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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةلتاسعةالدورة ا
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

فوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته امل       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بروين دار السالم    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
التعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقـارير املفوضـية          اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات و     

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

 يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          وال. ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
و منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات         وقد ذُكرت على حن   . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  مل ُتقبل/ عليهاُيصدقمل    بعد االستعراضاملتخذةاإلجراءات    أثناء اجلولة السابقةاحلالة يف  

 أو االنضمامالتصديق أو 
  اخلالفة

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
أشكال التمييز ضـد املـرأة      

)٢٠٠٦(  
ــل  ــوق الطف ــة حق اتفاقي

)١٩٩٥(  
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل بـشأن     
ل بيــع األطفــال واســتغال

األطفال يف البغاء ويف املـواد      
  )٢٠٠٦ (اإلباحية

اتفاقية حقوق األشـخاص    
توقيع فقـط،    (ذوي اإلعاقة 

٢٠٠٧(  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع  
  أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق
  سيةاملدنية والسيا

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق
املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء

  عقوبة اإلعدام
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه
من ضروب املعاملة أو العقوبـة
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
ه مـنمناهضة التعذيب وغـري   

القاسيةضروب املعاملة أو العقوبة     
  أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك

  األطفال يف املنازعات املسلحة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع

  أسرهم العمال املهاجرين وأفراد
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع

  ختفاء القسرياألشخاص من اال
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  مل ُتقبل/ عليهاُيصدقمل    بعد االستعراضاملتخذةاإلجراءات    أثناء اجلولة السابقةاحلالة يف  

أو اإلعالنات  /التحفظات و 
  أو التفامهات/و

اتفاقية القضاء على مجيـع     
 أشكال التمييز ضد املـرأة    

 ٢حتفظ عام، يشمل الفقرة     (
 مـن   ١ والفقرة   ٩من املادة   

  )٢٠٠٦، ٢٩املادة 
حتفظ (اتفاقية حقوق الطفل    

 ١٤عام، يشمل الفقـرات     
  ) ١٩٩٥، ٢١ و٢٠و

    

ــشكوى   ــراءات ال إج
راءات ـ واإلج والتحقيق
  )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    
  أشكال التمييز العنصري

الربوتوكول االختيـاري للعهـد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري امللحـق

بـاحلقوقبالعهد الدويل اخلاص    
  املدنية والسياسية 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
القضاء على مجيع أشكال التمييز

  ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه
من ضروب املعاملة أو العقوبـة
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي

  اتالبالغ
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
الربوتوكول االختياري التفاقيـة

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع

  األشخاص من االختفاء القسري



A/HRC/WG.6/19/BRN/2 

GE.14-10929 4 

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  مل ُيصدق عليها  ات املتخذة بعد االستعراضاإلجراء  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
التصديق أو االنضمام أو   

  اخلالفة
اتفاقيات جنيف املعقـودة يف     

 ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢
وبروتوكوالها اإلضافيان األول 

  )٥(والثاين
 ١٣٨االتفاقية األساسية رقم    

  )٦(ملنظمة العمل الدولية
اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة     

  التمييز يف جمال التعليم

  )٨(بروتوكول بالريمو  )٧(١٨٢تفاقية منظمة العمل الدولية رقم ا
اتفاقية منع جرمية اإلبـادة

  اجلماعية واملعاقبة عليها
االتفاقيات األساسية ملنظمة
العمل الدوليـة باسـتثناء

  )٩(١٨٢ و١٣٨االتفاقيتني 
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني

  )١٠(وعدميي اجلنسية
ــي ــا األساس ــام روم نظ

  ة اجلنائية الدوليةللمحكم
اتفاقيتا منظمة العمل الدولية

  )١١(١٨٩ و١٦٩
الربوتوكول اإلضايف الثالث
التفاقيات جنيـف لعـام

١٢(١٩٤٩(  

 باملالحظات العامة الـيت   حتيط مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني علماً         -١
املعنية بالقضاء على التمييز    قدمتها حكومة بروين دار السالم إىل جلنة حقوق الطفل واللجنة           

ضد املرأة، ولكنها توصي بأن تراجع احلكومة حتفظاهتا العامة على هاتني االتفاقيتني من أجل              
حتسني حالة املساءلة عن االلتزامات الدولية، وأن تستعرض تشريعاهتا الوطنية لتكون متوافقة            

  .)١٣(مع االتفاقيات املذكورة أعاله ومع االلتزامات الدولية
 أن بروين دار الـسالم    ) اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     وذكرت    -٢

، وذلـك منـذ     ١٩٦٠عضو يف اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعلـيم لعـام             
توصـية  ولكنها مل تقدم تقارير إىل اليونسكو عن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ              . ١٩٨٥ عام

 يف إطـار املـشاورة      ١٩٦٠ لعـام    كافحة التمييز يف جمـال التعلـيم      اخلاصة مب  اليونسكو
، واملشاورة الـسابعة للـدول      )١٩٩٩-١٩٩٤اليت مشلت الفترة    (للدول األعضاء    السادسة

اليت مشلت  (، واملشاورة الثامنة للدول األعضاء      )٢٠٠٥-٢٠٠٠مشلت الفترة    اليت(األعضاء  
  .)١٤()٢٠١١-٢٠٠٦الفترة 

 خطـوات    أن حكومة بروين دار السالم قد اختذت مؤخراً        أيضاًوذكرت اليونسكو     -٣
املتعلقة حبماية التـراث  هامة يف سبيل محاية احلقوق الثقافية من خالل التصديق على االتفاقية       

  .)١٥(٢٠٠٣ لعام محاية التراث الثقايف غري املادي واتفاقية ١٩٧٢ لعام الثقايف والطبيعي العاملي
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لالجئني إىل أنه على الرغم من عـدم وجـود الجـئني            وأشارت مفوضية شؤون ا     -٤
 اخلاصة بوضع   ١٩٥١، فإن من شأن االنضمام إىل اتفاقية عام         وملتمسي جلوء يف البلد حالياً    

 أوضح حلكومة    وإنشاء إطار قانوين وطين أن يضع أساساً       ١٩٦٧الالجئني وبروتوكوهلا لعام    
ني يف حال التمس أي شخص اللجوء إليها يف بروين دار السالم يف توفري احلماية الدولية لالجئ

ويف هذا السياق، أوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تنضم بروين دار السالم إىل             . املستقبل
 لالجئني ليضع إجراءات حتديد مركز الالجـئ         وطنياً االتفاقية وبروتوكوهلا وأن تسن قانوناً    
  .)١٦(وينص على حقوق الالجئني يف البلد

 يف اتفاقية   وضية شؤون الالجئني أن بروين دار السالم ليست عضواً        كما ذكرت مف    -٥
 بشأن خفض حاالت    ١٩٦١ املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية أو اتفاقية         ١٩٥٤عام  

 أقوى ملنع حاالت انعدام اجلنـسية       وسيضع االنضمام هلاتني االتفاقيتني إطاراً    . انعدام اجلنسية 
دام اجلنسية على األفراد واجملتمع عن طريق ضمان املعايري         وخفضها وجتنب اآلثار الضارة النع    

  .)١٧(الدنيا ملعاملة عدميي اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، وفق آخر تعديالته    ١٩٥٩أشارت اليونسكو إىل أن دستور بروين دار السالم لعام            -٦

 بـالتعليم أو مبـدأ       وال يتضمن أي أحكام تتعلـق      ،، ال يضمن احلق يف التعليم     ٢٠٠٨عام  
  .)١٨(التمييز عدم
 إىل أن اإلطار التشريعي األساسي للتعلـيم يف بـروين دار        وأشارت اليونسكو أيضاً    -٧

الـذي  ،  )٥٥الفصل   (١٩٨٤لعام  ) املدارس غري احلكومية  (السالم يتألف من قانون التعليم      
 التعليم اإللزامي   ؛ ومرسوم ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١مرسوم التعليم الصادر يف     ألغاه  
جملس  (١٩٨٤؛ وقانون التعليم لعام     ٢٠٠٦؛ ومرسوم مركز رعاية الطفولة لعام       ٢٠٠٧لعام  

  .)١٩()االمتحانات يف بروين

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
يل املواليد، ولكنها   نوهت مفوضية شؤون الالجئني جبهود بروين دار السالم يف تسج           -٨

 عن تـسجيل    أوصت بأن تواصل احلكومة برناجمها للتوعية، الذي قدمت من خالله عروضاً          
املواليد، وأن تقّيم مدى احلاجة إىل تغطية املزيد من املناطق يف البلد أو إىل اختاذ املزيـد مـن         

  .)٢٠(اخلطوات من أجل ضمان إمكانية قيام اجلميع بتسجيل املواليد
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢١(التعاون مع هيئات املعاهدات    

  حالة اإلبالغ    

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق 
آخر تقرير قدم منذ    
  االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية 

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة 

مل ينظر بعد يف التقريـرين        –  ٢٠١٣  –
  األويل والثاين

تأخر تقدمي التقريرين الثاين      –  – ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول  جلنة حقوق الطفل
. ٢٠٠٨والثالث منذ عـام     

وتأخر تقدمي التقرير األويل    
الربوتوكول االختياري  عن  

التفاقية حقوق الطفل بشأن    
بيع األطفـال واسـتغالل     

غاء ويف املواد   األطفال يف الب  
  .٢٠٠٨ منذ عام اإلباحية

  )٢٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

 ال يوجد ال يوجد  دعوة دائمة

 ال يوجد ال يوجد  الزيارات اليت جرت

 ال يوجد ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 ال يوجد ال يوجد  لب إجراؤهاطُ الزيارات اليت

 .ُوجهت رسالة واحدة خالل الفترة قيد االستعراض، ومل ترد عليها احلكومة الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 أن اآلباء فقط، وفق قانون اجلنـسية يف بـروين،         الحظت مفوضية شؤون الالجئني     -٩

ويف هذا الصدد، أوصت مفوضية شؤون الالجئني بـأن    . بإمكاهنم إكساب اجلنسية ألطفاهلم   
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تقوم بروين دار السالم بإصالح قانون اجلنسية ملعاجلة شواغل جلنة حقوق الطفـل املتعلقـة               
  .)٢٣(هلم اجلنسيةباملساواة بني املرأة والرجل يف القدرة على إكساب أطفا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
جلنة اخلـرباء املعنيـة بتطبيـق        ، طلبت   ٢٠١١يف سياق طلبها املباشر املعتمد عام         -١٠

 مبنظمة العمل الدولية من احلكومة مضاعفة جهودها الرامية إىل ضمان             االتفاقيات والتوصيات 
جتار هبم وتقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيز قـدرة          الرصد الفعال لبيع األطفال واال    

كما طلبت من احلكومة تقدمي معلومات عن       . مسؤويل اهلجرة على مكافحة االجتار باألطفال     
تنفيذ أحكام مرسوم مكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم اليت حتظر بيع األطفال واالجتـار             

عن عدد االنتهاكات املبلغ عنها وطابعهـا،       هبم، مبا يشمل على وجه اخلصوص إحصاءات        
  .)٢٤(وعن التحقيقات واحملاكمات واإلدانات والعقوبات املفروضة

  فاعالً ويف طلبها املباشر، أشارت جلنة اخلرباء إىل أن بروين دار السالم ال متلك نظاماً               -١١
نب، والسيدات   على ضحايا االجتار من بني الفئات الضعيفة مثل العمال األجا          للتعرف رمسياً 

واألطفال األجانب العاملني يف البغاء، وأن احلكومة ال تدرب مسؤوليها يف جمال التعرف على              
كما الحظت أن أطفال العمال املهاجرين يتعرضون بشكل كبري خلطر الوقوع           . ضحايا االجتار 

 ضمان محاية  من أجلضحية البيع واالجتار، وطلبت من احلكومة اختاذ تدابري فعالة وحمددة زمنياً        
  .)٢٥(هذه الفئة من األطفال من هذا األمر الذي يعد من أسوأ أشكال عمل األطفال

الحظت اللجنة أن استخدام األطفال دون سن الثامنة عشرة ألغراض البغاء، أي من               -١٢
 عن ذلك، الحظت أن تشغيل وعرض الفتيـات         وفضالً. خالل عميل، يبدو أنه غري حمظور     

رت اللجنـة   وذكّ.  وفق التشريع الوطين   ما يبدو حمظوراً  على   هو فقط    دون سن الثامنة عشرة   
 تقضي بأن تكفل الدول ١٨٢من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) ب(٣احلكومة بأن املادة 

 على استخدام األوالد والبنات على السواء، ممن هم دون سـن الثامنـة               باتاً األعضاء حظراً 
ومن مث طلبت اللجنة من احلكومة اختـاذ        . راض الدعارة عشرة، أو تشغيلهم أو عرضهم ألغ     

التدابري الالزمة لضمان حظر استخدام أو تشغيل أو عرض األوالد والبنات على السواء ممـن             
  .)٢٦(هم دون سن الثامنة عشرة، ألغراض الدعارة

 اً أنه ال يوجد على ما يبدو يف القوانني احمللية حكم حيظر حتديد            وذكرت اللجنة أيضاً    -١٣
استخدام األطفال أو تشغيلهم أو عرضهم إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية حسبما       

وطلبت اللجنة من احلكومة أن تذكر التـدابري        . ١٨٢من االتفاقية رقم    ) ب(٣تقتضيه املادة   
املتخذة أو املتوخاة لضمان حظر استخدام أو تشغيل أو عرض األوالد والبنـات دون سـن                

  .)٢٧( إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحيةالثامنة عشرة
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 عن ذلك، طلبت اللجنة من احلكومة اختاذ التدابري الالزمة لـضمان إتاحـة              وفضالً  -١٤
بيانات كافية وحمدثة عن انتشار أسوأ أشكال عمل األطفال يف البلد، وال سـيما بالنـسبة                

ومات وأية معلومات إضافية متاحة     كما طلبت من احلكومة توفري تلك املعل      . لالجتار باألطفال 
 األطفال من طابع ومدى واجتاهـات، وعـدد األطفـال           لعما تتسم به أسوأ أشكال عم     

ويتعني تصنيف املعلومات حسب العمر     . ١٨٢املشمولني حبماية التدابري املنفِّذة لالتفاقية رقم       
  .)٢٨(ونوع اجلنس قدر اإلمكان

  حرية التعبري  -جيم  
أن حرية التعبري وحرية الصحافة ختضعان لقيود يف بـروين دار           الحظت اليونسكو     -١٥

جيعل احلصول  ) 1958/2001(فمرسوم الصحف احمللية    . السالم مبوجب أحكام قانونية متنوعة    
وميكن للوزير أن   .  إلنشاء أي صحيفة    إلزامياً على تصاريح نشر سنوية من وزير الداخلية أمراً       

يرفض منح التصاريح أو يعلقها أو يلغيها دون إبداء األسباب ودون أن ختضع قراراته تلـك                
  . )٢٩(لالستئناف أو املراجعة القضائية

وأشارت اليونسكو أن قانون مكافحة الشغب يتضمن عقوبة تصل إىل السجن ثالث   -١٦
والحظـت  . مبا يشمل املواد اليت تنتقد األسرة امللكيـة       سنوات على نشر مواد تثري الشغب،       

 أن قانون املنشورات غري املستصوبة ميكّن الوزير من حظر استرياد أو بيع منـشورات                أيضاً
باإلضافة إىل ذلك، يسمح قانون األمـن الـداخلي للـسلطات           . تعترب يف غري الصاحل العام    

 عامني وميكن مدها إىل أجـل غـري     باحتجاز األشخاص دون هتمة أو حماكمة ملدة تصل إىل        
  .)٣٠(مسمى بذريعة حفظ النظام العام

والحظت اليونسكو كذلك جترمي التشهري، حيث تصل عقوبته إىل السجن مخـس              -١٧
  .)٣١( من قانون العقوبات٥٠٠سنوات مع الغرامة، وذلك مبوجب املادة 

 أن تتماشـى    وأوصت اليونسكو بأن تنفذ بروين دار السالم إصالحات من أجـل            -١٨
قوانينها وممارساهتا مع املعايري الدولية حلرية الصحافة وحرية التعبري، مبا يشمل قانون مكافحة             

وقانون املنشورات غري املستـصوبة وقـانون     ) 1958/2001(الشغب ومرسوم الصحف احمللية     
ى وأوصت اليونسكو كذلك بتشجيع بروين دار السالم عل       . األمن الداخلي وقانون العقوبات   

الشروع يف وضع قانون حلرية اإلعالم يتماشى مع املعايري الدولية، واستحداث آليات ذاتيـة              
  .)٣٢(التنظيم لوسائط اإلعالم

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -دال  
من اتفاقية  ) د(٣مل الدولية احلكومة بأن املادة      ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة الع       -١٩
 تقضي بأال يقوم األطفال دون سن الثامنة عـشرة بأعمـال     ١٨٢نظمة العمل الدولية رقم     م
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يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها، إىل اإلضـرار بـصحتهم                
سالمتهم أو سلوكهم األخالقي، وبأن ذلك ينطبق على املشاريع الصناعية وغري الصناعية             أو

للجنة من احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لوضع واعتماد قائمة حتدد           وطلبت ا . على السواء 
أنواع األعمال اخلطرة احملظورة على األشخاص دون سن الثامنة عشرة، وذلك بالتشاور مع             

ويف هذا الصدد، طلبت اللجنة من احلكومة . منظمات أرباب العمل واملنظمات العمالية املعنية   
ان وزير العمل قد حدد أي مشروع صناعي حيظر فيـه عمـل             كذلك أن تشري إىل ما إذا ك      

  .)٣٣(صغار السن
 باملعلومات الواردة من احلكومة بأن اجمللس الوطين للطفولـة،    وأحاطت اللجنة علماً    -٢٠

، مسؤول عن رصد القواعـد واألنظمـة        ٢٠٠١ عام   الذي مت إنشاؤه وبدء العمل فيه رمسياً      
احلكومة تقدمي معلومات عن دور اجمللس فيما يتعلق مبنع         املتعلقة باألطفال، ولكنها طلبت من      

  .)٣٤(أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها وعن النتائج احملققة

  احلق يف التعليم  -هاء  
، الـيت   ١٩٩٢أشارت اليونسكو إىل إبراز احلق يف التعليم يف السياسة التعليمية لعام              -٢١

 ٦سنة للتعليم قبل املدرسي، و    :  سنة على األقل   ١٢دة  يوفَّر مبوجبها التعليم جلميع األطفال مل     
لتعلـيم الثـانوي    للتعليم اإلعدادي، وسنتان    ل سنوات   ٣سنوات للتعليم االبتدائي الرمسي، و    

  .)٣٥(التقين/التعليم املهين أو
وأوصت اليونسكو بتشجيع بروين دار السالم على تنفيذ مشاريع وأنشطة التوعيـة              -٢٢

قف التمييزية، وتعزيز حق اجلميع يف التعليم، وزيادة جهودها الرامية إىل من أجل مكافحة املوا   
  .)٣٦(النهوض بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

  احلقوق الثقافية  -واو  
 يتعلق باحلاجـة إىل زيـادة        رئيسياً  لليونسكو، حتدياً  تواجه بروين دار السالم، وفقاً      -٢٣

وال سيما أفراد اجملتمع واحلكومة واملنظمات غري احلكوميـة         قدرات اجلهات املعنية الرئيسية،     
ويتعلق ذلـك   . وغريها من املنظمات، يف جمال آليات محاية تراثها الثقايف املادي وغري املادي           

 حبماية التراث الثقايف غري املادي، حيث تواجه بروين دار السالم عدة حتديات من بينها       حتديداً
 التمويل الوطين وعلى اخلربات املتاحة للمجال احملدد اخلـاص          احلصول على القدر الكايف من    

حبماية تراثها الثقايف غري املادي، واحلاجة إىل وضع أطر قانونية ومؤسسية حلماية هذا التراث              
وتوفري قدر أكرب من القدرات واملعارف لدى املوظفني احلكوميني واملنظمات غري احلكوميـة             

  .)٣٧( محايتهوالفئات اجملتمعية املشاركة يف
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -زاي  
 بتقارير احلكومة اليت تفيد بعدم وجود الجئني        أحاطت مفوضية شؤون الالجئني علماً      -٢٤

، بلـغ   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣٠وأفادت احلكومة بأنه يف     . أو ملتمسي جلوء يف البلد    
 احلكومـة   ما أشارت املفوضـية إىل أن     ك. )٣٨( أشخاص ٢١ ٠٠٩عدد عدميي اجلنسية فيها     

 على إحصاءات عن عدد عدميي اجلنسية املسجلني املقيمني بـصفة           ٢٠١٢أطلعتها منذ عام    
  .)٣٩(دائمة يف البلد، مبا يشمل عدد عدميي اجلنسية الذين اكتسبوا جنسية بروين دار السالم

ومة بروين دار   وبذلك، رحبت مفوضية شؤون الالجئني باخلطوات اليت اختذهتا حك          -٢٥
وأفادت التقارير  . السالم من أجل تيسري إدماج وجتنيس عدميي اجلنسية من املقيمني الدائمني          

 ٢٠٠٩ قد اكتسبوا جنسية بروين دار السالم يف الفترة ما بني بداية عام               شخصاً ٢ ٤٢٠بأن  
  .)٤٠( نتيجة لذلك٢٠١٢وهناية عام 
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