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جملس حقوق اإلنسان

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

مووو ل لورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع وواح ة امل وول ة ش و ن
وتسواان*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااو ل ا  9ورقاااق قاادمتجلا ا جلاااق ااااح امصاال ( )١إىل
االستاراا الدوري ال.ام ُ ،عرضت إبجياز تقيّداً ابحلد األقصى لادو الكلماقم

اثني ا -املعلوماع املقدمة مح ا ااع اح ة امل ل ة
ألف -نطاق االلتلاماع الدولية والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان

()٢

 -٢ذ ّكرق الورق ام.رتك  ١أبن الدول موضاو االساتاراا أيادق ،االس االساتاراا الادوري
ال .ااام امتال ااذ ااا وال ااذي عق ااد  ٢٣ك ااانون الثاين/ين اااير ( ٢٠١٣اس ااتاراا ع ا اام ،)٣()٢٠١٣
تواااي ابلتصااديذ علااى اتماقيا منااع رميا اإلابو ا ماعيا وامااق ا عليجلااا ،وأواات أبن تصاادق
الدول ا موضااو االسااتاراا علااى االتماقي ا أقاار وقاات كا ()4م وأوااات الورق ا ام.اارتك ١
أيضاً ابلتصديذ على الربوتوكوس اإلضا الثالث امل ذ ابتماقياق نيف لااام  ،١949واتماقيا
حظر استخدام تقنياق التغيري ال يئ ألغراا عسكري أو ألي أغراا عدائيا أ ارى ،واتماقيا
األسل التقليدي وبروتوكوالهتا ،ومااهد جتار األسل ()٥م
__________

*

مل حترر هذه الوثيق ق إرساهلا إىل ووائر الرتمج ابألمم امت د م
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 -٣وشجات الورقا ام.ارتك  ١الدولا موضاو االساتاراا علاى التصاديذ علاى الربوتوكاوس
اال تياااري الثاااين امل ااذ ابلاجلااد الاادود اةااا ابحلقااوق امدني ا والسياسااي  ،اهلاااول إىل إلغااا
عقوب اإلعدام ،وعلى االتماقي الدولي حلماي مجيع األشخا م اال تما القسري()٦م
 -4وذك اارق الورقا ا ام .اارتك  4أن الدولا ا موض ااو االس ااتاراا ليس اات ر ا ااً االتماقيا ا
امتالق خبمض حاالق انادام ا نسي لاام  ،١9٦١وأوات ابالنضمام إىل هذه االتماقي ()7م
 -٥ووع اات منظم ا ال ااد ا عا ا ض ا اد الان ااف إىل التص ااديذ عل ااى الاجل ااد ال اادود اة ااا
ابحلق ااوق االقتص اااوي واال تماعي ا ا والثقا ي ا ا  ،واالتماقي ا ا الدولي ا ا حلماي ا ا حق ااوق مجي ااع الام اااس
امجلا ري وأ راو أسرهم ،واتماقي مناهض التاذيب وغريه ما ضارو امااملا أو الاقوبا القاساي
أو الالإنساني أو امجلين  ،واتماقي منظم الام الدولي رقم )٨(١٦9م
 -٦والحظت الورق ام.رتك  ٢أن الدول موضو االستاراا مل تصدق على الاجلاد الادود
اةاا ابحلقااوق االقتصاااوي واال تماعيا والثقا يا  ،والربوتوكااوس اال تياااري الثاااين امل ااذ ابلاجلااد
الدود اةا ابحلقوق امدني والسياسي  ،اهلاول إىل إلغا عقوبا اإلعادام ،والربوتوكاوس اال تيااري
التماقي مناهض التاذيب وغريه م ضرو اماامل أو الاقوب القاسي أو الالإنساني أو امجلين ()9م
 -7والحظاات الورقا ام.اارتك  ٣أن الدولا موضااو االسااتاراا ااادقت ،عااام ،٢٠٠٣
على الربوتوكوس اال تياري امل ذ ابتماقي حقوق الطما ب.ا ن بياع األ مااس واساتغالس األ مااس
ال غااا و ام اواو اإلابحي ا  ،لكنجلااا ذكاارق أنااا ال يا اس يتااان علااى الدول ا موضااو االسااتاراا
تقدمي تقريرها األود إىل ن حقوق الطم ()١٠م
 -٨وذكرق هيوم رايتس ووتش أنا على الرغم م أن تقدماً قد أحارز تنمياذ التوااياق
اليت حظيت ابلت يياد اساتاراا عاام  ،٢٠١٣انن الدولا موضاو االساتاراا ين غا هلاا اذااذ
طواق إضا ي س ي محاي حقوق اإلنسان وتا ي ها ال لد مبا يتوا ذ مع تلك التواياق()١١م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٢

 -9ذكاارق الورق ا ام.اارتك  ٣أن الدول ا موضااو االسااتاراا تنااتجل ج ااً "م وو ااً" ب .ا ن
القانون الدود وامااهداق الدولي  ،وأناا نتيجا لاذلك جياب إوراع امااهاداق ت.اريااهتا ا ليا
ك ا تكااون قابل ا لانماااذ()١٣م والحظاات هيااوم رايااتس ووتااش أن الدول ا موضااو االسااتاراا
مل تاادرع باااد قوانينجلااا ا لي ا تلااك االتماقياااق الدولي ا حلق اوق اإلنسااان الاايت ااادقت عليجلااا،
مبا يجلا اتماقي مناهض التاذيب وغريه ما ضارو امااملا أو الاقوبا القاساي أو الالإنسااني أو
امجلين ا  ،والاجلااد الاادود اةااا ابحلقااوق امدني ا والسياسااي  ،واتماقي ا القضااا علااى مجيااع أشااكاس
التميي ضد امرأ  ،واميثااق األ ريقا حلقاوق اإلنساان وال.ااو  ،مباا جيالجلاا قابلا للتط ياذ م اشار
أمام ا اكم والسلطاق اإلواري ()١4م
 -١٠والحظت الورقا ام.ارتك  ٢أن اتماقيا مناهضا التااذيب وغاريه ما ضارو امااملا أو
الاقوب ا القاسااي أو الالإنساااني أو امجلين ا  ،واالتماقي ا الدولي ا للقضااا علااى مجيااع أشااكاس التميي ا
الانصري ،واتماقي القضا على مجيع أشكاس التمييا ضاد امارأ  ،والاجلاد الادود اةاا ابحلقاوق
امدني والسياسي  ،وبروتوكوس ا ماع اإلمنائي للجنو األ ريق ب .ن ا نساني والتنمي مل تدرع
اإل ار القانوين الو ين()١٥م
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 -١١والحظت الورق ام.رتك  ٢أن الدول موضو االستاراا اادقت علاى اتماقيا حقاوق
الطم  ،لكنجلا ذكرق أن باض أحكاام قاانون األ مااس لااام  ٢٠٠9ال تتوا اذ ماع االتماقيا ()١٦م
وأوات الدول َ موضو االستاراا أبن تنقح القانون امذكور حبيث تتقيد مجيع أحكاما ابتماقيا
حقوق الطم واميثاق األ ريق حلقوق الطم ور اها()١7م
 -١٢ووعاات هيااوم رايااتس ووتااش الدول ا قيااد االسااتاراا إىل إقااام عملي ا تو يااذ ت .اريااهتا
الو نيا ماع نظااام روماا األساسا للم كما ا نائيا الدوليا  ،بسا منجلاا إوراع األحكاام امتالقا
ابلتااون السريع والكام مع ا كم ()١٨م
 -١٣وذك اارق هي ااوم راي ااتس ووت ااش أن الدولا ا موض ااو االس ااتاراا مل تن .ااع با ااد م سسا ا
و ني حلقوق اإلنسان و قاً للم اوئ امتالقا مبركا ام سسااق الو نيا (م ااوئ ابرياس)( ،)١9رغام
أتييدها التواياق ذاق الصل استاراا عام )٢٠(٢٠١٣م
وساات ،أعقاا اساتاراا
 -١4وذكرق الورق ام.رتك  ٢أن الدول موضو االساتاراا ّ
عام  ،٢٠١٣والي ويوان امظامل حبيث ت.م حقاوق اإلنساان وعمليا تاادي قاانون أمان امظاامل
()٢١
جيسد االستمرار توسيع نطاق الوالي م ويت ع ويوان امظامل حالياً
رقم  ٥لاام  ١99٥حبيث ّ
مكتب رئيس ا مجلوريا  ،األمار الاذي يضاع اساتقالليتا موضاع شاكم وأواات الورقا ام.ارتك ٢
الدول ا موضااو االسااتاراا أبن تكما اسااتقاللي عم ا وي اوان امظااامل قاشاايا مااع م اااوئ ابريااسم
وأوا ا ااتجلا أيض ا ا ااً أبن تاتم ا ااد بس ا اارع التا ا ااديالق امطلوب ا ا ا عل ا ا اى ق ا ااانون أم ا اان امظ ا ااامل رق ا اام ٥
لاام )٢٢(١99٥م
 -١٥وذك اارق الورقا ا ام .اارتك  ٢أن ااا تَ ا ّان أن الدولا ا موض ااو االس ااتاراا مض اار امثا ا
اإلوار الرشاايد أ ريقيااا وألن م سساااق عااد أن.اائت لضاامان ال.ااما ي واإلوار الرشاايد م غااري
أن احلا ا ا ت اادعو إىل ض اامان ا ا ا ه ااذه اإلوار ش ااامل للجمي ااع وقك اان مجي ااع ام ا اوا نن م ا ا
ام.ااارك ()٢٣م وأوااات الدول ا َ موضااو االسااتاراا بوضااع إ ااار قااانوين لاااوار ال.ااما للم اوارو
الااما ا ما ا ّوو تلي اااق را ااد مناسا ا  ،وإشا ارال ااتم ااع ام اادين وض ااع السياس اااق والت.ا اريااق
وتنميذهام وأواتجلا أيضاً ابعتماو ت.ريااق ب .ن احلصوس على امالوماق()٢4م
 -١٦وذكرق الورق ام.رتك  ٢أن م.رو قاانون حريا اإلعاالم الاذي عارا علاى الربماان
عااام  ٢٠١٠م ا ق ا زعاايم اماارض ا تنااذال مل يُاتماادم ومل يُاتمااد أيض ااً م.اارو القااانون امتالااذ
إبعالن األاوس واةصوم()٢٥م

يم -تنفي ووال االلتلام وواع الدولي ووة املتعلق ووة مق وووق اإلنس ووان م ووع مرا وواة الق ووانون ال وودو
اإلنساين الوا ب التط يق
 -١القضااي املتعددة ا وانب

امساوا وعدم التميي

()٢٦

 -١7أوات الورق ام.رتك  ٢الدول موضو االساتاراا بسا ت.اريع مكا ا التمييا ما أ ا
محاي حقوق األقلياق ا نسي وتا ي ها وإذكا الوع مبس ليت امي ا نس واهلوي ا نساني ()٢7م
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 -١٨وذكرق الورق ام.رتك  ٢أنا ال تو د تلياق تكم مغايري اهلوي ا نساني تغيري واثئذ
هويتجلم عند تغيريهم هذه اهلويا  ،وأوااتجلا إبن.اا هاذه اتليااق()٢٨م وال يو اد أيضااً أي تادريب
مقادم اةاادماق ب.ا ن كيميا مساااعد الناااز الاذي يات مااون تغيااري هااويتجلم ا نساااني أو هاام
غريوها ابلما ()٢9م
ريقجلم إىل ذلك أو ّ

التنمي وال يئ واألعماس التجاري وحقوق اإلنسان
 -١9أوات الورق ام.رتك  ٢الدول موضو االستاراا أبن ترسم طتجلاا التنميذيا ةماض
ان اااثق الكربون بنس  ١٥امائ حبلوس عام  ٢٠٣٠و قاً مسامهتجلا ا دو و نياً لتغري امناخ
وتالا عا تلااك اةطا  ،وأن تاما  ،مبايا ااتمااع اماادين ،علااى وضااع ماواو توعيا عاما عا تغااري
امناااخم وأواااتجلا أيض ااً أبن جتااري م.اااوراق مااع ااتمااااق ا لي ا امتضاارر ق ا التوقيااع علااى أي
مااهااداق إقليميا أو ووليا تتالااذ ابل يئا واحليااا الربيا أو التصااديذ عليجلااا أو إورا جلااا إ ارهااا
القااانوين ا ل ا وأن جتا ا إ ارا تقييماااق اتاثر اال تماعي ا وام.اااوراق مااع ااتمااااق ا لي ا
امت ثر إل امياً ق س ّ أي قاوانن تتصا ابل يئا حبياث ال ُُيارم أي جمتماع يلا تاساماً ما ماواروه
الط ياي وأراضيا()٣٠م
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حذ المرو احليا واحلري واألمان على شخصا

()٣١

 -٢٠الحظاات الورق ا ام.اارتك  ٢أن ت اار عملي ا إعاادام كاناات عااام  ٢٠١٦ااذكرق أن
الدولا موضااو االسااتاراا ها ال لااد الوحيااد ا ماعا اإلمنائي ا للجنااو األ ريق ا الاايت أت ااذ
باقوب ا اإلعاادام القااانون واممارس ا ()٣٢م وأواااتجلا بوقااف تنميااذ أحكااام اإلعاادام ،ووعتجلااا إىل
إ ارا م.اااوراق عاما ب.ا ن ماادى استصاوا اسااتخدام عقوبا اإلعاادام راوعااً وماادى االيتااا
األمد ال ايد()٣٣م
 -٢١وشاجات الورقا ام.ارتك  ١الدولا موضاو االساتاراا علاى إلغاا عقوبا اإلعادام()٣4م
وذك ا اارق أن الدس ا ااتور جيي ا ا إزه ا اااق األرواا ح ا اااالق احل ا اار واالعتق ا اااس واهل ا اارو وال .ا ااغب
والاصاايان والتماارو للااد ا ع ا احليااا أو اممتلكاااق ولل يلول ا وون ارتكااا رمي ا م وشااجاتجلا
أيضاً على تنقيح الدستور لالرتقا مبستوى تا ي احلذ احليا ومحايتا()٣٥م

إقام الادس ،مبا ذلك مس ل اإل الق م الاقا  ،وسياو القانون

()٣٦

 -٢٢الحظ اات الورقا ا ام .اارتك  ٢أن ل اادى الدولا ا موض ااو االس ااتاراا بر جما ااً للمس اااعد
القانوني يجلدل إىل تدعيم س الواوس إىل الادال ( )٣7وأواتجلا ابلتوعي ابلرب م  ،وزدو عادو
امكاتب لتا ي ر احلصوس على امسااعد القانونيا مجياع أ اا ال لاد ،وتوسايع نطااق واليا
بر م امساعد القانوني حبيث ي.م امسائ ا نائي ()٣٨م
ارائم اإلابو
 -٢٣ووعاات هيااوم رايااتس ووتااش الدولا موضااو االسااتاراا إىل الت قيااذ
ا ماعي وا ارائم ضاد اإلنسااني و ارائم احلار ومقاضاا مرتك يجلاا إبنصاال و االيا ياكمجلاا
الو ني ()٣9م
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احلردق األساسي واحلذ ام.ارك

احليا الاام واحليا السياسي

()4٠

 -٢4ذكرق م سس اإلعالم ا ل أن قانون هيئ تنظيم االتصااالق لااام  ٢٠١٢ال ياارتل
ابل ا ااث ا ل ا ا ا م وذ ّك ا اارق أبن أعض ا ااا احل ا ا ا احل ا اااكم أعرب ا ا اوا ،ا ااالس مناق .ا ا ا برماني ا ا ا
عام  ،٢٠١٣ع موقمجلم قاائلن إن ما شا ن اإلذاعااق ا ليا أن قاّق أواااس األما م وأواات
الدول َ موضو االستاراا بتادي قانون هيئ تنظيم االتصاالق لااام  ٢٠١٢الادور الربمانيا
الثانيا ع.اار عااام  ٢٠١٨حبيااث جييا ااراح ً الرت اايإ هليئاااق إذاعيا يليا م وأواااتجلا أيضااً
باقد ندو و ني حوس اإلذاعاق ا لي ()4١م
 -٢٥وذكرق الورق ام.رتك  ٢أنا ظجلرق كنائس ال تتسامح ال تا ماع احلقاوق امرت طا ابميا
ا نس ا واهلوي ا ا نس اااني وحت اارا عل ااى التميي ا ح ااذ األقلي اااق ا نس ااي  ،وعل ااى اض ااطجلاوها
أحيااا ً()4٢م وأوااات الورقا ام.اارتك  ٢الدولا موضااو االسااتاراا إب ارا اسااتاراا للت.اريااق
امتالق ا بتسااجي ا ماياااق والكنااائس لضاامان الت ا ام امنظماااق امسااجل الت ام ااً اااارماً مباااايري
حقوق اإلنسان ،مبا يجلا تلك اليت تتناوس عدم التميي ()4٣م
 -٢٦والحظت الورق ام.رتك  ١أن و وس قو الد ا واةدم يجلا وعيان ،لكنجلاا أواات
أبن ت اادرع الدول ا ا موض ااو االس ااتاراا نص ا ااً واض ا ا اً الق ااانون ب .ا ا ن احل ااذ االس ااتنكال
الضمريي م اةدم الاسكري أو أن يص ح مستنكماً ضمريدً م هذه اةدم  ،حبيث تضم
محاي هذا احلذ للجميع ،مب يجلم م س ذ جتنيدهم قو الد ا ()44م
 -٢7وذكرق الورق ام.رتك  ٢أن جماس م.ارك ااتماع امادين اإلوار الدميقرا يا ت اذ
التقلإ بس ب نقإ موارو منظماق ااتماع امادين واال تقاار إىل التاااون ال ناا ماع احلكوما ،
مجل أمور أ رى()4٥م

حظر مجيع أشكاس الرق
 -٢٨ذك اارق الورقا ا ام .اارتك  ،٣ال اايت تركا ا عل ااى االس ااتغالس ا نسا ا ل م اااس ،أن ق ااانون
الاق ااوابق وق ااانون اإل ارا اق ا نائيا ا  ،رغ اام حظرمه ااا االس ااتغالس ا نسا ا  ،ال يو ااد يجلم ااا أي
تاريف ل غا األ ماس يتوا ذ مع اماو  ٢م الربوتوكوس اال تياري امل ذ ابتماقي حقوق الطما
ب .ن بيع األ ماس واستغالس األ ماس ال غا و اماواو اإلابحيا ()4٦م وأواات الورقا ام.ارتك ٣
إبوراع تاريااف بغااا األ ماااس ال اوارو الربوتوكااوس اال تياااري قااانون الاقااوابق وقااانون األول ا
واإل را اق ا نائي ()47م
 -٢9وذك اارق الورق ا ام .اارتك  ٣أن الدول ا موض ااو االس ااتاراا بل ااد من .ا وع ااور ومقص ااد
()4٨
لالجتااار ابل .اار ،الااذي ي اادو أنااا أهاام مظاااهر االسااتغالس ا نس ا ل ماااس م وأوااات الدول ا َ
موضو االستاراا بطلب إعداو وراس شامل ع االستغالس ا نس ل ماس م أ حتديد
مدى االستغالس ،واااالق امستجلد  ،والمئاق الضاايم  ،وااااالق الايت حتتااع إىل حتسان()49م
وأوا ااتجلا أيضا ااً إبي ااال األولويا ا لتنظ اايم محلا ا توعيا ا لتثقي ااف األس اار ابلط ااابع ا رما ا لالعت اادا
واالستغالس ا نسين وخما رمها()٥٠م
 -٣٠وأحا ت الورق ام.ارتك  ٢علمااً بقاانون مكا ا االجتاار ابل .ار لااام  ،٢٠١4لكنجلاا
ذكاارق أن ضاامان التصاادي لالجتااار ابأل ماااس بماالي ا يسااتو ب تااو ري تاادريب مناسااب مقاادم
اةدماق وأا ا امصل الذي ياملون مع األ ماس ض اد االجتار ابل .ر()٥١م
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احلذ اةصواي واحليا األسري

()٥٢

 -٣١ذكاارق الورقا ام.اارتك  ٢أن الاالقاااق ا نسااي امثليا ال تا اس جتا ّارم()٥٣م وقالاات هيااوم
رايااتس ووتااش ،مااارا التااذكري أبن الدولا موضااو االسااتاراا أحا اات علمااً ،اسااتاراا
عااام  ،٢٠١٣جبميااع التواااياق الاايت وعتجلااا إىل التخل ا عا جتاارمي الاالقاااق ا نسااي امثلي ا  ،إن
السلطاق تستند إىل اماو  ٦4م قانون الاقوابق الذي جيرم "ا ماا امخاالف لنظاام الط ياا "
لتج اارمي األن .ااط ا نس ااي امثليا ا ()٥4م وأوا اات الورقا ا ام .اارتك  ٢الدولا ا موض ااو االس ااتاراا
ابلتخل ع جترمي الاالقاق ا نسي امثلي وإ از ال واع امثل قانونياً()٥٥م
 -٣احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية

احلذ الضمان اال تماع

()٥٦

 -٣٢وعت الورقا ام.ارتك  ٢الدولا موضاو االساتاراا إىل زدو مقادار ماااي ال.ايخو
ابلنظر إىل ت ايد تكاليف اماي)٥7( .م

احلذ مستوى ماي .مناسب

()٥٨

 -٣٣ذكرق الورق ام.رتك  ٢أن الربام امختلم  ،مبا يجلا االسارتاتيجي الو نيا  ،الايت هتادل
إىل ذميااف حااد المقاار ال تقاادم حلااوال مسااتدام لتخميااف و ا المقاار()٥9م وقاادمت تواااياق،
منجلا استاراا "االسرتاتيجي الو ني مكا المقر" الراهن  ،ابلت.اور مع ااتمع امادين والقطاا
اةا  ،قصد تاديلجلا حبيث ت.م حلوال ويل األ للتخميف م و المقر()٦٠م

احلذ الص

()٦١

 -٣4ذكاار الت ااالف الاادود للااد ا عا احلريا أنااا جيااب علااى الدولا موضااو االسااتاراا أن
ترك على مساعد النسا على ا تياز ارت احلما والاوالو بساالم ،وأن تو اا اماوارو او حتسان
ظرول احلوام  ،والنسا اللوايت ينتظرن الوالو  ،والنسا الالئ يا .رت ما باد الوالو ()٦٢م
 -٣٥وذكاار الت ااالف أيض ااً أن الااادو امرتمااع م ا الو ياااق امرت ط ا ابلااوالو يثااري القلااذ ،وهااو
م عا ظارول نقاإ األوويا وضااف ال نيا الت تيا مرا اذ الرعايا الصا ي  ،مثا الكجلاراب
أو امي اااه ا اري ا  ،وتا ا ّذر الوا ااوس إىل امست .اامياق()٦٣م وأوا ااى برتس اايي ال ني ا الت تي ا للرعايا ا
الص ا ي  ،وإةح ا احلصااوس علااى رعاي ا التوليااد احلاااالق الطارئ ا  ،وتاادريب القااابالق ،وام اوارو
امخصص لص األم()٦4م
اريوز نقاإ امناعا
 -٣٦وأحا ت الورق ام.رتك  ٢علماً بوضع اسرتاتيجي و ني مكا
ال .ري واإليدز ،لكنجلا ذكرق أن تنميذ االسرتاتيجي جيب أن يكون اماااً وي.ام كا المئااق
السااكاني الرئيسااي  ،منجلااا ئ ا الر اااس الااذي جياااماون ر اااال ت اري  ،وجمتمااع امثلياااق وامثلياان
وم وو ا اميا ا نسا ومغااايري اهلويا ا نساااني وحااامل اااماق ا نساان واماارتووي ماايلجلم
ا نس ا  ،وام.ااتغلن اب اانسم أضااف إىل ذلااك أنااا ين غ ا تاادريب مقاادم اةاادماق علااى تااو ري
امساعد امطلوب ميع أ راو المئاق السكاني الرئيسي ()٦٥م
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احلذ التاليم

()٦٦

 -٣7ذك ا اارق هي ا ااوم راي ا ااتس ووت ا ااش أن الدولا ا ا موض ا ااو االس ا ااتاراا وقا ا اات ح يا ا اران/
يونيااا  ٢٠١7إعااالن اماادارز اتمن ا  ،وهااو الت ا ام وود يااو ر الاادعم حلماي ا التالاايم وقاات احلاار
ومواالتا()٦7م
 -٣٨وذكاارق الورق ا ام.اارتك  ٢أنااا ال تو ااد سياس ا و ني ا مكا ا تساال األق اران اماادارز،
وال سياساااق هااذا اااااس الاديااد ما اماادارزم وأضااا ت أن الاقوبا ال دنيا قا َاارز اماادارز
وأن أ ماالً قد أاي وا جبروا بليغ  ،رغم ام اوئ التو يجلي الرمسي اليت تنظم هذه الاقوب ()٦٨م
 -٣9وذكرق الورق ام.رتك  ٢أن األ ماس يتلقون التاليم ابلسيتساوا واإلنكلي يا  ،األمار الاذي
أي م هاتن اللغتن()٦9م
جيا التالّم اا اً على َم لغتجلم األم ليست ٍّّ

 -٤حقوق أشخاص حمدديح أو فئاع حمددة

النسا

()7٠

إ اار الا واع غاري قاانوين ،وأن مقادم اةادماق،
 -4٠ذكرق الورق ام.رتك  ٢أن االغتصاا
مثا ال.اار  ،غااري ماادربن علااى مساااعد النسااا اللاوايت يا لغّ عا حاااالق الانااف ا نساااين واحلاااس
أ اام يث طااون اإلبااالذ ع ا هااذه احلاااالق عمومااام وال يو ااد مااا يكم ا م ا مال ااع لض ا اد الانااف
إ اار الا واع ،وتادريب عنااار ال.ار
ا نساين()7١م وأوات الورق ام.رتك  ٢بتجرمي االغتصاا
وأاا ا امصاال ات اري علااى التاام ا مااع احلاااالق ام لاال عنجلااا امتالقا ابلانااف ا نساااين ،وبنااا
امال ع للض اد ،وتنظيم محالق لتوعي الناز بقانون الانف امن د ،ضم أمور أ رى()7٢م

األ ماس

()7٣

 -4١ذكرق ام ااور الااميا إل اا مجياع أشاكاس الاقوبا ال دنيا الايت قاارز ضاد األ مااس أن
الاقوب ال دني  ،مبو ب قانون الطم لاام  ،٢٠٠9م.روع ال يت و مرا اذ الرعايا النجلاريا
و أماااك الرعاي ا ال ديل ا ()74م والاقوب ا ال دني ا م.ااروع أيض ااً اماادارز و ق ااً لقااانون التالاايم
لاام  ١9٦7ولوائح عام )7٥(١9٦٨م
 -4٢وذك اارق ام اااور الااميا ا أيضا ااً أن الاقوبا ا ال دنيا ا م .ااروع بوا اامجلا إ ا ارا أتوي ي ااا
الساجون مبقتضااى قااانون السااجون لاااام  ،١9٨٠ولاوائح السااج لاااام  ،١9٦٥وقااانون األ ماااس
لاااام ٢٠٠9م وأضااا ت أن الاقوب ا ال دني ا م.ااروع ابعت ارهااا عقاااابً علااى ا ارائم الاايت يرتك جلااا
الذكور ،وأنا جيوز كم األ ماس احلكم على الطم بتلك الاقوب ()7٦م
 -4٣وذ ّكارق ام اااور أبن الدولا موضااو االسااتاراا أحا ات علمااً باادو ما التواااياق
استاراا عام  ٢٠١٣تدعو إىل حظر الاقوب ال دني ()77م

األقلياق وال.او األالي

()7٨

 -44أ اااوق منظم ا ال قااا الثقااا أبن الدسااتور أو القااانون ال يااارتل ا اراح بو ااوو شاااو
أااالي وال أقلياااق()79م وعاادم االع ارتال القااانوين هااذا مينااع زعمااا ال.اااو األااالي م ا ام.ااارك
الكامل عملياق اناع القراراق اليت قسجلم هم وشااو م()٨٠م وأواات امنظما الدولا موضاو
االستاراا أبن تارتل ابل.او األالي الدستور وتس ّ ت.ريااق حلماي حقوقجلم()٨١م
GE.17-19194

7

A/HRC/WG.6/29/BWA/3

 -4٥وذكاارق امنظم ا أن ال.اااو األااالي توا ااا ناادر الغااذا وا ااو  ،وتمتقاار إىل التالاايم
ومي اااه ال .اار النقي ا ا م م ا ا ح يران/يوني ااا  ،٢٠١٥اعتُ ااربق الدول ا ا موض ااو االس ااتاراا أب ااا
"منكوب اب مال" ،وهو وضع أبدتا صخصا اميااه ال لاد ،األمار الاذي يا ثر علاى ال.ااو
األالي أكثر م غريها()٨٢م
 -4٦وذك اارق امنظم ا أن الدول ا موض ااو االس ااتاراا أن .ا ق ب اار م تنمي ا امن ااا ذ النائي ا
الااذي يسااتميد منااا َم ا ياي.ااون منااا ذ تقااع علااى باااد أكثاار م ا  ١٥كيلااومرتاً م ا القاارىم
ويصا ا ح ال ااذي ال ُيص االون عل ااى امي اااه وال عل ااى األراضا ا وال عل ااى غ ااري ذل ااك ما ا اة اادماق،
كالرعاي ا ا الص ا ا ي والتالا اايم ،م ا ا هلن لل صا ااوس عل ااى الا اادعم إ ااار ها ااذا ال اارب م م ويتلقا ااى
اموا نااون ام هلااون  ٥بقاراق أو  ١٥رأز ما اماااع  ،وُيصا األ ماااس علااى الغااذا ومسااتل ماق
احلمام والمراي والنق إىل امدارزم وترى امنظم أنا ال ي اس هنال جما ٌس للت سن()٨٣م
 -47وذكارق امنظما أن الصايد ناو يميااق الصايد ،مثا كاالهااري الوساطىم وياتمااد
شاب ال اساروا على الصيد ومجع الثماارم وماع ذلاك ُُيرماون ما الرتا ايإ اةااا للوااوس إىل
ا مي اليت كاانوا ياي.اون يجلاا ذاق ياومم وذكارق امنظما أيضااً أناا ماا وامات ال.ااو األاالي
تسااتخدم ام اوارو بطريق ا مس ااتدام  ،اانن وا ااوهلم إىل ا مي ا ل ا يجلاادو احلم ا م وتُنااتجل سياس ا
"إ الق النار بقصد القتا " حاذ ارسا الصايد غاري ام.ارو  ،وماظمجلام ما ال اسااروا الاذي
ُياااولون إعال ا أساارهم()٨4م وأوااات امنظم ا الدول ا موضااو االسااتاراا أبن تنجل ا ااوراً سياس ا
"إ ااالق النااار بقصااد القت ا " ،وتااارتل بساالط زعمااا ال.اااو األااالي  ،وتسااجل م.اااركتجلم
القضااد السياساااتي الايت تا ثر علاى شاااو م وتتاااون مااع ال.ااو األااالي علاى رساام سياساااق
لالستخدام امستدام للموارو يمياق الصيد واألراض ا مي على مستوى االحتاو()٨٥م
 -4٨وأوات الورق ام.رتك  ٢الدول موضو االستاراا بر ع حظر الصيد ألن الصيد هام
تقر ابمنظومااق امار يا هلاذا ال.ااب األاال
ا/السانم وأواتجلا أيضاً أبن ّ
ماي .شاب ال اسارو ّ
()٨٦
اليت تدعم االستخدام امستدام لل يئ  ،مبا ذلك ارساق مجع الثمار والصيد التقليدي م
 -49وذك اارق منظم ا ال ق ااا الثق ااا أن الدول ا موض ااو االس ااتاراا ال تا اارتل جبماع اااق عرقيا ا
يدو م ونتيج لذلك ،هتدل السياس التاليمي إىل إوماع األ مااس غاري التساوانين ،مبا ايجلم أ مااس
ال.اااو األااالي  ،الثقا ا التس اواني م وتُلقااى الاادروز اماادارز ابللغتاان اإلنكلي ي ا والستس اوا م
وتُاتاارب اللغتااان كلتامهااا ماااوتن أساساايتن امناااه الدراسااي  ،أي إن علااى التالميااذ ا تياااز االمت ااان
يجلمااا ،وهااو وضااع غااري متاااا ألي م ا اللغاااق األ اارى امسااتامل ال لاادم وهااذا األماار يايااذ قاادر
اب مصاال أ ماااس
األ ماااس علااى تالّاام لغااتجلم األم واإلبقااا علااى تاراثجلم الثقااا حيّااً ،وال يصا ّ
ال.او األالي أل م جماربون علاى تلقا التالايم بلغا ليسات لغاتجلم األوىل()٨7م وذكارق منظما
ال قا الثقا أن الاديد م قرى ال.او األاالي غاري قااور علاى حتما تكااليف إقاما مادارز
اا ا ااا ،األم اار ال ااذي ي ا وي إىل قط ااع األ م اااس مس ااا اق ويل ا لل ااذها إىل امدرس ا ()٨٨م
ووعت منظم الد ا ع ض اد الانف الدولا موضاو االساتاراا إىل االعارتال جبمياع لغااق
األقلياق وإةح المرا ل ماس ،اا أ ماس األقلياق ،ك يتالموا بلغتجلم األم()٨9م
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عدميو ا نسي

()9٠

 -٥٠أوات الورق ام.رتك  ٢الدول موضو االستاراا بتوقيع اتماقي عاام  ١9٦١امتالقا
خبمااض حاااالق انااادام ا نسااي  ،وابعتماااو ت .اريااق ول اوائح تكم ا حااذ ك ا م ا احلصااوس
على نسي وأال يولد أي م عدمي ا نسي ()9١م
 -٥١وذكرق الورق ام.ارتك  4أن قاانون أ مااس بوتساوا لااام  ،٢٠٠9الاذي يكما تط ياذ
نساي مناذ والوتاام وماع ذلاك،
اتماقيا حقاوق الطما يليااً ،يانإ علاى أن لكا ما احلاذ
نن قانون ا نسي ال وتسواني لاام  ،١99٨الذي ينظم اكتسا اموا ن  ،ال يتناوس الطريق اليت
ميك ا ل ماس عدمي ا نسي ( أحاواس أ ارى) أن يكتسا وا نساي م وعلياا ،انن األ مااس
الذي يولدون إقليم الدول موضو االستاراا م أبوي عادمي ا نساي أو جمجلاولن ال شا
يضم هلم احلماي م اناادام ا نساي م وإضاا إىل ذلاك ،ال يانإ هاذا القاانون حتدياداً علاى أن
لكا ما احلااذ ا نسااي ال وتساواني إن كااان سيصا ح عاادمي ا نسااي حاااس مل ُيصا علااى
هاذه ا نسااي ()9٢م وأوااات الورقا ام.اارتك  4الدولا موضااو االساتاراا بتااادي قااانون ا نسااي
ال وتساواني لاااام  ١99٨حبيااث يكما لكا ما احلااذ احلصااوس علااى نسااي  ،وأال يولااد أي
م عدمي ا نسي إقليم الدول موضو االستاراا()9٣م
 -٥٢وذكاارق الورق ا ام.اارتك  4أن الدول ا موضااو االسااتاراا ال قاانح أي حقااوق موا ن ا
علااى أساااز امولااد إقليمجلااا إن مل يكا الوالاادان بوتساوانيانم وال ُقاانح حقااوق اموا نا أيضااً
حال ا اللقطااا أو األ ماااس جمجلااود الوالاادي ()94م و ض االً ع ا ذلااك ،إذا كااان تسااجي امواليااد
متناوس األ ماس الذي يولدون امست.مياق ،نن األمر ال ينط ذ على األ ماس الاذي يولادون
امن س أو ياي.ون امنا ذ الريمي ()9٥م وأوات الورق ام.رتك  4الدول موضو االستاراا
ابذاذ مجيع التدابري الالزم مبا يكم تسجي مجيع األ ماس امولووي على أراضيجلا ور والوهتام،
وم ا يولاادون لمجلااا ري وألشااخا باادون واثئااذ اإلقام ا  ،وامولااووون ااارع
وال ساايما اللقطااا َ ،
امست.اامياقم وأواااتجلا أيض ااً أبن تاتاارب ك ا األ ماااس الااذي يو اادون علااى أراضاايجلا أب اام ولاادوا
عليجلا لوالدي بوتسوانين عند عدم و وو ما يث ت الاكس()9٦م
 -٥٣وذكرق الورق ام.رتك  4أن مجلل السنواق الثالث (الايت ت ادأ عناد الاوالو ) الكتساا
ا نسي ع ريذ الت ين قد ت وي إىل حال انادام ا نسي بان األ مااس الاذي ارى ت نّايجلم بااد
عيااد ماايالوهم الثالااث ،اا ا إن مل تك ا هلاام نسااي سااابق أو كااانوا عرض ا لمقاادان نساايتجلم
السابق عند الت ين()97م وأوات الدولا َ موضاو االساتاراا بتاادي القاانون الاذي يقيّاد حصاوس
األ ماااس الااذي تق ا أعمااارهم ع ا  ٣ساانواق علااى ا نسااي ال وتس اواني ع ا ريااذ الت ااين حبيااث
ُيص ا مجيااع األ ماااس (وون  ١٨ساان ) الااذي يت ناااهم موا نااو الدول ا موضااو االسااتاراا علااى
ا نسي ال وتسواني ()9٨م
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