
GE.18-13952(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 احلادية والثالثونالدورة 
 ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ١٦-٥

 *يزموجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن بل  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
ريا  ، مع مراعاا  وو ١٦/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

االستعراض الدوري الشامل. وهو موجز لورقات املعلومات املقدم  من ست من اجلهات صاحب  
إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل، وهااو مقااّدج   قااال مااوجز تق ااداً   ااد ا قصاا   (١)املصاال  

 لعدو الالمات.

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
الدولياااااة والتعااااااون مااااات اللياااااات وا ي اااااات الدولياااااة حلقاااااوق نطااااااق االلتزاماااااات  -ألف 

 (٢)اإلنسان
ان ااااا  ماااان االسااااتعراض الااااادوري الصااااااور  عاااان اجلولاااا  الث ١-99ف مااااا يتعلااااة  لتوصاااا    -٢

الحااا املر ااز االستشاااري الاادوإل  قااوق اإلنسااان )املر ااز االستشاااري( التااابع لال اا   ،(3)الشااامل
علاا  العهااد الاادوإل اقااا    قااوق  ٢٠١٥قت   عاااج ا قااوق مامعاا  أو الهومااا أن بل ااز صااد

وأوصا  املر از االستشااري تن ت بار بل از   التصادية علا   .(4)القتصاوي  واالجتماع   والثقاف  ا
وأوصاا  بل ااز أياباااً  لتوق ااع والتصاادية علاا  الربوتو ااوا  .(٥)خت اااري لالتقاق اا  نقسااهاالربتو ااوا اال

__________ 
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قااوق اإلنسااان املتعلااة   قااوق االقتصاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا  اإلضااا  لالتقاق اا  ا مريا اا   
 .(٦)"بروتو وا سان سلقاوور"

عزياااز إىل اتقاق ااا  ةايااا  وت ٢٠١٥والحاااا املر اااز االستشااااري أن بل اااز انابااامت   عااااج  -3
 .(7)ت وع أقااا التعبري الثقا 

ز  لتصاااادية علاااا  ، أوصاااا  املر ااااز االستشاااااري بل اااا(٨)4٢-99وف مااااا يتعلااااة  لتوصاااا    -4
 .(9)١٦9ق   م بم  العمل الدول   رقم اتقا
والحبات ا ملاا  الدول اا  للقاباااأل علاا  ا ساال   ال وويا  مااع التقاادير أن بل ااز  اناات ماان  -٥

الاذي أرسا  واليا  التقااوض علا   ٢٠١٦بني مقدمي قرار اجلمع   العام  لألمام املت اد    عااج 
ال وويا ، وأااا اقارت ت   التقااوض علا  املعاهاد ، معاهد  ا مام املت اد  بشاحن حبار ا سال   

. ب ااد أاااا الحباات أن بل ااز مل تصاادق علاا  املعاهااد ، ٢٠١7وصااوتت لصااات اعتماوهااا   عاااج 
 .(١٠)وأوصت بل ز  لتوق ع والتصدية عل ها عل  وجه السرع 

تقاق اااات وأوصاا  املر ااز االستشااااري بل ااز بتقااادمل التقااارير املتعلقاا  بت ق اااذ املعاهاادات واال -٦
املصاادق عل هااا،  ااا   علاات مج ااع التقااارير الااىل مخاار تقااداها إىل م بماا  ا ماام املت ااد  للرتب اا  

 .(١١)  جماا التعل م والعلم والثقاف  )ال ونساو( بشحن ت ق ذ اتقاق   مااف   التم  ز

 (١٢)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
 إلقاااو  أن بل اااز التمساات الااادعم التقااا      أن مااان اجلااادير ٢اعتااربت الورقااا  املشاارت    -7

عاان يريااة املاتااي اإلقل مااي ملقوضاا   ا ماام املت ااد  السااام    قااوق  ٢٠١٨ ااانون الثاين/ي اااير 
اإلنساااان )مقوضااا   حقاااوق اإلنساااان( إلجاااراأل وراسااا  جااادوه لب ااا  عمل ااا  إنشااااأل معهاااد ويااا  

 .(١3) قوق اإلنسان

ة حبقاااوق اإلنساااانر مااات مراوااااة القاااانون الااادو  تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقااا -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاوات -١ 

 (١4)املساوا  وعدج التم  ز  
أنه ال يوجد   قوانني بل ز القرع   ما يعرب عن الطابع التقدمي  ٢ع رت الورق  املشرت    -٨

والحباات أياباااً أن بل ااز مل تبااذا أي جهااد للمابااي  .(١٥)لدسااتور البلااد والتزامااه   اهاباا  التم  ااز
  إعااااداو تشااااريع م اااااهم للتم  ااااز يشاااامل التم  ااااز علاااا  أسااااا  امل اااال اجل سااااي أو اهلوياااا   قاااادماً 

 .(١٦)اجل سان  ، أو اسرتات ج   للتصدي قطاب الاراه   عل  اإلنرتنت و  وسائط اإلعالج
ش الاوي  بشاحن قاانون اللاواق وحقاوق ببل از لتعزيزهاا ال قاا ٢ومع إقاو  الورقا  املشارت    -9

املثل ااات واملثل ااني ومزووجااي امل اال اجل سااي ومةااايري اهلوياا  اجل سااان   البل اازيني، الحباات أن قااراراً 
جتارمل اارسا  اجلا س باني  ٢٠١٦صاوراً عان اكاما  العل اا   بل از هاو الاذي ألةا  رع ااً   عااج 

 .(١7)قخصني  لةني  لرتاضي   إيار اقصوص  
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بل ز إبنشاأل آل   مر زي  اان أن يلجح إل ها املثل اات واملثل اون  ٢وأوصت الورق  املشرت    -١٠
ومزووجو امل ل اجل سي ومةايرو اهلوي  اجل سان   البل زيون، واا ها الت ق ة مع مرتايب انتها اات 

 .(١٨)ا قوق املدن   ومعاقبتهم

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (١9)ا  ا  وا ري  وا مان عل  قخصهحة القرو     
تن املثل ااات واملثل ااني ومزووجااي امل اال اجل سااي ومةااايري اهلوياا   ٢أفاااوت الورقاا  املشاارت    -١١

وأوصت بل ز ممع ب ااتت  .(٢٠)اجل سان   البل زيني ال يزالون يتعرضون للجرا  والع ف وون توث ة
ي عااان يرياااة إوار  الشاااري  ووةار  الصااا  ، مصااا ق  بشاااحن الع اااف والتم  اااز علااا  املساااتوه املر اااز 

وإعداو اسرتات ج   تر ز علا  الصادمات وخطا  وقائ ا  مل اهابا  الع اف ااان إوراجهماا   اقطا  
 .(٢١)االسرتات ج   ا ال   لألمن الوي 

أنه، علا  الار م مان أن اارسا  الشاري  سالو ا ي طاوي علا   ٢والحبت الورق  املشرت    -١٢
ع اجلاا س أو اهلوياا  اجل سااان   ل ساات س اساا  ت تهجهااا الدولاا    بل ااز، فقااد هتديااد علاا  أسااا  نااو 

 تات اارساا  ماان اارساات الشااري  أن اااري رفام البال ااات أو جتاهلهااا أو  ام الطاار  ع هااا 
وأوصاات اً. إعا  ااان الشااخث ً ثاااً أو اماارأ   ااريت هويتهااا اجل ساا   أو قخصااا صااةري الساان جااد

مااع التم  ااز، وإنشاااأل وع قاا  لعاادج التم  ااز واخاال إوار  اً يالقاابل ااز بوضااع س اساا  لعاادج التسااام  إ
الشاااري  يعاااه قاااا لها با ق ااا  التعامااال ماااع البال اااات املتعلقااا   لع اااف ضاااد املشاااتةلني  جلااا س 

 .(٢٢)وفراوه املثل ات واملثل ني ومزووجي امل ل اجل سي ومةايري اهلوي  اجل سان  
تاقااال بل ااااز وضااااع نبُاااام تت لاااا   لاقاااااأل   وأوصااات رابطاااا  ا  ااااا  ا سااااري    بل ااااز تن -١3

والقعال ااا  لالنتصاااا    حااااالت وقاااوع الع اااف والتم  اااز علااا  أساااا  امل ااال اجل ساااي و/أو اهلويااا  
 .(٢3)اجل سان   و/أو التعبري، و/أو اإلصاب  بقريو  نقث امل اع  البشري 

 (٢4)إقام  العدا،  ا   علت مسحل  اإلفالت من العقاب، وس او  القانون  

ع اار املر ااز االستشاااري أنااه ي بةااي لبل ااز أن تعاارض إ اااةات ماتااي جل اا  ال زاهاا    بل ااز  -١4
 .(٢٥)بل ز عل  اتقاق   مااف   القساو الذي أنشئ بعد تصدية

 جلهاوو الاىل بُاذلت مان خاالا اللج ا  الوي  ا  املع  ا   إليادة  ٢ورحبت الورق  املشرت    -١٥
ان لقائااد  املااوعقني ا اااوم ني، لا هااا الحباات أن هااذه لت ق ااذ وورات تدريب اا    حقااوق اإلنساا

الااادورات التدريب ااا   انااات متقطعااا  ماااع عااادج صااادور تقريااار عااان مثريهاااا   ُتق اااة العدالااا  أو أواأل 
 .(٢٦)اقدمات العام 

 ا رايت ا ساس   وا ة   املشار     ا  ا  العام  وا  ا  الس اس    

 ق ااذ خطاا  لاازايو  وجااوو أفااراو املااي/ اااريقوت   ال باااج أوصاا  املر ااز االستشاااري بل ااز بت -١٦
 .(٢7)الس اسي
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إىل أن حاوم  بل ز استهدفت قعوب املااي لدفاعها عما هلا  ١وأقارت الورق  املشرت    -١7
سقاق قابا تها من حقوق اإلنسان، فعّرضتها إلجراألات ج ائ   ال أسا  هلا من الص   هبد  إ

 .(٢٨)أو نزع الشرع   ع ها

  ة   اقصوص   وا  ا  ا سري ا  

 .(٢9)عاماً  ١٨أوص  املر ز االستشاري بل ز برفع ا د ا وىن لسن ةواج القت ات إىل  -١٨
ماان ح ااا  ناااوع اً بل ااز بتعاااديل تعرياااف ا ساار  وجعلاااه  اياااد ٢وأوصاات الورقااا  املشااارت    -١9

اجل س، وت قا   تشاريعاهتا لالعارتا  تااالت االقارتان   القاانون العااج ا نالوساساوين بوصاقها 
بني "قخصني"، وتعريف "الزوج" بطريق  متّان من جعل القوانني ا خره املتعلقا    سار   اقرتاتً 

انني بشاااحن تن تعاااد بل اااز قاااو اً وحقاااوق امللا ااا  تشااامل ا ةواج مااان نقاااس اجلااا س. وأوصااات أيابااا
االقتصاااوي  وا قااوق اإل اب اا  لااألةواج ماان نقااس  - الشاارا   املدن اا  لاباامان ا قااوق االجتماع اا 

 .(3٠)اجل س

 احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية -٣ 

 ا ة   الابمان االجتماعي  
ال ياوفر اسات قاقات  44أن قانون الابمان االجتماعي جا م ٢الحبت الورق  املشرت    -٢٠

 موماا  إال للماارأ  املاايمن عل هااا الااىل ولاادت، أو للرجاال املاايمن عل ااه ماان أجاال والو  ةوجتااه بعااد ا
ا مل، ولا هاا ال تشامل الشار األ مان نقاس اجلا س بعاد والو  يقال الشاريت، أو يقال الشاريت 

إىل أن قاانون اً وأقاارت أيابا .(3١)من نقس اجل س الاذي مل يتب اه الشاريت البااقي علا  ق اد ا  اا 
(، وقااانون ٢٠٠٠)الطبعاا  امل ق اا    عاااج  3٢قااات التقاعدياا  لألراماال وا يقاااا رقاام جاا ماملعا

( يقصاران نطااق تةط ا  االسات قاقات ٢٠٠٠)الطبع  امل ق   لعااج  3٠املعاقات التقاعدي  ج م
عل  أفراو ا سر التقل دي ، مع استبعاو إماان   تلقي الشر األ من نقس اجل س  ي اسات قاقات 

 .(3٢)ر ائهمبعد وفا  ق

 (33)ا ة   مستوه مع شي الئة  
بوضاع بارامم مصامم  للقابااأل اً عالن ااً سلم املر ز االستشاري تن ا اوم  ملتزما  التزاما -٢١

 .(34)عل  الققر
أناه علاا  الار م ماان أن الشار األ اجل ساا ني املةاايرين   إيااار  ٢والحبات الورقا  املشاارت    -٢٢

ساا وات أو أ ثاار يسااتق دون ماان تر اا   ٥الااذين عاقااوا معاااً ملااد  ‘ ا نالوساسااوين‘القااانون العاااج 
امل ازا إىل فاال تاورَّم ملا ا  اً، قرياهم إعا تو  وون أن ياتي وص    ما لو  انوا متزوجني رع ا

 .(3٥)الشر األ من نقس اجل س

 (3٦)ا ة   الص    
الريق اا  ال ياازاا الحااا املر ااز االستشاااري أن تقاادمل خاادمات الرعاياا  الصاا      امل اااية  -٢3

بساابي االفتقااار إىل الب  اا  الت ت اا . وأقاار تن بل ااز رفعاات متويلهااا لقطاااع الصاا  ،  يشااال ُتاادايً 
 .(37)ولان القلة ساوره  ن ةايو  اإلنقاق لن تصل إىل امل اية الريق   وم اية الشعوب ا صل  
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حقااوق اإلنساااان وأوصاات رابطاا  ا  ااا  ا سااري    بل ااز تن تاقااال بل ااز إوماااج مباااو   -٢4
وعدج التم  ز عل  أساا  ناوع اجلا س، والعمار، وامل ال اجل ساي، واهلويا  اجل ساان     مج اع بارامم 
التخصصاااات الطب ااا    جامعااا  بل اااز، وأن ت قاااذ أعمااااا توع ااا  م هج ااا  جلم اااع ماااوعقي القطااااع 

 .(3٨)الص ي بشحن هذه املسائل
  لشااريت مان نقااس اجلاا س ا اااع عان عاادج وجااوو تشاريع يتاا  ٢وأفااوت الورقاا  املشاارت    -٢٥

االت ا رجااا  أو   حالااا  قااارارات ا  اااا  واملاااوت بشاااحن الرعايااا  الطب ااا  والعاااالج للشااار األ   ا ااا
 .(39)احتابارهم

وع رت رابط  ا  ا  ا سري    بل ز أنه عل  الر م من االلتزامات الىل تعهادت هباا بل از  -٢٦
  إعااداو باارامم الرتب اا  اجل ساا   الشااامل    اً  قعلاا  الصااع د الاادوإل، فقااد  ااان التقاادج اكاارة ضااع

املااادار  وت ق اااذها. وأقاااارت إىل عااادج وجاااوو س اسااا  للرتب ااا  اجل سااا   الشاااامل ، ومثاااري املعارضااا  
وأوصات الرابطا  بل از بوضاع س اسا  وي  ا  للرتب ا   .(4٠)ن الزعماأل الدي  ني   هذا الصدوالقوي  م

 اتثل لإلرقاوات التق    الدول   بشاحن الرتب ا  اجل سا  ،اجل س   الشامل ، مع م هم وراسي قامل 
 .(4١)وضمان املوارو الااف   لت ق ذها

والحااااااا املر ااااااز االستشاااااااري أن بل ااااااز مل تعاااااادا قااااااانون اإلجهاااااااض إللةاااااااأل ا حااااااااج  -٢7
 .(4٢)العقاب  

وسلم تن بل ز حققت مااسي  بري    التصادي للت ادايت املتعادو  املرتبطا  بقاريو   -٢٨
امل اعااا  البشاااري /اإليدة. ب اااد أناااه الحاااا أن بل اااز مل تعااادا القاااانون الاااذي يشااارتق موافقااا   نقاااث

الوالدين لاي اري القصَّر اختبار فريو  نقث امل اع  البشري  وأاا مل تعاا  الوصام والتم  از ضاد 
 .(43)املصابني بقريو  نقث امل اع  البشري 

عااد بل ااز اساارتات ج   اتصاااالت فعالاا  للوقاياا  وأوصاات رابطاا  ا  ااا  ا سااري    بل ااز تن ت -٢9
وت قااذها وتقّ مهااا علاا  املسااتوه اً  اف اا  ماان فااريو  نقااث امل اعاا  البشااري /اإليدة وأن متوهلااا متااويالً 

الوي ، عل  أن تشمل هذه االسرتات ج   مباو  حقوق اإلنسان وعدج التم  ز علا  أساا  ناوع 
 .(44) سان  اجل س، والعمر، وامل وا اجل س  ، واهلوي  اجل

 (4٥)ا ة   التعل م  
ع ر املر ز االستشاري أنه عل  الر م من قاوانني بل از وس اسااهتا التعل م ا  املقصال ، فا ن  -3٠

إىل أناااه، اً البلااد ال ياااوفر ا مايااا  للمجتماااع اكلاااي لشاااعي  اااريقوت وثقافتاااه القرياااد . وأقاااار أيابااا
بسبي الرسوج املوحد    البلد بعاد مرحلا  الدراسا  االبتدائ ا ، فا ن الاثاريين مان قاعي  ااريقوت 

 .(4٦)االبتدائ   ال يواصلون تعل مهم بعد املدرس 
وع ر املر ز االستشاري أن بل ز ال متتلت برامم تعل م   ث ائ   اللة ، أو س اسات  دو   -3١

ب ا صل  . وأوص  بل ز بزايو  الب وم   لةات الشاعوب ا صال   تت اوا الرتويم للةات الشعو 
 .(47)وثقافاهتا   اجلامع  الوي   

عن حاالت من التم  ز ضد املثل ات واملثل اني ومزووجاي امل ال  ٢وأفاوت الورق  املشرت    -3٢
وي  ا   اجل سي ومةايري اهلوي  اجل سان     قطاع التعل م، والحبت عدج وجاوو قاانون أو س اسا 

 .(4٨)بشحن تسلط ا قران   التعل م
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 حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة -٤ 

 (49)املرأ   
الحبت رابط  ا  ا  ا سري    بل از أن االفتقاار إىل املعلوماات عان الوقايا  مان فاريو   -33

 اا نقث امل اع  البشري  وعن قادر  ال سااأل علا  اساتخداج هاذه املعلوماات   العالقاات اجل سا  ، 
  علت   س اق الزواج، يقوض قدرهتن عل  التقاوض علا  اساتخداج الاواقي الاذ ري واملشاار   

وأضااااافت أن عاااادج وجااااوو س اسااا  وي  اااا  بشااااحن التثق ااااف اً.   املمارساااات اجل ساااا   ا  ثاااار أم ااا
اجل ساااي الشاااامل   املااادار  يقااااقم انتها اااات حقاااوق اإلنساااان الاااىل تتعااارض هلاااا  لقعااال ال سااااأل 

 .(٥٠)الاليت يقعن ض ااي للع ف القائم عل  نوع اجل س، وييوي إىل إوام  وور  الع ف والقت ات

 (٥١)ا يقاا  
، أفااوت املبااور  العامل ا  إلاااأل مج اع أقاااا العقوبا  (٥٢)٢٦-99ف ما يتعلاة  لتوصا    -34

ا و  بعام البدن   الىل متار  ضد ا يقاا تن العقوب  البدن   لأليقاا   بل ز مشروع    امل ز 
ميسسات الرعاي  البديل  ومرافة الرعاي  ال هاري ، و  بعم امليسسات اإلصالح  . وأعربت عان 
أملها   أن توصي الدوا املشار     القرية العامل املع   الستعراض الادوري الشاامل تن تقاي 

ات، علاا  بل ااز  ااا تعهاادت بااه   االسااتعراض الاادوري الشااامل السااابة وأن تصااو  وتساان تشااريع
سب ل ا ولوي ، هتد  بوضوح إىل حبر مج ع أقااا العقوب  البدن   لأليقاا   مج اع سا اقات 

 .(٥3)وتصاري  قانون   تسو  استخدامها ح اهتم، وأن تلةي أي وفوع

 (٥4)ا قخا  عوو اإلعاق   
وأنه مل ُتادم أي تة اريات  (٥٥)3٠-97ع ر املر ز االستشاري أن بل ز مل ت قذ التوص    -3٥

ف ماااااااا يتعلاااااااة إبماان ااااااا  وصاااااااوا ا قاااااااخا  عوي اإلعاقااااااا  إىل اقااااااادمات  ٢٠١3م اااااااذ عااااااااج 
 .(٥٦)الص   

 (٥7)ا قل ات والشعوب ا صل    
إىل أن بل ااز مل تااوفر ا ماياا ، م ااذ جولاا  االسااتعراض الاادوري  ١أقااارت الورقاا  املشاارت    -3٦

ساااماح للماااوعقني ا ااااوم ني وا يااارا  الثالثااا   لق ااااج الشاااامل الثان ااا ،  قاااوق قاااعوب املاااااي  ل
تفعاااا تاباار   راضااي واملااوارو ا خااره الااىل متتلاهااا قااعوب املااااي وون موافقتهااا ا اار  واملساابق  
واملسااات ري . و لااات هاااذه ا نشاااط  التشااا  د، وا نشاااط  االساااتخراج  ، وقطاااع ا قاااجار، وتااادمري 

 .(٥٨)املواقع املقدس 
، أ اااد املر اااز االستشااااري أن ا اااام (٥9)44-99و 43-99 لتوصااا تني وف ماااا يتعلاااة  -37

قااو  ُتاالف ق ااوات املاااي عن  ام  العدا الااريب     قاب    ٢٠١٥االتقاقي الصاور   عاج 
يساالم تن حقااوق املااااي العرف اا    ح اااة  ا راضااي قائماا    قااره وآخاارون واملاادعي العاااج   بل ااز 

وأقااارت الورقاا   .(٦٠)مجاع اا  وفروياا  تتعلااة  مللا اا اً وأاااا ت شاائ حقوقاا املااااي   مقايعاا  تول اادو،
إىل أن ا ااااام االتقاااااقي ألاااازج حاوماااا  بل ااااز  ااااذلت بت ديااااد وةاياااا  اتلاااااات املااااااي  ١املشاااارت   

وحقوقهم ا خره ال اقئ  عن ا  اة  العرف ا  لألراضاي واالمت ااع عان التادخل   هاذه ا قاوق   
أن اً والحباات أياباا .(٦١)موافقاا  املااااي ماان خااالا عمل اا  تشاااور جمدياا حالاا  عاادج ا صااوا علاا  
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 ا ااام االتقاااقي اقاارتن  لتاازاج ماتااوب ماان ا اوماا  قاادو يب عاا  ا قااوق املي ااد ، وقاادو جاادوالً 
بعاد ثاالم سا وات مان اً، لعمل   ترس م حدوو ا راضاي. وع ارت أن ا اوما  مل ُتارة تقادماً ةم  

ضاااع التااادابري التشاااريع   أو اإلواريااا  أو  ريهاااا مااان التااادابري الالةمااا  صااادور ا اااام االتقااااقي،   و 
ع هااذه لتع ااني حاادوو أراضااي املااااي أو ترساا مها، أو إصاادار ساا دات ملا اا  هلااا، أو توضاا   وضاا

 .(٦٢)ا راضي وةايتها بشال آخر
إبنشاااااااأل جل اااااا  حقااااااوق املااااااااي   ا راضااااااي   تول اااااادو    ١ونوهاااااات الورقاااااا  املشاااااارت    -3٨
بوصقها آل   حاوم   لت ق ذ ا ام االتقااقي. ب اد أااا الحبات أن اللج ا  رأت أن  ٢٠١٦ عاج

ا اوماا  وحاادها هااي الااىل هلااا أن ُتاادو   ق اا  ت ق ااذ ا ااام االتقاااقي واجلهاا  الااىل ي بةااي التشاااور 
إىل أن اللج اا  مل جتتمااع، م ااذ إنشااائها، سااوه ماارتني مااع اً معهااا   هااذه العمل اا . وأقااارت أياباا

بل ااز علاا  توضاا    ١وحثاات الورقاا  املشاارت    .(٦3)ب املااااي امل تخبااني حسااي ا صااواعو اثلااي قاا
والي  اللج   حىت تتمان من العمل   قرا   ماع اثلاي قاعوب املاااي امل تخباني حساي ا صاوا 
علااا  اعتمااااو س اساااات تشااااور جمديااا  وإاااااو يريقااا  فعالااا  لرتسااا م حااادوو أراضاااي املاااااي وإصااادار 

بل ااز علاا  االمت اااع عاان التصاار   ١علاات ا ااني، حثاات الورقاا  املشاارت   ساا دات ملا تهااا. وحااىت 
التصري  أو السماح  يرا  اثلث   لتصر ، بطرق قد تابر بوجوو املمتلااات الواقعا  واخال  أو

 .(٦4)داج هذه املمتلاات أو التمتع هباامل طق  اجلةراف   الىل تشةلها قعوب املااي أو  ستخ
وأوصا  املر ااز االستشااري بل ااز  ل باار   إوراج اعارتا  وسااتوري تقاوق امللا اا  ي طبااة  -39

 عل  الشعوب ا صل   وقعي  اريقوت، وا اع تدابري ملموس  تت   هلذه الشعوب اارس  الواليا 
 .(٦٥)القابائ   عل  أراض ها التقل دي 

 (٦٦)املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوأل واملشروون واخل اً   
إىل أن قاانون بل از للهجار  قبار وخاوا البلاد علا  املهااجرين  ٢أقارت الورقا  املشارت    -4٠

من املثل ات واملثل ني ومزووجي امل ل اجل سي ومةايري اهلويا  اجل ساان  . وأوصات بل از بتعاديل أي 
 ماااااو  ماااان هااااذا القااااانون تشااااجع أو تعاااازة املمارسااااات التم  زياااا    اهلجاااار  وإنشاااااأل آل اااا  لتقاااادمل

 .(٦7)الشااوه يسهل اللجوأل إل ها
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