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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 التاسعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٦-١٥

 جتميع بشأن بوتسواان  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١بقراري جملس حقوق اإلنسان  أعد هذا التقرير عملا  -١

والتقريااار جتمملاااع   للمضلوماااات الاااوارو  ق رقاااارير هملعاااات ا ضاهااادات االساااتضرال الااادوري ال اااام   
واإلجااراتات اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  ا تةااد   ات ال اال ، وهااو مقااد   ق  اا   مااوج  

 رقمل داا ابحلد ا ق ى لضدو ال لمات 

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (٢) (١)اإلنسان

 اعض  ا قاارر  اصا ا  ق جماااق احلقاوق الثقاقملاا  وا قارر اصااان ا ضا   ااح اإلنسااان ق  -٢
ديح علاااى احل اااوق علاااى مملاااامل ال ااارد ا  مونااا  وحااادمات ال ااارل ال اااة  بورساااوا  علاااى الت ااا

  (3)الضهد الدويل اصان ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعمل  والثقاقمل 
( بورسااااوا  علااااى  وللرتبملاااا  والضلاااا  والثقاقاااا  )الملونسااااو ااااعض  مناماااا  ا ماااا  ا تةااااد   -3

  (4)الت ديح على ارفاقمل  م اقة  التمململ  ق جماق التضلمل 
ومااااأل حملاااا  اإلباااال ،  ااااعض  الملونساااا و بورسااااوا  علااااى أن رقااااد  رقااااارير ح ومملاااا   -4

  (٥)ابلتضلمل  ا ضملاري  ا تضلق  ال  وك ب  ن الدوري  ا  اورات   رال
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ا قاارر  اصا اا  ق جماااق احلقااوق الثقاقملاا  بورسااوا  علااى االررقااات  سااتو  رضاو ااا و ااعض   -٥
مع آلملات حقوق اإلنسان التابض  لألما  ا تةاد   والحاا  أن الضدياد ماأل رقاارير ال لاد ت  هملعاات 

  (٦)عأل موعدها، وأن بورسوا  مل روجه وعو  واام  ت  اإلجراتات اصا  اا ا ضاهدات أتحرت كثم 
، ٢٠١١وأكااادت بورساااوا  ماااأل جدياااد، ق رساااال  موجهااا  ت  ا مااا  ا تةاااد  ق عاااا   -٦

، ورضهادت، ق للا  أماور (7)وعمها القوي لضم  مناوم  ا م  ا تةد  ق جماق حقاوق اإلنساان
أحر ، ابلتضاون ال ام  ماع هملعاات ا ضاهادات،  اا ق  لاخ ماأل حالق الوقاات ابلت اماقاا ا تضلقا  

  (9)  وأعرب  بورسوا  عأل أتيملدها ال ام  آللمل  اإلجراتات اصا  (٨)اريربتقدمي التق

  (١٠)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
  وأو اا  بورسااوا  (١١) كاارت الملونساا و أن وسااتور بورسااوا  ال ي فاا  احلااح ق التضلاامل  -7

  (١٢)بت ريس احلح ق التضلمل  ق وستورها
ابلقضااات علااى التمململاا  أااد ا اارأ  بورسااوا  رن رقااد  ق رقريرهااا وأو اا  اللعناا  ا ضنملاا   -٨

( ماأل الدساتور ق اد 4)١٥الدوري ا ق   مضلومات تأاقمل  عأل اإلجراتات ا تخذ  إللغاات ا ااو  
وأع حد النتهاكات حقوق ا رأ  ق جماق الت   وال واج والطلق والدقأل وأيلول  ا متل ات عند 

  (١3) قانون ا حواق ال خ مل الوقا  و م  لخ مأل قضااي
ورح   ا قرر  اصا   ق جماق احلقوق الثقاقمل  ابجلهوو اجلاري  مأل أجا  تن اات مسسسا   -9

وطنمل  حلقوق اإلنسان، وقال  تنه ين غ  بذق ك  اجلهوو ا م ن  لضامان امتثااق ا  ااومل ا تضلقا  
مل ابرياااس(، تأااااق  ت  اماااتلك  ركااا  ا سسساااات الوطنملااا  لتض يااا  ونايااا  حقاااوق اإلنساااان )م ااااو

ال ااضه هااذمل ا سسساا  مااأل حاالق للاا  مااأل ا مااور، منهااا علااى وجااه اص ااون تجاارات م اااورات 
واسض ، وا  ارك  الفضال  والواعمل  للمنامات  م احل وممل  ق ا ناق ات ب ا ن الت اممل  النهااا  

  (١4)للمسسس  وتن ااها
هااا شن ااات مسسساا  وطنملاا  حلقااوق اإلنسااان عااأل الت ام ٢٠١١وأعرباا  بورسااوا  ق عااا   -١٠
  (١٥)  اومل ابريساا وقق

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (١٦)املساواة و دم التمييا -١ 

ماأل وساتور بورساوا   ١٥احلقوق الثقاقملا  ت  رنقاملا ا ااو   وع  ا قرر  اصا   ق جماق -١١
 4ساااملما الفقاااررو )ج( و)و( ماااأل ا ااااو   (، ال٢٠٠٦)ب اااملغته ا ضدلااا  حااا  عاااا   ١99٦لضاااا  

ناتات ماااأل م ااادأ عاااد  التمململااا  الااا  ال  تثااا  ث، بغملااا  تلغاااات بضااا  االسااات9والفقااار  )أ( ماااأل ا ااااو  
  (١7)للمضاهدات الدولمل  حلقوق اإلنسان
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 التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
قال  ا قرر  اصا   ق جماق احلقوق الثقاقمل  تنه جيه اإل ااو  ب ورساوا  علاى جهووهاا  -١٢

تن سملاساات هاما  موجها   اود بناات اا وتجنازاقا ق جماايل  التنمملا  واحلاد ماأل الفقار  وقالا  أيضا
ٍ  قادلا م  قد نُفذت، وأن  واالعتا از باه واالساتفاو   الثقااق ال احارت  االعارتال ابلتناٍو  مساا

  (١٨)منه قد بُذل 
وأ اااوت ا قاارر  اصا اا  ب ورسااوا  علااى  عهااا ق جماااق احلفااي والتنمملاا  الااذي يضاارتل  -١3

 قااوق الساا ان ا لملااو ق توار  ا ااوارو الط ملضملاا  واالسااتفاو  مااأل توارقااا واسااتخدامها عااأل طريااح 
جملتمضملاا  للمااوارو الط ملضملاا ، ل نهااا ر ااعع احل وماا  علااى بااذق ا  يااد مااأل اجلهااوو ق هااذا اإلوار  ا

  (١9)ال دو، و  و اجملتمضات ا لمل  ا ضنمل  وبنات قدراقا، حا   ق قطٍا السملاح 
وأعرب  ا قرر  اصا   عأل رفهمها  خاول احل وم  مأل أرور  ناي  رنوعها ا حملااا   -١4

الراممل  ت  حتقملح االنتقاق االقت ااوي للمعتمضاات ا لملا  ماأل حالق م ااركتها  ال احر وسملاستها
ق ا ن ط  السملاحمل ،  م أ اا رو املها ابلتقمل اد التاا  ابلت امهاا ابحارتا  احلقاوق الثقاقملا  ونايتهاا، 
حا اااا  ال ضااااد الثقاااااق القااااوي لل ااااملد واجلاااا ، عااااأل طريااااح ا  اااااورات وا ناق ااااات ال ااااامل  مااااع 

  (٢٠)ت ا لمل  ا ضنمل اجملتمضا

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢١)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -١ 

قالااا  ا قااارر  اصا ااا  ق جمااااق احلقاااوق الثقاقملااا  تن بورساااوا  رساااضى ت  احلفاااا  علاااى  -١٥
  واعرتقااا  بورساااوا  ابلتةااادي ا تمثااا  ق (٢٢)التاااوازن الااادقملح باااو القاااانون الضااارق والقاااانون الضاااا 

تعاااو  النااار ق القااوانو وا مارسااات الاا  ال رتسااح مااع التمتااع ال اماا  ابحلقااوق الدسااتوري  ومااع 
ا ضاااايم الدولملااا ، وأناااه جياااه تعااااو  الناااار ابنتااااا  ق النااااا  ا ااا ووج ا سلااا  ماااأل القاااانون الضااارق 

  ومي اااأل جلمملاااع ا ااااك  رط ملاااح القاااانون (٢3)  االرسااااقوالقااانون الضاااا  إلزالااا  أوجاااه التنااااق  وعاااد
)اجتماعاات  (kgotla"ال غاورل" )الضرق،  ا ق  لخ ا ااك  الضرقملا  الا  أن اع  ق تطاار نااا  

اجملتمضااات التقلملدياا ( والاا  رضماا  حتاا  ساالط  الرمسااات أو ال عمااات  ورتضاماا  ا اااك  الضرقملاا  مااع 
دوو  ا د ، مع تم انمل  االساتعنال لاد  م ما  االساتعنال الضرقملا ، القضااي اجلناامل  وا دنمل  ا 

، يضد القانون الضرق الق ل  ١9٦9مث ا  م  الضلملا  و وجه القانون ا نا  للقوانو الضرقمل  لضا  
ما وا  ال يتضارل مع أح ا  أي قانون م تود أو خيال  اآلواد الضاما  أو اإلنساانمل  اا  ةملة

  (٢4)الط ملضمل أو الضدال  
 ال غاوزيو ضرت ا قرر  اصا   ابلقلاح ماأل أن نااا  الف ا  ق الن اعاات الاذي ُي ادر  -١٦

) ملخ الق ملل ( ا ح ا  ق تطارمل يسوي ت  قرل القانون الضارق علاى الق مللا  ا هملمنا  ق القضاااي 
اك  الضرقملا  ق ال ا  ق ا قارر  اصا ا  ابساتناو ا ا وقملما رح   ا دنمل  واح  أراأ  ق لمل  مضملن   

الن اعااات اجلنااملاا  ت  قااانون الضقااوابت، ققااد أعرباا  عااأل القلااح مااأل عااد  ا اارتا  ح ااوق  ااملو  
  (٢٥)ق هذا ال دو ردريه مدوأي  الق لمل  علىالق اا  أو اإلوار  
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  (٢٦)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٢ 
ماأل قاانون  ١99ت   ١9٢ملونس و تن الت هم جرمي  جناامل   وجاه ا اواو ماأل قال  ال -١7

وأو   رن ر طه بورسوا  الت اهم ماأل قااما  اجلاراا  وران  علاى هاذا احل ا  ق الضقوابت  
  (٢7)قانون مدين

وقالااا  ا قااارر  اصا ااا  ق جمااااق احلقاااوق الثقاقملااا  تناااه ت ا كانااا  اإل ااالحات الدساااتوري   -١٨
"النتلاو اي وي غاوزي" ق اا اترخيملااا  ق ا  ريضمل  قد ن   على زايو  م ارك  الفعات ا مثل   ثمللا والت

)جملس  ملو  الق اا ( الذي يسوي وور هملع  است اري  للرب اان، قنناه ين غا  للة وما  أن رساتمر 
الواجاه ق رلاخ ا سسسا ، ماع تيالت االعت اار اا  ثمل  رلاخ الفعاات قضلملا أج  كفال ق الضم  مأل 

  (٢٨)ال عام  التقلملدي  وممارسات لملع الق اا  ق بورسوا  هلملاك 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (٢9)احلق يف مستوى معيشي الئق -١ 

نااااا  أو ااااى ا قااااارر اصااااان ا ضااااا   ااااح اإلنساااااان ق احل ااااوق علاااااى مملااااامل ال ااااارد ا  مو  -١9
الر ااٍا  اا   السملاساا  ا ااملاا  الوطنملاا  ال ورسااوانمل وحاادمات ال اارل ال ااة  رن رضتمااد احل وماا  

حلقاوق  وا تاو  ا ضملااريمشويل تزات قضااي ا ملاامل وحادمات ال ارل ال اة ، مسرت اد  اب  ااومل 
اإلنسااان ب اا ن ا ملااامل وحاادمات ال اارل ال ااة   وين غاا  أن ر اام  السملاساا  اساارتارملعمل  طويلاا  

  إلوار  ا وارو ا اامل  بطريقا  مساتدام ، آحاذ ا ق احلسا ان زايو  متوقضا  ق اإلجهااو ا ااا   ا ج
وأو اااى ا قااارر اصاااان احل ومااا  رملااا  ماااأل ا ماااور منهاااا اعتمااااو رااادابم لتةساااو مضاجلااا  ا ملاااامل  

بساا ه واسااتةدان ناااا  للر ااد ا نااتا  لنوعملاا  ا ملااامل  واعتماااو راادابم حلماياا  الفقاارات والضااضفات 
رقنو استخدامات ا ملاامل  وتعااو  الناار ق نااا  التضريفاات ق اد موازنا  االساتدام  والقادر  علاى 

  (3٠)حتم  ر المل  حدمات ا ملامل وال رل ال ة ، وال سملما ابلنس   للفقرات

 (3١)احلق يف الصحة -٢ 
اعت ارهااا أن أو ااى ا قاارر اصااان ا ضاا  اب ملااامل وال اارل ال ااة  احل وماا  رن رضااع ق  -٢٠

لإل ااب  اب مارال، كاإلساهاق، عناد قلا  ا  ابو رمرال م من  أ اد عرأا  ا طفاق واحلوام  و 
  (3٢)ا ملامل

 (33)احلق يف التعليم -٣ 
"، قااانن نوعملااا  ٢٠١٦، ر ااا  وعامااا  التضلااامل  ا قااارر  ق "رميااا  عاااا    الملونسااا و تناااهقالااا -٢١

أحااوي اللغا   وقاد وأاض  بورساوا  منذااذ "رميا   التضلمل  ق ردهور وتن الناا  التضلملم  ال يا اق
  (34)" ال  ر م  التضلمل  ورنممل  ا هارات عأل طريح اعتماو اسرتارملعمل  حتو ق وطنمل ٢٠3٦عا  
وقالاااااا  الملونساااااا و تن اصطاااااا  االساااااارتارملعمل  لقطااااااٍا التضلاااااامل  والتاااااادريه اعتماااااادت ق  -٢٢
 مااور منهااا زايو  قاارن احل ااوق لتةقملااح للاا  مااأل ااا   ورتضاامأل هااذمل اصطاا  أهااداق٢٠١٥ عااا 

علااى حاادمات رعايااا  الطفولاا  ا   ااار  واصاادمات التضلملمملااا  وحتقملااح اإلن اااال واجلااوو  ق  لاااخ، 
اجلنساو، حا ا  ق التضلامل  وزايو  قرن رلق   رضلمل  ابتاداا  أساسا  جملاد، ورادعمل  ا سااوا  باو 

  (3٥)الضايل
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اقملاا  ناياا  الاارتان الثقاااق والط ملضاا  والحااا  الملونساا و أن بورسااوا  وولاا  طاارل ق ارف -٢3
(، و اااعضتها علاااى رنفملاااذ ٢٠٠3( وارفاقملااا  نايااا  الااارتان الثقااااق  ااام ا ااااوي )١97٢الضاااا   )

وين غاا    كاااملا اا  ا ح ااا   ات ال اال  الاا  رضاا ز الو ااوق ت  الاارتان الثقاااق وا  ااارك  قملااه رنفملااذ
ضاااات ا لملااا  وا مارساااو والفااااعلو الثقااااقملو ل ورساااوا  أن راااويل االعت اااار الواجاااه   اااارك  اجملتم

وا نامااااات  اااام احل ومملاااا  مااااأل اجملتمااااع ا اااادين وكااااذلخ الفعااااات الضااااضملف  )ا قلملااااات وال ااااضود 
ا  ااالمل  وا هااااجرون واللجعاااون وال ااا اد و وو اإلعاقاااات(، وأن ر فااا  ر ااااقس الفااارن للنساااات 

  (3٦)والفتملات  ضاجل  م  ل  التفاوت بو اجلنسو
و كاارت ا قاارر  اصا اا  ق جماااق احلقااوق الثقاقملاا  أنااه ين غاا  احاارتا  احلقااوق الثقاقملاا ،  ااا  -٢4

قملها احلقوق اللغوي ، ونايتها واح  الناا  التضلملم   وين غ  وأع أح ا  لتم و ا قلملات ماأل 
ت  اعتماااو   ووعاا  بورسااوا  (37)أن يتضل مااوا ويُضل مااوا بلغااته  ا   وكااذلخ بلغاا   الدولاا  الاار مل تو

راادابم ق مملاادان التضلاامل  ررماا  ت  ر ااعملع مضرقاا  اتريااخ لملااع الق اااا  واجملتمضااات ا لملاا  ق ال لااد 
وثقاقاقا ورقالملدها، وردعمل  قدر  ا ضلمو على استةدان أن ط  حاارج نطااق ا نااه  الدراسامل  

  (3٨)لثقاقاقااا بلغات ا قلملات ووقق

 ات حمددةحقوق أشخاص حمددين أو في -دال 
 (39)النساء -١ 

 كار ا قاارر اصااان ا ضا  اب ملااامل وال اارل ال اة  أنااه ين غاا  ل ورساوا  أن ر يااد م ااارك   -٢٥
ماأل النسات ق  نع القرار ا تضلح بقضااي ا ملاامل وال ارل ال اة  وا اا  رادابم حا ا  للتخفملا  

ر اقس الضهت الذي يقع علاى كاها  النساات بسا ه قلا  سا   احل اوق علاى ا اات وحادمات  عد 
  (4٠)ال رل ال ة 

 (4١)األطفال -٢ 
 كاار ا قاارر اصااان ا ضاا  اب ملااامل وال اارل ال ااة  أنااه ين غاا  ل ورسااوا  أن رضاا ز قاارن  -٢٦

ص اااون ناااا  احل اااوق علاااى ا اااات وحااادمات ال ااارل ال اااة  والنااقااا  الضامااا  ق ا ااادار ، واب
  (4٢) دار ، وكذلخ ق ا راك  ال ةمل ا اقا  على النااق  الضام  أثنات احلمل  ق لملع ا

و كرت مفوأمل  ا م  ا تةد  الساممل  ل سون اللجعو )مفوأمل   اسون اللجعاو( أن  -٢7
ركااا  ماااأل ملتمسااا  اللعاااوت الاااذيأل رقضااا  طل ااااق  وا تعااا يأل ق مرقاااح ي اااار تلملاااه  اا ك ااام اا  عااادو

ا هااجريأل  اام ال ارعملو أطفاااق  وأو اا  بورساوا  رملاا  ماأل ا مااور منهااا اإلقاراج عااأل ا طفاااق 
  (43)م احله  الفضلىوروقم حلوق واام  ر ه ق 

 (44)األقليات والشعوب األصلية -٣ 
 كااارت ا قااارر  اصا ااا  ق جمااااق احلقاااوق الثقاقملااا  أن الضدياااد ماااأل الناااا  ي اااضرون ر ااا   -٢٨

مأل اجملتمع الراملسا  وأناه ال يُضارتل بارتاثه  الثقااق وأساالمله حملااق  ا تمملا    وأعربا  مست ضدون 
عااأل القلااح تزات االحااتلق ال ااديد ق االعاارتال والساالط  بااو الطواااا  التسااوانمل  و اام التسااوانمل ، 

ق تعمااااق احلقاااوق الثقاقملااا  ق ال لااااد  اا وهاااو نااااا  ماااورون ماااأل ا اأااا  االساااتضماري ياااسثر كثااام 
رنوعهاا الثقاااق اا رت أن بورساوا  حتتاااج ت  وحاوق مرحلا  جديااد  ماأل بنااات ا ما  رض اس كلملااو كا
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ويض   لخ، مأل مناور احلقاوق الثقاقملا ، اإلقارار واالعارتال علاى الغ  ورضتمد علمله وحتتف  به  
قااد  ا ساااوا   ختلاا  اجملتمضااات ا لملاا  ق ال لااد وا سااالمله ا تنوعاا  الاا  يضتماادها الساا ان ق 

  (4٥)التضاط  مع بملعته  ومواروه  الط ملضمل  وأراأمله  ومقارابق  ا تنوع  للتنممل 
مسسساااا  مهماااا   "ال غااااورل"وق الوقاااا  الااااذي الحااااا  قملااااه ا قاااارر  اصا اااا  أن ناااااا   -٢9

ااأل اجملتمضااات ا لملاا  مااأل أن رااا  و اامل  علااى رراثهااا الثقاااق،  للت اااور علااى ا سااتو  ا لاا  و   
أو   بورسوا  بتض ي  قدر  الناا  ا ذكور على مراعاا  الفعاات ا هم ا  وا  اخان ا هم او، 

ديااا  للطوااااا   ااام التقلمل وهملاكااا  ال عامااا مثااا  النساااات وا قلملاااات، واالعااارتال اب  اااا  الثقاقملااا  
( Bogosiرن ر فااا  بورساااوا  رنفملاااذ قاااانون ال و اااوزي )اا   وأو ااا  أيضااا(4٦)التساااوانمل  واحرتامهاااا

اجملتمضات ا لمل  ال  رطله االعرتال هبا علاى أ اا ق ااا   وأن حُتا بطريق   فاق ،  ٢٠٠٨ لضا 
  (47)تخذهاعلماا ب ور  واقمل  ابإلجراتات ال  رت ضها الوزار  والتدابم ال  ر

حلماياا   ١9٦١والحااا  ا قاارر  اصا اا  أن ممملاا  كاالهاااري الوسااطى أن ااع  ق عااا   -3٠
ااان، حملاا  مي اانه  أن يضمل ااوا أساالود   ثاباا  م اااناحلملااا  الربياا  وأن ر ااون  مقااد   ل ااضه الس 

 ١9٨٥حملااق  التقلملاادي ا تمثا  ق ال ااملد واجلا   وعقااه القارار الااذي ا ذراه احل وماا  ق عااا  
تمث  ق تعاو  روطو اجملتمضات ا لمل  حاارج ا مملا ، رقاع بضا  السا ان الاذيأل أعملاد راوطملنه  ا 

، قضاا  ا  ماا  ٢٠٠٦وعاااو  قانونملاا  إلنفااا  حقهاا  ق الضااملم علااى أرأااه   وق عااا  اا قساار 
رن   وأو ااا  ا قاارر  اصا ااا  احل ومااا  (4٨)الضلملااا رن تجلتهااا  كااان  ااام قااانوين و ااام وسااتوري

سااااملما ب ااااا ن اإلوار  اجملتمضملاااا  للماااااوارو الط ملضملاااا  والساااااملاح  ق  ع  ااااضه الساااااان، المااااا رتوا اااا 
  (49)ا ممل 

 (٥٠)ملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا املهاجرون والالجيون و  -٤ 
التو اااااملات الااااا  أيااااادقا  كااااارت مفوأااااامل   اااااسون اللجعاااااو، ق مضااااارل اإل اااااار  ت   -3١

اصا ااااا  بوأاااااع  ١9٥١ماااااأل ارفاقملااااا  عاااااا   ٢٦ا ااااااو  رن حتفاااااي بورساااااوا  علاااااى ، (٥١)بورسااااوا 
اللجعااو، ا تضلقاا   رياا  التنقاا  والاا  جاار  تنفا هااا شعماااق سملاساا  رسااتل   مااأل لملااع ملتمساا  
اللعاااوت واللجعاااو أن يقملماااوا ق  ااامل  ووكاااوي للجعاااو، ال يااا اق ي ااا   ثغااار  ك ااام  ق اإلطاااار 

مااأل نفااس االرفاقملاا ، ا ماار الااذي يضاا   ١7او  علااى ا اااا القااانوين لل لااد  وحتفااا  بورسااوا  أيضاا
حرمان اللجعو وملتمس  اللعوت ماأل احلاح ق الضما   وأو ا  ا فوأامل  رن رساةه بورساوا  
رلخ التةفاات ورضد ق سملاس  التعمملع ق مضس رات، وروقر ر ااريا عما  وقارن عما  الااح 

  (٥٢) لتمس  اللعوت واللجعو
، ١9٥١مااأل ارفاقملاا  عااا   34ا ، ر اا  حتفاهااا علااى ا اااو  و كاارت ا فوأاامل  أن بورسااو  -3٢

 ااضوابت ق اا ق جتنااملس اللجعااو  ل ااأل اللجعااو واجهااوا مااسحر اا ك اام اا  حققاا  ق ا اأاا  جناحاا
رقااادمي طل اااات التعااانس  وأو ااا  ا فوأااامل  رن رساااةه بورساااوا  حتفاهاااا ورساااما للجعاااو، 

  (٥3) حا   مأل لديه   لت ابل لد، ابحل وق على اجلنسمل
اا و كرت ا فوأامل  أن أعضاات اللعنا  االست ااري  للجعاو الا  حتادو  اف  اللجا  كثام  -33

اللجعاو عاأل  لاخ، مل يان  قاانون  وقضالا رايا  ا تخ  ا  بقاانون اللجعاو  ما يفتقرون ت  الد
والادقٍا  تن ات آلمل  استعنال مستقل  عأل اهلملعا  الا  رتخاذ القارار ا ويل  وميلاخ وزيار الضادق على

االبتدااملا   وأو ا  ا فوأامل  بورساوا  رملا  ماأل  قارارات ا ااك وا مأل السلط  التقديري   راجض  
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ا مور منها روقم الضما ت القانونمل  واإلجراامل   لتمس  اللعوت،  ا ق  لخ أثنات عململ  حتدياد 
  (٥4) ف  اللج 

  ب اا ن مفهااو  "بلااد اللعااوت ا وق" و كاارت ا فوأاامل  أن بورسااوا  رط ااح سملاساا   ااارم -34
و"ال لاااد الثالااا  اآلماااأل" راااسثر علاااى لملاااع ملتمسااا  اللعاااوت الاااذيأل يا ض اااربون عاااأل طرياااح بلاااد آحااار  
وأو اا  رن  تنااع بورسااوا  عااأل تعاالن عااد  ق ااوق طل ااات اللعااوت علااى أسااا  وحملااد هااو "بلااد 

  (٥٥)اللعوت ا وق" أو "ال لد الثال  اآلمأل"

 (٥٦) دميو اجلنسية -٥ 
ق الضديااااد مااااأل اا  كاااارت مفوأاااامل   ااااسون اللجعااااو أنااااه ت ا كاناااا  بورسااااوا  وولاااا  طرقاااا -3٥

 لاااخ االرفاقملاااات الضا ملااا  واإلقلملمملااا  الااا  رضااارتل ابحلاااح ق اجلنسااامل ، قااانن االلتااا ا  ا رتراااه علاااى 
ااااد جتسااااملد مل ق القااااانون ا لاااا   وال روجااااد أاااامان  قانونملاااا  لألطفاااااق ا ولااااوويأل ق  كاااااملا اا  جيس 

هلاا  اكتساااد جنساامل  ال لااد،   اجلنساامل ، ر فاا خباالل  لااخ عاادمي   الااذيأل سمل اا ةونبورسااوا ، 
كمااااا ال يوجااااد أي قااااانون  ماااا  اللقطااااات  وأو اااا  ا فوأاااامل  رن رنضاااا  بورسااااوا  ت  ارفاقملاااا  

مااااأل قااااانون اجلنساااامل   4اجلنساااامل ، ورضاااادق ا اااااو   ا تضلقاااا  خبفاااا  حاااااالت انضاااادا  ١9٦١ عااااا 
طفا  عناد والوراه ق بورساوا  كاان  اجلنسامل   ي انا  ٢٠٠4لضاا  ولاوااا اجلنسامل   ١99٨ لضا 

  (٥7)مل  نا له هذمل اجلنسمل ، ولل قطات اجلنسمل  تن سمل  ا عدمي
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