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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاملتقرير 

 والثالثون الدورة الثالثة
 2019 أاير/مايو 6-17

اع صووواحاة املةوولأة  شووو ن ة موووجل ا  وومووو و ورتوواع املعلومووواع املقدموو  
 * روين دار السالم

 تقرير مفوضية األمم املتأدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ماااا   9ماااا  ماااا  امل لومااااا  املقد التقرياااار مااااوقااً لور ااااا يتضاااام  االساااات راد الاااادوري ال ااااام   و 
إىل االسات راد الاادوري ال اام ، وهااو مقاّد  و زااق  ماوقا  ق ااداً  (1)اجلهاا  اااح   املحاال  

 ابحلد األ حى ل دو القلما  

 صاحاة املةلأةاملعلوماع املقدمة مجل ا  اع  -اثنياا  
حلقوووووق  ع واهليئوووواع الدوليووووةوالتعوووواون موووو  ا ليووووا (2)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
أن باارود وار السااال  ض  سضااإ سااوة إىل صالصاا  ماا  اااقو   3الحظااا الور اا  امل اا     -2

علااى ع ااع أزااقاي التم  ااا  ااد ا فا  اا  القضااا   األمااإ املت ااد  األساساا   حلقااوق اإلنسااان، وهاا 
د وار حقااوق اللفاا   وض  حاادّ ق باارو ، وا فا  اا  ا فا  اا  حقااوق األزااياا عوي اإلعا اا املاارأ ، و 

ساهضااا  الت اااذي  و اااب  مااا   اااروع امل املااا  أو ال قوبااا  القاسااا   أو ا فا  ااا  م الساااال  ب اااد علاااى
ال هااد الاادوا ااباااا ، و ال هااد الاادوا ااباااا ابحلقااوق املدن اا  والس اساا  و ، الالإنسااان   أو امله ساا 

ع أزاقاي التم  اا اال فا  ا  الدول ا  للقضاا  علاى ع ا، و ابحلقوق اال تحاوي  واالقتماع   والثقاف  
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 والحظااا  (4)اال فا  اا  الدول اا  حلماياا  حقااوق ع ااع ال ماااي املهاااقري  وأفااراو أساارهإ، و ال سحااري
م  التوا ا ، ب د أهنا ض  ق    وا ا   ثب   دعو اً   ب اً  أن برود   لا عدو 1 الور   امل    

النضااما  إل هااا  وماا  إىل   امهااا ابلتحااديى علااى لتلاا  الحااقو  الدول اا  حلقااوق اإلنسااان أو اب
أو  بااا اصستااا وصالصااا  وااا    لقتهااا باارود ب اا ن التحااديى علااى اااقو  وول اا  حلقااوق اإلنسااان

، وض  ق ااا  قسااااً قائ ااااً  االنضاااما  إل هاااا، ض  ق ااا  ساااوة قاااس  واااا ا ، و  لاااا اصستاااا   اااوالً 
اا ابحلقاوق ال هد الادوا اابا ابلتحديى على 1الور   امل      وع ري   وا   أخرة  وأواا

واال فا  اا  ، وال هااد الاادوا ااباااا ابحلقااوق اال تحاااوي  واالقتماع اا  والثقاف اا  املدن اا  والس اساا  ،
واال فا  ااا  الدول ااا  حلمايااا  حقاااوق ع اااع ، الدول ااا  للقضاااا  علاااى ع اااع أزاااقاي التم  اااا ال سحاااري

ابلتحاديى علاى  2    الور ا  امل او  1 الور   امل ا    وأواا  (5)ال ماي املهاقري  وأفراو أسرهإ
ا فا  ااااا  مساهضااااا  الت اااااذي  و اااااب  مااااا   اااااروع امل املااااا  أو ال قوبااااا  القاسااااا   أو الالإنساااااان   أو 

( Nonkiling Global for Centerومر اااا الال تااا  و ال ااااض ) 2الور ااا  امل ااا    وأوااااا   (6)امله سااا 
والربو و اوي االخت اااري  اساا  ال هاد الاادوا اابااا ابحلقااوق املدن ا  والس  ابلتو  اع والتحاديى علااى

ال فا  اا  ابلتحاديى علاى ا الال تا  و ال اااضومر اا  1الور ا  امل اا     وأوااا  (7)الثااد املل اى باا 
  (8)الدول   حلماي  ع ع األزياا م  االختفا  القسري

ا فا  اا  مساع قر اا   ابلتحاديى و أ اارع فراا   قساا  علاى مر ااا الال تا  و ال اااضوأوااى  -3
  (9)و  اجلماع   وامل ا    عل هااإلاب
 1951أبن  حّدق برود وار السال  على    م  ا فا    عاا   3وأواا الور   امل      -4

 1954(، وا فا  ااا  عاااا  1951)ا فا  ااا  عاااا   1967اابااااا  بو اااع الالقواااا وبرو و وهلاااا ل اااا  
املت لق  خبفض  1961ا  (، وا فا    ع1954ب  ن و ع األزياا عد   اجلسس   )ا فا    عا  

  (10)(، وأبن  سّفذها  سف ذاً  امالً 1961حاال  ان دا  اجلسس   )ا فا    عا  
وأحاطا احلمل  الدول   للقضاا  علاى األسال   السوويا  علمااً ماع التقادير أبن بارود وار  -5

مبوق اا  الااذي أُن ااوا  2016السااال  اااوّ ا لحااا   اارار اجلم  اا  ال اماا  ل مااإ املت ااد  و عااا  
واليااا  التفااااود ب ااا ن م اهاااد  األماااإ املت اااد  حلظااار األسااال   السوويااا   وأوااااا احلملااا  الدول ااا  

 م اهاااد  األماااإ املت اااد  حلظااار األسااال   السوويااا للقضاااا  علاااى األسااال   السوويااا  ابلتحاااديى علاااى 
  (11)2018أيلوي/س تمرب  26املو ّ   و 

ماا   باارود وار السااال  ا   ُاادما إىلأن عاادواً ماا  التوااا  3الور اا  امل اا     والحظااا -6
برو و وي مسع و مع وم ا  ا  االجتاار أق  و ع حد لالجتار ابألزياا ع  طريى االنضما  إىل 

ابألزااياا، وخباااا  السسااا  واألطفاااي، املقماا  ال فا  اا  األمااإ املت ااد  ملقاف اا  اجلر اا  املسظماا  
  (12)عرب الوطس  

مااا   9باارود وار السااال  حتفظهااا علااى املاااو   أبن  ساا   3وأواااا الور اا  امل اا     -7
  (13)ا فا    القضا  على ع ع أزقاي التم  ا  د املرأ 

و/أو لتل  املقارري  ااباااا بتوق   وعوا  لااير  ال لد إىل  1 وأواا الور   امل     -8
  (14)لتل  املقرري  اابااا ابالستجاب  للل ا  الاايرا  الوارو  م 
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 (15)ر الوطين حلقوق اإلنساناإلطا -ابء 
نظااا  احلقااإ امللقاا  أن باارود وار السااال   انااا  قااو  علااى  2الحظااا الور اا  امل اا     -9

  (16)حس  ال لق   م ا الدي  وعد هللاو عهد سللان برود، احلاج املللى 
  حلماياااً واف ااً أن وسااتور بارود وار السااال  ال يتضام  إطااار  1والحظاا الور اا  امل ا     -10

محاي  احلقوق   قف حقوق اإلنسان ملواطس ها، ابستثسا  حريتهإ الديس    فهو ال يتضم  أي مواو 
الفروي  األخرة، مث  احلى و حري  الت  ب، وحريا   قاوي  اجلم  اا ، واما ما  ال اولا    ماا أن 

تقل  أن   ماا  املسافساا  الس اساا    ااب موقااوو  و ال لااد، وال  قاا   موعااا  ا تمااع املاادد املساا
امل اا  اجلسساا  وا موعاا  امل س اا  مبسااائ   1الور اا  امل اا     وأواااا  (17)حبرياا  واخاا  حاادوو ال لااد

بت دي  الدساتور إلاااو ، رابل  أمإ قسوع زرق آس االتاب   ل ،واهلوي  اجلسسان   والت  ب اجلسساد
وحريا     الت  اب، وحريا  التسقا ،س   حلمايا  احلاراي  الفرويا   اب احلريا  الديس ا ، مباا و علا  حريا

ووّق  مر ا الال ت  و ال اض ندا   وايً إىل سللا  برود وار الساال  لقا    (18) قوي  اجلم  ا 
 ااادعو إىل عمل ااا    اااار    واسااا  ، مفتوحااا  جلم اااع املاااواطسا و ال لاااد، مااا  أقااا  إومااااج حقاااوق 

  (19)اإلنسان و وستورهإ

ة املتعلقوووة ققووووق اإلنسوووانا مووو  مرااووواة القوووانون الووودو  تنفيوووال االلتوامووواع الدوليووو - يم 
 السارياإلنساين 

 ةاملسائل الشامل -1 

 (20)املساوا  وعد  التم  ا  
أناا  علااى الاار إ ماا   لقاا  قااس  وااا ا  خااالي االساات راد  1 الور اا  امل اا    الحظااا -11

ياااا حقاااوق املثل اااا  واملثل اااا الااادوري ال اااام  األخاااب ف ماااا يت لاااى  هناااا  جتااار  املثل ااا  اجلسسااا   و  ا 
، وأحارار اهلويا  اجلسساان   وماووق  امل   اجلسس  ومغايري اهلوي  اجلسسان   وحامل  افا  اجلسساا

ض  ق   حقوم  بارود أايً مسهاا، وال  اااي املثل ا  اجلسسا     اق  ف االً إقرام ااً ي ا ابا  عل ا  ابلساج  
انون ال قااواب   وأحاطااا الور اا  علماااً أبن ماا   اا 377سااسوا  مبوقاا  املاااو   10ملااد   حاا  إىل 

برود وار السال   ر ا علاى التاامهاا ابملسااوا  باا اجلسساا وع ار  أن القاوانا  ساري علاى اجلم اع 
وون مت  ااا  وعااالو  علااى علاا ، ومسااذ  سف ااذ املرحلاا  األوىل ماا  نظااا   ااانون ال قااواب  املسااتمد ماا  

قرماً مبوقا   اانون بارود مالبس اجلسس اآلخر يُ ترب  ار دا ، أا ح 2013ال ري  ، و أاير/مايو 
وي ا ابااا  عل ااا  بااادفع  رامااا  أو ابلساااج  أو بقل هماااا  وس  ااام  التسف اااذ املقااا   للمااارحلتا الثان ااا  
والثالثاا  مااا  القاااانون املاااذ ور ال قاااع ال ااادد علاااى قااارائإ م  ساا ، و حاااا أن املرحلااا  الثالثااا  ساااتسّفذ 

ال قااواب  علااى ئقاارائإئ ماا     اا  ال ال ااا  اجلسساا   ابل ا اا  بااا عقوباا  اإلعاادا   وسااتسل ى هااذ  
  قوباا  علااى عاادو ماا    باارود احلاااا علااى اجللااد ابلسااو  ويااسق  ااانون ال ااالغا ماا  نفااس اجلااسس 

 هنااا  جتاار  املثل اا  اجلسساا  ، وار اادا  مالبااس اجلااسس اآلخاار،  1الور اا  امل اا     وأواااا  (21)اجلاارائإ
املستيدم  بغ   استهداف جمتمع املثل ا  واملثل اا وماووقا  امل ا  اجلسسا   و ب عل  م  ئاجلرائإئ

  (22)وأحرار اهلوي  اجلسسان   ومغايري اهلوي  اجلسسان   وحامل  افا  اجلسسا
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التاب ا   ،امل   اجلسس  واهلوي  اجلسساان   والت  اب اجلسساادوأفاو  ا موع  امل س   مبسائ   -12
اا  جتاار  ، أبن آساا ا رابلاا  أمااإ قسااوع زاارقل املثل ااا  واملثل ااا وماووقاا  باارود وار السااال  ُ واا 

، وال   دو مهتم   لغا  هاذ  القاوانا  والحظاا ا موعا  امل   اجلسس  ومغايري اهلوي  اجلسسان  
لمثل اااا  واملثل اااا وماووقااا  امل ااا  اجلسسااا  ومغاااايري اهلويااا  أن ئهاااذا اإلنقاااار حلقاااوق اإلنساااان ل

 علاااى أساااا  ماااا ااااري  ربيااار اً  ثاااب   وأحااارار اهلويااا  اجلسسااان   حاااامل  اااافا  اجلسساااااجلسسااان   و 
وعر اا أساول  متقدما  سا ق حها   (23)امل تقدا  الديس  ، واهلوي  الثقاف  ، والدفاع ع  السا او ئ

جملس حقوق اإلنساان أصساا  االسات راد،  ت لاى ابلسا   الاد   تمادها حقوما  بارود، عا  طرياى 
  ماع اآلل اا  الت ااوري  امل ا    باا الو ااال  )مثا  ا لاس الاوطق امل اق ابلقضاااي عملها الاراه

االقتماع اااا ( ماااا  أقاااا  السهااااود مبواطس هااااا عوي امل ااااوي اجلسساااا   واهلااااواي  اجلسسااااان   املتسوعااااا  
ومحايتهإ؛ وط     عم  ئاللجس  ااباا  امل س   ابلسالو  الالأخال ا ئ وفاى ماا أفااو  با  حقوما  

عملها إىل انتها   يؤوي الي الدور  الثان   لالست راد الدوري ال ام ، و     قف  أالبرود خ
حقاااوق األزاااياا عوي امل اااوي اجلسسااا   واهلاااواي  اجلسساااان   املتسوعااا ؛ و  ااا  ساااتت ام  حقومااا  

وانتقااو س اساا  الدولا  املت لقا  مب املا  املثل اا  الت ق  ا  برود مع احلاال  الد ُ ستيد  ف ها 
  ساا  ملضاايق  وإساقا  املااواطسا،   اهلوياا  اجلسساان   ثل اا وماووقا  امل ا  اجلسسا  ومغاايريوامل

  (24)وعلاا  ابللجااو  إىل القااوانا الغامضاا  )مااثاًل ئاةورا  عدالاا  ال ااري   ئ( واألسااال   األخاارة 
   وماووقااااملثل ااا  واملثل ااوأواااا مب اجلاا  انتها ااا  حقااوق اإلنسااان الااد يت اارد هلااا جمتمااع 

التثق   اهلاوف إىل مراعا  اجلان  اجلسساد،  ، بس   مسهااهلوي  اجلسسان   يامل   اجلسس  ومغاير 
ااا  إىل  الوحااادا  احلقوم ااا  امل س ااا ، وا ااااع خلاااوا  إللغاااا  القاااوانا الاااد  اااسق علاااى جتااار  املوقَّ

خاالي ابآلواع املمارس  اجلسس   ابل ا   با ال الغا، أو على األ   الت ريا  ااا ما  ح ا  اإل
وأوااا   (25)روي  و ارسا  ال الغا ابل ا ا ال ام     ال اري الت رد حلقوق اابحوا   الف
  ايااا ومحاياا  حقااوق ع ااع السسااا  واألطفاااي،  ا موعاا  أبن  تيااذ باارود اابلااوا  الالةماا  لقفالاا 

 الت  اااب اجلسساااادأزاااقاي اجلسساااان   و  عوو امل اااوي اجلسسااا   واهلاااواي  السساااا  واألطفااااي مبااا  فااا هإ
ا فا  ا  القضاا  علاى ع اع أزاقاي و املتسوع ، مبوق  التااماا  بارود الدول ا  الاد ُاادق عل هاا 

  (26)وا فا    حقوق اللف  التم  ا  د املرأ 
أن الدسااااتور تظاااار    ااااا أي أزااااياا الت ااااال  الاااادوا للاااادفاع عاااا  احلرياااا  والحاااا   -13
، وهاو مسااا  حقوم ا  م  سا  ون إ اهنإ ابلادي  اإلساالم  ووال ي لس املاليويستمون إىل عرق  ال

مااا ي لاا  حااد التم  ااا علااى أسااا  الاادي   وأواااى بت ايااا اجلهااوو الرام اا  إىل االعاا اف علااى  ااو 
  (27)السظر ع  انتمائهإ الديق ملمو  ابملساوا  و احلقوق جلم ع املواطسا، بحرف

ر السااااال ، ابعت ارهااااا وولاااا  عضااااو و األمااااإ أن باااارود وا 3الور اااا  امل اااا     والحظااااا -14
اح ا  حقوق اإلنسان واحلراي  ملاابم  مبوق  م ثاق األمإ املت د  ابل م  على إزاع   املت د ،

  األساسا   للجم ااع باال مت  ااا بسا   ال اارق أو اجلاسس أو اللغاا  أو الادي  ومراعاعااا و ال ااض أعااع
والس اساا  املت لقا  ابجلسسا   و بارود وار الساال   ومع علا ، فا ن التم  اا ال سحاري و القاوانا

و بارود  م  اإلصس   الحا س   ابإل اما  الدائما  واجلسسا  األزياا ال يااي ي ق  عائقاً أما  متتع 
  (28)وار السال 
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 يةاحلقوق املدنية والسياس -٢ 

 (29)حى الفرو و احل ا  واحلري  واألمان على زيح   
 االسات راد الادوري و أن بارود رفضاا 2 الور ا  امل ا   و  1  ا   لور   املالحظا ا -15

ع ااع التوااا ا  التسااع الااد  اادعوها إىل إلغااا  عقوباا  اإلعاادا  أو احلفااا   2014ال ااام  ل ااا  
على و   ال م  اذ  ال قوب  بغ ا  إلغائهاا  وُأزاباب إىل أن القاوانا  تضام  أحقامااً زا    ام  

، فاا ن هااذ  1957إ ماا  أن باارود ض  سفااذ عقوباا  اإلعاادا  مسااذ عااا  عقوباا  اإلعاادا   وعلااى الاار 
ال قوباا  ال  ااااي ساااري  و  ااوانا ال لااد و ب ااض احلاااال ، علااى أسااا  أن إلغااا  عقوباا  اإلعاادا  
ااا    لااا س إلاام ااااً مبوقااا  القاااانون الااادوا  وأُعااارع عااا  زاااوا   إةا  عاااد  اسااات فا  القائمااا  املوسَّ

عت اا    ااانون ال قااواب  املسااتمد ماا  ال ااري  نظااا   ابإلعاادا  مبوقاا للجاارائإ الااد ي ا اباا  عل هااا 
 2 الور ا  امل ا    والحظاا  (30)الس او الاذي تادو  القاانون الادوائأزد اجلارائإ خلاور ئ علاى 

أن م  امل  ف ب  أبن برود وار السال  أو فا ال م  ف ل اً ب قوب  اإلعدا  و اد أُصاق عل هاا ااذا 
اجلارائإ الاد و  ام   مها ال  ااي ُ حدر حقإ اإلعدا  زسقاً علاى الساا   اابحوا،  ب أن حما 

ي ا اب  عل ها ابإلعدا  زسقاً، ابإل اف  إىل القت  ال مد واجلارائإ املتحال  ابإلرهااع، االختلااف، 
نظااا   ااانون ال قااواب  املسااتمد ماا   3واالجتااار ابملياادرا  وح اااة  املياادرا   وو إطااار املرحلاا  

ساا  ا اب  علااى اجلاارائإ التال اا  ابإلعاادا  رعاااًو الاااال، واللااوا ، واال تحاااع، والاارو ، ، ماا  ال ااري  
  (31)وإهان  اإلسال  والتجدي ،

، 7أن عقوب  اإلعادا  إلاام ا  مبوقا   اوانا بارود، الفحا   2 الور   امل    والحظا  -16
و السهاياا  إىل سااللان ، ولقاا   اارار  سف ااذ احلقااإ عائااد 25و ااانون اإلقاارا ا  اجلسائ اا ، الفحاا  

، ُحقاااإ علااااى 2014بااارود  ومساااذ االسااات راد الااادوري ال اااام  األخاااب الاااذي ُأقاااري و عاااا  
زيحاااااا ابإلعااااادا ، علاااااى قر ااااا  القتااااا  ال ماااااد ابلسسااااا   إىل ال ااااايق األوي، وقااااارائإ  ت لاااااى 

 2   الور   امل    وأواا  و المها م  الرعااي األقان   ابمليدرا  ابلسس   إىل ال يق الثاد
رمس اً وعلى الفور مته داً إللغاا  هاذ  ال قوبا ، و ف ا  ع اع ب قوب  اإلعدا  ابعتماو و   ال م  

أحقااا  اإلعاادا  احلال اا  لتحاا ح أحقاماااً ابلسااج ، نظااراً إىل أن باارود ض  ق اا  التوااا ا  املقدماا  
س إلاام اااً خااالي االساات راد الاادوري ال ااام  السااابى، باا  أ ااد  أن إلغااا  عقوباا  اإلعاادا  ئلاا 
نظاااا   ااااانون مبوقااا  القاااانون الاااادوائ  وورو و الور ااا  رو علااااى هاااذا االوعااااا  ابل   اااا علااااى أن 

يااسق علااى  سف ااذ عقوباا  اإلعاادا  رعاااً، وهااو أماار تظاار  القااانون  ال قااواب  املسااتمد ماا  ال ااري  
  أو  اااااب  مااااا   اااااروع امل املااااا  أو ال قوبااااا  القاسااااا الااااادوا ألنااااا  يسااااادرج و إطاااااار الت اااااذي  أو 

نظاا   اانون ال قاواب  املساتمد ما   3، ولذل  أواا الور ا   لغاا  املرحلا  الالإنسان   أو امله س 
وم اايب القاانون الادوا املت لقا  القانون ملوا مت  مع ا فا    مساهضا  الت اذي   و  دي  م  ال ري  

أو الالإنسااااان   أو ب قوبااا  اإلعاااادا  والت ااااذي  أو  ااااب  ماااا   ااااروع امل املاااا  أو ال قوباااا  القاساااا   
امله سااا ؛ وحظااار فااارد عقوبااا  اإلعااادا  علاااى أي قر ااا  مااا  اجلااارائإ الاااد ض يث اااا ف هاااا أن املاااتهإ 
ار قااا  القتااا  ال ماااد، مباااا يتساااى ماااع امل اااايب الدول ااا  حلقاااوق اإلنساااان؛ وإلغاااا  عقوبااا  اإلعااادا  

  بديلاا ، مااع اإللاام اا ، ومااسح القضااا  الااذي  يحاادرون األحقااا  الساالل  التقديرياا  لفاارد عقااواب
  (32)املدعى عل  األخذ و االعت ار و ائع ومالبسا  اجلر   وظروف 

عااا  القلاااى إةا  اإلمقان ااا   1وأعرباااا ال ااا ق  الدول ااا  حلقاااوق اللفااا  والور ااا  امل ااا     -17
وال قااع  ابلساج  مادة احل اا  امل روع  حال ااً ابحلقاإ علاى األطفااي ماا وون سا  الثامسا  ع ار 
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 سف ااذاً  اااماًل، سااُت تمد عقوباا   نظااا   ااانون ال قااواب  املسااتمد ماا  ال ااري  ا نُاّفااذ ال اادد  وإعا ماا
اإلعدا  على اجلارائإ الاد ير ق هاا األطفااي و سامح ابحلقاإ علاى األطفااي ابجللاد وال ا   وض ي ادأ 

املاااذ ور،  اااب أن القاااانون  قاااانونالنظاااا  ب اااد نفااااع أحقاااا  عقوبااا  اإلعااادا  املسحاااوا عل هاااا و 
م  األحقا  الاد  تا ح للم اا إ  ل  اى أحقاا  اإلعادا  علاى اجلارائإ املر ق ا  اً   ب اً  عدويتضم  

حتا س  الثامس  ع ر   وو حاي بد  نفاع القاانون ابلقاما ، س حا ح ال ا  م اروعاً و أعقااع 
اإلوانااااا  الثان ااااا  بتهمااااا  السااااار    وس حااااا ح ال ااااا  أيضااااااً عقوبااااا  م اااااروع   ُفااااارد علاااااى احلرابااااا  

سه (، مبا و عل  على األطفاي بد اً م  س  اابامس  ع ر   وأُوا  ابالمتساع ع  )القراس /ال
؛ وحظاااار أحقااااا  اإلعاااادا  وال قوباااا  ال دن اااا   ااااانون ال قااااواب  املسااااتمد ماااا  ال ااااري  نظااااا    سف ااااذ

وفقااً مل ا و  اااح  اجلاللا  علا  االحتجااة والسج  مدة احل ا  ل طفاي حظراً ارتاً، مبا و 
ئااد األعلااى لالحتاااو، و إطااار ع ااع نظااإ ال دالاا  ووون اسااتثسا ؛ ورفااع الساا  الاادن ا السااللان والقا

  (33)للمسؤول   اجلسائ  
علمااااً أبن ب اااض الااادوي األعضاااا  أعرباااا عااا   لقهاااا إةا   1 الور ااا  امل ااا    وأحاطاااا -18

د اسااتيدا  ال قوباا  ال دن اا ، مبااا و علاا   ااد األطفاااي، ووعااا إىل القاا  عسهااا  وض  ق اا  باارو 
، وال ياااي عادو ما  القاوانا 2014ل ا  هذ  التوا ا  املس ثق  ع  االست راد الدوري ال ام  

  األحقااا  امل ااروع  علااى الوطس اا  يااسق علااى فاارد ال قوباا  ال دن اا  عاا  طريااى اجللااد ابعت ارهااا ماا
مد ما  سظاا   اانون ال قاواب  املساتل أن التسف ذ التاا  والوزا   1 الور   امل     وع ر الذ ور  
ساا ؤوي إىل  وساا ع عاادو اجلاارائإ الااد ي ا اباا  عل هااا ابإلعاادا  وال قاااع ال اادد  ومبوقاا   ال ااري  

هاذا القااانون، س حاا ح اسااتهال  أي مساالإ للم اارواب  الق ول اا  قرماااً ي ا اباا  عل اا  ابجللااد إىل 
ل الغا  رب ، ب سما س  ا اب  على الرّو  و ارس  الس ا  اجلسس  ابل ا   با ا 80ما يح  إىل 

  (34) ب املتاوقا إما ابجللد أو ب قوب  اإلعدا ، حس  اللريق  الد تدَّو ف ها ار قاع الذن 

 (35)فال  م  ال قاع، وس او  القانونإ ام  ال دي، مبا و عل  مس ل  اإل  
 يااااا   جمااااااالً  ساااااللان ي اااااّا ع اااااع القضاااااا ،  اااااا الال أن 1 الور ااااا  امل ااااا   الحظاااااا  -19

 (36)لقضائ لالستقالي ا

يسامح  1982علماً أبن  اانون بارود ل ما  الاداخل  ل اا   1 الور   امل     وأحاطا -20
للساااللا  بتو  ااا  واحتجااااة امل ااات   فااا هإ وون حما مااا  لفااا   ساااستا  ابلااا  للتجدياااد، وال ياااوفر 

  (37)الربا   للم تجاي   ريس 
 ااانون ال قااواب  املسااتمد ماا  نظااا  بتاا خب أو و اا   سف ااذ  1وأواااا الور اا  امل اا     -21

  (38)للم ايب القانون   الدول   مؤ تاً، و قرا  است راد رمس  ل  لقفال  امتثال  ال ري  

 (39)احل ا  ال ام  واحل ا  الس اس   احلراي  األساس   واحلى و امل ار   و  
إمقان اا  ئأن الدسااتور لااو   ااان يااسق علااى الت ااال  الاادوا للاادفاع عاا  احلرياا  الحاا   -22

ع ع األواين األخرة و سال  ووائ  م  قان  األزاياا الاذي  ي تسقوهناائ، ف نا  تظار  ارس  
وال ي ل  إ ان  ابلدي  اإلسالم  وةياراً أو الئا  وةيار  املاليو   ا أي زيق ال يستم  إىل عرق 

  (40)ستثسا ا للدول ، ر إ أن السللان  ق  أن ي تمد ا
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 سف ااذ حظاار علااى اجلماعااا  الديس اا  الااد   تربهااا احلقوماا   1 اا    والحظااا الور اا  امل -23
مس رفاااا ، مثاااا  طائفاااا  املساااالما األمحااااديا، والدايناااا  ال هائ اااا ، وزااااهوو يهااااو   و سااااتسد  ائماااا  
اجلماعا  الديس   ئاملس رف ئ إىل الفتاوة الد ادر  إماا عا  مفاد الدولا  أو عا  ا لاس الاديق 

أن السظاااا  الت ل مااا  و بااارود ُيساااتيد   1ع ااار  الور ااا  امل ااا     اإلساااالم   وو هاااذا الحااادو،
لت ايااااا واينااااا  الدولااااا  واملفاااااه إ الوطس ااااا ، وأن احلقومااااا  حظااااار  اسااااتباو املؤلفاااااا  الديس ااااا   اااااب 
اإلسالم    ويوقد و ال لد جملس ر اب  لفرة املؤلفا  اإلسالم   حبثااً عا  امتاوة الاذي يت اارد 

  (41) اف  مع املذه  اإلسالم  ال
الت اال  الادوا للادفاع عا  احلريا ، أااا ح  عاالو  علاى علا ، وعلاى  او ماا أزااار إل ا  -24

ُتظر على  ب املسلما، و ظ  ال ري  ، استيدا   سع ع ر   لم  أو ع ار  ويس  ،  ما ُتظار 
غاا  علاى املساا   ا اساتيدا  نسااي  القتااع املقااد  بلغا  املاليااو، أي ناق القتاااع املقاد  ابلل

الرمس اا  لااربود وار السااال   واااوة سااج  ئأي زاايق لق اماا  ابسااتهال  أي ط ااا  أو زااراع أو 
أصسا  ساعا  الحو  و زهر رمضاانئ، وون اساتثسا  ابلسسا   و األما   ال ام   لق ام  ابلتدخا

لغاااب املسااالما  و فااارد احلقومااا  ئر ابااا  رو  س ااا ئ علاااى الحاااور وامل لوماااا  املت لقااا  ابلااادايال  
ألخااارة  وعاااالو  علااااى علااا ، حُتظااار االحتفاااااال  ال امااا  ب  اااد املاااا الو املسااا    و باااارود وار ا

للق اااا   يتلقااون  وق هااا السااال   ور ااإ أناا  ُيسااامح للمساا   ا ابالحتفاااي ب  ااد املااا الو، فاا هنإ 
بذل  ئوون إفرا  وب اق   اب مق اوفئ )وهاإ يواقهاون إمقان ا  الساج  ملاد  قاس ساسوا  

تهقاااون هاااذ  التوق هاااا (  و ُلاااااب  القساااائس أبن  قاااون مساااجَّل  لااادة احلقومااا ، إعا بااادا أهناااإ يس
الت اال  الادوا  و  م  احلقوم  و املمارس  ال مل ا  علاى عر لا  بساا  القساائس اجلدياد   وي ا ر

للاادفاع عااا  احلرياا  ابلقلاااى بوقاا  خااااا، و علاا  أماااور، إةا   سف ااذ القاااوانا املت لقاا  ابمل تقااادا  
نا مقاف   االنت ارئ( والت وي ع  اإلسال  )ئ وانا الرو ئ(، الاد  سا ى إىل مساع الديس   )ئ وا

املسلما م  الت وي ع  الداين  اإلسالم   و  م  فارد عقوبا  اإلعادا  أو عقوبا  الساج  حباى 
  (42)املسلما السابقا

لقااوانا تظاار اعتماااو م اااريع ا أن الدسااتور الت ااال  الاادوا للاادفاع عاا  احلرياا والحاا   -25
الااد ئ ااد يس اا  عسهااا أصاار مااذي أو ساالر، علااى  ااو م ازاار أو  ااب م ازاار، إةا  مقاناا  أو أمه اا  

وهاااااذ  الق اااااوو ال  قتحااااار علاااااى املساااااؤولا   املفااااااه إ الوطس ااااا  لسظاااااا  املالياااااو امللقااااا  اإلساااااالم 
  أو احلقوم ا  إع يُدان    م   حدر عس  أ واي مسلو ا  أو مقتوبا ، أو ب ااال  وا ا   اإلهانا

االةورا ، أو حماااوال  إلهاناا  أو اةورا  الاادي  اإلسااالم  أو م تقاادا   أي طائفاا  ماا  طوائفاا ، أو 
م اوئ  دريس أي م  امل لما الديس ا امل عون هلإ  انوالً ابلتدريس، أو أي فتاوة اااور  بحاور  

 6ابلسااج  ملااد    انون ا  عاا  املفاد، أو مبقتضااى أحقااا  هاذا القااانون، يُادان ور اا  وفاارد عقوبا 
  (43) رام أزهر أو بدفع 

وأواااى الت ااال  الاادوا للاادفاع عاا  احلرياا  وا موعاا  امل س اا  مبسااائ  امل اا  اجلسساا  واهلوياا   -26
عا  طرياى التاب   لرابل  أمإ قسوع زرق آس ا أبن  قف  برود، حتديداً اجلسسان   والت  ب اجلسساد 

للم ااايب اً ابلت ااهب/إةر  الفتساا /اةورا  القااانون الااديق وفقااإوراج أحقااا   اام  القااوانا ف مااا يت لااى 
الدول ا ، بغ اا    اياا ومحاياا  احلاى و حرياا  الاادي  أو امل تقاد، مبااا و علا  احلااى و  ارسا  الاادي  عاا  
طريى التقلإ إىل اآلخري  وون الت رد حلواقا  انون  ، ووون خوف م  اجلااا ا  القانون ا  الاد  اد 

دا ، ومباااا ف هاااا اإلعااادا ، وجتسااا  فااارد عقوبااا  قسائ ااا  علاااى اجلااارائإ الديس ااا  و  حااا  إىل حاااد اإلعااا
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وأواى الت ال  الدوا للادفاع عا  احلريا  أبن   ا ف بارود أبن ماسح حاى حمادوو و   (44)اإلسال 
 ارس  األواين األخرة ئو سال  ووائ ئ، مقا الً بفارد عقاواب  علاى الت اوي عا  اإلساال  و  اوو 

  (45)لسما  حبري  الدي هديد ابلسج ، ال يف  ابلتااما  ال لد اب انون   والت
أن القاااانون املت لاااى  ةر  الفتسااا  ااااّر   1وعاااالو  علاااى علااا ، الحظاااا الور ااا  امل ااا     -27

، و ااانون الحاا  ، نظااا  املاليااو امللقاا  اإلسااالم انتقاااو السااللان، واألساار  امللق اا ، ومفاااه إ 
لسااللتها التقديريا ، وفارد  رامااا ،  وإ االق الحا   وفقااً  ويسامح لل قوما   لغاا  الاارخق،

ئم لومااا   ااب ااا    ئ،   ماا  السااج  عاا  ن اار أخ ااار  اعباا  ووإااادار أحقااا    اام  فاا ا
للم ااايب الدول اا  حلرياا  اً وأن هااذ  املمارسااا  ُ سااتيد  السااتهداف امل ار ااا،  ااا ي ااق  انتها اا

 ق إىل احلاااااّد مااااا  حريااااا  التجماااااع و قاااااوي  الت  اااااب  وابإل ااااااف  إىل علااااا ، ياااااؤوي نظاااااإ ال اخااااا
جتماع ي ام   بتسظا إ أي اجلم  ا   إع يت ا على مواطق برود  قد  طل  لل حوي علاى إعن

ع اار  أزااياا أو أ ثاار،  مااا ااا  علااى املسظمااا   ااب الرحب اا  واملسظمااا   ااب احلقوم اا  أن 
  (46) م   قون مسجَّل  لق  

ود ال  وفر ما يقفا  ما  الضاماال  القانون ا  لقفالا  أن بر  1الور   امل     والحظا  -28
حرياا  الت  ااب ملواطس هااا  وو ب ااض احلاااال ،  سااتيد  حقوماا  باارود القااانون املت لااى  ةر  الفتساا  
م  أق  اساتهداف امل ار اا و ال لاد  ومبوقا  هاذا القاانون، ما   اب امل اروع ئإةر  القراه ا  

ئ اااانون حتاااريضئ ويُ اااد  ويُ تااارب هاااذا القاااانونن وحقومتااا   أو االةورا  أو السااايضئ  اااد الساااللا
للم اااايب الدول ااا  حلريااا  الت  اااب  علااا  أن  اااوانا الت اااريض و األنظمااا  االساااات داوي  أو اً انتها ااا

الفضفا اااا  عا  الحاااا ا   الغامضاااا ، وون  ااااوفب  واللغاااا  الديقتا ورياااا  مت اااا  إىل أساااالوع اإلااااااة
   و تاا ح هااذ  اابحااائق لق ااا  املسااؤولا و الساالل   و اا  ا  أو  فساابا  لل  ااارا  ال ااامل

ابساااتغالي القاااوانا مااا  أقااا  مساااع حريااا  الت  اااب  وو الااادوي االسااات داوي ،  ثاااباً ماااا  و اااع هاااذ  
بت ادي  القااانون  1قهاا  االوعاا   وأوااا الور ا  امل ا     القاوانا ب اق    ساف  لتل  ا  بارالم 
  (47)واو الغامض  الفضفا   على  و أو حاملت لى  ةر  الفتس  م  أق  ا ا   امل

أن باااارود وار السااااال  ض جُتاااار  انتيااااااب    ااااري    وطس اااا   1الور اااا  امل اااا    والحظااااا  -29
  وعلااى الاار إ ماا  انتياااع ب ااض املسااؤولا علااى املسااتوة املاا ، فاا ن 1962م ازاار  مسااذ عااا  

قاااوم ا لل زاااح، وعلااا  علاااى ع اااع املرزااا ا اااا  أن يساااالوا موافقااا  مسااا ق  مااا  املساااؤولا احل
أسا  م ايب م هم  و ب مو وع    وال  وقد أحااع م ار   حق ق   و برود، وسا ت ا علاى 
أي ماا  األحااااع الااد  س اا  و املسااتق   أن حتحاا  علااى موافقاا  حقوم اا  لتقااون مسااجَّل   وإعا 

  طرياااااى السااااالل  عااااا السااااا   إىل علاااااىاً أاااااا ح حااااااع امل ار ااااا   ائمااااااً، فهاااااو لااااا  يقاااااون  ااااااور 
االنتيااب   وي غ  ب ض املسؤولا مساا هإ ع  طريى االنتيااب  على الح  د امل ، ولق  
ع ع املرز ا يسالون موافق  مس ق  م  املسؤولا احلقوم ا لل زاح علاى أساا  م اايب م هما  

ا و ااب مو ااوع    ويت ااا علااى ررسااا  القاارة أن يقونااوا ماا  الااذ ور امللّمااا ابإلسااال ، و حااا
ااااا  أن يقااااون ررسااااا  املساااااطى الفرع اااا  ماااا  ع ااااور املاليااااو وم تسقاااا  الدايناااا  اإلسااااالم  ، وهاااا  
متلل اااا  متساااع األزااااياا مااا  أقساااا  ووايال  وإصس ااااا  أخااارة مااا  زااااغ  املسااااا  ال اماااا    

الحظااا الور اا  أن اهل قاا  الس اساا  لااربود وار السااال  ال يساامح للمااواطسا ابمل ااار   و   مااا
  (48)س   والديس  ، ويضع   وواً إ اف   على األ ل ا  اإلصزؤون حقإ بلدهإ
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 ةحقوق أشخاص حمدديجل أو فئاع حمدد -٣ 

 (49)األطفاي  
أن  امل اور  ال امل   إلهنا  ع ع أزقاي ال قوب  ال دن   الد متار   د األطفااي الحظا -30

وعلاى الار إ ما  أهناا حمظاور  ال  ااي م اروع  و بارود وار الساال    ال قوب  ال دن    د األطفاي
و مرا ا رعاي  اللف ، ف ن  ال يااي ُيسمح اا و ع ع األما   األخرةو و املسااي، ومؤسساا  
الرعاياا  ال ديلاا  والرعاياا  السهارياا ، واملاادار  واملؤسسااا  اإلاااالح  ، واااوة فر ااها   قوباا  علااى 

فرياى ال اما  علمااً ماع القلاى أبن ال قوبا  قر    وأعربا امل ااور  ال امل ا  عا  أملهاا و أن تا ض ال
ال دن ااا   اااد األطفااااي م اااروع  و بااارود وار الساااال ، وو أن  ثاااب الااادوُي هاااذ  املسااا ل  خاااالي 

باارود وار الساااال   و قااد   واااا   حماادو  أبن   تماااد 2019االساات راد الاااذي ساا جري و عاااا  
و ع اع اً اارتاً    اد ألطفااي حظار   ري اً علاى سا    األولويا  حلظار ال قوبا  ال دن ا  الاد متااراب 

األما  ، مبا و علا  و املسااي، و  قوبا  علاى قر ا ، ومبقتضاى القاانون التقل ادي والاديق، وأبن 
  (50) لغ  ع ع احلج  القانون   الستيدامها

 (51)األزياا عوو اإلعا    
وق األزاياا أن  على الر إ م  التحاديى علاى ا فا  ا  حقا 1الور   امل     الحظا  -31

يااذ ر  ااو الوفااا  ابلتااماعااا جتااا  األزااياا عوي اإلعا اا   اً باارود  قاادمض حتقااى عوي اإلعا اا ، 
أن  ال  وقد ح  اآلن   ري ا  وطس   حلماي  حقوق األزاياا عوي اإلعا ا ، اً والحظا أيض

إ ما  األزااياا املساجلا و باارود ابعت اااره 9 282أن ماا  بااا  2018عاا  ب اد أن أُبلاا  و 
  (52)بدوا   ام  أتما فرا عم م  مسهإ  56ي انون م  اإلعا  ، ض يتمق  سوة 

 (53)ال  األ ل ا  وال  وع األ  
مااا  اإلصس ااا  الحااا س   ي اااقلون أ ااارب األ ل اااا  األزاااياا أن  3 الور ااا  امل ااا    الحظااا -32

ماا  السااقان عااد   السااقان   ماا   ااب املاليااو و باارود وار السااال ، وياارقَّح أن  ثلااوا نساا     ااب  
اجلسسااااا   و بااااارود وار الساااااال   ففااااا  أعقااااااع االساااااتقالي، ض يقتسااااا  ساااااوة عااااادو  ل ااااا  مااااا  

 زااايق  9 000األزاااياا مااا  اإلصس ااا  الحااا س   ااااف  املواطسااا  و بااارود وار الساااال ، أي  اااو 
  وحال اً، ض تح  نح  السقان م  اإلصس   الح س  ، علاى األ ا ، علاى قسسا   هاذا ال لاد، وُتتما

أن يقونوا عد   اجلسس    واألس اع الرئ س   الن دا  اجلسس   لدة هذ  الفو  ه  أن السقان ما  
اإلصس ااااا  الحااااا س    اااااب مااااادرقا و  ائمااااا  اإلصس اااااا  امااااادو  املسحاااااوا عل هاااااا و  اااااانون اجلسسااااا   

 ااامتهإ و باارود ) ااانون اجلسساا  (، و ااد ال يساا هإ  ااوفب مااا يلااا  ماا  األولاا  إلص ااا  إ 1961 ل ااا 
ر اااإ أن ، ب اااق   اااانود و بااارود وار الساااال  و/أو  ل  ااا  امل اااايب اللغويااا  لل حاااوي علاااى اجلسسااا  
  (54)السقان م  اإلصس   الح س    ثباً ما  ربلهإ   ل إ برود وار السال  عال ا  عرب األق اي

 اااا   ماااا  السااااقان و باااارود وار السااااال اً أن هسااااا  عاااادو 3 الور اااا  امل اااا    والحظااااا -33
يساادرقون  اام  ئجمموعااا  ال اا وع األااال   ماا  عاارق املاليااوئ أو ئأفااراو ا موعااا  اماادو   ال

و اجلدوي األويئ م   انون اجلسس    وأواا أبن   م  بارود وار الساال  علاى   ساب  ساج   
مباا و ع ع املوال د ع  طريى م اجل  احلاواقا الاد  واقههاا ال ا وع األاال   و املسااطى الريف ا ، 

علاا  سااقان واسااون وإي ااان؛ والت اااون مااع اجلهااا  الفاعلاا  و ا تمااع املاادد والو اااال  التاب اا  
  (55)ل مإ املت د 
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 (56)األزياا عد و اجلسس    
ع  القلى ل د  بذي قهوو  ُذ ر م  أقا  م اجلا  مسا ل  ان ادا   3 الور   امل    أعربا  -34

 راد  وو ظ  ان دا  ال افاف   وعاد   اوافر م لوماا  عا    ف ا  اجلسس   و ال لد خالي ف   االست
زيحااً، أو عا  لتلا  مساا  األزاياا  20 524 اايد عدو األزياا عاد   اجلسسا   ل  لا  

املتااا صري  ابن ااادا  اجلسسااا   و ال لاااد، سااا قون مااا  الحااا   و اااع س اساااا  مل اجلااا  حااااال  ان ااادا  
حاادو  وابإل اااف  إىل علاا ، فاا ن  اا   م ااار   ا تمااع اجلسساا   أو لراااد التقااد  اماارة و هااذا ال

أماااا  حتساااا فهاااإ أسااا اع ان ااادا  اجلسسااا   اً املااادد و م اجلااا  مسااا ل  ان ااادا  اجلسسااا    ثااا  حااااقا 
للجمهااور  وأزااار  إىل أن  ااانون اجلسساا   يتضااام   و اا  امل لومااا  املتاحااا  وعوا  اا ، والت قااى ماا 

ملااا إعا  ااان ال اايق مولااوواً و باارود وار اً س، و   اامت  اياا  علااى أسااا  ال اارق ونااوع اجلااساً أحقاماا
أو و علا  التااريأ أو  1962 اانون الثاد/يسااير   1السال  أو و اابارج، وما إعا  اان مولاوواً   ا  

ب د   وابإل اف  إىل عل ، ف ن أي زيق يولد و برود وار السال  أو و اابارج، بحرف السظار 
مبوقاا  القااانون إال إعا  ااان  ااال األبااوي  ماا  موال ااد باارود وار اً عاا  يريااأ والو اا ، ال يقااون مواطساا

ع ااع  ويت ااا علااىالسااال ، وماا  ئأفااراو ا موعااا  اماادو  و اجلاادوي األويئ ماا   ااانون اجلسساا    
وار السااال ،  قااد  طلاا  لل حااوي علااى  األزااياا اآلخااري ، بحاارف السظاار عاا  اااالعإ بااربود

اجلسس   املق ما و ال لد بحاف  وائما  ل د   جسس   ما ال تى اجلسس   ع  طريى التسج   أو الت
احلحااوي علااى قااواةا  ساافر، إشااا علااى ئزااهاو  هوياا ئ  و تاا ح ئزااهاو  اهلوياا ئ الساافر بااا ال لاادان 
حلامل هااا ووخااوهلإ جماادواً إىل باارود وار السااال   وعسااد الساافر إىل اابااارج، ال تااى حلااامل  ئزااهاو  

 ااع اإلعفاااا ا  ماا  الت زاابا  الااد يتمتاااع اااا مواطسااو باارود وار الساااال   اهلوياا ئ احلحااوي علااى ع
وخالفااااً ملاااا يسل اااى علاااى عاااد   اجلسسااا   املق ماااا بحاااف  وائمااا  و ال لاااد، فااا ن األزاااياا عاااد   

 تااا  هلااإ إمقان اا  احلحااوي علااى  اجلسساا    ااب املسااجلا  مق مااا وائمااا و باارود وار السااال  ال
ثا  الت لا إ(، وال تاى هلاإ احلحاوي علاى وةئاى اهلويا  الاد  حادرها احلقوماا   اابادما  احلقوم ا  )م

وتح  السقان عد و اجلسس   و برود وار السال  على حقوق لتلفا     ااً ملاا إعا  اانوا مساجلا 
حاى هلاإ و ح ااة  املمتلقاا  أو األرا ا ،  أ  ال بحف  ئمق ما وائمائ  وابإل اف  إىل عل ، ال

  األعماي التجاري  ااباا  اإ، ب  ا  أن يتإ عل  حتا رعاي  مواط  م  برود  و ثا  أو م ازر 
أمااا  هااؤال  السااقان و احلحااوي علااى الرعاياا  الحاا    والت لاا إ، اً عااد  امااتال  وةئااى هوياا  حاااقا 

و ذل  على فرا ال م  و اال تحااو السظاام   وملاا  اان األزاياا عاد و اجلسسا   و بارود وار 
  يواقهون عاو  حواقا و احلحوي على الت ل إ ال ا ، ف ن  م   ب امتما  أن يت لماوا هلجا  السال

 قاارير  ف اد أبن أزيااااً عاد   اجلسسا   ما  اً املاليو املللوب  لل حوي على اجلسس    وهساا  أيضا
ياالااون و  املق مااا الاادائما الااذي    ااوا و امت ااان املواطساا  ويسااتوفون ع ااع م ااايب اجلسساا  ، ال

  (57)انتظار ا تساع اجلسس   ب د مرور قس إىل ع ر سسوا  على عل 
أن  انون اجلسس   ال يسمح للمواطسا  و ال لد مبسح قسسا ته   3وورو و الور   امل      -35

إىل أطفااااااهل  علاااااى  اااااد  املسااااااوا  ماااااع املاااااواطسا الاااااذ ور  وابإل ااااااف  إىل علااااا ، ال ا اااااا القاااااانون 
سح اجلسس   إىل أةواقه  األقان    ما أن عد   در  املرأ  و بارود وار الساال  علاى للمواطسا  م

مااسح قسساا تها إىل أطفاهلااا وةوقهااا علااى  ااد  املساااوا  مااع الرقاا  يفلّاا  أصااراً ساال  اً و  اادرعا علااى 
أبن   ماا  باارود وار السااال  علااى  3اخت ااار ةوقهااا حبرياا  و قااوي  أساار   وأواااا الور اا  امل اا    

اااااال  القااااانون بغ اااا  إلغااااا  األحقااااا  الااااد مت ااااا علااااى أسااااا  نااااوع اجلااااسس وال اااارق، وعلااااى وقاااا  إ
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اابحوا، إليح  الفرا  أما  املرأ  للتمتع حبقوق متسااوي  ماع حقاوق الرقا  و ماسح اجلسسا   إىل 
ا  ةالا  احلاواقاً أطفاهلا وةوقها؛ وم اجل  إنقار احلاى و اجلسسا   القاائإ علاى التم  اا  وأوااا أيضا

التم  اي  الد حتوي وون احلحاوي علاى اجلسسا  ، مباا و علا  اخت اار القفاا   و لغا  املالياو، و فالا  
عااد  حرمااان األزااياا الااذي  ال  لقااون وةئااى ماا  احلحااوي علااى اجلسساا   علااى هااذا األسااا ؛ 
و فالااا  أن  تاااا  جلم اااع األزاااياا عاااد   اجلسسااا   فااارا متسااااوي  لل حاااوي علاااى وةئاااى اهلويااا  

ةا  الساااافر الاااد  حاااادرها احلقوماااا ، اااادف  اااامان  سف ااااذ اإلااااالحا  الرام اااا  إىل م اجلاااا  وقاااوا
  (58)حاال  ان دا  اجلسس   على  و ف اي
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