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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والثالثون
 2019أاير/مايو  6-17

 جتميع بشأن بواتن  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا  قاااارير ه  اااا  ا ضاهااادا  
جز واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  ا تةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد  ا  اا ي مااو 

  ق داً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اا اثني 
 (2()1)اإلنسان

 جضت اللجن  ا ضن   ابلقضات على التم  ز ضد ا ارأ  باو ن علاى التيفاديح علاى الض اد  -2
دو  اصاااااااي ابحلقااااااوق االقتيفاااااااوي  الاااااادو  اصاااااااي ابحلقااااااوق ا دن اااااا  والس اساااااا  ، والض ااااااد الاااااا

واالجتماع اا  والاقاة اا ، واال ةاق اا  الدول اا  للقضااات علااى ت ااع أ اا اي التم  ااز الضنيفااري، وا ةاق اا  
ا   ناااا ،  أو الالإنسااااان   أو الضقوباااا  القاساااا   أو مناهضاااا  التضااااذين و اااامع مااااأل ضاااارو  ا ضاملاااا 

ر وزايوً  ا  ضزياز إعمااي (3)وأةاراو أساره  واال ةاق   الدول   حلماي  حقوق ت ع الضمااي ا  ااجريأل
حقااااوق الوةااااي وا اااارأ ، أو اااات وناااا  حقااااوق الوةااااي بااااو ن  ن  ن اااار ا التيفااااديح علااااى ت ااااع 

 ر(4)ة  ا بضد اً  يفبح طرة مل اليف وك ا ساس   حلقوق اإلنسان اليت
 ن  يفاادق بااو ن علااى ا ةاق اا  حقااوق ا  اا اي  اً وأو اات وناا  حقااوق الوةااي أيضاا -3

 1973 لضااا  اإلعاقاا ، وا ةاق اا  من ماا  الضمااي الدول اا  بواالن احلااد ا و  لسااأل االساات دا  وي 
(، 182 رقاااا ) 1999 لضااااا  ( وعلااااى ا ةاق اااا  ح اااار أسااااوأ أ اااا اي عمااااي ا طةاااااي،138 رقاااا )
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وا ةاق اااا  ا ماااا  ا تةااااد    اةةاااا  اورطاااا  ا ن ماااا  عاااامب الوطن اااا  وبرو و و ااااا ا تضلااااح  نااااع االاااااار 
ر وأو ااات اللجنااا   اااذل   ن (5)ا ااا  النساااات وا طةااااي، وقمضااال وا ضاقبااا  عل ااالاب  ااا اي، وخ

 ر(6) يفدق بو ن على ن ا  روما ا ساسي للمة م  اوناا   الدول  
وأو ت من م  ا م  ا تةد  للرتب   والضل  والاقاة  )ال ونس و(  ن  يفدق بو ن على  -4

تضل  ، اليت ستت ح لبو ن ب  ا  قانون ا  واعما  للج اوو ا ةاق   ال ونس و   اةة  التم  ز ا جماي ال
 ر(7)الرام   إىل  وةم وضمان التضل   او د ا نيفف والوامي وةري التضل  مدى احل ا  للجم ع

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اا اثلث 
الرام اا  أو اات اللجناا  ا ضن اا  ابلقضااات علااى التم  ااز ضااد ا اارأ   ن  ضاازز بااو ن ج ووهااا  -5

إىل نوااار ا ضلوماااا  ا تضلقااا  اب ةاق ااا  القضاااات علاااى ت اااع أ ااا اي التم  اااز ضاااد ا ااارأ  والتو ااا ا  
الضاماا  اليفاااور  عااأل اللجناا ، وا ضلومااا  ا تضلقاا  باامبام  بنااات القاادرا  لةااااد  القضااا  وا ااادع  

التضلا   ا ساتمر ا  الضام  واحملام  عأل طريح ا ض اد القاانوا الاوطب لباو ن، الاذي أنواي لتاوةم
 ر(9)اجملال  القضااي والقانوا

و جضت ون  حقوق الوةي بو ن على إنوات آل   مستقل  لر د حقوق اإلنسان، ماع  -6
آل اا  داادو  لر ااد حقااوق الوةااي   ااون قاااورً  علااى  لقااي الواا اوى ا تضلقاا  ابنت ا ااا  حقااوق 

هنا والبااات ة  اااا، وجم ااازً  لتلقاااي  ااا اوى ة  اااا ا تضلقااا  ابلتم  اااز وعلاااى التةق اااح بوااال  اااا الوةاااي،
 ر(10)ا طةاي بوريق  سري   راعي حساس   الوةي

ورحبت اللجن  ا ضن   ابلقضات على التم  ز ضد ا رأ  بتضزيز اللجن  الوطن   لواوون ا ارأ   -7
ر وأو اات اللجناا   ن  قااد  (11)والوةااي، وهااي ا   اا  ا سااوول  عااأل  نساا ح أنوااو  الن ااول اب اارأ 

ن مضلوما  عأل ا نوو  اليت  ضولع هبا اللجن  الوطن   لواوون ا ارأ  والوةاي ا جمااي ر اد بو 
ا  لا  ا  زنا  ا راع ا  للمن اور اونسااا، وأن  اري   اا أنوو   ضم   مراعا  ا ن ور اونسااا،

  بيفاااور  باااو ن علاااى  زوياااد اللجنااا  اب اااوارو البواااري  وا ال ااا  ال اة ااا  لالضاااوال  بواليت اااا ا وساااض
 ر(12)ةضال 
 ن  ضزز بو ن ا ر ز القانوا ال ةاق ا  القضاات علاى ت اع أ ا اي  اً وأو ت اللجن  أيض -8

التم  ز ضد ا رأ  وأن  زيد مأل الرتوي   ا على الساح ، عأل طريح وضع إطار زمب واضح إلجناز 
 ااً ونا   اوون النسااات عمل ا  مواتما  القاوان ، واحلاري علااى أن   اون ا وااورا  الايت اري ااا حال

جنساان اً وق قااً  وا طةاي والوبا  التابض  للجمض   الوطن   قااماً  علاى ا واار  ، و تضامأل  لا الً 
 ر(13)وم ع القوان  اليت  تضارل مع القوان  التوريض   ا خرى ومع اال ةاق  
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قااانون تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة ال -اا رابع 
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 (14)املساواة و دم التمييا -1 

 أ ار برانم  ا م  ا تةد  اإلمنااي )المبانم  اإلمنااي( إىل أن قانون الضقاواب  ا باو ن -9
للاااامبانم   اً جياااار  اللااااواو وأي ساااالوك جنسااااي آخاااار  ااااالف  ن ااااا  الوب ضاااا  ر ووةقاااا 2004 لضااااا 

يازاي  ال اإلمنااي، ل س هناك ول ي على أن هذا احل   ماأل القاانون اوناااي نُةاذ قاع  وماع  لا ،
قلح ابلغ إزات عد   وةر ب اان  ومضلوما  عاأل جمتمضاا  ا ال اا  وا ال ا  ومزووجاي  اً ضهناك أي

 ر(15)ا  اااي اونساااي ومااااايري ا ويااا  اونساااان   وحااااملي  اااةا  اونسااا  وعاااأل  ضرضااا   للتم  اااز
، وعماات مةوضاا   ا ماا  ا تةااد  السااام   حلقااوق اإلنسااان )ا ةوضاا  (  ااال  2016 عااا  وا

ا بااو ن عاازز  ا ساااوا  ا احلقااوق وا ضاملاا  ا نيفااة   وااضار  أحاارار وسواساا   وأحاادا ً وطن اا  ب
للمال ااااااا  وا ال اااااا  ومزووجااااااي ا  ااااااي اونسااااااي وماااااااايري ا وياااااا  اونسااااااان   وحاااااااملي  ااااااةا  

 ر(16)اونس 
ومع مالح   أن التم  ز د ور  وجن القاانون، أو ات ونا  حقاوق الوةاي  ن  ت اذ  -10

إلهنااااات حاااااال  التم  ااااز ا ا مارساااا  الضمل اااا  ضااااد الةت ااااا  وا طةاااااي  وي بااااو ن  اااادابم ةورياااا  
اإلعاقااا ، وا طةااااي ا نةااادريأل ماااأل أ اااي إلاااب ن باااا  وا طةااااي وح ااادي الوالاااد وا طةااااي  ااام 

 ر(17)ابحلح ا اونس   والتضل   يتضلح ة مااحلامل  لو اح ا وي ، وخا   
التم  ااااز ضااااد ا اااارأ   ن امااااع بااااو ن الب اااااان  وأو اااات اللجناااا  ا ضن اااا  ابلقضااااات علااااى  -11

ا  لا  حااال    اا اإلحيفاا   عأل مدى موا ل  التم  از علاى أساان اوانس ا م اان الضماي،
التةااارجل اونساااي، وأن ااااري عمل اااا   ةتااا ت منت مااا  للضماااي  رماااي إىل إنةاااا  االمتاااااي لقاااوان  

 ر(18)الضمي ومدوان  السلوك ا تضلق  ابلتةرجل اونسي
ابو اوو الرام ا  إىل  ا ام ا واقاف النمو ا  الساااد  ا أوسااو عاما   اً أقر  اللجن  أيضاو  -12

 ازاي  وااضر  ال اوم اور ماأل خاالي  نة اذ خوا  الضماي الوطن ا  للقضاااي اونساان  ر ب اد أن اللجنا 
ن ابلقلح إزات استمرار القوالن النمو   وا واقف اونسان   الضار ر وأو ت اللجن   ن  وسع بو 

الاامبام  التاق ة اا    اةةاا  ا لاار الساالا للقوالاان النمو اا  التم  زياا  ا ا اارأ  وخا اا  ا اارأ  الرية اا ، 
ةضاااااًل عااااأل اسااااتضرال ا ناااااه  ا درساااا   للتل ااااد مااااأل   ساااامها القضااااات علااااى القوالاااان النمو اااا  

 ر(19)اونسان  

 (20)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
بواااالن  نة ااااذ خواااا  التنم اااا   2018 لضااااا    بااااو ن ا  قريرهااااا الااااوطب الوااااوعيأ ااااار  -13

إىل أنل ا خض  التةداي  اإلمناا   ا تضدو  اليت  واج  اا، يوا ي الةقار  2030 لضا  ا ستدام 
للتنم اا  البوااري ر ةضلااى الاار   مااأل أن احلااد مااأل الةقاار ا  اام    اً  باام   اً والتةاااو  ا الاادخي  ديااد

 اً  زاي الةوارق  بم  با  ا نااطح الرية ا  واحلضاري ر والح ات باو ن أيضا ال    للبلد،المبام  اإلمناا
يوم إىل أن عاد  ا سااوا   مما ،2017ا  0.38إىل  2012ا  0.36أن مضامي ج ب زاو مأل 



A/HRC/WG.6/33/BTN/2 

GE.19-02492 4 

ا ا اااا ( أعلااى ب اااام مناال ا ا نااااطح  11.9آخااذ ا االزوايور ويضااد الةقااار ا ا ناااطح الرية ااا  )
ا ا اااا (ر وابإلضاااة  إىل  لاا ، ب نمااا ارةاات الةقاار ا تضاادو ا بضاااو بدرجاا   باام   0.8ي  )احلضار 
،  اااان الةقاار ا ا نااااطح الرية ااا  2017 عاااا  ا ا اااا  5.4إىل  2012 عاااا  ا ا ااااا  12.4مااأل 

 ر(21)ا ا اا ( 1.2ا ا اا ( أعلى ب ام منل ا ا ناطح احلضري  ) 8.1)
 تةااااد ، ا إطاااار  اااارا   ا مااا  ا تةااااد  ماااع بااااو ن ا جمااااي التنم اااا  و ااادو  ا مااا  ا -14

، على أن ال وارث النات  عأل  ام ا ناخ و مهاا ماأل ال اوارث 2023-2019ا ستدام  للةرت  
 اادو احلااد مااأل الةقاار واإلجااراتا  الرام اا  إىل القضااات علااى الةقاار ا البلااد، وأن وقاياا  النااان مااأل 

ر و ن (22)تتوقف علااى   ة اا  إوار  بااو ن الضالقاا  باا  ساا اهنا وأرضاا االوقااو  ا باارالأل الةقاار ساا
زالاوا يضتماادون  ماا ا ا ااا  ماأل الساا ان 60أن أ ااار ماأل   ماا  الةقار اااهر  رية ا  إىل حااد  بام،

على الزراع ، ماأل  الن ال اوارث الناتا  عاأل  اام ا نااخ إىل جانان ال اوارث الوب ض ا  أن  انقت 
 ر(23)جيضي االقتيفاو أ ار هوا   مما لدخي،ا  اسن احملققَّ  ا ا

مااأل من ااور ا وا اا  للج ااوو   ااامالً  وأو ااى الاامبانم  اإلمنااااي  ن اااري بااو ن  لاا الً  -15
ا توا ل  ا تضدو  اليت  بذ ا احل وم  واو ا   احب  ا يفلة  ا خرى ماأل أجاي الت ة اف ماأل 

 ر(24)النان والت  ف مضلأتلم  ام ا ناخ وا خوار الوب ض   ا خرى ا ح ا  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (25)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

 اااااضاً ماااأل أ ااا اي  أ اااار  من مااا  ا مااا  ا تةاااد  للوةولااا  )ال ون سااا ف( إىل أن  ااا الً  -16
ضاد ا طةااي الضنف البدا الذي يتضرل لل ا طةاي هو الضقا  البدار ةةي وراس  بولن الضناف 

و اااابً، وجااد  ال ون ساا ف أن أ اا ع  اا ي  طةااالً  3 272ا بااو ن أجرياات ة  ااا مقااابال  مااع 
ر وعاا  أ اار ماأل طةاي (26)للضنف البدا ضد ا طةاي هو الضقا  البدا مأل ا درس  ا ا دارن

ث ا ا ااا (، ح ا 12.8أطةاي مأل الضنف اونسي مر  واحد  ا ح ا   علاى ا قاي ) 10مأل ب  
ا ا ااااا (ر والح ااات  11.9ماااأل نساااب  الةت اااان ) ا ا ااااا ( أ ااامب قلااا الً  13.5 ضاااد نساااب  الةت اااا  )

ي  ار ا ا ناقواا  اوماع ا   مل أن االستاالي اونسي   رال ااريا  اً ال ون س ف ا الدراس  أيض
 لاا   وا ماأل البلادرا ا نااطح اونوب ا  واونوب ا  الوارق    إال ا قاابال  علاى أنال موا ل  وا ا ر از 

 را ناطح، استُنت  أن الةت ا  يتضرضأل للضنف والتةرجل اونس   أ ار مأل الةت ان
وأو اااات وناااا  حقااااوق الوةااااي  ن  سااااتضرل بااااو ن  وااااريضا ا حل اااار الضقااااا  الباااادا  -17

، 109سا ما ا ااو   وال ،2004 لضاا  ا  ل  قانون الضقواب   ا لبس ة ل، ال لألطةاي بو ي
ة  اا الب ات وموسساا  الرعايا    اا است دا  الضقا  البدا  ل اً ا ت ع ا وساو، هبدف ح ر

 البديلاااااا ، وا وياااااار ، وموسسااااااا  الرعاياااااا  الن ارياااااا ، وا اااااادارن  وقااااااانوُن رعاياااااا  الوةااااااي و ايتاااااال
ر 2013 لضاااا    وقاااانون مناااع الضناااف الضااااالي2012 لضاااا    وقاااانون  باااّب ا طةااااي2011 لضاااا 

ااااي أن أيضاااااً  اللجناااا  وأو اااات  Dratshang) ا وياااار   ااااوون وناااا  مباااااور  ابساااات ماي بااااو ن  ضجِّّ
Lhentshog)  لتوةم أ  اي بديل  للتلويان وأن  ت اذ ت اع التادابم الالزما  إلنةا هاا عمل ااً  وأن

  ةااي الواارو  ةااوراً وبواا ي من جااي ا التةق قااا  واإلجااراتا  اإلوارياا  والقانون اا  ا حاااال  
 ر(27)يالضقا  البدا لألطةا
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 (28)يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون مبا إقامة العدلا -2 
الحااا الةريااح الضامااي ا ضااب ابالحتجاااز التضسااةي اإلجنااازا  ا اماا  واواادير  ابلانااات الاايت  -18

 ققت بوالن ضامان احلاح ا احلريا  ا باو نر وماأل هاذع اإلجناازا   قادُ  ا  ا اي ا قباول 
ساااع ، مااع مراعااا  الوقاات ا قضااي ا االحتجاااز عنااد إ اادار  24قااال ا  ضااون  علاا    أمااا 

الوقت نةسل، أ د الةريح الضامي أن علاى السالوا  مضااعة   وا ا ح ا ، وسرعُ  احملا ما ر
ج ووهااا ا عاادو مااأل اجملاااال  لتةساا  احاارتا  اإلجااراتا  القانون اا  الواجباا ر ويتضاا  أن  واامي 

لةضااااي إىل التما اااي القاااانوا وا سااااعد  القانون ااا  بوااا ي م اااب لةاااااد  ا ولويااا  ضااامان الو اااوي ا
 ر(29)اوم ع، وخا   الة ا  الضض ة  ماي ا طةاي

وأعر  الةريح الضاماي عاأل قلقال الباالغ إزات الضادو ال بام ماأل ا  ا اي ا ضن ا  بقضاااي  -19
لااى عااد  وجااوو مراةااح ع اً مدن اا  وا وجااوويأل رهااأل االحتجااازر وساالع الةريااح الضامااي الضااوت أيضاا

احتجاز قبي احملا م  خميفيف  للبالا  ا بو ن وابلتا  يوو  ا   اي رهأل احلبس االحت اطي 
ا مرا ااز الواارط ر ويقضااي احملتجاازون ا انت ااار احملا ماا   امااي أايم اا  واخااي زناازاان   ا مرا ااز 

لااار   ماااأل أن ةااارتا  ةاااري للتماااريأل ا ا اااوات الولاااحر وعلاااى ا أو الوااارط  وون أي أنواااو  هاوةااا 
ط ن ااا اساات ضا  ا  اا اي  ال أن مرا ااز الواارط  إال ،اً احلاابس االحت اااطي ل ساات مةرطاا  عموماا

 ر(30) زيد مأل يوم ، ا مر الذي يناي مأل مبدأ قرين  المبات 
وأو اات اللجناا  ا ضن اا  ابلقضااات علااى التم  ااز ضااد ا اارأ   ن  ااري بااو ن علااى   اا   -20

ا  لاا  مااأل خااالي إقاماا  دااا     ااا اي إىل الضدالاا  ا ت ااع أاااات البلااد،ا اارأ  مااأل الو ااوي الةضاا
 ر(31)مت يفيف  ومزوو   وارو  اة   وط أل للنسات وا طةاي الو وي إل  ا

وأو ااات ونااا  حقاااوق الوةاااي  ن  قاااو  باااو ن  اااراحً  بتضرياااف واااار  أةضااااي ماااأل قب اااي  -21
اساتااللل جنسا اً ونقاي أعضاات الوةاي قبولال  ي طريقا   انات لاارل  أو  سال مل أو عرل طةي

 وخ اااااً للااااربح و ساااا م الوةااااي لضمااااي قسااااري، علااااى أهنااااا أةضاااااي  اااادخي ا نواااااق  ضريااااف ب ااااع 
ر وأو ت اللجن  أيضااً  ن  ا ع الدولا  الوارف ا طةااي الضاةااي ابحلمايا  ال اة ا  (32)ا طةاي

مضااااملت   بو اااة    أو ه واليفاااريف  ا ن اااا  الضدالااا  اوناا ااا ، علاااى ااااو ي ةاااي  ااا  عاااد  اعتباااار 
 ر(33)جاا  ويضمأل    االستةاو  الداام  مأل ا ساعد  القانون   ا ناسب 

 وأو اااات اللجناااا   ن  راجااااع بااااو ن قااااانون الضقااااواب   اااانح القضااااا ، ا احلاااااال  الاااايت -22
مناي ة  ا مأل سلن حري  قا ر، السلو  التقديري  للن ر ا احل ا   قاي ماأل نيفاف الضقوبا   ال

 مال  أخم و قيفار ماد  مم نا   وأن  إال ا  يفيف  للبالغ، وضمان عد  است دا  سلن احلري 
االحتجاااز، ح امااا أم ااأل  لاا   واحلااري، ا  أو  ضاازز اصدماا  اجملتمض اا   تاادبم بااديي للمةا ماا 

مناااي ة  ااا مااأل االحتجاااز، علااى ضاامان  واةااح اااروف االحتجاااز مااع ا ضااايم  ال احلاااال  الاايت
ابحليفاااوي علااى التضلاا   واصاادما  اليفااة    وضاامان حيفاااوي  حيتضلاا ة ماااا  لاا    ااا الدول اا ،

ا طةاي ا  الة  للقانون على ا ساعد  القانون   ا وهل  وا ساتقل  ا مرحلا  مب ار  ماأل اإلجارات 
 آخاار استضراضاااً  بااو ن اااري  ن أيضاااً  اإلمنااااي الاامبانم  وأو ااى ر(34)وط لاا  اإلجااراتا  القانون اا 

ا ت ماا  لمااي  الضمار مااأل ساان  18 وون ها  الااذيأل ا  اا اي  ةا ما  ا تضلقاا  احلال اا   للقاوان
 ر(35)است ال  ا أو مواو د ور 
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 (36)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
ماااأل  320و 317الح ااات ال ونسااا و أن التوااا م والقاااذف جرطتاااان  وجااان ا ااااو    -23

 سااااتوجن هااااا   اواااارطت  عقوباااا  ابلاراماااا   321و 319قااااانون الضقااااواب ر و وجاااان ا اااااو   
( انتقاااو ا لا  والن ااا  1992وابحلابس  اد  أقيفاااها لاالث ساانوا ر ويفار قاانون ا مااأل الاوطب )

هاااذا اليفااادو، أو ااات ال ونسااا و  ن  لااااي باااو ن اااار  التوااا م، وأن  ااادر   وا ر(37)الس اساااي
 ر(38)ن ا دا، وةقاً للمضايم الدول   ل  ا القانو 

وأ ااار  ا ماا  ا تةاااد ، ا إطااار الوااارا   مااأل أجاااي التنم اا  ا ساااتدام  مااع باااو ن، إىل  -24
ضاارور   ضزيااز موااار   اجملتمااع ا اادا وا ن مااا  اجملتمض اا  والاادواار ا  اوط اا  ا احلااد مااأل مااواطأل 

 ضزياااز اصااامبا  والقااادرا  ا تضلقااا  الضاااضفر وعاااالو  علاااى  لااا ، سااالوت الضاااوت علاااى ضااارور  
ا  ل   ضزيز ا وار   ا دن   للنساات   ا   تلف مستواي  احل   وأ  اي ا وار   الدطقراط  ،

 ر(39)والوبا 

 (40)حظر مجيع أشكال الرق -4 
رحبت اللجن  ا ضن   ابلقضات على التم  ز ضد ا رأ  ابعتماو قانون رعاي  الوةي و ايتل  -25
بولن م اةة  االاار اب طةاير  م أهنا أعربات عاأل قلق اا  اً ، الذي يتضمأل أح ام2011ا 

سااا ما   ااارال الضماااي  وال  ااازاي بلاااد ميفااادر ومقيفاااد لالااااار ابلنساااات والةت اااا ، ال  ن باااو ن
القسااااري واالسااااتاالي اونسااااير وأو اااات اللجناااا   ن   اااااف بااااو ن او ااااوو الرام اااا  إىل التضاااااون 

الاااادو   نااااع االاااااار اب  اااا اي، بساااابي من ااااا  باااااوي ا ضلومااااا  و نساااا ح الانااااااي واإلقل مااااي و 
اإلجراتا  القانون    الحق  ا تجاريأل اب  ا اي، وخا ا  ماع الادوي اجملااور  و مهاا ماأل بلادان 
جنو  آس ار وأو ت اللجن  أيضاً  ن امع بو ن ب اان  عأل حجا  االااار ابلنساات والةت اا  

اان  حسن ة ا  من ا السأل وا نوق ر وأعربت اللجن  عأل قلق ا إزات وأ  الل، مع  يفن ف الب 
هاذا اليفادو أو ات  وا نقص ا الجي ا  يفيف  للنسات والةت ا  الاليت يقضأل ضةااي لالاارر

اللجنا   ن   اااف باو ن او ااوو الرام اا  إىل مضاوا  ا ساابا  اوذرياا  لالااار ابلنسااات والةت ااا ، 
ااي وإوماااج أل ا اجملتمااع، بوسااااي من ااا    اان أل مااأل الو ااوي إىل وضاامان إعاااو  أته ااي الضااة

 ر(41)ا الجي وا ساعد  القانون   والوب   والنةس  
وأعربت ون  حقوق الوةي عأل قلق ا إزات عد   ةاي  او وو ا بذول  مأل أجي التيفدي  -26

 الضقااواب  )ا ضاادي( مااأل قااانون 154لالااار اب طةاااير وأو اات اللجناا   ن  راجااع باو ن ا اااو  
، وخا اا  2011 لضااا  مااأل قااانون رعاياا  الوةااي و ايتاال 224 واتمت ااا مااع ا اااو   2011 لضااا 

 ديااد طب ضاا  الةضااي االسااتاالل   و يفاان ةل ضاامأل ة اا  اورطاا  ا ن ماا ، وةقاااً للمضااايم الدول اا   وأن 
او الواارط  وحاارن  ضااولع  نوااو  لتاادرين وبنااات قاادرا  مااواةي إنةااا  القااانون،  ااأل ةاا    أةاار 

احلاااادوو وا اااادعون الضااااامون والقضااااا ، لضاااامان التةق ااااح بةضال اااا  ا حاااااال  االاااااار اب طةاااااي 
ومقاضااا  اونااا  ومضاااقبت  ، مااع إيااالت اهتمااا  خاااي للقضااااي ا تضلقاا  اب طةاااي ضااةااي الضمااي 
 القساااري واالااااار ابوااانس  وأن  ضاااع و نةاااذ إجاااراتا  عماااي موحاااد  ماااأل أجاااي  دياااد ا طةااااي
ضاةااي االااار وإحاالت   ابلوا ي ا ناسان  وأن  ضازز ج ووهاا ا بذولا  عامب او اا  ا ضن ا  مااأل 
و ااااال  ح وم ااا  وماااواة  ح اااوم   ماااأل أجاااي تاااع الب ااااان  عاااأل االااااار اب طةااااي و دياااد 
ومضاواا  ا ساابا  اوذرياا   ااذا االاااار واإلجااراتا  احل وم اا   واج تاال و قااد   قرياار عااأل حالاا  
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 ي ةااي مااأل ا ساااعد  واحلماياا ،  ااا ار اب طةاااي  وأن   ةااي  زويااد ا طةاااي ضااةااي االااااراالااا
 ر(42)ا  ل   وةم س أل آمأل موقت والتضاا النةسي الذي يراعي االعتبارا  اونسان    ا

 (43)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
 ن  ضدي بو ن  وريضا ا لضامان  أو ت اللجن  ا ضن   ابلقضات على التم  ز ضد ا رأ  -27

الااىر وأو اات 
ُ
اختااا  القاارارا  ا تضلقاا  لضااان  الوةااي علااى أسااان مباادأ مراعااا  ميفااات الوةااي ا 

 ن اري بو ن وراس   دف إىل ة   ال  ة   اليت   از هباا  امل ا مارساا  ا تضلقا   اً اللجن  أيض
 ر(44)نسات والةت ا بقانون ا ماث، الرمس   من ا و م الرمس  ، ضد ال

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (45)ظروف  مل  ادلة ومواتية ويف احلق يف العمل -1 

أو ااااات اللجنااااا   ن   ااااااف باااااو ن ماااااأل او اااااوو الرام ااااا  إىل التنة اااااذ ال اماااااي للقاااااوان   -28
د ماأل البوالا  ا  اةوف وا ن م  القاام  ا تضلقا  اب سااوا  با  اونسا  ا جمااال  الضماي واحلا

النسااات مااأل خااالي  وااج ع وخااوي ا اارأ  ا االقتيفاااو الرمسااي ابختااا   اادابم من ااا إ حاا  التاادرين 
 ن  ضازز باو ن او اوو الرام ا  إىل القضاات علاى أوجال عااد   اً ا  اب والتقابر وأو ات اللجنا  أيضا

اعتماااو س اساا   قدم اا  أ ااار ا ساااوا  ا   ل اا  والةيفااي ا  ااب ا ةقااي والرأسااي علااى حااد سااوات  و 
بواالن  رب اا  ا طةاااي ل ااث يتقاساا  الرجاااي والنسااات ا سااوول ا ، و ساا  مسااتوى مراةااح رعاياا  

 ر(46)ا طةاي

 (47)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
أعربات اللجناا  عاأل قلق ااا إزات نقااص ا ضلوماا  عااأل باارام  احلمايا  االجتماع اا  القااماا ر  -29

باااااو ن ا  قريرهاااااا الااااادوري ا قباااااي مضلوماااااا  عاااااأل بااااارام  احلمايااااا  وأو ااااات اللجنااااا   ن  قاااااد  
االجتماع   القاام  اليت  ست دف النسات ا سنا ، والنسات  وا  اإلعاق ، وا سار ا ض وا   الايت 
 رأسااا ا إانث، وعاااأل ألااار هاااذع الااامبام  ا جمااااي القضاااات علاااى الةقااارر وأو ااات اللجنااا  أيضااااً  ن 

 ر(48)وطن   للةماي  االجتماع   ضتمد بو ن مورو  الس اس  ال
وأ ار المبانم  اإلمنااي، مضرتةاً  ن ت ع ا سان  ضاضةات إىل حاد ماا، إىل ضارور  وضاع  -30

باارانم  خميفااص لواان الواا  وخ  يراعااي االااهااا  الدطاراة اا  ا تااام ،  ن ة اا  ا ساان  سااتتزايد 
 ر(49)ا السنوا  ا قبل 

 (50)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
ماأل أهاداف التنم ا  ا ساتدام  بواالن  2-6ا مضارل  وج ال اللجنا  االنتبااع إىل ا ادف  -31

إ حاا  حيفااوي اوم ااع علااى خاادما  اليفاارف اليفااةي والن اةاا  اليفااة   بقاادر  اااف ومنيفااف، 
أو اات وناا  حقااوق الوةااي  ن  ضاازز بااو ن ج ووهااا لتااوةم إم ان اا  الو ااوي إىل مراةااح  اارف 

س ما ا ا ناطح الرية   وا ناطح احلضري  الةقام ر وحاات  وال البلد،  ةي مالام  ا ت ع أاات
بو ن على اختا   دابم لضمان مساتوى مض واي مناسان لألطةااي ا نتما  إىل أسار  اً اللجن  أيض

 ر(51)دروم  اقتيفاوايً 



A/HRC/WG.6/33/BTN/2 

GE.19-02492 8 

 (52)احلق يف الصحة -4 
اب اا  ابلنسااب  إىل أو اات اللجناا   ن  ضتمااد بااو ن س اساا   ااامل  لليفااة  اونساا   واإلجن -32

ا راهقا  وا راهق ، مع إيالت اهتما  خاي للوقاي  مأل احلمي ا ب ر وا مارال ا نقولا  جنسا اً  
وأن  ضع س اس  وطن    اامل  بوالن اليفاة  الضقل ا  لألطةااي   ةاي  اواةر ةاري لتضزياز اليفاة  

ول اااا  وا اااادارن الضقل اااا  وخاااادما   ااااة  عقل اااا  مالاماااا  لألطةاااااي ا جماااااي الرعاياااا  اليفااااة   ا 
 ر(53)واجملتمضا  احملل  

أو اات وناا  حقااوق الوةااي واللجناا  ا ضن اا  ابلقضااات علااى التم  ااز ضااد ا اارأ   ن  قاانأل  -33
ا  ل  ا حال  اصوار علاى  اة  ا ارأ  وإ ااب  اونا  بضاها   اديد    ا بو ن إسقاو احلمي،

  أساال ن اإلج اال احلدياا  اةمنا  وأن  لاي ارطل ا ت ع احلاال  ا خرى  وأن  ضمأل إ حا
 ن  ت اذ باو ن  ادابم  ضاوا  انتواار  اً ر وأو ات اللجنتاان أيضا(54)وإم ان   الو وي إل  اا اً طب 

 ر(55)االنتةار ا أوساو النسات وا طةاي

 (56)احلق يف التعليم -5 
يااازاي  ال أعربااات ال ونسااا و عاااأل قلق اااا  ن الو اااوي إىل التضلااا   الااااانوي والتضلااا   الضاااا  -34

 بلااغ النساااب  اإلتال ااا  للتساااج ي  مل داادوواًر ةضلاااى الااار   مااأل ازوايو ا واااار   ا التضلااا   الااااانوي،
بلااغ مضاادي  إ  ،اً  باام   ر واااي دااو أم اا  ال بااار يواا ي  اادايً 2012 عااا  ا ا اااا  ا 50سااوى 

  التسار  أن مضادال  ماا  ر2014 عاا  ا ا ااا  57اإل ا  ابلقرات  وال تاب  ا  ةوف ال بار 
 ر(57)والرسو  ا ا دارن االبتداا   والاانوي  الت مر ةض 

وأعربااات اللجنااا  ا ضن ااا  ابلقضاااات علاااى التم  اااز ضاااد ا ااارأ  عاااأل قلق اااا إزات ار ةاااا  مضااادي  -35
التسر  ب  ا رحلت  االبتداا   والاانوي ، وإزات ار ةا  مضدي ا م   ا  ةوف النسات والةت اا ر 

 ر(58)قلق ا أيضاً إزات قّل  عدو ا َدّرسا  ا ا دارنوأعربت اللجن  عأل 
وأباارز  ه  اا  ا ماا  ا تةااد  للمساااوا  باا  اونساا  و  اا  ا اارأ  )ه  اا  ا ماا  ا تةااد   -36

 دا عدو الةت ا  ا سجال  ا الضلاو  اب ادارن الاانويا  واوامضاا  الضل اا ونقاص  اً للمرأ ( أيض
 ر(59)الضلو ا درِّسا  ا جماي الرايض ا  و 

 فيات حمددة أو حقوق أشخاص حمددين -دال 
 (60)النساء -1 

 0.576للاااامبانم  اإلمنااااااي بلااااات ق ماااا  مو اااار التنم اااا  البوااااري  لاااا انث ا بااااو ن  اً وةقاااا -37
أسةر عاأل ق ما  مو ار  نم ا  بواري  مضادَّي حسان ب ااان   مما ،2017 عا  للذ ور 0.645 مقابي

 اي  إ  ،0.476عاد  ا سااوا  با  اونسا  ا باو ن بق ما  ر ويقدر مو ر 0.893اونس  قدرع 
ر وأ ار المبانم  اإلمنااي إىل ضضف ا وار   2017بلداً ا  160مأل أ ي  117بو ن ا ا ر ب  
ا ا اااا  مااأل مقاعااد المب ااانر وعااالو  علااى  لاا ،  8.3 واااي النسااات سااوى  ال إ  الس اساا   للماارأ 

ا ا ااا  مقارنااً   6لاااليت أهنا  ا رحلاا  الاانويا  ماأل التضلاا   علاى ا قااي بلاات نساب  النسااات البالااا  ا
ا ا ااا  مقارناً   58ا ا اا  مأل الرجاي، وبلاات نساب  مواار   ا ارأ  ا ساوق الضماي  13.7بنسب  
 ر(61)ا ا اا  مأل الرجاي 74.3بنسب  
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ورحبت اللجن  ا ضن   ابلقضات علاى التم  از ضاد ا ارأ  اب زياد ماأل او اوو ماأل أجاي تاع  -38
الب اااان  ا يفاانة  والتل ااد مااأل أن مواارو  الس اساا  الوطن اا  للمساااوا  باا  اونساا  يتةاااوى اللااا  

 ر(62)ويُ سر تع هذع الب اان  ونورها اً احملايد  جنسان 
تضاااارل النسااااات الضااااامال  ا مرا ااااز الرتة اااال احلضااااري  إىل الاااامبانم  اإلمنااااااي،   اً واسااااتناو -39
(Drayangs)   لالساااااتاالي والو ااااا  والتم  ااااازر واسااااارتعى الااااامبانم  اإلمناااااااي االنتبااااااع إىل الااااااارا

 اً ا وجوو  ا ر د و نة ذ ا ح ا  وا باوئ التوج     ا تضلق  بتوا ي مرا ز الرتة ل، وأحاو علما
ة  ااا ا را ااز الاايت   ااا ضااد الضااامال  ا مرا ااز الرتة اال، بتقااارير  ة ااد بوقااو  عنااف جنسااي وباادا

ر وأو ااات اللجنااا  ا ضن ااا  ابلقضاااات علاااى التم  اااز ضاااد ا ااارأ   ن (63) سااات د  الةت اااا  ا راهقاااا 
سااا ما ا  وال اماااع باااو ن ب ااااان  عاااأل النساااات الضاااامال  ا البااااات وعاااأل االساااتاالي ا البااااات،

أل أن الدراساا  ا قاارر  للنسااات الضااامال  ا الباااات  تضاامأل ، والتل ااد ماا(Drayangs)مرا ااز الرتة اال 
 ر(64)للجوانن اونسان   الست دا  النسات والةت ا  واستاال أل ا الباات  ل الً 
وألناات اللجناا  علااى بااو ن لوضااض ا خواا  عمااي وطن اا  لتضزيااز ا ساااوا  باا  اونساا  ا  -40

ت  دا مستوى  ا اي ا ارأ ر والح ات اللجنا   زاي  وضر ابلقلح إزا ال ا نا ن االنت اب  ، ل ن ا
ا ا ااااااا  ا  10ا ا ااااااا  ماااااأل ا قاعاااااد ا اومض ااااا  الوطن ااااا  و 8يواااااالأل ساااااوى  ال أن النساااااات

سااا ما ا  وال ا منا ااان  ااانع القااارار، اً انقيفااا لاااأل ممااااال   اااا الً ز  ماااا احل وماااا  احملل ااا ، وأهناااأل
واي  السالو  ا اصدما  ا دن ا ر وأو ات أعلاى مسات وا منا ن الوزرات والقضا  والدبلوماس  

اللجناااا   ن  باااادأ بااااو ن ا اختااااا   اااادابم خا اااا  موقتاااا  من ااااا وضااااع ن ااااا    اااااةو اونساااا  ا 
التض  نااااا ، والتضج ااااي بتوا ااااف النسااااات ا ا نا اااان الضل ااااا مااااأل أجااااي  سااااريع ا وااااار   ال املاااا  

 ر(65)وا تساوي  للمرأ  ا ا   ا  ا نت ب  وا ض ن 

 (66)طفالاأل -2 
ابلضنااف واإللاااي وإسااات  ا ضاملاا  الاايت يتضاارل  ااا ا طةاااي، أو اات وناا   يتضلااح ة مااا -41

ا  لاا  حاااال    ااا حقااوق الوةااي  ن  ضاازز بااو ن آل ااا  ر ااد عاادو احلاااال  وحجاا  الضنااف،
 إسااات  ا ضاملاا  الاايت يتضاارل  ااا ا طةاااي واخااي ا ساار  أو اإللاااي أو اإليااذات أو الضنااف النةسااي

ا دارن وا وير  وأما أل الضمي  وأن  ضزز الدع  ا قدَّ  إىل ا طةااي ضاةااي الضناف واإلياذات  وا
ابلتضااا واإلر ااو  يتضلاح ة مااواإللاي وسوت ا ضامل  وأن  ضمأل حيفو   علاى خادما  مالاما  

ا   اا و م  ل  مأل أ  اي إعاو  اإلوما   وأن  ضع اسرتا  ج    امل   نع وم اةة  الضنف،
 لااا  الضناااف النةساااي واإلياااذات واإللااااي الاااذي يتضااارل لااال ا طةااااي، ماااع الرت  اااز علاااى الااامبام  

 ر(67)ا  ل   ن    احلمال   وار   ا طةاي  ا اجملتمض    وأن  نةذ برام  للتوع   والتاق ف،
 ن  ااادم  باااو ن ا براجم اااا ومباورا اااا ا تضلقااا  لقاااوق الوةاااي  اً وأو ااات اللجنااا  أيضااا -42
 ايتل إجراتا   دف خيف يفاً إىل منع اوراا  ا ومول  ابلمبو و وي االخت اري ا لةاح اب ةاق ا  و 

ا  لاا    اا ا اواو اإلابح ا ، وا حقاوق الوةاي بوالن ب ااع ا طةااي واساتاالي ا طةااي ا الباااات
ض  مأل خالي  دابم س اسا  عام   دف إىل التيفدي لألسبا  اوذري  اليت اضي ا طةاي عر 

ا نوااو  الايت  ضااولع هباا من ماا  احارتا  ا اارأ   وا  اذع اواراا ، وخا اا  ا ن اا   اياا  ا طةااي
مباااور   وراك  اصا اا  اب ااراهق  بواالن التوع اا  اونساا  ،  وا و اق ة ااا و   ن ااا والن ااول هبااا،

 ر(68)و ندوق  نم   الوبا 
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الضااااامال  ا مرا ااااز الرتة اااال وأعرباااات اللجناااا  عااااأل قلق ااااا إزات عاااادو حاااااال  الةت ااااا   -43
(Drayangs) ، ا عمااااي ا نزل ااا   وا وا طةااااي الضاااامل  ا الزراعااا ، والور اااا ، ومتااااجر اللةاااو

 2007 لضااااا  والقواااا   ااام الرمسااااير وأو ااات اللجناااا   ن  راجاااع بااااو ن قاااانون الضمااااي والضمالااا 
تاالل   وأن  تمتاع وزار  وأن م  الضمي لضمان عد  إ راك ا طةااي ا ا نواو  االقتيفااوي  االسا

 ض ااح أ اا اي الضمااي اصة ةاا  حااح الوةااي ا  وأال الضمااي بوالياا  ر ااد أنوااو  القوااا   اام الرمسااي
  ن  اازوو بااو ن ا ساار الاايت  واجاال  ااضواب  اجتماع اا  واقتيفاااوي  اً التضلاا  ر وأو اات اللجناا  أيضاا

 اا  نواو  مندرجا  ا ي ةي مأل الدع  وخدما  الرعاي  مأل أجاي احل لولا  وون ممارسا  أطةا  ا
 ر(69)إطار عمي ا طةاي واالستاالي اونسي

للتل اد ماأل أن احلاد  1980 لضاا  وأو ت اللجن   اذل   ن  انقح باو ن قاانون الازوا  -44
لقاااانون رعايااا  الوةاااي  اً وةقااا ،اً عامااا 18ا و  لساااأل زوا  الةت اااا  هاااو نةاااس ساااأل الةت اااان، أي 

 ر(70)2011 لضا  و ايتل

 (71)إل اقةاألشخاص ذوو ا -3 
رأى مض   اجمل ب  ا وراس  لل ون س ف أن ا طةاي  وي اإلعاق  ا بو ن أ ار عرض   -45

 اً للوقو  ضاة    سالع ا قاران وأ اار عرضا  ل ياذات البادا واونساير وخليفات ال ون سا ف أيضا
 إىل أن مضاااارف مقااادمي اصااادما  وأ اااةا  احلقاااوق ة ماااا  اااص اإلعاقااا  مضاااارف  ااام  اة ااا ،

يومي سوى ا ةراو الذيأل لدي   عاهاا   ةال يضرَّف ميفولح  إعاق   بضبارا  ض ق  ما عاو  إ 
 ر(72)حس    ديد  أو بدن  
وأ اار الاامبانم  اإلمنااااي إىل أن احل وماا  بيفادو وضااع س اساا  لأل اا اي  وي اإلعاقاا   -46

للرعايا  االجتماع ا   وجاد خوا   ال استجاب  لتقرير اوول  الاان   لالستضرال الدوري الوامي وأنال
 ر(73)على ا   اي  وي اإلعاق  اً  رعاها احل وم  و ر ز  ديد

وأ اااار  ال ونسااا و إىل أن باااو ن  ةتقااار إىل إطاااار  واااريضي وس اساااايت بوااالن اإلعاقااا ،  -47
ي ةاااااي ماااااأل اصااااادما  التضل م ااااا  لأل ااااا اي  وي  ماااااا ا مااااار الاااااذي ياااااولر بوب ضتااااال ا  قاااااد 

سااا ما ا طةااااي الاااذيأل  وال اي ا  اااد  ضرضااااً صوااار اإلعاقااا ،االحت اجاااا  اصا ااا ر ويضاااد ا طةااا
 ر(74)يضانون مأل عاها  عقل  ، أ ار عرضً  للةرمان مأل حق   ا التضل   مأل  مه 

 (75)األقليات والشعوب األصلية -4 
 أبرز  ال ونس و أن حال  ا طةااي ا نةادريأل ماأل أ اي ن باا  الاذيأل يض واون ا باو ن -48
دووي  ا ضلوما  ا قدم  إل    بولن التمتاع لقاوق   وبسابن التم  از الواديد  زاي مو ل ، حمل ال

يفااوي عااد   ةاياا  الو اااح وون حيفااوي هااوالت ا طةاااي علااى التضلاا   والتمتااع  مااا اً ضااده ر و ااام 
 ر(76)لقوق   التضل م  

 (77)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
الجااي مااأل بااو ن أع ااد  ااوط ن   ا الةاارت   112 000 ن أ ااار مااأل أةاااو  ا ةوضاا    -49
، ماااأل خاااالي بااارانم  إعااااو   اااوط  واساااع النوااااقر والح ااات ا ةوضااا   2017إىل  2007 ماااأل
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الجاي  7 400أن بق   الس ان الالج   البو ن   الذيأل ينت رون إعاو  التاوط  ينااهزون  اً أيض
 ر(78)2017 عا  للوي هناي 

حقاااوق الوةاااي  ن  ضااازز باااو ن ج ووهاااا ا ا ةاوضاااا  ماااأل أجاااي إجيااااو  وحاااات ونااا  -50
إعاااو   أو حلااوي ساالم   وةورياا  إمااا لضااوو  ا طةاااي الااذيأل يض وااون ا خم مااا  الالج اا  بن باااي

مشل ااا   ساااره   وأن  ضااامأل  اااةاة   اإلجاااراتا   مل  اااوط ن  ، ماااع إياااالت اهتماااا  خااااي  سااالل 
ج اا  علااى أسااان حااح الةاارو ا جنساا   وحقاال ا مااااور  ا تضلقاا  بتةديااد جنساا   ا طةاااي الال

بلدع والضوو  إل ل، مع إيالت االعتبار الواجن  يفات الوةي الةضلى  وأن  ن ار ا االنضاما  إىل 
اال ةاق اا  اصا اا  بوضااع الالج اا ، واال ةاق اا  بواالن وضااع ا  اا اي عاادطي اونساا  ، وا ةاق اا  

 ر(79)ختة ت حاال  انضدا  اونس  
و و ي اللجن   ن  نوي بو ن آل   ومع ب اان   امل ، ميفانة  لسان ناو  اوانس،  -51

والسأل، واونس  ، وا  ي اإللب عأل ا طةاي ضضاف احلاي، ماي ملتمسي اللجوت، والالج ا ، 
 وا  اااجريأل، وا طةاااي  اام ا يفااةوب  الااداخل  إىل بااو ن، والااذيأل يُفتمااي أن ي ونااوا قااد ُجناادوا

 ر(80)دموا ا أعماي قتال   ابصار اسُت  أو

  دميو اجلنسية -6 
 اااازاي اللجناااا   وااااضر ابلقلااااح إزات حالاااا  ا طةاااااي ا نةاااادريأل مااااأل أ ااااي ن بااااا  وإزات  ال -52

بااارل ماانح اونساا    1985 لضااا  جنساا ت  ر وحااات اللجناا  بااو ن علااى مراجضاا  قااانون اونساا  
و دياد و يفاة ح ا مارساا  الايت قاد  نواوي لألطةاي ا ولاوويأل لوالاد باو ا واحاد علاى ا قاي  

علااى    ااز ا احليفااوي علااى التضلاا   واصاادما  اليفااة   ضااد مااأل ل ساات لاادي   و اااح  اة اا  مااأل 
ا طةاااي ا نةاادريأل مااأل أ ااي إلااب ن بااا   واالعاارتاف لقااوق ا طةاااي ا نةاادريأل مااأل أ ااي إلااب 

لاات    والتماان ا سااعد  التقن ا  ماأل  ن با  ا التمتاع باقااةت   وممارسا   اضاار ويان   واسات دا 
 ر(81)ال ون س ف ا  نة ذ التو  ا  ا ذ ور  سابقاً 
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