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م و ووو لورق و ووال املعلوم و ووال املقدم و ووة مو و و ا و ووال و وواح ة امل و وول ة
بشأن ليسوتو*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومال أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/٥و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام وهااو مااو ل لورتااا املالومااا املقدما ما  11ها ما ا هااا
صاااح املحاالىل الس االسااتاراا الاادوري ال.ااام  ،وياارو شاام مااو ل ًقاباادا ى ااد ا تح ا
لادو الملما

اثنيا -املعلومال املقدمة م ا ال اح ة امل ل ة
ألف -نطو وواق االلت امو ووال الدوليو ووة( )1والتعو وواون م و و اهلليو ووال وا ي و ووال الدوليو ووة حلقو وووق
()2
اإلنسان
 -2أوصااا ال .ا م الدولاب ا لام ا اينتمااع املاادين لابسااوًو ىلتوتابااع والتحاادي عل ا مااهااد
()3
ا مم املتىلد ظر ا سلىل النووي  ،هنا مسأل ملىل وولابا
 -3وأوصااا الورتا امل.ا ك  4ىلتحاادي علا مااهاادا واً اتابااا الساالال وناال الساال
التالاب  :الربوًوكول االختاباري الثالا الً اتاباا ناباع لاااال  ،1949واً اتاباا الهااي الاثل
ماي ا املمتلمااا الثقا اب ا واً اتاب ا حظاار اسااتقداال ًقنابااا التباب ا ال ابس ا اراا عساامري
__________

*

مل حترر هذه الوثابق ت الرساهلا الس ووائر ال مج التىلريري ى مم املتىلد
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أو يا أ اراا عدائابا أخاارت والربوًوكااول الثاااين املااادل الً اتاب ا ا ساالىل التقلابدي ا ومااهااد
حظر ا سلىل النووي
 -4وأشار الورت امل .ك  9الس أن لابساوًو مل ً اذل أي هاد ال ااق موتاع ب.اأن التوصااب
()4
املتالق ىملاو  2م اً اتاب ا مم املتىلد للقضاء عل مجابع أشمال التمابابل ضد املرأ
 -٥وأشار ًلك الورت الس أن لابسوًو مل ًن ذ التوصاابا املق ولا ب.اأن ًضامن توانابنهاا أحمااال
اً اتاب ا مناهض ا التاااذي و ا ه م ا ضاارو املاامل ا أو الاقوب ا القاس ااب أو اللالنساااناب أو املهابن ا  ،ومل
ًحدق عل بروًوكوهلا االختاباري ومل يقدَّال ًقرير الدول باد الس ن مناهض التاذي
 -6وأوص ااا الورتا ا امل.ا ا ك  9ىلتح اادي علا ا الربوًوك ااول االختاب اااري الً اتابا ا مناهضا ا
()٥
التاذي و ه م ضرو املاامل أو الاقوب القاساب أو اللالنساناب أو املهابن
 -7وأوص ااا الورتا ا امل.ا ا ك  4ىإلسا ارا التح اادي علا ا الربوًوك ااول االختاب اااري الث اااين
()6
للاهد الدويل اخلاص ى قوق املدناب والساباساب  ،الرامي الس اللباء عقوب اإلعداال

ابء -تنفيووال االلت امووال الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن م و مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطا ال

املساوا وعدال التمابابل

()7

 -8قك اار الورتا ا امل.ا ا ك  1أن اات ال ًا الال هن اااي عوائا ا جمتماابا ا ن ااع املا ارأ ما ا التم ااا
االنتح ااا ( )8وقك اار أيضا اا أن ت ااانون ا راض ااي ا ا ّ الق ااانون ال ااذي ك ااان ابا ال للر ااال قا ا
()9
ًسجاب ا راضي وأص ح مسموح ا للمرأ أن ًسج ملماب ا راضي ىمسها
 -9وطل ا الورت امل .ك  3م لابسوًو ًادي ً.ريااهتا املتالق ى نساب إللباء ا حمااال
التمابابليا الاام ًساامح للر ا بنقا نساابتت الس هو تاات ا ن ابا وال ًساامح للمارأ بنقا نساابتها
()10
للو ها ا نيب
 -10وأوصااا الورت ا امل .ا ك  9بتااادي الدس ااتور إللب اااء املاااو ()4(18ج) وحظ اار اعت ااار
()11
اإلعات ا أو املاب ا ا نس ااي س ا ا للتماباب اال ،والوراج لب ااا ا تلاب ااا كلب ااا رمساب ا لابس ااوًو
()12
وأوصا كذلك بس تانون يهد الس محاي املسنن
 -11وأش ا ااار الورت ا ا ا امل .ا ا ا ك  6الس أن ا اات ال ًو ا ااد وس ا ااائ ماتم ا ااد أو تانوناب ا ا ا ًس ا اامح
لألش ااقاص املتىلا اولن نسا اابا بتبابا ا ن ااو نسا اهم واثئا ا ه ااويتهم ونتابجا ا ل ااذلك ،يوا اات
الوصاول الس اخلادما  ،بسا عادال التبااب بان ناو
ا شقاص املتىلولون نسابا ًاقابادا
()13
ا نس احملدو واثئ هويتهم وبن اهلوي ا نساناب الم اختاروها
 -12وأوصا الورت امل .ك  6مبنح املثلابا واملثلابن وملوو ي املاب ا نسي ومباايري اهلويا
ا نساناب وحااملي صا ا ا نسان (جمتماع املاابم) حقوتا ا ومالا ااثلا ملاا ُحانح للب يان وملباابقي
اهلوي ا نساب  ،وإبن.اء ن وطناب مستقل قوق اإلنسان و ق ا مل ااو ىرياس يتمثا عملهاا
الن اق القوانن الم حتمي وًاله حقوق أ راو جمتمع املابم ،والام عل ًباب و هاا النظار الااما
2
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ابمااا يتالا مبقتلااع اهلااو ا نسااب وا نساااناب ولسااك ا اراو ،لمااي يااتم ت ااوهلم اماا ما ت ا
اينتمااع ،وكااذلك لتجاار رهااا املثلاب ا ا نسااب ً اااو ا للانااع والتماباباال ضااد جمتمااع املاابم ،وًااادي
()14
املاو  3م تانون اللواج لااال  1974لاب.م ا هواج م ن س ا نس
 -13وأوصااا الورت ا امل .ا ك  6إبلباااء مجابااع الق اوانن املتالق ا ىلل اوا ًالياالا للرؤي ا الااملاب ا
ق ااوق اإلنس ااان ،وىلتا اااون م ااع عش اابي جمتم ااع املا اابم للقض اااء علا ا الوص اام والتماباب اال ،وبوض ااع
ساباسا متقدم ابما يتال ىملراحابض ً.جع عل الاتحا املاراحابض واملرا ا للمتىلاولن نساابا
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
 -14وأش ا ااار الورت ا ا ا امل .ا ا ا ك  7الس أن لابس ا ااوًو مل ًق ا اام ىلمث ا ا ا للتح ا اادي للماتق ا اادا
واملمارسا ا بوي املنت.ار والقائما علا مااباريا الب يا ا نسااب الام ًااثر علا اإلطاار القاانوين
والساباسي ا ايل و ل سابات ا حنع ماظم أ راو جمتمع املابم م التا صراح ع ماباوهلم وهاو هتم
ا نساب خو ا م الانع والتمابابل والوصم ،وهو ما استقدمتت ا موم لتربير الحجامها عا ًبابا
()16
القوانن التمابابلي جمال وراث ا راضي ،وًويل املرأ منح اللعام الق لاب
 -1٥وقكاار الورتتااان امل.ا كتان  7و 9أن الدسااتور ال حيظاار اعت ااار التو اات ا نسااي واهلوي ا
ا نساااناب س ا ا للتماباباال( ،)17وأن قلااك ياااله مناااو اخلااو باان أ اراو جمتمااع امل اابم ويبااذي الوصاام
()18
والتمابابل ضدهم
 -16وأوانا الورت امل .ك  7البموا القانوين ابما يتال ىلسلوي ا نسي املثلي ،وكذلك
صااما ا موم ا ومااا يساام با ا ’’املوت ااع احملايااد‘‘ مسااائ حقااوق جمتمااع امل اابم ،الس ان ا
الثقا ا بوي والقائم عل مااباري الب ي ا نساب  ،والم ً ي ،و ق ا راو قلك اينتماع ،ثبارا
تانوناب ا وا تماعاب ا ًسااتبلها وًسااتقدمها هااا اعل ا واخ ا ا وسااا الرمساب ا وخار هااا ضااد
()19
أولسك ا راو ،اا الهم عرض للانع والتىلرش والتمابابل مجابع جماال ا ابا
 -17وأشار الورت امل.ا ك  6الس أنات ال ًو اد محايا ادو ضاد التمابابال علا أساا املابا
ا نسي أو اهلوي ا نساب ( ،)20اا يارا املثلابا واملثلابن وملوو ي املاب ا نسي ومبايري اهلويا
()21
ا نسا ااب لتجاها ا حق ااوتهم والتماباب اال ض اادهم اينتم ااع ،وه ااو م ااا ا ا ا املتىلا اولن نس ا ااب ا
يوا هون ،حبس ما أ او بت مركل ا ناو أ ريقاي للتقاضاي عااال  ،2016التمابابال ما انا
()22
موظ ي الرعاي الحىلاب املاسسا الحىلاب
 -18وأشااار الورت ا امل .ا ك  9الس أن عاادال و ااوو الطااار ً .ارياي حيمااي أ اراو جمتمااع امل اابم
ياااوي الس لتلااع أشاامال التماباباال مبااا قلااك اسااتهدا هم ىالعتااداءا ما ت ا ال.اارط  ،وعاادال
االع ا ا ىالرً اطااا باب اانهم ،مث ا الل ااا القانوناب ا  ،وحظاار ً ن اابهم لألط ااال ،وحرماااهنم م ا
خاادما الرعايا الحاىلاب  ،وهااو مااا ياااوي الس ارً ااا مااادل انت.ااار ا و نقا املناعا ال .اري
و ا ه م ا ا م اراا ال اام ًنتق ا ىالًح ااال ا نس ااي باب اانهم ،وًنت.اار مجاب ااع أ اااء ال ا لو ،والس
وتوعهم ضىلا الانع الاائلي امل اشر ،وحرماهنم م ا قوق واخ أسرهم ،وًارضهم للسات ااو
اال تماعي ،واللواج التقلابدي القسري ،ومدار التهابسا اال تماعابا و هاا ،عهاباك عا التمابابال
ضااد ا ط ااال حاااملي صا ا ا نساان الااذي يتارضااون منااذ والوهتاام لتو اباات هااويتهم ا نسااب مبااا
()23
حاباهتم عندما يمربون
ي ً ع قلك م التاقابدا
GE.19-18016

3

A/HRC/WG.6/35/LSO/3

التنماب وال ابس وا عمال التجاري وحقوق اإلنسان

()24

 -19أشااار ماهااد أ ريقابااا امل .ا ي الس أن ًب ا املناااو ياااثر ساال ا عل ا م اوارو املاباااه واإلنتا اب ا
اللراعاب ا لابس ااوًو( )2٥وحث ا التح ااىلر( )26وا م ا الب ااذائي( )27مح اادر تل ا وحم ا التح اادي
()28
لتلك التأث ا بتقد املساعد املمارسا اللراعاب املستدام  ،والوار ا راضي واملاباه
 -20وأشااار الورت ا امل .ا ك  9الس أن حقااوق ا اراو واينتماااا املتااأثر مب.اارو املاباااه
لابسااوًو ،منهااا
مرً اااا لابسااوًو تااد انتُهمااا بباارق لتل ا م ا ت ا هابس ا ًنماب ا املرً اااا
حرماااهنم م ا امل.ااارك عملابااا صاانع الق ارارا الاام ًاااثر عل ا محاااور أراض اابهم و هااا م ا
املمتلم ااا  ،والتاويض ااا ا ا الما اب ا ا  ،ودخ اار و اه ااا ،وع اادال و ااع ال وائ ااد عنه ااا عن ااد و ااع
()29
التاويضا  ،وعدال التاويض ع قدان اتلماهتم ا ماعاب
 -21وأوصااا الورت ا امل .ا ك  9الدول ا بتىلساان امل.ااارك الاام ا أن.ااب التنماب ا لضاامان
ا حول ما املتضارري علا ماوا قتهم املساتن علا محااور اتلمااهتم ،وكاذلك ىالسات او ما
ه ااذه التب ااورا وىعتم اااو ساباس ااا وت ا اوانن شا ااامل ًض ا ا عملاب ا ا التا ااويض وًراع ااي حقا ااوق
()30
اينتماا املتضرر وا راو
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح ال رو ا ابا وا ري وا م ال.قحي

()31

 -22أش ا ا ااار الورت ا ا ا ا امل .ا ا ا ا ك  4بقل ا ا ا ا الس أن وس ا ا ااتور لابس ا ا ااوًو ال ي ا ا ا الال ي ا ا اان عل ا ا ا ا
عقوبا ا اإلع ااداال ،وحث ااا علا ا ًبابا ا الق ااانون ،واللب اااء عقوبا ا اإلع ااداال ،و اب ااع مجاب ااع أحم اااال
()32
اإلعداال املت قاب
 -23وأوصاا الورتا امل.ا ك  4ىلقابااال ،علا سا اب االسااتاجال ،ىعتمااو خبا للوتايا ما
()33
االنتىلار ،ولت اوي اإلصاى املروري
 -24وقكاار الورت ا امل .ا ك  1أن الحااىل ابن واملاادا ان عا حقااوق اإلنسااان ًارض اوا عل ا
مدار الاامن املاضابن وب.م متمرر للتهديد عندما أبلبوا ع مسائ هلاا صال ىل سااو أو عا
احتجا ا مناهض للىلموم  ،ضلا ع ًارضهم إلطلق النار أو اإلصاب أو القت وأوصا
()3٥
الورت امل .ك  1بتىلماب املساولن ع قلك مساولاباهتم
 -2٥وقك اار الورتا ا امل.ا ا ك  9أن اات ال ًو ااد الس ح ااد اتن ً.ا ارياا ن ااع التا ااذي  ،وأن
مرًم اباات ال ياااات ون وضااىلا ه يظلااون باادون انتحااا ( )36وأعربااا الورت ا امل.ا ك  9عا القلا
لااادال و ااوو الط ااار ت ااانوين شااام  ،ا ااا أوت الس وت ااو الادي ااد م ا أعم ااال التا ااذي عل ا أي اادي
()37
ال.رط وا ابش

التام الادل ،مبا قلك مسأل اإل ل م الاقا وساباو القانون

()38

 -26أوص ااا الورتا ا امل.ا ا ك  9الدولا ا بتااب اان وس ااباء احمل اااكم ،علا ا ا ارار الوس ااباء
مما ا ط ااال ،لضاامان مساااعد ا شااقاص قوي اإلعاتااا الذهنابا  ،والن سااب واال تماعابا ،
()39
ووصوهلم الس الادال
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 -27وأوص ااا الورتا ا ىلتىلقابا ا م ااع ما ارًميب التا ااذي و ا ا ه ما ا ض اارو املااملا ا القاسا ااب
واللالنساااناب واملهابن ا ومبقاضاااهتم وماااات تهم ،وكااذلك بتااو س ا االنتحااا لضااىلا التاااذي
()40
وأ راو أسرهم ،مبا قلك العاو دهابلهم
 -28وأشار الورت امل .ك  1الس أن القانون ال يلال ّرال التىلريض عل ال تنا  ،وأن هنااي
توانن أخرت حتد م حري الحىلا وحري التا ا  ،و ناع لابساوًو ما حتقابا حريا التا ا احملمابا
()41
مبو وستورها والقانون الدويل قوق اإلنسان
 -29وأوص ااا الورت ا امل.ا ا ك  1إبلب اااء رح ا التىلا اريض عل ا ال تن ا ما ا ت ااانون الاق ااوى
وبتق اب ااع القاب ااوو والقواع ااد التنظابمابا ا علا ا الح ااىلا ( ،)42وض اامان مث ااول املاتقل اان علا ا و اات
()43
السرع أماال اكم مستقل  ،وال راء اكما عاول و وتا ماقول
 -30وأوصااا الورت ا امل .ا ك  2الدول ا بتالياال هووهااا التحاادي للانااع الاااائلي ومجابااع
()44
أشمال الانع ضد املرأ وضمان ًقد ا نا الس الادال وماات تهم عل النىلو الوا

ا ر

ا ساساب

()4٥

 -31أعربااا الورت ا امل .ا ك  9ع ا القل ا بس ا ا اادوو امل روض ا ب.اام ال لاالوال لاات عل ا
حريا ًمااوي ا ماابااا والتجماع الساالمي ،و ن القااانون املانظم للمسا ا واال تماعااا الااما
يابا ا ا لل .ا اارط س ا االبا م رطا ا ا مب ا ااا قل ا ااك الس ا االب التقديريا ا ا مل ا اانح ًح ا اااريح للمسا ا ا ا
()46
واال تماعا
 -32وأشار الورت الس أن تانون اخلدم الاام حيظار علا املاوظ ن الاماومابن ً.اماب النقااى
الامالابا ويقااوا ىلتااايل تاادرهتم علا الت اااوا مااع أرى الاما  ،و/أو علا اإلضارا ( )47وأوصااا
()48
بتادي تانون اخلدم الاام للسما ملوظ ي اخلدم املدناب بت.ماب نقاىهتم
 -33وأوصا ااا الورت ا ا امل .ا ا ك  1بتاا اادي القا ااانون إللبا اااء الاقا ااوى عل ا ا عا اادال ًس ا اجاب
()49
محر هلا
ا ماابا  ،وًادي القانون إللباء الاقوى عل االنتماء الس مجااب
 -34وأوص ااا الورتا ا بم الا ا ًض اامن أي م .اارو ت ااانون يق اادال املس ااتق ب .ااأن ا رحا ا
الساابرباناب ضااماع كا ابا للىلاار الااما ومحايا حقااوق اإلنسااان ملسااتقدمي اإلن نااا ،مبااا
()٥0
الوصول الس املالوما
قلك ا
 -3٥وأش ااار الورتا ا الس أن لابس ااوًو ً تق اار الس الت.ا ارياا ال اام ًتا اابح وص ااول مواطنابه ااا الس
املالومااا الضااروري للم.ااارك جمتمااع حاار ووحقراطااي وتااد اعتمااد اللجنا ا ريقابا قااوق
اإلنسااان وال.اااو منااذ عاااال  2012تااانوعا منوق اب ا ا ب.ااأن الوصااول الس املالومااا  ،ومااع قلااك
()٥1
مل حتره ا موم أي ًقدال و اعتماو تانون ب.أن قلك الوصول

حظر مجابع أشمال الرق

()٥2

 -36أعرب ااا الورتا ا امل.ا ا ك  2عا ا ًق ااديرها ه ااوو لابس ااوًو وع اام مح اال التوعابا ا ال اام
نظم ااا ب .ااأن االر ااار ىل  .اار ،وخاصا ا املن اااط ا ضا اري  ،ولمنه ااا أش ااار بقلا ا ىلا ا الس
()٥3
االنتهاكا اخلب الم ال يلال الضىلا ال .ا يتارضون هلا
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 -37وأوص ااا الورت ا بضا امان و ااوو الاب ااا وم اااو ًو ابهابا ا اال ا ل ب اال ع ا ح اااال
االساتبلل ا نساي واالراار ىل .اار ،وًقاد الادعم الن ساي وخاادما العااو اإلومااج للضااىلا ،
ضالا عا ا اااق التااداب املناسا للقضاااء عل ا االسااتبلل ا نسااي واالرااار ىل .اار ،ما خاالل
()٥4
امللحق القضائاب و را الاقوى املناس عل ا نا

ا

ا ابا ا سري

()٥٥

 -38أوصا الورتا امل.ا ك  2الدولا مبواصال هووهاا الرامابا الس ًوعابا الوالادي وا وصااباء
وا ط ااال ب.ااأن هواج ا ط ااال وعوات اات( ،)٥6وًقااد الاادعم املااايل لألساار الاام ًااااين م ا أوضااا
()٥7
اتتحاوي صا  ،وخل رص عم ديد
 -39وقكاار الورتا امل.ا ك  3أن مسااأل التماباباال باان ا نساان حما أن ًثا  ،كمااا حالا
ا نساب  ،تضا أخرت هتدو وحد ا سر  ،وًقل م
ا مل الااملاب م أ املساوا ا
()٥8
قر اللوج
ال رص االتتحاوي  ،وًتس
 -3احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية

ا

الام اللئ و ظرو عم عاول ومواًاب

()٥9

 -40أوصااا الورت ا امل .ا ك  9بتىلساان ظاارو عم ا عمااال املحااانع( ،)60والعمااال ت اوانن
()61
مما ىل عم ا ط ال ،وماات لال ابها
 -41وأشار الورت امل.ا ك  2بقلا الس ماادل ببالا ال.ا ا املرً اع ،والاذي بلا 40,0٥
()62
املائ عاال  ،2018و قا لل نك الدويل
 -42وأوصا الورت بتن اباذ بارعما الاما للقضااء علا أساوأ أشامال عما ا ط اال ،وًاو
()63
املوارو الما اب لذلك

ا

مستوت مااب.ي الئ

()64

 -43أعربا الورت امل .ك  1ع القل الهاء عدال ًما ا رص وصول الادياد ما اينتمااا
()6٥
شروهتا امل.اريع الم الس ماباه ال.ر
الم ّ

 -44وأشار الورت الس أن م.ارو املابااه مرً ااا لابساوًو الاذي يااثر علا مساتجماا
املابااه أكثاار ما  40املائا ما جممااو مساااح ال لاد ،يثا الادياد ما املقاااو ب.ااأن حا
اينتماا املتأثر ىلسدوو الوصول الس املاباه والحار الحاىلي وىلنسا ل لاد يماا ح ىل اا
لتااو الممانابا الوصااول الس ماباااه ال.اار املأمونا لساامانت ،ا ن ًبابا ا هبااذه ال.ااد نظاااال املاباااه
()66
حم أن ي اتم ًلك امل.مل

 -4٥وأوصااا الورت ا بتقح ااب مليااد م ا ا م اوال للماباااه والحاار الحااىلي م ا أ ا ه و
الوصااول الس املاباااه الحااا لل.اار ومرا ا الحاار الحااىلي احملساان وكااذلك إب اراء اسااتاراا
خلبا التاويضااا الام ًارضااها هابسا ًنمابا مرً اااا لابساوًو ولضاامان ًقاد ًاااويض عاااول الس
()67
اينتماا الم نُقلا م أراضابها وًضرر بس م.رو املاباه مرً اا لابسوًو
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 -46وأشااار الورت ا امل .ا ك  2بقل ا الس أن قاار ا ط ااال منت.اار أكثاار بمث ا املناااط
الوصول الس التالابم واخلادما الحاىلاب ،
الري اب م املناط ا ضري  ،والس و وو جو خب
()68
و ا ماي ا ما ا عم ا ا ط ااال واالر ااار هب اام واس ااتبلهلم وأوص ااا الورت ا مبواص اال ا ه ااوو
للقض اااء علا ا ال ق اار امل اادتع ال ااذي حيجا ا ا ا ا التالا اابم بسا ا أولويا ا االحتابا ااا املاويا ا
ا خاارت امللىل ا ( ،)69وحبماي ا ا ط ااال ورصااد حال ا م ا يااد اهم ال قاار الس الناالو م ا املناطق ا
الري ابا الس املناااط ا ضاري أو الس اهلجاار الس بلاادان أخاارت ،والس الاما سا م ماار أو ت ااول
()70
أسوأ أشمال عم ا ط ال ،م أ مساعد أسرهم عل ال قاء
 -47وأوص ااا الورت ا امل .ا ك  2بض اامان الوص ااول اتم ا الس التال اابم ،واخل اادما الح اىلاب ،
()71
ًارا ا ط ال للانع
واملاباه ،م أ ا د م ّ

ا

الحىل

()72

 -48أوصا الورت امل .ك  9إبلباء رر اإل هاا وبس توانن ًنظمت

()73

 -49وأوص ااا الورت ا بتىلقاب ا اللمركلي ا خ اادما الرعاي ا الح اىلاب وإبن .اااء ن ا مانابا ا
ىلحااىل ما خاالل تااانون برملاااين ياانظم الرعاي ا الحاىلاب  ،وباال و مابلاناب ا وهار الحااىل ما أ ا
حتساان العمااال ا ا الحااىل ما خاالل ًوظابااع اارساان ط اباان متقححاان ،وًقااد الرعايا
()74
اللهم هلم أثناء عملهم ،والنظر الاتح التقاعد امل مر هلم
 -٥0وأشااار الورت ا امل .ا ك  2الس أناات ىلاار م م ا و ااوو عاباااوا متنقل ا  ،ال ي الال ساامان
()7٥
املناط الري اب يتارضون للتمابابل الوصول الس اخلدما الحىلاب
 -٥1وأوصاا الورتا بتن اباذ ساباسااا هتااد الس حتسان صااىل الب ا وًاليال التااداب الرامابا
الس ا ااد ما و ابااا ا ط ااال ،مبااا قلااك املناااط النائاب ا ( ،)76وكااذلك الس ا ااد ما لتلااع
الوصااول الس الرعاي ا الح اىلاب  ،م ا خاالل ًااو الاادعم املااايل المااا قاار
أشاامال الت اااو
تباعا السمان وحتسن نوعاب خدما الحىل الاام  ،مباا قلاك ًاو اإلطاارا الب ابا املاهلا
وال ناب التىلتاب املناس  ،وخاص املنااط النائابا وًاليال ا هاوو الرامابا الس ه و الاوعي ب.اأن ا و
()77
نق املناع ال .ري /اإليده وحتسن الوتاي م انتقال الادوت م ا ال الس الب
 -٥2وأث اال حت ااالع ال ااد ا عا ا ا ريا ا علا ا لابس ااوًو ملواص االتها اسا ا اًابجابا ً ااو الرعايا ا
()78
الحىلاب اإل اباب لألمها ك دي لت.ريع اإل هاا
 -٥3وأوص ا التىلااالع ى اااق ًااداب الضااا اب لتىلساان اهلاباك ا ا ساس ااب للرعاي ا الح اىلاب ،
والوص ا ااول الس رعايا ا ا التولاب ا ااد ا الس ا ااتاجالاب  ،وً ا اادري الق ا ااابل  ،و حا ا ااب املا ا اوارو خل ا اادما
()79
الحىل الن اساب
 -٥4وأشا ااار الورتتا ااان امل .ا ا كتان  6و 7الس أن لا اادت لابسا ااوًو اثين أعل ا ا ماا اادل انت.ا ااار
()80
ل صاب ب و نق املناع ال .ري واإليده الاامل ،بنس بلبا  2٥املائ
 -٥٥وأعربا الورت امل .ك  7ع القل الهاء استمرار املواتع االنتقاوي لدت ماظم مقادمي
اباا التادري
الرعاي الحىلاب راه أ راو جمتمع املاابم امللتمسان للقادما الحاىلاب ( ،)81بسا
واإلش ا ارا املناس ا ا ن ل ا اادت أولسا ااك املق ا اادمن للرعاي ا ا ابم ا ااا يتال ا ا بتق ا ااد اخل ا اادما الح ا اىلاب
()82
ابابلي
واملالوما املبلوب ببريق
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 -٥6وأب ااره الورتا ا ا ه ااوو ال اام أع اار عنه ااا وهي اار الح ااىل خب ااا املابلانابا ا الوطنابا ا
شا ا ا ا  /رباير  2019ووع ا ااا اب ا اات الس ه و مابلانابا ا ا تب ا ااا الح ا ااىل لتل ابا ا ا احتابا ا ااا ’’أكث ا اار
اينموع ااا الس ااماناب عرضا ا ل ص اااب ‘‘ ،وب .اام أكث اار حتدي اادا جمتما اع امل اابم وا ش ااقاص قوي
اإلعات ا و ا هم( ،)83وأعاار اباات ع ا أس ا ت لل  .ا ن.اار خاادما الوتاي ا م ا ا و نق ا
املناع ا ال  .اري عل ا ااو كااا حمل لألشااقاص احملتج الي ( ،)84والتتحااار نظاااال الحااىل الاام ا عل ا
ًو ه لوسائ منع ا م
الر اال
-٥7
للتدري
اينموعا
ًو

وأوصا الورت امل .ك  7ىلتااون مع منظما جمتمع املابم املدناب لوضع وًن اباذ باراما
اإلللامي للااملن جمال الرعاي الحىلاب بباب ا د م الوصم والتمابابل ضاد مجاباع أ اراو
السماناب ا كثر عرض ل صاب  ،والت.جابع عل اً ا هنا تائم عل حقوق اإلنسان
()8٥
الرعاي الحىلاب وًقد اخلدما

 -٥8وطل ااا الورت ا م ا لابسااوًو اسااتاراا طريق ا مجااع ال اباااع حالاب ا ا جماااال الحااىل ،
والان ااع ا نس اااين ،والتال اابم والت اادري  ،لض اامان ًح انابع ًل ااك ال اب اااع حبس ا املاب ا ا نس ااي
واهلوي ا نساناب واستقدامها الستاراا وحتسن وصول أ راو جمتماع املاابم الس الارباما واخلادما
()86
املقدم حالاب ا هذه ايناال

ا

التالابم

()87

 -٥9أوصااا الورت ا امل .ا ك  4أبن ًق اوال لابسااوًو ومجابااع موظ ابهااا ال بااوين بتضاامن املناااها
()88
الدراساب تابم السلال والالتا السلماب  ،والوار النلاعا وًسويتها بدون استقداال الانع
 -60وأشااار الورت ا امل .ا ك  9بقل ا الس اسااتمرار االنقب ااا ع ا التال اابم مبااادال مرً ا ا
سا ا ًا اوو الس ا م ا  ،وهواج ا ط ااال ،وماادار التهابس ا اال تماعابا  ،ونق ا التمويا املتااا
()89
الووي الم يوا هها البل م أ راو جمتمع املابم
للدراس  ،وال ابس
التالابم ،وهاو ثقا الاا ء امللقا
 -61وأحملا الورت الس حتد اخر ابما يتال إبعمال ا
()90
عل كاه املالمن واملتمث و وو نس مالمن الس طل ال ًتوا مع املااي الدولاب
 -62وأوصا الورت إبعاو ًن.اب اارس الاتالم عا بُااد الساتاباا الدارسان ا القااوري
عل ا ضور ال ح خلل ساعا التالم الااوي  ،مث ال تابان الرعا  ،وا مها املراهقاا ،
والدارسن الذي ًلو وا س م مر  ،والعاو النظر املناها الدراساب ا دياد  ،والناااش نظااال
التال اابم الااذي ي اادو حال ا اهنابااار ىإلضااا الس ًب اب ا تااانون التال اابم وتااانون محاي ا ا ط ااال
()91
ورعايتهم ًب ابق ا ااالا ،لضمان وصول مجابع الدارسن الس التالابم
 -63وأوص ااا الورت ا ا امل .ا ا ك  1إب ا اراء وورا ًدري ابا ا لض ا ا ا ال .اارط جم ااال حق ااوق
اإلنسان ،ومنع االعتقاال التاس اب والتاذي ( ،)92والتاريع عل مستوت اينتمع احمللي بقاانون
مساوا ا شقاص املتالو ن ا هلابا القانونابا  ،لاااال  ،2006وتاانون ا راضاي لاااال ،2010
وقلك للمساعد ًثقابع النساء حبقوته امللماب  ،وًو التادري والادعم املاايل للمىلاامن
جمال مساعد النساء عل الد ا تضائاب ا ع اتلماهت الم يتادت علابهاا تااو اينتماع احمللاي
()93
أو أ راو ا سر
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 -64وأشار الورت امل .ك  2بقل عماب الس الرسوال الدراساب ال اهظا والس مساتو االنقباا
ع ا التال اابم املرً ا ا ااي عاااال  ،2017بل ا مااادل االلتىلاااق اإلمجااايل ىملاادار الثانوي ا ٥6,02
املائ  ،وسج مادل منق ض لدت ال تابان ( 47,٥6مقاربا ب ا  64,٥4لادت ال تاباا ) ،خاصا
املناط الري اب النائاب و ا سر قا املوارو احملدوو  ،يتمتع ال تابان إبمماناباا أتا للوصاول
الس التالابم بس عملهم املتمرر كرعاا ( )94وأشاار الورتا الس و اوو ارً اا بان االنقباا عا
()9٥
املتلو ا
التالابم وبن اللواج امل مر ،وعم ا ط ال ،والتمابابل ضد ا وام م
 -6٥وأوصا الورتا امل.ا ك  2بضامان ًاو التالاابم ا ابّاد ،وخاصا املنااط الري ابا  ،ما
خ االل بنا اااء اهلاباك ا ا ا ساس ا ااب التالابماب ا ا  ،وضا اامان و ا ااوو عا اادو كا ااا م ا ا املالما اان املا اادربن
واملاااهلن ،وكااذلك بتابس ا الوصااول الس املاادار الثانوي ا  ،م ا خاالل اإللباااء التاادر ي للرس اوال،
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
 -66وأعربااا الورت ا ع ا ًقااديرها هااوو لابسااوًو ظاار الاقااا ال اادين
()97
القانون ولمنها الحظا استمرار ًلك املمارس باض املدار

املاادار مبو ا

 -67وأوصا الورتا بر اع السا الالاباا للتالاابم اإلللاماي ً ااو ا لو اوو ثبار ُحيارال ابهاا ا ط اال
م ا ماي بن التالابم اإلللامي وس الاما الادنابا( ،)98وبتوساابع الارباما الوطنابا الرامابا الس ه و
الوعي بن ا ط ال حبقهم ا ماي ما الاناع واطلعهام علا طريقا اإلبال أبعماال الاناع
()99
ضدهم ،ك م املناط ا ضري والري اب
 -68وأوصا الورت امل.ا ك  2مبواصال ًاليال التثقاباع حبقاوق اإلنساان الارباما املدرسااب ،
مبا قلك عا طريا ًقاد باراما ًادري متامقا ماباع املالمان ،وًادري أولابااء ا ماور علا
()100
حقوق اإلنسان
 -4حقوق أشخاص حمددي أو جممو ال حمددة
 -69قك اار الورت ا ا امل .ا ا ك  9أن ا موم ا ا مل ًاتم ااد أي ت ا اوانن أو ساباسا ااا هتا ااد الس
ا اااع علا ثقا ااا ا تلابااا ولباهتااا( ،)101وأهنااا مل ًن ااذ التوصااب  ،الاام ت لتهااا لابسااوًو ،مبواءما
الااااوا واملواتااع مااع االلتلامااا الدولاب ا ىلقضاااء عل ا التماباباال ضااد امل ارأ  ،الق ال ً الال ال سااا
الضااااب مث ا ا شااقاص قوي اإلعات ا  ،وا تلابااا ا نس ااب واللبوي ا لابسااوًوً ،وا اات التماباباال
()102
بس املواتع واملمارسا الار اب
 -70ورح ااا الورت ا امل .ا ك  2بو ااوو الوحااد املاناب ا حبماي ا الب ا وامل ارأ الاام هتااد الس
محاي حقوق ا ط ال والنساء حال ًارضهم لسوء املاامل أو ي شم أخار ما انتهاكاا
حقااوتهم( )103وأوصااا الورت ا الدول ا بتااو امل اوارو املاوي ا واللو س اتاب وال  .اري الما اب ا للوحااد
املاناب حبماي الب واملرأ  ،وضمان ًلقي موظ ابها ًدري ا مساتمرا علا املساائ املتالقا ىلقضاا
()104
ا نساناب وى ط ال
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املرأ

()10٥

 -71أش ااار حت ااالع ال ااد ا عا ا ا ريا ا الس أن املا اادال املرً اا ا للو اب ااا الن اسا ااب مرً با ا
ىنت.اار ا و نقا املناعا ال .اري لابسااوًو ،وباادال القادر علا الوصاول الس رعايا التولابااد،
املالوم ااا  ،و وس ااائ النقا ا  ،و امل ااوظ ن الحا اىلابن ،وخاصا ا ىلنسا ا للنس اااء
وىل اانق
()106
الليت يا .حال قر و املناط النائاب أو الري اب
 -72وأوص التىلالع الدول ب ذل هوو است اتاب م ا مها والرضع ما رااوه مارحلم
ا م والوالو ظرو امن  ،مع اليالء اهتمااال خااص لتىلسان وصاول نسااء ا وساا ال قا
()107
و/أو الري اب الس الرعاي الحىلاب
 -73وأشااار الورت ا امل .ا ك  1الس أن وسااتور ال لااد يتضاام عناصاار ًساامح ىلتماباباال ضااد
املرأ  ،وخيل بابس تانوناب ال ًاو ر هلاا ا مايا القانونابا علا تادال املسااوا ماع الر ا  ،ولما الورتا
أعربا عا التقادير للتقادال الاذي أحرهًات لابساوًو االعا ا حبقاوق املارأ وًاليلهاا والن اقهاا
تض ااب ا ندي ا لابمابتس ااو م ااوكهابلي وأخ اار ض ااد تائ ااد ت اوا ال ااد ا للابس ااوًو واخ اري 14
()109
ش ا  /رباير 2018
 -74وأعربااا الورت ا بقل ا ع ا االنتهاااي املنح ااوص علاباات املاااو  18م ا وسااتور لابس ااوًو
()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
السلب الساباسااب التقلابديا ( )111ونظارا لاادال و اوو ً.ارياا ب.اأن الاناع املناليل ،ال حتحا ضاىلا
()112
االعتداء ا سدي أو ا نسي عل الادال املستىلق الال حاال عور بس ًراكم القضا
 -7٥وأوصا الورت إبلباء املاو ()4(18ج) م الدستور

()113

 -76وأوصا ااا الورت ا ا امل .ا ا ك  2بتوعاب ا ا النس ا اااء حبقا ااوته و لابا ااا اإلبا اال الا اام حم ا ا
()114
استقدامها حال ًارضه للانع
 -77وأعربا الورت ع القل ال ال الهاء عدال و وو مسا للتىلقاب مجاباع حااال الاناع
ض ااد املا ارأ كا ا ما ا املن اااط الري ابا ا وا ضا اري  ،والهاء ع اادال ا اااق ا موما ا لت ااداب ًرم ااي الس
()11٥
ماات ا نا
 -78وأشار امل اور الااملاب إلهناء مجابع أشمال الاقوب ال دناب الم ار ضد ا ط اال الس
أن م.ارو القاانون املتالا ىلاناع الااائلي ال يالال تاباد املنات.ا  ،ولما ال ًو اد أي مالوماا ب.ااأن
()117
القانون( ،)116وأوصا الورت امل .ك  9أبن ياتمد الربملان م.رو القانون
ا مم املق

ا ط ال

()118

 -79أشار امل اور الااملاب إلهناء مجابع أشمال الاقوب ال دناب الم ار ضاد ا ط اال الس أن
القانون يسامح ىلاقاوى ال دنابا املاسساا الاقابابا و أمااك الرعايا ال ديلا مبو ا أحمااال
اربر‘‘ الا اوارو ت ااانون محايا ا ا ط ااال ورع ااايتهم ،لا اااال ( 2011امل اااو  )16وأحم اااال
التأويا ا ’’امل ا َّ
()119
’’دوي ا ط ال القانوين واملاقول‘‘ الوارو تانون الاقوى لاااال ( 2010املااو )32
()120
وأعربا الورت امل .ك  2ع ىل القل ن القانون ال حيظر صراح الاقوب ال دناب املنلل
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املن ا اااط الري ابا ا ا
 -80وأش ا ااار الورتا ا ا امل.ا ا ا ك  3الس أن احتم ا ااال ًسا ا اجاب ال ا ااوالوا
بل ا  40,1املائ ا ع ااال  2014وىلاار م م ا جماناب ا ًس اجاب املوالابااد ،ا ن الاقااوى الاام
ًُ اارا حالا ا الت ااأخر ًسا اجاب املوالاب ااد أكث اار ما ا ثلثا ا أش ااهر ال ً .ااجع الوال اادي علا ا
التساجاب باااد قلااك ،و حالا عاادال و ااوو الوالاادي  ،ال يااار القااائمون ىلتساجاب كثا ما
()121
ا حابان الواثئ الم يتان علابهم ًقدحها لتسهاب ًسجاب املابلو
 -81وأش ااار الورتا ا امل.ا ا ك  3الس ع اادال و ااوو أحم اااال مل اانح ا نسا ااب للقب اااء ،سا اواء
الدسااتور أو ا ماار املتال ا ى نس ااب  ،وأن ا ط ااال الااذي يُاثاار عل اابهم لابسااوًو وي اادو أهناام
نس ا اابتها ىل ااوالو ( )122وىلتا اايل ،ال حيح ا ا ا ط ااال ع اادحو
ُول اادوا ابه ااا ال ُحنىل ااون ا ا ا
()123
ا نساب عل نساب ال لد الال باد بلو هم س الرشد
 -82وأوصااا الورت ا ى اااق مجابااع اخلب اوا اللهم ا لمساار ا اوا ل الاام حتااول وون ًس اجاب
املوالابد ،مبا قلك عا طريا حااب ماوارو ب.اري ومالابا كا ابا إلوار اهلويا الوطنابا والساج
املاادين ،وضاامان التس اجاب ال ااوري لااوالو مجابااع ا ط ااال املولااووي لابسااوًو ،وكااذلك ضاامان
التن اب ااذ ا التماباب االي وب .اام ش ااام ومتس ا لل اوائح قا الح اال بتس اجاب املوالاب ااد ،وال س اابما
ا ط ااال املولااووي املناااط الري اب ا  ،وأط ااال ال.اااو ا ص الاب  ،وا ط ااال الااذي مل يولاادوا
املست.ا ابا  ،وًااو التساجاب ايناااين للموالابااد ا القاااوري علا و ااع التمااالابع املب قا حالابا ا،
()124
والتوعاب أبمهاب ًسجاب املوالابد
 -83وأوصا الورت بضمان اًساق مجاباع القاوانن واللاوائح والساباساا الوطنابا ماع التلاماا
اكتسا ا نساب  ،ومناع
لابسوًو مبو القانون الدويل ومع وستورها ،وضمان ح ك ط
حاااال اناااداال ا نس ااب مرحل ا الب ول ا  ،واملساااعد منااع التماباباال ضااد ا ط ااال املارضاان
ب.م خاص الناداال ا نساب بس ظرو هم أو ا حماال القانوناب التمابابلي  ،وال سابما اللقباء،
وا ط ااال ا ا املس ااجلن س ااجل املا اابلو ،وأط ااال ما اواط لابس ااوًو املت االو ن اخل ااارج،
()12٥
وأط ال نساء لابسوًو مع اىء أ ان أو عدحي ا نساب
 -84وأوصا الورت امل .ك  3بضمان محاي مجابع اللقباء أو ا ط ال املهجوري املو ووي
التلابم لابسوًو وضمان حقهم اكتسا نسابتها ،و قا للماو  7م اً اتاب حقوق الب ،
والباي  9-16م أهدا التنماب املستدام  ،واالً اتاب املتالقا ف اض حااال انااداال ا نسااب ،
()126
لااال 1961
 -8٥وأعربا الورت امل .ك  9ع القل نت ىلر م م حظر عم ا ط اال مبو ا تاانون
الاما ا وت ااانون محايا ا ا ط ااال ورع ااايتهم ،ال يا الال ا ط ااال يامل ااون كق اادال املن اااهل ،وىعا ا
متجولن ،و جمال ا نس ،و أن.ب الرعي ،وكامال محانع ،و نت ىلر م ما ًنظاابم محال
التوعاب ا الاام ا ملما ىل ا هواج ا ط ااال ،والاالواج امل ماار ،والاالواج القسااري ،ال ً الال ًلااك الل ااا
()128
ًُاقد لابسوًو مبادال ً ا عل الذعر
 -86وأوصا الورت الدول بتقد منح ا تماعاب الس مجابع ا يتاال وا ط ال الضا اء

()129

 -87وأثنااا الورت ا امل .ا ك  2عل ا لابسااوًو لاملاب ا اإلصاال القااانوين ا اري ا هبااد حظاار
هواج ا ط ال بدون استثناء ،مبا قلك ع طري اللبااء مااو تاانون الالواج ،لاااال  ،1974الام
سا  ،16ولمنهاا أعرباا عا ىلا القلا الهاء املاادال املرً اا للالواج
ًسمح بلواج ال تابا
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امل مار ،وأشاار الس أن هااذه الاااو الثقا ابا الضااار  ،وانت.اارها بمثار املناااط النائابا مرً بااان
كث ا م ا ا حابااان ىالنقبااا ع ا التال اابم( )130وأوصااا الورت ا امل .ا ك  9أبن ًق اوال الدول ا
()131
ىلقضاء عل هواج ا ط ال امل مر أو القسري
 -88وأش ااار الورتا ا امل .ا ك  2الس أن ا ط ااال ال يلال ااون ي .اااركون ع ااد أش اامال ما ا
عمالا ا ط ااال لابسااوًو حابا يقومااون ب.اام ا تااانوين أبعمااال لتل ا مثا الاما املنااليل،
وأن.ب الرعي واللراع  ،والام ال.وار  ،و ري اساتبلهلم نساابا وأكثار ا ط اال ضاا ا
()132
موا ه املقاطر الرئابساب هم عاو م املناط الري اب

ا شقاص قوو اإلعات

()133

 -89أشار الورت امل.ا ك  9بقلا الس أن ا شاقاص قوي اإلعاتا يوا هاون عاد أشامال
ما التماباباال ،منهااا تلا اارص الاما  ،وصاااوب الوصااول الس الادالا  ،و ابااا التساهابل للوصااول
()134
الس التالابم وصاوب االندماج ابت
 -90وأوصا الورت لابسوًو مبحاوت الربملان عل م.رو القاانون املتالا مبسااوا ا شاقاص
()13٥
قوي اإلعات مع هم

ا شقاص عدحو ا نساب

()136

 -91أثن ااا الورتا ا امل.ا ا ك  3علا ا لابس ااوًو هووه ااا الرامابا ا الس ًالي اال نظ اااال التسا اجاب (،)137
ولمنها شدو عل أن البرام امل روض حال التأخر التساجاب أصا ىلا عااملا يثا ب.اد
()138
علال اتىء وا مها عل التسجاب  ،وًنتا عنها لاطر اناداال ا نساب مرحل الب ول
 -92وأوصا الورت امل .ك  2لابسوًو مبواصل هاوو التوعابا أبمهابا ًساجاب املوالاباد وب.اأن
موض ااو انا ااداال ا نسا ااب قي الح اال وبت ااو مرا ا ا التواصا ا من اااط ال ل ااد النائاب ا ا لت .ا اجابع
اينتماااا احمللابا ال قا وال سااا الضاااب علا اارسا حقااوتهم التساجاب عنااد الااوالو  ،كمااا
()139
أوصا إبلباء البرام عل التأخر التسجاب
 -93وقكاار الورت ا امل .ا ك  3أن هناااي حا ا الس ً ااو خاادما جماناب ا مب ااا ابهااا مرا ا
التواص مناط ال لد النائاب لت.اجابع اينتمااا ال قا وال ساا الضاااب ب.ام خااص علا
اارس ا ا حقا ااوتهم التس ا اجاب عنا ااد الا ااوالو ( ،)140وأثنا ااا عل ا ا لابسا ااوًو لتاا ااديلها الدسا ااتور
عاال  2018لابن عل اهوواج ا نساب ( ،)141ولمنها أشار الس أن شر اكتساا ا شاقاص
ع اادحي ا نس ااب املرك اال الق ااانوين لابس ااوًو مل ااد ث اال س اانوا عل ا ا ت ا ت ا ًق اادحهم طل ا ا ا
للىلحول عل ا نساب  ،يحا ًل ابتات ،نات ما الحاا لاادحي ا نسااب ا حاول علا ًحاريح
()142
التام لابسوًو
 -94وأوصا الورت لابسوًو بوضع ال راء لتىلديد حاال اناداال ا نسااب  ،وبتضامن توانابنهاا
الطارا تانونابا ماي ا شقاص عدحي ا نساب . ،ابا مع اً اتاب عاال  19٥4كما أوصا ،ما
أ ا ضاامان تااع ا شااقاص عاادحي ا نس ااب حبقااوتهم اإلنساااناب  ،بتااادي املاااو  10م ا ا ماار
املتال ى نساب الم ً .بلاو ال.اق عاد ا نسااب  18عاما ا لماي يماون لات مركال تاانوين
()143
لابسوًو ويُسمح لت بتقد طل للىلحول عل ا نساب
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 ببااض،  أبن ًضاام لابسااوًو مابااع ا ط ااال عاادحي ا نسااب3 ا ك. وأوصااا الورتا امل-9٥
، الممانابا ا التق اادال ببلا ا للىلح ااول علا ا ا نسا ااب ب اادون أي اباب اال،النظ اار عا ا مرك االهم الق ااانوين
و ماب ااع م ا اواط لابس ااوًو املول ااووي اخل ااارج المماناب ا ا نق ا ا نس ا اابتهم اللابس ااوًوي الس أط اااهلم
)144(
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