
GE.17-19194(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 التاسعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

مووو ل لورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع  وواح ة امل وول ة  شوو ن   
 * وتسواان

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

إىل  (١)صاال  ورقاااق قاادمتجلا ا جلاااق ااااح   ام 9 االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااو   لااا
  لماقماالستاراا الدوري ال.ام ، ُعرضت إبجياز تقّيداً ابحلد األقصى لادو الك

 املعلوماع املقدمة مح ا ااع  اح ة امل ل ة -اثنياا  
 (٢)الدولية والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنساننطاق االلتلاماع  -ألف 

أبن الدول  موضاو  االساتاراا أيادق،  االس االساتاراا الادوري  ١ذّكرق الورق  ام.رتك   -٢
 ،(٣)(٢٠١٣ام )اسااااتاراا عاااا ٢٠١٣كااااانون الثاين/يناااااير   ٢٣ال.ااااام  امتالااااذ  ااااا والااااذي عقااااد   
ت أبن تصاادق جلااا، وأوااا رمياا  اإلابو  ا ماعياا  وامااق اا  علي تواااي  ابلتصااديذ علااى اتماقياا  منااع

 ١وأوااات الورقاا  ام.اارتك   م(4)الدولاا  موضااو  االسااتاراا علااى االتماقياا    أقاار  وقاات  كاا 
، واتماقيا  ١949 اااملثالث امل ذ ابتماقياق  نيف ابلتصديذ على الربوتوكوس اإلضا  ال أيضاً 

ى، واتماقيا  ائيا  أ ار ل يئ  ألغراا عسكري  أو ألي  أغراا عدحظر استخدام تقنياق التغيري   ا
 م (٥)األسل   التقليدي  وبروتوكوالهتا، ومااهد  جتار  األسل  

__________ 

   حترر هذه الوثيق  ق   إرساهلا إىل ووائر الرتمج  ابألمم امت د ممل *

 A/HRC/WG.6/29/BWA/3 األمم امت د  

 Distr.: General ا معية العامة 

31 October 2017 

Arabic 

Original: English 



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

GE.17-19194 2 

الدولا  موضاو  االساتاراا علاى التصاديذ علاى الربوتوكاوس  ١وشجات الورقا  ام.ارتك   -٣
سياساااي ، اهلااااول إىل إلغاااا  اال تيااااري الثااااين امل اااذ ابلاجلاااد الااادود اةاااا  ابحلقاااوق امدنيااا  وال

  م(٦)عقوب  اإلعدام، وعلى االتماقي  الدولي  حلماي  مجيع األشخا  م  اال تما  القسري
  االتماقياااا   أن الدولاااا  موضااااو  االسااااتاراا ليساااات  ر اااااً  4وذكاااارق الورقاااا  ام.اااارتك   -4

 م (7)، وأوات ابالنضمام إىل هذه االتماقي ١9٦١امتالق  خبمض حاالق انادام ا نسي  لاام 
ووعااات منظمااا  الاااد ا  عااا  ضااا اد الاناااف إىل التصاااديذ علاااى الاجلاااد الااادود اةاااا   -٥

ابحلقااااوق االقتصاااااوي  واال تماعياااا  والثقا ياااا ، واالتماقياااا  الدولياااا  حلماياااا  حقااااوق مجيااااع الاماااااس 
مجلا ري  وأ راو أسرهم، واتماقي  مناهض  التاذيب وغريه ما  ضارو  امااملا  أو الاقوبا  القاساي  ا

  م(٨)١٦9أو الالإنساني  أو امجلين ، واتماقي  منظم  الام  الدولي  رقم 
أن الدول  موضو  االستاراا مل تصدق على الاجلاد الادود  ٢والحظت الورق  ام.رتك   -٦

صاااوي  واال تماعياا  والثقا ياا ، والربوتوكااوس اال تياااري الثاااين امل ااذ ابلاجلااد اةاا  ابحلقااوق االقت
 الدود اةا  ابحلقوق امدني  والسياسي ، اهلاول إىل إلغا  عقوبا  اإلعادام، والربوتوكاوس اال تيااري

  م(9) التماقي  مناهض  التاذيب وغريه م  ضرو  اماامل  أو الاقوب  القاسي  أو الالإنساني  أو امجلين
، ٢٠٠٣  عااام  أن الدولاا  موضااو  االسااتاراا ااادقت، ٣والحظاات الورقاا  ام.اارتك   -7

س على الربوتوكوس اال تياري امل ذ ابتماقي  حقوق الطما  ب.ا ن بياع األ مااس واساتغالس األ ماا
علااى الدولاا  موضااو  االسااتاراا  ، لكنجلااا ذكاارق أنااا ال ياا اس يتااان  ال غااا  و  امااواو اإلابحياا 

  م(١٠)مي تقريرها األود إىل  ن  حقوق الطم تقد
قد أحارز   تنمياذ التوااياق  وذكرق هيوم  رايتس ووتش أنا على الرغم م  أن تقدماً  -٨

ين غا  هلاا اذااذ  ،  انن الدولا  موضاو  االساتاراا٢٠١٣اليت حظيت ابلت يياد   اساتاراا عاام 
  م(١١)مبا يتوا ذ مع تلك التواياق ال لد  طواق إضا ي    س ي  محاي  حقوق اإلنسان وتا ي ها  

 (١٢)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
" ب.اا ن "م وو اااً  أن الدولاا  موضااو  االسااتاراا تنااتجل   جاااً  ٣ذكاارق الورقاا  ام.اارتك   -9

القانون الدود وامااهداق الدولي ، وأناا نتيجا  لاذلك جياب إوراع امااهاداق   ت.اريااهتا ا ليا   
تاااش أن الدولااا  موضاااو  االساااتاراا م والحظااات هياااوم  راياااتس وو (١٣)قابلااا  لانمااااذكااا  تكاااون 

وق اإلنساااان الااايت اااادقت عليجلاااا، تااادرع بااااد   قوانينجلاااا ا ليااا  تلاااك االتماقيااااق الدوليااا  حلقااا مل
 يجلا اتماقي  مناهض  التاذيب وغريه ما  ضارو  امااملا  أو الاقوبا  القاساي  أو الالإنسااني  أو  مبا

الاجلااد الاادود اةااا  ابحلقااوق امدنياا  والسياسااي ، واتماقياا  القضااا  علااى مجيااع أشااكاس امجليناا ، و 
مباا جيالجلاا قابلا  للتط ياذ م اشار   التميي  ضد امرأ ، واميثااق األ ريقا  حلقاوق اإلنساان وال.ااو ،

 م(١4)أمام ا اكم والسلطاق اإلواري 
يب وغاريه ما  ضارو  امااملا  أو أن اتماقيا  مناهضا  التااذ ٢والحظت الورقا  ام.ارتك   -١٠

الاقوباا  القاسااي  أو الالإنساااني  أو امجليناا ، واالتماقياا  الدولياا  للقضااا  علااى مجيااع أشااكاس التميياا  
الانصري، واتماقي  القضا  على مجيع أشكاس التمييا  ضاد امارأ ، والاجلاد الادود اةاا  ابحلقاوق 

لجنو  األ ريق  ب. ن ا نساني  والتنمي  مل تدرع امدني  والسياسي ، وبروتوكوس ا ماع  اإلمنائي  ل
  م(١٥)  اإل ار القانوين الو ين
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أن الدول  موضو  االستاراا اادقت علاى اتماقيا  حقاوق  ٢والحظت الورق  ام.رتك   -١١
م (١٦)ال تتوا اذ ماع االتماقيا  ٢٠٠9الطم ، لكنجلا ذكرق أن باض أحكاام قاانون األ مااس لااام 

االستاراا أبن تنقح القانون امذكور حبيث تتقيد مجيع أحكاما ابتماقيا   وأوات الدولَ  موضو 
  م(١7)حقوق الطم  واميثاق األ ريق  حلقوق الطم  ور اها

ووعاات هيااوم  رايااتس ووتااش الدولاا  قيااد االسااتاراا إىل إقااام عملياا  تو يااذ ت.ااريااهتا  -١٢
ساا   منجلاا إوراع األحكاام امتالقاا  الو نيا  ماع نظااام روماا األساسا  للم كماا  ا نائيا  الدوليا ، ب

  م(١٨)ابلتااون السريع والكام  مع ا كم 
مل تن.اااع بااااد م سسااا   الدولااا  موضاااو  االساااتاراا وذكااارق هياااوم  راياااتس ووتاااش أن -١٣

رغام  ،(١9)للم اوئ امتالقا  مبركا  ام سسااق الو نيا  )م ااوئ ابرياس( و قاً و ني  حلقوق اإلنسان 
  م(٢٠)٢٠١٣    استاراا عام أتييدها التواياق ذاق الصل

أن الدول  موضو  االساتاراا وّساات،   أعقاا  اساتاراا  ٢وذكرق الورق  ام.رتك   -١4
، والي  ويوان امظامل حبيث ت.م  حقاوق اإلنساان وعمليا  تاادي  قاانون أمان امظاامل ٢٠١٣عام 
  ع ويوان امظامل حالياً م ويت(٢١)حبيث جيّسد االستمرار   توسيع نطاق الوالي  ١99٥لاام  ٥رقم 

 ٢مكتب رئيس ا مجلوريا ، األمار الاذي يضاع اساتقالليتا موضاع شاكم وأواات الورقا  ام.ارتك  
الدولاا  موضااو  االسااتاراا أبن تكماا  اسااتقاللي  عماا  ويااوان امظااامل قاشاايا مااع م اااوئ ابريااسم 

 ٥مل رقاااااام ى قااااااانون أماااااان امظاااااااامطلوباااااا  علاااااا أبن تاتمااااااد بساااااارع  التاااااااديالق وأواااااااتجلا أيضاااااااً 
  م(٢٢)١99٥ لاام
أناااا تَ اااّن أن الدولااا  موضاااو  االساااتاراا مضااار  امثااا     ٢وذكااارق الورقااا  ام.ااارتك   -١٥

اإلوار  الرشاايد    أ ريقيااا وألن م سساااق عااد  أن.اائت لضاامان ال.ااما ي  واإلوار  الرشاايد م غااري 
امااااوا نن ماااا   ااااا  هااااذه اإلوار  شااااامل  للجميااااع وقكاااان مجيااااع  أن احلا اااا  تاااادعو إىل ضاااامان

لاااوار  ال.ااما   للمااوارو م وأوااات الدولااَ  موضااو  االسااتاراا بوضااع إ ااار قااانوين (٢٣)ام.ااارك 
ماااا ّوو تلياااااق راااااد مناساااا  ، وإشاااارال ااتمااااع اماااادين   وضااااع السياساااااق والت.ااااريااق الااماااا  

  م(٢4)ابعتماو ت.ريااق ب. ن احلصوس على امالوماق أيضاً وتنميذهام وأواتجلا 
أن م.رو  قاانون حريا  اإلعاالم الاذي عارا علاى الربماان    ٢رق الورق  ام.رتك  وذك -١٦
م.ااارو  القاااانون امتالاااذ  أيضاااً مااا  ق ااا  زعااايم اماارضاا  تناااذال مل يُاتمااادم ومل يُاتماااد  ٢٠١٠عااام 

 م (٢٥)إبعالن األاوس واةصوم

القوووانون الووودو  تنفيوووال االلتلامووواع الدوليوووة املتعلقوووة مقووووق اإلنسوووان موووع مرا ووواة  - يم 
 اإلنساين الوا ب التط يق

 القضااي املتعددة ا وانب -١ 

 (٢٦)امساوا  وعدم التميي   
الدول  موضو  االساتاراا بسا  ت.اريع مكا  ا  التمييا  ما  أ ا   ٢أوات الورق  ام.رتك   -١7

 م (٢7)واهلوي  ا نساني محاي  حقوق األقلياق ا نسي  وتا ي ها وإذكا  الوع  مبس ليت امي  ا نس  
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أنا ال تو د تلياق تكم  مغايري اهلوي  ا نساني  تغيري واثئذ  ٢وذكرق الورق  ام.رتك   -١٨
أي تادريب  وال يو اد أيضااً  م(٢٨)هويتجلم عند تغيريهم هذه اهلويا ، وأوااتجلا إبن.اا  هاذه اتليااق

مقادم  اةاادماق ب.اا ن كيمياا  مساااعد  الناااز الاذي  يات مااون تغيااري هااويتجلم ا نساااني  أو هاام   
 م (٢9) ريقجلم إىل ذلك أو غرّيوها ابلما 

 التنمي  وال يئ  واألعماس التجاري  وحقوق اإلنسان  
  ةماض الدول  موضو  االستاراا أبن ترسم  طتجلاا التنميذيا ٢أوات الورق  ام.رتك   -١9

لتغري امناخ  مسامهتجلا ا دو  و نياً  و قاً  ٢٠٣٠  امائ  حبلوس عام  ١٥ان اااثق الكربون بنس   
علااى وضااع مااواو توعياا  عاماا  عاا  تغااري أن تاماا ، مباياا  ااتمااع اماادين، وتالاا  عاا  تلااك اةطاا ، و 

 اا  التوقيااع علااى أي أبن جتااري م.اااوراق مااع ااتمااااق ا لياا  امتضاارر  ق أيضاااً امناااخم وأواااتجلا 
مااهااداق إقليمياا  أو وولياا  تتالااذ ابل يئاا  واحليااا  الربياا  أو التصااديذ عليجلااا أو إورا جلااا   إ ارهااا 

اتاثر اال تماعيااا  وام.ااااوراق ماااع ااتماااااق ا ليااا   القااانوين ا لااا   وأن جتاااا  إ ااارا  تقييمااااق
ما  ماواروه  ُُيارم أي جمتماع يلا  تاساماً  ق   سّ  أي قاوانن تتصا  ابل يئا  حبياث ال امت ثر  إل امياً 

 م (٣٠)الط ياي  وأراضيا

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٣١)حذ المرو   احليا  واحلري  واألمان على شخصا  
 اااذكرق أن  ٢٠١٦أن ت ااار عمليااا  إعااادام كانااات   عاااام  ٢الحظااات الورقااا  ام.ااارتك   -٢٠

ا ماعاا  اإلمنائياا  للجنااو  األ ريقاا  الاايت أت ااذ الدولاا  موضااو  االسااتاراا هاا  ال لااد الوحيااد   
م وأوااااتجلا بوقاااف تنمياااذ أحكاااام اإلعااادام، ووعتجلاااا إىل (٣٢)باقوبااا  اإلعااادام   القاااانون واممارسااا 

إ ارا  م.اااوراق عاماا  ب.اا ن ماادى استصااوا  اسااتخدام عقوباا  اإلعاادام راوعاااً وماادى  االيتااا   
 م (٣٣)األمد ال ايد

م (٣4)الدولا  موضاو  االساتاراا علاى إلغاا  عقوبا  اإلعادام ١وشاجات الورقا  ام.ارتك   -٢١
وذكااااارق أن الدساااااتور جييااااا  إزهااااااق األرواا   حااااااالق احلااااار  واالعتقااااااس واهلااااارو  وال.اااااغب 
والاصااايان والتمااارو للاااد ا  عااا  احلياااا  أو اممتلكااااق ولل يلولااا  وون ارتكاااا   رميااا م وشاااجاتجلا 

  م(٣٥)  احلذ   احليا  ومحايتاعلى تنقيح الدستور لالرتقا  مبستوى تا ي أيضاً 

 (٣٦)إقام  الادس، مبا   ذلك مس ل  اإل الق م  الاقا ، وسياو  القانون  
للمساااااعد  اً أن لاااادى الدولاااا  موضااااو  االسااااتاراا بر جماااا ٢الحظاااات الورقاااا  ام.اااارتك   -٢٢

وأواتجلا ابلتوعي  ابلرب م ، وزدو  عادو  (٣7)القانوني  يجلدل إىل تدعيم س   الواوس إىل الادال 
امكاتب لتا ي   ر  احلصوس على امسااعد  القانونيا    مجياع أ اا  ال لاد، وتوسايع نطااق واليا  

  م(٣٨)بر م  امساعد  القانوني  حبيث ي.م  امسائ  ا نائي 
اإلابو  ووعاات هيااوم  رايااتس ووتااش الدولاا  موضااو  االسااتاراا إىل الت قيااذ    اارائم  -٢٣

ا ماعي  وا ارائم ضاد اإلنسااني  و ارائم احلار  ومقاضاا  مرتك يجلاا إبنصاال و االيا    ياكمجلاا 
  م(٣9)الو ني 
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 (4٠)احلردق األساسي  واحلذ   ام.ارك    احليا  الاام  واحليا  السياسي   
ال ياارتل  ٢٠١٢ذكرق م سس  اإلعالم ا ل  أن قانون هيئ  تنظيم االتصااالق لااام  -٢4

برمانياااااا    ابل ااااااث ا لاااااا م وذّكاااااارق أبن أعضااااااا    احلاااااا   احلاااااااكم أعربااااااوا،  ااااااالس مناق.اااااا  
، ع  موقمجلم قاائلن إن ما  شا ن اإلذاعااق ا ليا  أن قاّ ق أواااس األما م وأواات ٢٠١٣ عام

  الادور  الربمانيا   ٢٠١٢راا بتادي  قانون هيئ  تنظيم االتصاالق لااام الدولَ  موضو  االستا
 أيضاااً يلياا م وأواااتجلا يااث جيياا  اااراحً  الرت اايإ هليئاااق إذاعياا  حب ٢٠١٨الثانياا  ع.اار    عااام 

  م(4١)باقد ندو  و ني  حوس اإلذاعاق ا لي 
ع احلقاوق امرت طا  ابميا  أنا ظجلرق كنائس ال تتسامح ال تا  ما ٢وذكرق الورق  ام.رتك   -٢٥

ا نسااا  واهلويااا  ا نسااااني  وحتااارا علاااى التمييااا    حاااذ األقليااااق ا نساااي ، وعلاااى اضاااطجلاوها 
الدولاا  موضااو  االسااتاراا إب اارا  اسااتاراا للت.ااريااق  ٢م وأوااات الورقاا  ام.اارتك  (4٢)أحيااا ً 

مبااااايري  ااااارماً   امااااً الت امتالقااا  بتساااجي  ا مايااااق والكناااائس لضااامان التااا ام امنظمااااق امساااجل 
 م(4٣)حقوق اإلنسان، مبا  يجلا تلك اليت تتناوس عدم التميي 

أن و وس قو  الد ا  واةدم   يجلا  وعيان، لكنجلاا أواات  ١والحظت الورق  ام.رتك   -٢٦
  القااااانون ب.اااا ن احلااااذ   االسااااتنكال  واضاااا اً  أبن تاااادرع الدولاااا  موضااااو  االسااااتاراا نصاااااً 

م  هذه اةدم ، حبيث تضم   ضمريدً  أن يص ح مستنكماً كري  أو   ضمريي م  اةدم  الاسال
 م(44)محاي  هذا احلذ للجميع، مب   يجلم م  س ذ جتنيدهم   قو  الد ا 

أن جماس م.ارك  ااتماع امادين   اإلوار  الدميقرا يا  ت اذ    ٢وذكرق الورق  ام.رتك   -٢7
امادين واال تقاار إىل التاااون ال ناا  ماع احلكوما ،   التقلإ بس ب نقإ موارو منظماق ااتماع 

 م (4٥)مجل  أمور أ رى

 حظر مجيع أشكاس الرق  
، الاااايت تركاااا  علااااى االسااااتغالس ا نساااا  ل  ماااااس، أن قااااانون ٣ذكاااارق الورقاااا  ام.اااارتك   -٢٨

الاقاااوابق وقاااانون اإل ااارا اق ا نائيااا ، رغااام حظرمهاااا االساااتغالس ا نسااا ، ال يو اااد  يجلماااا أي 
م  الربوتوكوس اال تياري امل ذ ابتماقي  حقوق الطما   ٢تاريف ل غا  األ ماس يتوا ذ مع اماو  

 ٣ م وأواات الورقا  ام.ارتك (4٦)ب. ن بيع األ ماس واستغالس األ ماس   ال غا  و  اماواو اإلابحيا 
وقااانون األولاا   إبوراع تاريااف بغااا  األ ماااس الااوارو   الربوتوكااوس اال تياااري   قااانون الاقااوابق

  م(47)واإل را اق ا نائي 
أن الدولااا  موضاااو  االساااتاراا بلاااد من.ااا  وع اااور ومقصاااد  ٣وذكااارق الورقااا  ام.ااارتك   -٢9

م وأوااات الدولااَ  (4٨)لالجتااار ابل .اار، الااذي ي اادو أنااا أهاام مظاااهر االسااتغالس ا نساا  ل  ماااس
ل  ماس م  أ   حتديد  موضو  االستاراا بطلب إعداو وراس  شامل  ع  االستغالس ا نس 

م (49)مدى االستغالس، واااالق امستجلد  ، والمئاق الضاايم ، وااااالق الايت حتتااع إىل حتسان
إبيااااال  األولوياااا  لتنظاااايم محلاااا  توعياااا  لتثقيااااف األساااار ابلطااااابع ا رماااا  لالعتاااادا   أيضاااااً وأواااااتجلا 

  م(٥٠)واالستغالس ا نسين وخما رمها
، لكنجلاا ٢٠١4بقاانون مكا  ا  االجتاار ابل .ار لااام  علمااً  ٢ وأحا ت الورق  ام.ارتك  -٣٠

ذكاارق أن ضاامان التصاادي لالجتااار ابأل ماااس بماالياا  يسااتو ب تااو ري تاادريب مناسااب مقاادم  
  م(٥١)اةدماق وأا ا  امصل   الذي  ياملون مع األ ماس ض اد االجتار ابل .ر
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 (٥٢)احلذ   اةصواي  واحليا  األسري   
م وقالاات هيااوم  (٥٣)أن الاالقاااق ا نسااي  امثلياا  ال تاا اس جتااّرم ٢الورقاا  ام.اارتك  ذكاارق  -٣١

،   اسااتاراا علماااً رايااتس ووتااش،   مااارا التااذكري أبن الدولاا  موضااو  االسااتاراا أحا اات 
، إن جتاارمي الاالقاااق ا نسااي  امثلياا  التخلاا  عاا ميااع التواااياق الاايت وعتجلااا إىل ، جب٢٠١٣عااام 

م  قانون الاقوابق الذي جيرم "ا ماا  امخاالف لنظاام الط ياا "  ٦4 اماو  السلطاق تستند إىل
الدولاااا  موضااااو  االسااااتاراا  ٢.اااارتك  م وأوااااات الورقاااا  ام(٥4)لتجاااارمي األن.ااااط  ا نسااااي  امثلياااا 

 م (٥٥)قانونياً إ از  ال واع امثل  امثلي  و ابلتخل  ع  جترمي الاالقاق ا نسي  

 واال تما ية والثقافيةاحلقوق االتت ادية  -٣ 

 (٥٦)احلذ   الضمان اال تماع   
الدولا  موضاو  االساتاراا إىل زدو  مقادار ماااي ال.ايخو     ٢وعت الورقا  ام.ارتك   -٣٢

  م(٥7)ابلنظر إىل ت ايد تكاليف اماي. 

 (٥٨)احلذ   مستوى ماي.  مناسب  
االسارتاتيجي  الو نيا ، الايت هتادل  أن الربام  امختلم ، مبا  يجلا ٢ذكرق الورق  ام.رتك   -٣٣

وقاادمت تواااياق،  م(٥9)لتخميااف و اا   المقاار إىل ذميااف حااد  المقاار ال تقاادم حلااوال مسااتدام 
منجلا استاراا "االسرتاتيجي  الو ني  مكا    المقر" الراهن ، ابلت.اور مع ااتمع امادين والقطاا  

  م(٦٠)اةا ، قصد تاديلجلا حبيث ت.م  حلوال  ويل  األ   للتخميف م  و    المقر

 (٦١)احلذ   الص    
دولاا  موضااو  االسااتاراا أن ذكاار الت ااالف الاادود للااد ا  عاا  احلرياا  أنااا جيااب علااى ال -٣4

ترك  على مساعد  النسا  على ا تياز  ارت  احلما  والاوالو  بساالم، وأن تو اا اماوارو  او حتسان 
  م(٦٢)ظرول احلوام ، والنسا  اللوايت ينتظرن الوالو ، والنسا  الالئ  يا.   رت  ما باد الوالو 

رت طاا  ابلااوالو  يثااري القلااذ، وهااو ام أن الااادو امرتمااع ماا  الو ياااق أيضاااً وذكاار الت ااالف  -٣٥
  م عا  ظارول نقاإ األوويا  وضااف ال نيا  الت تيا    مرا اذ الرعايا  الصا ي ، مثا  الكجلاراب  

م وأوااااى برتسااايي ال نيااا  الت تيااا  للرعايااا  (٦٣)أو اميااااه ا اريااا ، وتااااّذر الوااااوس إىل امست.ااامياق
طارئاا ، وتاادريب القااابالق، وامااوارو الصاا ي ، وإةحاا  احلصااوس علااى رعاياا  التوليااد   احلاااالق ال

  م(٦4)امخصص  لص   األم
بوضع اسرتاتيجي  و ني  مكا     اريوز نقاإ امناعا   علماً  ٢أحا ت الورق  ام.رتك  و  -٣٦

اق وي.ام  كا  المئا ال .ري  واإليدز، لكنجلا ذكرق أن تنميذ االسرتاتيجي  جيب أن يكون  اماااً 
الر ااااس الاااذي  جيااااماون ر ااااال ت اااري ، وجمتماااع امثليااااق وامثليااان الساااكاني  الرئيساااي ، منجلاااا  ئااا  

وم وو اا  امياا  ا نساا  ومغااايري اهلوياا  ا نساااني  وحااامل  اااماق ا نساان واماارتووي    ماايلجلم 
ا نساا ، وام.ااتغلن اب اانسم أضااف إىل ذلااك أنااا ين غاا  تاادريب مقاادم  اةاادماق علااى تااو ري 

  م(٦٥)لمئاق السكاني  الرئيسي امساعد  امطلوب   ميع أ راو ا
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 (٦٦)احلذ   التاليم  
 االساااااتاراا وقاااااات   ح يااااااران/ ذكااااارق هياااااوم  راياااااتس ووتاااااش أن الدولااااا  موضاااااو  -٣7
إعااالن اماادارز اتمناا ، وهااو التاا ام وود يااو ر الاادعم حلماياا  التالاايم وقاات احلاار   ٢٠١7 يونيااا

  م(٦7)ومواالتا
سياساا  و نياا  مكا  اا  تساال  األقااران   اماادارز،  أنااا ال تو ااد ٢وذكاارق الورقاا  ام.اارتك   -٣٨

  اماادارز   أضااا ت أن الاقوباا  ال دنياا  قاااَرزوال سياساااق   هااذا اااااس   الاديااد ماا  اماادارزم و 
 م (٦٨)قد أاي وا جبروا بليغ ، رغم ام اوئ التو يجلي  الرمسي  اليت تنظم هذه الاقوب  وأن أ ماالً 

نكلي يا ، األمار الاذي يتلقون التاليم ابلسيتساوا  واإل أن األ ماس ٢وذكرق الورق  ام.رتك   -٣9
  م(٦9)ليست أيٍّّ م  هاتن اللغتن على َم  لغتجلم األم اً جيا  التاّلم اا

 حقوق أشخاص حمدديح أو فئاع حمددة -٤ 

 (7٠)النسا   
مقادم  اةادماق، أن االغتصاا    إ اار الا واع غاري قاانوين، وأن  ٢ذكرق الورق  ام.رتك   -4٠

مثاا  ال.اار  ، غااري ماادربن علااى مساااعد  النسااا  اللااوايت ياا لّغ  عاا  حاااالق الانااف ا نساااين  واحلاااس 
أ اام يث طااون اإلبااالذ عاا  هااذه احلاااالق عمومااام وال يو ااد مااا يكماا  ماا  مال ااع لضاا اد الانااف 

ريب عنااار ال.ار   بتجرمي االغتصاا    إ اار الا واع، وتاد ٢م وأوات الورق  ام.رتك  (7١)ا نساين
وأااا ا  امصاال   ات ااري  علااى التااماا  مااع احلاااالق ام لاال عنجلااا امتالقاا  ابلانااف ا نساااين، وبنااا  

  م(7٢)امال ع للض اد، وتنظيم محالق لتوعي  الناز بقانون الانف امن د، ضم  أمور أ رى

 (7٣)األ ماس  
ال دنيا  الايت قاارز ضاد األ مااس أن  ذكرق ام ااور  الااميا  إل اا  مجياع أشاكاس الاقوبا  -4١

، م.روع    ال يت و  مرا اذ الرعايا  النجلاريا  ٢٠٠9الاقوب  ال دني ، مبو ب قانون الطم  لاام 
لقااانون التالااايم  و قاااً ماادارز   ا أيضاااً م والاقوباا  ال دنياا  م.ااروع  (74)و  أماااك  الرعاياا  ال ديلاا 

  م(7٥)١9٦٨ولوائح عام  ١9٦7 لاام
أن الاقوباااا  ال دنياااا  م.ااااروع  بوااااامجلا إ اااارا  أتوي يااااا    أيضاااااً ام اااااور  الاامياااا  وذكاااارق  -4٢

، وقااانون األ ماااس ١9٦٥، ولااوائح السااج  لاااام ١9٨٠الساجون مبقتضااى قااانون السااجون لاااام 
علاااى ا ااارائم الااايت يرتك جلاااا ابً وأضاااا ت أن الاقوبااا  ال دنيااا  م.اااروع  ابعت ارهاااا عقاااام ٢٠٠9لااااام 

  م(7٦) كم  األ ماس احلكم على الطم  بتلك الاقوب الذكور، وأنا جيوز 
باادو ماا  التواااياق    علماااً وذّكارق ام اااور  أبن الدولا  موضااو  االسااتاراا أحا ات  -4٣

  م(77)تدعو إىل حظر الاقوب  ال دني  ٢٠١٣استاراا عام 

 (7٨)األقلياق وال.او  األالي   
ل اااراح  بو اااوو شااااو  لقااانون ال ياااارت أ اااوق منظمااا  ال قااا  الثقاااا  أبن الدساااتور أو ا -44

م وعاادم االعاارتال القااانوين هااذا مينااع زعمااا  ال.اااو  األااالي  ماا  ام.ااارك  (79)أقلياااقأااالي  وال 
م وأواات امنظما  الدولا  موضاو  (٨٠)الكامل    عملياق اناع  القراراق اليت قسجلم هم وشااو م

  م(٨١)وتسّ  ت.ريااق حلماي  حقوقجلماالستاراا أبن تارتل ابل.او  األالي    الدستور 
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وذكااارق امنظمااا  أن ال.ااااو  األاااالي  توا اااا نااادر  الغاااذا  وا اااو ، وتمتقااار إىل التالااايم  -4٥
، اعتُااااربق الدولاااا  موضااااو  االسااااتاراا أب ااااا ٢٠١٥ومياااااه ال.اااار  النقياااا م  ماااا  ح يران/يونيااااا 

لاذي يا ثر علاى ال.ااو  "منكوب  اب مال"، وهو وضع أبدتا  صخصا  اميااه   ال لاد، األمار ا
  م(٨٢)األالي  أكثر م  غريها

وذكااارق امنظمااا  أن الدولااا  موضاااو  االساااتاراا أن.ااا ق بااار م  تنميااا  امناااا ذ النائيااا   -4٦
مااا  القااارىم اً كيلاااومرت   ١٥الاااذي يساااتميد مناااا َمااا  ياي.اااون   مناااا ذ تقاااع علاااى بااااد أكثااار مااا  

 علاااى غاااري ذلاااك مااا  اةاااادماق،  ويصااا ح الاااذي  ال ُيصااالون علاااى اميااااه وال علااااى األراضااا  وال
كالرعاياااا  الصاااا ي  والتالاااايم، ماااا هلن لل صااااوس علااااى الاااادعم   إ ااااار هااااذا الاااارب م م ويتلقااااى 

رأز ماا  اماااع ، وُيصاا  األ ماااس علااى الغااذا  ومسااتل ماق  ١٥بقااراق أو  ٥اموا نااون ام هلااون 
  م(٨٣)ٌس للت سناحلمام والمراي والنق  إىل امدارزم وترى امنظم  أنا ال ي اس هنال جما

وذكارق امنظما  أن الصايد  ناو    يميااق الصايد، مثا  كاالهااري الوساطىم وياتمااد  -47
على الصيد ومجع الثماارم وماع ذلاك ُُيرماون ما  الرتا ايإ اةااا  للوااوس إىل  ال اسارواشاب 

األاالي  أناا ماا وامات ال.ااو   أيضااً ا مي  اليت كاانوا ياي.اون  يجلاا ذاق ياومم وذكارق امنظما  
تساااتخدم اماااوارو بطريقااا  مساااتدام ،  ااانن وااااوهلم إىل ا ميااا  لااا  يجلااادو احلمااا م وتُناااتجل  سياسااا  

الاذي   ال اسااروا"إ الق النار بقصد القتا "   حاذ  ارسا  الصايد غاري ام.ارو ، وماظمجلام ما  
 سياساا راً م وأوااات امنظماا  الدولاا  موضااو  االسااتاراا أبن تنجلاا   ااو (٨4)ُياااولون إعالاا  أساارهم

"إ ااالق النااار بقصااد القتاا "، وتااارتل بساالط  زعمااا  ال.اااو  األااالي ، وتسااجل  م.اااركتجلم   
القضااد السياساااتي  الايت تاا ثر علاى شاااو م  وتتاااون مااع ال.ااو  األااالي  علاى رساام سياساااق 

  م(٨٥)لالستخدام امستدام للموارو   يمياق الصيد واألراض  ا مي  على مستوى االحتاو
الدول  موضو  االستاراا بر ع حظر الصيد ألن الصيد هام  ٢لورق  ام.رتك  وأوات ا -4٨

أبن تقّر ابمنظومااق امار يا  هلاذا ال.ااب األاال   أيضاً ماي.  شاب ال اساروا/الّسانم وأواتجلا 
  م(٨٦)اليت تدعم االستخدام امستدام لل يئ ، مبا   ذلك  ارساق مجع الثمار والصيد التقليدي

وذكااارق منظمااا  ال قاااا  الثقاااا  أن الدولااا  موضاااو  االساااتاراا ال تاااارتل جبماعااااق عرقيااا   -49
يدو م ونتيج  لذلك، هتدل السياس  التاليمي  إىل إوماع األ مااس غاري التساوانين، مبا   ايجلم أ مااس 

ساااوا م ال.اااو  األااالي ،   الثقا اا  التسااواني م وتُلقااى الاادروز   اماادارز ابللغتاان اإلنكلي ياا  والست
وتُاتاارب اللغتااان كلتامهااا ماااوتن أساساايتن   امناااه  الدراسااي ، أي إن علااى التالميااذ ا تياااز االمت ااان 

امسااتامل    ال لاادم وهااذا األماار يايااذ قاادر   يجلمااا، وهااو وضااع غااري متاااا ألي ماا  اللغاااق األ اارى 
يصااّب   مصاال   أ ماااس  علااى تالّاام لغااتجلم األم واإلبقااا  علااى تااراثجلم الثقااا  حيّاااً، والاأل ماااس 

م وذكارق منظما  (٨7)ال.او  األالي  أل م جماربون علاى تلقا  التالايم بلغا  ليسات لغاتجلم األوىل
ال قا  الثقا  أن الاديد م  قرى ال.او  األاالي  غاري قااور  علاى حتما  تكااليف إقاما  مادارز 

م (٨٨)امدرسااا  ااااا   اااا، األمااار الاااذي يااا وي إىل قطاااع األ مااااس مساااا اق  ويلااا  للاااذها  إىل 
ووعت منظم  الد ا  ع  ض اد الانف الدولا  موضاو  االساتاراا إىل االعارتال جبمياع لغااق 

  م(٨9)األقلياق وإةح  المرا  ل  ماس،  اا  أ ماس األقلياق، ك  يتالموا بلغتجلم األم
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 (9٠)عدميو ا نسي   
امتالقا   ١9٦١عاام  الدول  موضو  االستاراا بتوقيع اتماقي  ٢أوات الورق  ام.رتك   -٥٠

خبمااض حاااالق انااادام ا نسااي ، وابعتماااو ت.ااريااق ولااوائح تكماا  حااذ كاا   ماا    احلصااوس 
  م(9١)على  نسي  وأال يولد أي  م  عدمي ا نسي 

، الاذي يكما  تط ياذ ٢٠٠9أن قاانون أ مااس بوتساوا  لااام  4وذكرق الورق  ام.ارتك   -٥١
لكا   ما  احلاذ    نساي  مناذ والوتاام وماع ذلاك، ، يانإ علاى أن اتماقيا  حقاوق الطما  يليااً 

، الذي ينظم اكتسا  اموا ن ، ال يتناوس الطريق  اليت ١99٨ نن قانون ا نسي  ال وتسواني  لاام 
م وعلياا،  انن األ مااس نسي  )  أحاواس أ ارى( أن يكتسا وا  نساي ميك   ا ل  ماس عدمي  ا 

شا   ي  عادمي  ا نساي  أو جمجلاولن ال ستاراا م  أبو الذي  يولدون   إقليم الدول  موضو  اال
علاى أن داً يضم  هلم احلماي  م  اناادام ا نساي م وإضاا   إىل ذلاك، ال يانإ هاذا القاانون حتديا

  حاااس مل ُيصاا  علااى  لكاا   ماا  احلااذ   ا نسااي  ال وتسااواني  إن كااان سيصاا ح عاادمي ا نسااي 
لدولاا  موضااو  االساتاراا بتااادي  قااانون ا نسااي  ا 4وأوااات الورقا  ام.اارتك   م(9٢)هاذه ا نسااي 

حبيااث يكماا  لكاا   ماا  احلااذ   احلصااوس علااى  نسااي ، وأال يولااد أي  ١99٨ال وتسااواني  لاااام 
  م(9٣) م  عدمي ا نسي    إقليم الدول  موضو  االستاراا

أن الدولااا  موضاااو  االساااتاراا ال قااانح أي حقاااوق موا نااا   4وذكااارق الورقااا  ام.ااارتك   -٥٢
   أيضاااً وال ُقاانح حقااوق اموا ناا  إن مل يكاا  الوالاادان بوتسااوانيانم أساااز امولااد   إقليمجلااا  علااى

إذا كااان تسااجي  امواليااد    عاا  ذلااك، و ضااالً م (94)حالاا  اللقطااا  أو األ ماااس جمجلااود الوالاادي 
دون متناوس األ ماس الذي  يولدون   امست.مياق،  نن األمر ال ينط ذ على األ ماس الاذي  يولا

الدول  موضو  االستاراا  4م وأوات الورق  ام.رتك  (9٥)  امن س أو ياي.ون   امنا ذ الريمي 
مبا يكم  تسجي  مجيع األ ماس امولووي  على أراضيجلا  ور والوهتام،  ابذاذ مجيع التدابري الالزم 

مولااووون  ااارع باادون واثئااذ اإلقاماا ، وا وال ساايما اللقطااا ، وَماا  يولاادون ل مجلااا ري  وألشااخا 
أبن تاتاارب كاا  األ ماااس الااذي  يو اادون علااى أراضاايجلا أب اام ولاادوا  أيضاااً امست.اامياقم وأواااتجلا 

  م(9٦)عليجلا ل والدي  بوتسوانين عند عدم و وو ما يث ت الاكس
أن مجلل  السنواق الثالث )الايت ت ادأ عناد الاوالو ( الكتساا   4وذكرق الورق  ام.رتك   -٥٣

نّايجلم بااد  نسي  بان األ مااس الاذي   ارى ت لت ين قد ت وي إىل حال  انادام اا نسي  ع   ريذ ا
تكاا  هلاام  نسااي  سااابق  أو كااانوا عرضاا  لمقاادان  نساايتجلم  إن مل عيااد ماايالوهم الثالااث،  اااا 

م وأوات الدولاَ  موضاو  االساتاراا بتاادي  القاانون الاذي يقيّاد حصاوس (97)السابق  عند الت ين
ساانواق علااى ا نسااي  ال وتسااواني  عاا   ريااذ الت ااين حبيااث  ٣أعمااارهم عاا  األ ماااس الااذي  تقاا  

ساان ( الااذي  يت ناااهم موا نااو الدولاا  موضااو  االسااتاراا علااى  ١٨ُيصاا  مجيااع األ ماااس )وون 
 م (9٨)ا نسي  ال وتسواني 
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