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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 *الورقات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن جزر سليمانموجز   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
قدمتها جهات صاااااااححة ملاااااالرة  ل  االسااااااتعراض   ورقة  12ويلخص التقرير ما جاء في الدوري الشااااااام    
  (1)تقيُّدًا بالرد األقل  لعدد الكلمات موجز   يرد في شك   هو الدوري الشام ، و 

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

(3)والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان (2)تزامات الدوليةنطاق االل -ألف 
 

جزر سااااالعمان عل  المساااااارعة  ل  التلااااادي  عل  العهد  مركز مناهضاااااة القت  في العال   شاااااجع  -2
وأوصا  المركز أيضاًا بالتلادي  عل  التروتوكوال االاتعاري    (4)الدولي الخاص بالرقوق المدنعة والساعاساعة

  (5)الثاني الملر  بالعهد الدولي الخاص بالرقوق المدنعة والسعاسعة، الهادف  ل   لغاء عقوبة اإلعدام

وأوصااااااااا  المركز كذلق بزن تلااااااااادق جزر سااااااااالعمان عل  ات ا عة حماية جمعع األشاااااااااخاص م    -3
ل  يدرج    ال ري  العام  المعني براالت االات اء القسااااري أن  ل    الوقت ن ساااا االات اء القسااااري، وأشااااار في 

  (6)في التلد في قائمت  أي حاالت اات اء قسري 

الشااااااااحكة الدولعة للقضاااااااااء عل  اسااااااااتغالال األ  اال في الحغاء وفي  نتاج المواد اإلباحعة  والحظت   -4
جزر سالعمان ل  تلادق عل  عدد م  اللاكو   أن   (الشاحكة الدولعة  يكحات)  واالتجار به  ألغراض جنساعة

رغ   أشااااااااارت  ل  أن التلد،  الراساااااااامة األهمعة التي تهدف ال  حماية األ  اال م  االسااااااااتغالال الجنسااااااااي  و 
عل  التروتوكوال االاتعاااري الملر  بااات ااا عااة حقوق ال  اا  بشااااااااااااااازن بعع األ  اااال    2009في عااام  تو ععاا   
__________ 

 تلدر هذه الوثعقة دون تررير رسمي  *
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باحعة، ل  يلااادق بعد عل  المعاهدة أو ينضااا   ليها  وأ اااافت  واساااتغالال األ  اال في الحغاء وفي المواد اإل
بروتوكوال منع وقمع ومعا حة االتجار باألشااااخاص، وبخاصااااة النسااااء  أن التلد ل  يوقع أو يلاااادق بعد عل   

وأوصااااااااااااااات الورقاة    (7)واأل  اااال، المكماا  الت ااا عااة األم  المتراادة لمكااافرااة الجريمااة المنظمااة عتر الو نعااة
بزن تلاادق جزر ساالعمان فورًا عل  التروتوكوال االاتعاري الملر  بات ا عة حقوق ال    بشاازن  4المشااتركة  

  (8)بعع األ  اال واستغالال األ  اال في الحغاء وفي المواد اإلباحعة

بقوة جزر ساااااااالعمان  ل  التلاااااااادي   منظمة "األشااااااااخاص قوو اإلعاقة في جزر ساااااااالعمان" ودعت   -5
  (9)عل  ات ا عة حقوق األشخاص قوي اإلعاقة ال وري 

والرركة االترادية العالمعة/المعهد العالمي    ،شاااااااحكة برلمانيون م  أج  الترر  العالميوأوصااااااات   -6
للساااااعاساااااات العامة بزن تلااااادق جزر سااااالعمان عل  نظام روما األسااااااساااااي للمركمة الجنائعة الدولعة وات اق  

وأوصاااات الشااااحكة أيضااااًا بزن تلاااادق جزر    (10)الدولعة وأن تن ذهماامتعازات وحلااااانات المركمة الجنائعة  
عدم تقادم  والمعا حة عليها وأن تنضاااااااااااا   ل  ات ا عة   (11)ساااااااااااالعمان عل  ات ا عة منع جريمة اإلبادة الجما عة

   (12)جرائ  الررب والجرائ  المرتكحة  د اإلنسانعة

منظمة أو عانوساااااااعا لرقوق اإلنساااااااان بزن توج  جزر سااااااالعمان دعوة م توحة  ل  جمعع  وأوصااااااات   -7
اإلجراءات الخاصااااة لمجلس حقوق اإلنسااااان التابع لحم  المتردةت وأن تسااااتضااااعم عملعة مساااااه مة مرددة  
و نعًا في   ار ات اق باريس، واالساااااااااااااتعراض الو ني ال وعي ألهداف األم  المتردة للتنمعة المساااااااااااااتدامة  

وأوصاااات المنظمة أيضااااًا بزن     (13)في   ار حقوق اإلنسااااان التشاااااركي والشااااام  لجمعع الموا ني   اسااااخةالر 
م المهارات   تدعو جزر سلعمان فورًا المنظمات غير الركومعة والجامعات في المن قة  ل  اجتماع و ني يقد ِّ

انون الدولي لرقوق اإلنسااان،  واالسااتراتعجعات الالزمة لمساااعدة الركومة عل  الوفاء بمسااهولعاتها بموج  الق
  (14)وأن تنس  مع هذه المنظمات والجامعات

بزن تنشااااااااي جزر ساااااااالعمان، وجمعع الدوال في من قة  مركز مناهضااااااااة القت  في العال   وأوصاااااااا    -8
أو عانوسااااعا،  لعة قانونعة  قلعمعة لرقوق اإلنسااااان نظرًا  ل  عدم وجود هيية  قلعمعة قضااااائعة لرقوق اإلنسااااان  

  (16)توصعة مماثلةمنظمة أو عانوسعا لرقوق اإلنسان وقدمت   (15)من قة المرعط الهادئفي 

(17)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 
 

بزن تنشااي جزر ساالعمان مهسااسااة و نعة لرقوق اإلنسااان  مركز مناهضااة القت  في العال   أوصاا    -9
  (18)وفقًا لمحادئ باريس بمشاركة كاملة م  المجتمع المدني

  (19)بإنشاء اللجنة االستشارية لمكافرة االتجار بالحشر  4ورحتت الورقة المشتركة  -10

قانون    ،2018وبينما أشاادت "منظمة الشا اةعة في جزر سالعمان" بإصادار جزر سالعمان، في عام   -11
 ، أوصااااات المنظمة بزن تعي ِّ  جزر سااااالعمان بلااااا ة(20)، بعد عامي  م   عداده2018مكافرة ال سااااااد لعام  

،  2018عاجلة المدير العام لكي يتساااان  تعيي  المو  ي  المعنيي  بالنزاهة وفقًا لقانون مكافرة ال ساااااد لعام  
  (21)وبزن تعج  بتن يذ القانون م  أج  مكافرة أعماال ال ساد التي وقعت داا  الخدمة العامة
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مراعاة القانون اإلنسااااني الدولي  تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع   -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة -1 

 (22)المساواة وعدم التمييز   

 ل  أن  ال توجد حالعًا قواني  ترظر التمييز  ااد شااخص عل  أساا     1أشااارت الورقة المشااتركة   -12
ن العالقة الجنسااااعة ميل  الجنسااااي أو هويت  م  حيع نوع الجنس )هويت  الجنسااااانعة(  وأشااااارت أيضااااًا  ل  أ

بزن تعدال   1وفي هذا اللااااادد، أوصااااات الورقة المشاااااتركة     (23)المثلعة القائمة عل  الترا اااااي مجرامة قانوناً 
  (24)جزر سلعمان الدستور لكي يدرج المي  الجنسي والهوية الجنسانعة  م  أسحاب التمييز المرظورة

(25)التنمعة والتيية واألعماال التجارية وحقوق اإلنسان  
 

أن ارت اع مساااتويات سااا ر الحرر قد أسااا ر ع  مخا ر غير مساااتوقة   1قكرت الورقة المشاااتركة   -13
مما أدى  ل  ا اااااااا راب أنماأل هجرة األسااااااااما  وم  ث   ل  انعدام األم  الغذائي   تلر  بجزر ساااااااالعمان،  

وأشاااااارت الورقة  ل  أن قلق يهدد  رق الرعاة التقليدية، كلااااايد األساااااما  والمالحة الحررية، ويهدد أيضاااااًا  
وباإل اااافة     (26)الساااالم واالساااتقرار، ويهدد ب قدان المواقع قات األهمعة الثقاةعة وأرا اااي الساااكان األصاااليي 

 ل  أن انق اع التعلع  بساااااااااات  ةعضااااااااااان ازانات ترلي  الن ايات،   3 ل  قلق، أشااااااااااارت الورقة المشااااااااااتركة  
والفعضاااااانات الم اجية، وتسااااارب الن ط في المسااااا رات المائعة، وتغيير مجرى المعاه، وتلو  ملاااااادر معاه  

دت م  التزثير عل  األم   الشاااارب بالرواساااا  الناجمة ع  نشاااااأل ق ع األشااااجار المسااااتمر، هي أمور قد زا
  (27)الغذائي والمائي لسكان هذه الجزر 

أن الساااااكان الذي  ي عشاااااون في الجزر المرجانعة والجزر المنخ ضااااة   2وأبرزت الورقة المشاااااتركة   -14
يزالون يواجهون  ثارًا شااديدة مترتحة عل  تغير المنام مث  الغمر وتساارب المعاه المالرة، بساات  اسااتمرار   ال

ع  القل  بشاازن  2ارت اع مسااتوى ساا ر الحرر وتكرر الظواهر المنااعة الشااديدة  وأعربت الورقة المشااتركة  
ي  ي عشااااااااااااااون في هاذه الجزر  اإلجراءات المرادودة التي اتخاذتهاا الركوماة لتلتعاة احتعااجاات السااااااااااااااكاان الاذ

وفي هذا     (28)المرجانعة والجزر المنخ ضااة، ال سااعما ةعما يتعل  براجته   ل  االنتقاال  ل  أماك  أكثر أمناً 
الركومة  ل   جراء ترقعقات وتقيعمات ومشااااااااورات بلااااااا ة عاجلة مع    2اللااااااادد، دعت الورقة المشاااااااتركة 

  (29)المجتمعات المرلعة المتضررة في أقرب وقت ممك 

بشازن الميزانعة المنخ ضاة المخلالاة ألعماال الركومة    أيضااً   ع  القل    2وأعربت الورقة المشاتركة   -15
التي    2020 في مجاال تغير المنام، عل  النرو الذي يتضر م  مخللات الميزانعة المتكررة واإلنمائعة لعام

وأوصاات الورقة المشااتركة      (30)الجوية  الاالااتها الركومة لوزارة التيية وتغير المنام وةدارة الكوار  واألرصاااد 
بزن تزيد الركومة ميزانيتها المتكررة واإلنمائعة المخلااالاااة ألعماال تغير المنام وأن تخلاااص اعتمادًا مرددًا  

ودعت الورقة المشاااااااااااتركة الركومة أيضاااااااااااًا  ل  تقدي  دع  م  الميزانعة      (31)إلعادة تو ي  الساااااااااااكان أو نقله 
ن الجزر المنخ ضااااااااااة والجزر المرجانعة والمجتمعات الساااااااااااحلعة  لعملعات التقيع  األولي والتشااااااااااااور مع ساااااااااااكا

  (32)المعر ة للخ ر داا  جزر سلعمان بشزن ا ط  عادة تو ي  المتضرري  ونقله 

 ل  أن ق اعات التلد األكثر تعر ااًا اثار تغير المنام  منظمة أو عانوسااعا لرقوق اإلنسااان  وأشااارت   -16
المعاه واللاااارف اللااااري، واللاااارة الحشاااارية، والمسااااتو نات الحشااارية،    هي الزراعة واألم  الغذائي، وةمدادات 

  (33)وملائد األسما ، والموارد الحررية، وحماية السواح ، والتنعة الترتعة، وةدارة الن ايات، والسعاحة
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بزن تنشاااي جزر سااالعمان مجلساااًا و نعًا معنعًا بتغير منظمة أو عانوساااعا لرقوق اإلنساااان  وأوصااات   -17
قة عاملة موا ااع عة م  أج  تقدي  الدع  والمشااورة التقنيي  واالسااتراتعجيي   ل  الوكالة الرئعسااعة  المنام وأفر 

  (34)وةل  المجلس الو ني المعني بتغير المنام بشزن قضايا تغير المنام

جزر ساااالعمان  ل   قامة شااااراكات قوية والر ا  عليها  منظمة أو عانوسااااعا لرقوق اإلنسااااان ودعت   -18
العم  التعاوني مع شاركائها الو نيي ، والجهات صااححة الملالرة، والمنظمات والمهساساات اإلقلعمعة  وةل   

وأوصاات المنظمة أيضااا بزن تعم  جزر    (35)والدولعة، والشااركاء في التنمعة م  أج  التلاادي لتغير المنام
  (36)سلعمان بشك  وثي  مع موا نيها إلعادة تكريس جهودها م  أج  حماية التيية

أن تروي  مساااار االقتلااااد نرو ق ع األشاااجار قد أثر عل  الزراعة    3والحظت الورقة المشاااتركة   -19
وأشاااااااااارت، عالوة عل  قلق،  ل  أن     (37)و رق الرعاة التقليدية، بسااااااااات  تدمير الغابات وعدم توافر الغذاء

مهددان بساااااااات    (38)د الحرريةاألم  الغذائي وتوليد الدا  اللذي  يعتمدان  ل  حد كتير عل  الزراعة والموار 
  (39)ق ع األشجار، نظرًا  ل  شدة تزثر النظام اإليكولوجي الحرري ب ع  تعرية التربة وبناء أرص ة المواني

أيضااااًا أن أنشاااا ة ق ع األشااااجار غير القانونعة في الوفافاسااااا في   3والحظت الورقة المشااااتركة   -20
كتيرًا تمث  في  تالف أشجار صغيرة أارى، والتلو ، وفقدان الوبة  جزيرة غوادالكاناال قد أحدثت دمارًا 

الشاااااااااااااااديااد   الم اااجيااة، والج اااف، والتاادمير  التربااة، وتجفعم موارد المعاااه، والفعضاااااااااااااااانااات  التربااة، وتعريااة 
وأدى االفتقاار  ل  ملااااااااااااااادات الريااا التي توفرهاا الغااباات  ل  تعري  األرا ااااااااااااااي والقرى     (40)للغااباات
ُأزيلات األشااااااااااااااجاار منهاا لريااا قوياة، ماا يعر ض الزراعاة للمخاا ر ويعرض المناا   المازهولاة لخ ر   التي

بزن ترمي جزر ساااااالعمان حقوق اإلنسااااااان م    3وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة     (41)أكتر أثناء العواصاااااا 
وزات وم  التدهور التييي بسات  أعماال شاركات ق ع األشاجار وبزن تك   سات  انتلااف فعالة عند  التجا

  (42)حدو  تجاوزات

المجاااورة لعملعااة ق ع    و،كااذلااق  ل  ادعاااء مجتمعااات التااامتوك  3وأشاااااااااااااااارت الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -21
سااالتي لق ع األشاااجار عل   األشاااجار، أن  ل  يجر اساااتشاااارة النسااااء بشااازن الخ ة الممكنة لتخفعم التزثير ال

برامج لتو عة بشاااازن ااثار التييعة  جزر ساااالعمان  بزن تقدم    3وأوصاااات الورقة المشااااتركة    (43)ساااات   ع شااااه 
واالجتما عة لق ع األشااااااجار و ثارها عل  حقوق اإلنسااااااان، وبشاااااازن الرقوق وساااااات  الرماية التي ينحغي أن  

  (44)تستهدف النساء والشحابيتمتع بها النا ، بما في قلق برامج تو عة 

أيضاًا عدم  جراء مشااورات كاةعة مع المجتمعات المرلعة ةعما يتعل     3والحظت الورقة المشاتركة   -22
بزن تتخذ جزر سااالعمان تدابير تشاااري عة وةدارية مناساااحة   3وأوصااات الورقة المشاااتركة     (45)بزنشااا ة التعدي 

المجتمعات المرلعة في حرية التلاااااارف في أرا اااااايها    لضاااااامان أال يخ  اسااااااتغالال الموارد ال تع عة برقوق 
  (46)وأقالعمها ومواردها ال تع عة وفقًا للمعايير الدولعة

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

 ح  ال رد في الرعاة والررية واألم  الشخلي  

أن معدالت انتشاااار العن  الجنساااي األساااري في جزر سااالعمان، بما    4الحظت الورقة المشاااتركة  -23
في المائة في   64في قلق االعتداء التدني والجنسااااي، هي م  أعل  المعدالت في العال ، حيع بلغت نرو 

2018عام 
(47)  
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م  قانون العقوبات م  أج     233بزن تعدال جزر ساااااالعمان المادة    4وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة  -24
بة التدنعة في جمعع الساااعاقات، بما في قلق في بيت األسااارة، وفي المدار ، وفي أماك  الرعاية  حظر العقو 

  (48)التديلة، وفي مهسسات الرعاية النهارية والمهسسات العقابعة، دون أي استثناء

(49) قامة العدال، بما في قلق اإلفالت م  العقاب، وسعادة القانون   
 

بزن تلتزم جزر ساالعمان مجددًا بإرساااء السااالم والعدالة    أو عانوسااعا لرقوق اإلنسااانمنظمة أوصاات   -25
  (50)في جمعع أنراء التلد، وأن تك   وجود  لعة قوية تعزز ح  النزاعات

(51)الرريات األساسعة والر  في المشاركة في الرعاة العامة والرعاة السعاسعة  
 

أن تسا  جزر سالعمان قواني  تمنر الموا ني     ينحغي  أنمنظمة الشا اةعة في جزر سالعمان  قكرت   -26
الر  في المعلومات، مما يمك  الموا ني  م  الرلااااااااوال عل  المعلومات بررية وتثقعم أن سااااااااه  بشاااااااازن  

قانونًا بشااااااازن الر  في جزر سااااااالعمان القضاااااااايا والت ورات في جزر سااااااالعمان  وأوصااااااات المنظمة بزن تعد 
  (52) يذه بالكام الرلوال عل  المعلومات وأن تموال تن

(53)حظر جمعع أشكاال الرق   
 

در وعتور ومقلاااااد للرجاال والنسااااااء   3الحظت الورقة المشاااااتركة   -27 أن جزر سااااالعمان هي بلد ملااااا 
المرليي  وفي من قة جنوب شاارق  سااعا الذي  يتعر ااون للسااخرة والحغاء القسااري، ولح  اال المرليي  الذي   
يتعر اون لالتجار به  لغرض الجنس والعم   وأشاارت الورقة  ل  أن االتجار وثي  االرتحاأل بزنشا ة ق ع  

  (54)ي ، وأن هذه التجاوزات كثيرًا ما ترد  في مخعمات ق ع األشجار األشجار والتعد

بزن تعزز جزر ساالعمان جهودها م  أج  مكافرة االتجار بالحشاار   4وأوصاات الورقة المشااتركة   -28
عناد المنحع، وأن تواصااااااااااااااا  باذال جهود م  أجا  منع االتجاار باالحشاااااااااااااار مع  يالء اهتماام اااص لرااالت  

  (55)المراهقي  والتنات

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

 الر  في العم  وفي  روف عم  عادلة ومواتعة  

عل  نرو فعاال وفوري الساااعاساااات القائمة م     جزر سااالعمان  بزن تن ذ 4أوصااات الورقة المشاااتركة   -29
  (56)أج  مساواة المرأة مع الرج  في ال رص وفي األجر 

 الر  في مستوى م عشي الئ   

في المائة م  المسااك  في المساتو نات غير الرسمعة    65أن أكثر م     1الحظت الورقة المشاتركة   -30
ت تقر  ل  االساااتدامة  وأشاااارت  ل  أن المساااتو نات، التي يقع بعضاااها عل  منردرات شاااديدة المي ، معر ااة  

   ( 57) الشديد للخ ر   بشدة لخ ر االنهعار في حالة وقوع كارثة  تع عة، ما يضع السكان في حالة م  التعر ض 

حلاااااوال الساااااكان كافة عل  معاه الشااااارب  جزر سااااالعمان  بزن تك    3وأوصااااات الورقة المشاااااتركة   -31
  (58)المزمونة والكاةعة وعل  ادمات مراف  اللرف اللري المالئمة
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(59)الر  في اللرة  
 

الضاااوء عل  أن تغير المنام قد زاد م  المخا ر اللااارعة في التلد     3سااال  ت الورقة المشاااتركة  -32
وأشارت  ل  أن ما يثير القل  بشك  ااص هو "األمراض المنقولة بالنواق ، واألمراض التن سعة، واألمراض  

  (60)المنقولة بالمعاه وبالغذاء، وسوء التغذية، واألمراض غير السارية"

عل   الرعاية اللااااارعة يجع  م  اللاااااع   العاملي  ب أن عدم ك اية عدد    4والحظت الورقة المشاااااتركة   - 33
الرلاااااااوال عل     ، لمجتمعات المهمشاااااااة التي ت عم في المنا   النائعة والريفعة ا   ، وال ساااااااعما أفراد م  األفراد  كثير 

  الخدمات اللااااااااارعة  وأشاااااااااارت الورقة  ل  أن األفراد ُيضااااااااا رون  ل  السااااااااا ر  ل  الجزر المجاورة لتلقي الرعاية 
بزن    4وفي هذا اللااادد، أوصااات الورقة المشاااتركة    ( 61) اللااارعة، وال يجدون في كثير م  األحعان وساااائ  للنق  

جمعع التدابير الالزمة لترسااي  جودة ادمات اللاارة العامة، بما في قلق توزيع العدد الكافي  جزر ساالعمان  تتخذ  
وأوصاااااااات الورقة      ( 62) لرضاااااااارية والمنا   الريفعة م  المو  ي  ال تيي  المههلي  توزيعًا متساااااااااويًا بي  المنا   ا 

المشاااتركة أيضاااًا بزن تقل ِّص جزر سااالعمان أوج  الت اوت في  مكانعة الرلاااوال عل  الرعاية اللااارعة ع   ري   
   ( 63)  تعة  توفير وسائ  نق  لحفراد في األحعاء المررومة التي ترتاج  ل  رعاية 

جزر ساااااالعمان للمراهقي  والشااااااحاب في  زن توفر  وأوصاااااات جم عة تنظع  األساااااارة في جزر ساااااالعمان ب -34
المعلومات المناسااااااااااحة ساااااااااانًا، والتثقعم،  المراف  اللاااااااااارعة الركومعة وغير الركومعة، بم  فيه  قوو اإلعاقة،  

   ( 64) وادمات اللرة الجنسعة واإلنجابعة الجيدة المناسحة توقيتًا والمالئمة للمراهقي ، وأن تعسر حلوله  عليها 

(65)التعلع الر  في   
 

أن الكثير م  الشااحاب يتسااربون م  التعلع  أو ال  جم عة تنظع  األساارة في جزر ساالعمان  الحظت   -35
يواصاااااااالون تعلعمه  بساااااااات  ترديات مختل ة، مث  ال قر، وعدم  مكانعة الرلااااااااوال عل  التعلع  في المنا    

  (66)الريفعة، واالفتقار  ل  فرص التعلع  العالي أو التعلع  المهني

أن يكون التعلع  األساااااسااااي مجانعًا وجيدًا، حت  الركومة  بزن تك    2وأوصاااات الورقة المشااااتركة   -36
يتمك  جمعع األ  اال م  الرلاااااوال علع  واالسااااات ادة من   ودعت  ل  عدم فرض المدار  مدفوعات عل   

  (67)الوالدي ، وةل   عادة النظر في مستوى الدع  المالي المقدم  ل  المدار 

باازن جودة التعلع  في بع  المقااا عااات أقاا  كثيرًا م  مقااا عاات    4ادت الورقااة المشااااااااااااااتركااة وأفاا -37
جمعع التدابير الالزمة لتعساااااااير وصااااااوال    بزن تتخذ جزر سااااااالعمان 4وأوصااااااات الورقة المشاااااااتركة    (68)أارى 

عة جديدة  األ  اال والمدرسااااااااااي   ل  المدار  في المنا   النائعة والمنا   الريفعة، وقلق بإقامة مراف  تعلعم
بزن تتخذ جزر سلعمان تدابير   4وأوصت الورقة المشتركة     (69)وتوفير ال رق ووسائ  النق  العامة المالئمة

مرددة لترساي  جودة التعلع  في الق اعي  الري ي والرضاري، بوساائ  منها توفير ال لاوال المدرساعة والمواد  
  (70)لمدرسي المالئمة، واألجور المجزية والتدري  المناس  ل المدرسعة

تمكي  ال يات الضاااااا ع ة، وال سااااااعما  عل   جزر ساااااالعمان  بزن تعم   4وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة   -38
 كي يتسااااااااااان الدع  المالي    وبتقدي لتو عة بزهمعة التعلع   لحمالت    بإ القاألسااااااااااار قات الدا  المنخ  ،  

  (71)ر االمد االنتظام فيلح  اال 

أيضاًا بتقوية اللالة بي  التعلع  والقوة العاملة م  أج  معالجة مسازلة   2وأوصات الورقة المشاتركة   -39
عدم مالءمة المهارات، وتعدي   رائ  التعل  والمناهج الدراسااعة حساا  االقتضاااء، و اامان أن يدع  التعلع   

  (72)ست  ال عم المستدامة في المجتمعات الرضرية والمجتمعات الريفعة
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كذلق مردودية التعانات الد عقة ع  االحتعاجات التعلعمعة الخاصاااااة    2والحظت الورقة المشاااااتركة   -40
لح  اال قوي اإلعاقة في جمعع أنراء جزر سالعمان ومردودية فه  هذه االحتعاجات  ونتعجة لذلق، ل  يجر 

ل  أن الركومة   عداد مواد تدريس ووساااااااااااائ  مسااااااااااااعدة مرددة ول  توزاع عل  المدار   وأشاااااااااااارت الورقة  
والجهاات الماانراة لهاا ال توجا  في الوقات الراه  أي دع  للميزانعاة لتنااوال مساااااااااااااازلاة شااااااااااااااموال التعلع  للجمعع  

الركومة  ل   ااامان زيادة ميزانعة ومو  ي وحدة    2وفي هذا اللااادد، دعت الورقة المشاااتركة    ( 73)وتعمعم 
تن يذًا فعااًل، ودع  الحرو  لترديد    ( 74)للجمعع  التعلع  الشاااام  للجمعع م  أج  تن يذ ساااعاساااة التعلع  الشاااام 

،  (75) األعداد واالحتعاجات ال علعة لح  اال والحالغي  قوي اإلعاقة بما يمكنه  م  الوصااااوال  ل  نظام التعلع 
  ( 76) وكذلق  مان تزويد المعلمي  أثناء الخدمة بدورات تعلعمعة عملعة وشاملة للجمعع

قل  لكون تعلع  حقوق اإلنساان لعس جزءًا م  الترامج المدرساعة  ع  ال 4وأعربت الورقة المشاتركة   -41
وال م  دورات تدري  المدرساااي   وأشاااارت الورقة  ل  أن معظ  األفراد في جزر سااالعمان ي تقرون  ل  القدر  

تعلع  حقوق  الركومة  تدرج  بزن   4وأوصت الورقة المشتركة     (77)الكافي م  معرفة حقوقه  اإلنسانعة وفهمها
  (78)اإلنسان في الترامج المدرسعة وفي برامج تدري  المعلمي 

بزن تتعاون جزر ساااااااااالعمان مع المنظمات غير منظمة أو عانوسااااااااااعا لرقوق اإلنسااااااااااان  وأوصاااااااااات   -42
  الركومعة اإلقلعمعة والدولعة عل  تنظع  دورات تدريتعة للتثقعم برقوق اإلنسااااااااان وبزن تترج  جزر ساااااااالعمان

  (79)مختل  اللكو  الدولعة التي صداقت عليها  ل  اللغات األصلعة لموا نيها

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

(80)المرأة   
 

بزن تعتمد جزر ساااااالعمان عل  وج  اإلعاقة في جزر ساااااالعمان   يمنظمة األشااااااخاص قو أوصاااااات   -43
مخلاالااات في الميزانعة لتن يذها، بما في قلق  االسااتعجاال السااعاسااات الجنسااانعة قات اللاالة وبزن ترصااد  

  (81)رصد مخللات مرددة إلدماج النساء والتنات قوات اإلعاقة في جمعع دورات الترنامج

ع  جزر ساااالعمان الجهود الرامعة  ل  تعزيز حقوق المرأة  بزن تعزز   4وأوصاااات الورقة المشااااتركة   -44
  (82)عة للمرأة دورات تدريتعة وتثقعف واعتمادحمالت التو عة   ري 

،  م  العن    الرماية ال عالة للنساااء واأل  االجزر ساالعمان  بزن تك     3وأوصاات الورقة المشااتركة   -45
بمااا في قلااق االعتااداء واالسااااااااااااااتغالال الجنسااااااااااااااعااان والعن  المنزلي، مع التركيز عل  المجتمعااات المرلعااة  

  (83)المتضررة م  أنش ة ق ع األشجار 

أيضًا بزن تعزز جزر سلعمان جهودها في مجاال مكافرة العن   د    4وأوصت الورقة المشتركة  -46
المرأة ع   ري  التو عة بالعواق  الضااااااااارة للعن   ااااااااد المرأة، وتقدي  الجناة  ل  العدالة، و اااااااامان توفير 

  (84)ادمات جيدة تكون متاحة للضرايا

التدابير الخاصة المهقتة التي اتخذتها وزارة شهون المرأة والشحاب   ل     2وأشارت الورقة المشتركة  -47
واأل  اال واألسارة، والتي ترمي  ل  تخلاعص ثالثة مقاعد للنسااء في مجالس المقا عات بغرض دفع المرأة  

  1997  لعامالمقا عات    حكومات  قانون بيد أن الورقة أشارت  ل  أن     (85) ل  مناص  القعادة وصنع القرار 
وفي هذا    (86)وال ب  حالعًا يرظر عل  المقا عات ترديد حلااااااااااص للنساااااااااااء في مجالسااااااااااها اإلقلعمعةالمعم

وأن تدع    (87)بزن يقر الترلمان الو ني وين  ذ تشريعات إلزالة هذا التقييد 2اللدد، أوصت الورقة المشتركة  
الركومة بشاااااك  كام  التو عة بالتدابير الخاصاااااة المهقتة والعملعات الرامعة  ل  مواصااااالة تن يذ هذا التدبير،  

  (88)بما في قلق  دااال تغييرات عل  القواني  تعج ِّ  بتن يذها م  أج  تعزيز المشاركة السعاسعة للمرأة 
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وزارة شاااااهون المرأة والشاااااحاب واأل  اال    أيضاااااًا بزن تشاااااجع الركومة  2وأوصااااات الورقة المشاااااتركة   -48
واألساارة، ومنظمات حقوق المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، بما في قلق المجلس الو ني للمرأة، والجهات  
ال ااااعلاااة في مجااااال التنمعاااة، عل  العمااا  مع لجناااة األحزاب السااااااااااااااعااااسااااااااااااااعاااة م  أجااا  دعوة األحزاب  ل   

في المائة للمرشااااااااااارات، بما في قلق التشاااااااااااجعع عل   ن اق    10للرك  القانوني الذي يردد نساااااااااااحة   االمتثاال
القانون عل  نرو أفضااااااا  والمسااااااااعدة في ربط األحزاب بالنسااااااااء ال امرات  ل  الترشااااااار م  االال نشااااااار 

  (89)الترامج االنتخابعة

  –هذه الجهات كذلق بضاااااامان أن تكون برامج التو عة الجنسااااااانعة   2وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة   -49
لة مرلعًا،    –سااااااواء تلق الخاصااااااة بالقعادة النسااااااائعة أو الترامج األوسااااااع ن اقًا   ة ومشااااااكا مسااااااع  رًا عليها ومعدا

ومرتح ة باألفكار والساااااااااااعاساااااااااااات المرلعة، وبزن تدمج تاريج النظام األبوي وكعم يوج   هذا النظام القاعدة  
سااااااااااااساااااااااااعة للمعايير الثقاةعة والجنساااااااااااانعة، وبزن تعترف بالتنوع الثقافي في جمعع أنراء جزر سااااااااااالعمان،  األ

، وبزن تدع  األ راف المذكورة أعاله النساااااء  (90)وبالراجة  ل   اااامان مالءمة الرسااااائ  للسااااعاقات المختل ة
 (91)ورة االنتخابعةال امرات  ل  الترشاااااااااااار في الرلااااااااااااوال عل  فرص تنمعة مهاراته  في جمعع مراح  الد

الركومة والوكاالت المانرة بدع  ومساااااااااااااندة أعماال منظمات حقوق المرأة    2وأوصاااااااااااات الورقة المشااااااااااااتركة  
ومنظمات المجتمع المدني، والمنتدى الو ني للمرأة في ترويج التدابير الخاصااااااااااااة المهقتة مع  اااااااااااامان أن  

  (92)تكون المحادرات بقعادة مرلعة

في    الركومة الو نعة الرالعة    عدد النائحات في الترلمان   ل  أن  2ة  وأشاااااارت الورقة المشاااااترك -50
  172 نائحًا  وعل  مستوى المقا عات، تشغ  النساء أربعة مقاعد فقط م  أص   50م  أص     ثال  نائحات

مقعدًا  ويشااااك  الماال الم لوب لالنخراأل في السااااعاسااااة ترديًا  ار ألن  مكانعة حلااااوال المرأة عل  التموي   
مردودة، وهي عر اة للعن   قا تلقت مسااهمات في الرمالت االنتخابعة والتي يكون م  المرتم  أن تُقدام  

  (93)م  مهسسات األعماال أو م  المهيدي  م  الرجاال

، الذي ُيلزِّم ك  2014أيضاًا  ل  قانون نزاهة األحزاب الساعاساعة لعام   2المشاتركة    وأشاارت الورقة -51
في المائة م  العدد الكلي لمرشااااااااااارع    10حزب ساااااااااااعاساااااااااااي بزن يخلاااااااااااص للنسااااااااااااء نساااااااااااحة ال تق  ع  

قانون نزاهة األحزاب  بزن تعد ال جزر ساالعمان  2وفي هذا اللاادد، أوصاات الورقة المشااتركة     (94)لالنتخابات
للنساااااااء كرد أدن    م  المرشااااااري في المائة    30لكي يضاااااام  ترديد الكتلة الررجة الحالغة   (95)ةالسااااااعاسااااااع

   جحاري في القانون، ولكي ي رض عقوبات فعالة عل  األحزاب الساااعاساااعة التي ال تمتث  لشااارأل الرد األدن 
  (96)المرشري  مجموع عددالمخلص للنساء م   في المائة 30الحالغ 

في المائة فقط م  النسااء المتزوجات   24جم عة تنظع  األسارة في جزر سالعمان  ل  أن  وأشاارت   -52
في المائة م  النسااااااء غير المتزوجات الناشااااا ات جنساااااعًا يساااااتخدم  وساااااائ  منع الرم  الرديثة لمنع    8و

في المائة م  النساااااااااااااء غير   83في المائة م  النساااااااااااااء المتزوجات و 35الرم   وأ ااااااااااااافت الجم عة أن  
تزوجات الناشاااا ات جنسااااعًا ال يسااااتخدم  وسااااائ  منع الرم  رغ  رغتته  في تجن  الرم  )حاجة غير الم

ملحاة لتنظع  األساااااارة(  وأشااااااارت أيضااااااًا  ل  أن نسااااااحة االساااااات ادة م  هذه الخدمات تق  كثيرًا لدى النساااااااء  
زوجات ساااااحعة في سااااانة،  ق تتلغ لدى النسااااااء المت  19و  15الناشااااا ات جنساااااعًا الالتي تتراوا أعماره  بي  

  (97)المائة ولدى النساء غير المتزوجات الناش ات جنسعًا امسة في المائة

أن ح  المرأة في التعلع  ال يرظ  حاالعاًا باالرمااياة أو الضااااااااااااااماان   1وقكرت الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -53
في المائة للرجاال  وأشااااااااارت   57في المائة للنساااااااااء مقاب     54,5الكافيي ،  ق تتلغ نسااااااااحة  عماال هذا الر   

في المائة   59)م   في المائة   5 4الورقة  ل  أن النساااااااااحة الميوية الخاصاااااااااة بالنسااااااااااء انخ ضااااااااات بنساااااااااحة 
2015منذ تقدي  التقرير األاير المتعل  باالستعراض الدوري الشام  في عام  ائة(في الم 5,54  ل 

(98)  
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(99)األ  اال  
 

تساجي  المواليد في متناوال الجمعع، وال ساعما جزر سالعمان بزن تجع     4أوصات الورقة المشاتركة  -54
بتن يذ عملعات التسااااجي  المتنقلة للمواليد  لحفراد الذي  ي عشااااون في المنا   النائعة والمنا   الريفعة، وقلق  

  (100)وةلغاء العقوبات الم رو ة عل  عملعات التسجي  المتزارة

  2012وأشااااااااارت الشااااااااحكة الدولعة  يكحات  ل  أن جزر ساااااااالعمان، بإصاااااااادارها قانون الهجرة لعام   -55
المعايير   عاتها الو نعة مع، قد واءمت تشااري2016قانون المعدال لقانون العقوبات )الجرائ  الجنسااعة( لعام  الو 

جنساااااااااااااعة  بيد أن    الدولعة م  حيع حماية األ  اال م  االساااااااااااااتغالال في الحغاء وم  االتجار به  ألغراض
  (101)تزاال توجد أوج  قلور مهمة في التشريعات قد تتر  األ  اال عر ة لالستغالال الجنسي ال

 ل  عدم وجود أحكام في   ار قواني  جزر سالعمان تعر ف أو  أيضاًا  وأشاارت الشاحكة الدولعة  يكحات   -56
تجر م أشاكاال االساتغالال الجنساي لح  اال عل  اإلنترنت غير المواد المتعلقة باالعتداء الجنساي عل  األ  اال،  

نترنت، أو االبتزاز الجنسااااااي عتر  مث  التع الدفقي المحاشاااااار لمواد االعتداء الجنسااااااي، أو االسااااااتدراج عتر اإل
لة دون  ل   وأشارت، عالوة عل  قلق،  ل  أن القانون الذي يجرم مواد   اإلنترنت، أو الرسائ  اإلباحعة المرس 
االعتداء الجنسااااااي عل  األ  اال وما يتلاااااا  بها م  ساااااالو  ال يشااااااير صااااااراحة  ل  الجرائ  المرتكحة في بيية  

القانون المتعل  بمواد االعتداء الجنساااي عل  األ  اال هو عدم وجود  اإلنترنت  وأشاااارت  ل  قلاااور  ار في  
نص اسااااتثناء ةعما يتعل  بالرسااااائ  الجنسااااعة بي  القاصااااري   وقد يهدي عدم وجود مث  هذا النص  ل  اعتحار  
األ  اال مجرمي  بسات  انخرا ه  في تحادال رساائ  جنساعة بالترا اي بي  األقران أو بسات   نشااء مواد اعتداء  

  (102)سي عل  األ  اال في    و ع يتس  باالعتداء عليه  أو استغالله جن

وقكرت الشااااحكة الدولعة  يكحات أن األ  اال الذي  ُيسااااتخدمون للعم  في المالهي الليلعة والموتيالت   -57
  (103)في هونعارا ُيعر ون عل  الزبائ  ألغراض الخدمات الجنسعة كجزء م  عمله  هاتوالكازينو 

أيضااااااًا أن تزايد اسااااااتخدام الهوات  المرمولة وانتشااااااار االتلاااااااال  الشااااااحكة الدولعة  يكحات  وقكرت   -58
،  باإلنترنت هما عامالن جديدان مرتمالن ومتزايدان لتعري  األ  اال لالستغالال الجنسي في بيية اإلنترنت 

  (104)بما في قلق ال رق الجديدة التي يتحعها الجناة الستدراج األ  اال واستغالله 

وأشاااااارت الشاااااحكة الدولعة  يكحات  ل  عدم وجود أحكام في تشاااااريعات جزر سااااالعمان تجرم الزواج   -59
يتزوجوا سانة فزكثر أن    15القساري  وبموج  قانون زواج ساكان الجزر، يجوز لح  اال الذي  تتلغ أعماره   

بموافقة أحد الوالدي  أو الوصاااااي أو القا اااااي  وأوصااااات الشاااااحكة بتعدي  القانون لكي يضااااام  الرظر التام  
بزن تضاااااااع  جزر   4وبالمث ، أوصاااااات الورقة المشااااااتركة     (105)ساااااانة دون اسااااااتثناء  18للزواج قت  ساااااا  

  (106)سلعمان جهودها لمكافرة بعع األ  اال، وقلق بتجري  بعع ال تعات اللغيرات كعرائس

أن ال تعات اللااغيرات في جزر ساالعمان ال يزل  يشااكل  فية  اا ع ة    4والحظت الورقة المشااتركة   -60
  4وأوصات الورقة المشاتركة     (107)ويواجه  ا رًا كتيرًا بسات  اساتمرار الممارساات الضاارة  اده  في التلد

بزن تتخذ جزر سلعمان جمعع التدابير الالزمة ع   ري  ترسي   ن اق القانون لضمان التن يذ الكام  لح ر  
  (108)القانونعة المرلعة القائمة التي ترمي األ  اال م  جمعع أشكاال العن 

  الرماية الكاملة لح  اال، وال ساااعما األ  اال جزر سااالعمان بزن تك    4وأوصااات الورقة المشاااتركة   -61
الذي  ي عشااااون في المنا   الريفعة، وقلق بتوفير التدري  للوالدي  والمعلمي  بشاااازن أشااااكاال التزدي  التديلة  

وأوصاات الورقة كذلق بزن تعزز الركومة جهودها الرامعة  ل  تن يذ سااعاسااات أكثر فعالعة    (109)غير العنع ة
  (110)لرماية األ  اال م  العن ، وال سعما ال تعات اللغيرات



A/HRC/WG.6/38/SLB/3 

GE.21-02389 10 

ع  القل  لكون االسااااتغالال االقتلااااادي لح  اال ال يزاال شااااائعًا جدًا   4وأعربت الورقة المشااااتركة   -62
في جزر سااالعمان  ويشاااك  ال قر حالعًا العام  الرئعساااي الذي يساااه  في عم  األ  اال، وفي حي  أن التعلع   

  (111)لعم بعد، فإن أفراد األسرة يجترون األ  اال عل  داوال مجاال ا االبتدائي لعس  لزامعاً 

أيضااًا أن  عل  الرغ  م  أن جزر ساالعمان قد و ااعت بع  أنظمة    4والحظت الورقة المشااتركة   -63
العما  ةعماا يتعل  بااأل  ااال، فاإن   اارهاا القاانوني ال يرظر صااااااااااااااراحاًة انخراأل األ  ااال في أعمااال ا رة   
ويتعرض الكثير م  األ  اال، وال سااااعما اللااااتعان، لظروف عم  ا يرة، كالعم  في درجات حرارة مرت عة 

الرد األدن  لسااااا    جزر سااااالعمان  بزن ترفع  4عمعائعة ا رة  وأوصااااات الورقة المشاااااتركة  والتعام  مع مواد ك
سنة  18سنة وأن تك   أن ترظر األ ر القانونعة صراحًة عم  األ  اال الذي  ه  دون س   15العم   ل   

  (112)في األو اع والمه  الخ رة

   مكانعة حلاااااوال جمعع  بزن تعزز جزر سااااالعمان جهودها لترساااااي  4وأوصااااات الورقة المشاااااتركة   -64
األ  اال عل  ادمات الرعاية اللرعة األساسعة، ال سعما في المنا   الريفعة والمنا   النائعة، ع   ري   

  (113)تن يذ نظام ال عادات المتنقلة

أن التكل اة المرت عاة للتعلع  االبتادائي والثاانوي اعتُتر أحاد العواما    3والحظات الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -65
  (114)اباء الذي  ي عشااااون في المنا   الريفعة  ل  العم  واالنخراأل في أنشاااا ة ق ع األشااااجار التي تدفع ا

وأشااااااااارت الورقة  ل  أن ااباء يعلقون  ماال كتيرة عل  ما سااااااااعجلح  التعلع  أل  اله ، وأنه  عل  اسااااااااتعداد  
بزن توسااع   3وأوصاات الورقة المشااتركة    (115)للتضاارعة بمسااتقتله  االقتلااادي ال وي  األج  م  أج  قلق

  (116)ن اق التعلع  المجاني للجمعع لعشم  المرحلة الثانويةالركومة 

(117)شخاص قوو اإلعاقةاأل  
 

 تهاسااااعاساااابزن تعتمد جزر ساااالعمان منظمة "األشااااخاص قوو اإلعاقة في جزر ساااالعمان"  أوصاااات   -66
ة فيها وأن تضاااااع ا ة تن يذية مرددة التكالعم وأن اإلعاقللتنمعة الشااااااملة ألو ااااااع قوي   المنقرة  الو نعة

الجديدة، بما في قلق توفير الموارد الالزمة لمنظمة   السااااااااعاسااااااااةتخلااااااااص موارد مالعة وبشاااااااارية لتن يذ هذه  
األشخاص قوي اإلعاقة م  االال وزارة اللرة والخدمات ال تعة  وأوصت المنظمة أيضًا بزن تنشي جزر 

لضااامان تن يذ ورصاااد وتنساااي  جمعع الترامج والمشااااريع واألنشااا ة المتعلقة    سااالعمان مجلساااًا للتنساااي  وأمانة
   (118)باإلعاقة في التلد عل  نرو فعاال

كذلق بزن تضاااااع الركومة بلااااا ة منظمة "األشاااااخاص قوو اإلعاقة في جزر سااااالعمان"  وأوصااااات   -67
المجتمع المدني التي تعم  عاجلة، ع   ري  وزارة اللاااارة والخدمات ال تعة، ات اق شااااراكة مع منظمات  

وأوصاااات المنظمة أيضااااًا بزن تتعاون الركومة معها هي،     (119)عل  تعزيز حقوق األشااااخاص قوي اإلعاقة
ومع وزارة العدال والخدمات القانونعة، ومع الجهات الرئعساااعة األارى صااااححة الملااالرة م  أج  التدء فورًا  

قترا، عل  أن يساااااااترشاااااااد مشاااااااروع القانون هذا بنتائج في العم  المتعل  بإعداد مشاااااااروع قانون اإلعاقة الم
  (120)المراجعات التشري عة امتثااًل الت ا عة حقوق األشخاص قوي اإلعاقة

بزن تعتمد الركومة  أوصت منظمة "األشخاص قوو اإلعاقة في جزر سلعمان"  وعالوة عل  قلق،   -68
وأن تك   الركومة تخلااعص  في جزر ساالعمان  عل  وج  االسااتعجاال سااعاسااة التعلع  الشااام  لذوي اإلعاقة

اعتمادات في الميزانعة لوزارة التعلع  م  أج   دماج األ  اال واألشااااخاص قوي اإلعاقة تك   له  بلول أعل   
  (121)مستوى م  التعلع 

أن  مكانعة الرلااااوال عل  الموارد المالعة تشااااك  عائقًا رئعسااااعًا أمام    2والحظت الورقة المشااااتركة   -69
ب رص التعلع   وأشارت  ل  أن المنر الركومعة غير كاةعة عل  اإل الق في الوقت الراه  لتوفير   النهوض

مساااااتوى الدع  الم لوب لضااااامان تقدي  الدع  الجيد  ل  األ  اال قوي اإلعاقة و ااااامان تعل مه  ب عالعة في 
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بإعاقات، أي أن   في المائة م  الساكان ي عشاون   15اللا وف العادية  والحظت أيضاًا أن نساحة تلا   ل   
  (122)معظ  األ  اال قوي اإلعاقة ال يتلقون أي تعلع 

(123)األقلعات والشعوب األصلعة  
 

أن تغير المنااام أدى  ل  ارت اااع مسااااااااااااااتويااات ساااااااااااااا ر الحرر في   1أبرزت الورقااة المشااااااااااااااتركااة  -70
ساااااااااااااالعماان  ، ُفقادت امس جزر م  جزر  2016ساااااااااااااالعماان بمعادالت غير مسااااااااااااااتوقاة وأنا ، في عاام   جزر 
ارت اع مساااتويات سااا ر الحرر، ما دفع  ل   عادة تو ي  مجتمعات ساااكان أصاااليي  بسااات  اعتمادها   بسااات 

  ( 124)عل  األرض لكس  ال عم، كما أن  عادة التو ي  القسري تهدد حقه  في الغذاء ويهدد اقتلاده 

في مستو نات غير أيضًا أن كثيري  م  السكان األصليي  ي عشون   1والحظت الورقة المشتركة   -71
في المائة م  المساااااك  في المسااااتو نات غير الرساااامعة ت تقر  ل     65رساااامعة  وأشااااارت  ل  أن أكثر م  
  (125)أنها ل  تترم  الرياا القوية أو الزالزال االستدامة، ما يعني أن م  المرتم 
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