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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٨

موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن جزر البهاما*
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراععا ووريع
االسععتاراا الععدوري ال.ععامتق والتقريععر مععوات للمالومععاأ اعقدمع مع أرباع مع اجلهععاأ صععاح
اعص ععل ( )١إىل عملي ع االس ععتاراا ال ععدوري ال .ععامتق وه ععو مق ع ادً اب د ع ت م ععوات قي ععدا ععد
األقصى لادو ال لماأق

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )٢والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -٢ذكرأ الورق اع.رتك  ١أن الاديد م ال لدان أوصت اتر ال هاما ،خلل االسعتاراا
الععدوري ال.ععامت لاععاً  ،٢٠١3لتصععديع علععى ا ةاقيع مناهعع التاععذي و ع مع ضععروا اعااملع
أو الاقوب القاسي أو اللإنساني أو اعهين وبرو وكوهلا االختياريق وأكدأ على أن اتر ال هامعا قعد
ذكرأ أبهنا ستنظر اب إم اني التصديع على ها ني اعااهد ني ،أهنا مل ةات ذلك باد()4ق
 -3وذكععرأ الورقع اع.ععرتك  ١أن الاديععد مع ال لععدان أوصععت اععتر ال هامععا ،خععلل االسععتاراا
الدوري ال.امت لااً  ،٢٠١3لتوقي والتصديع على الربو وكول االختيعاري الثعاين للاهعد العدويل
اخلاص قوق اعدني والسياسي اب أفع إلغاء عقوب اإلعداً()٥ق
 -4وأوصت الورق اع.رتك  ٢اتر ال هاما النعماً إىل ا ةاقي عاً  ١9٥4ب.عنن وضع
األدخاص عدميي اجلنسي وا ةاقي عاً  ١9٦١ب.نن خةض حاالأ اناداً اجلنسي ()٦ق
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 -٥ود ععدوأ الورقع ع اع .ععرتك  ٢عل ععى أن ا ععتر ال هام ععا ،وإن كان ععت وولع ع رفع عا اب ا ةاقيع ع
القعاء على مجي أدع ال التمييعت ضعد اععرأ منعذ ععاً  ،١993قعد أبقعت علعى الت ةظعاأ علعى
اعععاو ني (٢أ) و 9م ع اال ةاقي ع ()7ق وأوصععت الورق ع اع.ععرتك  ٢اععتر ال هامععا بس ع مجي ع ةظا ععا
على ا ةاقي القعاء على مجي أد ال التمييت ضد اعرأ  ،وبتوقي برو وكوهلا االختياري()٨ق
 -٦وأكععدأ الورق ع اع.ععرتك  ٢أن اععتر ال هامععا قععد أبععدأ ةظ ع ا أيع ع ا علععى اعععاو  ٢م ع
ا ةاقي حقوق الطةت ،وهي ال ند الاعاً اعتالعع ك اف ع التمييعت مع اال ةاقيع  ،والعذي يلعتً العدول
بعععمان عت ع مجي ع األ ةععال ومي ع ا قععوق اعنصععوص عليهععا اب اال ةاقي ع م ع وون عييععت م ع أي
نوع ،كا اب ذلك على أسعا اجلعنس ،كعا ي.عمت اعنس الطةعت ووالديعص أو أوصعيالص علعى السعواءق
وم مث ،فإن هذا العت ة كعان يهعدو بوضعوح إىل ا ةعا علعى التمييعت علعى أسعا نعوع اجلعنس اب
قوانني اجلنسي اب اتر ال هاما()9ق وأوصت الورق اع.رتك  ٢اتر ال هاما إبلغاء هذا الت ة ()١٠ق

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١١

 -7أد ععارأ الورق ع ع اع .ععرتك  ١إىل أن جلن ع ع اإلص ععلح الدس ععتوري ناول ععت بص ععور م اد ععر
الادي ععد م ع ع القع ععا ال ععض أل ع ع أ اب االس ععتاراا ال ععدوري ال .ععامت لا ععاً  ،٢٠١3ك ععا اب ذل ععك
التوصععياأ اعتالق ع لتاععديلأ الدسععتوري م ع أاععت ناي ع حقععوق اإلنسععانق وأوخلععت ا وم ع
اديلأ اتمد كوا ها باعا م هذ التوصياأ ،وال سيما لك اعتالق لتمييت()١٢ق
 -٨وأكععدأ الورق ع اع.ععرتك  ١أن اععتر ال هامععا قععد اعععذأ ،منععذ عععاً  ،٢٠١3إا عراءاأ
لك اعتالق باقوب اإلعداً()١3ق
لتنةيذ عدو م وصياأ االستاراا الدوري ال.امت ،وإن مل
 -9وذكرأ الورق اع.رتك  ٢أن إبقاء قوانني اجلنسي الض عيعت علعى أسعا نعوع اجلعنس هعو
اب حد ذا ص أمر يتاارا م موضوع و را ا ةاقي القعاء على مجي أد ال التمييت ضعد اععرأ
وم االلتعتاً الاعاً جلميع العدول األ عراو بق وهلعا أن نعتها ،ب عت الوسعالت اعناسع ووون إبطعاء،
سياس ستهدو القعاء على التمييت ضد اعرأ ()١4ق
 -١٠وأوصت الورق اع.رتك  ٢اعتر ال هامعا النععماً إىل ا ةاقيع ععاً  ١9٥4ب.عنن وضع
األدخاص عدميي اجلنسي وا ةاقيع ععاً  ١9٦١ب.عنن خةعض حعاالأ اناعداً اجلنسعي مع أاعت
ضعمان وضع الت.عريااأ واللعوالت الععض ععم حععع كعت ةععت اب ا صععول علعى انسععي وأال يولععد
ةت عدمي اجلنسي اب اتر ال هاما()١٥ق

جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة قذذوق اإلنسذذان ،مذذع مرا ذذاة القذذانون الذذدو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطا ات

اعساوا وعدً التمييت

()١٦

 -١١أوض ع ت الورق ع اع.ععرتك  ٢أنععص مي ع  ،كوا ع وسععتور اععتر ال هامععا ،ألا متععتو م ع
معوا ج اععتر ال هامععا ولععد باععد االسععتقلل (عععاً  )١973أن ميععنت اجلنسععي أل ةالععص بصععرو النظععر
ع ع مععت مععيلو الطةععت أو األاق بيععد أن اع عاو  )٢(3م ع وسععتور اععتر ال هامععا ععن علععى أن
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الذكر م موا ج اتر ال هاما اعولوو اب اخلار ق ت االستقلل ي تس انسي اتر ال هاما ع
ريععع والععد ل ع ال مي نععص نقععت انسععيتص بسععهول إىل عق ععص()١7ق ووفقع ا للدسععتور ،مععرً األا ع
اعتتو مع معوا ج اعتر ال هامعا مع ا عع اب معنت انسعيتص ألوالو  ،وهعو حعع صع ل مهعاأ
اعتتوااأ()١٨ق
 -١٢وخلصع ععت الورق ع ع اع.ع ععرتك  ٢إىل أنع ععص اب حع ععني مي ع ع للنسع ععاء ع ع اعتتواع ععاأ والراع ععال
اعتتواني م موا ج اتر ال هاما اعولووي باعد ععاً  ١973أن مين عوا أ ةعاهلم اعولعووي اب اخلعار
انسيتهم لقاليا ،ال مي ذلك للمتتواعاأ و ع اعتعتواني والراعال اعولعووي ق عت ١973ق ويرقعى
هذا الوض إىل عييت على أسا نوع انس الوالدي وحالتهم التوااي ()١9ق
 -١3وأعربت الورق اع.رتك  ٢أيع ا عما يةيد أبن قانون اجلنسي وعتر ال هامعا معرً اععرأ مع
معوا ج اعتر مامعا مع ا عع اب معنت انسععيتها إىل األ ةعال اب حالع الت عج اع.عرت  ،اب حعني يسععمت
للراععت كععنت انسععيتص ل ةععال اعت نععني اب مجي ع الظععروو()٢٠ق كمععا ععرً اع عرأ م ع ا ععع اب مععنت
انسيتها إىل زواها األانيب ،وهو حع ح ر على الراال اب اعاو  ١٠م وستور اتر ال هاما()٢١ق
 -١4وأبلغ ععت الورق ع اع .ععرتك  ٢أن االس ععتةتاء الدس ععتوري ،اع ععنظم اب  7حتيران/يوني ععص ،٢٠١٦
الذي رح للتصويت الااً مسنل القعاء على التمييت على أسا اجلنس فيما يتالع حبقوق اجلنسعي
و عريس م ععدأ اعسععاوا بععني اععرأ والراععت اب وسععتور اععتر ال هامععا ،مل مصععت علععى أ ل يع األصعواأق
وبس عدً جناح االستةتاء ،قى اتر ال هاما بلدا ال يتال معرً األمهعاأ مع حعع معنت انسعيته
أل ةع ععاهل علع ععى قع ععدً اعسع ععاوا م ع ع الراع ععال ،ومع ععرً ا ء ع ع اعتع ععتواني م ع ع حع ععع مع ععنت اجلنسع ععي
أل ةاهلم()٢٢ق وأعربت الورق اع.رتك  ٢عما يةيعد أنعص لعر م مع االععرتاو جلهعوو اع ذولع لتيسع
اديت وستور اتر ال هاما وقوانني اجلنسي ما ،فإن االستةتاء الةادت لاعاً  ٢٠١٦ال مينع ح ومع
ا ععتر ال هام ععا مع ع الوف ععاء لتتاما ععا ،بص ععةتها وولع ع رفع عا اب الادي ععد مع ع اال ةاقي ععاأ الدوليع ع ق ععوق
اإلنسان ،ومنها ا ةاقي القعاء على مجي أد ال التمييعت ضعد اععرأ  ،وا ةاقيع حقعوق الطةعت ،والاهعد
الدويل اخلاص قوق اعدني والسياسي  ،الحرتاً اعساوا بني اعرأ والرات اب حقوق اجلنسي ()٢3ق
 -١٥وأكععدأ الورق ع اع.ععرتك  ٢علععى أن الدول ع ملتم ع  ،لععر م م ع عععدً اعتمععاو اإلصععلح
الدستوري الذي التتمت الدول كوا ص لنهوا عساوا اب حقوق اجلنسي  ،كواصعل اععاذ متيعد
م اإلاراءاأ ل ةال اعساوا اب حقوق اجلنسي بني اعرأ والرات ،وفق ا اللتتاما ا الدولي ()٢4ق
 -١٦واعتععربأ الورقع اع.ععرتك  ٢أن التمييععت علععى أسععا نععوع اجلععنس اب قعوانني اجلنسععي مي ع
أن يسععةر ع ع انتهاكععاأ ك ع قععوق النسععاء والراععال واأل ةععال ،كععا اب ذلععك مععا يلععي اناععداً
اجلنسي ؛ وعدً إم اني ا صول على التاليم والرعايع الصع ي واخلعدماأ األخعرز؛ وز و عا ر
الانف اجلنساين؛ وال طال والةقر؛ والاتل االاتماعي ؛ والعرر النةسيق كمعا سعاهم التمييعت القعالم
علععى نععوع اجلععنس اب ق عوانني اجلنسععي اب الوض ع ع اعت ععاف للم عرأ اب ا تم ع واب األسععر  ،وقععد
يؤوي إىل الةصت بني أفراو األسر ()٢٥ق
 -١7وأوصت الورق اع.رتك  ٢اعتر ال هامعا إبزالع مجيع األح عاً التمييتيع القالمع علعى نعوع
اجلععنس اعت قيع اب الدسععتور واب قععانون اجلنسععي مع أاععت عريس مععا يلععي قععدر اعتتواععاأ و ع
اعتتواععاأ علععى مععنت اجلنسععي أل ةععاهل وأزوااهع علععى قععدً اعسععاوا مع الراععال اعتععتواني و ع
اعتعتواني؛ وقععدر الراععت واععرأ علععى مععنت اجلنسععي ل ةعال علععى قععدً اعسعاوا بصععرو النظععر عع
انسهم ،أو حالتهم التوااي  ،أو والو م خار ال لد ق ت االستقلل()٢٦ق
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 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حع الةرو اب ا يا وا ري واألمان على دخصص

()٢7

 -١٨أدعارأ الورقع اع.عرتك  ١إىل أن اعتر ال هامعا قععد اععذأ خطعواأ هامع اعو االععرتاو
حبقوق ماين ونايتها ،ول لديها ععدواك ع ا مع الةعرص لت سعني نايع حقعوق اإلنسعان ل.عا ها،
كا اب ذلك إبلغاء عقوب اإلعداً()٢٨ق
 -١9وأوض ع ع ع ت الورق ع ع ع اع .ع ع ععرتك  ١أن فع ع ععرا عقوب ع ع ع اإلع ع ع ععداً اب اع ع ععتر ال هامع ع ععا مل ياع ع ععد
إلتامي ع ع ا عق ع ع ق ع عرار اللين ع ع القع ع ععالي للميل ع ععس اعل ع ععي الص ع ععاور اب قع ع ععي ب ع ععوي ض ع ععد اعل ع ع
))٢9((Bowe v. The Queenق وأدععارأ الورق ع اع.ععرتك  ١إىل أن الاديععد م ع ال لععدان ألنععت علععى
اتر ال هاما ،ألناء االستاراا الدوري ال.امت لااً  ،٢٠١3على وقةها االختيعاري حب عم الواقع
()3٠
لتنةيذ عقوب اإلععداً ،و ل عت كعذلك أن نظعر اعتر ال هامعا اب إرسعاء وقعف اختيعاري ر عي ق
وأوصت الورق اع.رتك  ١أبن ةرا اتر ال هاما وقةع ا اختيعار ا ر يع ا حب عم القعانون لاقوبع اإلععداًق
وقالت إنص ين غي لل وم فرا وقف اختياري لاقوب اإلعداً اب كت أااء ال لعد يعؤوي إىل الوقعف
الةوري جلمي أح اً وعملياأ اإلعداً ،مدو إلغاء عقوب اإلعداً ب .ت كامت()3١ق
 -٢٠وذكععرأ الورقع اع.ععرتك  ١أن رلععيس وزراء كمنولععر اععتر ال هامععا عععني عععاً  ٢٠١٢جلنع
اثنيع لالصععلح الدسععتوري مع أاععت مراااع الدسععتور ،ومجع اليقععاأ اجلمهععور علععى الاديععد مع
اعسالت اعواضياي  ،كا اب ذلك عقوب اإلعداً ،و قدمي وصياأق واب عوز/يوليص  ،٢٠١3ن.عرأ
جلن اإلصلح الدستوري قريرا بتوصيا ا ،وي.عمت اإلبقعاء علعى عقوبع اإلععداًق وأوصعت اللينع
بتاديت وستوري لعمان قدر السلط التنةيذي على نةيذ عقوب إعداً مةروض ()3٢ق
 -٢١وأك ععدأ الورقع ع اع .ععرتك  ١أن ععص عل ععى ال ععر م مع ع إد ععاراأ ح ومع ع ا ععتر ال هام ععا وجلنع ع
اإلصلح الدستوري اعطرو إىل أتييد اجلمهعور لاقوبع اإلععداً ،ي عدو أنعص مل ياةاعت ال ثع اب اعتر
ال هاما منعذ االسعتاراا العدوري ال.عامت لاعاً  ٢٠١3لتاتيعت وز و فعرص إاعراء مناق.عاأ علنيع
ومةتوح ب.نن عقوب اإلعداً()33ق وأوصت الورق اع.رتك  ١اتر ال هاما لتااون م منظماأ
ا تمع اعععدين الععض سععاى إىل إلغععاء عقوبع اإلعععداً اب اعنطقع مع أاععت نظععيم نلع وعيع عامع
دامل لتثقيف اجلمهور ب.نن اعااي الدوليع قعوق اإلنسعان وبعدالت عقوبع اإلععداً()34ق ونظعرا
ل ون ما ذكر م أتييد اجلمهور لاقوب اإلعداً ي .ا ت ا اات األبرز أماً وقف اختياري ر ي،
ين غععي لل لععد أن يععنظام نلع لتثقيععف اجلمهععور ب.ععنن حقععوق اإلنسععان وبععدالت عقوبع اإلعععداً مع
أات قري ال لد أكثر م إلغالها ل امت()3٥ق
 -٢٢وحذرأ الورقع اع.عرتك  ١مع إم انيع اسعتخداً اعسعؤولني ا عوميني ماعدالأ اجلرميع
اعتتايد اب ال لد ذريا للستئناو نةيذ عملياأ اإلعداً ،كعا أن اإلاعراً م.ع ل كعربز اب اعتر
ال هام ععا ،و لت ععايل فععإن هن ععا خط ععرا حقيقي ع ا م ع اس ععتئناو عملي ععاأ اإلع ععداً اب ا ععتر ال هام ععا اب
اعسععتق ت()3٦ق وأوصععت الورق ع اع.ععرتك  ١اععتر ال هامععا إبلغععاء عقوب ع اإلعععداً واالستااض ع عنهععا
باقوب عاول ومتناس و رتً اعااي الدولي قوق اإلنسان()37ق
 -٢3وأكدأ الورق اع.رتك  ١أن أتييد اجلمهور  -اب صةوو السياسيني واألفراو  -لاقوب
اإلعداً جيات م اعست يت التن ؤ ب يةي ط يعع عقوبع اإلععداً إذا رفع الوقعف االختيعاري حب عم
الواق ق ومع ع الواضعت معا إذا كعان نظعاً الادالع اجلناليع يعوفر للمتهمعني وعرالم قتعت م عم فيهعا
إلعداً عملي قععالي عتثعت جلميع الععمالأ الدوليع العدنيا  -أي اعاعاي العض عدو إىل منع
ا رمان التاسةي م ا يا ()3٨ق
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 -٢4وذكرأ الورقع اع.عرتك  ١أنعص علعى العر م مع ةارسع ال لعد اعالنع ععدً اسعتخداً عقوبع
اإلعداً إال عااق "أسوأ أسوأ" اجلرالم ،فإن اتر ال هاما مل تقيد ل.روط الض عليها اعاو  )٢(٦م
الاه ععد ال ععدويل اخل ععاص ق ععوق اعدني ع والسياس ععي  ،أبال م ععم باقوب ع اإلع ععداً إال اب "أد ععد اجل عرالم
خطور ()39ق وأوض ت الورق اع.رتك  ١أن ال لد يسمت باقوب اإلعداً على اجلعرالم العض عؤوي إىل
الوفا  ،بصرو النظر ع الني ق وعلو على ذلك ،فعإن اخليانع  ،العض اعرو أبهنعا حعخت فاعت عيعت
أو عقد الني على اخليان  ،م م فيها باقوب اإلعداً()4٠ق

إقام الادل ،كا اب ذلك مسنل اإلفلأ م الاقاا ،وسياو القانون

()4١

 -٢٥أدارأ الورق اع.رتك  ١إىل أن عدوا م اع.اكت اب النظاً القعالي اب اتر ال هامعا،
كععا اب ذلععك عراكم القعععا  ،وعععدً كةايع نايع ال.ععهوو ،وار ةععاع مسععتو أ اجلرميع  ،وضععاف قععدراأ
الط ال.رعي ،وحاالأ أتخر ترب اجلرميع اب ههيعت األولع  ،واالفتقعار إىل قييمعاأ الصع الاقليع
للمتهمني ،مي أن يسهم بسهول اب إساء ط يعع أح عاً الادالع اب قععي إععداً()4٢ق وإضعاف
إىل ذلك ،اب اعراحت اع ر مع اإلاعراءاأ القععالي  ،ال تعاح االست.عار القانونيع إال علعى حسعاا
اعععتهم ،ةععا يععرت فيععو خط ع اب الععدفاع القععانوين()43ق وأوصععت الورق ع اع.ععرتك  ١اععتر ال هامععا
ب ةال حصول مجي اععدعى علعيهم علعى اع.عور القانونيع اعللمع واب الوقعت اعناسع فعور التوقيعف
و وال مجي اإلاراءاأ اجلنالي اللحق ()44ق
 -٢٦وأدععارأ الورق ع اع.ععرتك  ١إىل أن ال .عوا ت اإلارالي ع اعتالق ع ععع اب ماكم ع عاول ع
والوصععول إىل س ع ت الطا ع اععوق بععدورها النظععاً القعععالي اب اععتر ال هامععاق واب اعمارس ع  ،نخععر
الاديععد م ع اع.ععاكت النظععاً القعععالي اب اععتر ال هامععا ،منهععا عراكم القعععا  ،وعععدً كةاي ع ناي ع
ال.هوو ،وار ةاع مستو أ اجلرمي  ،وضاف قعدراأ الطع ال.عرعي ،وحعاالأ أتخعر تعرب اجلرميع
اب ههيت األول  ،واالفتقار إىل قييماأ الص الاقلي للمتهمني()4٥ق
 -٢7وذكععرأ الورقع اع.ععرتك  ١أن وسععتور اععتر ال هامععا يسععمت للمتهمععني لوصععول إىل مععاً اب
مجيع مراحعت اإلاعراءاأ اجلناليع ق كمعا يععم الدسعتور ل عت دعخ معتهم اب ارميع اناليع ماكمع
عاول ع اب فععرت زمني ع ماقول ع أمععاً م م ع مسععتقل ومايععد من.ععن كوا ع القععانونق وم ع ذلععك ،اب
اعمارسع الامليع ال ع ا مععا يععرت اعععدعى علععيهم مع وون إم انيع ا صععول علععى اعسععاعد القانونيع إذا
مل ي ونوا قاوري على مت ذلك أبنةسهم ،وال سيما اب اعراحت اع ر م اإلاراءاأ اجلنالي ()4٦ق
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

ا ع اب الص

()47

 -٢٨ذكر الت الف الدويل للدفاع ع ا ري أنص على الر م مع أن اهلياكعت األساسعي الط يع
اب اععتر ال هامععا م ع اعسععتوز الاععايل نس ع يا ،إال أهنععا ال عتال وون نوعي ع ال لععدان األكثععر قععدما،
وال يع عتال الوص ععول إىل خ ععدماأ الرعايع ع الص ع ع ي اجلي ععد متاح ع ع ا بدراع ع أق ععت اب اعن ععا ع النالي ع ع
والةق ()4٨ق
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 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

اعرأ

()49

 -٢9أدععارأ الورقع اع.ععرتك  ٢إىل أن عععد وول دععيات اععتر ال هامععا ،خععلل اجلولع األوىل
م االستاراا الدوري ال.امت ،على اعاذ خطواأ م أاعت التصعدي للتمييعت ضعد اععرأ  ،وسع
الت ةظاأ على ا ةاقي القعاء على مجي أد ال التمييت ضد اعرأ  ،اب حني ناولعت سعس وصعياأ
خلل الدور الثاني للستاراا الدوري ال.امت( )٥٠بصور م ادر مسنل التمييت بني اجلنسني اب
قععانون اجلنسععي اب اععتر ال هامععا()٥١ق وذكععرأ الورق ع اع.ععرتك  ٢أن اععتر ال هامععا قععد وافقععت علععى
النظر اب هذ التوصياأ ،م .إىل أن اعسنل ماروض حالي ا على جلن اإلصلح الدستوري()٥٢ق
 -3٠وأدععارأ الورقع اع.ععرتك  ٢إىل أنععص مع بععني اخلطع االسعرتا ييي للتصععدي للانععف اجلنسععاين
لاععاً  ،٢٠١٥ونلع ا ععتا الليعربايل التقععدمي السععابق اعانونع "ناععم" لت.ععيي لخععيب اععتر ال هامععا اب
االستةتاء الدستوري الةادت لااً  ٢٠١٦على التصعويت بعنام إلزالع األح عاً التمييتيع بعني اجلنسعني
م قانون اجلنسي وتر ال هامعا ،ف.علت ح ومع اعتر ال هامعا ف.علا ك ع ا اب متاباع ماظعم التوصعياأ
الععض "ق لتهععا" خععلل اجلولع السععابق للسععتاراا الععدوري ال.ععامت()٥3ق وأكععدأ الورقع اع.ععرتك  ٢أن
اععتر ال هامععا مل صععدق ،علععى س ع يت اعثععال ،علععى الربو وكععول االختيععاري ال ةاقي ع القعععاء علععى مجي ع
أدع ال التمييععت ضععد اععرأ ومل نةععذ اسعرتا ييي أو (خطع عمععت و نيع ) دععامل مع أاععت القعععاء علععى
القوال النمطي القالم على نوع اجلعنس()٥4ق وأدعارأ الورقع اع.عرتك  ٢أيععا إىل أن اإلوار ا اليع
مل ععربه علععى التتامهععا بتاتيععت اعسععاوا بععني اجلنسععني والقعععاء علععى اعمارسععاأ التمييتيع بععني اجلنسععني،
بت إهنا ساى ألحرز إىل اتيت م اوراأ التيديد ا عري ضم نطاق اإلوار ()٥٥ق
 -3١واعتربأ الورق اع.رتك  ٢أن وستور اتر ال هاما وقانون اجلنسي معا ينته عان ،حبرماهنعا
النسععاء اعتتواععاأ م ع حقععوق متسععاوي اب مععنت اجلنسععي ل ةععال اعولععووي خععار ال لععد واأل ةععال
اعت نني واألزوا  ،حقوق اجلنسي للمرأ واعااي الدولي قوق اإلنسان()٥٦ق
 -3٢وأوض ت الورق اع.رتك  ٢أنعص بينمعا ي تسعي ععدً قعدر النسعاء علعى معنت اجلنسعي بصعور
متسععاوي ل ةععال واألزوا أخيع خاصع ال ةاقيع القعععاء علععى مجيع أدع ال التمييععت ضععد اععرأ ،
فإن عييت قانون اجلنسعي ضعد ا ء الاعتاا ي تسعي بعدور أخيع اب إوامع التمييعت ضعد اععرأ  ،ال سعيما
ألر على القوال النمطي التقليدي الض ؤلر سل ا على اعرأ ق ف رمان ا ء الاتاا مع ا عع اب
مععنت اجلنسععي أل ةععاهلم علععى قععدً اعسععاوا م ع األمهععاأ الاععاز أ ،ععون الدول ع ؤيععد ضععمن ا و اععتز
اعةهوً القالت أبن اعسؤولياأ الوالدي اوو ‘ ياي ا‘ ب .ت حصري إىل األًق وهذا يتناقض م ف ر
اعساوا بني اجلنسني ،ويقوا مساوا اعرأ اب ا يا اعهني والاام والثقافي ()٥7ق
 -33وأدععارأ الورق ع اع.ععرتك  ٢إىل رفععض لخععيب اععتر ال هامععا إورا "اجلععنس" اب الدسععتور
كنسععا مظععر التمييععت بس ع ص اب االسععتةتاء الدسععتوري الةادععت ي .ع ت ديععدا خط ع ا للمسععاوا ق
وم ع اعععرات أن ي ععون عععدً حظععر القععانون األعلععى اب ال لععد للتمييععت القععالم علععى أسععا اجلععنس
عاملا يساهم اب غذي لقاف ال اترب اعرأ فيها مساوي لنظ هعا الراعتق ويعرات أن ي عون اناعداً
االأ الانف ضد اعرأ
اعساوا الناد بس االفتقار إىل هذا ا م ذا صل الر ةاع ال
اعواوو اب جمتم اتر ال هاما()٥٨ق
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 -34وأدار الت عالف العدويل للعدفاع عع ا ريع إىل أن كعت حالع وفعا نةاسعي منسعا  ،إذ إهنعا
عدمر أس ععر اعع عرأ  ،وال س ععيما أ ةاهل ععا ،و ععؤلر ااتماعيع ع ا واقتص ععاو ا عل ععى ا تمع ع ا.ل ععي أبس ععر ق
ع ا
واعتربأ أن ار ةاع عدو الوفياأ النةاسي اب اتر ال هاما دا ت ملت وعاات م دوا ت حقوق
اإلنسان()٥9ق وأكد الت الف أنص على الر م م أن ماظم النسعاء اب اعتر ال هامعا يتلقعني مسعتوز
ما م الرعاي السابق للوالو ألنعاء ا معت ،قعدر مؤسسع األمعم اعت عد لرعايع الطةولع أن أكثعر
م ع  ١٥اب اعال ع مل يتلق عوا ع ععاً  ٢٠١٢ح ععخت ا ععد األول م ع ال ععت راأ اعتمث ععت اب أرب ع ز راأ
الذي أوصت بص منظم الص الااعي ()٦٠ق
 -3٥واعتععرب الت ععالف الععدويل للععدفاع ع ع ا ري ع أن اع عوارو ين غععي أن ركععت علععى سععني ععروو
ا وامت وألناء والو ع وبايعدها ،لنظعر إىل أزمع صع األً اب اعتر ال هامعا()٦١ق وأوصعى الت عالف
فيما أوصى بص بت سني اهلياكت األساسي للرعاي الص ي  ،وإم اني ا صعول علعى الرعايع التوليديع
الطارل ع  ،و ععدري القععابلأ ،واع عوارو اعخصص ع لص ع األًق وأوصععى أبن ركععت اععتر ال هامععا علععى
ااتي ععاز األمه ععاأ واعوالي ععد أبم ععان لة ععرت ا م ععت وال عوالو  ،م ع إي ععلء اهتم ععاً خ ععاص لت س ععني ف ععرص
ا ص ععول عل ععى الرعايع ع الصع ع ي للنس ععاء ذواأ اخللةي ععاأ الةقع ع و/أو الريةيع ع ق وأوص ععت أيعع ع ا أبن
ستارا اتر ال هاما براما الرتبي اجلنسي للتنكد م أهنا مللم للمراحت الامري ()٦٢ق

األ ةال

()٦3

 -3٦ذكرأ اع عاور الااعيع إلهنعاء مجيع أدع ال الاقوبع ال دنيع العض ععار ضعد األ ةعال أنعص
ارز ،منذ اجلول الثانيع مع االسعتاراا ععاً  ،٢٠١3إلغعاء قعانون السعيون لاعاً  ١943العذي
ين على الاقوبع ال دنيع كعإاراء أتويعيب اب اعؤسسعاأ اإلصعلحي كواع قعانون اإلصعلحياأ
لاععاً  ،٢٠١4ل نععص مل يلععر .عريااأ أخععرز هيععت الاقوبع ال دنيع اب هععذا اإل ععار أو ظععر الليععوء
إليععص ص عراح ق كمععا سععنت ل عوالت (اعاععاي الو ني ع ) الرعاي ع اب مرحل ع الطةول ع اع ععر عععاً ٢٠١٥
وحظرأ استخداً الاقوب ال دني اب مراكت الرعاي النهاري وا عان ق وأكدأ أن الاقوبع ال دنيع
ال تال قانوني اب مجي األماك األخرز م حيا األ ةال()٦4ق
 -37وأد ععارأ اع ععاور الااعي ع ع إىل أن ععص ي ععدو أن الاقوب ع ع ال دني ع ع اب ا ععتر ال هام ععا ع ع قانوني ع ع
اب اعؤسسععاأ اإلصععلحي  ،ل نهععا ليسععت مظععور عام ع ا اب اعنععتل واب مجي ع أد ع ال الرعاي ع ال ديل ع
والرعايع النهاري ع واب اعععدار وكاقوب ع علععى ار ععاا ارمي ع ()٦٥ق وذكععرأ أن الاقوب ع ال دني ع قانوني ع
إذن اب اتر ال هاما ،لر م م وصياأ حظرها الض قدمتها جلن حقوق الطةت والعض قعدمت ألنعاء
اجلول الثاني م االستاراا الدوري ال.امت لل ال اب اعتر ال هامعا ععاً )٦٦(٢٠١3ق وأعربعت عع
أملها اب أن ث الدول هذ اعسنل خعلل االسعتاراا العدوري ال.عامت لاعاً  ٢٠١٨و قعدً وصعي
مدو أبن ظر اتر ال هامعا بوضعوح مجيع أدع ال الاقوبع ال دنيع ل ةعال ،مهمعا كانعت خةيةع ،
اب مجي األماك الض ياي.ون فيها ،كا اب ذلك اب ال يت وكاقوب م ما ا.اكم()٦7ق
 -3٨ودععدوأ الورق ع اع.ععرتك  ٢علععى أن التمييععت علععى أسععا نععوع اجلععنس اب الدسععتور وقععانون
اجلنسي اب اتر ال هاما أسةر ع انتهاكاأ ع كعت ةعت اب اكتسعاا انسعي واالحتةعا معا()٦٨ق
ويتاععارا قععانون اععتر ال هامععا مع أح ععاً ا ةاقيع حقععوق الطةععت ،كععا أن قععدر الطةععت علععى ا صععول
على انسي األً أو األا م موا ج اتر ال هامعا توقعف علعى نعوع اعنس الوالعد وحالتعص التواايع ق
وحرمععان الطة ععت م ع حقععص اب اجلنس ععي بس ع التمييععت ض ععد والدي ععص علععى أس ععا اجل ععنس ،أو ا ال ع
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ً فععإن عععد، ياععد انتهاك عا ال ةاقي ع حقععوق الطةععتق وإضععاف إىل ذلععك، أو ألس ع اا أخععرز، التوااي ع
قععدر نسععاء حععتر ال هامععا علععى مععنت اجلنسععي ألزوااهع األاانع يهععدو حععع الطةععت اب مارفع والديععص
 ععرتك ا ععتر.)ق وأوص ععت الورقع ع اع٦9(  و نته ععك ح ععع الطة ععت اب مل دع ع ت األس ععر،والتمتع ع برعايتهم ععا
ال هاما عاذ خطواأ لعمان منت مجي األ ةال وال الغني العذي حرمعوا مع ا صعول علعى موا نع
ع ت كامععت. عععتاهم ب، واب انتظععار ذلععك،اععتر ال هامععا بسع قعوانني اجلنسععي التمييتيع بععني اجلنسععني
)ق7٠( حبقوق اإلنسان األخرز اع ةول هلم م وون عييت وعلى قدً اعساوا م األخري
 عل ععى أن أ ة ععال ا ععتر ال هام ععا ال ععذي مرم ععون م ع اجلنس ععي٢  ععرتك. ود ععدوأ الورق ع اع-39
بس التمييت علعى أسعا نعوع اجلعنس اب قعوانني اجلنسعي قعد ياعانون أيعع ا مع انتهعا حقهعم اب
عروعي ألن توقعف حقعوق اإلنسعان اب نايع.الرعاي الص ي والتاليم وأعربت عما يةيد أنص ال م
 وإ ععا جيع أن تقيععد، متسععاوي أمععاً القععانون وعععدً التمييععت علععى أسععا اجلععنس علععى رأي األ ل يع
)ق7١(الدول ما
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JS1, pp. 1 and 2.
JS1, p. 1.
JS2, p. 4.
JS2, p. 9.
For relevant recommendations, A/HRC/23/8, paras. 92.76-92.84.
JS2, p. 4.
8

A/HRC/WG.6/29/BHS/3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

9

JS2, p. 5.
JS2, p. 5.
JS2, p. 5.
JS2, p. 5.
JS2, p. 5.
JS2, pp. 5 and 6.
JS2, p. 3.
JS2, p. 8.
JS2, p. 9.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/8, paras. 92.37 and 92.45-92.52.
JS1, p. 3.
JS1, p. 2.
JS1, p. 1.
JS1, p. 5.
JS1, p. 3.
JS1, p. 4.
JS1, p. 4.
JS1, p. 5.
JS1, p. 4.
JS1, p. 5.
JS1, pp. 2 and 3.
JS1, p. 4.
JS1, p. 4.
For relevant recommendations, A/HRC/23/8, paras.92.54, 92.55, 92.69, 92.74 and 92.75.
JS1, p. 4.
JS1, p. 4.
JS1, p. 5.
JS1, p. 4.
JS1, p. 2.
For relevant recommendations, A/HRC/23/8, paras.92.85 and 92.87.
ADF, p. 3.
For relevant recommendations, A/HRC/23/8, paras.92.31-92-34, 92.38-92.43, and 92.56-92.62.
Recommendations 92.39 (Paraguay), 92.40 (Peru), 92.41 (Slovakia), 92.42 (Thailand), 92.43
(Guatemala).
JS2, p. 2.
JS2, p. 2.
JS2, p. 3.
JS2, p. 3.
JS2, p. 3.
JS2, p. 6.
JS2, p. 6.
JS2, p. 8.
ADF, p. 4.
ADF, p. 4.
ADF, p. 4.
ADF, p. 6.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/8, paras. 92.28, 92.63-92.67 and 92.69
GIEACPC, p. 1.
GIEACPC, p. 2.
GIEACPC, p. 1.
GIEACPC, p. 1.
JS2, p. 7.
JS2, p. 7.
JS2, p. 9.
JS2, p. 5.
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