدســتور اةقــو   8ا  تصــادية امللرو ــة علــا ميارــار أو خللــت مــن  ــد ا. ويضــمن اللصــ  
 377مــــي املةــــادمي الدوليــــة ةقــــو  اإلنســــان.    تســــم  املــــادة األساســــية للمــــوارني  ــــا يتماتــــا 

للمــوارني دتقــدب رلةــات  ع ال مــة العليــا لجلئــاد  ــا يتماتــا مــي القــانون املتعلــ  دتيةيــ  األوامــر 
مــن  ــانون القضــا   16مــن الدســتور  واملــادة  378و 296. ووفقــات للمــادتي 2014القضــا ية لعــا  

القـــانون املتعلـــ  دتيةيـــ  األوامـــر القضـــا ية  تتمتـــي ال مـــة العليـــا دســـلية  مـــن 3م ا ئـــاد  واملـــادة 
  ـــدار أوامـــر اإل ضـــار أمـــا  ال مـــة  وأوامـــر ا متثـــاو  وأوامـــر منـــي  ـــاول ا ختصـــاص  واألوامـــر 

 القضا ية املتعلقة دعد   انونية تصرفات املسمولي  وأوامر   الة الدعو  للمراععة. 
  

 اال تصادية واإلدارية -اإلصالحات السياسية واالجتماعية  -اإلصالح عملية  -باء 
 

 اإلصالح السياسي -1 
ــــة  -8 منــــذ املر لــــة األوع مــــن اإل ــــجل ات  أ ســــندت مســــمولية  دارة الدولــــة للح ومــــة املنتخة

د قراريـــات. و ـــد د عـــ  موارنـــو ميارـــار الـــذين يعيشـــون داخلهـــا واملوارنـــون الـــذين يعيشـــون خارعهـــا 
ةاب متنوعــة  ع العــودة  وهــم يشــاركون اين م عمليــة دنــا  األمــة. وعــجلوة علــا  لــل   ــدرت ألســ

أ  ـــا  دـــالعلو م مناســـةات  تللـــة مـــا أتـــا  للســـ نا  ا نضـــما   ع ايخـــرين م تنليـــذ مهـــا  دنـــا  
 . و ــد2012الــورن. وملــ   املقاعــد الشــانرة م الربملــان  ن ظمــت انتخادــات فرعيــة م نيســان/أدري  

 أ ة  اللا  ون م هذه ا نتخادات أعضا  م الربملان. 
 -ون لــــــذت م املر لــــــة الثانيــــــة مــــــن اإل ــــــجل ات عــــــدة   ــــــجل ات سياســــــية واعتماعيــــــة  -9

ا تصـــادية و داريـــة و  ـــجل ات تتعلـــ  دالقيـــاي ادـــاص. وتتمثـــ  املر لـــة الثالثـــة مـــن اإل ـــجل ات م 
 -ةيــــة ا  تياعــــات ا عتماعيـــــة تلضـــــ  م تســــريي لخــــم اإل ـــــجل ات م القياعــــات املــــذكورة وامل

 ا  تصادية للنا   شاركة مجيي الولارات. 
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ــ لت  نــة إلدارة اإل ــجل ات دقيــادة الــر يس  م  -10 للتع يــ    2013 ب/أنســيس  9وت 
 اإل جل . وتضم الل نة دي أعضا ها أيضات نواب الر يس وولرا  ا ئاد م م تل الر يس. دعملية 
مجاعـــة  ثنيـــة  14يـــة اة ومـــة  ل التو ـــ   ع اتلا ـــات لو ـــت  رـــجل  النـــار مـــي وخـــجلو و  -11

مســـلحة. و  يســـة  لدولـــة د قراريـــة انتقاليـــة كميارـــار أن و ـــلت  ع هـــذا العـــدد مـــن ا تلا ـــات م 
 فنة  ص ة. 

 
 اال تصادي -اإلصالح االجتماعي  -2 

ــــة ا عتماعيــــة ركــــ ت املر لــــة الثانيــــة مــــن اإل ــــجل ات علــــا النمــــو ا  -12  - تصــــادي والتنمي
 .  2015اللقر وتقليص   ع النصت حبلوو عا  ورأة ا  تصادية وعلا التخليت من 

وع ـــدلت أو أل يـــت القـــواني ا  تصـــادية نـــ  املتماتـــية مـــي الو ـــي الـــراهن. وس ـــنت أيضـــات  -13
ن  ـانون ا سـتثمار  واني عديـدة. و عتـذاب م يـد مـن ا سـتثمارات األعنةيـة املةاتـرة  اسـتعي  عـ

الصـــــــادر دقـــــــانون ا ســـــــتثمار األعنـــــــد ا ديـــــــد 1988الصـــــــادر عـــــــا  األعنـــــــد م ائـــــــاد ميارـــــــار 
 ـــانون ا ســـتثمار ادـــاص  ـــوارا ميارـــار ليحـــ   ـــ   2013م عـــا   ـــدر داملثـــ   . و 2012 عـــا 

. وداملثـــ    ـــدر  ـــانون املنيقـــة ا  تصـــادية 1994 ـــانون ا ســـتثمار ادـــاص  ـــوارا ميارـــار لعـــا  
 .  2014ادا ة لعا  

ــذت تــداد  لتنليــذ أولويــات اديــة ادمســية الراهنــة و عمــاو ا ماعــة ا  تصــادية لراديــة  -14 واُت 
  وئقيــ  األهــدا  اإلرا يــة لأللليــة ون هــا مــن أهــدا  2015أمــم عنــوب تــر    ســيا حبلــوو عــا  

اعـــدة تنميـــة املـــوارد الةشـــرية  وادـــروق مـــن  ا مـــة أ ـــ  الةلـــدان رـــوات والتيـــور  ـــو ا تصـــاد  ـــا م علـــا  
ف ريــة والو ــوو  ع نلــس مســتو  اإل ــجل  ا  تصــادي وا عتمــاع  الــذي ســتةل   الةلــدان الناميــة 

 م  رار اإل جل  ا  تصادي وا عتماع .  2020األخر  حبلوو عا  
م املا ــــة  والتخليــــت مــــن  7.7و ــــد  اة ومــــة  ع ئقيــــ  رــــو ا تصــــادي ســــنوي دنســــةة  -15

 مات علا  و متناسل.  دة اللقر  وتيوير  ياي ادد
 

 اإلصالح اإلداري -3 
مــن الدســـتور  يتقاســـم الســليةة التنليذيـــة لجلئـــاد ا ئـــاد   199وأُ واملـــادة 17وفقــات للمـــادة  -16

واأل ــاليم والو يــات واملنــار  الــ  تتمتــي دــاإلدارة الذاتيــة. ودــذلل  نــار  الســليةة التنليذيــة   ومــة  
اب الــر يس وولرا  ا ئــاد واملــدع  العــا  لجلئــاد دينمــا يــرأ  الــولير ا ئــاد املشــ لة مــن الــر يس ونــو 

 األوو   ومة املنيقة/الو ية. ويتوع  يادةة املنيقة ال  تتمتي داإلدارة الذاتية ر يس ها. 
وأعييــت األولويــة م عمليــة اإل ــجل  لا ــجل  اإلداري عمــجلت داتلــا  نــاي   تــاو الــذي  -17

 .  2013تعاون اإلرا   املعا  يارار املعقود م كانون الثاين/يناير اعت مد خجلو منتد  ال
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 نــــــــة لتنســــــــي    2014أيار/مــــــــايو  1  م ولتســــــــريي لخــــــــم اإل ــــــــجل  اإلداري  أ نشــــــــ ت -18
عضــــوات يرأســــها وليـــر مــــن ولرا  ا ئــــاد م م تــــل الــــر يس  كمــــا  27اإل ـــجل  اإلداري ممللــــة مــــن 

   . جل  اإلداري وأمانة هلذا ال رتأ نشئ فري  عام  معا دعملية اإل
وت لـــ   نـــة تنســـي  اإل ـــجل  اإلداري اةوكمـــة الرتـــيدة واة ـــم الن يـــ  فضـــجلت عـــن اإلدارة  -19

ــــة ا تياعــــات ــــا   العامــــة املوعهــــة  ــــو ادــــدمات لتلةي ــــة وا  تصــــاديةالن . وداإل ــــافة  ع ا عتماعي
ل  اددمـــة املدنيـــة  وعلـــا تيةيـــ   لـــل  تركـــ  هـــذه الل نـــة كثـــ ات علـــا و ـــي  رـــار ل لـــا ات مـــو 

الجلمرك يـــة  وتقلـــيص اإلعـــرا ات الة و راريـــة وتنليـــذ سياســـات اإل ـــجل  اإلداري. وتتعـــاون الل نـــة 
ـــــذ  ـــــولارات املختصـــــة لتنلي ـــــات تتعلـــــ   142مـــــي ال تو ـــــية تقـــــدمت حـــــا   ومـــــات األ ـــــاليم والو ي

حقيــ  امل اســـل  لتع يــ  دتلمنهــا دون  ديـــا   78داإل ــجل  اإلداري وهــ  تو ــيات يتعـــي تنليــذ 
منهـا مــي  9العمـ  علـا أن تتماتـا منهـا عمـجلت دـالقواني القا مــة  كمـا يتعـي  55فيمـا يتعـي تنليـذ 

الو ــــــــي الــــــــراهن. وعقــــــــدت  نــــــــة تنســــــــي  اإل ــــــــجل ات اإلداريــــــــة اعتماعــــــــات م تــــــــةا /فرباير 
لــــة األعــــ . لو ــــي  رــــار لا ــــجل  اإلداري يتيلــــي  ع عمليــــة   ــــجل  روي 2015ونيســــان/أدري  

وتـــاريف ثثلـــو ا ئـــاد واأل ـــاليم والو يـــات م هـــذه ا عتماعـــات. ودنـــا  علـــا  لـــل  ع قـــدت  لقـــة 
العمـــ  عـــار و  2015العمـــ  الورنيـــة التشـــاورية املعنيـــة دو ـــي  رـــار لا ـــجل  اإلداري م أيار/مـــايو 

 اعتماد هذا اإلرار. علا 
التادعـة لربنـاما األمـم املتحـدة اإلرـا    وتية  ميارار  م  رار خية عمـ  الربنـاما القيـري -20
ُ  وكمــــــة  ليــــــة فعالــــــة مــــــن أعــــــ  تنميــــــة  تمعيــــــة عامعــــــة ومســــــتدامة و وكمــــــة 2015-2013و

 د قرارية وتنمية فعالة  و لل دالتعاون مي منظمات دولية.
وم  رــــار  لــــل  ن ظمــــت  لقــــة العمــــ  الورنيــــة األوع دشــــأن اةوكمــــة الليــــة الرتــــيدة م  -21

و يــة  14دلــدة و 58مث ن لــذت دعــد  لــل عمليــة ُتيــير اةوكمــة الليــة م  2013يس  ب/أنســ
و  ليم دالتعاون مي درناما األمم املتحدة اإلرـا  . وو  ـعت نتـا ا العمليـة مو ـي التنليـذ مـن خـجلو 

. و امـــــت اهلي ـــــة العامـــــة إلدارة 2015 لقـــــة العمـــــ  الورنيـــــة الثانيـــــة الـــــ  ن ظمـــــت م تـــــةا /فرباير 
 ا ستنتاعات علا الو يات واأل اليم. تعميم ر اةوكمة اللية دُتيي
وانت خـــل  وعةـــ   2012و ـــد  ـــدر  ـــانون  دارة املنـــار  واأل يـــا  الييـــة دـــالقر  م عـــا   -22

 ـا مون علــا  دارة القــانون للمنـار  واأل يــا  الييــة دــالقر . وعـر    ــجل  هي ليــة اإلدارات و ــوة 
  ات اإلدارية دالتعاون مي منظمات دولية.الشررة. ون لذت اإل جل

  
 وحماية حقوق اإلنسانلي مجال تعزيز الجهود الحكومية  -جيم 

 
  عــدلت ميارــار أو أل ــت أو ســن ت اين  دــدأت مراععــة القــواني. و ــ  2011منــذ عــا   -23

الـــ  تعـــد  انونـــات  ـــا يتماتـــا مـــي الدســـتور وا تلا يـــات الدوليـــة ةقـــو  اإلنســـان  171مـــا  موعـــ  
 ميارار دولة من دوهلا األررا .
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وتســــعا ميارــــار  دصــــلتها عضــــوات مــــن أعضــــا  األمــــم املتحــــدة الــــ  تعــــ ل وئمــــ   قــــو   -24
اإلنســان   ع ا نضــما   ع مــا تةقــا مــن معاهــدات دوليــة أساســية ةقــو  اإلنســان. وداإل ــافة  ع 

تعلقــة حبقــو  اإلنســان مــي كــ  مــن  لــل  تعقــد ميارــار منــذ ثــجلال ســنوات عــو ت مــن اةــوارات امل
 اليادان والو يات املتحدة األمري ية وا ئاد األورو .

  
 إنشاء اللجنة الوينية لحقوق اإلنسان لي ميانمار -دال 

 
يرأســــها وليــــر  2000عضــــوات عــــا   18تــــ لت ميارــــار  نــــة ةقــــو  اإلنســــان تتــــألت مــــن  -25

عضــوات لتع يــ  مهامهــا. واســتنادات  21  الل نــة مــن   أ عيــد تشــ ي2007الشــمون الداخليــة. وم عــا  
 ع التيـــورات السياســـية اإللاديـــة  أ نشـــ ت الل نـــة الورنيـــة ةقـــو  اإلنســـان م ميارـــار  وعـــل أمـــر 

عضــوات مــن مهــن  تللــة ومــن  تلــت أعــرا  الةلــد.  15وهــ  تضــم  2011ر اســ  م أيلوو/ســةتمرب 
  2014   ار/مــــار  28ُ  م Pyidaungsu Hluttawوووفقــــات ملةــــادمي دــــاريس  ســــن درملــــان ا ئــــاد 

 ـــانون الل نـــة الورنيـــة ةقـــو  اإلنســـان م ميارـــار. ويهـــد  القـــانون  ع  ي ـــة  -القـــانون التم يـــا 
 تمـي رتــن   قـو  اإلنســان ورتميهـا اعنافــات دـاإلعجلن العــامل  ةقـو  اإلنســان ونـ ه مــن الصــ ويف. 

 24عضــــوات م  11 نـــة الورنيــــة ةقـــو  اإلنســــان م ميارـــار مــــنووفقـــات للقــــانون  أ عيـــد تشــــ ي  الل 
وهـــــــــ  تنلـــــــــذ اين و يا ـــــــــا داســـــــــتقجللية وفعاليـــــــــة حـــــــــد  تع يـــــــــ  و ايـــــــــة  2014أيلوو/ســـــــــةتمرب 

 اإلنسان.  قو 
  

 تنفيذ التوصيات  -رابعا   
 

نسرررررران التصررررررديق علررررررى االتفا يات/المعا رررررردات الدوليررررررة األساسررررررية لحقرررررروق اإل -ألف 
 واالنضماً إليها وتنفيذ ا 

 ،6-104و ،4-104و ،3-104، و2-104، و1-104)التوصرررررررررررررررررررررررريات   
 (11-106و ،7-106و ،8-104و ،7-104و
 
مــــن أ ــــ  تســــي معاهــــدات دوليــــة أساســــية ةقــــو  اإلنســــان  انضــــمت ميارــــار  ع اتلا يــــة  -26

أتـ او التمييــ   ـد املــرأة    و ع اتلا يـة القضـا  علــا مجيـي1991نول/يوليــ   15 قـو  اليلـ  م 
 .1997نول/يولي   22 م
ولتو ـي  عهــود   ومــة ميارـار م  ــاو تع يــ  و ايــة  قـو  اإلنســان  وتنليــذات للتو ــيات  -27

الـــ   ـــدرت عـــن الـــدورة األوع مـــن ا ســـتعرات الـــدوري الشـــام   أ ـــةحت ميارـــار دولـــة ررفـــات م 
  وم الربوتوكــــــوو 2011ون األوو/ديســــــمرب كــــــان  7اتلا يــــــة  قــــــو  األتــــــخاص  وي اإلعا ــــــة م 

ــــي األرلــــاو واســــت جلو األرلــــاو م الة ــــا  وم املــــواد  ــــاري  تلا يــــة  قــــو  اليلــــ  دشــــأن دي ا ختي
 .  2012كانون الثاين/يناير   16اإلدا ية م 
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وتةــــذو ميارــــار  صــــار  عهــــدها   ثةاتــــات إلراد ــــا السياســــية  لتصــــة  دولــــة ررفــــات م العهــــد  -28
ادـــــاص دـــــاةقو  ا  تصـــــادية وا عتماعيـــــة والثقافيـــــة. وســـــة  للربملـــــان أن وافـــــ  علـــــا هـــــذا الـــــدوص 

 ا نضما . وستو ي ميارار علا العهد الدوص  ريةات.
وم الو ـــــت نلســـــ   و ـــــلت ميارـــــار  ع املر لـــــة األخـــــ ة مـــــن مرا ـــــ  تو يـــــي الربوتوكـــــوو  -29

 م املنالعات املسلحة. ا ختياري  تلا ية  قو  اليل  دشأن اتنايف األرلاو
وداإل ـــافة  ع  لـــل  تـــدر  ميارـــار  م انيـــة التو يـــي علـــا مـــا تةقـــا مـــن معاهـــدات دوليـــة  -30

ــــة  ــــة مناهضــــة التعــــذيل ونــــ ه مــــن  ــــروب املعاملــــة أو العقود ــــل اتلا ي ةقــــو  اإلنســــان   ــــا م  ل
 ركا  دوليي. القاسية أو الجل نسانية أو املهينة. وم هذا الصدد  تتعاون ميارار مي ت

  
   الحقوق المدنية والسياسية  -باء 

 ،55-104، و37-104، و19-104، و18-104، و10-104)التوصررررررريات 
 (65-107و ،45-106و ،7-105و ،57-104و

 
 اإلصالحات لي  طاع العدالة -1 

فيمــــا يتعلــــ  داســــتقجلو القضــــا  واللصــــ  دــــي الســــليات التشــــريعية والتنليذيــــة والقضــــا ية   -31
مـــن الدســـتور دـــأ  ي ـــون  ا ـــ  القضـــاة م ا ئـــاد أو  310و 309و 301و 300تقضـــ  املـــواد 

ألي  ــ ب مــن املنتســةي  ضــاة ال مــة العليــا لجلئــاد أو  ضــاة ال مــة العليــا م اإل لــيم أو الو يــة 
 وأن ي ونوا  د تقاعدوا من اددمة املدنية.سياس  

مــــن القــــانون القضــــا   لجلئــــاد دو ــــو  علـــــا  7مــــن الدســــتور واملــــادة  19وتــــنص املــــادة  -32
  أ ـــدرت 2012اســـتقجللية القضـــا   وت يةـــ  مةـــادمي دن ـــالور للســـلويف القضـــا   كنمـــو ق. وم عـــا  

نصـــا  واللعاليـــة وال لـــا ة م املهـــا  ال مـــة العليـــا لجلئـــاد توعيهـــات  ع مجيـــي الـــاكم لتـــوخ  اإل
ــــادو املمارســــات  ــــ  ا هــــال القضــــا   عــــر  فيهــــا تة القضــــا ية. وع قــــدت أيضــــات  لقــــات عمــــ  لتع ي

 اللضلا وادربات املتعلقة داملعاي  والقواعد الدولية.
      تنلــــــذ ال مــــــة العليــــــا لجلئــــــاد منــــــذ كــــــانون األوو/ النظــــــا  القضــــــا اســــــتقجللية ولتع يــــــ   -33
مشـــروعات مدتـــ  ثـــجلال ســـنوات يهـــد   ع اةلـــا  علـــا الســـلم وســـيادة القـــانون   2014ســـمرب دي

والعم  علـا  رسـا  نظـا   ضـا   عـدير دالثقـة   ـن ا عتمـاد عليـ   وتع يـ  الو ـوو  ع اإلعـرا ات 
 القانونية املجل مة  و  دار األ  ا  دون  ديا   وتع ي  مشروعية الاكم. 

 
 إصالح وسائط اإلعالً  -2 

 30 ـــــــاو الـــــــر يس م اديــــــــاب الـــــــذي ألقــــــــاه أمـــــــا  الــــــــدورة األوع للربملـــــــان املعقــــــــودة م  -34
 ن القــواني نــ  املواكةــة للعصــر املتعلقــة داألخةــار والنشــرات الدوريــة ســت نق   ــا  2011   ار/مــار 

 يتماتا مي الدستور. 
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. 2012  ادـــة علـــا الصـــحافة م  ب/أنســـيسوم  رـــار   ـــجل  وســـا ر اإلعـــجل   أ ل يـــت الر  -35
ــــدة يوميــــة  14  2013منــــذ نيســــان/أدري    وعقــــل الســــما  دل ــــدار عرا ــــد خا ــــة  تصــــدر عري

ــــ ة  لــــس الر ادــــة علــــا الصــــحافة وتســــ يلها م كــــانون الثاين/ينــــاير  250و . 2013 لــــة. و ــــد   
ــ     2014واعت مــد  ــانون و واعــد ممسســات اليةاعــة والنشــر م عــا   لــس الصــحافة املم ــت . وت 

 ـــحليات دالتنســـي  مـــي ولارة اإلعـــجل . واعتمـــد  ـــانون وســـا ر اإلعـــجل  اإلخةاريـــة  28 م ميارـــار مـــن
تلقـــــت  نـــــة تســـــوية الن اعـــــات والشـــــ او  التادعـــــة  لـــــس الصـــــحافة م و . 2014م   ار/مـــــار  

شــرة وكالــة  ضــية. وفتحــت تســي ع 85تــ و   ونــت تسـوية  144مــا  موعــ     ــ  اين  ميارـار
  خةارية م اتل هلا م ميارار.

وت عقد تدريةات و لقات عم  دالتعـاون مـي منظمـات دوليـة كمنظمـة دعـم وسـا ر اإلعـجل   -36
الدوليـــــة  واليونســـــ و  و نـــــاة فرنســـــا الدوليـــــة  وممسســـــة دويـــــت  فيلـــــ . وت نشـــــر املعلومـــــات املتعلقـــــة 

ـــــ ـــــة والعســـــ رية واملة ـــــالقواني و عـــــرا ات الـــــاكم املدني ـــــة الصـــــحليي د ـــــة املتعلقـــــة حبماي ادمي التوعيهي
ومـــو ل  اإلعـــجل  علـــا نيـــا  واســـي. وعقـــد ا لـــس املم ـــت لصـــحافة ميارـــار مـــمنر ميارـــار لتيـــوير 

 .  2015و 2012وسا ر اإلعجل  ثجلال مرات دي عام  
و ــــري  اليــــات منا شــــة مشــــروي  ــــانون التلل يــــون م الربملــــان. ولــــري تعــــدي   ــــانون األفــــجل   -37
 التعاون مي مجعية ميارار لألفجل . د

 
 حرية تكويم الجمعيات والتجمع  -3 

تضـيلي منظمـات ا تمـي املـدين م ميارـار دـدور هـا   وهـ  تسـهم م تيـوير ا تمـي اللــ   -38
والةلـــد. وعقــــد أعضــــا  الربملـــان وثثلــــو املنظمــــات نـــ  اة وميــــة واملنظمــــات الدوليـــة نــــ  اة وميــــة 

علســــة مشــــاورات اتســــمت دالشــــلافية  18مــــي املــــدين وعامــــة ا مهــــور مــــا  موعــــ  ومنظمــــات ا ت
لصــيانة  ــانون تســ ي  ا معيــات. ويهــد  القــانون  ع الســما  دتشــ ي  ا معيــات ون ينهــا مــن 

. و وعــل هــذا القــانون  أ ــة  2014القيــا  دأنشــيتها حبريــة. ودخــ  القــانون  يــ  النلــا  م عــا  
  و ــــــ  عــــــدد املنظمــــــات نــــــ  2015أيار/مــــــايو  15عيــــــات. و ــــــ  تســــــ ي  ا معيــــــات أمــــــرات رو 

ــــة  ع  736اة وميــــة/منظمات ا تمــــي املــــدين  ع   120منظمــــة واملنظمــــات نــــ  اة وميــــة الدولي
 .  2015  يران/يوني   5منظمة م ميارار. ودخلت القواعد  ي  النلا  م 

  ت ـ   عـدد مـن منظمـات 2012ودعد أن دخ   ـانون منظمـة العمـ   يـ  النلـا  م عـا   -39
و ـــــ  عـــــدد منظمـــــات املســـــتخدمي  2015أيار/مـــــايو  26أردـــــاب العمـــــ  واملســـــتخدمي. و ـــــ  

منظمــة  وائــادات  71منظمــة  وعــدد املنظمــات علــا مســتو  الةلــدات  ع  1 601األساســية  ع 
ردــــاب   ومنظمــــات أ6  ومنظمــــات املــــو لي علــــا  ــــعيد الو يــــات واأل ــــاليم  ع 7املــــو لي  ع 

    ــافة  ع منظمــة وا ــدة ألردــاب العمــ  علــا مســتو  الةلــدات  وائــاد 28العمــ  األساســية  ع 
 وا د ألرداب العم . 
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و ـــــدر القـــــانون املتعلـــــ  دـــــاة  م الت مـــــي الســـــلم  واةـــــ  م تنظـــــيم املواكـــــل الســـــلمية  -40
 معــات وفقــات . ومنــذ  لــل اةــي   ــار  األتــخاص  قهــم م تنظــيم املظــاهرات والت2012 عــا 

  أ ــر الربملــان تعــديجلت علــا القــانون وســن القــانون الربملــاين 2014  يران/يونيــ   24للقــانون. وم 
ن ظمـــــم   2015نيســـــان/أدري   30  ـــــ و  مـــــن أعـــــ   تا ـــــة  يـــــ  أكـــــرب ةريـــــة الت مـــــي. 26ر ـــــم 
ـــددت األمـــاكن العامـــة للتظـــاهر م أ ـــاليم يـــان ون  1 431 موعـــ   مـــا ومانـــدا ي  معـــات ولقـــا ت. و  

 وأييياوادي وساناينغ. 
  

تعزيز وحماية التعليم والرعاية الصحية والحقوق اال تصرادية واالجتماعيرة والثقاليرة  -جيم 
، 17-104، و16-104، و14-104، و13-104، و5-104)التوصررررررررريات 

، 45-104، و44-104، و43-104، و42-104، و20-104و
، 63-104و، 62-104، و48-104، و47-104، و46-104و
 (6-105و

 
 الحق لي التعليم -1 

مـــــــيجلت مردعـــــــات. ويةلـــــــغ عـــــــدد املـــــــدار  األساســـــــية م  261 228تةلـــــــغ مســـــــا ة ميارـــــــار  -41
مــيجلت. وتلتــ    1.39مــدار . ويةلــغ متوســر املســافة مــن املنــ و  ع املدرســة  ــواص  44 404 الةلــد

فـرص تعلـم مجل مـة. ودالتـاص  الدادت  اة ومة دتوف  تعلـيم عيـد وميسـور الت للـة  ـا م  لـل تـوف 
 2012-2011م املا ـــــــــة م العـــــــــا  الدراســـــــــ   95.08نســـــــــةة اإلملـــــــــا  دـــــــــالقرا ة وال تادـــــــــة مـــــــــن 

 .2015-2014م املا ة م العا  الدراس   95.20  ع
وتوا ــ  اة ومــة ُتصــيص مةلــغ كةــ  مــن مي انيتهــا لقيــاي التعلــيم. و صــلت ولارة التعلــيم  -42

  2015-2014. وم العــا  2011-2010دليــون كيــات م العــا   266.70درها علــا مي انيــة  ــ
 12 299.01دليــــون كيــــات. ور فعــــت مي انيــــة التعلــــيم دعــــد  لــــل  ع  1 158.43 صــــلت علــــا 

 .  2016-2015دليون كيات م العا  الدراس  
  وتنلـــــــــذ ميارـــــــــار درنـــــــــاما التعلـــــــــيم ا دتـــــــــدا   ا ـــــــــاين والشـــــــــام . واعتةـــــــــارات مـــــــــن العـــــــــا -43

  رتصــــ  رــــجلب املــــر لتي ا دتدا يــــة والثانويــــة علــــا  موعــــة كاملــــة مــــن 2012-2011 الدراســــ 
  2016-2015ال تــل املدرســية ودفــاتر التمــارين والقرراســية والــ ي املدرســ . واعتةــارات مــن العــا  الدراســ  

ــيســتقد  اة ومــة ال تــل املدرســية ليــجلب الثانويــات. وت لــت  مــدار  عديــدة وي عــي   عــدد  مدرس 
 عند ا  تضا . 

ونتي ــــــة للحمــــــجلت الســــــنوية للتســــــ ي  م املــــــدار   دل ــــــت نســــــةة التســــــ ي  م ريــــــات  -44
. واعت مــــد درنــــاما التعلــــيم ا ــــامع  2015-2014م املا ــــة م العــــا  الدراســــ   98.77 األرلــــاو

 وهو يشم  مجيي اليجلب  ا م  لل األرلاو  وو اإلعا ة. 2015-2013لل ميي لللنة 



 A/HRC/WG.6/23/MMR/1 

 

10/29 GE.15-13197 

 

   ـــدر 2011كـــانون األوو/ديســـمرب   2وتت ايـــد مشـــاركة القيـــاي ادـــاص م التعلـــيم. فلـــ   -45
   ــــــــدرت القواعــــــــد ادا ــــــــة 2012نيســــــــان/أدري   30 ــــــــانون تســــــــ ي  املــــــــدار  ادا ــــــــة. وم 

مدرســة م العــا   280تســ ي  املــدار  ادا ــة. وو ــ  عــدد املــدار  ادا ــة م الةلــد  ع  دقــانون
 .2015-2014الدراس  

  2015-2014واعت مـــــــــد درنـــــــــاما املـــــــــن  لليـــــــــجلب التـــــــــاعي. وم العـــــــــا  الدراســـــــــ   -46
 24رالةـــات علـــا مـــن  دراســـية مـــن اة ومـــة. وعـــجلوةت علـــا  لـــل  أعيـــا الـــر يس  16 022  صـــ 

 .  2015منحة للدراسة م ادارق عا  
لوكالـة اليادانيـة للتعـاون وللوفا   عـاي  التعلـيم الدوليـة  تتعـاون ولارة التعلـيم مـي اليونيسـيت وا -47

 الدوص ومصر  التنمية ايسيوي م و ي املناها ا ديدة.
 .  2015-2014وتشم  مناها التعليم التثقيت م  او  قو  اإلنسان منذ العا  الدراس   -48
وتتعــــاون اة ومــــة مــــي منظمــــات ا تمــــي املــــدين لتأســــيس مــــدار  متنقلــــة لألرلــــاو الــــذين  -49

  2014-2013املدرســـة وكـــذلل ألرلـــاو املهـــاعرين. وخـــجلو العـــا  الدراســـ   يعيشـــون دعيـــدات عـــن
رالةــات. وفتحــت مجعيــة ميارــار لرعايــة األمومــة واليلولــة  416مدرســة متنقلــة للا ــدة  12اســت حدثت 

مرفقـــات للتعلـــيم مـــا  ةـــ  املدرســـ  لتـــوف  الرعايـــة لألرلـــاو دون ســـن ادامســـة. وي ســـم   664أيضـــات 
 ليلية دلت  أدواحا للمتسردي من املدار .للمدار  اد ية ال

ولتحقيـــــ  التنميــــــة الشــــــاملة م  يــــــاي التعلــــــيم  دــــــدأ اســــــتعرات تــــــام  لقيــــــاي التعلــــــيم م  -50
ــ  وتيــوير 2014وانتهــا م   يران/يونيــ   2013 عــا  . ويضــم خيــة للتقيــيم الســريي والتحليــ  املعم 

 ُ.2020-2016التعليم و  ياي التعليم. وتضي الولارة أيضات خيةت ورنيةت لقياي
ــــــــــي العــــــــــامي الدراســــــــــيي  -51   و عــــــــــت ولارة التعلــــــــــيم 2016-2015و 2012-2011ود
دلـــدات للتعـــاون م  18مـــذكرات تلـــاهم ومـــذكرات اتلـــا  مـــي عامعـــات وممسســـات مـــن  108 علـــا

  او التعليم.
 

 الحق لي الصحة -2 
دو ــل  أساســيات م  عمــاو  قــو  تضــي   ومــة ميارــار اةــ  م الصــحة مــن دــي أولويا ــا  -52

 اإلنسان.
و ثــ  ئســي  م انيــة الو ــوو  ع الرعايــة الصــحية ا يــدة أمــرات  ا أذيــة كةــ ة علــا عــدوو  -53

أعمــاو اة ومــة. ودنــا ت علــا  لــل  لادت اة ومــة مي انيتهــا املتعلقــة دالنلقــات الصــحية  ــاين مــرات 
علــــــا ئقيــــــ  ت ييــــــة  ــــــحية تــــــاملة . وتعمــــــ  ميارــــــار 2016-2015 ع  2011-2010مــــــن 

 وُتليت العل  املاص الذي يتحمل  اللقرا  والل ات الضعيلة األخر .
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وميارـار مـن دـي عـدد  ليــ  مـن الةلـدان م العـا  الـ  تراععــت فيهـا نسـةة اإل ـادة دلــ و   -54
م  50مــن  نقــص املناعــة الةشــرية م  ــلو  الةــال ي دــي ادامســة عشــرة والتاســعة واألردعــي دــأكثر

املا ــــــة خـــــــجلو العقـــــــد املا ـــــــ  ودرنــــــاما األمـــــــم املتحـــــــدة املشـــــــنيف املعــــــا دلـــــــ و  نقـــــــص املناعـــــــة 
 1ُ فيمــا تقــ  نســةة انتشــار اللــ و  دــي عامــة الســ ان عــن 2012الةشــرية/اإليدل  التقريــر العــامل  

م املا ــــــــة. وتقـــــــــد  اة ومــــــــة الرعايـــــــــة والـــــــــدعم لألتــــــــخاص املصـــــــــادي دلــــــــ و  نقـــــــــص املناعـــــــــة 
    ــدمت الرعايــة والــدعم 2012وألســرهم فضــجلت عــن اليتــاما واألرلــاو الضــعلا . وم عــا   لةشــريةا
 يتيمات ورلجلت من األرلاو الضعلا . 1 683 لـ

م املا ـــة مـــن النـــاتا  5وتلتـــ   اة ومـــة د يـــادة مي انيـــة الصـــحة تـــدرليات حـــد  الو ـــوو  ع  -55
  لادت مســـــاذة اة ومـــــة م 2013و 2012 . ودـــــي عـــــام 2016اللـــــ  اإلمجـــــاص حبلـــــوو عـــــا  

مليــــون دو ر مــــن  0.7التمويــــ  املتعلــــ  دلــــ و  نقــــص املناعــــة الةشــــرية حبــــواص  ــــس مــــرات  مــــن 
مليـــون. والت مـــت اة ومـــة دتخصـــيص مةلـــغ   ـــام م املي انيـــة  4.1دو رات الو يـــات املتحـــدة  ع 

 و  نقـــص املناعـــة الةشـــرية  ـــا م  لـــل الليـــة  ـــدره  ـــس مجليـــي دو ر لت ييـــة ت ـــاليت أدويـــة فـــ
  ومليــــــون دو ر لعــــــجلق اإلدمــــــاق دامليثــــــادون  مــــــا يشــــــ   ليــــــادة قهقريــــــةل وســــــات الال مضــــــادات

 م املا ة م التموي  الل . 150 دنسةة
وتلتـــ   ولارة الصـــحة دو ـــت  ـــدوال   ـــادات عديـــدة دلـــ و  نقـــص املناعـــة الةشـــرية دـــي  -56

وداةلــا  علــا  ــحة أمهــا م لنديــتهم. وفيمــا يتعلــ  دتحســي  ــحة   2015األرلــاو حبلــوو عــا  
األمهـات واألرلـاو   ــا م  لـل املواليــد ا ـدد  وخلـ  وفيــات واعـتجلو األرلــاو  اسـت ثمرت مــوارد  
كثـ ة. ورنـم ا  ـاه التنـالص م معـدو وفيـات األمهـات واألرلـاو دون سـن ادامسـة    تـ او هنـايف 

ـــددت  ـــ   ادـــدمات الصـــحية   اعـــة  ع دلـــو غ ال ايـــات الـــددة م األهـــدا  اإلرا يـــة لأللليـــة. و  
األساســية لألمهــات واملواليــد ا ــدد واألرلــاو مــن أعــ   ــمان الو ــوو  ع خــدمات  ــحية عيــدة 
تـــاملة  وف تحـــت مراكـــ   ـــحية فرعيـــة تادعـــة ملصـــحات لألرلـــاو دون ســـن ادامســـة م مجيـــي أ ـــا  

 الةلد.
 985مركــــ ات  ــــحيات ريليــــات و 138عديــــدات  ومستشــــلا  133شــــئ   أ ن2011ومنــــذ عــــا   -57

مركـــ ات  ـــحيات فرعيـــات. وو فاـــر العـــجلق اليـــارمي للمر ـــا الـــذين رتتاعونـــ   انـــات م املستشـــليات العامـــة. 
 وُتضي عودة خدمات الرعاية الصحية ادا ة للمرا ةة.

خـــدرات التقليديـــة  عـــدة  ـــواني تتعلـــ  دالصـــحة منهـــا  ـــانون امل 2011و ـــدرت منـــذ عـــا   -58
و ـــانون مجعيـــة رعايـــة األمومـــة واليلولـــة م ميارـــار  و ـــانون اليـــل ادـــاص  و ـــانون التـــربي دـــالعيون  
والقــانون املعــداو للقــانون الــورا لل ــذا   والقــانون املعــداو لقــانون الســمو   و ــانون خــدمات الرعايــة 

 دشأن املخدرات.الصحية ادا ة  والقانون الورا 
إلتا ـــــة خيــــــارات العــــــجلق  1993واســـــت عرت  ــــــانون املخـــــدرات واملــــــمثرات العقليـــــة لعــــــا   -59

 اليوع  و م انية الو وو  ع دراما اةد من الضرر.
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 الحقوق االجتماعية والثقالية -3 
ودُ مــن الدســتور اةقــو  األساســية لألعــرا  الورنيــة وئــاف  354و 348تضــمن املادتــان  -60

  انون  اية األعرا  الورنية. 2015تةا /فرباير  24و در م  علا ثقافا ا التقليدية.
ــــا   تمــــي  -61 ــــة م دن ــــي األعــــرا  الورني وتتمثــــ  اديــــوة األساســــية م ئقيــــ  الو ــــدة دــــي مجي

متماســـل لمـــي ويشـــريف مجيـــي األعـــرا  الورنيـــة. ولتحقيـــ   لـــل  ستوا ـــ  اة ومـــة تع يـــ  ا ـــنا  
م مــن أعــ  الافظــة علــا هويا ــا الثقافيــة واةلــا  علــا رو   تلــت الثقافــات م الو يــات واأل ــالي

 ا ئاد لد  مجيي األعرا  الورنية  ات الصلة.
وم املدار  ا دتدا ية   حـت اة ومـة دتـدريس ل ـات األعـرا  الورنيـة. وللمحافظـة علـا  -62

ـ  دتـدريس هـذه الل ـات لتجلمـذة ريـات األرلـا و والصـلي األوو ل ات األعرا  الورنيـة وتع ي هـا    
 والثاين خارق ساعات املدرسة.

 
 الحقوق اال تصادية -4 

لتحقيــ  حـــا  واســـي م األعــ  اليويـــ   و ـــعت اة ومــة  رـــارات لا ـــجل ات ا  تصـــادية  -63
وا عتماعيـــة واســـناتي يات لتحقيـــ  تنميـــة  ورهـــا النـــا   وتنميـــة مســـتدامة  وتنميـــة ا تصـــادية مـــن 

 رات.خجلو ت  أنواي ا ستثما
 2010  ار/مـــار   29م اللـــنة مـــن   وأعـــرت اة ومـــة   صـــا ات للســـ ان واملســـاكن -64

مــن أعـــ  اةصــوو علــا ديانـــات د يقــة   نــب عنهـــا لتنميــة الةلــد. وكـــان   2014 ع نيســان/أدري  
ســنة  و ــد أ عــري دالتعــاون مــي  ــندو  األمــم املتحــدة  30هــذا اإل صــا  هــو األوو مــن نوعــ  منــذ 

ــــة تــــري ة. و  تتعــــد  مســــا ة املنيقــــة الــــ    يتســــنة  عــــرا  اإل صــــا  للســــ ان ومن ظمــــات  را ي
م املا ـــة مــن  مـــ  عـــدد  2.34م املا ـــة مــن أرا ـــ  الةلــد وهـــ  منيقــة   يســـ نها ســو   1 فيهــا

 الس ان.
كمــــا  ــــدرت النتي ــــة   2014و ــــد  ــــدرت النتــــا ا األوليــــة لا صــــا  م  ب/أنســــيس  -65

 51.48. ووفقــات لنتي ــة اإل صــا   يةلــغ عــدد ســ ان الةلــد 2015أيار/مــايو  29النها يــة ر يــات م 
 مليون نسمة.

 32.2ووفقـــات للدراســـة ا ستقصـــا ية املت املـــة للظـــرو  املعيشـــية لألســـر  دلـــغ معـــدو اللقـــر  -66
م املا ــــــــة حبلــــــــوو  16. وتســــــــعا اة ومــــــــة  ع خلــــــــ  نســــــــةة اللقــــــــر  ع 2005م املا ــــــــة عــــــــا  

 .  2010م املا ة حبلوو عا   26ت  ع نسةة . و د خ لض2015 عا 
ــ الت الل نــة املرك يــة املعنيــة دالتنميــة الريليــة والتخليــت مــن  -67 اللقــر مــن أعــ  دلــو غ ورــأة وت 

املعــدو املســتهد . وتةــذو الل نــة املرك يــة و ـــان العمــ  م الو يــات واأل ــاليم عهــودات كةــ ةت لتنليـــذ 
اللقــــر. وملســــاعدة ســــ ان األريــــا  م ئقيــــ  التنميــــة ورــــأة مــــن درنــــاما التنميــــة الريليــــة والتخليــــت 
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د األ ـــايف والتنميـــة الريليـــة يالشـــاملة لقيـــاي  ـــيد األ ـــايف  أ عيـــد تشـــ ي  ولارة ترديـــة املاتـــية ومصـــا
وع ينــــت عهــــة تنســــي  م هــــذا ا ــــاو. وتنلــــذ الــــولارة دــــراما ومشــــاريي وتتعــــاون مــــي تــــركا   رــــا يي 

  ان األريا .ومنظمات ا تمي املدين وس
ولتحقيـــ  التنميـــة الريليـــة م الةلـــد  لـــري تنليـــذ ثجلثـــة مشـــاريي عامعـــة  مشـــروي يتخـــذ مـــن  -68

الســ ان  ــورات لــ  وي نلــذ دالتعــاون مــي الةنــل الــدوص  ومشــروي تــوف  ســة  العــي  لســ ان األريــا  
يـــــا  وتوليـــــد الـــــدخ  دالتعـــــاون مـــــي مصـــــر  التنميـــــة ايســـــيوي  ومشـــــروي الصـــــندو  األخضـــــر لألر 

  رية. 63 899 م
  

   تعزيز وحماية حقوق المجموعات اإلثنية -دال 
 51-104و 29-104و 24-104و 15-104و 12-104)التوصيات 

 (53-104و 52-104و
 
من الدسـتور علـا وعـوب أن يسـاعد ا ئـاد م تع يـ  ل ـات و داب وفنـون  22تنص املادة  -69

وا  ــنا  والتعا ــد دــي األعــرا  الورنيــةع وم  ت ــوادوال وثقافــات األعــرا  الورنيــةع وم تع يــ  التضــامن
ا  تصـادية لألعـرا  الورنيـة األ ـ  تقـدمات  ـا م  لـل م  ـا ت التعلـيم  - تع ي  التنمية ا عتماعية

 والصحة وا  تصاد والنق  وا تصا ت.
منـــار   تللـــة  وم ميارـــار  أد  نشـــوب الن اعـــات املســـلحة وانعـــدا  الســـلم وا ســـتقرار م -70

   ع اةيلولــة دون نتــي األعــرا  الورنيــة حبقو هــا. وخــجلو و يــة 1948مةاتــرةت دعــد ا ســتقجلو عــا  
اة ومــــة الدســــتورية  وا تناعــــات دلم انيــــة  ــــ  مســـــألة الن اعــــات املســــلحة دالســــة  الســــلمية   ـــــري 

اعتمـاي  200أكثـر مـن و ـد  ع قدـد   ـ  اين  ملاو ات مستمرة مي ا ماعـات املسـلحة اإلثنيـة. 
لقــا  مــي منظمــات  100أكثــر مــن  ن ظ ــم ادثــة ســجل  ر يــة. وداإل ــافة  ع  لــل   50نــ  ر ــ  و

 ا تمي املدين وا ماعات ال  كانت مناو ة للح ومة.
  أنشـــ ت  نـــة مرك يـــة إل ـــجلو الســـجل  م ا ئـــاد يرأســـها ر ـــيس 2012أيار/مـــايو  3وم  -71

عضــوات در اســة نا ــل الــر يس. وخــجلو أردــي  52إل ــجلو الســجل  ممللــة مــن ا مهوريــة  و نــة عمــ  
ي   ـــــ موعـــــة مســــلحة. وم ا مــــ   و   14 ع اتلا ــــات لو ـــــت  رــــجل  النــــار مــــي ت و  ــــ  ســــنوات  

 14اتلـــا  ســـجل  علـــا مســـتو  ا ئـــاد ومســـتو  الو يـــات دـــي   ومـــة ا ئـــاد و 38 موعـــ   مـــا
ـــة أمـــور  التنميـــة اإل ليميـــة مجاعـــة مســـلحة. وت يـــ  اتلا ـــات و ـــت   رـــجل  النـــار هـــذه   ـــمن مجل

و قــــو  اإلنســــان و ايــــة الةي ــــة واملســــاعدة اإلرا يــــة وتــــداد  م افحــــة املخــــدرات  والتعلــــيم وعــــودة 
   و  اي مشروي نص اتلا  ورا لو ت  رجل  النار.2015  ار/مار   31املشردين. وم 

ـــيدةت أ ـــا   -72 ـــتـــخص مـــن القـــوا م ال 6 000وت  ود. وو عهـــت دعـــو  ر يـــة  ع ناتـــيي س 
م ادـارق للعـودة  ع ميارـار ك ـ   مـن عمليـة املصـاةة الورنيـة. ويس ـرت اة ومـة يقيمـون سياسيي 

 عود م دسجل . وهم يساذون اين م عهود املصاةة الورنية وعهود التنمية.



 A/HRC/WG.6/23/MMR/1 

 

14/29 GE.15-13197 

 

ركــــــ  الســــــجل  م ميارــــــار ولجلســــــتلادة مــــــن املســــــاعدة التقنيــــــة م عمليــــــة الســــــجل   أ نشــــــئ م -73
دتوعيهــــات مــــن الــــر يس. ويشــــاريف املل ــــرون واملثقلــــون واألكــــاد يون م عمليــــة الســــجل . و ــــد أدت 
املشـــاركة النشـــية مـــن مجيـــي أ ـــحاب املصـــلحة  ع تقـــد  عمليـــة الســـجل  ودعـــم ا تمـــي الـــدوص هلـــا. 

لقـــات العمـــ  لدراســـة وعقـــد مركـــ  الســـجل  م ميارـــار  دالتعـــاون مـــي خـــربا  دوليـــي  سلســـلة مـــن  
 م انية  نشـا  فريـ  مرا ةـة لو ـت  رـجل  النـار. وع قدـدت منتـديات  تمعيـة تـهرية ومنتـديات تـةادية 
مـن أعـ  السـجل  م منـد ي  ومونيـوا  وتاون ييــ   وماو ميـانغ  ودـاثيي  وديـاي  وتـاون و  ونـاي ديــ  

 شاركة فيها.تاو لتثقيت الشةاب دشأن تنليذ عملية السجل  ون ينهم من امل
  

   حماية الفئات الضعيفة - اء 
 35-104و 34-104و 32-104و 21-104و 11-104)التوصررررررريات 

 (43-106و 9-105و 8-105و 3-105و 39-104و 36-104و
 

 حقوق الطفل -1 
وأ ــةحت دولــة ررفــات  1991نول/يوليــ   16انضــمت ميارــار  ع اتلا يــة  قــو  اليلــ  م  -74

. وانضـــــــــمت ميارـــــــــار  ع الربوتوكـــــــــوو ا ختيـــــــــاري  تلا يـــــــــة 1991 ب/أنســـــــــيس  15فيهـــــــــا م 
كــــانون   16اليلــــ  دشــــأن ديــــي األرلــــاو واســــت جلو األرلــــاو م الة ــــا  واملــــواد اإلدا يــــة م   قــــو 

 .  2012الثاين/يناير 
  تعمــ  ميارــار علــا  عــادة  ــيانة  ــانون اليلــ   خــذة م ا عتةــار  را  2011ومنــذ عــا   -75

  2014ت ا تمـــي املـــدين. و ـــدر  ـــانون النمـــا  م مر لـــة اليلولـــة املة ـــرة عـــا  وا نا ـــات منظمـــا
سياســة ميارــار م تع يــ    2014نول/يوليــ   8م   و ــري  اليــات  ــيانة القواعــد ادا ــة دــ . واعت مــدت

ـــات تنليـــذ الربنـــاما الـــورا لليلولـــة م ميارـــار و  ُ.2015-2006ورـــا  اليلولـــة املة ـــرة. كمـــا لـــري  الي
     د  التقرير ا امي للتقريرين الثالث والرادي  ع  نة  قو  اليل . 2009عا   وم
وت تخـــذ تـــداد   ايـــة اليلـــ  داتةـــاي وـــا ممسســـا. ووـــا  ـــوره ا تمـــي اللـــ . ولتشـــ يي  -76

مقارعـــة ومـــدن  تللـــة م أ ـــاليم  26تـــدريةات للمـــدردي م  26التيـــوي م  ـــاو  ايـــة اليلـــ   ع قـــد 
 متيوعات م عهود  اية اليل . 1 376 يات  تللة. وم ا م   تاريف وو 
وملنـــي  نيـــد األرلـــاو دون الســـن القانونيـــة م القـــوات العســـ رية منعـــات فعليـــات  و   عـــت مـــذكرة  -77

 27تلـــاهم دـــي   ومـــة ميارـــار وفر ـــة العمـــ  القيريـــة للر ـــد واإلدـــجل غ التادعـــة لألمـــم املتحـــدة م 
 .2012  يران/يوني  

ــــر  2015 ع  2011وم اللــــنة مــــن  -78 رلــــجلت دون الســــن القانونيــــة مــــن القــــوات  722  س 
العســ رية. وتقــو  الــولارات املعنيــة دلعــادة  دمــاق وتأهيــ  األرلــاو املســر  ي دالتعــاون مــي منظمــات 

عنصــرات مــن  277 ــاديات و 50عســ ريات ديــنهم  327ا تمــي املــدين. واُتــذت  عــرا ات عقاديــة  ــد 
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ليـارة مرا ةـة  35رتل أخر  عنـدوا أرلـا ت دون السـن القانونيـة عـن رريـ  الت ويـر. ونـ ل ـذ مـا  موعـ  
 ـــــــوات ةـــــــر  اةـــــــدود. وو لعـــــــت ملصـــــــقات و فتـــــــات  4كتيةـــــــة و  101 يـــــــادة   ليميـــــــة و 12م 
  فتة تثقيلية. 292دلدة وع لقت  324 علا
ليــة ومــو لي م ولارة الصــحة  ع وتصــ  فــر  مشــنكة تت ــون مــن مــو لي م اإلدارات ال -79

 الل ات الشعةية واملنار  النا ية للتأكد من أن ك  رل  رتم  تهادة ميجلد. 
 

 حقوق المرأة  -2 
تشـــرين  23انضـــمت ميارـــار  ع اتلا يـــة القضـــا  علـــا مجيـــي أتـــ او التمييـــ   ـــد املـــرأة م  -80

الرادــي وادــامس  ع الل نــة املعنيــة دالقضــا  علــا و  ــد  التقريــر ا ــامي للتقريــرين  1997الثــاين/نوفمرب 
مــــن ا تلا يــــة   ــــري اين  ــــيانة مشــــروي  2. وتنليــــذات للمــــادة 2014التمييــــ   ــــد املــــرأة م عــــا  

  انون يتعل  دالعنت  د املرأة.
ــــر   -81 ويعمــــ  ائــــاد تــــمون املــــرأة م ميارــــار داســــتمرار لضــــمان املســــاواة دــــي ا نســــي. و  

 10 608دثــات م هــذ ا ــاو م الو يـات واأل ــاليم املعنيــة. وملنــي العنـت  ــد النســا  ن ظــم تـدريةات و ا
لقـــا ات  ـــوو املســـا   القانونيـــة م الـــولارات والو يـــات واأل ـــاليم. وتضـــم   ومـــة ا ئـــاد وليـــرتي 

 547امــرأة  وئتــ  النســا   55نا ــل وليــر  كمــا يضــم الربملــان دــي أعضــا    لوســةي نســا  م منصــ
منصـــةات رفيعـــات عـــرب التعيـــي م املمسســـات اة وميـــة أو ا نتخـــاب م الربملـــان. وت يةـــ   سياســـة عـــد  
التســـام  ميلقـــات   لا  العنـــت  ـــد املـــرأة. ولضـــي العســـ ريون للمحاكمـــة وفقـــات لـــدعاو  عســـ رية 
ن وكذلل لـدعاو  عنا يـة. وأي تـخص يـ دان  ر ـة ا نتصـاب أو  ـرا م ثاثلـة رت ـم عليـ  دالسـ 

 سنوات. 10ملدة   تق  عن 
وئصــــ  النســــا  اللــــوا. يتعر ــــن لجل ــــار علــــا خــــدمات دعــــم الضــــحايا وعلــــا املســــاعدة  -82

 القانونية. 
 2022-2013واعتمــد ائــاد تــمون املــرأة م ميارــار ا ســناتي ية الورنيــة للنهــوت دــاملرأة  -83

 .املرأةوهو ينلذها دنشا  لتع ي  و اية  قو  
ائــاد تــمون املــرأة م ميارــار دــراما تدريةيــة  تللــة تشــم  التــدريل املهــا  واةصــوو وي نلــذ  -84

علــا فــرص العمــ   والتوعيــة دالرعايــة الصــحية األساســية  واةلــا  علــا الةي ــة  وال ــوارال اليةيعيــة. 
ريـة ويساعد ا ئاد أيضات النسا  م  لـاد و ـا ت  ويقـد  هلـن  رو ـات  ـ  ة م  ـاو األعمـاو الت ا
 حد  اةد من اللقر. ويساعد ا ئاد  حايا ا  ار من اللتيات إلعادة  دماعهن م ا تمي.

املـرأة واليلـ  للمضـ  م تع يـ  رفـاه  2013م عـا   ملرأة واليلـ وأنش ت مجعيـة النهـوت دـا -85
 والنهوت حما. 
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 حماية المسنيم ودعمهم -3 
 2014للحمايـــــة ا عتماعيـــــة م كـــــانون األوو/ديســـــمرب اعت مـــــدت ا ســـــناتي ية الورنيـــــة  -86

لتقــدب امل يـــد مــن املســـاعدة  ع املســني. وم  رـــار تنليـــذ هــذه ا ســـناتي ية  أ عريــت مـــمخرات دراســـة 
 استقصا ية دالتعاون مي منظمات دولية ن    ومية ملعرفة عدو  املعاش ا عتماع .

ثــن  ــاولوا مســنات  749 عانــل تــهادات  ع و ــد  الــر يس مســاعدة ماليــة ونــ  ماليــة  ع -87
مليــــون كيــــات للمســــني الــــذين  500. وسي صــــر  مةلــــغ 2015م كــــانون الثاين/ينــــاير املا ــــة عــــا  

 .  2016-2015 اولوا التسعي من العمر م السنة املالية 
 

 تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة -4 
     كــــــــانون األوو/  7تــــــــخاص  وي اإلعا ــــــــة م انضــــــــمت ميارــــــــار  ع اتلا يــــــــة  قــــــــو  األ -88

. واســـتنادات  ع أ  ـــا  ا تلا يـــة   ـــدر  ـــانون  قـــو  األتـــخاص  وي اإلعا ـــة م 2011ديســـمرب 
. ولتنليــذ اتلا يــة  قــو  األتــخاص  وي اإلعا ــة تنليــذا  فعــا ت  أدرعــت ميارــار تع يــ  2015 عــا 

والتوعيـــــة داملســـــا   املتصـــــلة داإلعا ـــــة م ل ـــــة اإلتـــــارة والتـــــدريل املهـــــا لألتـــــخاص  وي اإلعا ـــــة 
 .2015-2014خييها الورنية لللنة 

 2022-2015ولــــري و ـــــي اديــــة ا ســـــناتي ية الورنيـــــة للحمايــــة ا عتماعيـــــة لللـــــنة  -89
 وستشم  تداد  لصاحل األتخاص  وي اإلعا ة من  يث اةماية ا عتماعية. 

  
  منع و مع االتجار بالبشر  -واو 

 (10-105)التوصية 
 
ميارــــار دولــــة رــــر  م اتلا يــــة األمــــم املتحــــدة مل افحــــة ا ر ــــة املنظمــــة عــــرب الورنيــــة وم  -90

الربوتوكــولي امل ملــي هلــا أي دروتوكــوو منــي ا  ــار داألتــخاص  وألا ــة النســا  واألرلــاو  و معــ  
 والةحر وا و.واملعا ةة علي   ودروتوكوو م افحة  ريل املهاعرين عن رري  الرب 

دعـــد عـــدة عـــو ت مـــن املشـــاورات مـــي  2005و ـــدر  ـــانون ا  ـــار داألتـــخاص م عـــا   -91
 خربا   انونيي  ليي ودوليي. 

. وتتةـــي ثجلثـــة أفر ـــة 2006وأنشـــأت ميارـــار اهلي ـــة املرك يـــة لقمـــي ا  ـــار داألتـــخاص عـــا   -92
ة هــــذه هــــ   اللريــــ  العامــــ  املعــــا  نــــي ا  ــــار عاملــــة هلــــذه اهلي ــــة املرك يــــة. واألفر ــــة العاملــــة الثجلثــــ

داألتخاص و اية  حايا ا  ـار  وهـو در اسـة نا ـل وليـر الشـمون الداخليـةع واللريـ  العامـ  املعـا 
داإلرــار القــانوين وتــداد  املجل قــة القضــا ية  وهــو در اســة نا ــل املــدع  العــا ع واللريــ  العامــ  املعــا 

الــــورن و عــــادة  دمــــاعهم وتــــأهيلهم  وهــــو دقيــــادة نا ــــل وليــــر الرعايــــة دلعــــادة  ــــحايا ا  ــــار  ع 
 ا عتماعية واإلناثة و عادة التوري. 
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 ولضي  انون ا  ار داألتخاص  اليات ملراععة م ثلة ملواعهة التحديات الراهنة.  -93
  

   التعاون مع آليات األمم المتحدة -زاي 
، 27-104، و26-104، و25-104، و23-104، و22-104)التوصرريات 

، 15-107، و5-105، و4-105، و61-104، و59-104، و28-104و
 (68-107، و23-107و
  
  اعتمـــدت ا معيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة اإلعـــجلن 1948كـــانون األوو/ديســـمرب   10م  -94

العــامل  ةقــو  اإلنســان. و ــد كانــت ميارــار أوو مــن  ــو ت دالتأييــد علــا مشــروي اإلعــجلن ك ــ . 
 و ث   لل مو لات مشهودات مليارار م تاري  األمم املتحدة م  او تع ي  و اية  قو  اإلنسان.

و ــــد نا شــــت الل نــــة الثالثــــة م ا معيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة  الــــة  قــــو  اإلنســــان م  -95
. 1992. وع قــدت منا شـــات مشــاحة م  نــة  قـــو  اإلنســان عـــا  1991ميارــار ألوو مــرة عـــا  

كــدت القــرارات املتخــذة م  لــل اةــي  ــرورة اُتــا  خيــوات  ا ــة  ــو  نشــا  دولــة د قراريــة وأ
ون ـــي مجيـــي املـــوارني مـــن املشـــاركة حبريـــة م العمليـــة السياســـية. و ـــد أحـــ ت ميارـــار داللعـــ  هـــذه 

عــــن املهــــا . ورنــــم التيــــورات اإللاديــــة م ميارــــار م  ــــاو تع يــــ  و ايــــة  قــــو  اإلنســــان فضــــجلت 
 اإل جل  السياس   ما لاو األمر مسي سات وما لالت القرارات تصدر. 

وتعترب ميارار ا ستعرات الدوري الشام  أكثـر ايليـات الـ    ـن ا عتمـاد عليهـا لتم ـي   -96
كــ  دلــد مــن منا شــة مســا    قــو  اإلنســان علــا  ــد  املســاواة وديريقــة دنــا ة. و ــد ن ــن الةلــد  

مــن     الــذي  ققتــ  ميارــار م  ــا ت  قــو  اإلنســان م الســنوات األخــ ةدلضــ  التقــد  امللمــو 
الو ــو  تــا ات م املنيقــة وخارعهــا. و ــد  ــان الو ــت لو ــي  ــد ليــر  مشــاريي القــرارات املناو ــة 
مليارـــار  ا نامـــا ملةـــادمي العامليـــة والن اهـــة وعـــد  ا نتقا يـــة م معا ـــة  ضـــايا  قـــو  اإلنســـان م  ـــ  

 مكد الذي أ رلت  ميارار م هذا ا او.التقد  امل
ــــ   مــــن وتــــرف  ميارــــار القــــرارات الــــ  اعتمــــدها   -97  لــــس  قــــو  اإلنســــان والل نــــة الثالثــــة ك 

لل معيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة  ـــوو  الـــة  قـــو  اإلنســـان م ميارـــار وتنـــأ  دنلســـها عـــن هـــذه 
ار املقــررين ادا ــي املتتــادعي  ــن فــيهم القــرارات الــ  تعتربهــا مسي ســة. ومــي  لــل  اســتقةلت ميارــ

ــــ  هلـــــم  الســــيد تومــــا  أوعييـــــا كينتانــــا تســــي مـــــرات والســــيدة يـــــان   ص مــــرتي  ــــ  اين. و ـــــد   
ـ  هلـم د يـارة  دا عتماي حبرية مي من اختاروه من أتخاص  ـا م  لـل عـدد مـن املسـاعي  كمـا   

  ميارـــار مجيــي املعلومـــات الــ  ييلةهـــا املقـــررون األمــاكن الـــ  رلةــوا ليار ـــا. وم الو ــت نلســـ   تقــد
 ادا ون املوا يعيون م  لس  قو  اإلنسان. 

وتقةــ  ميارــار أيضــات ال يــارات امل وكيــة الــ  يقــو  حــا املستشــار ادــاص لألمــي العــا  لألمــم  -98
 املتحدة املعا  يارار درو  من التعاون مي األمم املتحدة.
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دـــي ميارـــار وامللو ـــية الســـامية ةقـــو  اإلنســـان. ويـــنظم مو لـــو تـــمون  ويتوا ـــ  التعـــاون -99
ــــة حبقــــو  اإلنســــان    قــــو  اإلنســــان م امللو ــــية الســــامية ةقــــو  اإلنســــان دورات تدريةيــــة للتوعي
و لل دالتعاون مـي وكـا ت  نلـا  القـانون ون هـا مـن ا هـات األخـر   ـا ةة املصـلحة م و يـات 

 .2012وأ اليم الةلد منذ عا  
  

     تعزيز وحماية حقوق العمال  -حاء 
، 2-105، و60-104، و56-104، و41-104، و33-104)التوصرررررررررريات 

 (40-106و
  

 انونـات. وأد  دعـ  هـذه القـواني  171  سن ت ميارـار وعـد لت أكثـر مـن 2011منذ عا   -100
  2011  لعــــا   ع ئســــي  قــــو  العمــــاو م الةلــــد. وتشــــم  هــــذه القــــواني  ــــانون تنظــــيم العمــــ

  و ـــانون 2013  و ـــانون اةـــد األدر لألعـــور لعـــا  2012و ـــانون تســـوية منالعـــات العمـــ  لعـــا  
  و ـانون العمالـة وتيـوير املهـارات  والقـانون املعـداو لقـانون الع يـ  2012الضمان ا عتمـاع  لعـا  

 .1951واإلعالات لعا  
العمــ   القســري ويعا ــل  2012ا  أو القـر  لعــا  ر  القــانون املعــداو لقــانون  دارة األ يــول  ـ -101

كيـــــات أو   100 000ويـــــنص القـــــانون علـــــا ســـــنة وا ـــــدة ســـــ ن أو نرامـــــة  ـــــدرها مـــــن يلر ـــــ . 
 العقودتي معات حب  أي منتهل هلذا القانون.

و ــري  اليــات عمليــة  ــيانة التعــديجلت إل ــدار  ــواني عديــدة دــد ت مــن  ــانون التعـــوي   -102
  و ــــــانون املتــــــاعر 1999  و ــــــانون التو يــــــت م خــــــارق الةلــــــد لعــــــا  1923علــــــا العمــــــاو لعــــــا  

. ولــــري تعــــدي   ــــانون  ظــــر ا ســــتخدا  1936  و ــــانون األعــــور لعــــا  1951والشــــركات لعــــا  
. و ــري  ــيانة  ــانون عديــد للعمالــة األعنةيــة  و ــانون 1951  و ــانون املصــاني لعــا  1959 لعــا 

 السجلمة والصحة املهنيتي.
تعـــــاون ميارـــــار مـــــي خـــــربا   ـــــانونيي مـــــن منظمـــــات دوليـــــة دينهـــــا منظمـــــة العمـــــ  الدوليـــــة وت -103

 ســــتعرات األ  ــــا  الــــواردة م  ــــواني العمــــ  القا مــــة حبيــــث ت ــــون  قــــو  ومســــموليات العمــــاو 
الــواردة فيهــا متماتــية مــي معــاي  منظمــة العمــ  الدوليــة  وكــذلل لو ــي  ــانون مو ــد لقــانون العمــاو 

 ومسموليا م.
ــــ لت منظمــــات للعمــــاو دعــــد  ــــدور  ــــانون تنظــــيم العمــــ  م عــــا   -104 ــــارات 2011وت  . واعتة
منظمــة   1 715  دلــغ عــدد منظمــات العمــ  وأردــاب العمــ  األساســية 2015أيار/مــايو  26 مــن

 ع تارلــ   ن ظمــت  2012  ــافةت  ع ســةعة ائــادات عمــاو وائــاد ألردــاب العمــ . وم اللــنة مــن 
 .87 ع   كا  الوع  م  او تنليذ اتلا ية منظمة العم  الدولية ر م  لقات عم   د  
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 نـة تنسـي  وهي ـة  324  أ نشـ ت 2012 الصـادر عـا  ووفقات لقـانون تسـوية ن اعـات العمـ  -105
هي ــة ئ ــيم و لــس ئ ــيم علــا مســتو  الو يــات واأل ــاليم  14ئ ــيم علــا مســتو  الةلــدات  و
 ة والعماو وأرداب العم .وه  م ونة من ثثلي للح وم

أ  امــــات دمســــة أنظمــــة تــــأمي  2012الصــــادر عــــا  ويضــــم  ــــانون الضــــمان ا عتمــــاع   -106
ع وتشــم  أنظمــة التــأمي ادمســة نظمــات تتعلــ  دالصــحة  واةمايــة 2014اعت مــدت م نيســان/أدري  

اش التقاعـــدي  ا عتماعيـــة  واملســـتحقات األ ســـرية  ومســـتحقات اإلعا ـــة املم تـــة  ومســـتحقات املعـــ
ومســتحقات املعــاش األ ســري  ومســتحقات الةيالــة  ومســتحقات اإل ــادة ونــ   لــل مــن أتــ او 
الضــمان ا عتمــاع . ومــن دــي هــذه األنظمــة  ن لــذت ثجلثــة أنظمــة تــأمي تتعلــ  دالصــحة واةمايــة 
ا عتماعيـــــة  ومســـــاعدة األ ســـــر  ومســـــتحقات اإل ـــــادة. وتشـــــاريف م تنليـــــذ نظـــــم التـــــأمي ثجلثــــــة 

مصــحة علــا  ــعيد املقارعــات  44مركــ  مشــورة م  ــاو اةمايــة ا عتماعيــة و 94مستشــليات و
دلـدات. وداإل ـافة  ع  لــل  ت ـ لت و ــدة رةيـة متنقلــة لتـوف  خــدمات الرعايـة الصــحية  110م 

 الضرورية.
 تتعلــ  داتلا يــة منظمــة 2002وو عــت ميارــار مــذكرة تلــاهم مــي منظمــة العمــ  الدوليــة عــا   -107

. ووفقات هلذه املذكرة  و  ـي تلـاهم   ـام وو ـعت  ليـة لتقـدب الشـ او  لـد  29العم  الدولية ر م 
مو ت ا تصاو ملعا ة الش او  املتعلقـة دالسـخرة. و ـد عـر  نديـد التلـاهم اإل ـام علـا أسـا  

 .2016سنوي والتلاهم اةاص  احل ل اية عا  
الدوليــة ا ســناتي ية املشــنكة للقضــا  علــا الســخرة حبلــوو ت ميارــار ومنظمــة العمــ  وو ع ــ -108
. وم  ـــو  عهـــود ميارـــار للقضـــا  علـــا الســـخرة  رفعـــت 2012  ار/مـــار   16م  2015عـــا  

 .2013منظمة العم  الدولية القيود ا  تمانية ال  كانت   ت او ملرو ة علا ميارار م عا  
دشـــأن  ظـــر أســـوأ أتـــ او  182العمـــ  الدوليـــة ر ـــم وانضـــمت ميارـــار  ع اتلا يـــة منظمـــة  -109

عمـــ  األرلـــاو. وت ـــ ا  اللريـــ  التقـــا املعـــا دعمـــ  األرلـــاو ولـــري  اليـــات تنليـــذ خيـــة مـــن أردـــي 
م  رــــار درنــــاما  2017 ع كــــانون األوو/ديســــمرب  2014ســــنوات نتــــد مــــن كــــانون الثاين/ينــــاير 

 ة العم  الدولية.ميارار للقضا  علا عم  األرلاو دالتعاون مي منظم
. 2012تشــرين الثــاين/نوفمرب  27وأ ــةحت ميارــار عضــوات م املنظمــة الدوليــة لله ــرة م  -110

 وتعم   نة مرا ةة العمالة م ادارق علا  اية وتع ي   قو  العماو املهاعرين.
الشـ او  م وتشم  املساعدة ال  تقـدمها ميارـار  ع عماهلـا املهـاعرين  نشـا   ليـة لتقـدب  -111

يـان ون ونـاي ديــ  تـاو  وهــ   ليـة تقـد  خــدما ا علـا مــدار السـاعة  و نشـا  مراكــ  ملـوارد املهــاعرين 
 ن  وميــاوادي  ومو ميــانغ  ومــانواي  وكيــانغ تــون دالتعــاون مــي املنظمــة الدوليــة  - م يــان ون  وهةــا

ن علــا مــدار الســاعة لله ــرة ومنظمــة العمــ  الدوليــة. وعــجلوة علــا  لــل  أ نشــئ خــر هــاتل  ســاخ
للا ـدة العمـاو املهــاعرين م ميـار يـان ون الــدوص حـد  تيســ  فـرص العمـ  القانونيــة لعمـاو ميارــار 

 املهاعرين ولتع ي  و اية  قو  العماو املهاعرين علا  و تا .
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    سيادة القانون  -ياء 
 38-104و 37-104و 31-104و 30-104و 9-104)التوصرررررررررررررريات 

 (70-107و 38-107و 37-107و 31-107و 58-104و
 

لــري  دالتعـــاون مــي درنـــاما األمــم املتحـــدة اإلرـــا    و ــي خيـــة عمــ  للربنـــاما القيـــري.  -112
ئــــت عنـــــوان اةوكمـــــة الد قراريـــــة. وا  ت ـــــا   ع القضـــــا  ولــــري تنليـــــذ درنـــــاما ســــيادة القـــــانون 

الـولارات املعنيـة وأ ـحاب املصـلحة وتتعاون ال مة العليا لجلئاد وم تـل املـدع  العـا  لجلئـاد مـي 
ومنظمــــات ا تمــــي املــــدين م تنليــــذ الــــرباما املــــذكورة. وع قــــدت  لقــــة عمــــ  ورنيــــة دشــــأن ســــيادة 

دورات تدريةيـــــة توعويـــــة عامـــــة   م الو ـــــت اةـــــاص  القـــــانون دالتعـــــاون مـــــي ا ئـــــاد األورو . وت ـــــنظم
 م  او  قو  اإلنسان.و لقات تدريةية و لقات عم  عن سيادة القانون والتثقيت 

و ـا  وفــد مــن ميارــار در اسـة املــدع  العــا  لجلئــاد ووفــد  خـر مــن الةلــد د يــارات  ع عنــوب  -113
أفريقيــا لتع يــ  و ايــة  قــو  املــوارني واملســاعدة القانونيــة. وع قــدت  لقــة عمــ  دشــأن الو ــوو  ع 

و لــل دالتعــاون مــي م تــل املــدع  العــا  املسـاعدة القانونيــة حــد  ليــادة الــوع  داملســاعدة القانونيـة 
لجلئــاد وم تــل األمــم املتحــدة املعــا داملخــدرات وا ر ــة. و ضــر  لقــة العمــ  الورنيــة هــذه خــربا  
 ــانونيون ورنيــون وخــربا  مــن م تــل األمــم املتحــدة املعــا داملخــدرات وا ر ــة/درناما األمــم املتحــدة 

القانونيـــة وخـــربا  مـــن عنـــوب أفريقيـــا م  ـــاو املســـاعدة  املســـاعدة ـــاو اإلرـــا    وخـــربا  دوليـــون م 
القانونيــة   ــافة  ع أعضــا  م الربملــان. ولــري و ــي مشــروي  ــانون للمســاعدة القانونيــة  ــا يتماتــا 

 مي مةادمي وتوعيهات األمم املتحدة.
 لقـة عمـ  و لقـة دراسـية  52  ن ظمت  للا ـدة وكـا ت  نلـا  القـانون  2011ومنذ عا   -114

علـــا مســـتو  الو يـــات ون هـــا مـــن املســـتويات   ـــوو تع يـــ  وعـــ  ومســـمولية العســـ ريي ومـــو ل  
  نلا  القانون  وئسي التشريعات اللية وعهال القضا .

ود عـــ  خـــربا  مـــن املنظمـــة الدوليـــة لله ـــرة  واليونيســـيت  ودرنـــاما األمـــم املتحـــدة اإلرـــا    -115
ـــــدة   2008علـــــا  ـــــعيد الةلـــــدات واملقارعـــــات دـــــي عـــــام   ا ـــــيات  549إلعـــــرا  التـــــدريةات للا 

 .2015و
وأ عيــدت هي لــة  ــوات الشــررة م ميارــار وعــر  توســيعها علــا  ــو كــا    ــا يتماتــا مــي  -116

 عملية  رسا  الد قرارية.
وتةـــــذو  ـــــوة الشـــــررة م ميارـــــار عهـــــودات إلدراق  قـــــو  اإلنســـــان ووـــــا  ـــــوره النـــــا  م  -117

كمــــا لــــري ئســــي كتيةــــات والتلتــــي   ت علــــا  دارة اةشــــود وا  ت ــــال مهــــامهم. و ــــري تــــدريةا
 الشررة ومناه ها. ولري ئوي  أساليل عم  تررة ميارار  و ادلارة ا تمعية.
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وت ــــدرب  ــــوة الشــــررة م ميارــــار علــــا  دارة اةشــــود ملســــاعدة ا ئــــاد األورو . ويتقاســــم  -118
ية الســـامية ةقـــو  اإلنســـان خـــرب م م  ـــاو  قـــو  مو لـــون لشـــمون  قـــو  اإلنســـان مـــن امللو ـــ

 وو ية.   ليمات  14اإلنسان مي  وات الشررة م ميارار م 
ورتظــر دســتور ميارــار التعــذيل ويعتــربه عر ــة خيــ ة. ورتظــر دليــ  الســ ون م ميارــار م  -119

ـــــ  األمـــــر دالـــــدفاي عـــــن  114و 113فقرتيـــــ   ـــــي ا ســـــتخدا  امللـــــر  للقـــــوة      ا تعل الـــــنلس أو من
 ا  يرادات. و  ن معا ةة من يل أ  ع ا ستخدا  امللر  للقوة.

ــــدنيا الصــــادرة عــــن األمــــم  -120 ــــة ال وت عتمــــد  عــــرا ات وأ  ــــا  تتماتــــا مــــي القواعــــد النمو عي
الشخصــــية واملجلدــــس واألســــرةة وال ــــذا  النظافــــة و املتحــــدة  تتعلــــ  دالتســــ ي  وئديــــد اهلويــــة واألدنيــــة 

الريا ـــية والـــدعم اليـــد والضـــوادر والعقـــاب وا تصـــاو دادـــارق واملعلومـــات وا تصـــا ت والتمـــارين 
 والتعليم واألديان و ةر الس نا  والوفاة ونق  الس نا .

  
بطريقررة تتسررم بالحريررة والنزا ررة  2015االنتخابررات العامررة لعرراً  تنظرريمتحضرريرات ل -ياء 

    والشفالية 
 (64-107و 63-107و 61-107و 1-105)التوصيات 

 
 ن  نــة ا نتخادــات ا ئاديــة م ميارــار هــ  هي ــة مســتقلة ومســمولة عــن  عــرا  انتخادــات  -121

. وتتمثــ  2012عامــة  ــرة ون يهــة وفقــات أل  ــا  الدســتور و ــانون  نــة ا نتخادــات ا ئاديــة لعــا  
أوامـر   مـة ا نتخادـات املها  الر يسية هلذه الل نة م عقـد ا نتخادـات العامـة واليعـن م  ـرارات و 

 ومراععتها.
عضـــوات ديـــنهم موارنـــون  ثلـــون ا موعـــات اإلثنيـــة التاليـــة  كاتـــي  17وتت ـــون الل نـــة مـــن  -122

وكايـــار وكـــايي وتشـــي ومـــون ودامـــار وراخـــي وتـــان. وهلـــذه الل نـــة  ـــان فرعيـــة نثلهـــا م األ ـــاليم 
 والو يات واملقارعات والةلدات والقر .

الل نــة دعثــات  ع كــ  مــن الو يــات املتحــدة األمري يــة وأســناليا ودل ي ــا واهلنــد  وأرســلت -123
وداكســـــتان ونيةـــــاو وكوريـــــا وكمةوديـــــا و ندونيســـــيا ومالي يـــــا والللةـــــي وتايلنـــــد لتع يـــــ  ا ســـــتلادة مـــــن 

عــرا  تو ـيات ادـربا  مــن املـرا ةي الليــي والـدوليي والــتعلم مـن ادــربات الدوليـة م  ــاو اإلعـداد إل
 انتخادات ناعحة  ا يتماتا مي املعاي  الدولية واملمارسات اللضلا.

ودالتعــــاون مــــي الشــــركا  الــــدوليي ووســــا ر اإلعــــجل  ومنظمــــات ا تمــــي املــــدين واأل ــــ اب  -124
خيـــــة اســـــناتي ية لتثقيـــــت النـــــاخةي وئـــــديث  ـــــوا مهم علـــــا و ـــــي الل نـــــة ع ـــــت السياســـــية  ت

اةديثـــة  وئـــديث وتعـــدي   واعـــد ا نتخادـــات ونظمهـــا  ودنـــا   ـــدرات  نـــة داســـتخدا  الت نولوعيـــا 
 ا نتخادات ا ئادية و اوا اللرعية.
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ووفقـــات للـــدرو  املســـتلادة مـــن الت ـــارب الســـادقة  تـــرعت الل نـــة م و ـــي مدونـــة لقواعـــد  -125
تمـــــي املـــــدين ســـــلويف مـــــرا د ا نتخادـــــات واأل ـــــ اب السياســـــية  دالتشـــــاور الوثيـــــ  مـــــي منظمـــــات ا 

 واأل  اب السياسية.
  

  التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر  -كاف 
 34-107و 16-107و 14-107و 13-107و 39-106)التوصررررررريات 

 (35-107و
 

  2012-2011عــر  تيــوير نظــم امليــاه والصــر  الصــح  م ثجلثــة ســ ون م الســنة املاليــة -126
  2015-2014ســـ نات ومعســـ رات م الســـنة املاليـــة  15و 2014-2013وأردعـــة ســـ ون م الســـنة املاليـــة 

 دالتعاون مي الل نة الدولية للصليل األ ر.
ســـــ نات  15ليـــــارة  ع معســـــ ر وا ـــــد و 19و امـــــت الل نـــــة الدوليـــــة للصـــــليل األ ـــــر دــــــ  -127
ليــارة  ع ســةعة  19  ودـــ 2014ســ نات و انيــة معســ رات عــا   16ليــارة  ع  29  ودـــ 2013 عــا 

ـــ ة هلـــا دالو ـــوو  ع الت ـــ ين الـــذين 2015وعشـــرة معســـ رات  ـــ  أيار/مـــايو  ســـ ون . و ـــد   د
 رلةت لقا هم.

ونظمـــــت الل نـــــة الدوليـــــة للصـــــليل األ ـــــر م تـــــل املشـــــاور العـــــدص العســـــ ري العـــــا  م  -128
 ســــــمولي كةــــــار م ا ــــــي   لقــــــة عمــــــ  عــــــن القــــــانون الــــــدوص اإلنســــــاين م  الــــــدفاي ثــــــثجلت  ولارة

. ويتعــاون املشــاور العــدص العســ ري العــا  مــي الل نــة الدوليــة للصــليل األ ــر 2014/يونيــ    يران
  ع ل ة ميارار ألنرات ا ستعماو الر  . 1949م ترمجة اتلا ات عنيت لعا  

مدونــة وللــتعلم وتةــادو ايرا   ــوو املعــاي  الدوليــة ةلــ  األمــن  واســتخدا   ــوة الشــررة  و  -129
راد الشـــــررة  اتـــــنكت  ـــــوة تـــــررة ميارـــــار والل نـــــة الدوليـــــة للصـــــليل األ ـــــر م  واعـــــد ســـــلويف أفـــــ

 م و يتي وأردعة أ اليم. 2015و 2013 لقة عم  دي عام   11 تنظيم
وتنلـــــــذ ميارـــــــار والل نـــــــة الدوليـــــــة للصـــــــليل األ ـــــــر  منـــــــذ ســـــــنوات  مشـــــــاريي لألرـــــــرا   -130

يـة كـارن. وعـجلوة علـا  لـل  تصـ  اللـر  املت ولـة ا  يناعية والتقوب م ميارار  ا م  لل م و 
لل نــــة   دمتــــ  الل نــــة لنكيــــل األرــــرا  ا  ــــيناعية والتقــــوب  ع القــــر . ولــــري النظــــر م ا ــــنا 

 الدولية للصليل األ ر دلدرا  اتلا  مقر مي ولارة الصحة.
  

  جهود تعزيز الوئاً والسالً والحوار بيم الديانات  -الً 
 (40-104)التوصية 

 
لتع يــ  الســجل  والو ــا  واةــوار دــي  تلــت األديــان  ت ــ لت  موعــة الصــدا ة دــي األديــان  -131

الـــ  تضـــم عشـــرة أعضـــا  تنليـــذيي  ثلـــون  تلـــت األديـــان  والـــ  و ســـي نثيلهـــا  ع مســـتو  القـــر . 
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ــــة والصــــلوات م مناســــةات  تللــــة ــــاليقو  الديني ــــنظم ا موعــــة أنشــــية مجاعيــــة تتعلــــ  د مشلــــت  وت
الصـــجلة علـــا  ـــحايا تســـونام  اليادـــان وللـــ او  ندونيســـيا وكـــوارال أخـــر  كمـــا تـــنظم  ادثـــات عـــن 

 الو ا  الديا والتصدي للعنت.
وتتوا ـ  ا موعــة أيضــات مــي املستشــار ادــاص لألمـم املتحــدة الســيد في ــاي نامةيــار واملقــررة  -132

 ميارار السيدة يان   ص.  ادا ة لألمم املتحدة املعنية حبالة  قو  اإلنسان م
  

   التنمية التدريجية لي والية راخيم  -ميم 
 (54-104و 50-104و 49-104)التوصيات 

 
عقــل أ ــداال العنــت اليــا ل  وســعيات  ع معا ــة األســةاب ا ذريــة لتخلــت و يــة راخــي   -133

در اســــــة نا ــــــل الــــــر يس م  أنشـــــ ت الل نــــــة املرك يــــــة لتحقيـــــ  ا ســــــتقرار والتنميــــــة م و يــــــة راخـــــي
وهــ  تضــم ســت  ــان عمــ . وتضــيلي  ــان العمــ  هــذه دو يا ــا م  ــا ت  2013  ار/مــار  

ســـــيادة القـــــانون  واألمـــــن و نلـــــا  القـــــانون  واهل ـــــرة والتحقـــــ  مـــــن ا نســـــية  والتنميـــــة ا عتماعيـــــة 
األمــم املتحــدة واملنظمــات  وا  تصــادية  و عــادة التــوري املم تــة و عــادة الةنــا   والتعــاون مــي وكــا ت

 الدولية واملنظمات ن  اة ومية  والتخيير ا سناتي  .
مسألة املوارةنـة أ ـد العنا ـر األساسـية للمشـ لة م و يـة راخـي  أ رلـ  مشـروي ملا كانت و  -134

. ونتي ــة هلــذا املشــروي  أ  ــدرت تــهادات 2014ئقــ   ــريد م دلــدة ميــاي دــون م   يران/يونيــ  
ــــ  ـــات  و  97ل األ ســـر املعيشـــية. وفيمـــا يتعلـــ  دـــأفراد األ ســـر مـــن معيلـــ   463منحـــت ا نســـية لــــ موارن

تخصــات  1 933املعيشــية املمهلــة للحصــوو علــا ا نســية  ــا م  لــل األدنــا   اســتلاد مــن املشــروي 
 .1982 وعل  انون ا نسية لعا  

 وعقل ا نتها  من املشروي الت ريد  ن لذت مشاريي ثاثلة م مجيي دلدات و ية راخي. -135
وأ  درت تهادات مم تة ت عـر  دالةيا ـات الةيضـا  علـا نيـا  واسـي  للةن ـاليي  واهلنـود   -136

ت والةاكســــتانيي  والنيةــــاليي  وال وكــــانغ  واملــــون وون  وادــــو لــــون ص تــــاو  والصــــينيي  وا ماعــــا
. ولتيســـــ  عمليـــــة اةصـــــوو علـــــا ا نســـــية ةـــــامل  4ور ـــــم  2اإلثنيـــــة م منيقـــــة وا ادا ـــــة ر ـــــم 

ــــاري   ــــة  أ علــــن انتهــــا   ــــجل ية الشــــهادات املم تــــة م ت . 2015  ار/مــــار   31الشــــهادات املم ت
تــهادة. ويعتقــد  397 497ودانتهــا   خــر يــو  مــن األيــا  املخصصــة إلعــادة الشــهادات  أودعــت 

من هذه الشهادات ملقـود أو تعـرت للتلـت   ـافة  ع أن دعـ   ـامل  هـذه الشـهادات أن ال ث  
 توفوا أو نادروا املنيقة.

ـــــا  -137 ـــــة تســـــلموا  يصـــــا ت  صـــــلوا دعـــــدها عل ـــــذين أعـــــادوا الشـــــهادات املم ت واألتـــــخاص ال
م تهادات تمكد أهليتهم ليلل ادضـوي لعمليـة التحقـ  مـن ا نسـية. و ـد دـدأ تنليـذ هـذه العمليـة 
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. و  ا كانــت لــد  هــم   األتــخاص الرنةــة م أن يصــةحوا مــن مــوارا 2015ددايــة   يران/يونيــ  
 ميارار  فلوم يتمتعون دأهلية التقد  ديلل عنسية ميارار.

  
   إنشاء لجنة ميانمار الوينية لحقوق اإلنسان ولقا  لمبادئ باريس  -نون 

 27-106و 26-106و 25-106و 24-106و 23-106)التوصررررررريات 
 (30-106و 29-106و 28-106و
 

وأعيــد  2014  ار/مــار   28أ ــر الربملــان  ــانون  نــة ميارــار الورنيــة ةقــو  اإلنســان م  -138
 25ُتش ي  هذه الل نة وفقات ملةادمي داريس. وانظر أيضات اللقرة 

  
  لجنة لحص ملفات السجناء  -سيم 

 50-107و 49-107و 48-107و 47-107و 41-107)التوصررررررريات 
 56-107و 55-107و 54-107و 53-107و 52-107و 51-107و
 (60-107و 59-107و 58-107و 57-107و
 

مــــــن  الــــــر يس العلــــــو  ــــــس مــــــرات خــــــجلو الســــــنوات األخــــــ ة. ونتي ــــــة لــــــذلل  أ رلــــــ   -139
ســـــــــــ ينات عمـــــــــــجلت  6 649ســـــــــــ ينات. وداإل ـــــــــــافة  ع  لـــــــــــل  أ رلـــــــــــ  ســـــــــــرا   39 922 ســـــــــــرا 
 ُ من  انون اإلعرا ات ا نا ية. 1و401 داملادة
ــ لت  نــة فحــص مللــات الســ نا  السياســيي الــ  تضــم  2013أيار/مــايو  8وم  -140  19ت 

عضـــوات در اســـة أ ـــد ولرا  ا ئـــاد م م تـــل الـــر يس. وأعيـــد تشـــ ي  الل نـــة مـــرتي لتحســـي أدا هـــا 
 لعملها.
 س ينات. 5 020ودل دار العلو   ـ لاصت مدة عقودة الس ن لـ  -141
ومـــن دـــي مـــن مشلهـــم العلـــو  دلـــغ  مـــوي الســـ نا  الـــذين أ فـــرق عـــنهم  دنـــا  علـــا تو ـــية  -142

 أنثا. 13 كرات و 341س ينات م  اين دفعات دينهم  354الل نة  
 ت ــ ات دنــا  ت علــا تو ــيات مــن  نــة  12ســ ينات و 60وم  ســة  ــرارات علــو  أ فــرق عــن  -143

أ ســقيت األ  ــا  الصــادرة حبــ  الســ نا  الــذين عو ةــوا  وعــل  ـــانون فحــص مللــات الســ نا . و 
ا معيـــات نـــ  املشـــروعة  و ـــانون العقودـــات  و ـــانون أ  ـــا  اليـــوارمي  والقـــانون املتعلـــ  دـــالت مي 

 السلم  واملس ات السلمية. و  ي او هنايف دع  الس نا  املتهمي دأفعاو  عرامية أخر . 
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 بادرات األخرى لي مجال حقوق اإلنسانالتطورات والم -خامسا   
 

 حرية الديم  -ألف 
 

ضـــمن الدســـتور م ميارـــار  ـــ  كـــ  مـــوارن م  ريـــة الضـــم  وم  ريـــة اعتنـــا  وثارســـة ي -144
ــــديانات الةو يــــة واملســــيحية  ــــة ثارســــة ال ــــده. ويضــــمن أيضــــات  ري ــــ  وعاداتــــ  وتقالي الــــدين وفقــــات لثقافت

ون هــا. وتضــمن الدولــة املســاواة م اةقــو  لــيس فقــر مــن وعهــة  واإلســجل  واهلندوســية واألروا يــة
النظـــر القانونيـــة دـــ  وأيضـــات ا نامـــات للتقاليـــد. وفيمـــا يتعلـــ  داألديـــان الـــ  نارســـها األ ليـــات  يـــنص 

ـــــا مـــــا يلـــــ    يعـــــن  ا ئـــــاد أيضـــــات داملســـــيحية واإلســـــجل    362الدســـــتور دو ـــــو  م مادتـــــ   عل
 ان كانت موعودة م ا ئاد يو  دخ  هذا الدستور  ي  النلا  .واهلندوسية واألروا ية كأدي

للرهةـــــان أو  ات وحبســــاب املةــــاين الدينيــــة مقارنــــة دعــــدد أتةـــــاي األديــــان  حــــد أن م الةلــــد ديــــر  -145
 يات  ســـــجلم ات تخصــــات وعامعــــ 444.65ة مســـــيحية ل ــــ  تخصــــات وكنيســــ 736.80الراهةــــات ل ــــ  

أتــخاص  707.07تخصــات ومةــب ل ــ   456.71ل ــ   يات هندوســ ات تخصــات ومعةــد 676.8 ل ــ 
مــــن األروا يــــي ونــــ هم. ووفقــــات هلــــذه األر ــــا   يوعــــد تــــوالن دــــي عــــدد املةــــاين الدينيــــة وعــــدد أتةــــاي  

 دين.  ك 
و ـــي ت ثجلثـــة مشـــاريي  ـــواني و ـــانون وا ـــد هـــ  مشـــروي  ـــانون ت يـــ  الديانـــة  ومشـــروي  -146

مشـــروي  ـــانون الـــ واق األ ـــادي  و ـــانون اةمايـــة الصـــحية  ـــانون ميارـــار ادـــاص لـــ واق الةو يـــات  و 
والتنسي  دشأن ليادة الس ان  ا يتماتـا مـي املعـاي  الدوليـة ةقـو  اإلنسـان. ودينمـا  ـدر القـانون 

 املذكور   ري منا شة مشاريي القواني الثجلثة م الربملان.
الســـ ان  ع التخليـــت مـــن ويهـــد   ـــانون اةمايـــة الصـــحية والتنســـي  دشـــأن ليـــادة عـــدد  -147
 ـــحة األمهــــات تع يـــ  اللقـــر وئســـي مســـتويات املعيشـــة و ــــمان الرعايـــة الصـــحية ا يـــدة و ورـــأة 

واألرلــاو. ويهــد  مشــروي  ــانون ت يــ  الديانــة  ع تع يــ   ريــة املعتقــد وتــوخ  املنه يــة والشــلافية 
تســـ ي  ت يـــ  الديانـــة أمـــر رـــوع  م أي ت يـــ  للديانـــة وفقـــات للدســـتور واملعـــاي  والقواعـــد الدوليـــة. و 

 يتعرت من   يرنل م تس يل  ألية عقودة. و 
و ــيغ مشــروي  ــانون ميارــار ادــاص لــ واق الةو يــات لضــمان اةمايــة واملســاواة م اةقــو   -148

م الـــ واق واليــــجل  واإلرال وتوليـــي املل يــــة و ضــــانة األرلـــاو دــــي النســــا  الةو يـــات والرعــــاو نــــ  
هد  مشروي ال واق األ ـادي  ع منـي املشـاك  ا عتماعيـة الـ  تنـتا عـن ال لـات نـ  الةو يي. وي
 األ ادية.

 19وأ ـــــدر الربملـــــان  ـــــانون اةمايـــــة لصـــــحية والتنســـــي  دشـــــأن ليـــــادة عـــــدد الســـــ ان م  -149
. و  تـــ او مشـــاريي القـــواني األخـــر  ُتضـــي مل يـــد مـــن اللحـــص مـــن عانـــل ثثلـــ  2015أيار/مــايو 

 لربملان.الشعل م ا
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 آليات تقديم الشكاوى -باء 
 

أ ســندت  ع  نــة ميارــار الورنيــة ةقــو  اإلنســان ســليات التحقــ  مــن الشــ او  واملــ اعم  -150
 املتعلقة دانتهاكات  قو  اإلنسان و عرا  التحقيقات الجللمة. 

ـــــدو  ـــــن تقـــــدب الشـــــ او  املتعلقـــــة  -151 م  خرة  ع  ليـــــة تقـــــدب الشـــــ او  الـــــ  تشـــــاركتالس 
  نشا ها ميارار ومنظمة العم  الدولية.

املمـــار  ويتلقــا ائـــاد تــمون املـــرأة م ميارــار تـــ او  م تودــة تتعلـــ   ميــي أنـــواي العنــت  -152
 املرأة  ا م  لل العنت املن ص. و  ن تقدب الش او  تخصيات م مراك  مشورة  تللة.علا 
تهــايف امل عــو  ةقــو  اليلــ   ع  نــة  قــو  اليلــ  و  ــن  يصــاو املعلومــات املتعلقــة دا ن -153

 علا مستويات  تللة م ميارار.
و  ــن تقــدب أيــة تــ او  تتعلــ  دت نيــد األرلــاو دون الســن القانونيــة  ع  ليــة الشــ او   -154

و ع فر ــة العمــ  القيريــة للر ــد واإلدــجل غ عــن ا نتهاكــات ا ســيمة  ـــد  150املــذكورة م اللقــرة 
 األرلاو.
وفيمــا يتعلــ  دن اعــات األرا ــ     ــن  رســاو الشــ او   ع  تلــت مســتويات  ــان  دارة  -155

 استخدا  األرا  .
للســاد    ــن تقــدب معلومــات عــن  ــا ت اللســاد امل عومــة  ع  نــة ميارــار داوفيمــا يتعلــ   -156

 مل افحة اللساد.
عـن مـ اعم  سـا ة اسـتخدا  السـلية وعجلوة علا  لل    ن  دجل غ  ـوة الشـررة م ميارـار  -157

 وفساد أفراد الشررة عرب خر هاتل  ساخن يعم  علا مدار الساعة.
وداإل ـــافة  ع  لـــل  رتـــ  ألي مـــوارن يعتقـــد أن  قو ـــ  انته ـــت أن يتقـــد  دشـــ و   ع  -158

 الولارات و ان الربملان املعنية.
  

 وأنشطتهاتشكيل لجان إدارة استخداً األراضي المجهزة  -جيم 
 

ــــ لت الل نــــة املرك يــــة إلدارة اســــتخدا  األرا ــــ  در اســــة نا ــــل الــــر يس ملعا ــــة املســــا    -159 ت 
  و ــان Nay Pyi Taw)املتعلقــة حبيــالة األرا ــ  مــي  ايــة املصــلحة العامــة. وت ــ لت  ــان مرك يــة و
ر  للتو ـــ   ع نتـــا ا م األ ـــاليم والو يـــات واملقارعـــات والةلـــدات والنـــوا   واأل يـــا  الييـــة دـــالق

ملموســـــة دشـــــأن املســـــا   ادا ـــــة داألرا ـــــ . وعـــــجلوة علـــــا  لـــــل  تتخـــــذ الل نـــــة اللرعيـــــة إلدارة 
اســتخدا  األرا ــ  تــداد  متادعــة دشــأن تقريــر   نــة التحقيــ  املعنيــة داةلــا  علــا مصــاحل النــا  م 

 سيا   يالة امل اري ون ها من األرا    الذي و ع  الربملان. 
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 تنازل عم األراضي المستولى عليها وتسليمها إلى أصحابها الشرعييم  -1 
درســـت الل نـــة اللرعيـــة إلدارة اســـتخدا  األرا ـــ  دد ـــة  ضـــايا األرا ـــ  املـــذكورة م تقريـــر  -160

الربملان. ومن املقرر  عادة األرا   ال ا ـدة ونـ  املسـتخدمة دعـد  حـال املشـاريي الورنيـة  ع أ ـحاحا 
  و ـــــــــلت املســـــــــا ة اإلمجاليـــــــــة لألرا ـــــــــ  املقـــــــــرر 2015  يران/يونيـــــــــ   15 ـــــــــ  الشـــــــــرعيي. و 

 ه تارات.  120 283  عاد ا
ــــدر  اة ومــــة الشــــ او  املتعلقــــة دـــــ  -161 ــــارات   ــــافيات  241 596وعــــجلوة علــــا  لــــل  ت ه ت
  عــــــر  التحقــــــ  2015  يران/يونيــــــ   15األرا ــــــ  نــــــ  املشــــــمولة دتقريــــــر الربملــــــان. و ــــــ   مــــــن
 ه تارات.  356 055ه تارات س لم منها  361 879 من

م دـــاي   تـــاو  2015وع قـــدت  لقـــة العمـــ  دشـــأن اســـتخدا  األرا ـــ  م   ار/مـــار   -162
 لتحديد عمليات دسيية وفعالة دشأن املسا   املتعلقة دتملل األرا  .

 
 التقدً لي إدارة استخداً األراضي -2 

عضـــوات در اســة وليـــر ا ئــاد للحلـــا   25  مــن ت ــ لت  نــة التـــد ي  م اســتخدا  األرا ـــ -163
 - علــا الةي ــة وال ادــات حــد  تنليــذ سياســة اســتخدا  األرا ــ  تنليــذات فعــا ت م خيــر التنميــة اةضــرية

 الريلية وخير ا ستثمار.
ــــة ومــــي خــــربا  مــــن  -164 ــــة  دالتعــــاون مــــي ثثلــــي مــــن اإلدارات واملنظمــــات املعني وو ــــعت الل ن

لـدوص  ـا م  لـل وكالـة الو يـات املتحـدة للتنميـة الدوليـة   رـارات وخيـة عمـ  لو ـي ا تمي الل  وا
 ــــيانة القــــانون ع ــــت الل نــــة علــــا السياســــة الورنيــــة  ســــتخدا  األرا ــــ . و  ــــافة  ع  لــــل  ت

 الورا ملوارد األرا  .
  

 عقوبة اإلعداً -دال 
 

ا نا يــــة داســــتقجللية. ادــــاص دالعدالــــة تيةــــ  ميارــــار  دصــــلتها دولــــة  ات ســــيادة  نظامهــــا  -165
ل نها تراع   علا النحـو املناسـل وعنـد ا  تضـا   املعـاي  والقواعـد الدوليـة. ويتـي  اإلرـار القـانوين 

رنـم هـذه الل    دار عقودـة اإلعـدا  علـا ا ـرا م الشـنيعة املرت ةـة  ـد السـ ان وا تمـي اللـ . و 
 .1988داإلعدا  منذ عا     ي نلذ أي   م القاعدة القانونية

  
المبرررادرات واإلنجرررازات والممارسرررات الفضرررلى والتحرررديات علرررى الصرررعيد  -سادسا   

 الويني
 

لســــلم وا ســــتقرار والتنميــــة. وداإل ــــافة  ع  لــــل  رتتــــ  تع يــــ  ا ع ييمــــ  ســــ ان ميارــــار  -166
اةقـــو  األساســـية مرتةـــة النظـــا  الـــد قرار   وئســـي التمتـــي حبقـــو  اإلنســـان  والنضـــوق م ثارســـة 

 عالية م خير ميارار.
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ورنــم هــذه التحــديات  ئقــ  التحــوو الــد قرار  النــادي مــن الــداخ  دشــ   تــدرل  دون  -167
لــو  الــدعم واملشــاركة ال ــاملي مــن الشــعل. ويعــن   أيــة  را ــة للــدما . ومــا كــان ئقيــ   لــل ث نــات 
 يقد  هلا الدعم.ا تمي الدوص دعملية اإل جل  م ميارار و 

علــا ا تلــا  الــورا لو ــت   م املســتقة  القريــل  وعــجلوة علــا  لــل  مــن املنتظــر التو يــي -168
 رـــجل  النـــار حـــد   ـــمان الســـلم الـــدا م م ميارـــار. وســـيمهد التو يـــي علـــا هـــذا ا تلـــا  اليريـــ  

 أما   وارات سياسية تضي األسس لةنا   تمي سلم  ومت انس وم دهر. 
نذ أن دخلـت ميارـار عهـدات عديـدات  أسـهمت اإل ـجل ات الشـاملة الـ  رةقتهـا  سـهامات وم -169

ملحو ــات م تع يــ  و ايــة  قــو  اإلنســان فيهــا. ووفقــات للتقاليــد  فــلن التمييــ  مــن أي نــوي كــان أمــرات 
نـــ  مقةـــوو ونـــ  ثـــار . ود يـــادة  يـــ   ريـــة التعةـــ  والت مـــي الســـلم  وت ـــوين ا معيـــات  يتســـب 

يارــار أن تقــت تــا ة م املنيقــة وخارعهــا. و ــد أد  اإل ــجل  ا  تصــادي الــذي رةــ  فيهــا  ع مل
عــذب امل يــد مــن ا ســتثمارات األعنةيــة  كمــا أد  تــدف  الســوا   ع ميارــار  ع خلــ  فــرص عمــ  

 مستو  معيشة الس ان. وئسي 
لةلـــــد  ع مواكةـــــة الت ـــــ ات ورنـــــم التقـــــد  ال ةـــــ  م عمليـــــة اإل ـــــجل  م ميارـــــار  رتتـــــاق ا -170

  واملوالنــــة دــــي اةقــــو  واملســــموليات  والل ــــو   ع اةــــوار لت نــــل املواعهــــة.  ليــــات ودوليــــات الســــريعة 
وئتـــاق ميارـــار  دو ـــلها د قراريـــة وليـــدة  مل يـــد مـــن الو ـــت واةيـــ  السياســـ  للت لـــل علـــا هـــذه 

 التحديات. 
ة ومـــن اليةقـــات الـــ   صـــلت علـــا تعلـــيم عيـــد ودينمـــا يتمتـــي الســـ ان م املنـــار  اةضـــري -171

م املا ـة مـن  مـ   70دثمار اإل جل   يتعي القيـا  دامل يـد علـا مسـتو  القاعـدة الشـعةية. و ـا أن 
اللقــر وتنميــة املنــار  الريليــة أ ــد ورــأة  الســ ان يســ نون م املنــار  الريليــة    يــ او التخليــت مــن

ئتــاق  ع خلــ  امل يــد مــن فــرص العمــ  علــا مســتو  القاعــدة  . و  تــ او ميارــارامليرو ــة التحــديات
الشــــعةية  وليــــادة عــــدد العمــــاو املهــــرة  وتيــــوير نظــــا  التعلــــيم  وتــــوف  ال ــــذا  ال ــــام  ميــــي ف ــــات 
ا تمــي. وتقــر ميارــار أيضــات داةاعــة  ع مــوارد دشــرية عاليــة اللعاليــة م الةلــد و ــد اُتــذت تــداد  م 

 هذا الصدد.
  
 خالصة -سابعا   

 
شرعت الحكومة الحالية لي جمهورية اتحراد ميانمرار، منرذ أن تولرت مسر ولية الدولرة،  -172

اال تصررادية  -لرري تطبيررق إصررالحات تهرردف إلررى تعزيررز حقرروق اإلنسرران والتنميررة االجتماعيررة 
خررذة لرري االعتبررار التحررول الررديمقرايي وسرراعية إلررى تعزيررز األسررس الديمقراييررة لرري آللسرركان 

جميررع جوانررب الحيرراةا ومررم الجلرري أن تقرردما  كبيرررا   ررد تحقررقا وبمررا أن ميانمررار تتمتررع بنمررو 
ا تصررادي ثابررت، لرركن الحكومررة وضررعت خطررط تنميررة ا تصررادية محررددة األ ررداف و رري تتررابع 

 ئمة أ ل البلدان نموا ا تنفيذ ا إلخراج ميانمار مم  ا
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وبمررا أن ميانمررار بلررد متعرردد اإلثنيررات والثقالررات واألديرران، تسررعى الحكومررة باسررتمرار  -173
تمكررريم سررركانها مرررم العررريت بوئررراً دون تمييرررز ضرررد أي عررررق أو  وميرررةا و رررد استضرررالت إلرررى 

ي  ررذ  ميانمررار بنجرراح مرر تمرات ومنتررديات دوليررة وإ ليميررة و ررد أثبتررت  رردرتها علررى القيررادة لرر
، استضررالت ميانمررار بنجرراح الرردورة السررابعة والعشررريم أللعررا  2013المناسررباتا لفرري عرراً 

، نجحررت ميانمررار لرري عقررد مرر تمر  مررة مبررادرة خلرري  2014جنررو  شرررق آسررياا ولرري عرراً 
القمرررة الرابرررع والعشرررريم  يالبنغرررال للتعررراون التقنررري واال تصرررادي المتعررردد القطاعرررات ومررر تمر 

، نجحررت ميانمررار لرري استضررالة مرر تمر القمررة السررابع 2015ي عرراً والخررامس والعشررريما ولرر
لكمبوديررررررا والون وميانمررررررار ولييررررررت نرررررراً، ومرررررر تمر القمررررررة السررررررادن السررررررتراتيجية التعرررررراون 
اال تصادي بيم إياوادي وجراو لرايرا وميكونروا و رد شراره لري  رذيم المر تمريم عردد كبيرر مرم 

ات البلرررد اعترالرررا  مرررنهم بالتقررردً الرررذي  ررادة الررردول والحكومررراتا وزار  رررادة الررردول والحكومررر
أحرزته ميانمار لي مجال اإلصالحاتا و رد  راً رئريس جمهوريرة اتحراد ميانمرار يرو ثرايم سرايم 
بسلسرررلة مرررم الزيرررارات الرسرررمية وزيرررارات العمرررل إلرررى عررردد مرررم البلررردان، مرررا أدى إلرررى تعزيرررز 

لري مجرال عال رات ميانمرار العال ات الثنائية معهاا ولذلك شهدت  ذ  الفترة النجراح األكبرر 
 الخارجيةا 

و رررد رحرررب المجتمرررع الررردولي بالتقررردً الملمرررون الرررذي أحرزتررره ميانمرررار لررري مجرررال  -174
اإلصررالح واعتررررف بررها لكرررم المضررري لرري تعزيرررز التعرراون بررريم ميانمرررار والشررركاء الررردولييم لررري 

م الحروار مجال حقوق اإلنسران شررم مسربق لبلرورة اإلصرالحات الديمقراييرةا وال برد أيضرا  مر
الحقيقررري والتعررراون البنررراء والمسررراواة واإلنصررراف لررري المعاملرررةا و رررد التزمرررت ميانمرررار دائمرررا  
بمبادئ العالمية والموضوعية وعدً االنتقائية لي تناول  ضرايا حقروق اإلنسران لري أي بلرد مرم 
بلررردان العررررالما ولرررري الو ررررت نفسرررره، تحرررر  ميانمررررار الجميررررع علررررى أن يتجنبرررروا كليررررا  ممارسررررة 

يسا وتعتقررررد ميانمررررار أن  رررذ  المبررررادئ تشررركل األسرررران الصررررلب  ياجيرررة المعررررايير والتسرررازدو 
للتعاون الردولي لري تعزيرز وحمايرة حقروق اإلنسرانا وانطال را  مرم  رذ  الخلفيرة، مرم الجلري أن 
حكومرررة جمهوريرررة اتحررراد ميانمرررار حققرررت تقررردما  ملموسرررا  لررري مجرررال تعزيرررز وحمايرررة حقررروق 

صررالحة الوينيررة وسرريادة القررانونا ولررذلك، ال ينبغرري أن تكررون اإلنسرران وكررذلك لرري مجررالي الم
  ناه  رارات خاصة ببلدان محددة بعد اآلنا

وكرررريي ديمقراييررررة وليرررردة، تبررررذل ميانمررررار  صررررارى جهررررد ا للتغلررررب علررررى التحررررديات  -175
الحتميرررة باسرررتخداً موارد رررا و وتهررراا وبينمرررا تبرررذل ميانمرررار  صرررارى جهرررد ا مرررم أجرررل إ امرررة 

يررررري، ي نتظرررررر مرررررم المجتمرررررع الررررردولي أن يواصرررررل العمرررررل البنررررراء مرررررع ميانمرررررار مجتمرررررع ديمقرا
 ويساعد اا 

 


