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 احملتويايف
 

 ع()تابمض جدول األءمال: تعزيز  قوق اإلخسان ومحايتها  68البند 
ــة لتحســني التمتــأ ال علــ   قــوق      )ب( ــنلهح البديل مســائل  قــوق اإلخســان لــا ن هلــل ال

 )تابع(اإلخسان واحلريايف األساسية 
 )تابع( االيف  قوق اإلخسان والتقارير املقدمة مض املقرريض واملمثلني اخلاصني  ) (
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 .10/15افتتحت اجللسة يف الساعة  
ز  قــوق اإلخســان   مــض جــدول األءمــال: تعزيــ    68البنــد 
 (A/69/383-S/2014/668و  A/69/36)تابأ( ) ومحايتها
مسائل  قوق اإلخسـان لـا ن هلـل الـنلهح      )ب( 

البديلـة لتحسـني التمتـأ ال علــ   قـوق اإلخسـان واحلريــايف      
ــية ــا األساســـــــــ  A/69/121 و A/69/99 و A/69/97)بأ( )تـــــــــ

 A/69/263 و A/69/261 و A/69/259 و A/69/214 و
 A/69/269 و A/69/268 و A/69/266 و A/69/265 و
 A/69/275 و A/69/274 و A/69/273 و A/69/272 و
 A/69/287 و A/69/286 و A/69/277 و A/69/276 و
 A/69/295 و A/69/294 و A/69/293 و A/69/288 و
 A/69/333 و A/69/302 و A/29/299 و A/69/297 و
 A/69/366 و A/69/365 و A/69/336 و A/69/335 و
 (A/69/518 و A/69/402 و A/69/397 و

 ــااليف  قــوق اإلخســان والتقــارير املقدمــة  ) ( 
ــض املقـــــرريض واملمـــــثلني اخلاصـــــني     A/69/301))تـــــابأ(  مـــ

 A/69/362 و A/69/356 و A/69/307 و A/69/306 و

 و A/C.3/69/4 و A/C.3/69/3 و A/C.3/69/2 و A/69/398 و

A/C.3/69/5) 
ــارو   - 1 ــيدة كيثـ ــة    السـ ــة املعنيـ ــررة اخلاصـ ــة )املقـ الـ

 قوق اإلخسان ن دريتريا(: دثنت ءلى دريتريا الخضـمامها دىل  
ات اقية مناهضة التعذيب وغريه مض ضروب املعاملة دو العقوبـة  
ــها ن دن     ــت ءــض دمل ــة، ودءرب القاســية دو الالدخســاخية دو املهين
تتمــذ دريتريــا التــدابري الواجبــة ملنــأ التعــذيب و ثتــها ءلــى        

 20املنصـو  ءليهـا ن املـارة     االستجابة إلجـراوايف التحقيـق  
مض هذا الصل ودن تنضم دىل بروتوكوله االختيـار.. وقالـت   
دهنــا تشــعر بالتشــجأ ملشــاركة دريتريــا ءلــى مســتو  ءــال  ن   
االستعراض الدور. الشامل الثاين لكنـها رديف دن التن يـذ غـري    
الوان لتوصيايف اجلولـة األوىل والنـهح االختقـائ  الـذ. تتمـذه      

و التوصيايف اليت ُقدمت ن اجلولـة الثاخيـة رليـل ءلـى     دريتريا دزا
ءــدم تــوا ر  لســض النيــة لــديها ن التصــد. للحالــة األليمــة        
حلقــوق اإلخســان ن دريتريــا. وحــجةعت  كومــة دريتريــا ءلــى  
دءارة النظر ن موق ها واألقدام ءلـى قبـول التوصـيايف املتبقيـة     
ــديف د     ــذيب. ودكـ ــة بالتعـ ــيايف املتعلقـ ــدا التوصـ ــ  دديـ ن وهـ

استمرار سلطايف دريتريا ن منأ رخوهلا البلد جعلـها تعمـد ن   
ــاجريض    ــاور مــــأ الالجــــ ني واملهــ ــا دىل التشــ ــياغة تقريرهــ صــ
اإلريتريني املوجوريض ن مخس مـض الـدول األءضـاو. ودهابـت     
بالبلــدان الــيت د تــرر ءلــى ىتلبانــا  ــت الن، دو رريف ءليهــا  

ـــ    ــى املـ ــال  ءلــ ــبيال لالىتــ ــا ســ ــل هلــ ــلب، دن تك ــ وارر بالســ
 الصلة. هايف
ودرر ــت تقــول دخــه بــالرغم مــض ءظاــم األخطــار الــيت    - 2

ــريني     ــض اإلريتـ ــثري مـ ــزال كـ ــا، ال يـ ــض دريتريـ ــال رار مـ ــيا بـ دـ
يواصــلون هــرونم مــض التجنيــد اإلجبــار. ومــض االختــهاكايف    
ــال      ــايف االءتق ــة وءملي ــة الوىتني ــيت تلرتكــب ن ســياق اخلدم ال

ــرار. وا   ــبس االخ ـ ــ   واحلـ ــاز التعسـ ــري  واال تجـ ــوال غـ أل ـ
ــائ      ــام القضــ ــار  النظــ ــل خــ ــجون والقتــ ــاخية ن الســ اإلخســ
واالخت ــاو القســر. والتعــذيب، وبــاألخب ن دءقــاب حماولــة 

. وتــزرار 2013الثاين/ينــاير  كــاخوناالخقــالب الــيت جــريف ن 
هــــذه األ ــــوال ت اقمــــا جــــراو تــــدهور االقتصــــار ووجــــور  
مســـتويايف منـــذرة للجـــو  وخقـــب املنـــا أ وضـــع  الرءايـــة 

حية وسلبل احلصول ءلى الدواو مما حيمـل اإلريتـريني ءلـى    الص
 التماس العال  الباهظ التكل ة ن البلدان اجملاورة.

ــاجريض دىل    - 3 ــريني املهـ ــدر اإلريتـ ودرر ـــت تقـــول دن ءـ
ــام     ــذ ء ــاورة تضــاء  من ــدان اجمل ــض  2013البل دىل  2000م

الثاين/ينــــاير  كــــاخونحــــمب حــــهريا. و يمــــا بــــني  4000
، وصــــــل دىل ديطاليــــــا بــــــالقوارب 2014 /ســــــبتمرديلولو

دريتريًا. كما بلغ ءـدر ملتمسـ  اللجـوو اإلريتـريني      32 537
 2014مســتويايف غــري مســبوقة:   ــ  الربــأ الثالــ  مــض ءــام 
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مـض   44دريتر. بطلبايف للجـوو ن   14 600تقدم ما دمجاليه 
البلــدان الصــناءية، وهــو مــا مثلــل ربــأ الســنة األءلــى ءلــى         

ــأ   اإلىتــالق بالنســبة هلــ   ــض مطل ــداو م  2014ذه اجلنســية. وابت
مـض العـام خ سـه،    األول/دكتـوبر   تشـريض و ت  لول منتص  
مــــض القصةــــر اإلريتــــريني منــــهم  4 000وصــــل دىل ديطاليــــا 

غري مصحوبني، وهو رقم ال يشمل دءدار مـض قضـوا    3 200
ــذيض      ــال الـ ــلالو األىت ـ ــروب. ورديف دن هـ ــالل اهلـ ــى مسـ ءلـ

ن  واالختـهاك هربـا مـض    يعرةضون دخ سهم ألقصى ررجايف الع
التجنيــد اإلجبــار. دو ســعيا لالخضــمام دىل د ــرار دســرهم دو      

 لتحسني دوضاءهم يستأهلون دن ينالوا محاية استثنائية.
استرسلت تقول دن التجنيد اإلجبار. غري حمدر املـدة  و - 4

الذ. استلهل العمل به دصال كرخـامح لبنـاو الدولـة، هـو الـدا أ      
وقــد وصــ ته جلنــة اخلــراو التابعــة   ،رينيالرئيســ  هلــروب اإلريتــ

ملنظمة العمل الدولية بأخه ءمـل جـر.. ودوضـحت دن ىتـالب     
ــاين  ــ  الثـ ــر الصـ ــدون   ، وءشـ ــرا، يلجنـ ــزال قاصـ ــهم ال يـ بعضـ

ــأ ءــدم وجــور      ــ . وم ــدريب العســكر. اإللزام ــون بالت ويللحق
برخامح حامل للتسريح مـض اخلدمـة يقضـ  معظـم اجملنـديض جلـل       

خلدمة لقاو راتب زهيد،  إها  اولوا التهرب  يانم العملية ن ا
مض التجنيد دو ال ـرار مـض اخلدمـة واجهـوا ءقوبـة السـجض ملـدة        

د ــرار دســرهم للعقــاب دها تصـل دىل مخــس ســنوايف، دو تعـرض   
يتســض اقت ــاو دثــرهم. وال ظــت دن النســاو معرضــايف ءلــى    د

وجه اخلصو  ملمـاىتر االءتـداو اجلنسـ  سـواو مـض املسـلولني       
 تبة ن سلسلة القيارة دو مض األقران.األءلى ر

ورءت احلكومة اإلريترية دىل وضأ  د زمين للمدمـة   - 5
الوىتنية والوصول به دىل مدته املنصو  ءليها ن األصـل وهـ    
مثاخيــة ءشــر حــهرا، ودهنــاو التــدريب اإللزامــ  لطــالب الصــ    
الثاين ءشر ن معسكر سوا للتدريب العسكر.، ووق  معاقبة 

ــرار دســر   ــض    د  ــاريض م ــد دو ال  ــض التجني ــهربني م األحــما  املت
اخلدمة، ووضأ برخامح حامل للتسريح مض اخلدمة. كما رءـت  

اجملتمأ الدويل دىل التأكيد ءلى رهـض التعـاون اإلئـائ  باسـتي او     
دريتريا ءمليايف تك ل نا ديالو العناية الواجبة لالمتثال للقواءـد  

حمدورًا ءلى األقل مـض   الدولية حلقوق اإلخسان، ودن يسبغ قدرًا
احلمايـــة ءلـــى ال ـــاريض مـــض دريتريـــا، وبـــاألخب القصةـــر غـــري  

 املصحوبني و قًا ملبدد ءدم اإلءارة القسرية.
ــول د. مــض     - 6 ــالنظر دىل ءــدم مث ــه ب ــة دخ واختتمــت قائل

املـــدةءى ارتكـــانم اختـــهاكايف دمـــام العدالـــة  ـــت الن،  إهنـــا  
نـة للتحقيـق ن   تر ب بقيام جملس  قـوق اإلخسـان بإخشـاو جل   

مجيأ االختهاكايف املدءى نا حلقوق اإلخسان ن دريتريا، وهـ   
اختــهاكايف تتــرك اثــارًا واســعة النطــاق وتكتســ  بلعــدًا دخســاخيا  
ءميقا. وكرريف ءرضـها دجـراو  ـوار صـريح وجمـدت وم تـو        
مأ  كومة دريتريا مشدرة ءلى دمهية معاملة مجيأ األحـما   

هم املتأصلة بصرف النظـر ءـض   بشكل دخساين مأ ا ترام كرامت
الظـــروف الـــيت يوجـــدون  يهـــا. وىتالبـــت احلكومـــة بإ هـــار  
ــا       ــ  ن ــوق اإلخســان ودن ت  ــال  ق ــا ن جم ــا اللتزامان ا ترامه

 باختاه خطوايف ملموسة لتعزيز  قوق اإلخسان ن دريتريا.
ــيد تســـ ا.  - 7 ــر املقـــررة     السـ ــا(: قـــال دن تقريـ )دريتريـ

ــذ. حيــو.  اخلاصــة،  ــاوايف ال ــة جارارء ــض الصــحة،     ــة م ءاري
ينطلق مض روا أ سياسية ويهـدف دىل د ـدا  تغـيري للنظـام ن     

االســـتقالل والةاهــــة  ملبـــار   دريتريـــا. وقـــال دخـــه باملمال ــــة    
واملوضوءية، يوجه التقرير سهامه بشكل  اد حنو بلده بسـبب  

ــى      ههنجــ ــه االســتراتيج  ءل ــد. ن احلوكمــة وموقع ــري التقلي غ
رايف مـض  ذ  التقرير بأخه جتميـأ لشـ  سا ل البحر األمحر. ووص

ــى     ــة ءل تقــارير ســنوية حلقــوق اإلخســان ومواقــأ سياســية ءدائي
اإلخترخت ومنا ذ التواصـل االجتمـاء ، ودحـار دىل دخـه يتضـمض      
حهارايف مـض ىتـالجل جلـوو والجـ ني را عهـم األول هـو التمـاس        

غري احملتمـل  اللجوو ن البلدان املتقدمة النمو، ومض مث يكون مض 
ــا ــر    اءتب ــهورا هو. مصــداقية. ودضــاف دن التقري ــل رهم ح يغ 

ديضا ءض دثبايف رور اال تالل واجلزاوايف غري العارلة امل روضـة  
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ءلــى دريتريــا ن دءاقــة اتــأ ســكاهنا الكامــل  قــوق اإلخســان،    
ويتجاهل ما  ققه بلده مض ئو اجتمـاء  واقتصـار. وسياسـ     

 منذ  صوله ءلى االستقالل.
ررة اخلاصــة وقــد اختحلــت ءــدة ومضــى يقــول دن املقــ - 8

ص ايف، مدءية وحمامية وحاهدة وقاضية، اختهكت مبـدد ءـدم   
ودصـبحت مـض   املتحدة  األممالتدخل املنصو  ءليه ن ميثاق 

مث مشكلة بدال مـض دن تكـون  ـاًل. واختقـل دىل احلـدي  ءـض       
برخامح اخلدمة الوىتنية ن دريتريا  قال دن هـذا الرخـامح الـذ.    

ءدة بلدان يوص  ءلى حنو  اد بأخه جتنيـد   يوجد له مثيل ن
ــار. غــري حمــدر املــدة وءمــل جــر.. ودضــاف دن رءــوة     دجب
املقررة اخلاصـة تعليـق هـذا الرخـامح بـالرغم مـض املمـاىتر الـيت         
اثلـها القـوايف احملتلـة مـض حـأخه دن يعيـق ءمليـة التعب ـة، و نــأ         
ــة وتعزيــ    ــة البي  ز املشــاركة الشــعبية للمــواىتنني ن جهــور محاي

 البنية األساسية، وه  مشاركة تستحق الثناو ال اإلراخة.
وءالوة ءلى هلل،  ـإن دخشـاو جلنـة التحقيـق الثالثيـة       - 9

املعنية  قوق اإلخسـان ن دريتريـا وتعـيني املقـررة اخلاصـة  يهـا       
سـيما   ءمل زائد ءلى احلاجة وينطلق مض روا أ سياسية ، وال

ية االسـتعراض الـدور.   ن ضوو مشاركة دريتريا التامة ن ءمل
ــها ن     ــا من ــال دن املقــررة اخلاصــة ســيكون مطلوب الشــامل. وق
درائها لدورها املزرو ، دن تقدم تقريـريض متـداخل  ال حـو ،    
ممــا يقــوض اســتقاللية اللجنــة واملقــررة اخلاصــة. ودضــاف دخــه   
كــان مــض األ ــر  دن تلســتمدم ميزاخيــة هــذيض الكيــاخني الــيت    

ة ماليـني روالر ءلـى حنـو مثمـر ن بنـاو      تقدةر جمتمعة لبلغ مثاخي
مركــزيض دو ثالثــة مراكــز للصــحة دو التعلــيم ن دريتريــا دو ن  
د. بلد خام اخر. ون هـذا السـياق، رءـا باسـم بلـده دىل دهنـاو       

 هاتني الواليتني كلتيهما.
ــى     - 10 ــة ءلـ ــزاوايف امل روضـ ــأن اجلـ ــول بـ ــى دىل القـ ومضـ

ا الـذ. يـلثر خاصـة    دريتريا  اليـا، واسـتمرار ا ـتالل دراضـيه    
ــارن       ــأن يق ــال، دجــدر ب ــايف الضــعي ة كالنســاو واألىت  ن ال  

ــهاكايف       ــة دحــد دحــكال اخت ــاء   يكــون بالتبعي ــاب اجلم بالعق
 قـــوق اإلخســـان ديالمـــًا. ودوضـــح دن اإلحـــارة دىل هـــاتني      

ــتني ال ــا دن تلتمــذا دو تلســتمدما كــذريعتني دو     العقب يلقصــد ن
 تواجهها دريتريا ن جمـال  مرريض لتورية التحديايف الصعبة اليت

 قوق اإلخسان، ودئا اهلدف منـها هـو وضـأ األمـر ن خصـابه      
 يما يتعلق  الة  قوق اإلخسان ن بلـده ووصـ  واقـأ ءـارة     

ن التنميـة والقضـاو ءلـى     يلنكر دو يلتجاهل. ودكـد دن احلـق   ما
بـد دن رـر. التعامـل     ال قر مسائل دساسية حلقوق اإلخسان ال

 مجاء . معاجلتها بشكلمعها جبدية و
وقــال ديضــا دخــه ال يوجــد بلــد يســتطيأ دن يــدةء  دخــه   - 11

استوىف مجيـأ التزاماتـه املتعلقـة  قـوق اإلخسـان، ودن  كومـة       
دريتريا وحـعبها يعمـالن لثـابرة ن سـبيل التصـد. للتحـديايف       
ــديف ن هــذا      ــه دب ــة ن هــذا اجملــال. ودضــاف دن  كومت املتبقي

ة رســتور جديــد ودخشــأيف خظامــا     اإلىتــار اســتعدارها لصــياغ  
ــى القواءــد الشــعبية يهــدف دىل     سياســيا تشــاركيا مرتكــزًا ءل
توىتيــد احلوكمــة الرحــيدة. كمــا الرىتــت بشــكل خشــا مــأ    

الســامية حلقــوق اإلخســان وقبلــت ن  املتحــدة  األمــمم وضــية 
دىتــار االســتعراض الــدور. الشــامل الثــاين زهــاو مائــة توصــية   

ن، كمـا اخضـمت دىل ات اقيـة    تغط  ىتي ا واسعا حلقوق اإلخسـا 
ملناهضــة التعــذيب. ودوضــح دن يلســمح للنســاو املتحــدة  األمــم

ن دريتريا بالتملل العقار. لا ن هلل  يـازة األراضـ  كمـا    
 دصلض ءلى دجر مساو  ءض العمل املتساو..

واسترســل يقــول دن املمارســايف الضــارة مثــل تشــويه   - 12
بكر والعن  العـائل  هـ    األءضاو التناسلية لإلخا  والزوا  امل

ممارسايف حيظرها القـاخون. ودوضـح دن النسـاو دظـني بـثالثني      
ن املائة مض مقاءد اجمللـس الـوىتين ن دريتريـا كمـا اـثلض ُثُلـ        
قضاة احملاكم احملليـة. وقـد تلرمجـت ات اقيـة القضـاو ءلـى مجيـأ        
دحكال التمييز ضد املردة دىل لغايف حملية وجـر  خشـرها ءلـى    
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أ، وكاخت دريتريـا د ـد دوائـل البلـدان الـيت قـدمت       خطاق واس
 تقريرها الوىتين ءض منها  ءمل بيجني.

ودوضح دن  كومته وسةعت خطـاق احلقـوق األساسـية     - 13
ــة ن   ــارية ودتا ـــت اخلـــدمايف االجتماءيـ ــة واالقتصـ االجتماءيـ
ســائر دحنــاو دريتريــا لــا ن هلــل ن املنــاىتق النائيــة، ودهنــا تــو ر   

تدريب اجملاخية ن املستويايف التعليمية االبتدائيـة  التعليم و ر  ال
والثاخوية واجلامعية ساءية دىل دقيق هدف تو ري التعلـيم جلميـأ   
املواىتنني. واكنت دريتريـا مـض دقيـق خ ـف مل ـت ن معـدل       
و يايف األىت ال رون سض اخلامسة ون معدل و يـايف األمهـايف   

ــا و ـــريوس خقـــب املناءـــة   ــار املالريـ البشـــرية/ ومكا حـــة اختشـ
 6 و 5 و 4اإليدز، واستو ت مض مث األهداف اإلئائية لألل يـة  

 .7 و 3و  2كما دهنا ءلى مسرية دقيق األهداف 
وءــالوة ءلــى دن دريتريــا تســجل دقــل معــدل الختشــار  - 14

 ريوس خقب املناءة البشرية/اإليدز ن د ريقيا، ختلـو ديضـًا مـض    
األىت ـال  يهـا    حلل األىت ال واحلصبة ويقتـرب معـدل دصـني   

ن املائـــة. ودكـــد دن دريتريــا تســـاخد محـــاليف   100دىل خســبة  
تو ري الـدءم الكامـل لألىت ـال ولـيس محـاليف جتنيـدهم، كمـا        
تقدم املساءدة دىل دىت ال الشوار  وتعمل ءلى درمـا  األيتـام   
ن األسر املمتدة دو ن رور العيش اجلماء  هار ـة دىل القضـاو   

قائال دن احلوار البنةـاو والتعـاون    ءلى مالجئ األىت ال. واختتم
ءض ىتريق الية االستعراض الدور. الشامل مهـا م تـا  دقيـق    
التقـــدم ن املســـتقبل. ودضـــاف دن مجيـــأ دصـــحاب املصـــلحة  
الذيض يت همون التحديايف الـيت تواجههـا دريتريـا ودءربـوا ءـض      
تضــامنهم مــأ بلــده  كنــهم دن يطم نــوا دىل دن  كومتــها لــض  

 قــــوق اإلخســــان وبلــــو  األهــــداف  تقعــــد ءــــض النــــهوض
 االجتماءية والسياسية املهمة األخر .

(: املتحـــدة األمريكيـــة الواليـــايف)الســـيدة هـــاملتون  - 15
قالــت دن مــواىتين دريتريــا يســتحقون  كومــة منتمبــة بطريقــة 
 رة وءارلة وح ا ة دترم ما هلم مض  قوق اإلخسان. وقالـت  

ا ن االســـتعراض دن بلـــدها يشـــعر بالتشـــجأ ملشـــاركة دريتريـــ
ــمامها دىل ات اقيـــة   2014الـــدور. الشـــامل ن ءـــام    وباخضـ

ــالقلق دزاو اتســا       ــزال يشــعر ب ــه ال ي ــذيب، لكن مناهضــة التع
خطـــاق اختـــهاكايف  قـــوق اإلخســـان امُلبلتـــغ نـــا الـــيت ترتكبـــها 
احلكومة اإلريترية. ومض هنا دـ  الواليـايف املتحـدة  كومـة     

 تــرام حلقــوق اإلخســان  دريتريــا ءلــى دبــداو قــدر دكــر مــض اال  
وتقدمي معلومايف ءض دماكض وجور السجناو وما يو ر هلم مـض  
ــب      ــى االســتجابة لطل ــا ءل ــة دريتري ــة. كمــا دــ   كوم رءاي
املقــررة اخلاصــة زيــارة البلــد والعمــل مــأ جلنــة التحقيــق املعنيــة 
 قــوق اإلخســان ن دريتريــا. ودحــاريف دىل التوصــيايف الــواررة  

ــررة اخلاصـــ  ــر املقـ ــض  A/HRC/26/45ة )ن تقريـ ــاولت ءـ ( وتسـ
اخلطــوايف اإلضــا ية الــيت  كــض للمجتمــأ الــدويل اختاههــا مــض   

 دجل معاجلة احلالة ن دريتريا.
)املراقبة ءض االدـار األورو((: قالـت    السيدة تشامبا - 16

ــا ن االســتعراض    ــدور. دن و ــدها ير ــب لشــاركة دريتري ال
الشامل واخضمامها دىل ات اقية مناهضـة التعـذيب، لكنـه يشـعر     
ــد       ــض البل ــاريض م ــا  خســبة الســكان ال  ــق دزاو ارت  ــق القل بعمي
ختيجــة الختــهاكايف  قــوق اإلخســان والتجنيــد العســكر. غــري  
احملدر املـدة. ورءـت دريتريـا باسـم االدـار األورو( دىل تن يـذ       

ــدور. الشــامل و   ــا ن  توصــيايف االســتعراض ال ــل التزامان دمة
جمال  قـوق اإلخسـان. ورءـت دريتريـا ديضـا دىل املشـاركة ن       
 وار بنةاو ومن تح بشـأن  الـة  قـوق اإلخسـان والتعـاون مـأ       

 املقررة اخلاصة وجلنة التحقيق.
ــه    - 17 ــأ الـــدويل دن ي علـ ــا  كـــض للمجتمـ ــاولت ءمـ وتسـ

للمساءدة ن تن يذ توصـيايف املقـررة اخلاصـة بضـرورة توقـ       
ومـة دريتريـا ءـض تطبيـق اخلدمــة الوىتنيـة غـري احملـدرة املــدة         ك

وتســريح اجملنــديض الــذيض اســتكملوا مثاخيــة ءشــر حــهرا مــض        
اخلدمة ووضأ  د لال تجاز التعس  ، والتحقيـق ءلـى وجـه    
السرءة ن ارءاوايف القتـل خـار  النظـام القضـائ  والتعـذيب      

http://undocs.org/A/HRC/26/45
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يــة واالغتصــاب واالختــهاك اجلنســ  راخــل خظــام اخلدمــة الوىتن 
ــام القضــاو. وىتلبــت دىل املقــررة        ــة مثــول مرتكبيهــا دم وك ال

لزيــد مــض اإلســهاب د ضــل املمارســايف      اخلاصــة دن تعــرض 
ــيت تســتثمر ن    ــق ملسســايف األءمــال ال ــة بتطبي ــا  املتعلق دريتري

التوجيهيـــة بشـــأن األءمـــال التجاريـــة املتحـــدة  األمـــمملبـــار  
 و قوق اإلخسان.

تليــد  دن كوبــا ال )كوبــا(: دوضــح الســيد رورريغيــز - 18
القرارايف دو الواليايف اخلاصة الـيت ختـتب  قـوق اإلخسـان ن     
ــايف     ــذه الليـ ــًا دىل دن هـ ــأ هلـــل دساسـ ــدرة، ودرجـ ــدان حمـ بلـ
تســـتهدف بلـــدان اجلنـــوب بشـــكل غـــري متناســـب. ورد  دن 
 قــوق اإلخســان تتعــزز بــاحلوار والتعــاون احلقيقــيني، ودقيقــًا  

امل  ثل الليـة ال عالـة   لذلل اءتر دن االستعراض الدور. الش
 لضمان التعاون الدويل.

)النـــرويح(: دءـــرب ءـــض قلـــق بلـــده  الســيد هيلـــد.  - 19
الشديد جراو االختهاكايف املستمرة حلقوق اإلخسـان ن دريتريـا   
اليت تليت اثارا ءكسـية ءلـى احليـاة اليوميـة لإلريتـريني وتـد أ       
ــى مشــاركة       ــ  ءل ــرار. ودث ــض الســكان دىل ال  ــب كــبري م جباخ
دريتريــا ن االســتعراض الــدور. الشــامل ورءــا  كومــة هــذا    
البلد دىل التعاون مأ املقررة اخلاصة مض دجل تن يـذ التوصـيايف   

( وتن يــــــذ توصــــــيايف A/HRC/26/45الــــــواررة ن التقريــــــر )
االســتعراض الــدور. الشــامل. ودضــاف دخــه ن ضــوو ءــدم       

احلكومة اإلريترية للتعاون، يتساول ءما  كض للـدول  استعدار 
دن ت عله لتحسـني  الـة  قـوق اإلخسـان ن دريتريـا دكثـر مـض        
االكت ـــاو بتوجيـــه الـــدءوة املســـتمرة دىل  كومـــة هـــذا البلـــد  

 لاللراط ن مثل هذا التعاون.
ــديض  - 20 ــاو    الســيد ءمــار ال ــال دن احلــوار البن )مصــر(: ق

ــتمدام اليـــايف  قـــوق  والتعـــاون بـــني الـــدول األء  ــاو واسـ ضـ
اإلخسان هو السبيل لتناول  الـة  قـوق اإلخسـان ن د. بلـد.     
ودضــــاف دن مصــــر تشــــجأ  كومــــة دريتريــــا ءلــــى تن يــــذ 

التوصيايف اليت قبلت نا ن دثناو االستعراض الـدور. الشـامل   
ــااليف   ــدءو وكـ ــا تـ ــدة  األمـــمكمـ ــلحة املتحـ ودصـــحاب املصـ

دريتريـــا ن ميـــدان  الخـــريض دىل رءـــم اجلهـــور الـــيت تبـــذهلا     
 اإلخسان.  قوق
)سويسرا(: قالت دن و دها يأمـل دن   السيدة مشيديف - 21

يلر. دخشـاو جلنـة التحقيـق املعنيـة  قـوق اإلخسـان ن دريتريـا        
ملخرًا دىل دسني احلالة الـيت ال تـزال مبعثـا للقلـق البـالغ رغـم       
االلتزامايف الدولية الواقعة ءلى ءاتق هذا البلـد  مايـة  قـوق    
اإلخسان، وكرريف النـداوايف الـيت يوجههـا اجملتمـأ الـدويل مـض       
ــة بصــورة       ــت دن سويســرا قلق ــة. وقال ــذه الغاي ــق ه دجــل دقي
خاصــــة مـــــض ءمليـــــايف القتــــل خـــــار  النظـــــام القضـــــائ    
ــار. غــري احملــدر املــدة     ــد اإلجب واالخت ــاوايف القســرية والتجني
والعمل اجلر. والقيـور امل روضـة ءلـى احلـق ن  ريـة التعـبري       

ــا،     و ــايف ن دريتريـ ــويض اجلمعيـ ــلم  وتكـ ــأ السـ ــة التجمـ  ريـ
و ثت البلد ءلى اختاه خطـوايف للتصـد. هلـذه االختـهاكايف.     
وتساولت ءـض د. التحـديايف ن جمـال  قـوق اإلخسـان رـب       
دن حيظى بأولوية  ت يتس  النهوض  مايـة  قـوق اإلخسـان    
ن دريتريا وضـمان اسـكها بااللتزامـايف الدوليـة الواقعـة ءلـى       

 اتقها ن جمال  قوق اإلخسان.ء
)دثيوبيا(: قـال دن لعمـل املقـررة اخلاصـة      السيد دليمو - 22

تبعــايف هائــل بالنســبة إل ــالل الســالم واالســتقرار ن املنطقــة  
اليت يقأ  يها بلده. ورءا ممثل كوبا دىل الرجـو  للرسـالة الـيت    
قدمتــها دثيوبيــا دىل رئــيس جملــس التنســيق حلركــة بلــدان ءــدم   

از، وا  دن تستمر كوبا صديقة للمنطقة رون اإلقليميـة  االحني
 اليت تقأ  يها دثيوبيا.

ــيد  - 23 ــا الســ ــاخغوتيتيواخــ ــح دن   ماتــ ــوارور(: دوضــ )دكــ
دكـوارور ال تليـد قـرارايف  قــوق اإلخسـان الـيت ختـتب ببلــدان       
حمدرة ألهنا قـرارايف دركهـا روا ـأ سياسـية وال دمـ   قـوق       

ــداب   ــلر. ءــارة دىل تقــويف  اإلخســان. ودضــاف دن هــذه الت ري ت
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ــدور.     ــايف التعــاون الــدويل القائمــة لــا  يهــا االســتعراض ال الي
ــة       ــدان املتقدم ــا البل ــا  يه ــدان ل ــأ البل الشــامل. وال ــظ دن مجي
النمو تواجه دديايف، واقتر  دن توجه البلـدان الـيت تقـ  وراو    
ــاجريض       ــوق امله ــة  ق ــة دكــر حلماي ــرارايف هايف الصــلة ءناي الق

 ن يني وتقليل دوجه ءدم املساواة ن راخلها.والالج ني وامل
)جيبـويت(: دوضـحت دن     سـض خضرة دمحد السيدة  - 24

احلالة اخلطرية حلقوق اإلخسان ن دريتريا الـيت وصـ تها املقـررة    
ــاألخب    ــا وبـ ــريان دريتريـ ــا دىل جـ ــا ديضـ ــد ب ثارهـ ــة اتـ اخلاصـ
ة جيبويت اليت يلوه نا العديد مض الالج ني وال اريض مـض اخلدمـ  

الوىتنيـــة رون د. دمـــل ن ءـــورنم دىل الـــوىتض. ودضـــا ت دن  
ارت ــا  ءــدر اإلريتــريني الــذيض قضــوا ن املأســاة الــيت وقعــت    
ءلــى مقربــة مــض حــواىتئ المباروســا، ومنــهم خســاو ودىت ــال،  
كاخــت حلظــة كاحــ ة جلملــة مــض األســباب، منــها ضــمامة        
 االختهاكايف اليت ر عت باإلريتريني دىل ال رار خار  بلدهم.

ور بــت باســم جيبــويت بتوســيأ خطــاق واليــة املقــررة    - 25
اخلاصة ودخشاو جلنة التحقيق املعنية  قوق اإلخسـان ن دريتريـا.   
وقالت دن و دها يشعر بالقلق دزاو تقاءس السـلطايف اإلريتريـة   
ءض التعاون مـأ املقـررة اخلاصـة، وحـجعت احلكومـة اإلريتريـة       

 ني بواليايف ن دىتار ءلى الدخول ن  وار جار مأ مجيأ املكل
اإلجراوايف اخلاصة. ورءت احلكومـة اإلريتريـة ديضـا دىل زيـارة     
التعاون مأ الليايف اإلقليمية حلقوق اإلخسـان ءـض ىتريـق تن يـذ     
ــة    قــرارايف اللجنــة األ ريقيــة حلقــوق اإلخســان والشــعوب كدالل
ءلى  لسض النية ن هذا املقـام. ور ـب و ـدها باجملـااليف هايف     

درنا املقررة اخلاصة وتوصيانا املتعلقـة بالقضـاو   األولوية اليت  
ءلى سياسة دىتالق النار بقصد القتل والتجنيد اإلجبار.  ضال 

مـأ  للمعاهـدايف و  األمـم املتحـدة  ءض تعزيز التعـاون مـأ هي ـايف    
اهلي ايف اإلقليمية، ودىتالق سـرا  السـجناو لـض  ـيهم السـجناو      

 السياسيون الذ. يلحتجزون رون دراخة.

رر ت تقول دخه بالنظر دىل اتسا  خطـاق اختـهاكايف   ود - 26
 قــوق اإلخســان وءمليــايف اال تجــاز الســرية الــيت دــد  ن  
دريتريــا، تشــعر  كومتــها بــالقلق ءلــى مصــري ســجناو احلــرب  
اجليبــوتيني احملتجــزيض ن دريتريــا. وىتالبــت احلكومــة اإلريتريــة  
بوجوب ضمان السـالمة البدخيـة للجنـور اجليبـوتيني والسـما       
للجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر بالوصــول دلــيهم  ــت يتســ    
ــور      ــاكض وجـ ــض دمـ ــايف ءـ ــى معلومـ ــول ءلـ ــاو احلصـ رون دبطـ
احملتجزيض ود وال ا تجازهم. ون اخلتام  ثلت باسـم و ـدها   
احلكومــة اإلريتريــة ءلــى االمتثــال لاللتزامــايف الدوليــة حلقــوق  

 .املتحدة األمماإلخسان واأل كام هايف الصلة مليثاق 
)مجهوريـة  ةويـال البولي اريـة(:     السيد بو يـدا بريتـو   - 27

ــوق     ــائ  حلقـ ــتمدام االختقـ ــى االسـ ــده يعتـــرض ءلـ ــال دن بلـ قـ
اإلخسان لتحقيق دغراض سياسية اختهاكا للمبـار  املكرةسـة ن   

، ويشــجب دخشــاو اليــايف ختــتب ببلــدان املتحــدة األمــمميثــاق 
حمــدرة مــض دجــل دقيــق دهــداف سياســية. ودضــاف دن تقــدمي   
تقارير دركها روا أ سياسـية تسـتهدف بلـدان بعينـها ينتـهل      

بــد دن   مبــار  العامليــة واملوضــوءية وءــدم االختقائيــة الــيت ال     
تكون موضأ اال ترام ءند التصد. ملسائل  قـوق اإلخسـان.   
واقتناءا مض بلده بأن هذه التقارير تقوض والية جملس  قـوق  

 ـراز مزيـد مـض    اإلخسان، تدءو  ةويال دىل مواصلة اجلهـور إل 
التقـــدم ن العمـــل القـــيةم الـــذ. دمكـــض د ـــازه صـــوب تن يـــذ  

 الوالية. هذه
)دملاخيـــا(: رءـــت  كومـــة دريتريـــا دىل     الســـيدة الك - 28

التعاون مـأ املقـررة اخلاصـة وجلنـة التحقيـق مـض دجـل التصـد.         
لالختــهاكايف اجلاريــة حلقــوق اإلخســان ن دريتريــا، وال ســـيما      

حملـــدر املـــدة والقتـــل خـــار  النظـــام  التجنيـــد اإلجبـــار. غـــري ا
القضـــائ  و ـــااليف االخت ـــاو القســـر. واال تجـــاز التعســـ   
واالءتقــــال والتعــــذيب واأل ــــوال الالدخســــاخية ن الســــجون، 

ــان   و ــا دها كـ ــريف ءمـ ــيني. واست سـ ــجناو السياسـ ــا  السـ دوضـ
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بوســأ املقــررة اخلاصــة دن توصــ  بــأ. ممارســايف  ضــلى  يمــا   
ــني ا   ــق بالتعــاون املشــترك ب ــدان يتعل دف مكا حــة نريــب  نــلبل

البشـر واالجتــار نـم. وقالــت دهنـا تــور ديضـا دن تعــرف الكي يــة     
اليت  كض للمجتمأ الدويل دن يعمل نـا مـأ دصـحاب املصـلحة     
مض اإلريتريني مض دجل دسـني األ ـوال املعيشـية ألبنـاو دريتريـا      
وزيــارة ت ــابهلم باملســتقبل، دخــذا بعــني االءتبــار ءلــى وجــه        

 تحديايف اليت ي رضها حباب املهاجريض.الاخلصو  
ي  )الصـني(: اسـتهلت قائلـة دن الصـني      السيدة واخغ - 29

ردبت ءلى رءم تعزيز  قوق اإلخسان مض خالل احلوار البنةـاو  
ــدان    ــة ببلـ ــايف املمتصـ ــرارايف والليـ ــاون وءارضـــت القـ والتعـ
حمدرة. ودقرارا مـض الصـني بالتحـديايف العديـدة الـيت تواجههـا       

ــام ، انــت دن ينظــر اجملتمــأ الــدويل دىل   دريتريــا بوصــ  ها بلــد خ
 الة  قوق اإلخسان ن هذا البلد بطريقة ملتجرةرة ودن يـدخل  

 مأ  كومته ن تعاون و وار بنةاو.
)الصــومال(: ىتالــب  كومــة   بــري. –الســيد بــري.  - 30

دريتريا باالمتثـال للليـايف اإلقليميـة والدوليـة حلقـوق اإلخسـان       
قيــق التابعــة جمللــس  قــوق اإلخســان، محايــًة لــا  يهــا جلنــة التح

 حلقوق حعبها وباألخب ال  ايف األحد ضع ا  يه.
(: قالــت ديــران اإلســالمية مجهوريــة) الســيدة  اريــايت - 31

دن بلــدها يــر ف تعــيني املكل ــني بواليــايف ن دىتــار دجــراوايف  
خاصة والقرارايف اليت ختـتب ببلـدان حمـدرة. ودحـاريف دىل دن     

خســـان ن مـــ رب سياســـية لـــا ن هلـــل  اســـتغالل  قـــوق اإل
االستهداف االختقائ  لبلدان حمدرة  ثل اختهاكا ملبـار  ميثـاق   

 بد مض  ظره. والاملتحدة  األمم
والعنــاويض )دريتريــا(: قـال دن البياخـايف    السـيد تسـ ا.   - 32

البارزة اليت تكرريف ن بياخايف ءدر مض املمثلني جـاويف تأكيـدا   
د ـــدا  تغـــيري للنظـــام ن    ة دىلملمططـــانم السياســـية الراميـــ  

لزمها هلـــل. ودضـــاف دن املمطـــا بـــأ. وســـيلة يســـت دريتريـــا
يقــــوم ءلــــى ترســــي  م هــــوم ءــــض   دســــلوبا ن العمــــل يتبــــأ

ــه ــة حلقــوق اإلخســان. و ــذر املمــثلني      كومت باءتبارهــا معاري
يرمــ   بيتــه مــض زجــا  الكــان الــذيض اختقــدوا دريتريــا بــأن مــض 

 الناس باحلجارة.
ــيدة  - 33 ــارو السـ ــة    كيثـ ــأن  الـ ــة بشـ ــررة اخلاصـ )املقـ

 قوق اإلخسان ن دريتريا(: قالت دن ءلى  كومة دريتريـا دن  
تتمذ خطـوايف ملموسـة لكـ  تـوائم سياسـانا وممارسـانا مـأ        
التزامانا ن جمال  قوق اإلخسان. ورغـم التقـدم الـذ. دمكـض     
د رازه ن بعـف اجملـااليف  ـأن  قـوق اإلخسـان مترابطـة ولـض        

د. هنح تـدرر  ال يعطـ  دمهيـة متسـاوية جلميـأ       يكون بوسأ
 قــوق اإلخســـان دن حيـــد  تــأثريًا  عـــاال. ورديف دن الشـــرط   
األول لبناو الثقة هو وجـوب  ـتح احلكومـة ألبـواب السـجون      
وك الــة اإل ــرا  غــري املشــروط ءــض مجيــأ ســجناو الضــمري        

 واحملتجزيض تعس ا.
 العـيش  وقالت دخـه ينبغـ  دن يكـون لقـدور اإلريتـريني      - 34

متحــرريض مــض اخلــوف الــدائم مــض دمكاخيــة تعرضــهم لالءتقــال  
دســرهم. وال بــد دن يكــون بوســعهم دن د ــرار التعســ   هــم دو 

اختهاكايف ملـا هلـم    يعتمدوا ءلى سيارة القاخون ن  الة  دو 
ــى دــد. هــذه      ــارريض ءل ــوا ق مــض  قــوق اإلخســان، ودن يكوخ

دن تن يـذ   االختهاكايف رون خوف مض االختقـام. ومضـت تقـول   
حــرط مســبق ن هــذا الشــأن إلهنــاو ثقا ــة   1997رســتور ءــام 

اإل اليف مـض العقـاب. ورديف دخـه لكـ  يتـا  لإلريتـريني دقيـق        
د المهــم لســتقبل د ضــل ودريــرهم مــض اخلــوف مــض اخلدمــة    
الوىتنيــة غــري احملــدرة املــدة،  أهنــا تكــرر رءونــا لوضــأ برخــامح   

ب العسـكر. اإللزامـ    حامل للتسريح مض اخلدمة ودلغاو التدري
لطـالب الصــ  الثــاين ءشــر. واءتــريف دن قيــام جمتمــأ م تــو   
حيتــرم  ريــة التعــبري والتجمــأ رــب دن يتــدءم بتشــجيأ منا ــذ   
ــدين.     ــأ املـ ــايف اجملتمـ ــغيل منظمـ ــة تشـ ــتقلة و ريـ ــالم املسـ اإلءـ
وللتأكد مض د ـراز تقـدم، ال بـد ديضـا مـض دتا ـة السـبيل دمـام         
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ة املقررة اخلاصة، لـدخول دريتريـا،   اليايف الرصد لا ن هلل الي
 وال بد دن تتعاون دريتريا مأ جلنة التحقيق تعاوخا تاما.

ودرر ــت تقــول دخــه مــض بــني اخلطــوايف األخــر  الــيت   - 35
ــوق       ــة  ق ــدويل دن يتمــذها للتصــد. حلال ــأ ال  كــض للمجتم
اإلخسان ن دريتريا التماس احللول الثنائية، وترتيب األولويـايف  

ــة حمـــدرة مـــض اختـــهاكايف  قـــوق اإلخســـان.   للتصـــد. لطائ ـ
وىتالبــت اجملتمــأ الــدويل بضــرورة دن يواصــل تشــجيأ دريتريــا  
ءلى ا ترام املعايري الدولية حلقـوق اإلخسـان. ودبـرزيف األمهيـة     

التوجيهيـة بشـأن األءمـال    املتحـدة   األمـم اليت تكتسيها مبار  
التجارية و قوق اإلخسان باءتبارهـا اإلىتـار املعيـار. ن جمـال     
 قـــوق اإلخســـان الـــذ. ينبغـــ  دن تطبقـــه مجيـــأ األءمـــال       
التجاريــة، وكــرريف قوهلــا بــأن مســأليت اخلدمــة اإلجباريــة غــري 

ــا ن ىتليعــة   حمــدرة املــدة واال تجــاز التعســ   ال  بــد دن تكوخ
 اجلهور الرامية دىل تعزيز ا ترام  قوق اإلخسان ن دريتريا.

وق )املقــرر اخلـــا  املعــين  الــة  قـــ    الســيد حــهيد   - 36
: قـال ن سـياق ءـرض     اإلسـالمية(  ديـران اإلخسان ن مجهورية 

( دن مسـاء   A/69/356التقرير الذ. ر عه دىل اجلمعية العامـة ) 
للــرر ءلـى الشــواغل الدوليـة بشــأن   ديــران اإلسـالمية   مجهوريـة 

اليف ءلـى   الة  قوق اإلخسان  يها واليت مشلت درخـال تعـدي  
قـــاخون العقوبـــايف اإلســـالم  وقـــاخون اإلجـــراوايف اجلنائيـــة      
واقترا  دصدار ميثاق حلقوق املواىتنني والتصديق ءلى ات اقيـة  

ــة، ال   وقــو  انــأ  دضــا ية مــض ات اقيــايف منظمــة العمــل الدولي
اختهاكايف حلقوق اإلخسان األساسية ن ديران، ودن التطـورايف  

 قمًا.احلاصلة ملخرًا تزيد هذا الوضأ ت ا
وال ظ الط رة املمي ة ن ءدر  ـااليف اإلءـدام املبللـغ     - 37

حمصــا خل ــذ  ــيهم  كــم   852نــا والــيت ىتالــت ءلــى األقــل  
، وقـــال دن اجلــرائم الـــيت دريــض نـــا   2013اإلءــدام منـــذ ءــام   

وخــوةه دىل “. دحــد اجلــرائم خطــورة”غالبيتــهم ال تســتون ءتبــة 
ام دقامة العدل واليت دوجه اخللل اجلسيم املتواترة احلدو  ن خظ

د هرنــا مــلخرًا ءمليــة دءــدام خل ــذيف رغــم النــداوايف املتكــررة   
والواضحة مض اجملتمأ الدويل لوق   كم اإلءـدام دمـام وجـور    
مـــزاءم موثوقـــة  ـــدو  اال ـــايف ن اإلجـــراوايف القاخوخيـــة      
الواجبة. ودضاف دن استمدام التعذيب الن س  والبدين الختزا  

ايف مض احملتجزيض هائأ بشكل ايـ ، كمـا   االءترا ايف واملعلوم
يثري القلـق جمـدرا اسـت ناف اإلجـراوايف الرملاخيـة إلصـدار قـاخون        

 يبدو دخه يتجه دىل تقويف استقالل احملامني.
ــان     - 38 ــوق اإلخسـ ــض  قـ ــدا عني ءـ ــول دن املـ ــى يقـ ومضـ
يزالــون حمــاًل حلمــاليف التشــهري ورــر. اءتقــاهلم و بســهم   ال

جلنائية دليهم استنارا دىل قواخني تقـوم دىل  تعس ًا وتوجيه التلهم ا
م اهيم  ض اضة. ودوضـح دن التشـريعايف ت ـرض قيـورا ءلـى      
ــزءح املســلولني احلكــوميني دو الشمصــيايف     ــد ي ــو  ق د. حمت
الدينية دو يوهض مض تعريـ  احلكومـة لـلراب العامـة. وتلعتـر      
ــري      ــة لغ ــى الشــبكة غــري قاخوخي ــأ التواصــل االجتمــاء  ءل مواق

ني احلكوميني وال تزال سلبل االىتال  ءلى امل ايف مـض  املستعمل
املواقأ االجتماءية والثقا ية واإلخبارية موصدة. وجر  ديضـا  

 35مض سجناو الضمري لـض  ـيهم    800ا تجاز ما يربو ءلى 
جــر  القــبف  2014/مــايو ديارصــح يا ءلــى األقــل. ومنــذ  

 ــررا اخــر مــض املهنــيني العــاملني ن جمــال العمــل        36ءلــى 
إلءالمــ  دو اســتدءابهم دو دصــدار د كــام  قهــم  صــو  ا

دخشــطة صــح ية، دو لقيــامهم ببســاىتة بنشــر تعليقــايف ءلــى       
 مواقأ التواصل االجتماء .

ودررف يقــول دن مثــة د ــارايف بوجــور مــا يزيــد ءلــى    - 39
مض د رار مجاءايف األقلية الدينيـة يقبعـون خلـ  قضـبان      300

ملسـلمني السـنةة اتلهـم    مـض ا  150السجون ن ديران، لـض  ـيهم   
العديـــد منـــهم جبـــرائم دمنيـــة خطـــرية. ويتعـــرض د ـــرار هـــذه   
ــون مــض      ــة ويلحرم ــدارس االبتدائي ــايف للمضــايقايف ن امل األقلي
ــون دىل     ــة، كمــا يتعــرض املتحول ــة الثاخوي ــيم مــا بعــد املر ل تعل

http://undocs.org/A/69/356
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املسيحية إلغالق دءماهلم التجاريـة بشـكل ممنـهح، ويلحرمـون     
 يل صلون مض و ائ هم.مض احلصول ءلى التراخيب و

واختقل دىل خقطة دخر   قال دن ءقـورًا مـض النـهوض     - 40
 قــوق املــردة تتعــرض للتقــويف جــراو القــواخني والسياســايف    
واملمارسايف التمييزية اليت تكرس ءلـى حنـو ملسسـ  لوضـعية     
ــار      ــظ دن اءتمـ ــة. وال ـ ــة الثاخيـ ــض الدرجـ ــواىتض مـ ــردة كمـ املـ

ــام     ــني ن ءـ ــني اجلنسـ ــب بـ ــايف احلصـ در  دىل  2012سياسـ
ــة بنســبة      ــايف باجلامع ــا  امللتحق ــدر اإلخ ــاض ء ن  13.8ال 

. ودضـاف دن رخـل املـردة    2013و  2008املائة بني األءوام 
اإليراخية يقدةر بأخه األقل ن منطقة اسيا واحملـيا اهلـار ، كمـا    
ــداليف مشــاركة        ــض دقــل مع ــدةر دن البلــد يعكــس وا ــدًا م يق

الـدخل بـني اجلنسـني    اإلخا  ن سـوق العمـل ودكثـر  جـوايف     
 ن العاد.

ــى النســاو     - 41 ــداو باألمحــاض ءل ودحــار دىل سلســلة االءت
اليت حـهدنا ديـران مـلخرًا ورد   يهـا تـذكرة بضـرورة محايـة        

ن املائـة   66اليت يل ار بـأن  ديران اإلسالمية  مجهوريةالنساو ن 
منهض يعاخني العنـ  العـائل . وقـال دخـه يقـأ ءلـى ءـاتق املـردة         

اخية اليت ترغب ن اخلـرو  مـض  الـة تتعـرض  يهـا لسـوو       اإلير
ــة دن تــرهض ءلــى وجــور خطــر راهــم يعرضــها لــأله      املعامل
اجلسد. دو يهدر  يانا وسالمتها، وال بـد ديضـا للمـردة الـيت     
ــائل  دن      ــ  الع ــى الطــالق ختيجــة للعن تســعى دىل احلصــول ءل

قيقـا  تثبت دهنا تتعرض لسوو املعاملة ءلى حنو غـري حمتمـل. ود  
لغاية محاية املردة، دءـرب ءـض تر يبـه بنظـر احلكومـة املرتقـب       

 ن مسورة تشريأ حيدر قاخوخا مجيأ دحكال العن  العائل .
 مجهوريــةواختــتم بقولــه دن واقــأ  قــوق اإلخســان ن  - 42

ــران اإلســالمية   ــذكلرها بشــكل قــو. بضــرورة دن يكــون     دي ي
ــها ال   ــا ن خطت تشــريعية دصــال   قــوق اإلخســان جاخبــًا حموري

ــها مــأ اجملتمــأ العــامل .     ــه  كومت ــة ون د.  ــوار جتري الوىتني
ــها    ــتباقًا الستعراضـ ودحـــار ن هـــذا الصـــدر دىل دن قيامهـــا اسـ

املرتقــــب بتن يــــذ توصــــيايف االســــتعراض الــــدور. الشــــامل 
التزامايف واضحة ن دىتـار خطـة موضـوءية للنـهوض      وصياغة

يـراين.   قوق اإلخسـان مسـألة  امسـة لك الـة ر ـاه الشـعب اإل      
ــة  قــوق اإلخســان،      ــايف األخــر  املعني ــه اهلي  ــه، ومع ودكــد دخ
ســيعملون كشــركاو لإلســهام ءــض ىتيــب خــاىتر وبعــزم دكيــد  

ــان ن    ن ــوق اإلخســ ــة  قــ ــار حلمايــ ــياغة مســ ــةصــ  مجهوريــ
 .اإلسالمية ديران
(: قالــت ديــران اإلســالمية مجهوريــة) الســيدة  اريــايت - 43

ديراخية، لنو  املعاملـة   دخه د يسبق هلا قا دن تعرضت، كامردة
اليت يص ها تقرير املقرر اخلا  املعين  الة  قوق اإلخسـان ن  

. ودءربـت ءـض األسـ  الضـطرارها     ديران اإلسـالمية  مجهورية
اسـتمدام وقــت اللجنـة ن الــرر ءلــى االرءـاوايف الــيت يوررهــا    
ــدور.       ــه دجــراو االســتعراض ال ــذ. يســتبق تقد  ــر، وال التقري

جل زيارة الضغا ءلـى  كومتـها، ورديف   الشامل إليران مض د
ــام     ــران للقي دن هــذه االرءــاوايف تقــوض اجلهــور الــيت تبــذهلا دي
بدور درا( وبنَّاو ن مجيـأ امليـاريض لـا  يهـا  قـوق اإلخسـان،       

 وتسعى دىل الترويح ملشاءر مناهضة إليران واإلسالم.
يبـدو   ودرر ت تقول دن املقرر اخلا  ي ضل ءلـى مـا   - 44

ايـــة واإلءـــالن ءلـــى دســـلوب الـــدءوة حلقـــوق   دســـلوب الدء
اإلخسـان، ورتمــأ بالصـحا ة بــدال مــض الـدخول ن  ــوار مــأ    
 كومتها. وىتلبت مض املقرر اخلا  دن يوضح مـا دها كاخـت   
ــة لكنـــدا       ــي ها البعثـــة الدائمـ ــة الـــيت تستضـ ــارايف الدوريـ اإل ـ
واالجتماءايف الثنائية اليت تنظمها السـلطايف الكنديـة تتماحـى    

جمللـس  قـوق اإلخسـان الـذ. يتضـمض مدوخـة        5/2مأ القرار 
ــراوايف     ــار اإلجـ ــايف ن دىتـ ــحاب الواليـ ــلوك ألصـ ــد السـ قواءـ
اخلاصة جمللس  قوق اإلخسـان. وىتلبـت دليـه دن يوضـح ديضـا      
ما دها كاخت الوالية املنوىتة به جتيز ممارسة الضغوط مـض دجـل   
دصــدار القــرار االختقــائ  غــري املــرر الــذ. تقدمــه كنــدا ســنويا 

 للجنة.ا دىل
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تعتــرض ديــران اإلســالمية  مجهوريــةومضــت تقــول دن  - 45
ءلى تشويه َءلاَمها ن املوقأ الشـبك  للمقـرر اخلـا  وتتسـاول     
ءما دها كان هلـل يـدخل ديضـا ن دىتـار واليتـه. ودضـا ت دن       
تقريــر املقــرر اخلــا  د يــرا  التعليقــايف املوضــوءية الــيت دبــدنا 

وثوقــــة وتضــــمض  كومتــــها واءتمــــد ءلــــى املصــــارر غــــري امل
دســاس هلــا مــض الصــحة. وتقــاءس املقــرر اخلــا    تلميحــايف ال

 األمــمءــض مال ظــة التعــاون املســت يف حلكومتــها مــأ اليــايف   
ــذ.    املتحــدة  ــا للتقــدم ال حلقــوق اإلخســان وءــرض ت ســريا معيب

د ـرزه بلــدها. كــذلل ر ــف دن يــدر  ن التقريــر مال ظــايف  
ــايف مســلولة و   ــدنا جه ــل بــ  دب ــض مصــارر مســتقلة، و ضة دال م

ــل ــأ    هل ــاباليف م ــراو مق ــا  118دج ــة   حمصــا مم ــأ احلكوم ر 
ـــ  دىل ــه ال يتب ــ  دخـ ــيت   دن تستشـ ــلوك، الـ ــد السـ ــة قواءـ أ مدوخـ

ءلــى اســتمدام املصــارر املوثوقــة والتمحــيب الشــامل       تشــدر
للجهــايف املرجعيــة. ورديف دن املقــرر اخلــا  كــان يــتعني ءليــه  
ــة      ــب املواضــيأ هايف الصــبغة العام ــوم دن يتجن ــه العم ــى وج  ءل

ــدمها       ودن ــيت تق ــايف ال ــض االهتمــام للمعلوم ــدرًا دكــر م ــويل ق ي
 احلكومة اإليراخية.

ودكـــديف دن  كومتـــها تـــلمض د اخـــا راســـما بأمهيـــة  - 46
حلقــوق  املتحــدة  األمــم الت اءــل البنةــاو والتعــاون مــأ اليــايف     

اإلخسان ودهنـا دءـديف ررورهـا متوقعـة دهنـا سـتكون حمـل خظـر         
اخلا . وبدال مض هلل، ءمـد   جار ن التقرير اخلتام  للمقرر

املقرر اخلا  دىل  د كـبري دىل جتاهـل الـررور املنطقيـة املوثقـة      
وترريد ارءاوايف ملتبسة تستند دىل ت سـرياته الذاتيـة ءلـى حنـو     

ــديف دن   ال ــة. ودكـ ــم باملهنيـ ــةيتسـ ــالمية   مجهوريـ ــران اإلسـ ديـ
توقعــت مــض املقــرر اخلــا  دن يــديض التــدابري القســرية د اريــة  

ا ــة دحــكال اجلــزاوايف األخــر  الــيت ت ــرض ءلــى  اجلاخــب وك
مواىتنيها وتلر. دىل اختهاك ملا هلـم مـض  قـوق اإلخسـان، ودن     
يتمــــذ موق ــــا واضــــحا وحــــ ا ا  يــــال هــــذه اإلجــــراوايف. 
ــيت      ــة الشــديدة ال ــرغم مــض اجلدي ــه ءلــى ال واختتمــت بقوهلــا دخ
ــر     ــمون التقريــ ــى مضــ ــراض ءلــ ــها ن االءتــ ــديها  كومتــ تبــ

ة ءلـــى االســـتمرار ن تعزيـــز  قـــوق ومنهجيتـــه،  إهنـــا ءازمـــ
اإلخســان لــيس بســبب وجــور مثــل هــذه الواليــة الــيت دركهــا   
روا أ سياسية، دئا اخطالقًا مض درارنـا ودرارة حـعبها ن ءمـل    
هلــل، ءلــى حنــو مــا اخعكــس ن االختمابــايف الرئاســية الــيت        

 .2013/يوخيه  زيراندجريت ن 
 دن )كنـــدا(: اســـتهل قـــائال    الســـيد ريشتشنســـك    - 47

ــران  مجهوريــة الــة  قــوق اإلخســان ن  ن التــرر. الظــاهر  دي
ظهــر احلاجـة املســتمرة دىل تقـدمي التقــارير املتعمقــة   يلاإلسـالمية  

ــا متواصــال       ــة اهتمام ــة العام ــالو اجلمعي ــرر اخلــا  ودي ــض املق م
االهتمـام املسـتمر   مثـل هـذا   للحالة ن هذا البلد. ودملـح دىل دن  

ويل مض رءم األىتـراف العاملـة ءلـى    هو الذ.  كِّض اجملتمأ الد
 هناك. دسني  الة  قوق اإلخساناألرض سعيا دىل 

ومضــى دىل خقطــة دخــر   قــال دن التطبيــق املت ــاويف   - 48
للقواخني الوىتنية والعزوف ءض التحقيق ن رءـاو  اختـهاكايف   
 قــوق اإلخســان يهي ــان لقيــام ثقا ــة اإل ــاليف مــض العقــاب ن  

وهو ما يضـاء   جـم اإلسـاوايف     ،ديران اإلسالمية مجهورية
الــيت تتعــرض هلــا  قــوق اإلخســان ويعيــق دقيــق دصــال  ه.    

ديـران اإلسـالمية    مجهوريـة جدو . وقال دخه يأمـل ن دن تبـدد   
وهــ  تتأهــب الستعراضــها الــدور. الشــامل الثــاين، االلــراط  
بشكل جمدت مأ دصحاب الواليايف ن دىتار اإلجراوايف اخلاصـة  

دة، واملباررة باختاه خطـوايف ملموسـة مـض    التابعني لألمم املتح
. ودضـاف  2010دجل تن يذ التوصيايف اليت قبلت نا ن ءـام  

ــر  دن   ــرر اخلــا  ي ــةدن املق ــران اإلســالمية   مجهوري ــاررة دي ق
ءلى التصد. لنطاق كبري مـض الشـواغل املتكـررة احلـدو  ن     
جمال  قوق اإلخسان، كما تأمل كنـدا دن تتمـذ ديـران تـدابري     

ــ  ــق      هايف معـ ــى دقيـ ــل ءلـ ــواغل والعمـ ــذه الشـ ــة هـ ملواجهـ
 دصال ايف تأخر ىتوياًل د ازها ن جمال  قوق اإلخسان.

ــدابري     - 49 ــة الت وىتلــب دىل املقــرر اخلــا  دن يوضــح خوءي
ــى ال ــور        ــران اإلســالمية اختاههــا ءل ــيت  كــض جلمهوريــة دي ال
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ملعاجلة بعف مض الشـواغل املسـتمرة ن جمـال  قـوق اإلخسـان      
ــا  ــاألخب  يم ــدر  ــااليف      وب ــت ن ء ــا  املل  يتصــل باالرت 

اإلءدام ومض دجل احليلولة رون  دو  األخطـاو القاخوخيـة ن   
ــا     ــا ديضـ ــيكون ممتنـ ــده سـ ــاف دن و ـ ــائية. ودضـ ــة القضـ العمليـ
لسما  تعليقايف املقرر اخلا  بشـأن اإلجـراوايف العمليـة الـيت     

دن تتمــذها لتــدءيم ديــران اإلســالمية  مجهوريــة كــض حلكومــة 
كلض ن  لـها الصـح يون ومسـتعملو دروايف التواصـل     بي ـة يـتم  

ــانم     ــر تعليقـ ــداو وخشـ ــض دبـ ــاء  مـ ــض  االجتمـ ــوف مـ رون خـ
 احلكومة. اختقام
(: دءـرب  املتحدة األمريكيـة  الواليايف) السيد كارريض - 50

ءض القلق العميق الـذ. يسـاور بلـده دزاو تـدهور  الـة  قـوق       
لعـدم مسـا     ، ودخـه يأسـ   ديران اإلسالمية مجهوريةاإلخسان ن 

ديران للمقرر اخلـا  بزيارنـا. ودضـاف دن بلـده منشـغل ديضـا       
بالتقارير اليت تتحد  ءض تعذيب السـجناو واحملتجـزيض ودسـاوة    
ــة.       ــة اإليراخي ــة للحكوم ــض التابع ــوايف األم ــد ق ــى ي ــهم ءل معاملت
ودحار دىل دن تقريـر املقـرر اخلـا  يلقـ  الضـوو ن مجلـة دمـور        

دمريكـ . واست سـر مـض املقـرر     صح يا منهم  35ءلى ا تجاز 
ــوم      ــا دن تق ــيت  كــض ن ــة ال ــةاخلــا  ءــض الكي ي ــران  مجهوري دي

وقـواخني   1986بزيارة مواومة قـاخون الصـحا ة لعـام    اإلسالمية 
 دخر  مأ معايري القاخون الدويل.

وقال ديضا دن و ـده يـتم  دن يللـم بالتـدابري اإلضـا ية       - 51
سـيأ  سـحة  ريـة التعـبري     اليت حيتا  هذا البلـد دن يتمـذها لتو  

ــذا      ــض يســعون دىل ممارســة ه ومكا حــة اال تجــاز التعســ   مل
احلق؛ كما يريـد دن يللـم بـاخلطوايف الـيت يـتعني اختاههـا للحـد        
مض ضغوط اجلهاز األمين ءلى القضاة. ويور دخـريا دن يعـرف   

لوضـأ  ديران اإلسـالمية   مجهوريةد. التدابري يتعني دن تتمذها 
وســجض األ ــرار املمارســني ملعتقــدانم،     ــد للتمييــز الرمســ    

الذ. ينبغ  ءليهـا ءملـه حلمايـة  قـوق األقليـايف الدينيـة        وما
 مض التمييز االجتماء  واالقتصار..

ــد  - 52 ــيد و يــ ــده    الســ ــم و ــ ــب باســ ــدي (: ر ــ )ملــ
، ديران اإلسـالمية  مجهوريةبالتعليقايف اإلرابية اليت دبدنا ممثلة 
 ت رضـها ديـران ءلـى  ريـة     ودن استمر قلقه بسبب القيور الـيت 

التعبري والتجمأ وتكويض اجلمعيايف وبسبب  ـااليف االءتقـال   
والسجض التعسـ يني الـيت يشـري دليهـا املقـرر اخلـا . وقـال دن        
ملــدي  تر ــب بالتأكيــد الــذ. دبــداه رئــيس مجهوريــة ديــران   
اإلسالمية بك الـة املسـاواة اجلنسـاخية، لكنـها منشـغلة دزاو قلـة       

ــا ل ال ـــر  امل ــواخني   تكـ ــور القـ ــتمرار وجـ ــاو واسـ ــة للنسـ تا ـ
التمييزية. واست سر مض املقرر اخلا  ءض د ضل سبيل لتح يـز  

 .املتحدة األمماملشاركة اإليراخية مأ اليايف 
ــيم - 53 ــيد كــ ــوخغ ) الســ ــةســ ــعبية  مجهوريــ ــا الشــ كوريــ

(: دءرب ءض قلـق بلـده العميـق دزاو اخعـدام العدالـة      الد قراىتية
مسائل  قـوق اإلخسـان. ودكـد دن د.    واحليدة ن التعامل مأ 

ــض يعــزز     خشــاط مــد و  بالسياســة يســتهدف بلــداخا مت ــررة ل
 قـــوق اإلخســـان دو حيميهـــا؛ بـــل يـــلر. دىل ءكـــس هلـــل،  
وي اقم مض  دة املواجهة والعداو وءدم الثقة. وقال دن دخشـاو  

 مجهوريـة والية املقرر اخلا  املعين  ماية  قـوق اإلخسـان ن   
د و  بالسياسة بشكل بيةض ويشكل اختـهاكا  مديران اإلسالمية 

 ملبدد. التجرر وءدم االختقائية.
وحدر ءلـى ءـدم دمكـان  ـرض  قـوق اإلخسـان مـض         - 54

اخلــار :  لــيس هنــاك ســو  ســبيل احلــوار والتعــاون لتشــجيأ 
هذه احلقوق ومحايتها. دما الواليايف اليت ختتب ببلـدان حمـدرة   

ىتائـل   خسـان،  ـال  واليت جت و ختيجة تسـييس اليـايف  قـوق اإل   
ت ضـــ  دال دىل تقـــويف الثقـــة  يمـــا بـــني الشـــركاو   منـــها وال

ــب   ــتملني. وىتالـ ــماحملـ ــدة  األمـ ــتغل  املتحـ ــض دن تسـ ــذر مـ باحلـ
ــأ دىل      ــيت تتطل ــدان ال ــب بعــف البل ألغــراض سياســية مــض جاخ

 استمدام مسائل  قوق اإلخسان كأسلحة للسياسة.
 اريـة(:  )مجهوريـة  ةويـال البولي   السيد بو يـدا بريتـو   - 55

ــق     ــة املد وءــة سياســيا  يمــا يتعل دوضــح ر ــف و ــده لالختقائي
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بالتعامل مأ مسائل  قوق اإلخسان ودخشاو د. اليـايف دضـا ية   
ــايف       ــا غاي ــرارايف دركه ــها نــدف اختــاه ق ــدان بعين ختــتب ببل
سياســـية. وقـــال دن اســـتمدام  قـــوق اإلخســـان لألغـــراض      

اختـهاكًا   ويشـكل املتحـدة   األمـم السياسية منافت ملبار  ميثـاق  
هلــا كمــا دن اءتمــار تقــارير مد وءــة بــأغراض سياســية اختــهاك 
ــب باســم     ــة. وىتال ــة واملوضــوءية وءــدم االختقائي ــار  العاملي ملب
 كومته لواصلة التحركايف اإلرابية الـيت دققـت منـذ دخشـاو     
جملس  قـوق اإلخسـان الـذ. باتـت واليتـه ءلرضـة لإلضـعاف        

 اسية.جراو صياغة تقارير مد وءة بغايايف سي
ــ   - 56 ــده    الســيد غول يي ــال دن بل ــار الروســ (: ق )االد
يليــد واليــة املقــرر اخلــا  املعــين  الــة  قــوق اإلخســان ن   د

دو د. واليـة دخـر  دخشـأها جملـس     ديـران اإلسـالمية    مجهورية
 قــوق اإلخســان. ودضــاف دن مضــمون تقريــر املقــرر اخلــا   

يـرتكض دىل  جاو لسـوو الطـالأ م رىتـا ن صـبغته السياسـية ود      
الواقــأ ن ءــدة خقــاط. ود يــرا  التقريــر ديضــا  الــة البلــد دو   
يأخــذ باحلســـبان التهديـــدايف اخلارجيـــة الـــيت تـــلثر ءلـــى دراو  
احلكومة. ودضاف دخه بالنظر دىل قصر املدة املنقضية منذ تـويل  
ــيم حلكمــه     ــه، ســيكون د. تقي ــراين احلــايل واجبات ــرئيس اإلي ال

اجلـزاوايف االقتصـارية د اريـة     مبتسرًا. و ضال ءض هلل، ختلـق 
اجلاخــب امل روضــة ءلــى البلــد مصــاءب تن يذيــة مجةــة تعتــرض   
مراءاة  قوق اإلخسان ءلـى النحـو الواجـب. واختـتم بـالقول      
دن االدار الروس  مقتنأ بأن التعاون وليس الضـغا اخلـارج    

 ينبغ  دن يكون قاءدة األساس إلجراو امل اوضايف الدولية.
)بـــيالروس(: قالـــت دخـــه لســـوو   كاياالســـيدة بيليســـ - 57

الطالأ دن يكرر تقريـر املقـرر اخلـا  هلـذا العـام خ ـس اجلهالـة        
اليت دبان ءنها تقرير العام املاض ، وءلـى األخـب  يمـا يتعلـق     
ــارايف      ــة العـ ــة ومقارخـ ــوارر الغربيـ ــر. للمـ ــتمدام احلصـ باالسـ
ــة       ــتمدام ءقوب ــق باس ــا يتعل ــة  يم ــة باملمارســايف الغربي اإليراخي

ومركـــز املـــردة و قـــوق املـــواىتنني. ورديف ن تلـــل   اإلءـــدام

املقـرر   األمثلة ئوهجـا واضـحا للمعـايري املزروجـة الـيت يطبقهـا      
ــالمية.     ــران اإلسـ ــة ديـ ــى مجهوريـ ــريه ءلـ ــرون غـ ــا  واخـ اخلـ
ودضا ت دن بـيالروس تال ـظ مـا جـر  مـض تغا ـل للتشـريأ        
الوىتين اإليراين لا ن هلل اخر التعدياليف اليت ُدرخلت ءليـه،  

ضال ءض جتاهل احلالـة الراهنـة ن البلـد لـا ن هلـل ارتكـاب        
العنــ  ضــد املــواىتنني وكلــها دءــراض حملــاواليف تســتهدف       

 هلا. تقويف احلكومة اإليراخية و  ز األخشطة املناهضة
ــرر    - 58 ــة املقـ ــائ  لواليـ ــابأ االختقـ ــول دن الطـ ودرر ـــت تقـ

وتبــ  االخقســام املتحــدة  األمــماخلـا  تقــوض رءــائم منظومــة  
ن املنظمة. وهلذا السبب، تدءو بيالروس دىل العورة دىل دجـراو  

ديــــران  مجهوريــــةاحلــــوار بشــــأن  الــــة  قــــوق اإلخســــان ن 
ــتعراض   ،اإلســــالمية ــتنار دىل االســ ــر، باالســ ون د. بلــــد اخــ

 الدور. الشامل مأ جتنب الواليايف اليت ختتب ببلدان حمدرة.
إبـداو قلـق   )اململكة املتحدة(: استهلت ب السيدة ووكر - 59

تقريـر املقـرر   ن دليها املشار  كومتها العميق دزاو ءدر القضايا 
ديــــران  مجهوريــــةاخلــــا  املعــــين  الــــة  قــــوق اإلخســــان ن 

، لا ن هلل الزيـارة احلـارة ن ءـدر  ـااليف اإلءـدام      اإلسالمية
ــان    ىتبيعــة و ــها األقليت ــة ومن ــايف الديني ــيت تلقاهــا األقلي ــة ال املعامل

ة. ودبديف تأييد اململكة املتحدة التام لتوصيايف البهائية واملسيحي
ــى       ــدام ءل ــة اإلء ــق ءقوب ــ  تطبي ــة دىل وق ــرر اخلــا  الرامي املق
اجملرمني األ دا  واديد الوق  االختيار. القائم  كـم األمـر   

الـرجم باحلجـارة. وتـدءم  كومتـها ديضـا      ديضـا  الواقأ ليشمل 
يف التعـذيب  التأكيد ءلى استقاللية القضاو والتحقيـق ن ارءـاوا  

ضــاو ءلـى مجيــأ دحــكال التمييــز.  والق وسـوو معاملــة احملتجــزيض 
ىتالبــــت بــــاإل را  ال ــــور. رون قيــــد دو حــــرط ءــــض  كمــــا

األحما  الذيض اءتلقلوا دثناو ممارسـانم بشـكل سـلم  حلقهـم     
أ وتكـــــويض اجلمعيـــــايف ودبـــــداو التعـــــبري والتجمـــــ ريـــــة ن 
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تحـــدة تـــدءم ديضـــا   ومضـــت تقـــول دن اململكـــة امل   - 60
ــة     ــأ ســض األهلي ــال ور  التوصــيايف املتعلقــة  ظــر زوا  األىت 

ءاما، ووضـأ تعريـ  للعنـ  العـائل  وجتر ـه       18للزوا  دىل 
وتوســــيأ خطــــاق تعريــــ  االغتصــــاب. ودرر ــــت تقــــول دن 
 كومتها ال ظت ما دءـرب ءنـه املقـرر اخلـا  مـض اخشـغال       

تصـارية وهكلـريف   دزاو األثر اإلخساين الذ. ترتبـه اجلـزاوايف االق  
ــة، بإصــدار        ــبيل األولوي ــى س ــوم، ءل ــة املتحــدة تق ــأن اململك ب
التراخيب للمعاماليف املتعلقـة بالسـلأ اإلخسـاخية. وىتلبـت دىل     
املقرر اخلا  توضيح املعوقايف الـيت دـول رون دسـني تطبيـق     

ــة ن   ــايف الدينيــ ــوق األقليــ ــة قــ ــالمية   مجهوريــ ــران اإلســ ديــ
ــد د    ــذا البل ــيت  كــض هل ــة   واخلطــوايف ال ــة  ري ن يتمــذها لك ال

 الصحا ة و رية التعبري.
)سويســــرا(: قالــــت دن سويســــرا  الســــيدة مشيــــديف - 61

تر ـب بتقريــر املقـرر اخلــا  املعـين  الــة  قـوق اإلخســان ن     
، وبااللتزامايف اليت قطعهـا هـذا البلـد    ديران اإلسالمية مجهورية

ءلــى خ ســه ن العــام األســبق بإرخــال دســينايف تتصــل ءلــى    
ثـال بقـاخون العقوبــايف اإلسـالم  وقـاخون اإلجــراوايف     سـبيل امل 

ــت دن      ــواىتنني. وقال ــوق امل ــد حلق ــاق جدي ــة ووضــأ ميث اجلنائي
 كومتها تنتظـر مـض احلكومـة اإليراخيـة الرهـان ءلـى دن هـذه        

 االلتزامايف توضأ موضأ التن يذ.
ورديف دخــــه مــــض األمــــور امللســــ ة اســــتمرار بعــــف   - 62

ــة اإلءــدام  والتعــذيب واملمارســايف  املمارســايف كتطبيــق ءقوب
القمعية كاال تجاز التعسـ   للمـدا عني ءـض  قـوق اإلخسـان      
وقمأ األصوايف املعاِرضة األخـر  واالختـهاكايف الـيت تتعـرض     
ــا ألن     ــرا تأســـ  ديضـ ــت دن سويسـ ــردة. وقالـ ــوق املـ ــا  قـ هلـ

واملسـيحيون   األقليايف اإلثنية والدينية لا  يها البهائيون والسلنَّة
واألكــرار ال تــزال ديــا ن  ــل التهديــد املســتمر باالضــطهار.  
ورديف دن العقوبايف الشديدة اليت ىُتبِّقـت  ـق د ـرار مـض هـذه      
األقليــايف تــدءو دىل القلــق ءلــى وجــه اخلصــو . ون هــذا       

السياق درار و دها دن يطللأ ءلـى د كـار املقـرر اخلـا  بشـأن      
ى مد  ال تـرة املنقضـية منـذ    التعاون مأ السلطايف اإليراخية ءل

اختمــاب الــرئيس اإليــراين ن الســنة املاضــية ومــا دها كــان مــض  
ضـمض توقعاتــه دن يـتمكلض مــض زيــارة هـذا البلــد. واست ســريف    

ــبري ن     ــة التع ــرام احلــق ن  ري ــض ا ت ــةديضــا ء ــران  مجهوري دي
وءما دها كان  كض للمجتمأ الـدويل دن ينتظـر مـض    اإلسالمية 

 وق املدخية والسياسية.ديران تعزيز احلق
ــان  - 63 ــيد باركـ ــان     السـ ــض العر ـ ــرب ءـ ــرائيل(: دءـ )دسـ

ــة       ــة  ال ــام دخــريًا ءــض  قيق ــذ. دمــاط اللث ــل اخلــا  ال للممث
ــة قــوق اإلخســان ن   ــران اإلســالمية  مجهوري ، ودضــاف دن دي

ــوق اإلخســان       ــارض  ق ــامل  ويع ــدر الســالم الع ــد يه ــران بل دي
يـر املصـري، ويـدءو    األساسية لليهور لا ن هلـل  قهـم ن تقر  

. املتحـدة  األمـم  ياو دىل تدمري د د  الـدول األءضـاو ن    بال
ودضــاف دن املوقــ  احلقيقــ  للحكومــة اإليراخيــة دزاو  قــوق  
اإلخســان  كــض دن يلستشــ  مــض ءــدر ءمليــايف اإلءــدام الــيت   

 ن هلل دءدام النساو واأل دا . تن ذها، لا
ــتم  دن يكــون بوســ   - 64 أ النظــام ودضــاف دن دســرائيل ت

 مجهوريــةاملتعــدر األىتــراف دســني  الــة  قــوق اإلخســان ن  
. وقــال دن مــض يســتنكرون تســييس التقــارير   ديــران اإلســالمية

ــارة ن     ــييس ءـ ــأ التسـ ــاحمون مـ ــدرة يتسـ ــدان حمـ ــة ببلـ املمتصـ
اجملـــااليف الـــيت تـــوائم دهـــواوهم. وتوجـــه بالســـلال دىل املقـــرر 

ــراين د. د   ــعب اإليــ ــان لــــد  الشــ ــا دها كــ ــل اخلــــا  ءمــ مــ
ترتكبـــه  كومتــــه مـــض اختـــهاكايف ســــا رة     مواجهـــة مـــا   ن

 اإلخسان. حلقوق
ــد.  - 65 ــدئ      الســيد هيل ــ  املب ــرويح(: دوضــح املوق )الن

حلكومته املناو  السـتمدام ءقوبـة اإلءـدام، وقـال دهنـا تشـعر       
بالقلق العميق ءلى وجه اخلصو  دزاو االرت ـا  غـري العـار.    

؛ ديـران اإلسـالمية   هوريـة مجلعدر  االيف اإلءدام املبللـغ نـا ن   
وخاصــة  ــق اجملــرمني األ ــدا . وقــال دن النــرويح تشــعر       
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بالقلق ديضـا مـض االسـتهداف املمنـهح لألقليـايف الدينيـة والـيت        
تتضـمض معاملـة خشـنة بوجـه خـا  للبـهائيني واملتحــولني دىل       
املسيحية،  ضاًل ءض الناحطني ن جمال  قوق األقليايف الـذيض  

ألهريــــني واألهــــوازيني والعــــرب يعملــــون حلمايــــة  قــــوق ا
واألكرار. ودضاف دن اءتقال الصح يني واملـدوخني والنشـطاو   
ال يــزال  ثــل ممارســة واســعة االختشــار. كمــا دن اال تجــاز       
التعســ   للمــدا عني ءــض  قــوق اإلخســان واحملــامني مــدءاة       
بــدوره لقلــق ءميــق. ودءــرب ءــض تر يــب  كومتــه بــإءالن   

إلصـال  وتوقـأ منـها دن ت ـ      السلطايف اإليراخية وضأ خطة ل
ــأ     ــور جمتمـ ــل وجـ ــة وتك ـ ــيريايف درابيـ ــر. تغـ ــا وجتـ بوءورهـ

 اخ تا ا. دكثر
)دملاخيــا(: دءربــت ءــض تأييــد دملاخيــا التــام   الســيدة الك - 66

 مجهوريـة لوالية املقرر اخلا  املعـين  الـة  قـوق اإلخسـان ن     
ا . و ثت احلكومة اإليراخية ءلى دن ترر درابيـ ديران اإلسالمية

ءلـى ىتلباتــه العديـدة لزيــارة ديـران. وقالــت دن دملاخيـا مةءجــة     
بشدة دزاو اللجوو دىل ءقوبة اإلءدام بشكل متكـرر وتطبيقهـا   
ءلى قائمة متنامية مض اجلـرائم، والتقـاءس ءـض مراءـاة املعـايري      
ــعر  كومتـــها       ــايا ن احملـــاكم. وتشـ ــد خظـــر القضـ ــدخيا ءنـ الـ

ة ءلــى وجــور اختــهاكايف باالخشــغال ديضــا دزاو األرلــة املتــوا ر 
جسيمة للحق ن  رية الديض دو املعتقد، وبـاألخب  يمـا بـني    
د ـــرار ىتوائـــ  الصـــو ية اإلســـالمية واملســـيحيني والبـــهائيني.  

تعجـز ءـض محايـة مجيـأ     ديران اإلسالمية  مجهوريةودضا ت دن 
ــى        ــيت تلرتكــب ءل ــ  ال ــال العن ــز ودءم ــض التميي األحــما  م

 دساس الديض دو املعتقد.
ودرر ـــت تقـــول دن دملاخيـــا منشـــغلة ديضـــا بـــالقيور        - 67

ــايف.     ــة التعــبري والتجمــأ وتكــويض اجلمعي ــى  ري امل روضــة ءل
وقالت دن السجون اإليراخية تط ح باحملتجزيض ملمارستهم هـذه  
احلريايف األساسية بشكل سلم . ورءت باسم  كومتـها دىل  

ديـــران  مجهوريـــةاإل ـــرا  ءـــض هـــلالو األحـــما . وىتالبـــت 

بتحمةــل التزامانــا الدوليــة بــا ترام  قــوق اإلخســان  اإلســالمية
جلميــأ احملتجــزيض، لــا ن هلــل  قهــم ن التمتــأ بالصــحة،       
ــرام     ــة األحــما  احملتجــزيض مــض التعــذيب وضــمان ا ت ومحاي
ــة     مرا ــق اال تجــاز لكرامــة اإلخســان وامتثاهلــا للمعــايري الدولي

نبغـ   الدخيا. ودوضـحت دن دملاخيـا تعتقـد دن الشـعب اإليـراين ي     
ــه.     ــو  كومتـ ــة حنـ ــارية موجهـ ــزاوايف اقتصـ ــض جـ ــاين مـ دال يعـ
وســألت املقــرر اخلــا  ءمــا دها كــان قــد وقــ  ءلــى ئــاه     
ــال للجــزاوايف وضــبا تأثريهــا،     ــأ املبالغــة ن االمتث مبتكــرة ملن

 وباألخب ن القطا  املصرن.
)املراِقبـة ءـض االدـار األورو((: دبـديف      السيدة حيلر - 68

ــار األو  ــب االد ــها   تر ي ــيت قدمت ــدايف ال ــةرو( بالتعه  مجهوري
ودقـراره لـا قامـت بـه مـض تعـدياليف تشـريعية        ديران اإلسالمية 

ودرارية ن سبيل التصد. للشـواغل املتعلقـة  قـوق اإلخسـان.     
غــري دن اســتمرار اختــهاك  قــوق اإلخســان ودمكاخيــة ترريهــا       

يـــزال مـــدءاة لالخزءـــا  الشـــديد لـــد  االدـــار األورو(.   ال
ءلـى دن دـوةل   ديـران اإلسـالمية    مجهورية  االدار ولذلل حي

ــرر      ــض املقـ ــريف مـ ــة. واست سـ ــراوايف ملموسـ ــدانا دىل دجـ تعهـ
ــض دجــل       ــيت  كــض دن تلتمــذ م ــة ال ــدابري العملي اخلــا  ءــض الت
ــال احلكومــة اإليراخيــة اللتزامانــا الدوليــة ن جمــال    دســني امتث
ــدويل اخلــا      ــاألخب ن دىتــار العهــد ال  قــوق اإلخســان، وب

احلقوق املدخية والسياسية وات اقية  قـوق الط ـل. وتسـاولت    ب
ــدابري الـــيت تيســـر تن يـــذ توصـــيايف ءمليـــة        ــذلل ءـــض التـ كـ
ــم    ــة الـــيت  كـــض لألمـ ــامل والكي يـ ــتعراض الـــدور. الشـ االسـ

 املتحدة دن تسهم نا ن هذه العملية.
ــل  - 69 ــيد كامينيـ ــب    السـ ــيكية(: ر ةـ ــة التشـ )اجلمهوريـ

املقــرر اخلــا . ودءــرب ءــض     بــالتقرير الشــامل الــذ. دءــده   
اخزءــا  اجلمهوريــة التشــيكية الشــديد دزاو التقــارير الــيت ت يــد  
اســـتمرار وقـــو  اختـــهاكايف  قـــوق اإلخســـان، لـــا ن هلـــل   
ارت ا  ءدر  االيف اإلءدام دىل مستو  خطـري واملعاملـة الـيت    
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يلقاهــا األحــما  احملرومــون مــض  ريتــهم والقيــور امل روضــة  
ــبري والت  ــة التع ــى  ري ــة   ءل ــردة ومعامل ــة امل جمــأ الســلم  و ال

ــب      ــه تر ـ ــاف دن  كومتـ ــة. ودضـ ــة واإلثنيـ ــايف الدينيـ األقليـ
بالتصـرحيايف اإلرابيـة الـيت درىل نـا الـرئيس اإليـراين  صــو        
 رية التعبري، لكنها تعتر دن استمرار  ـرض القيـور ءلـى هـذه     
احلرية يلثر ن منا   حت ن احلياة. وقـال دن احلـق ن التمـاس    

لومايف واأل كار وَتلاقيها ودرسـاهلا رون خـوف مـض تـدخل     املع
مهــم للتطــور الشمصــ  ولصــون كرامــة كــل  ــرر، كمــا دخــه   
 يو. ن الو او  قـوق اإلخسـان األخـر . وىتلـب دىل املقـرر      
اخلا  دن يشر  الكي يـة الـيت  كـض للمجتمـأ الـدويل نـا دن       

 مجهوريــةيــدءم بشــكل  اءــل الصــح يني و ريــة اإلءــالم ن   
 .ن اإلسالميةديرا
)كوبــا(: تكلــم باســم  ركــة ءــدم  الســيد رورريغيــز - 70

االحنياز، وكـذلل بصـ ته منسـق ال ريـق العامـل املعـين  قـوق        
اإلخســان،  ال ــظ دن ربســاو رول و كومــايف  ركــة ءــدم    
االحنيــاز حــدروا ن دثنــاو قمتــهم السارســة ءشــرة ءلــى الــدور  

 ماألمـــالــذ. يلريــه جملــس  قـــوق اإلخســان بوصــ ه جهــاز       
املســلول ءــض النظــر ن  ــااليف  قــوق اإلخســان ن   املتحــدة 

مجيــأ البلــدان، ن ســياق ءمليــة االســتعراض الــدور. الشــامل 
 واستنارا دىل مبار  التعاون واحلوار البناو.

واســـتطرر يقـــول دن الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــلار اجلزائـــر   - 71
الوزار. السابأ ءشر حلركة ءدم االحنياز دكديف مـرة دخـر    

ســتغالل  قــوق اإلخســان لتحقيــق مــ رب سياســية، لــا ن دن ا
ــار      ــافت للمب ــدان حمــدرة، من ــائ  لبل هلــل االســتهداف االختق

بـد   والاملتحـدة   األمـم التأسيسية حلركة ءدم االحنيـاز وميثـاق   
ــدور.      ــتعراض الـ ــد دن االسـ ــره. ودكـ ــر.  ظـ ــذلل دن رـ لـ
الشـــامل هـــو الليـــة احلكوميـــة الدوليـــة الرئيســـية الســـتعراض 

ل  قوق اإلخسان ءلى الصعيد القطر. ن مجيـأ البلـدان   مسائ
رون اييــز. ورد  دن اســتمرار تقــدمي قــرارايف دركهــا روا ــأ   

سياســـية تســـتهدف بلـــداخا دءضـــاو ن  ركـــة ءـــدم االحنيـــاز  
وت ش  التقارير اليت ختتب ببلـدان حمـدرة، يعمةـق االسـتقطاب     
ن مسائل  قـوق اإلخسـان ويـلثر ن مصـداقية جملـس  قـوق       

خســان باءتبــاره الســلطة املمتصــة بتقيــيم اختــهاكايف  قــوق  اإل
اإلخسان والتصرف  ياهلا ن مجيأ البلدان، بصرف النظـر ءـض   

 ررجة التنمية اليت  ققتها دو اختمائها السياس .
يــ  )الصــني(: قالــت دن الصــني دــيا   الســيدة واخــغ - 72

 مجهوريـة بتقرير املقرر اخلا  املعين  الـة  قـوق اإلخسـان ن    
ــران اإلســالمية ــدءوة دىل دن   دي ، تواصــل، كــددنا ن املاضــ  ال

يكــون تنــاول البلــدان لالءتبــارايف املتصــلة  قــوق اإلخســان       
مرتكــزًا ءلـــى احلـــوار البنــاو والتعـــاون. ودضـــا ت دن الصـــني   
تعارض استمدام القرارايف اليت ختتب ببلدان حمـدرة سـعيا دىل   

املواجهـايف  ممارسة الضغوط، وتر  دن هلـل يـلر. دىل دثـارة    
 بدال مض دسني د وال  قوق اإلخسان.

ور بــت باســم الصــني بــاجلهور الــيت تبــذهلا  كومــة    - 73
ــران اإلســالمية   مجهوريــة ــز  قــوق اإلخســان   دي مــض دجــل تعزي

ومحايتها وقالت دهنا تت هم التحديايف اليت يواجههـا هـذا البلـد    
ن هلل اخلصـو . وانـت دن ينظـر اجملتمـأ الـدويل دىل  الـة       

ق اإلخسان بطريقة حاملة وموضـوءية ودن حيتـرم التقاليـد     قو
الدينية والثقا ية للبلد ويتعاون مأ احلكومة اإليراخيـة مـض دجـل    
تقدمي املساءدة العملية والبناوة اليت دتا  دليهـا لتعزيـز  قـوق    

 اإلخسان ومحايتها.
ــاخغو  - 74 ــا ماتــ ــيد تيتيواخــ ــوارور(: دوضــــح دن  الســ )دكــ

ارايف املتعلقة  قوق اإلخسان الـيت ختـتب    كومته ال تليد القر
ببلدان حمدرة. ودضاف دن والية املقـرر اخلـا  دوجـدها قـرار     
منطلق مض روا أ سياسية ال تسـهم ن تعزيـز  قـوق اإلخسـان     
ومحايتـها. وءلـى النقــيف مـض هلـل، تــلر. هـذه الــدوا أ دىل      
ــا    ــاون، بينمـ ــلثر ن ءالقـــايف التعـ ــيارة الـــدول وتـ تقـــويف سـ

ــايف  ــع  الليـ ــوق    تضـ ــال  قـ ــدة ن جمـ ــم املتحـ ــة لألمـ القائمـ
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اإلخسان. وه  ديضا تسبب الوهض لليـة االسـتعراض الـدور.    
الشامل اليت انحها دكوارور كامل التأييـد وترغـب ن الـد ا     
ــها. ودءــرب ءــض دســ  و ــده ألن القــرارايف والواليــايف        ءن
املتعلقــة بــاإلجراوايف اخلاصــة دخشــ ت ن  ــل معــايري مزروجــة 

ا باالسـت رار ببلـدان اجلنـوب. ودضـاف دخـه يـتعني       للقيام دديد
ءلــى البلــدان املتقدمــة النمــو الــيت تــرو  هلــذه املمارســايف دن    
ــة  قــوق املهــاجريض والالجــ ني ن دحنــاو     تشــغل خ ســها  ماي

 العاد وتقليل  دة الت اوتايف الداخلية.
)مجهوريــــة  ةويــــال البولي اريــــة(:    الســــيدة ســــابيا  - 75

تسـييس  مـض مناهضـة   اقية ءلى موق ها دوضحت دن  كومتها ب
ءملية اختاه القرارايف املتصـلة  و التقارير اليت ختتب ببلدان حمدرة

 قوق اإلخسان املوجهة ضد بلدان اجلنوب. ودضا ت دن مجيأ 
ــذ.      ــدور. الشــامل ال ــة االســتعراض ال ــايف ختضــأ للي احلكوم
ــة    ــرر وءـــدم االختقائيـ ــوءية والتجـ ــار  املوضـ تنطـــو. ءلـــى مبـ

إلخســان  لســيارة الوىتنيــة. ورديف دن تعزيــز  قــوق ا   وا تــرام ا
يتحقـق دال بالتعـاون واحلـوار البنـاو      ومحايتها ءلى حنـو  عـال ال  
 ولشاركة البلدان املعنية.

(: قالـت  العربيـة السـورية   اجلمهورية) السيدة الصاحل - 76
ــان ن      ــوق اإلخسـ ــة  قـ ــين  الـ ــا  املعـ ــرر اخلـ ــر املقـ دن تقريـ

مض حـأخه تقـويف مصـداقية الليـايف     ديران اإلسالمية  مجهورية
ــة      ــان، و اصــ ــوق اإلخســ ــة  قــ ــية واملتعلقــ ــة السياســ الدوليــ
اإلجراوايف املتعلقة بالتعامل مأ  قـوق اإلخسـان. ودكـديف دن    
و ــدها اســتنارا دىل موقــ  مبــدئ  يــر ف اامــا االســتمدام       
االختقائ  ملسائل  قوق اإلخسان للتدخل ن الشلون الداخليـة  

معاجلة القضايا اإلخساخية. ورديف دن هـذا   أل. بلد دت هريعة
الـيت تكـرس ملبـدد    املتحـدة   األمـم النهح اال  أل كـام ميثـاق   

 املساواة والسيارة جلميأ الدول األءضاو.
)دريتريا(: قال دن  كومته تـلمض د اخـا    تس ا. السيد - 77

راسما بأن الشعوب و دها ه  اليت تقرر مصـائرها. وليسـت   

ىل مستشــاريض ومناصــريض وخشــطاو مــض هــذه الشــعوب  اجــة د
اخلار . ومض املـثري للشـ قة دن اللجنـة جمتمعـة مـض دجـل تقريـر        
مستقبل حعوب اسـتنارا دىل تقـارير رمةعهـا   نـة ممـض يسـمون       
بــاخلراو. ورد  دخــه  ــت بالنســبة للمســلولني املنتمــبني حــرءًا   
 ــأهنم يواجهــون هــم دخ ســهم صــعوبة ن دديــد املســار الســليم  

ــار   ملــــض ا ــايف ن دىتــ ــاف دن املكل ــــني بواليــ ختمبــــوهم. ودضــ
ــأ دن     ــممة، مـ ــلوليايف ضـ ــون لسـ ــة منوىتـ ــراوايف اخلاصـ اإلجـ
املطلوب ءض  ق هو درسـاو احلـوار البنـاو والتعـاون مـض خـالل       
اليــة االســتعراض الــدور. الشــامل. واختــتم بقولــه دن التهديــد   

ــض ت لــح   والتمويــ  والشــروط املســبق  ة د ت لــح ن املاضــ  ول
تقبل. وال بــد مــض وضــأ  ــد للقــرارايف الــيت ختــتب       املســ ن

املعــــايري. ببلــــدان حمــــدرة والســــتمدام االختقائيــــة وازرواجيــــة 
ــد ــور   ودكــ ــتقبل موجــ ــق دىل املســ ــا  دن الطريــ ــارةن اتبــ ة جــ
 والتعاون. املشاركة

)املقــرر اخلـــا  املعــين  الــة  قـــوق     الســيد حــهيد   - 78
معـرض رره   (: قـال، ن ديـران اإلسـالمية   مجهوريـة اإلخسان ن 

، دن ديران اإلسـالمية  مجهوريةءلى املال ظايف اليت دبدنا ممثلة 
تقريره يعتمد بشـكل مكثـ  ءلـى مصـارر احلكومـة اإليراخيـة       
وباألخب البياخايف املتعلقـة بـالعن  العـائل . وتسـ  لـه ديضـا       
الرجــو  دىل املواقــأ الشــبكية والتقــارير الرمسيــة احلكوميــة لــا   

الـيت دمـل خـاحل احلكومـة اإليراخيـة.      تحدة امل األمم يها تقارير 
ــهور     ــدمها الشـ ــايف قـ ــارر لعلومـ ــذه املصـ ــتلكملت هـ ــد اسـ وقـ
وساءديف ن دلقاو الضـوو ءلـى املصـارر النصـيةة. ودضـاف دن      
ءــدرا كــبريا مــض األحــما  الــذيض دجريــت معهــم املقــاباليف   

ديــــران اإلســــالمية  مجهوريـــة ألغـــراض التقريــــر يعيشــــون ن  
  احلياة. وقد دتا ـت لـه االجتماءـايف    وينتمون دىل حت منا 

ن جنيـ   رصـة   ديـران اإلسـالمية    مجهوريـة اليت خظمتـها بعثـة   
 االجتما  لسلولني ديراخيني ودثارة املسائل املشمولة بالتقرير.
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ودءرب كـذلل ءـض تر يبـه باملال ظـايف الـيت دبـدنا        - 79
 صـــو  التـــزام احلكومـــة ديـــران اإلســـالمية  مجهوريـــةممثلـــة 

دىل دصال   الة  قوق اإلخسان. وقال دخـه يعتقـد دن   بالسع  
املصدر األ ضل إلصال   قوق اإلخسـان يتـأتى مـض الـداخل،     
ــق      ــا يتعلـ ــيم. و يمـ ــر. ءظـ ــال  كـ ــديها ردس مـ ــران لـ ودن ديـ
بالشـواغل الـيت دثـرييف  صـو  التزامـه لدوخـة قواءـد سـلوك         
املكل ني بواليايف ن دىتار اإلجـراوايف اخلاصـة، دكـد دخـه يتبةـأ      

اءد السلوك بدقـة. ودوضـح قـائال دن هـذه القواءـد تتطلـب       قو
منه ن مجلة دمور، دن يدخل ن  وار مأ احلكومايف واجملتمـأ  
ــر  ن ســــبيل      ــايف األخــ ــأ احلكومــ ــاون مــ ــدين ودن يتعــ املــ
االضطال  جبهور الدءوة وزيارة التوءية. وقال دن ءملـه  ثـل   

ض ون بذله مض جهد ن مجيأ هذه اجملـااليف دىل احلـد املمكـ    ما
 دىتار الوقت املمصب.

ــه      - 80 ــور، رد  دخ ــى ال  ــه ءل ــا  كــض ءمل ــق ل و يمــا يتعل
ن الوقـ  االختيـار.   ديران اإلسالمية  مجهوريةبد دن تنظر  ال

ال ــور. غــري املشــروط إلءــدام اجملــرمني األ ــدا . ور ــب     
بـد   بالتحسينايف املدخلة ن قاخون اإلجراوايف اجلنائية الـذ. ال 

مل األ دا  ديضـًا. ودوضـح دخـه ال يوجـد     دن يتسأ جماله ليش
ــام    ــاخون حيــول رون قي ــا د. ق ــة الي ــران اإلســالمية   مجهوري دي

ءلــى ال ــور بتعليــق اإلءــدامايف العامــة. وءــالوة ءلــى هلــل،    
يتعني دن تنظر احلكومة ن  رض وقـ  اختيـار. ءلـى ءقوبـة     
اإلءدام بالنظر دىل ما جتريه مض مراجعايف راخلية تتعلـق لـد    

 ذه العقوبة ن رر  بعف اجلرائم. عالية ه
ودررف يقــول دخــه  ســبما  هــم  ــأن مراجعــة  عاليــة    - 81

ءقوبة اإلءدام ن رر  اجلرائم املتصـلة باملمـدرايف ن سـبيلها    
بـد   دىل دن تنجز، ودءرب ءض تر يبـه بـذلل. ودضـاف دخـه ال    

دن ين لذ ءلى دية  ال وق  اختيـار. ملقـت لعقوبـة اإلءـدام     
ــارم  ــالنظر دىل تقـ ــماخايف     بـ ــوا ر ضـ ــد  تـ ــة لـ ــايا املتعلقـ القضـ

احملاكمــايف و قــا لألصــول القاخوخيــة والــيت دتــا  دىل دن تــوىل  

ــة     ــأ  كوم ــا  ن ــا. وال يوجــد ديضــا م ــا  وري ــةاهتمام  مجهوري
مض اإل ـرا  ءـض احملتجـزيض السياسـيني لـض ن      ديران اإلسالمية 

ــا       ــم د. دجــراوايف و ق ــذيض د تلتمــذ  قه ــل احملتجــزون ال هل
ل القاخوخية كائنة ما كاخت. و كـض اإل ـرا  ديضـا ءـض     لألصو

 حمتجزيض اخريض بالنظر دىل الطبيعة السياسية ال تجازهم.
 مجهوريـة و يما يتعلق باإل اليف مض العقـاب، رد  دن   - 82

ــران اإلســالمية   ــراوايف دزاو    دي ــف املناســبايف دج اختــذيف ن بع
بـد   ارءاوايف تتعلق بالتعذيب، غـري دن مثـل هـذه اخلطـوايف ال    

دن تكـــون متســـقة بشـــكل دكـــر. وال بـــد دن تكـــون سياســـة 
الدولة ه  التحقيق ن مجيأ تقارير التعذيب ووضأ  ـد هلـذه   
املمارسايف بإيقا  ءقوبـايف ءلـى مرتكبيهـا. وال بـد ديضـا دن      

 مجهوريـة تقطأ سـيارة القـاخون خطـوايف دوسـأ لضـمان دي ـاو       
 قــوق  ىتوءــًا بالتزامانــا الدوليــة ن جمــال     ديــران اإلســالمية  

اإلخسان؛ لكنه غالبـا مـا رـر. جتـاوز القـاخون وتـلر. مصـاحل        
دخر  دىل تقويف  قـوق املـواىتنني. وال ـظ دخـه دن دققـت      
ــا الــرئيس،  ســوف يســهم هلــل بشــكل        ــيت قطعه ــور ال الوء
ملموس ن التصد. ملسائل تـو ري ضـماخايف ءـدم التمييـز، بـل      

لبهائيـة  دخه  كـض  ـت هلـذه الضـماخايف دن تتـيح اتةـأ الطائ ـة ا       
ــال دن   ــة قوقهــا. وق ــران اإلســالمية   مجهوري ــدول  دي ككــل ال

احلاضرة ن اجللسة تطبق قاخوخا يسللم باملساواة بني مواىتنيهـا،  
 وال بد للبهائيني دن حيصلوا ءلى احلق خ سه.

(: قالــت ديــران اإلســالمية مجهوريــة) الســيدة  اريــايت - 83
ئيل، الدولـة  دخه ممـا يبعـ  ءلـى السـمرية دن يـتكلم ممثـل دسـرا       

الــيت تلعــز  دىل ا تالهلــا الطويــل األســباب الكامنــة وراو مجيــأ 
مظـاهر ءـدم االسـتقرار والتطـرف واألصـولية والـةا  املسـلح        
ن الشرق األوسا، مبديا قلقه ءلى  الـة  قـوق اإلخسـان ن    

، الـيت هـ  درض اليهـور واملسـيحيني     ديران اإلسـالمية  مجهورية
كثـر مـض دلـ  سـنة. ودضـا ت دن      واملسلمني والزرارحتيني، أل

د دا د ينس اجلـرائم الـيت ارتكبتـها دسـرائيل  ـق األىت ـال ن       
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غزة منـذ حـهور قليلـة ال غـري. ورديف دن الـدءم الـذ. تقدمـه        
ــراوايف      ــار اإلجـ ــايف ن دىتـ ــني بواليـ ــرائيل للمكل ـ ــدا ودسـ كنـ
اخلاصة دمر كاح  ملد  ما تكتسيه هذه الواليايف مـض  يـدة   

 األمر.واستقالليه ن  قيقة 
)املقررة اخلاصة املعنية  الـة  قـوق    السيدة ياخغ  يل - 84

 أءربـت ءـض    A/69/398اإلخسان ن ميائار(: ءرضت تقريرها 
ــاألخب       ــار، وب ــة ميائ ــه  كوم ــذ. دبدت ــاون ال ــها بالتع تر يب

. وقالـت دن  ه/يوليـ اوزخالل الزيـارة الـيت قامـت نـا للبلـد ن      
ميائــار اــر لنعطــ   اســم ن تار هــا:  يــ  صــار درمــا     
املعايري الدولية حلقوق اإلخسـان ن العمليـة الد قراىتيـة البازغـة     
حرىتًا دساسيًا لتحقيق مكتسبايف  قيقيـة ومسـتدامة وجـديرة    
باحلصــول ءلــى تأييــد حــعب ميائــار. ور بــت باإلصــال ايف  

كومــة اجلديــدة قبــل ثــال  األوليــة الــيت خل ــذيف منــذ دخشــاو احل
ــة     ــزال مــأ هلــل قلقــة دزاو رالئــل دمكاخي ــها ال ت ســنوايف، لكن

  دو  تراجأ ن املسرية.
ودثنـــت ءلـــى اجلهـــور املســـتمرة للتوصـــل دىل وقـــ    - 85

إلىتــالق النــار ن دحنــاو البلــد، ورديف دن املعاخــاة ال ظيعــة الــيت   
ــبل د ضــل        ــة سل ــا  دىل دتا  ــةا  اجلــار. دت ــا ال يتســبب  يه

نظمايف الدولية للوصـول دىل املنـاىتق اخلارجـة ءـض سـيطرة      للم
احلكومــة ألغــراض توصــيل املســاءدة اإلخســاخية. ودضــا ت دن  
ــتمدام     ــأ اسـ ــب ملنـ ــتحق التر يـ ــورا تسـ ــذل جهـ ــة تبـ احلكومـ
ــذيض ســبق هلــم      ــور، وتعمــل لتســريح األىت ــال ال األىت ــال اجلن
املشاركة ن القتال ودءارة تأهيلـهم، ومـأ هلـل يسـتمر ورور     

ير ت يد بتجنيد األىت ال مض ِقَبل جيش الدولة واجلماءـايف  تقار
املســلحة غـــري التابعــة للدولـــة ســواو بســـواو. ولــذلل  ثـــت     
ــرا  ءــض        ــى اإل  ــز ءل ــا للتركي ــد جهوره ــى جتدي ــة ءل احلكوم
األىت ال اجلنور ودءارة درماجهم ن اجملتمأ. ودحـاريف دىل دهنـا   

تعسـ    ال تزال تنصت ديضا دىل ارءاوايف  االيف لال تجاز ال
والتعذيب ن دثناو ا تجـاز الشـباب ن املنـاىتق اإلثنيـة الواقعـة      

ءلـى احلـدور. وىتالبـت بـالتحقيق ن هـذه االرءـاوايف ووضــأ       
ــة اإل ــاليف مــض      ــايف مســاولة موضــأ ال عــل للتصــد. لثقا  الي

 العقاب السائدة ن اجليش  اليا.
ودرر ــت تقــول دهنــا مةءجــة للغايــة بســبب األ ــوال   - 86

عاخاة الشديدة اليت حيياها األحـما  املوجـورون ن   املزرية وامل
ــني،      ــة راخـ ــا ن واليـ ــلم  الروهينغيـ ــوهيني ومسـ ــايف البـ ايمـ
ويتعرضــون  يهــا لتمييــز ممنــهح يزيــد مــض  دتــه ا تقــارهم دىل   
ــد.      ــة للتصـ ــدابري  وريـ ــاه تـ ــت باختـ ــة. وىتالبـ ــعية قاخوخيـ وضـ
ــرريض راخليـــا      ــايف املشـ ــائدة ن ايمـ ــحية السـ ــوال الصـ لأل ـ

الــذيض يعيشــون ن دمــاكض خائيــة. وقالــت دخــه قــد   واألحــما 
يكون مض األمـور احلساسـة بالنسـبة هلـا دن تسـتمدم مصـطلح       

، لكنها تور دن تال ظ  ـق األقليـايف ن دديـد    “روهينغياال”
تسـميتها الذاتيــة ودن تال ــظ ديضــا االلتــزام ه. الصــلة الواقــأ  
ءلــــى ءــــاتق الدولــــة لضــــمان ءــــدم التمييــــز ضــــد األ ــــرار   

ورديف ن هذا الصدر دخه مض احملـزن مطالبـة دبنـاو    ايف. واجلماء
ىتائ ة الروهينغيـا بتعريـ  دخ سـهم بوصـ هم بنغـاليني كشـرط       

 مسبق ملشاركتهم ن ءملية دثبايف املواىتنة.
ودرر ــت تقــول دهنــا قامــت بــاالىتال  بصــورة جمملــة    - 87

ءلــى خطــة العمــل لواليــة راخــني ن دثنــاو زيارنــا للواليــة.        
كومة للتوصل دىل  ل حامل لكنـها  ثتـها   ور بت جبهور احل

ءلى التصد. للمسـائل األساسـية املتعلقـة  قـوق اإلخسـان ن      
املنطقـــة. ودضـــا ت دن اخلطـــة ينبغـــ  ءلـــى وجـــه اخلصـــو   

تنته  بال صل الدائم بني الطائ تني، وال ينبغ  هلا ديضـا دن   دال
رتـازوا   تد أ دىل العدم ن األجل الطويل األحـما  الـذيض د  

 تبار دثبايف املواىتنة.اخ
ــة    - 88 وىتالبــت بــأن تلخــذ مظــاد الطائ ــة البوهيــة ن والي

راخني بعني االءتبار ءند التصد. ملسألة العن  بـني الطوائـ .   
ودوضــحت دن زيــارة العــداو جتــاه املســلمني وىتوائــ  األقليــايف 
األخر  حيتـا  دىل مواجهتـه ءلـى حنـو اسـتباق . ورديف دن مثـة       

http://undocs.org/A/69/398
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ــات  ــى ءـ ــلولية تقـــأ ءلـ ــلولني  مسـ ــاو السياســـيني واملسـ ق الزءمـ
الرمسيني والقيارايف الدينية للقيام بذلل. ويتعني ديضا دن يكـون  
د از التنمية، وهـو مطمـح للحكومـة وملـواىتين ميائـار، منطلقـا       
مـــض منظـــور  قـــوق اإلخســـان ودال  إخـــه ســـيلر. دىل م اقمـــة 
األسباب الكامنة لل قر ويقور دىل الةا . ودكديف دن مثة  رصة 

تا ة للحكومة للقيام ءلى حنو استباق  بإرارة ءمليايف التنميـة  م
ــوق        ــى احلق ــائم ءل ــا  دســلوب ق ــتثمار لكــ  تضــمض اتب واالس

 ن دقيق التنمية املستدامة. ومتمحور  ول الناس
ــة دخــــر   قالــــت دن اإلصــــال    - 89 واختقلــــت دىل خقطــ

ــاخون      ــام بتكــريس ســيارة الق ــد قراىت  يتطلــب ضــرورة القي ال
ــة ال ــور املبذولــة لك الــة      ودقام ــالتزامض. وحــجعت اجله ــدل ب ع

اســتقالل اهلي ــة القضــائية ودمهيــة دن تلــدءم بــاملوارر املالئمــة       
وختضــأ للملســاو لة. وقالــت دخــه ال رــوز دــت د.  ــرف مــض  
الظـــروف دجـــراو احملاكمـــايف خلـــ  األبـــواب املغلقـــة بـــدون 
ــت ءــض     ــة. ودءرب ــة معيب ــاخوين دو باالســتنار دىل درل ــل الق التمثي

ر يبها بإىتالق سرا  يوكياو هال دوخغ، ملخرا ودن دءربـت  ت
يزالـون   ءض قلقها دزاو كر ءدر السـجناو السياسـيني الـذيض ال   

رهــض اال تجــاز. وىتالبــت بــاإل را  ال ــور. وغــري املشــروط   
ــدم       ــرار بع ــد ءــض اختــاه ق ــيت ت ي ــارير ال ــت دن التق ــهم. وقال ءن

ءلـى   درخال تعدياليف ءلى الدستور ملس ة؛ و ثت احلكومة
 دءارة النظر ن هذا القرار ءلى سبيل األولوية.

ءـض   2015وىتالبت لراقبة العملية االختمابية ن ءام  - 90
كثب وتقييمها ن ضـوو املعـايري الدوليـة. ودوضـحت دن هـذه      
ــة دىل      ــا املرتقب ــز الرئيســ  لزيارن املســألة ســتكون حمــور التركي

ن املمارســة . ودكــديف د2015الثاين/ينــاير  كــاخونميائــار ن 
ال علية حلق التصويت وك الة  ريـة التعـبري واحلـق ن التجمـأ     
وتكويض اجلمعيـايف دتـا  محايـة كاملـة. ودبـديف قلقهـا ديضـا        
مــض كثــرة القيــور امل روضــة  اليــا ودــد مــض دهليــة النــاس ن    
الترحــح دو االختمــاو دىل ءضــوية األ ــزاب السياســية. وقالــت  

ســمة مــض التعــدياليف   دهنــا ودن د تســتطأ دن دصــل ءلــى خ   
املدخلـة ءلــى قــاخون تســجيل األ ــزاب السياســية الــذ. وقلعــه  

ــرياخه ن   ــدد سـ ــرئيس وبـ ــبتمرديلول 30الـ ــاخون /سـ ــإن القـ ،  ـ
 ســـبما يل ـــار يقصـــر دمكاخيـــة تشـــكيل األ ـــزاب السياســـية  

يعـين دن   واالختماو دىل ءضويتها ءلى كامل  املواىتنة، وهـو مـا  
ــواىتنني   ــض املـ ــني مـ ــبني واجملنسـ ــل املنتسـ ــض ن هلـ ــامل   ، لـ  ـ

الشــهارايف امللقتــة، حمرومــون مــض  ــق املشــاركة ن تســيري       
ــة    ــا بتعـــديل القواءـــد املتعلقـ ــة. ودوصـــت ديضـ الشـــلون العامـ

 الضرورية. باحلماليف االختمابية مض دجل دزالة القيور غري
واختتمت قائلة دن زيارة مسا ة  رية التعبري، وءلـى   - 91

ــائا اإلءـــالم، د ـــ  ــة وسـ ــة األخـــب  ريـ از رئيســـ  ن ءمليـ
اإلصال . لكض قـاخون التجمـأ والتظـاهر السـلم  وسـواه مـض       
القــواخني يطبــق مــض دجــل ترهيــب اجملتمــأ املــدين والصــح يني    
ومضــايقتهم. وىتالبــت  كومــة ميائــار ومجيــأ الشــركاو ن      
اجملتمــأ الــدويل بتعمــيم  قــوق اإلخســان ءلــى حنــو تــام راخــل  

ة. ورديف دخـه  كـض دقيـق    األىتر امللسسية والقاخوخية والسياسي
الكـثري ن الوقـت الــراهض دها جـر  دحـراب ثقا ــة قائمـة ءلــى      
ــة        ــأ ملسســايف الدول ــني مجي ــا ب ــوق اإلخســان  يم ــرام  ق ا ت

 الناس. وءامة
 كومتـه  )ميائار(: قـال دخـه رغـم معارضـة      السيد تني - 92

باسـتمرار دىل تيسـري   سـعت  للواليايف اليت ختتب ببلدان حمدرة، 
ن التعــاون مــأ  اررة اخلاصــة كجــزو مــض سياســته زيــارايف املقــ

ــه    املتحــدة األمــم ــذ. دوررت ــاو ال . ودءــرب ءــض رضــاه ءــض الثن
ــيت       ــة ال ــة التحــول املهم ــى ءملي ــا ءل ــررة اخلاصــة ن تقريره املق
ــيت تصــبو دىل      ــار واإلصــال ايف واســعة النطــاق ال جتتازهــا ميائ

ءلـى  دقيقها. لكنه استدرك قائال دن التقرير يلم ق ن اإلحـارة  
لبعف التدابري الكثرية اليت اختذنا احلكومـة مـض دجـل    ولو األقل 

ــل دقــــالال لتوازخــــه       ــز  قــــوق اإلخســــان، ورد  ن هلــ تعزيــ
ــده      ــد ءــض ر ــف و  ــى وجــه التحدي وموضــوءيته. ودءــرب ءل
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االســتنتا  الــذ. توصــلت دليــه املقــررة اخلاصــة بــأن ميائــار ن   
( حلكومتــه ، وهــو اســتنتا  ينــاقف التقيــيم اإلرــا تراجــأ الــة 

ام دزاو التزامهـــــا بـــــإجراو مزيـــــد الـــــذ. دبـــــداه األمـــــني العـــــ
 اإلصال ايف. مض
وقــال دن خطـــوايف  كومـــة ميائـــار لتعزيـــز  قـــوق   - 93

ــلم  ن       ــا السـ ــمل، هنجهـ ــاو تشـ ــتحق الثنـ ــيت تسـ ــان الـ اإلخسـ
التحول؛ واإل را  ءض سجناو الضمري؛ وزيـارة مسـا ة  ريـة    

 14ىتـالق النـار مـأ    وسائا اإلءالم؛ ودبرام ات اقـايف لوقـ  د  
مـض اجملموءـايف املسـلحة؛ واخت ـاو القيـور ءلـى        16مض دصل 

اســـتمدام اإلخترخـــت؛ ودلغـــاو العمـــل اجلـــر. وجتنيـــد القصةـــر  
ءســكريا؛ ودرســاو اليــايف للحــوار الثنــائ  ن جمــال  قـــوق       

واالدـــار األورو( واليابــــان،  املتحـــدة   األمــــماإلخســـان مـــأ   
دة؛ واسـتهالل العمـل   وصياغة قاخون ملكا حـة العنـ  ضـد املـر    

ــت ناف تقــدمي املســاءدة       ــايف املواىتنــة واس ــة جتريبيــة إلثب بعملي
اإلخساخية ن بلدة ميا. بون؛ وصياغة خطـة ءمـل اسـتراتيجية    

 لالستقرار والتنمية ن والية راخني.
ــررة    - 94 ــر املقـ ــض تقريـ ــبريا مـ ــما كـ ودررف يقـــول دن قسـ

ظ دن اخلاصــة يتنــاول الدســتور وقــواخني االختمابــايف. وال ــ     
الدســتور ودن د يكــض خاليــا مــض العــوار د ســح الطريــق لقيــام  
ــر بضــرورة        ــده مق ــري دن بل ــأ. غ ــامل للجمي ــام سياســ  ح خظ
درخال تعدياليف تدررية ءلى الدستور؛ ودقيقا لـذلل تولـت   
جلنــة معنيــة بتعــدياليف الدســتور اســتعراض مقتر ــايف قــدمها   

اقش هـذه  د رار الشعب، ور عت توصيانا دىل الرملان الذ. ينـ 
املسألة ن الوقـت الـراهض. ودكـد دخـه ال يوجـد رسـتور لقـاس        

 وا د يصلح للجميأ تقبل به كا ة البلدان.
واسترســل يقــول دن  كومتــه تواجــه صــعوبايف مجــة    - 95

دزاو االرءــاوايف الكاســحة بوجــور ءمليــايف للحجــز التعســ   
والتعذيب وسو  هلل مض اختهاكايف  قوق اإلخسان. ودكـد  

قــل ن ميائــار حــمب وا ــد رون دن يكــون قــد      دخــه د يلعت

اختـــهل القـــاخون، دو دخـــه جـــر  اءتقـــال د. حـــمب قــــام       
باالتصــال بــاملقررة اخلاصــة. ودقــر  ــدو  اختــهاكايف حلقــوق  
األ رار، لكنه حدر ءلى وجـور  ـااليف كـثرية ديضـا صـدريف      
 يها د كام  ـق د ـرار مـض القـوايف املسـلحة بسـبب ارتكـانم        

ن النقطة األحـد دمهيـة هنـا هـ  دن هـذه      جرائم جنائية. وقال د
 االختهاكايف ال تشكل سياسة للحكومة دو اجليش.

ــق     - 96 ودررف يقــول دن املقــررة اخلاصــة دءربــت ءــض القل
دزاو اإلجـــراوايف القاخوخيـــة املتمـــذة  يـــال بعـــف الصـــح يني.  
ــيهم      ــبف ءل ــيهم تعرضــوا للق ودوضــح دن الصــح يني املشــار دل

، ودئا بسـبب اختـهاكهم  لرمـة    ليس بسبب ما يرر ن تقاريرهم
مرا ق ءسكرية حمظورة. وقال دخه ال يلسـمح لثـل هـذه اجلـرائم     
 ـت ن الـدول األءـت ر قراىتيــة، وال تلتـرك هـذه اجلــرائم رون      
ءقاب. دمـا وسـائا اإلءـالم  يـتعني ءليهـا دال تسـ و اسـتعمال        
 قوقهــــا دو  ريانــــا ن التحــــريف ءلــــى ءــــدم االســــتقرار. 

حملتجز الذ. قضـى ن احلـبس، قـال دخـه د ـد      و صو  قضية ا
د ــرار اجلماءــايف املســلحة ولــيس صــح يا، وقــد  ــدثت و اتــه  
امللســ ة ءنــدما اســتوىل ءلــى ســال  حمــاوال اهلــرب. وقــال دخــه  
ودن كــان قــد هكــر هلــل، يــر  ضــرورة جتنــب التركيــز ءلــى    
 االيف اال تجاز ال ررية، واحلكم ءلى  الة البلد مـض منظـور   

الجتاه الذ. هو هاهـب دليـه. ورد  دخـه بـدال مـض      دوسأ يتناول ا
اختقار باو خطى اإلصـال ايف، ال بـد دن رـر. اإلءـراب ءـض      

 التر يب بالتغيريايف اإلرابية ودبداو التشجيأ هلا.
واختــتم بقولــه دن ر قراىتيــة ميائــار ال تــزال تتــرءم،   - 97

ودن البلــد ال حيــوز ســو  خــرة قليلــة ن العمليــة الد قراىتيــة،  
 16هو ديضا بلـد متعـدر اإلثنيـايف ومتعـدر األريـان ويعـرف       و

مجاءــة مســلحة دثنيــة رئيســية. ودكــد دن االختقــار األ ــار.        
اجلاخــب لــض يــلر. دال دىل زيــارة الوضــأ ســووا. وبــالرغم مــض  
ضــمامة التغــيريايف احلاصــلة، تواصــل ميائــار مواجهــة ىتلبــايف 

تــو  تلــني بالوصــول دىل الكمــال. ودكــد دن ميائــار بلــد م  ال
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و كض أل. حمب يرغب ن االىتال  ءلـى احلالـة بن سـه دن    
ــه ال توجــد مــض مث ضــرورة      ــزوره. وخلــب مــض هلــل دىل دخ ي
لواليـــة لألمـــم املتحـــدة بشـــأن احلالـــة ن ميائـــار. وقـــد دزف  
الوقت الن لالختقال دىل التعـاون مـأ بلـده مـض دجـل التصـد.       

 تبقى دمامه مض دديايف. ملا
(: تكلمـت  ديـران اإلسـالمية   هوريـة مج)  اريايتالسيدة  - 98

باسم  ركة ءدم االحنيـاز  ـأبرزيف تأكيـد احلركـة ءلـى الـدور       
ــه جملــس  قــوق اإلخســان بوصــ ه جهــاز      ــوم ب ــذ. يق ــمال  األم

املســلول ءــض خظــر  ــااليف  قــوق اإلخســان ن مجيــأ  املتحــدة 
البلدان ن دىتار االستعراض الدور. الشامل الذ. رريه اجمللس 

واحلوار البناو. ودضا ت دن الوثيقة اخلتاميـة   ءلى دساس التعاون
ــر      ــت دىل  ظـ ــة رءـ ــر للحركـ ــابأ ءشـ ــوزار. السـ ــلار الـ للمـ
االستهداف االختقائ  ل ـرار  البلـدان ودراخـت اسـتغالل قضـايا      

لتحقيـــق مـــ رب دخـــر . تو ي هـــا  قـــوق اإلخســـان ودســـاوة 
ودكديف دن االسـتعراض الـدور. الشـامل هـو الليـة احلكوميـة       

يدة الستعراض مسائل  قوق اإلخسان ن د. بلد. الدولية الو 
واءتــريف دن مواصــلة تقــدمي القــرارايف املمتصــة ببلــدان حمــدرة   

 ملراه الو يد هو زيارة تسييس مسائل  قوق اإلخسان.
ــا يتر.  - 99 ــيدة سـ ــار   السـ ــت دن ميائـ ــيا(: قالـ )دخدوخيسـ

 ققت تقدما ملحو ا ن مسرية دوهلا الـد قراىت . ودكـديف   
ســتق  دىل جــوار ميائــار ن مســاءيها لتحقيــق   دن  كومتــها

ــدويل        ــأ ال ــت اجملتم ــا. وىتالب ــيت تصــبو دليه ــة اإلصــال  ال خط
لواصــلة االلــراط البنةــاو مــأ ميائــار وتقــدمي الــدءم لعمليـــة        
ــدار بلــد        التحــول الــد قراىت  الــيت جتتازهــا. واءتــريف دن دء
لالختقـــال دىل احلريـــة واالخ تـــا  مهمـــة جســـيمة تتضـــاء       

ن البلدان متعدرة اإلثنيايف كميائار. ودوضـحت دن   صعوبتها
جتربة دخدوخيسيا وهو بلد له خ ـس السـمايف التركيبيـة مليائـار،     
ــض         ــد م ــدان ال ب ــام ومهــا بلع ــة التســامح والوئ ــه قيم ــريف ل د ه
رءايتهما ءض ىتريق تعزيز احلـوار و  ـز النشـاط االقتصـار..     

أل كــار بــد دن يتجــاوب مــأ ا  ودضــا ت دن اجملتمــأ املســاد ال 
اجلديدة ودخه ال حميب ءض السالم لتحقيـق التنميـة. وحـجعت    
ــتمرار ن بســا       ــى االس ــار ءل ــة ميائ ــيا  كوم ــم دخدوخيس باس
ــور      ــذل جه ــة ومواصــلة ب ــايف اإلثني ــ  اجلماء ــديها دىل اتل دي
لتعزيـــز احلـــوار السياســـ  الشـــامل للجميـــأ وتوســـيأ خطاقـــه.  

يكتسـ    ودكديف دن معاجلة األسباب اجلذرية للعن  الطـائ   
 بدوره خ س القدر مض األمهية.

ــر  -100 ــيدة ووكـ ــض    السـ ــت ءـ ــدة(: دءربـ ــة املتحـ )اململكـ
حكرها للمقررة اخلاصـة ملـا اتصـ  بـه تقريرهـا مـض صـرا ة،        
ور بت بسما   كومـة ميائـار هلـا بزيـارة البلـد. وقالـت دن       
ــائل        ــض مس ــدر م ــار ن ء ــة ميائ ــه  كوم ــذ. د رزت ــدم ال التق

مــض األىت ــال اجلنــور  200ســريح  قــوق اإلخســان وقيامهــا بت
ن األحـــهر األخـــرية، خقـــاط جـــديرة باملال ظـــة. ورءـــت دىل 
مواصـلة د ــراز التقــدم وقالــت دن هلــل يتطلــب ءز ــة وىتاقــة  
للتصد. ملا تبقى مض دديايف. ودحاريف ءلى وجـه اخلصـو    
دىل حمنــة ىتائ ــة الروهينغيــا الــيت ال تــزال اثــل حــاغال خطــريا.   

خطــوايف لضــمان ســبيل كامــل وحــدريف ءلــى ضــرورة اختــاه 
 دمام الوكااليف اإلخساخية للوصول دىل والية راخني.

)كوبـا(: كـرريف اإلحـارة دىل     السيدة مورينو غـويرا  -101
ــة    ــة االختقائيـ ــرا ف للممارسـ ــها الـ املوقـــ  التقليـــد. حلكومتـ
املسيةسة املتمثلة ن خظر  ـااليف  قـوق اإلخسـان ءلـى دسـاس      

املمارسـة دريف دىل النيـل    تب ببلدان حمـدرة، ورديف دن هـذه   
حلقـوق اإلخسـان البائـدة. ودضـا ت دن     املتحـدة   األمممض جلنة 

ــتعراض الــدور.       ــه لالس ــوق اإلخســان واليت ــس  ق ــاو جمل دخش
الشـــامل تتـــيح النظـــر ن  ـــااليف  قـــوق اإلخســـان ن مجيـــأ  
البلــدان ءلــى دســاس متكــا ئ وباالســتنار دىل احلــوار البنةــاو.       

لـذ. د رزتـه ميائـار، ورءـت     ودءربت ءض تر يبـها بالتقـدم ا  
مجيــأ الــدول دىل العمــل مــأ هــذا البلــد ن ســياق مــض احلــوار    
ــيت      ــرارايف ال ــالقول دن الق ــرام. واختتمــت ب ــى اال ت ــائم ءل الق
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ختتب ببلدان حمدرة ال يتعد  م عوهلا تشـويه التحليـل املتعلـق    
ــه مــض      نــذه املســائل املهمــة، بــدال مــض د اىتتــها لــا دتــا  دلي

 اهتمام  قيق .
ــورينها -102 ــيد سينغســ ــة) الســ ــة  مجهوريــ الو الد قراىتيــ

(: دءــرب ءــض تر يبــه بالتقـدم امللحــوق الــذ.  ققتــه  الشـعبية 
ــار.     ــاء  واالقتصـ ــال  االجتمـ ــق اإلصـ ــوب دقيـ ــار صـ ميائـ
وتعزيـز ومحايــة  قـوق اإلخســان. و ـ  اجملتمــأ الـدويل ءلــى     
ــق        ــض ىتري ــى األخــب ء ــار وءل ــة ميائ ــه حلكوم مواصــلة رءم

ســاءدة التقنيــة وبنــاو قــدرانا. وىتالــب دن تكــون  تزويــدها بامل
املشاركة الدوليـة مـأ ميائـار ن مسـائل  قـوق اإلخسـان الـيت        
جتــر. ن دىتــار اليــة االســتعراض الــدور. الشــامل، مشــاركة   
ــد. لبــار         موضــوءية وغــري اختقائيــة وغــري مسيةســة ودن نت

 ا ترام االستقالل الوىتين والسيارة والسالمة اإلقليمية.
) ييـت خـام(: رديف دن اليـة      وخـغ خغـا  السيدة خيغـويض   -103

االستعراض الدور. الشـامل واحلـوارايف الثنائيـة مـأ الشـركاو      
الدوليني ه  د ضل السلـبل ودكثرهـا دمثـارا ملسـاءدة ميائـار ن      
العمليــة الد قراىتيــة الــيت جتتازهــا ون بــذل اجلهــور الالزمــة       

ازايف ميائـار  لتعزيز ومحاية  قـوق اإلخسـان. ودثنـت ءلـى د ـ     
ن جمااليف التنمية االقتصارية واالجتماءية ودض او الد قراىتية 
ودقيـــق املصـــاحلة الوىتنيـــة. وقالـــت دن و ـــدها  تـــد  ديضـــا  
مشـاركة وجهـور ميائـار كـرئيس لرابطـة دمـم جنـوب حـرق          
اسيا ن تعزيز التعاون  يما بني بلـدان املنطقـة، لـا ن هلـل ن     

مســرينا الراميــة دىل دخشــاو مجاءــة جمــال  قــوق اإلخســان، ون 
 رابطة دمم جنوب حرق  اسيا.

)اململكـة العربيـة السـعورية(: دبـديف      السيدة الشـوان  -104
تر يبها بالتعاون بني  كومة ميائار واملقررة اخلاصـة ن دثنـاو   

، وقالـت دن  2014/يوليـه  اوزالزيارة األخرية الـيت دجرنـا ن   
الـةا  الطـائ   ن ميائـار    و دها يشعر مـأ هلـل بقلـق جـرةاو     

و اصة ءمليـايف القمـأ الـيت تلرتكـب  ـق ىتائ ـة الروهينغيـا،        

اليت جر  بشكل كبري التضييق ءلى  قوقها األساسية وءلـى  
سلــبل  صــوهلا ءلــى الطعــام والرءايــة الصــحية بســبب القيــور   
ــة      ــل. ودضــا ت دن مســائل املواىتن ــة التنق ــى  ري امل روضــة ءل

ــزا   ــة ال ت ــة اإلثني ــ  ُدءطــ     واهلوي ــثري اخلــالف،  ي ل قضــايا ت
األ ــرار خطاقــا حمــدورا لالختيــار  يمــا يتصــل بتحديــد هويتــهم   
ــوض    ــة رديف دن الغمـ ــذه اخلل يـ ــوو هـ ــة. ون ضـ ــة الذاتيـ اإلثنيـ

 زال يكتن  مصري ىتائ ة الروهينغيا. ما
)ســـنغا ورة(: قـــال دن ءمليـــة التحـــول  الســـيد خيـــوو -105

  السـنتني املاضـيتني   االقتصار. والسياس  ن ميائـار ءلـى مـد   
تبع  ءلى التشجأ. لكنه ىتالب اجملتمأ الـدويل دن ينظـر بصـر    
ــول.       ــذا التحـ ــا هـ ــو. ءليهـ ــيت ينطـ ــة الـ ــديايف احلتميـ دىل التحـ

ن ءمليـــة التحـــول ن جمتمـــأ متعـــدر األءـــراق مثـــل  دودوضـــح 
ميائار، الـيت دهنـت سـتة ءقـور مـض الصـرا  املسـلح، سـينطو.         

ــاءب مجَّــــ     ــه ءلــــى مصــ ــرو  منــ ــأمر م ــ ة. ودضــــاف دن كــ
االجتماءـــايف الدوريـــة الـــيت تعقـــدها احلكومـــة مـــأ اتلـــ        
اجلماءـــايف اإلثنيـــة للـــدخول ن  ـــوار ومناقشـــايف مـــض دجـــل 
التوصـــل دىل ات ـــاق لوقـــ  دىتـــالق النـــار ءلـــى خطـــاق البلـــد،  
ــاو     ــه ال  كــض االســتعجال ن بن دحــارايف مشــجعة. ودضــاف دخ

 الدولة.
تـزال   ل دهنـا ال ن واليـة راخـني وقـا    ودحار دىل احلالـة  -106

تشكل مسألة معقدة ورقيقة. ودضاف دن سـنغا ورة تـتم  دن   
ــ ا ية وتلبيــة        ــار لتحســني الش ــيت تبــذهلا ميائ تســ ر اجلهــور ال
ــاون مــأ       ــاخية للمجتمعــايف املتضــررة بالتع اال تياجــايف اإلخس

ــم ــدة  األمـ ــالم    املتحـ ــتعارة السـ ــض اسـ ــريض ءـ ــركاو الخـ والشـ
ــة السياســية  واالســتقرار ن ميائــار واالختقــال د  ــق التنمي ىل دقي

واالقتصارية. وال بد دن يواصل اجملتمأ الـدويل تعزيـز حـراكته    
اإلئائيـــة مـــأ ميائـــار  ســـبما  علـــت ســـنغا ورة ءلـــى مـــد   
السنوايف. واختتم قائال دن و ده حيـ  االدـار األورو( ديضـا    
ــة     ءلــى مراجعــة خيتــه ىتــر  مشــرو  قــراره الســنو. ءــض  ال
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ار، ألن مثل هذه القرارايف اليت ختـتب   قوق اإلخسان ن ميائ
 ىتائل منها. ببلدان حمدرة تسبب االخقسام بطبيعتها وال

)املراقبة ءض االدـار األورو((: ر بـت    السيدة حيلر -107
بالتوصيايف الـيت قدمتـها املقـررة اخلاصـة بشـأن اخلطـوايف الـيت        
ينبغـ  دن تتمـذها  كومـة ميائـار مـض دجـل دقيـق اإلصــال         

لقــاخوين واملصــاحلة الوىتنيــة والتصــد. للتحــديايف  السياســ  وا
املتبقيـــة لـــا  يهـــا  الـــة األقليـــايف اإلثنيـــة وبـــاألخب ىتائ ـــة   
الروهينغيا ن واليـة راخـني. واست سـريف ءـض د ضـل دسـلوب       
 كض للمجتمأ الدويل دن يعمل به مأ  كومة ميائار لضـمان  
ءدم دءاقة سلبل توصـيل املسـاءدايف اإلخسـاخية. ودضـا ت دهنـا      

ور ديضــا دن تست ســر قبــل  لــول االختمابــايف القارمــة ءــض    تــ
اجملــااليف الــيت ســيكون اإلصــال   يهــا دكثــر دحلا ــا ن الســنة  
ــررة        ــر  املق ــيت ت ــض اجملــااليف ال ــة. واست ســريف دخــريا ء التالي

السـامية  املتحـدة   األمـم اخلاصة دن تو ري خرة ورءـم م وضـية   
 حلقوق اإلخسان  يها يكون دكثر خ عا مليائار.

هـوون )مجهوريـة كوريـا(: قـال دن      -يوخغ  السيد يل -108
 كومته تقر بالتقدم الذ. د رزته ميائار ن ءمليـة اإلصـال    

وتر ـب بات ـاق وقـ  دىتـالق النـار األخـري        2011منذ ءـام  
وب ـــتح احلـــوار السياســـ  مـــأ اتلـــ  اجلماءـــايف. واـــ  دن  

وب يساءد تقرير املقررة اخلاصة ميائار ءلى التحرك ُقـدما صـ  
دقيق املصاحلة الوىتنية والتنمية ودن يتمذ البلـد خطـوايف مـض    
دجل تطبيق التوصيايف الواررة  يـه. وقـال دن مجهوريـة كوريـا     
ستقدم مض جاخبها الـدءم الكامـل للعمـل الـذ. تلريـه املقـررة       
 اخلاصة وستواصل مشاىترة جتربتها ن جمال التنمية السياسية.

شـيكية(: دءـرب ءـض    )اجلمهوريـة الت  السيد كامينيل -109
قلقه دزاو التقارير اليت ت يد القبف ءلى صح يني بدءو  دهنـم  
يكتبون ءض مسـائل  ساسـة. وقـال دن الع ـو  كـض دن يطبةـق       
ن ءــال  هــذه الظــاهرة، لكــض تعــديل القــاخون الــذ. يــو ر        
األساس ملثل هذه االءتقااليف دجـد  مـض دجـل تنـاول املسـألة      

تعــديل القــاخون الــذ.  مــض جــذورها. واست ســر ءمــا دها كــان
يعيـــق دخشـــطة وســـائا اإلءـــالم واجملتمـــأ املـــدين قبـــل دجـــراو  

ــايف ءــام   ــد مشــروءية    2015اختماب  كــض دن يســهم ن تأكي
 هذه االختمابايف ويعزز القبول الدويل بنتائجها.

ــده يشــعر    الســيد هيســاجيما  -110 ــض دن و  ــان(: دءل )الياب
ــة ميائــ     ــذهلا  كوم ــيت تب ــور ال ــب بالتشــجأ دزاو اجله ار. وىتال

 باحلصول ءلى معلومايف دضا ية ءض  الة املردة ن هذا البلد.
)كنــدا(: دءــرب باســم  كومتــه ءــض  الســيد غراخــت -111

التر يــب بــالتحول املهــم اجلــار. ن ميائــار التماســا لتحقيــق   
دصال ايف ملموسـة. وقـال دن كنـدا ا تتحـت دول سـ ارة هلـا       

باءتباره دولويـة  ، و دريف هذا البلد 2013ن ميائار ن ءام 
دئائية وجتاريـة رءمـا لعمليـة التحـول الـد قراىت   يـه. غـري دن        
هناك ءدرا مض اجملااليف اليت ال تزال تثري القلق لا  يها  قـوق  
اإلخســـان ومحايـــة د ـــرار الطوائـــ  اإلثنيـــة والدينيـــة. وىتالـــب 
اجملتمأ الدويل بأن يواصل ءض كثب رصد االختصـام احلاصـل   

الدينية. ورد  دن د ـالل السـالم ن األجـل      يما بني األقليايف
الطويل حيتا  حـ ا ية مـض جاخـب مجيـأ األىتـراف ودىل  ـوار       
وتعاون. واست سر باسم و ـده ءمـا  كـض حلكومـة ميائـار دن      
ت عله حلمايـة ىتوائـ  األقليـايف اإلثنيـة والدينيـة، ود. التـدابري       

مـض   اليت رب ءليها دن تتمذها اسـتعدارا لالختمابـايف املرتقبـة   
 دجل ضمان  ريتها وخزاهتها.

)ملدي (: قالت دن الـراط  كومـة    السيدة حاهوال -112
ميائار املستمر ن ءملية التحول مسألة تستحق الثناو. غـري دن  
بلدها يشعر بالقلق دزاو  الة مسلم  الروهينغيـا. وىتلبـت دىل   
املقررة اخلاصة اإلسهاب ن حر  التوصـيايف اخلتاميـة الـواررة    

يرها. ورديف دن اجملتمأ الدويل حيتا  دىل دن يت اءل مـأ  ن تقر
ميائــار ودن يقــدم هلــا الــدءم ءــض ىتريــق احلــوار السياســايت        

 واملساءدة التقنية.
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)الواليايف املتحدة(: ر بـت باسـم    السيدة هاميلتون -113
و دها بنجا  الزيارة األخـرية الـيت دجرنـا املقـررة اخلاصـة دىل      

دبدته  كومتها مأ الواليـة املعهـور نـا    ميائار وبالتعاون الذ. 
دليها. ودضا ت دن الواليايف املتحدة ال تـزال منشـغلة باألزمـة    
احلاصلة ن واليـة راخـني  يـ  يسـتمر تعـرض د ـرار الطائ ـة        
ــبيل     ــييق سـ ــا ن هلـــل تضـ ــز املمنـــهح لـ ــا للتمييـ ــلمة  يهـ املسـ
 صـوهلم ءلــى الرءايـة الصــحية والتعلـيم و ــرض القيـور ءلــى     

لهم وتعرضهم لال تجاز التعسـ   والتعـذيب وسـوو     رية تنق
املعاملــة واحلرمــان مــض احملاكمــة العارلــة واالغتصــاب والعنــ   
اجلنس . ودضا ت دن ال صـل بـني الطوائـ  القاىتنـة ن واليـة      
راخني مسألة دتا  دىل ءال ، وال بد مض التحقيـق  يمـا يقـأ    
مض اختـهاكايف مـض دجـل ملسـاو لة مرتكبيهـا. واست سـريف ءـض        
ــة ميائــار مــض دجــل      ــتعني دن تتمــذها  كوم ــيت ي اخلطــوايف ال
 دخشاو اليايف ملساو لة ملنأ ارتكاب قوايف األمض لالختهاكايف.

ــد خشــطاو اجملتمــأ    -114 وده ال ظــت االجتــاه املــزءح لتهدي
املدين والصح يني وترهيبهم وصدور تشريعايف جتـرةم دو تعيـق   

ــس الصــحا ة    ــني جمل ــاحلوار اجلــار. ب ــت ب ن  دخشــطتهم، ر ب
ميائار وكبار مـو    احلكومـة. واست سـريف ءـض اخطباءـايف      
املقــررة اخلاصــة بشــأن هــذا احلــوار وءــض اخلطــوايف اإلضــا ية   
اليت يتعني ءلـى احلكومـة دن تتمـذها لضـمان اتـأ الصـح يني       
وال ــاءلني ن اجملتمــأ املــدين بــاحلق ن  ريــة التعــبري والتجمــأ   

لـزم للحكومـة   السلم . ودخريا تسـاولت ءـض اخلطـوايف الـيت ي    
السـامية  املتحـدة   األمـم اتباءها مض دجل  ـتح مكتـب مل وضـية    

حلقوق اإلخسان، والسبيل الذ. ستتمذه حلـل مسـألة مراجعـة    
 قضايا سجناو الضمري.

ــد.   -115 ــم التحســض    الســيد هيل ــه رغ ــال دخ ــرويح(: ق )الن
املتحقــق ن جمــااليف ءديــدة ن ميائــار وااللتــزام القــو. الــذ. 

 جهورهـا للتوصـل دىل وقـ  إلىتـالق النـار      تبديه األىتـراف ن 
وتدحني  وار سياس  حـامل للجميـأ، ال يـزال هنـاك العديـد      

يتعلـق   مض التحديايف اليت يـتعني مواجهتـها وءلـى األخـب مـا     
منها  الة األقليايف ن والية راخني ون مناىتق دخر . و يمـا  

ــام    ــايف ء ــق باختماب ــة بــارزة     2015يتعل ــل ءالم ــا اث رد  دهن
ءملية التحول الد قراىت  ن ميائار، وقـال دن و ـده   مهمة ن 

ير ب باملزيد مض األ كار ءض الكي ية اليت يستطيأ نا اجملتمـأ  
الدويل دن يقدم د ضل رءـم مليائـار ن هـذه العمليـة. ودضـاف      

السـامية  املتحدة  األممدن النرويح تدءم دخشاو مكتب مل وضية 
 حلقوق اإلخسان ن ميائار.

)سويســــرا(: اســــتهلت قائلــــة دن  ة مشيــــديفالســــيد -116
 كومتــها تر ــب باإلصــال ايف املهمــة الــيت جتريهــا  كومــة  
ميائار وتشجعها ءلى دن تأخذ توصيايف املقررة اخلاصة بعـني  
االءتبــار. وتــدءو سويســرا ميائــار ديضــا دىل مواصــلة محايــة       
 ريــة التعــبري والتجمــأ الســلم  وتكــويض اجلمعيــايف وضــمان  

ة للمجتمــأ املــدين ومشــاركة الطوائــ  هايف   املشــاركة ال عالــ 
ــييت التحــول       ــب ءمل ــض جواخ ــب م ــردة ن كــل جاخ الصــلة وامل
ود ـــالل الســـالم. وىتلبـــت دخـــريا دىل ميائـــار االســـتمرار ن  

السامية حلقوق اإلخسـان لـا   املتحدة  األممالتعاون مأ م وضية 
ن هلل ءض ىتريق دخشاو مكتب تابأ للم وضية  يهـا. وقالـت   

يـور دن يعـرف كيـ  ختطـا املقـررة اخلاصـة لـدءم        دن و دها 
جهور اإلصـال  بالتعـاون مـأ  كومـة ميائـار مـض دجـل  ـتح         
املكتب التـابأ للم وضـية، ومـا هـ  األولويـايف الـيت ستضـعها        

 ءلى جدول دءمال زيارنا املقبلة دىل ميائار.
)االدار الروس (: قال دخـه ن ضـوو    السيد غول يي  -117

 الــــة  قــــوق اإلخســــان ن ميائــــار،   التحســــض احلاصــــل ن
يوجـــد دســـاس لإلحـــارة الـــيت دوررنـــا املقـــررة اخلاصـــة ن   ال

تقريرها  دو  تراجأ. ودضـاف دن البلـد رتـاز  تـرة اختقاليـة      
معقدة وصعبة ودخـه يـتعني ءلـى احلكومـة دن تتعامـل ن واليـة       
راخني مأ وقو  ضحايا ومأ خراب ما بعـد الـةا . وال ـظ    

مــل تن تــذ إل ــالل االســتقرار وبســا ســيارة دن هنــاك خطــة ء
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ــارية وضـــمان    ــة واالقتصـ ــة االجتماءيـ ــق التنميـ القـــاخون ودقيـ
التعايش السلم  بني الطوائ ، ولـذلل يكتسـ  تعزيـز احلـوار     
قدرا دكر مض األمهية بدال مـض مواصـلة دبـداو االختقـارايف الـيت      

ىتائل منها. وءالوة ءلى هلل، ال بد دن يكون القيـام بـأ.    ال
ــه ولوا قــة صــرحية مــض     دخشــطة ن البلــد مســتندا دىل ىتلــب من
 احلكومة، لا ن هلل اال تتا  احملتمل ملكتب تابأ للم وضية.

يي   )الصني(: ر بـت باسـم  كومتـها     السيدة واخغ -118
ــض       ــت ديضــًا ء ــار ودءرب ــة احلاصــلة ن ميائ ــالتطورايف اإلرابي ب

ه لــض  كــض تســليمها لــا يواجهــه البلــد مــض دــديايف ورديف دخــ   
التغلب ءلى هذه التحديايف دال بيـد حـعبها. وقالـت دن الصـني     
ت ضــل احلــوار البنــاو ءلــى اســتمدام القــرارايف والواليــايف الــيت  
ختتب ببلدان حمـدرة. وىتالبـت اجملتمـأ الـدويل بتقـدمي املسـاءدة       

بدقـة مـأ واليـايف تنـيا     ويتوا ـق  ءلى حنو حيتـرم سـيارة ميائـار    
 ـااليف  قـوق اإلخسـان بأسـلوب     ن بأسلوب متـواز م مهام تقيِّ

متوازن. وءالوة ءلى هلل، رءت دىل توخ  احلر  واحلصا ة 
ن الدءوة دىل  تح مكتب تـابأ للم وضـية ن ميائـار مـأ دبـداو      

 اال ترام الواجب للسيارة الوىتنية مليائار ودرارة حعبها.
)املقررة اخلاصة املعنية  الـة  قـوق    السيدة ياخغ  يل -119

ن ميائار(: دءاريف التأكيد ءلى وجـور الكـثري الـذ.    اإلخسان 
ــدقيق    ــض دن يتحقـــق، ورـــب دن يتحقـــق، ن املنعطـــ  الـ  كـ
الراهض، والذ.  كض ديضا دن يسهم ن تكريس ثقا ـة ا تـرام   
 قــوق اإلخســان  يمــا بــني مجيــأ الــدول وامللسســايف والنــاس  
ءلى ءمومهم. واءتريف دن تعزيز ثقا ة اال تـرام والوئـام هـ     

خلطــوة األحــد دمهيــة ملســاءدة ميائــار ءلــى دقيــق دماخيهــا ن   ا
 دقامة جمتمأ ر قراىت  مزرهر.

ــاط بشــأن      -120 ــذ خطــة ءمــل الرب ــول دن تن ي ومضــت تق
 ظر الدءوة دىل الكراهية القومية دو العنصـرية دو الدينيـة الـيت    
تشكل دريضا ءلى التمييز دو العداو دو العنـ   كـض دن اثـل    

 عة ن التصد. للعداو املتجـذلر والتحـريف ءلـى    خقطة بداية خا

الكراهيــة والشــل واخلــوف مــض الخــر ن ميائــار. وال بــد دن 
تقطــأ الزءامــايف الدينيــة والسياســية ن ميائــار حــوىتا اخــر       
ــ  الطوائــ  الدينيــة واإلثنيــة والســع  دىل       للوصــول دىل اتل
ــة العنــ  والظــض ن    دقامــة  ــوار بــني األريــان، ودال دريف ثقا 

جلماءايف األخـر  دىل تقـويف مـا  ققتـه ميائـار مـض تقـدم.        ا
وقالت دخه لو ُدريد ترسـي  ءمليـة السـالم وك الـة اسـتدامتها،      
ســيكون مــض األمــور احلامســة ديضــا ك الــة مشــاركة املــردة.        

بـد مـض زيـارة تشـجيأ دحـراك املـردة ن        ودقيقا هلـذه الغايـة ال  
 عدها.احلياة العامة ن دىتار ءملية السالم و يما ب

و صو  زيارنا املقبلة دىل ميائار قالت دهنا سـتركز   -121
ودءـدار   2015ءلى رصد العملية امل ضية دىل اختمابـايف ءـام   

ــة ن     ــارايف البالغــة األمهي ــها. وقالــت دن د ــد االءتب تقــارير ءن
هــذه العمليــة االختمابيــة هــو ضــرورة ر ــأ القيــور املرهقــة ءــض 

ضـأ لتنظـيم صـارم و كـض     دخشطة احلمـاليف االختمابيـة الـيت خت   
دن تلـــرر  باســـتمدام القـــواخني املتعلقـــة بـــالتجمأ الســـلم  دو 
تكويض اجلمعيايف. ورديف دخه ن غياب احلماليف والتحركـايف  
االختمابية احلرة لـض يكـون بوسـأ النـاس االسـت ارة مـض تـد ق        
املعلومايف وسيلر. هلل دىل وجور هي ة اختمابية متماثلة غـري  

رار الصائب وقت االقتـرا . وءـالوة ءلـى    قاررة ءلى اختاه الق
هلل سيكون مض الضـرور. ديضـا النظـر ن دهليـة األحـما       

 لتويل املناصب دو االخضمام دىل األ زاب السياسية.
ومضت تقول دهنا ليست ن وضأ يسمح هلا بـالتعليق   -122

 األمـم ءلى كي ية مقاربة القرار املتعلـق ب ـتح مكتـب مل وضـية     
ــزال هــذا   الســامية حلاملتحــدة  قــوق اإلخســان ن ميائــار. وال ي

األمر  اجـة دىل تنـاول ن امل وضـية والبلـد املضـي . غـري دهنـا        
تعتر دن امل وضية  كض دن اثل ه  خ سها د د األصـول الـيت   
تست يد منـها ميائـار ن ءمليـة اإلصـال  ون صـياغة مسـتقبل       

ولـيس  البلد. ونذا الوص  يتعني النظر دىل امل وضية كشريل 
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كسلطة ِخ اارة. ودضا ت دن الرصـد واملسـاءدة التقنيـة دمـران     
  كض دن  ضيا معا يدا بيد.

ــة      -123 ــا اجلنوبي ــة مــض كوري ــة دهنــا كمواىتن واختتمــت قائل
تشعر بال مر ألن بلدها اكلض بالكامل مـض دقيـق الد قراىتيـة    
واحلرية ءض ىتريق املشـاركة الدوليـة املسـتمرة واكـني اجملتمـأ      

 وءمــوم النــاس. ورديف دخــه ال  كــض ن هــذا الصــدر دن  املــدين
يكون مـض قبيـل املبالغـة التأكيـد ءلـى قيمـة التسـامح والوئـام.         
واءتريف دن احلالة ن والية راخني تستأهل خظرة  قيقيـة مـض   
جاخـب الطــائ تني ودتــا  ديضــا دىل تقيــيم دمــني. واءتــريف دن  

ــا      ــد جمـ ــو د ـ ــاخية هـ ــاءدة اإلخسـ ــيل املسـ ــت ناف توصـ اليف اسـ
التحسني املمكنة. ودءلنـت دهنـا سـتعور ن زيارنـا القارمـة دىل      
والية راخني لتقييم ختائح خطة ءمل راخني ءلى درض الواقـأ  
واملساءدة ن بدو  وار بـني الطـائ تني اللـتني يـتعني دن جتـر.      

 معاجلة ما لديهما مض دسباب التظلم.
 .18:05رفعت اجللسة يف الساعة  

  
 


