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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو /أيار ٣ -أبريل /نيسان ٢٢جنيف، 

 من مرفق   ٥ السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته املفوضية      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الرأس األخضر    

إىل عمليـة   )١(لمعلومات املقدمة من جهـة معنيـة واحـدة      هذا التقرير هو موجز ل      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر            . ١٧/١١٩ان يف مقرره    حقوق اإلنس 
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم             أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص          . قرار فيما يتصل بادعاءات حمددة     أو

قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون       مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما متّ        
، خيصص حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات        ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    . تغيري

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد            
ضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان       وُتتاح على املوقع الشبكي للمفو    . الكامل مببادئ باريس  

وروعي يف إعـداد التقريـر دوريـة        . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      
  .االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

  

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  علومات املقدمة من اجلهة املعنيةامل  -أوالً  

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ألف  

   الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق  -١  
 أن العقوبـة    "املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال        "ذكرت    -١

البدنية لألطفال مشروعة يف املرتل وأشكال الرعاية غري املؤسسية، على الرغم من التوصيات             
، وتوصيات  ٢٠٠٨ الشامل عام    املتعلقة هبذه املسألة اليت صدرت خالل االستعراض الدوري       

  .)٢(جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
والحظت املبادرة أن احلكومة أفادت جملس حقوق اإلنسان لدى اعتمـاد نتيجـة               -٢

تشريعات احمللية للدولة حتظر أصـالً مجيـع        ال" بأن   ٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل عام     
أشكال العنف من جانب موظفي إنفاذ القانون، وأن رصد ومتابعة األحكـام ذات الـصلة               

 بيد أن املبادرة أشارت إىل أن احلكومة مل تعلّق على العقوبة البدنية لألطفـال يف                ."سيستمر
  .)٣(املرتل ويف أشكال الرعاية غري املؤسسية

 أحكام منع العنف واالعتداء الواردة يف قانون األحداث، وقانون العقوبات   وال ُتفسَّر   -٣
. على أهنا حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية يف تربية األطفال         ) ٢٠١٠(، والدستور   )٢٠٠٣(

حق الطفل يف أالّ يتعرض للعقوبة البدنيـة،        ) ١٩٩٩( من القانون املدين     ١٢٨وتؤكد املادة   
لجنـة  للى املدارس واملؤسسات األخرى حسبما أكدت احلكومة         ع إالينطبق  ال  لكن ذلك   

  .)٤(حقوق الطفل
 مـن   ١٢٨والعقوبة البدنية حمظورة يف املدارس احلكومية واخلاصة مبوجب املـادة             -٤

  .)٥(املدين القانون
وليس هناك أي حكـم  : وال جييز نظام العقوبات العقوبة البدنية كعقاب على جرمية     -٥

وهو غري قانوين كتدبري تـأدييب  .  حتكم به اهليئات القضائية بالعقوبة البدنية يف القانون اجلنائي  
  .)٦( من القانون املدين١٢٨يف املؤسسات العقابية مبوجب املادة 

وأوصت املبادرة بسن تشريعات حتظر صراحة العقوبة البدنية لألطفال يف املرتل ويف              -٦
  .)٧(مجيع أشكال الرعاية، على سبيل األولوية
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 1 The stakeholder listed below has contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org.   
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