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لورقوووووال املعلوموووووال املقدموووووة مووووو  ا  وووووال  ووووواح ة امل ووووول ة موووووو     
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، مع مراعاا  ووريا  16/21و ٥/1بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعّد هذا التقرير عملا  -1

 هاا  ماا  ا هااا   11 املالومااا  املقدماا  ماا  مااو ل لورتااا هااو و  االسااتاراا الاادوري ال.ااام  
شااام  مااو ل ًقاباااداا ى ااد ا تحااا  ياارو   صاااح   املحاالىل  الس االساااتاراا الاادوري ال.اااام ، و 

  لادو الملما 

  ال  اح ة امل ل ة ا املعلومال املقدمة م   -اثنياا  
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  (3) هنا مسأل  ملىل  وولاباا ا مم املتىلد   ظر ا سلىل  النووي ، 

ىلتحاادي  علاا  مااهاادا  واً اتابااا  الساالال وناال  الساال   4وأوصااا الورتاا  امل.اا ك   -3
وكول االالتالاب : ال الهااي الاثل   ا ، واً اتابا1949اري الثالا  الً اتاباا   ناباع لاااال ابختربًو
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وكااول الثاااين املااادل الً اتاباا  ا ساالىل  التقلابدياا   ومااهااد   أو  ياا  أ ااراا عدائاباا  أخاارت  والربًو
  سلىل  النووي  حظر ا

و مل ً اذل أي  هاد ال ااق موتاع ب.اأن التوصااب   9وأشار  الورت  امل. ك   -4 الس أن لابساًو
  (4)املرأ  م  اً اتاب  ا مم املتىلد  للقضاء عل  مجابع أشمال التمابابل ضد 2املتالق  ىملاو  

و مل ًن ذ التوصاابا  املق ولا  ب.اأن ًضامن -٥  توانابنهاا أحمااال وأشار  ًلك الورت  الس أن لابسًو
املهابناا ، ومل  اً اتاباا  مناهضاا  التاااذي  و اا ه ماا  ضاارو  املااملاا  أو الاقوباا  القاساااب  أو اللالنساااناب  أو

 ومل يقدَّال ًقرير الدول  باد الس  ن  مناهض  التاذي   ًحدق عل  برًووكوهلا االختاباري 
وكااااول االختابااااار  9وأوصااااا الورتاااا  امل.اااا ك   -6 ي الً اتاباااا  مناهضاااا  ىلتحاااادي  علاااا  الربًو

  (٥)التاذي  و  ه م  ضرو  املاامل  أو الاقوب  القاساب  أو اللالنساناب  أو املهابن 
وكااااول االختاباااااري الثاااااين   التحاااادي   ىإلساااارا  4وأوصااااا الورتاااا  امل.اااا ك   -7 علاااا  الربًو

  (6)للاهد الدويل اخلاص ى قوق املدناب  والساباساب ، الرامي الس اللباء عقوب  اإلعداال

تنفيوووال االلت اموووال الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو   -ابء 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ال -1 

 (7)دال التمابابلاملساوا  وع  
أناااات ال ًاااالال هناااااي عوائاااا  جمتمااباااا   نااااع املاااارأ  ماااا  التمااااا   1قكاااار  الورتاااا  امل.اااا ك   -8

للر اااال  قااا   لأن تاااانون ا راضاااي  اااّ  القاااانون الاااذي كاااان  ابااااا وقكااار  أيضااا  (8)االنتحاااا 
  (9)للمرأ  أن ًسج  ملماب  ا راضي ىمسهااا ًسجاب  ا راضي وأص ح مسموح

و ًادي  ً.ريااهتا املتالق  ى نساب  إللباء ا حمااال  3امل. ك   وطل ا الورت  -9 م  لابسًو
ا بنقاا   نسااابتهللماارأ  وال ًساامح   بنقاا   نسااابتت الس هو تاات ا  ن اباا لر اا لالتمابابلياا  الاام ًساامح 

  (10)ا  نيب الو هل
اعت اااار ()ج( وحظااار 4)18بتاااادي  الدساااتور إللبااااء املااااو   9وأوصاااا الورتااا  امل.ااا ك   -10

واا اإلعاتااا  أو املابااا  ا نساااي سااا     (11)للتمابابااال، والوراج لباااا  ا تلاباااا  كلباااا  رمسابااا    لابساااًو
  (12)وأوصا كذلك بس  تانون يهد  الس محاي  املسنن

الس أناااااات ال ًو ااااااد وسااااااائ  ماتمااااااد  أو تانوناباااااا  ًساااااامح  6وأشااااااار  الورتاااااا  امل.اااااا ك   -11
ونتابجاااا  لااااذلك، يوا اااات  هم   واثئاااا  هااااويتهم بتباباااا  نااااو   نساااااا لألشااااقاص املتىلااااولن  نساااااب

ا شقاص املتىلولون  نساباا ًاقابادا    الوصاول الس اخلادما ، بسا   عادال التبااب  بان ناو  
  (13)ا نس احملدو   واثئ  هويتهم وبن اهلوي  ا نساناب  الم اختاروها

ا نسي ومباايري اهلويا  مبنح املثلابا  واملثلابن وملوو ي املاب   6وأوصا الورت  امل. ك   -12
ومالا  ااثلا  ملاا ُحانح للب يان وملباابقي اا ا نساناب  وحااملي صا ا  ا نسان )جمتماع املاابم( حقوتا

مل ااو  ىرياس يتمثا  عملهاا   اا اهلوي  ا نساب ، وإبن.اء  ن  وطناب  مستقل   قوق اإلنسان و ق
اله حقوق أ راو جمتمع امل ابم، والام  عل  ًباب  و هاا  النظار الااما  الن اق القوانن الم حتمي ًو
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ماا  ت اا  اا  ابمااا يتالاا  مبقتلااع اهلااو   ا نساااب  وا نساااناب   ولسااك ا  ااراو، لمااي يااتم ت ااوهلم  اماا
ااادي   اينتمااع، وكااذلك لتجاار  رهااا  املثلاباا  ا نساااب  ً اااو ا  للانااع والتماباباال ضااد جمتمااع املااابم، ًو

  (14).م  ا هواج م  ن س ا نسلاب 1974م  تانون اللواج لااال  3املاو  
للرؤيااا  الااملابااا  اا إبلبااااء مجاباااع القاااوانن املتالقااا  ىللاااوا  ًاليااال  6وأوصاااا الورتااا  امل.ااا ك   -13

وضااااع بلتااااااون مااااع عشاااابي جمتمااااع املااااابم للقضاااااء علاااا  الوصاااام والتماباباااال، و ى قااااوق اإلنسااااان، و 
ض واملرا ا  للمتىلاولن  نسااباا املاراحاب ساباسا  متقدم   ابما يتال  ىملراحابض ً.جع عل  الاتحا 

وملا  ال ًتوا ا  صا اهتم ماع  نساهم، ىإلضاا   الس سا  تاوانن ًاا   بتبابا  ا انس )املااذكور   
  (1٥)واثئ  اهلوي  ا نساب (، كما حيد  مع ًباب  االسم

و مل ًقاااااام ىلمثاااااا  للتحاااااادي للماتقاااااادا   7وأشااااااار  الورتاااااا  امل.اااااا ك   -14 الس أن لابسااااااًو
واملمارسا  ا بوي  املنت.ار  والقائما  علا  مااباريا  الب يا  ا نسااب  الام ًااثر علا  اإلطاار القاانوين 

حنع ماظم أ راو جمتمع املابم م  التا   صراح  ع  ماباوهلم وهاو هتم اا والساباسي ا ايل و ل  سابات
ير الحجامها عا  ًبابا  م  الانع والتمابابل والوصم، وهو ما استقدمتت ا موم  لترب اا ا نساب  خو 

ويل املرأ  منح  اللعام    الق لاب    (16)القوانن التمابابلي    جمال وراث  ا راضي، ًو
التو اات ا نسااي واهلوياا  الدسااتور ال حيظاار اعت ااار  أن 9و 7وقكاار  الورتتااان امل.اا كتان  -1٥

املااابم ويبااذي الوصاام ياااله مناااو اخلااو  باان أ ااراو جمتمااع أن قلااك ، و (17)للتماباباالاا ساا  ا نساااناب  
  (18)والتمابابل ضدهم

البموا القانوين  ابما يتال  ىلسلوي ا نسي املثلي، وكذلك  7وأوانا الورت  امل. ك   -16
  مساااائ  حقاااوق جمتماااع املاااابم، الس  انااا  ‘‘ املوتاااع احملاياااد’’ا مومااا  وماااا يسااام  باااا  صاااما  

  راو قلك اينتماع، ثبارا  اا والم ً ي، و قالثقا   ا بوي  والقائم  عل  مااباري  الب ي  ا نساب ، 
سااتقدمها  هااا   اعلااا  واخاا  ا وسااا  الرمساباا  وخار هااا ضاااد  تانوناباا  وا تماعاباا  ًسااتبلها ًو

  (19)أولسك ا  راو، اا  الهم عرض  للانع والتىلرش والتمابابل   مجابع جماال  ا ابا 
دو  ضاد التمابابال علا  أساا  املابا  الس أنات ال ًو اد محايا   ا 6وأشار  الورت  امل.ا ك   -17

، اا يارا املثلابا  واملثلابن وملوو ي املاب  ا نسي ومبايري اهلويا  (20)ا نسي أو اهلوي  ا نساب 
اا ضاااادهم   اينتمااااع، وهااااو مااااا  ااااا  املتىلااااولن  نساااااب (21)ا نساااااب  لتجاهاااا  حقااااوتهم والتماباباااال

  ، التمابابال ما   انا2016  عااال  يوا هون، حبس  ما أ او بت مركل ا ناو  أ ريقاي للتقاضاي
  (22)موظ ي الرعاي  الحىلاب    املاسسا  الحىلاب 

الس أن عااادال و اااوو الطاااار ً.ااارياي حيماااي أ اااراو جمتماااع املاااابم  9وأشاااار  الورتااا  امل.ااا ك   -18
ياااوي الس لتلااع أشاامال التماباباال مبااا   قلااك اسااتهدا هم ىالعتااداءا  ماا  ت اا  ال.اارط ، وعاادال 

  بابااانهم، مثااا  الل اااا  القانونابااا ، وحظااار ً ناااابهم لألط اااال، وحرمااااهنم مااا  االعااا ا  ىالًر اطاااا
خاادما  الرعاياا  الحااىلاب ، وهااو مااا ياااوي الس اًر ااا  مااادل انت.ااار  اا و  نقاا  املناعاا  ال .ااري  
نت.ااار   مجاباااع أ ااااء الااا لو، والس  و ااا ه مااا  ا ماااراا الااام ًنتقااا  ىالًحاااال ا نساااي بابااانهم، ًو

ارضهم للسات ااو وتوعهم ضىلا  الانع الاا ئلي امل اشر، وحرماهنم م  ا قوق واخ  أسرهم، ًو
اال تماعي، واللواج التقلابدي القسري، ومدار  التهابسا  اال تماعابا  و  هاا، عهاباك عا  التمابابال 
ضااد ا ط ااال حاااملي صاا ا  ا نساان الااذي  يتارضااون منااذ والوهتاام لتو اباات هااويتهم ا نساااب  مبااا 

  (23)عندما يمربون  حاباهتم  التاقابدا يً   ع  قلك م  
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 (24)التنماب  وال ابس  وا عمال التجاري  وحقوق اإلنسان  
علاا  مااوارو املاباااه واإلنتا اباا  اا أشااار ماهااد أ ريقابااا امل.اا ي الس أن ًباا  املناااو ياااثر ساال  -19

و وحمااا  التحااادي  محااادر تلااا   (27)وا مااا  الباااذائي (26)وحثااا  التحاااىلر  (2٥)اللراعابااا    لابساااًو
  (28)لتلك التأث ا  بتقد  املساعد    املمارسا  اللراعاب  املستدام ، والوار  ا راضي واملاباه

الس أن حقاااوق ا  اااراو واينتمااااا  املتاااأثر  مب.ااارو  املابااااه    9وأشاااار  الورتااا  امل.ااا ك   -20
و تاااد انُتهماااا ببااارق لتل ااا  مااا  ت ااا  هابسااا  ًنمابااا   و، منهاااا مًر ااااا  لابساااًو املًر ااااا    لابساااًو

حرماااهنم ماا  امل.ااارك    عملابااا  صاانع القاارارا  الاام ًاااثر علاا  محاااور  أراضااابهم و  هااا ماا  
 املمتلمااااا ، والتاويضااااا   اااا  الما اباااا ، ودخاااار و اهااااا، وعاااادال و ااااع ال وائااااد عنهااااا عنااااد و ااااع

  (29)، وعدال التاويض ع   قدان اتلماهتم ا ماعاب التاويضا 
الدولاا  بتىلساان امل.ااارك  الااماا    أن.ااب  التنماباا  لضاامان  9رتاا  امل.اا ك  وأوصااا الو  -21

ا حول ما  املتضارري  علا  ماوا قتهم املساتن   علا  محااور  اتلمااهتم، وكاذلك ىالسات او  ما  
راعااااي حقااااوق  هااااذه التبااااورا  وىعتماااااو ساباسااااا  وتااااوانن شااااامل  ًضاااا   عملاباااا  التاااااويض ًو

  (03)اينتماا  املتضرر  وا  راو

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (31)ح  ال رو   ا ابا  وا ري  وا م  ال.قحي  
و ال ياااااااالال ياااااااان  علاااااااا   4أشااااااااار  الورتاااااااا  امل.اااااااا ك   -22 بقلاااااااا  الس أن وسااااااااتور لابسااااااااًو

اإلعااااداال، وحثااااا علاااا  ًباباااا  القااااانون، واللباااااء عقوباااا  اإلعااااداال، و  ابااااع مجابااااع أحماااااال  عقوباااا 
  (32)املت قاب  اإلعداال

ىلقابااال، علاا  ساا اب  االسااتاجال، ىعتمااو خباا  للوتاياا  ماا   4وأوصاا الورتاا  امل.اا ك   -23
  (33)االنتىلار، ولت اوي اإلصاى  املروري 

أن الحااىل ابن واملاادا ان عاا  حقااوق اإلنسااان ًارضااوا علاا   1وقكاار  الورتاا  امل.اا ك   -24
ئ  هلاا صال  ىل سااو أو عا  مدار الاامن املاضابن وب.م  متمرر للتهديد عندما أبلبوا ع  مسا

وأوصا  احتجا ا  مناهض  للىلموم ،  ضلا ع  ًارضهم إلطلق النار أو اإلصاب  أو القت  
  (3٥)مساولاباهتمع  قلك بتىلماب  املساولن  1الورت  امل. ك  

أنااات ال ًو اااد الس حاااد اتن ً.ااارياا   ناااع التاااااذي ، وأن  9وقكااار  الورتااا  امل.ااا ك   -2٥
عاا  القلاا   9وأعربااا الورتاا  امل.اا ك    (36)ت  ون وضااىلا ه يظلااون باادون انتحااا مًرم اباات ال ياااا

لاااادال و اااوو الطاااار تاااانوين شاااام ، ااااا أوت الس وتاااو  الادياااد مااا  أعماااال التااااذي  علااا  أيااادي 
  (37)ال.رط  وا ابش

 (38)التام  الادل، مبا   قلك مسأل  اإل ل  م  الاقا  وساباو  القانون  
الدولااا  بتاابااان وساااباء   احملااااكم، علااا   ااارار الوساااباء    9.ااا ك  أوصاااا الورتااا  امل -26

 مماا  ا ط ااال، لضاامان مساااعد  ا شااقاص قوي اإلعاتااا  الذهناباا ، والن ساااب  واال تماعاباا ، 
  (39)ووصوهلم الس الادال 
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وأوصااااا الورتاااا  ىلتىلقاباااا  مااااع مااااًرميب التاااااذي  و اااا ه ماااا  ضاااارو  املااملاااا  القاساااااب   -27
هابنااا  ومبقاضااااهتم ومااااات تهم، وكاااذلك بتااو   سااا   االنتحاااا  لضاااىلا  التااااذي  واللالنساااناب  وامل

  (40)وأ راو أسرهم، مبا   قلك العاو  دهابلهم
وأن هنااي ال تنا ، القانون ال يلال  ّرال التىلريض عل  الس أن  1وأشار  الورت  امل. ك   -28
و ما  حتقابا  حريا  التا ا  احملمابا  وانن أخرت حتد م  حري  الحىلا   وحري  التا ا ، و ناع لابسات ًو

  (41)مبو   وستورها والقانون الدويل  قوق اإلنسان
ال تنااا  مااا  تاااانون الاقاااوى  التىلاااريض علااا  إبلبااااء  رحااا   1وأوصاااا الورتااا  امل.ااا ك   -29

، وضااامان مثااااول املاتقلااان علااا  و اااات (42)وبتق اباااع القاباااوو والقواعاااد التنظابماباااا  علااا  الحاااىلا  
  (43)السرع  أماال  اكم مستقل ، وال راء  اكما  عاول  و  وتا ماقول

الدولااا  بتاليااال  هووهااا   التحااادي للاناااع الااااائلي ومجاباااع  2وأوصااا الورتااا  امل.ااا ك   -30
  (44)الانع ضد املرأ  وضمان ًقد  ا نا  الس الادال  وماات تهم عل  النىلو الوا  أشمال 

 (4٥)ا ر   ا ساساب   
عاا  القلاا  بساا   ا اادوو امل روضاا  ب.اام  ال لاالوال لاات علاا   9أعربااا الورتاا  امل.اا ك   -31

الااماا   واال تماعااا املانظم للمساا ا  قااانون الحريا  ًمااوي  ا ماابااا  والتجماع الساالمي، و ن 
للمساااااا ا  يابااااا  لل.اااااارط  ساااااالبا  م رطااااا  مبااااااا   قلااااااك الساااااالب  التقديريااااا  ملاااااانح ًحاااااااريح 

  (46)واال تماعا 
الس أن تانون اخلدم  الاام  حيظار علا  املاوظ ن الاماومابن ً.اماب  النقااى  ت  وأشار  الور  -32

وأوصااا   (47)ضاارا الامالاباا  ويقااوا ىلتااايل تاادرهتم علاا  الت اااوا مااع أرى  الاماا ، و/أو علاا  اإل
  (48)بتادي  تانون اخلدم  الاام  للسما  ملوظ ي اخلدم  املدناب  بت.ماب  نقاىهتم

بتاااااادي  القاااااانون إللبااااااء الاقاااااوى  علااااا  عااااادال ًساااااجاب   1وأوصاااااا الورتااااا  امل.ااااا ك   -33
ادي  القانون إللباء الاقوى  عل  االنتماء الس مجااب     محر  هلاا ماابا     (49)، ًو

صااااا الورتاااا  بم الاااا  ًضاااامن أي م.اااارو  تااااانون يقاااادال   املسااااتق   ب.ااااأن ا رحاااا  وأو  -34
السااابرباناب  ضااماع  كا اباا  للىلاار   الااماا  ومحاياا  حقااوق اإلنسااان ملسااتقدمي اإلن نااا، مبااا   

  (٥0)قلك ا     الوصول الس املالوما 
و ً تقااار الس الت.ااارياا  الااام ًتاااابح  -3٥ وصاااول مواطنابهااااا الس وأشاااار  الورتااا  الس أن لابساااًو

وتااد اعتمااد  اللجناا  ا  ريقاباا   قااوق  املالومااا  الضااروري  للم.ااارك    جمتمااع حاار ووحقراطااي 
ب.ااأن الوصااول الس املالومااا ، ومااع قلااك اا منوق اباا تااانوعا  2012اإلنسااان وال.اااو  منااذ عاااال 

  (٥1)الوصولقلك حتره ا موم  أي ًقدال  و اعتماو تانون ب.أن  مل

 (٥2)أشمال الرق حظر مجابع  
و   وعااام محااال  التوعابااا  الااام  2أعرباااا الورتااا  امل.ااا ك   -36 عااا  ًقاااديرها  هاااوو لابساااًو

نظمااااا ب.ااااأن االرااااار ىل .اااار، وخاصاااا    املناااااط  ا ضااااري ، ولمنهااااا أشااااار  بقلاااا  ىلاااا  الس 
  (٥3)يتارضون هلااالنتهاكا  اخلب   الم ال يلال الضىلا  ال. ا  
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مان و اااوو الاباااا  وم ااااو  ًو ابهابااا   االااا  ل بااال  عااا  حااااال  وأوصاااا الورتااا  بضااا -37
قاد  الادعم الن ساي وخاادما  العااو  اإلومااج للضااىلا ،  االساتبلل ا نساي واالراار ىل .اار، ًو

عاا  ا اااق التااداب  املناساا   للقضاااء علاا  االسااتبلل ا نسااي واالرااار ىل .اار، ماا  خاالل   ضاالا 
  (٥4)ملناس   عل  ا نا امللحق  القضائاب  و را الاقوى  ا

 (٥٥)ا     ا ابا  ا سري   
الدولا  مبواصال   هووهاا الرامابا  الس ًوعابا  الوالادي  وا وصااباء  2أوصا الورتا  امل.ا ك   -38

قااد  الاادعم املااايل لألساار الاام ًااااين ماا  أوضااا  (٥6)وا ط ااال ب.ااأن هواج ا ط ااال وعوات اات ، ًو
  (٥7) ديد اتتحاوي  صا  ، وخل   رص عم  

أن مسااأل  التماباباال باان ا نساان حماا  أن ًثاا ، كمااا   حالاا   3وقكاار  الورتاا  امل.اا ك   -39
ل  م  قا مل  الااملاب  م  أ   املساوا    ا     ا نساب ، تضا  أخرت هتدو وحد  ا سر ، ًو

تس      قر اللوج   (٥8)ال رص االتتحاوي ، ًو

 االقت ادية واال تما ية والثقافيةاحلقوق  -3 

 (٥9)ا     الام  اللئ  و  ظرو  عم  عاول  ومواًاب   
، والعماااال تاااوانن (60)بتىلسااان ظااارو  عمااا  عماااال املحاااانع 9أوصااا الورتااا  امل.ااا ك   -40

   (61)مما ىل  عم  ا ط ال، وماات   لال ابها
 40,0٥.ا ا  املًر اع، والاذي بلا  بقلا  الس ماادل ببالا  ال 2وأشار  الورت  امل.ا ك   -41

  (62)لل نك الدويلاا و ق ،2018  املائ    عاال 
او    -42 وأوصا الورت  بتن اباذ بارعما الاما  للقضااء علا  أساوأ أشامال عما  ا ط اال، ًو

  (63)املوارو الما اب  لذلك

 (64)ا     مستوت مااب.ي الئ   
الادياد ما  اينتمااا  وصول ع  القل  الهاء عدال ًما ا  رص  1أعربا الورت  امل. ك   -43
  (6٥)امل.اريع الم    الس ماباه ال.ر شّروهتا الم 
و الاذي يااثر علا  مساتجماا   -44 وأشار  الورت  الس أن م.ارو  املابااه   مًر ااا  لابساًو

د، يثاا  الادياد ماا  املقاااو  ب.ااأن حاا    املائاا  ما  جممااو  مساااح  ال لاا 40املابااه   أكثاار ماا  
وىلنسا   ل لاد يماا ح ىل اا   املاباه والحار  الحاىلي الوصول الس اينتماا  املتأثر  ىلسدوو   

هبااذه ال.ااد    نظاااال املاباااه اا لتااو   المماناباا  الوصااول الس ماباااه ال.اار  املأموناا  لساامانت،  اا ن ًباباا  
  (66)حم  أن ي اتم ًلك امل.مل 

الورتاا  بتقحاااب  مليااد ماا  ا مااوال للماباااه والحاار  الحااىلي ماا  أ اا  ه و  وأوصااا  -4٥
لل.ااار  ومرا ااا  الحاار  الحاااىلي احملسااان  وكاااذلك إب اااراء اساااتاراا   الوصااول الس املابااااه الحاااا 

و ولضاامان ًقاد  ًاااويض عاااول الس  خلبا  التاويضااا  الام ًارضااها هابسا  ًنماباا  مًر اااا  لابساًو
واينتماا  الم نُقلا م  أراضابها  ضرر  بس   م.رو  املاباه   مًر اا  لابسًو   (67)ًو
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  املنااااط  بمثااا  أكثااار منت.ااار  قااار ا ط اااال أن بقلااا  الس  2وأشاااار  الورتااا  امل.ااا ك   -46
املناط  ا ضري ، والس و وو  جو  خب     الوصول الس التالابم واخلادما  الحاىلاب ،   الري اب  م

وأوصاااا الورتااا  مبواصااال  ا هاااوو   (68)واساااتبلهلم و  ا مايااا  مااا  عمااا  ا ط اااال واالراااار هبااام
للقضااااء علااا  ال قااار املااادتع الاااذي حيجااا  ا ااا    التالاااابم بسااا   أولويااا  االحتابا اااا  املاويااا  

مايااا  ا ط اااال ورصاااد حالااا  مااا  ياااد اهم ال قااار الس النااالو  مااا  املناطقااا  حب، و (69)امللىلااا  ا خااارت
بلاادان أخاارت، والس الاماا    ساا  م ماار  أو ت ااول الري اباا  الس املناااط  ا ضااري  أو الس اهلجاار  الس 

  (70)أسوأ أشمال عم  ا ط ال، م  أ   مساعد  أسرهم عل  ال قاء
بضااامان الوصاااول اتمااا  الس التالاااابم، واخلااادما  الحاااىلاب ،  2وأوصاااا الورتااا  امل.ااا ك   -47

  (71)واملاباه، م  أ   ا د م  ًاّرا ا ط ال للانع

 (72)ا     الحىل   
   (73)إبلباء رر  اإل هاا وبس  توانن ًنظمت 9أوصا الورت  امل. ك   -48
وأوصاااا الورتااا  بتىلقابااا  اللمركليااا    خااادما  الرعايااا  الحاااىلاب  وإبن.ااااء  نااا  مانابااا   -49

ىلحااىل  ماا  خاالل تااانون برملاااين ياانظم الرعاياا  الحااىلاب ، وباال و  مابلاناباا  وهار  الحااىل  ماا  أ اا  
قااد  الرعاياا   حتساان العمااال ا اا    الحااىل  ماا  خاالل ًوظابااع اارساان ط اباان متقححاان، ًو

   (74)م، والنظر   الاتح  التقاعد امل مر هلمهاللهم  هلم أثناء عمل
لاار م ماا  و ااوو عاباااوا  متنقلاا ، ال ياالال ساامان ىالس أناات  2وأشااار  الورتاا  امل.اا ك   -٥0

  (7٥)ىلاب املناط  الري اب  يتارضون للتمابابل   الوصول الس اخلدما  الح
اليال التااداب  الراماباا   -٥1 وأوصاا الورتاا  بتن اباذ ساباسااا  هتااد  الس حتسان صااىل  الب اا  ًو

، وكااذلك الس ا ااد ماا  لتلااع (76)الس ا ااد ماا  و ابااا  ا ط ااال، مبااا   قلااك   املناااط  النائاباا 
قاار أشاامال الت اااو    الوصااول الس الرعاياا  الحااىلاب ، ماا  خاالل ًااو   الاادعم املااايل المااا    

تباعا  السمان  وحتسن نوعاب  خدما  الحىل  الاام ، مباا   قلاك ًاو   اإلطاارا  الب ابا  املاهلا  
اليال ا هاوو الرامابا  الس ه و  الاوعي ب.اأن  ا و   وال ناب  التىلتاب  املناس  ، وخاص    املنااط  النائابا   ًو

  (77)الب    ال السنق  املناع  ال .ري /اإليده وحتسن الوتاي  م  انتقال الادوت م  ا
و ملواصاااالتها اساااا اًابجابا  ًااااو   الرعاياااا   -٥2 وأثاااال حتااااالع الااااد ا  عاااا  ا رياااا  علاااا  لابسااااًو

  (78)الحىلاب  اإل اباب  لألمها  ك دي  لت.ريع اإل هاا
وأوصااا  التىلاااالع ى ااااق ًاااداب  الضاااا اب  لتىلسااان اهلاباكااا  ا ساسااااب  للرعايااا  الحاااىلاب ،  -٥3

اااااادري  القااااااابل ، و حاااااااب  املااااااوارو خلاااااادما  والوصاااااول الس رعاياااااا  التولابااااااد ا السااااااتاجالاب ، ًو
  (79)الن اساب  الحىل 
و اثين أعلاااا  مااااادل انت.اااااار  7و 6وأشااااار  الورتتااااان امل.اااا كتان  -٥4 الس أن لااااادت لابسااااًو

  (80)  املائ  2٥ل صاب  ب  و  نق  املناع  ال .ري  واإليده   الاامل، بنس   بلبا 
ع  القل  الهاء استمرار املواتع االنتقاوي  لدت ماظم مقادمي  7وأعربا الورت  امل. ك   -٥٥

، بسا    اباا  التادري  (81)اه أ راو جمتمع املاابم امللتمسان للقادما  الحاىلاب الرعاي  الحىلاب  ر
واإلشااااارا  املناسااااا ن لااااادت أولساااااك املقااااادمن للرعايااااا   ابماااااا يتالااااا  بتقاااااد  اخلااااادما  الحاااااىلاب  

  (82)واملالوما  املبلوب  ببريق      ابابلي 
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لانابااا  الوطنابااا    وأباااره  الورتااا  ا هاااوو الااام أعااار  عنهاااا وهيااار الحاااىل    خباااا  املاب -٥6
أكثاااااار ’’ووعااااااا  اباااااات الس ه و  مابلاناباااااا  تبااااااا  الحااااااىل  لتل اباااااا  احتابا ااااااا   2019شاااااا ا / رباير 

ع املاااابم وا شاااقاص قوي ماااجمتاا ، وب.ااام  أكثااار حتدياااد‘‘اينموعاااا  الساااماناب  عرضااا  ل صااااب 
، وأعاار   اباات عاا  أساا ت لل .اا    ن.اار خاادما  الوتاياا  ماا   اا و  نقاا  (83)اإلعاتاا  و اا هم

تتحااار نظاااال الحااىل  الااماا  علاا  ، وال(84)اعاا  ال .ااري  علاا   ااو كااا حمل لألشااقاص احملتجاالي املن
 الر اال    ًو  ه لوسائ  منع ا م  

ن اباذ باراما  7وأوصا الورت  امل. ك   -٥7 ىلتااون مع منظما  جمتمع املابم املدناب  لوضع ًو
أ اراو  د م  الوصم والتمابابل ضاد مجاباع للتدري  اإلللامي للااملن   جمال الرعاي  الحىلاب  بباب  ا

، والت.جابع عل  اً ا  هنا تائم عل  حقوق اإلنسان اينموعا  السماناب  ا كثر عرض  ل صاب 
قد  اخلدما    (8٥)  ًو   الرعاي  الحىلاب  ًو

و اسااتاراا  -٥8   جماااال  الحااىل ، اا مجااع ال اباااع  حالابااطريقاا  وطل ااا الورتاا  ماا  لابسااًو
حبسااا  املابااا  ا نساااي ًلاااك ال ابااااع   ين، والتالاااابم والتااادري ، لضااامان ًحااانابعوالاناااع ا نساااا

واهلوي  ا نساناب  واستقدامها الستاراا وحتسن وصول أ راو جمتماع املاابم الس الارباما واخلادما  
  (86)  هذه ايناال اا املقدم  حالاب

 (87)ا     التالابم  
و ومجابااع موظ ابهااا ال بااوين بتضاامن املناااها  4أوصااا الورتاا  امل.اا ك   -٥9 أبن ًقااوال لابسااًو

سويتها بدون استقداال الانع   (88)الدراساب  تابم السلال والالتا  السلماب ، والوار  النلاعا  ًو
بقلااا  الس اساااتمرار االنقباااا  عااا  التالاااابم مباااادال  مًر اااا   9وأشاااار  الورتااا  امل.ااا ك   -60

وو الس ا ماا ، وهواج ا ط ااال، وماادار  التهابساا  اال تماعاباا ، ونقاا  التموياا  املتااا   ساا ا  ًااا
  (89)للدراس ، وال ابس     الووي  الم يوا هها البل   م  أ راو جمتمع املابم

 امللقا  ءوأحملا الورت  الس حتد اخر  ابما يتال  إبعمال ا     التالابم، وهاو ثقا  الاا  -61
  (90)الدولاب  املالمن واملتمث    و وو نس  مالمن الس طل  ال ًتوا   مع املااي عل  كاه  

ااد الساتاباا  الدارسان  ا  القااوري  وأوصا الورت  إبعاو  ًن.اب  اارس  الاتالم عا  بُ  -62
عل  ا ضور   ال ح  خلل ساعا  التالم الااوي ، مث  ال تابان الرعا ، وا مها  املراهقاا ، 

رسن الذي ًلو وا   س  م مر ، والعاو  النظر   املناها الدراساب  ا دياد ، والناااش نظااال والدا
التالاااابم الاااذي ي ااادو   حالااا  اهناباااار  ىإلضاااا   الس ًب ابااا  تاااانون التالاااابم وتاااانون محايااا  ا ط اااال 

  (91)لضمان وصول مجابع الدارسن الس التالابم،  ااالا اا ورعايتهم ًب ابق
إب ااااراء وورا  ًدري اباااا  لضاااا ا  ال.اااارط    جمااااال حقااااوق  1امل.اااا ك  وأوصااااا الورتاااا   -63

، والتاريع عل  مستوت اينتمع احمللي بقاانون (92)اإلنسان، ومنع االعتقاال  التاس اب  والتاذي 
، 2010، وتاانون ا راضاي لاااال 2006مساوا  ا شقاص املتالو ن   ا هلابا  القانونابا ، لاااال 

و   التادري  والادعم املاايل للمىلاامن وقلك للمساعد    ًثقابع ال نساء حبقوته    امللماب ، ًو
ع  اتلماهت  الم يتادت علابهاا تااو  اينتماع احمللاي اا   جمال مساعد  النساء عل  الد ا  تضائاب

  (93)أو أ راو ا سر 
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النقباا  امساتو   الرسوال الدراساب  ال اهظا  والس بقل  عماب  الس  2وأشار  الورت  امل. ك   -64
   ٥6,02، بلاا  مااادل االلتىلاااق اإلمجااايل ىملاادار  الثانوياا  2017  ااي عاااال   املًر ااا  عاا  التالااابم

لادت ال تاباا (، خاصا   64,٥4مقاربا  باا  47,٥6املائ ، وسج  مادل منق ض لدت ال تابان )
و  ا سر قا  املوارو احملدوو ، يتمتع ال تابان إبمماناباا  أتا  للوصاول  ملناط  الري اب  النائاب    ا

نقباا  عا  اًر اا  بان االوأشاار  الورتا  الس و اوو   (94)الس التالابم بس   عملهم املتمرر كرعاا 
   (9٥) اللواج امل مر، وعم  ا ط ال، والتمابابل ضد ا وام  م     املتلو اوبن التالابم 

د، وخاصا    املنااط  الري ابا ، ما  بضامان ًاو   التالاابم ا ابّا 2وأوصا الورتا  امل.ا ك   -6٥
خاااالل بناااااء اهلاباكاااا  ا ساساااااب  التالابماباااا ، وضاااامان و ااااوو عاااادو كااااا  ماااا  املالماااان املاااادربن 

 تابسااا  الوصاااول الس املااادار  الثانويااا ، مااا  خااالل اإللبااااء التااادر ي للرساااوال،بواملااااهلن، وكاااذلك 
وبناء املدار  الثانوي    املناط  الري ابا ، وه و  الاوعي بان ا ط اال واتىء واملالمان ب.اأن حا  
ا مابع   التالابم، مبا   قلك ا شقاص قوو اإلعاتا ، وال تاباا  ا واما ، وىلتاايل ًاليال التالاابم 

  (96)ال.ام  للجمابع ووعمت
و   -66 ظااار الاقاااا  ال ااادين   املااادار  مبو ااا  وأعرباااا الورتااا  عااا  ًقاااديرها  هاااوو لابساااًو

  (97)القانون ولمنها الحظا استمرار ًلك املمارس    باض املدار 
لو اوو ثبار  حُيارال  ابهاا ا ط اال  وأوصا الورتا  بر اع السا  الالاباا للتالاابم اإلللاماي ً ااو ا  -67

لوطنابا  الرامابا  الس ه و  ، وبتوساابع الارباما ا(98)م  ا ماي  بن التالابم اإلللامي وس  الاما  الادنابا
طلعهام علا  طريقا  اإلبال  أبعماال الاناع االوعي بن ا ط ال حبقهم   ا ماي  ما  الاناع و 

  (99)ضدهم،   ك  م  املناط  ا ضري  والري اب 
مبواصال  ًاليال التثقاباع حبقاوق اإلنساان   الارباما املدرسااب ،  2وأوصا الورت  امل.ا ك   -68

ادري  أولابااء ا ماور علا  مبا   قلك عا  طريا   ًقاد  باراما ًادري  متامقا   ماباع املالمان، ًو
  (100)حقوق اإلنسان

 حقوق أشخاص حمددي  أو جممو ال حمددة -4 
أن ا موماااا  مل ًاتمااااد أي تااااوانن أو ساباسااااا  هتااااد  الس  9قكاااار  الورتاااا  امل.اااا ك   -69

و، مبواءماا  اب، وأهنااا مل ًن ااذ التوصاااب ، الاام ت لتهااا ل(101)ا  اااع علاا  ثقا ااا  ا تلابااا  ولباهتااا سااًو
الاااااوا  واملواتاااع ماااع االلتلاماااا  الدولابااا  ىلقضااااء علااا  التمابابااال ضاااد املااارأ ، الق ال ًااالال ال ساااا  

و، ًوا اات التماباباال الضااا اب   مثاا  ا شااقاص قوي اإلعاتاا ، وا تلابااا  ا نساااب  واللبوياا    لابسااًو
  (102)بس   املواتع واملمارسا  الار اب 

بو ااوو الوحااد  املاناباا  حبماياا  الب اا  واملاارأ  الاام هتاااد  الس  2ورح ااا الورتاا  امل.اا ك   -70
ل  أو  ي شم  أخار ما  انتهاكاا  محاي  حقوق ا ط ال والنساء   حال  ًارضهم لسوء املاام

وأوصااا الورتاا  الدولاا  بتااو   املااوارو املاوياا  واللو سااتاب  وال .ااري  الما اباا  للوحااد    (103)حقااوتهم
علا  املساائ  املتالقا  ىلقضاا  اا مساتمر اا املاناب  حبماي  الب   واملرأ ، وضمان ًلقي موظ ابها ًدري 

  (104)ا نساناب  وى ط ال
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 (10٥)املرأ   
  أشااااار حتااااالع الااااد ا  عاااا  ا رياااا  الس أن املااااادال  املًر ااااا  للو ابااااا  الن اساااااب  مًر باااا -71

و، و  اادال القادر  علا  الوصاول الس رعايا  التولابااد، بىنت.اار  ا و  نقا  املناعا  ال .اري    لابسااًو
لااانق    املالوماااا ، و  وساااائ  النقااا ، و  املاااوظ ن الحاااىلابن، وخاصااا  ىلنسااا   للنسااااء ىو 

  (106) يا.    حال   قر و  املناط  النائاب  أو الري اب الليت
ب ذل  هوو است اتاب   م  ا مها  والرضع ما  رااوه مارحلم  وأوص  التىلالع الدول    -72

ا م  والوالو    ظرو  امن ، مع اليالء اهتمااال خااص لتىلسان وصاول نسااء ا وساا  ال قا   
  (107)و/أو الري اب  الس الرعاي  الحىلاب 

الس أن وساااتور ال لاااد يتضااام  عناصااار ًسااامح ىلتمابابااال ضاااد  1وأشاااار  الورتااا  امل.ااا ك   -73
املرأ ، وخيل  بابس  تانوناب  ال ًاو ر هلاا ا مايا  القانونابا  علا  تادال املسااوا  ماع الر ا ، ولما  الورتا  

اليلهاا والن ا و   االعا ا  حبقاوق املارأ  ًو ات لابساًو قهاا   أعربا عا  التقادير للتقادال الاذي أحرًه
و واخاااري     وأخااار   تضااااب  ا نديااا  لابمابتساااو ماااوكهابلي  14ضاااد تائاااد تاااوا  الاااد ا  للابساااًو

  (109)2018ش ا / رباير 
و  18وأعرباااا الورتااا  بقلااا  عااا  االنتهااااي املنحاااوص علابااات   املااااو   -74 مااا  وساااتور لابساااًو

  (110) قوق املرأ  والذي يسمح ىلتمابابل ضدها   حال  و وو تانون عار  ينتهاك ًلاك ا قاوق
 املرأ  ال حمنها أن  لع أىها   هعام  الق ابل  و   القاانون الاار  الاذي يسات ادها ما  هاباكا  

لاادال و اوو ً.ارياا  ب.اأن الاناع املناليل، ال حتحا  ضاىلا  اا   ونظار (111)الساباسااب  التقلابديا السلب  
  (112)االعتداء ا سدي أو ا نسي عل  الادال  املستىلق  الال   حاال  عور  بس   ًراكم القضا 

  (113)()ج( م  الدستور4)18وأوصا الورت  إبلباء املاو   -7٥
الااااام حمااااا  بتوعابااااا  النسااااااء حبقاااااوته  و لاباااااا  اإلبااااال   2  وأوصاااااا الورتااااا  امل.ااااا ك -76

  (114)  حال  ًارضه  للانعاستقدامها 
وأعربا الورت  ع  القل  ال ال  الهاء عدال و وو مسا  للتىلقاب    مجاباع حااال  الاناع  -77

ضااااد املاااارأ    كاااا  ماااا  املناااااط  الري اباااا  وا ضااااري ، والهاء عاااادال ا اااااق ا موماااا  لتااااداب  ًرمااااي الس 
  (11٥)ا نا  ماات  
وأشار  امل اور  الااملاب  إلهناء مجابع أشمال الاقوب  ال دناب  الم  ار  ضد ا ط اال الس  -78

أن م.ارو  القاانون املتالا  ىلاناع الااائلي ال ياالال تاباد املنات.ا ، ولما  ال ًو اد أي مالوماا  ب.ااأن 
  (117)م.رو  القانونن ياتمد الربملان أب 9، وأوصا الورت  امل. ك  (116)ا مم املق     القانون

 (118)ا ط ال  
 دناب  الم  ار  ضاد ا ط اال الس أن أشار  امل اور  الااملاب  إلهناء مجابع أشمال الاقوب  ال -79

أحمااال  القانون يسامح ىلاقاوى  ال دنابا    املاسساا  الاقابابا  و  أمااك  الرعايا  ال ديلا  مبو ا 
 أحماااااال( و 16)املاااااو   2011الااااوارو    تااااانون محاياااا  ا ط اااال ورعااااايتهم، لااااااال ‘‘ راملااااربَّ ’’التأويااا  

  (119)(32 )املااو  2010  تانون الاقوى  لاااال   رواالو ‘‘ دوي  ا ط ال القانوين واملاقول’’
  (120)ع  ىل  القل   ن القانون ال حيظر صراح  الاقوب  ال دناب    املنلل 2وأعربا الورت  امل. ك  
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الس أن احتمااااااال ًسااااااجاب  الااااااوالوا    املناااااااط  الري اباااااا   3وأشااااااار  الورتاااااا  امل.اااااا ك   -80
وىلااار م مااا  جمانابااا  ًساااجاب  املوالاباااد،  ااا ن الاقاااوى  الااام   2014ال ا  املائااا    عااا 40,1 بلااا 

ًُ اااارا   حالاااا  التااااأخر   ًسااااجاب  املوالابااااد أكثاااار ماااا  ثلثاااا  أشااااهر ال ً.ااااجع الوالاااادي  علاااا  
التساجاب  باااد قلااك، و  حالاا  عاادال و ااوو الوالاادي ، ال يااار  القااائمون ىلتسااجاب    كثاا  ماا  

  (121)ها لتسهاب  ًسجاب  املابلوا حابان الواثئ  الم يتان علابهم ًقدح
الس عاااادال و ااااوو أحماااااال ملاااانح ا نساااااب  للقباااااء، سااااواء    3وأشااااار  الورتاااا  امل.اااا ك   -81

و وي اادو أهناام  الدسااتور أو   ا ماار املتالاا  ى نساااب ، وأن ا ط ااال الااذي  يُاثاار علااابهم   لابسااًو
ايل، ال حيحاااا  ا ط ااااال عاااادحو وىلتاااا  (122)لاااادوا  ابهااااا ال ُحنىلااااون ا اااا     نسااااابتها ىلااااوالو وُ 

  (123)ا نساب  عل   نساب  ال لد الال باد بلو هم س  الرشد
وأوصااا الورتاا  ى اااق مجابااع اخلبااوا  اللهماا  لمساار ا ااوا ل الاام حتااول وون ًسااجاب   -82

املوالابد، مبا   قلك عا  طريا   حااب  ماوارو ب.اري  ومالابا  كا ابا  إلوار  اهلويا  الوطنابا  والساج  
و، وكاااذلك ضااامان املااادين،  وضااامان التساااجاب  ال اااوري لاااوالو  مجاباااع ا ط اااال املولاااووي    لابساااًو

التن اباااذ  ااا  التمابابااالي وب.ااام  شاااام  ومتسااا  للاااوائح قا  الحااال  بتساااجاب  املوالاباااد، وال ساااابما 
ا ط ااال املولااووي    املناااط  الري اباا ، وأط ااال ال.اااو  ا صاالاب ، وا ط ااال الااذي  مل يولاادوا   

اا، ًااو   التسااجاب  ايناااين للموالابااد  اا  القاااوري  علاا  و ااع التمااالابع املب قاا  حالاباااملست.اا ابا ، و 
  (124)والتوعاب  أبمهاب  ًسجاب  املوالابد

وأوصا الورت  بضمان اًساق مجاباع القاوانن واللاوائح والساباساا  الوطنابا  ماع التلاماا   -83
و مبو   القانون الدويل ومع وستورها، وضمان ح  ك  ط      اكتسا  ا نساب ، ومناع لابسًو

حااااال  انااااداال ا نسااااب    مرحلااا  الب ولااا ، واملسااااعد    مناااع التمابابااال ضاااد ا ط اااال املارضااان 
ب.م  خاص الناداال ا نساب  بس   ظرو هم أو ا حماال القانوناب  التمابابلي ، وال سابما اللقباء، 

و امل تااالو ن   اخلااااارج، وا ط اااال  اااا  املساااجلن   سااااجل  املاااابلو، وأط ااااال ماااواط  لابسااااًو
و    (12٥)اىء أ ان  أو عدحي ا نساب مع وأط ال نساء لابسًو

بضمان محاي  مجابع اللقباء أو ا ط ال املهجوري  املو ووي   3وأوصا الورت  امل. ك   -84
و وضمان حقهم   اكتسا   نسابتها، و ق م  اً اتاب  حقوق الب  ،  7للماو  اا   التلابم لابسًو

م  أهدا  التنماب  املستدام ، واالً اتاب  املتالقا  ف اض حااال  انااداال ا نسااب ،  9-16والباي  
  (126)1961لااال 
ع  القل   نت ىلر م م  حظر عم  ا ط اال مبو ا  تاانون  9وأعربا الورت  امل. ك   -8٥

عاااا  الاماااا  وتااااانون محاياااا  ا ط ااااال ورعااااايتهم، ال ياااالال ا ط ااااال ياملااااون كقاااادال   املناااااهل، وى
الرعي، وكامال محانع، و نت ىلر م ما  ًنظاابم محال   أن.ب  متجولن، و  جمال ا نس، و 

ج ا ط ااال، والاالواج امل ماار، والاالواج القسااري، ال ًاالال ًلااك الل ااا  ا التوعاباا  الااماا  ملما ىلاا  هو 
و مبادال  ً ا  عل  الذعر   (128)ًُاقد   لابسًو

  (129)وأوصا الورت  الدول  بتقد  منح ا تماعاب  الس مجابع ا يتاال وا ط ال الضا اء -86
و لاملاباا  اإلصاال  القااانوين ا ارياا  هبااد  حظاار  2وأثنااا الورتاا  امل.اا ك   -87 علاا  لابسااًو

، الام 1974هواج ا ط ال بدون استثناء، مبا   قلك ع  طري  اللبااء مااو  تاانون الالواج، لاااال 
، ولمنهاا أعرباا عا  ىلا  القلا  الهاء املاادال  املًر اا  للالواج 16ج ال تابا    سا  ًسمح بلوا 
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امل مار، وأشاار  الس أن هااذه الاااو  الثقا ابا  الضااار ، وانت.اارها بمثار    املناااط  النائابا  مًر بااان 
أبن ًقاااوال الدولااا   9  وأوصاااا الورتااا  امل.ااا ك  (130)  كثااا  مااا  ا حاباااان ىالنقباااا  عااا  التالاااابم

  (131)قسريال مر أو املىلقضاء عل  هواج ا ط ال 
الس أن ا ط اااال ال يلالاااون ي.ااااركون   عاااد  أشااامال مااا   2وأشاااار  الورتااا  امل.ااا ك   -88

و حاباا  يقومااون ب.اام   اا  تااانوين أبعمااال لتل اا  مثاا  الاماا  املنااليل،  عمالا  ا ط ااال   لابسااًو
  اا وأكثار ا ط اال ضاا اا  ي اساتبلهلم  نساابالرعي واللراع ، والام    ال.وار ، و ر أن.ب  و 

  (132)هم عاو  م  املناط  الري اب  موا ه  املقاطر الرئابساب 

 (133)ا شقاص قوو اإلعات   
بقلا  الس أن ا شاقاص قوي اإلعاتا  يوا هاون عاد  أشامال  9أشار  الورت  امل.ا ك   -89

لادالاا ، و ابااا  التسااهابل  للوصااول ماا  التماباباال، منهااا تلاا   اارص الاماا ، وصاااوب  الوصااول الس ا
  (134)الس التالابم وصاوب  االندماج  ابت

و مبحاوت  الربملان عل  م.رو  القاانون املتالا  مبسااوا  ا شاقاص  -90 وأوصا الورت  لابسًو
  (13٥)قوي اإلعات  مع   هم

 (136)ا شقاص عدحو ا نساب   
و  هووهااااا ال 3أثناااا الورتاااا  امل.ااا ك   -91 ، (137)رامابااا  الس ًالياااال نظااااال التسااااجاب علاااا  لابساااًو

يثا   ب.اد   ولمنها شدو  عل  أن البرام  امل روض    حال  التأخر   التساجاب  أصا ىلا عااملا 
نتا عنها لاطر اناداال ا نساب    مرحل  الب ول    (138)علال اتىء وا مها  عل  التسجاب ، ًو

و مبواصل   هاوو التوعابا  أبمهابا  ًساجاب  املوالاباد وب.اأن  2وأوصا الورت  امل. ك   -92 لابسًو
موضااااو  اناااااداال ا نساااااب  قي الحاااال  وبتااااو   مرا اااا  التواصاااا    مناااااط  ال لااااد النائاباااا  لت.ااااجابع 
اينتماااا  احمللاباا  ال قاا   وال سااا  الضااااب   علاا  اارساا  حقااوتهم   التسااجاب  عنااد الااوالو ، كمااا 

  (139)لباء البرام  عل  التأخر   التسجاب أوصا إب
أن هنااااي حا ااا  الس ًاااو   خااادما  جمانابااا  مباااا  ابهاااا مرا ااا   3وقكااار  الورتااا  امل.ااا ك   -93

التواص    مناط  ال لد النائاب  لت.اجابع اينتمااا  ال قا   وال ساا  الضاااب   ب.ام  خااص علا  
و لتاااااديلها الدسااااتور   ، وأثنااااا ع(140)اارساااا  حقااااوتهم   التسااااجاب  عنااااد الااااوالو  لاااا  لابسااااًو

، ولمنها أشار  الس أن شر  اكتساا  ا شاقاص (141)لابن  عل  اهوواج ا نساب  2018 عاال
و ملاااد  ثااال  سااانوا  علااا  ا تااا  ت ااا  ًقااادحهم طل ااااملركااال القاااانوين  عااادحي ا نسااااب  اا   لابساااًو

حاول علا  ًحاريح اادحي ا نسااب  ا لللىلحول عل  ا نساب ، يحا  ًل ابتات،  نات ما  الحاا  
و   (142)التام    لابسًو

و بوضع ال راء لتىلديد حاال  اناداال ا نسااب ، وبتضامن توانابنهاا  -94 وأوصا الورت  لابسًو
كما أوصا، ما     19٥4مع اً اتاب  عاال اا  ماي  ا شقاص عدحي ا نساب ،  .اباا تانوناباا الطار 

ماا  ا ماار  10اب ، بتااادي  املاااو   اا  ضاامان  تااع ا شااقاص عاادحي ا نساااب  حبقااوتهم اإلنسااانأ
تاانوين  مركاللماي يماون لات اا عاما 18املتال  ى نساب  الم ً.   بلاو  ال.اق  عاد  ا نسااب  
و وُيسمح لت بتقد  طل  للىلحول عل  ا نساب    (143)  لابسًو
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و  مابااع ا ط ااال عاادحي ا نساااب ، ببااض  3وأوصااا الورتاا  امل.اا ك   -9٥ أبن ًضاام  لابسااًو
مركااالهم القاااانوين، الممانابااا  التقااادال ببلااا  للىلحاااول علااا  ا نسااااب  بااادون أي  ابابااال،  النظااار عااا 

وي  الس أط اااااهلم  و املولااااووي    اخلااااارج المماناباااا  نقاااا   نسااااابتهم اللابسااااًو و مابااااع مااااواط  لابسااااًو
  (144)املولووي    اخلارج
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