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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةلتاسعةالدورة ا
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ - أبريل/نيسان ٢٨جنيف، 

السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً      ألمم املتحدة   اموجز أعدته مفوضية        
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١لس اجملمن مرفق قرار 

  *بروين دار السالم    

 إىل عملية االستعراض    )١(موجز للمعلومات املقدمة من جهتني معنيتني     هو  هذا التقرير     
املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   وهو يتبع هيكل    . الدوري الشامل 

أو اقتراحات من جانـب      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر       . ١٧/١١٩يف مقرره   
، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل        )املفوضية(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       

يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات        وقد ذُكرت بصورة منهجية     . بادعاءات حمددة 
وعمالً بقـرار   . الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١اجمللس  
لى التقيد الكامل مببـادئ  للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء ع  التابعة  حلقوق اإلنسان   

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات           . باريس
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك             . الواردة
  .الفترة

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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   املصلحة اآلخرينأصحاباملعلومات املقدمة من     

  امات الدولية يف جمال حقوق اإلنسانتنفيذ االلتز    

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -١  
 احلكم قانونـاً  يف بروين دار السالم،      ه جيوز أفادت الشبكة الدولية حلقوق الطفل بأن       -١

. الثامنة عشرة دون سن   هم  وجرائم  وبة البدنية الرتكاهبم    العقبواملؤبد  بالسجن   األطفالعلى  
 قـانون يـنص    أنه ال يوجد  إىل   الشبكة الدولية حلقوق الطفل    ت، أشار ديداًوبشكل أكثر حت  

 يف بروين دار الـسالم،      الثامنة عشرة دون سن    لألشخاص   املؤبدحظر السجن   صراحة على   
والـرئيس   صاحب اجلاللة الـسلطان   إلرادةوفقاًالحتجاز  باحكم على األطفال    وميكن أن يُ  

  .)٢( لبقية حياة الشخصملدة وميكن أن يستمروهو حكم غري حمدد ا، األعلى لالحتاد
 اليت تتخـذ   وبة البدنية  العق  القانون جييز  أنالشبكة الدولية حلقوق الطفل     والحظت    -٢

الثامنة  دون سن    فتيانللوبالنسبة  . جرائم بارتكاب   املدانني شكل اجلَلْد كعقوبة حبق الذكور    
  .)٣(عقوبةالبإنزال هذه   إصدار أمر اليت متلك صالحيةوحدهافإن احملكمة العليا هي ، عشرة

 أن قانون العقوبات يـنص  الشبكة الدولية حلقوق الطفل أوضحت  يف هذا الصدد،    و  -٣
 كعقوبة جنائية مبوجب    أيضاًباجلَلد  سمح  ُيو.  من اجلرائم  كبريةجمموعة  يف   اجلَلْدعلى عقوبة   

وقـانون األسـلحة    ،  ١٩٩٢عام  ل لسامة، وقانون املواد ا   ٢٠٠٠ باألطفال لعام    اخلاصاألمر  
قـانون إسـاءة    و،  ١٩٢٨قواعد املتعلقة به الصادرة يف عـام        ال و ١٩٢٧  لعام واملتفجرات

، وقـانون   ١٩٨٣عـام   الـصادر يف    ، وقانون النظام العام     ١٩٧٨عام  استخدام املخدرات ل  
أفادت الشبكة الدولية و. ١٩٧٢قانون محاية النساء والفتيات لعام      و ،١٩٩٢عام  لاالختطاف  

 اً حمـدد  اًحكميتضمن   ١٩٢٠لعامالقمار العامة    أماكن ألعاب قانون   بأن   أيضاً الطفلحلقوق  
            باالتـصال اجلنـسي غـري الـشرعي       ويعاقب القانون املتعلق    .  الصغار الفتيانلد  يتعلق جب 

مع فتاة يقل عمرها    الزواج  االتصال اجلنسي خارج نطاق     كل َمن يرتكب فعل      ١٩٣٨لعام  
 للـشاب مرتكـب     كعقوبـة  الروطانعصا  ب جلدة ١٢  ما ال يزيد عن     سنة جبلده  ١٦عن  
  . )٤(الفعل
ه مبوجـب قـانون      أن الشبكة الدولية حلقوق الطفل   الحظت  باإلضافة إىل ذلك،    و  -٤

 سنوات  ٨ الذين يتراوح عمرهم بني    األشخاص   ، ميكن إصدار حكم جبلد    اإلجراءات اجلنائية 
حسب أوامـر   ء من اجلسم    اجزأعلى  ملعاقَب  وُيجلَد ا . جلدة ١٨ ما ال يزيد عن    سنة   ١٧و

 اخلفيف بالنسبة لألحـداث     الروطانعصا  وُينفذ اجللد ب  كتب رئيس الوزراء،     مل األمني الدائم 
جيـب أن  و. لد على اإلناثاجلَوال ُتفرض عقوبة ". التأديب يف املدارس  ة طريق على "اجلاحنني
  .)٥(مبعاقبته تسمحاين اجلصحة  أن يقر وجيب أن طبيب أو مساعد طبيب حاضراًيكون 
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 املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال           والحظت  -٥
قوبة البدنيـة  شروعية العمل بالنسبة يتغري شيء ، مل٢٠٠٩يف عام   االستعراض السابقأنه منذ
باعتبارهـا   -لعقوبـات   يف نظام ا  ويف املدارس   و يف املرتل    فال يزال القانون جييزها   : لألطفال

  .)٦(ويف أوساط الرعاية البديلة - عقوبة على جرمية أو إجراء تأديبياً يف املؤسسات العقابية
، املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال           أفادتو  -٦
   ،استثناءات معينـة  فيما عدا     أنه،  على تنص ١٩٥١ من قانون العقوبات لعام      ٨٩ املادة   بأن

 سنة، مبوافقـة  ١٢ يقل عمره عن      شخص صلحةمن أجل م   حبسن نية  ال ُيعترب أي فعل يؤيت    "
ضرر الـذي قـد     ال بسبب   صرحية أو ضمنية من الوصي عليه أو املسؤول عنه قانوناً فعالً إجرامياً           

هـذا  علـى    الذي يتوقع الفاعـل حدوثـه      الفاعل، أو    الذي يقصده ، أو    فيه هذا الفعل   يتسبب
عام  الذي بدأ نفاذه يف    (٢٠٠٦ لعاماألطفال والشباب   قانون   من   ٢٨املادة  ومبوجب   ."الشخص
 على أن يكون هذا الـضرر     ،  يلحق الضرر هبم  على حنو   على األطفال   من يعتدي   عاقب  ُي) ٢٠١٠

ال العقوبـة   املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشك    الحظت  و .٢املادة  حسبما تقتضيه   "  وواضحاً اًكبري"
  .)٧( العقوبة البدنية مجيع أشكالال حيظر، بالتايل،قانون هذا ال أن البدنية اليت متارس ضد األطفال

 املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال          وأشارت    -٧
عراض الدوري الشامل   خالل االست و. ضد الفتيان العقوبة البدنية   القانون ُيجيز ممارسة    أن  إىل  

. ١٩٨٤يف املدارس منذ عـام      حمظورة  ة   البدني وبة العق بأن احلكومة   أفادت،  ٢٠٠٩يف عام   
 قـانون   الصادرة يف إطـار   ،  ٢٠٠٤لعام  ) التأديب يف املدارس   (لوائح التربية ومع ذلك، فإن    

ن جيـب أ   "ه للفتيات ولكنها تنص على أن     ة البدني ةبو العق تفرض حظر ،  ٢٠٠٣عام  لالتعليم  
لتالميـذ   ا علـى اليت ميارسها املعلم أو أي موظف من موظفي املدرسة           ة البدني ةبوالعقختضع  

 جيب"و " هلذا التوجيهوأن ُتمارس وفقاً ة البدنيةبو العق بشأنوزارةال صادر عن الذكور لتوجيٍه
املـسجل  شكل يوافق عليـه   يف اً سريالصادرةمجيع العقوبات املفروضة أو     سجل   أي يكون 

 ".  مـسجل  إال ملعلم  ة البدني ةبو العق فرض إعطاء صالحية ال جيوز   "،  ٦ للمادة   وفقاًو. "العام
            اإللزامـي   الـديين   وقـانون التعلـيم    ٢٠٠٧عام  لقانون التعليم اإللزامي    وال ينص كل من     

  .)٨( بشأن هذه املسألة على شيء٢٠١٢ لعام
ء مجيع أشكال العقوبة البدنية الـيت       املبادرة العاملية إلهنا  باإلضافة إىل ذلك، ذكرت     و  -٨

ظر حظـراً   حت ٢٠٠٦ لعام طفالمراكز رعاية األ  قانون   من   ١٧املادة    أن متارس ضد األطفال  
يف  ة البدني ةبولعقل هناك أي حظر     ليسولكن  . طفال يف مراكز رعاية األ    ةالبدنيصرحياً العقوبة   

  . )٩(الرعايةغري ذلك من أوساط 
حظـراً  حتظـر   بأن  ) ١(:  بروين دار السالم   قوق الطفل الشبكة الدولية حل  أوصت  و  -٩

أن يتضمن هذا احلظـر      يف بروين دار السالم، و     املؤبدالسجن  و ة البدني ةبوالعقب احلكم صرحياً
 مجيع  يف إطار ،  والرئيس األعلى لالحتاد   صاحب اجلاللة السلطان      إلرادة وفقاً االحتجاز   أيضاً

رفـع احلـد    بأن ت ) ٢(لمعايري الدولية؛   لتثال الكامل   أنظمة العدالة ودون استثناء لضمان االم     
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ألطفـال  حبـق ا   بيانات عن األحكام الصادرة      تقدمبأن  ) ٣( ؛األدىن لسن املسؤولية اجلنائية   
 تتضمن،  احملتجزين عن معلومات عن األطفال       والتاريخ، فضالً  ملرتكبةرمية ا اجل حسبمصنفة  

  .)١٠( يف كل حالة،كمةرهن احملا وطول مدة احتجازهماجلنس والعمر نوع 
 املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفـال وأوصت    -١٠

ـ والعقممارسة  صراحة  حيظربالقيام، على سبيل األولوية، بسن تشريع       يف بروين دار السالم       ةب
  .)١١(، مبا يف ذلك املرتلوساطألطفال يف مجيع األضد ا ةالبدني

  ة العدل وسيادة القانونإقام  -٢  
قـضاء  ل املنظمةأن القوانني الرئيسية     إىل   أيضاً الشبكة الدولية حلقوق الطفل   أشارت    -١١

األمر و ١٩٥١، وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام      ١٩٥٢عام  لاألحداث هي قانون العقوبات     
ـ    تباإلضافة إىل ذلك، ذكر   و. ٢٠٠٦ اخلاص باألطفال والشباب لعام    أن ة  الـشبكة الدولي

كل إنسان مل يتجاوز الرابعـة عـشرة،         الطفل بأنه    يعرفاألمر اخلاص باألطفال والشباب     
بـأهنم  اب  بالشيعرف   و  سنة ١٧و سنوات   ٧ تتراوح أعمارهم بني     األحداث بأهنم كل من   و

 قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ويعرف.  سنة ١٧ و ١٤ األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني    
احلـد  وُحـدد  .  سنة١٧ و٨بني  األشخاص الذين تتراوح أعمارهم    بأهنم األحداث اجلاحنني 

  . )١٢( سنوات٧  ب األدىن لسن املسؤولية اجلنائية
رفع احلد األدىن   بأن ت ) ١(:  بروين دار السالم   الشبكة الدولية حلقوق الطفل   أوصت  و  -١٢

مـصنفة  ل  ألطفـا حبق ا بيانات عن األحكام الصادرة     قوم  بأن ت ) ٢( ؛لسن املسؤولية اجلنائية  
نـوع   تتضمن،  احملتجزين عن معلومات عن األطفال       والتاريخ، فضالً  ملرتكبةرمية ا اجل حسب

  .)١٣( يف كل حالةرهن احملاكمة وطول مدة احتجازهماجلنس والعمر 
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