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اليت توصية   ١٨٩ البالغ عددها     بعناية التوصيات  حكومة بروين دار السالم   لقد حبثت     -١
مل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف جملس خالل الدورة التاسعة عشرة للفريق العاتلقتها 

ضـعت موضـع    تلك اليت وُ  ها  ، مبا في   توصية ٩٧بروين دار السالم    وتقبل   .حقوق اإلنسان 
  .هاتنفيذ اليت جيري أو  فعالًالتطبيق

توافق علـى جـزء مـن       أن بروين دار السالم      جزئياًاً   توصية تأييد  ١٤ويعين تأييد     -٢
 مع دستور بـروين  تتعارض  هذه التوصيات قد  اآلخر، ألن  باجلزءاً   وحتيط علم  التوصية املعنية 

دون املـساس   ذلـك    الوطنية؛ و  اتشريعاهتو ؛ين الرمسي لربوين دار السالم    الد؛ و دار السالم 
  .بعمومية التوصيات

 مع دسـتور   تتعارض ن هذه التوصيات قد    توصية أل  ٧٨بروين دار السالم    وال تقبل     -٣
دون املساس  ذلك   الوطنية؛ و  اتشريعاهتو ؛ الرمسي لربوين دار السالم    ينالد؛ و بروين دار السالم  
  : وفيما يلي الردود احملددة.بعمومية التوصيات

  املوقف  التوصية 
  جزئياًمقبولة   ١-١١٣

يف اتفاقية  فعالً طرف   هي  و . بالوفاء بالتزاماهتا الدولية   ةملتزمبروين دار السالم    تظل  
تطلـع إىل   ؛ وت ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفـل     القضاء على مجيع أشكال التمييز      

الربوتوكـول االختيـاري     و ؛التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
  .عات املسلحةزانراك األطفال يف املاشتفاقية حقوق الطفل بشأن تال

 جزئياًمقبولة  ٢-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٣-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٤-١١٣

  .١-١١٣ظر ان
 غري مقبولة ٥-١١٣

  .١-١١٣انظر 
 غري مقبولة ٦-١١٣

  .١-١١٣انظر 
 غري مقبولة ٧-١١٣

  .١-١١٣انظر 
 غري مقبولة ٨-١١٣

 .١-١١٣انظر 
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 غري مقبولة ٩-١١٣

 بقـدر كـاف   تشريعات العمل احلالية    وباإلضافة إىل ذلك، تغطي      .١-١١٣انظر  
  .روين دار السالم يف برفاههمو محاية العمال املهاجرينمسالة 

 غري مقبولة ١٠-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ١١-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ١٢-١١٣

القضاء على مجيع   اتفاقية  دون املساس بعمومية    ووعالوة على ذلك،     .١-١١٣انظر  
  يفبـروين دار الـسالم    ترغـب   ، واتفاقية حقوق الطفل،     ز ضد املرأة  أشكال التميي 

ز  القضاء على مجيع أشكال التميي      اتفاقية  من ىخرأنب  وا، وأي ج  اتحفظاهتالتمسك ب 
  .واتفاقية حقوق الطفل ضد املرأة،

، ١٤تحفظها على املـادة     بروين دار السالم    تتمسك ب ،  اتفاقية حقوق الطفل  وفيما خيص   
  .٢١من املادة ) ه(-)ب(، والفقرات ٢٠ من املادة ٣والفقرة 

 مـن  ٢ و١ا على الفقرتني اهتالسالم حتفظبروين دار وعلى الرغم من ذلك، سحبت      
،  من االتفاقية  ٢١ملادة  من ا ) أ(الفقرة  ، و بدون أسر األطفال   املتعلقة حبماية    ٢٠املادة  

  .قانون التبيناملتعلقة ب
، تتمسك بـروين دار     ز ضد املرأة  القضاء على مجيع أشكال التميي    وفيما خيص اتفاقية    

  .تفاقيةمن اال) ٢(٩السالم بتحفظها على املادة 
لكي حيصلوا على    أجانب    مواطنني نوتتاح إجراءات ألطفال املواطنات املتزوجات م     

 مـن   ٦باملـادة     ، عمالً  يف هذا الصدد   طلببروين دار السالم وذلك بتقدمي      جنسية  
جيوز  سياسة جنسية واحدة،      تتبع بروين دار السالم   وملا كانت    . بروين قانون جنسية 

  . بروين أو مواطين بلد األب بوصفهم مواطينألطفال املواطنات أن يسجَّلوا
  غري مقبولة ١٣-١١٣

  .١-١١٣انظر 
 غري مقبولة ١٤-١١٣

 .١٢-١١٣ و١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ١٥-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ١٦-١١٣

 .١-١١٣انظر 
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 غري مقبولة ١٧-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة  ١٨-١١٣

  .١-١١٣انظر 
وعالوة على   .قوانني بروين دار السالم   يف  مدرجة  بة اإلعدام   عقوحىت اليوم ما زالت     

 . ال يقتضي إلغاءهاالقانون الدويلفإن ذلك، 

 غري مقبولة ١٩-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٢٠-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٢١-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 جزئياًمقبولة  ٢٢-١١٣

 .١٢-١١٣انظر 

 جزئياًمقبولة  ٢٣-١١٣

 .١٢-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٢٤-١١٣

 .١٢-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٢٥-١١٣

 .١٢-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٢٦-١١٣
 .١٢-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٢٧-١١٣
 .١٢-١١٣انظر 

 مقبولة ٢٨-١١٣
  مقبولة ٢٩-١١٣

 ديـسمرب / كانون األول  ٢٧  يف بروين دار السالم على اتفاقية حقوق الطفل      صدقت  
بروين دار السالم تقريرها اجلـامع للتقريـرين        دمت  قوعالوة على ذلك،    . ١٩٩٥

 .٢٠١٣أكتوبر /نة حقوق الطفل يف تشرين األولجلالدوريني الثاين والثالث إىل 
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 مقبولة ٣٠-١١٣

 مقبولة ٣١-١١٣

  مقبولة ٣٢-١١٣
 غري مقبولة ٣٣-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة  ٣٤-١١٣

 .١-١١٣انظر 

 غري مقبولة ٣٥-١١٣

 .من الربوتوكولمعينة ر السالم يف الوقت الراهن حتفظات على مواد بروين دالدى 

 غري مقبولة ٣٦-١١٣

 اخلاصـة   ١٩٥١يف اتفاقية عـام     اً  ليست طرف  بروين دار السالم  على الرغم من أن     
 ابع الط فإهنا تؤيد  الالجئني،    بوضع  اخلاص ١٩٦٧ئني وبروتوكول عام    بوضع الالج 

  لـشؤون الالجـئني    األمم املتحدة السامي   مفوضضطلع به   ياألساسي للدور الذي    
كما تؤيـد    الالجئني واملشردين،    اليت تشمل توفري احلماية الدولية    من أجل    هومكتب

 .بشكل فعال ةالسامي عمل املفوضية تيسريل كامالًاً تعاون احلكومة ضرورة تعاون

 غري مقبولة ٣٧-١١٣

ساسـية ملنظمـة    لثماين األ ا على اتفاقيتني من االتفاقيات   بروين دار السالم    صدقت  
  األخـرى  تفاقياتعلى اال  باستمرار إمكانية التصديق     تستعرضهي  ، و العمل الدولية 

احلالية الدولية،   نظمة العمل الدولية هبدف التأكد من أن التزامات بروين دار السالم          مل
  .مع القوانني واللوائح والسياسات الوطنيةأو ستكون متسقة ، متسقة واملستقبلية

 غري مقبولة  ٣٨-١١٣

 .٣٧-١١٣انظر 

  مقبولة ٣٩-١١٣
  مقبولة ٤٠-١١٣
 غري مقبولة ٤١-١١٣

ـ و أي عق  تطبيقميع املؤسسات التعليمية    ال جيوز جل  يف املمارسة العملية،     ـ  ةب  .ةبدني
  . من هذا القبيل يف املدارسأفعالظر حلعيد النظر يف التوجيهات وعالوة على ذلك، أُ

 ، الذي أنشئ مبوجب قانون األطفال والـشباب       ،ماية الطفل حب املعينفريق العمل   ويرصد  
جـراء التـشغيلي    ويشارك يف اإل  . عقوبة البدنية ل معاملة الطفل اليت تشمل ا     سوءحاالت  

العديد من الوكـاالت    ) شمل العقوبة البدنية  اليت ت ( معاملة األطفال    سوءاملوحد املتعلق ب  
  . االجتماعيونرشدونلطبيون، وامل إنفاذ القوانني، واملوظفون اوكاالتيف ذلك  مبا
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 من أجل تثقيـف     اخلاصة باآلباء محالت التوعية وبرامج املهارات     وجتري باستمرار   
  .بديلة اللتأديبا أشكال بشأناجلمهور واآلباء 

  مقبولة ٤٢-١١٣
 غري مقبولة ٤٣-١١٣

) ٢٤ لفصلا( القانون املتعلق بإثارة الفتنة      يهام القوانني ذات الصلة، مبا ف     بأحكااً  رهن
، )١٠٥الفصل  ( وقانون الصحف ) ٢٥الفصل(املنشورات غري املرغوب فيها     وقانون  

 ومن الضروري حتقيـق     .فرد ممارسة حقه يف حرية التعبري بشكل سلمي        جيوز ألي 
وتكفي األحكام اليت   . توازن بني حرية التعبري وضرورة محاية األشخاص من التشهري        

  . واحلفاظ على النظام العام التعبريحريةحلماية  تتضمنها التشريعات احلالية
 غري مقبولة  ٤٤-١١٣

 .٤٣-١١٣انظر 

 غري مقبولة  ٤٥-١١٣

 .٤٣-١١٣انظر 

 غري مقبولة  ٤٦-١١٣
 .٤٣-١١٣انظر 

 غري مقبولة  ٤٧-١١٣

  .٤٣-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٤٨-١١٣

  .٤٣-١١٣انظر 
هبا سكاهنا، مبن فيهم أتباع     تويل بروين دار السالم أمهية بالغة حلرية الدين اليت يتمتع           

الديانـة  هي  اإلسالم  وينص الدستور، على أن     . الديانات األخرى املقيمون يف البلد    
  .يف سالم ووئاماً أيضمتارس العقائد الدينية األخرى كما أن الرمسية للبلد 

لتعزيـز  اً  ضـروري اً   قانون ٢٠١٣ويشكل قانون العقوبات القائم على الشريعة لعام        
نائي احلايل، وتكفي األحكام احلالية اليت تتضمنها التشريعات احمللية حلماية         القانون اجل 

  .حرية الدين واحلفاظ على النظام العام
 غري مقبولة  ٤٩-١١٣

  .٤٣-١١٣انظر 
تتناول التشريعات احلالية وتنظم احلق يف تكوين النقابـات، أي قـانون النقابـات              

أي قيـود علـى     ين دار السالم     برو تفرضال  وعالوة على ذلك،    ). ١٢٨الفصل  (
يف اليت من أجلها تأسـست       الرئيسية   هاأغراضتتمثل  تشكيل الرابطات العمالية اليت     

بـني  فيما  ، أو   فيما بينهم العمل، أو بني العمال     وأرباب  تنظيم العالقات بني العمال     
  .بروين دار السالمرباب العمل داخل أ
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قتـضي هـذا     وي ).١٤٨الفصل  (عام  وُتنظَّم حقوق التجمع مبوجب قانون النظام ال      

 علـى   أن حيـصل مكان عـام  يف تنظيم اجتماع يف    شخص يرغب القانون من أي    
هـذا الـشرط    و. قبل عقد االجتماع  ترخيص من مفوض قوة شرطة بروين امللكية        

  .نياألمن والنظام العامالتجمع بعدم إخالل ضمان   من أجلمطلوب
ويـنظم  . )٢٠٣ الفصل( اجلمعيات   قانونمبوجب  تكوين اجلمعيات   وُتنظَّم حقوق   

للحفاظ على  ويؤدي دور آلية ضرورية     اجلمعيات يف بروين دار السالم      هذا القانون   
  .السالم والوئام يف البلد

 غري مقبولة  ٥٠-١١٣

 .٤٣-١١٣انظر 

 غري مقبولة  ٥١-١١٣

توظيف مبا فيه الكفاية    اً  القوانني أيض إنفاذ  وممارسات  تشريعات العمل احلالية    تضمن  
يف ،  مهاجرين و، سواء كانوا مواطنني أ    يف بروين دار السالم   املوجودين   العمالمجيع  

ولذلك، تعاجلَ مسألتا العمل اجلـربي      . وبعافيتهمالشخصية  هم  سالمتمهن ال تضر ب   
  .والتنظيم النقايب يف التشريعات احلالية

  مقبولة ٥٢-١١٣
مر اخلـاص باالجتـار باألشـخاص       األ"بدأ إنفاذ   وقد  . بالفعلُنفَّذت هذه التوصية    

 لتجرمي أنشطة االجتار باألشخاص، وهتريبهم، واسـتغالل        ٢٠٠٤يف عام   " يبهموهتر
االجتار اً  أيض) ١٢٠الفصل  (قانون محاية املرأة والفتاة     وجيرم  . األشخاص املتجر هبم  

  .بالنساء والفتيات
 جزئياًمقبولة  ٥٣-١١٣

 .١٢-١١٣انظر 

 مقبولة  ٥٤-١١٣

 ري مقبولةغ  ٥٥-١١٣

شـعب  ومـا زال   .بروين دار السالم بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد        تلتزم  
 ؛جيـدة خدمات صحية   و ؛الدرجة األوىل  يتمتع بنظام تعليمي من   بروين دار السالم    

اً وحققـت أيـض    .املياه واألرز كاألساسية  واد  ملخاصة با السكن الالئق؛ وإعانات    و
  .ةاألهداف اإلمنائية لأللفييف  احملددة يع الغاياتمجاً تقريببروين دار السالم 

 التشريعات احمللية كافية حلماية     اليت تتضمنها وعالوة على ذلك، فإن األحكام احلالية       
  .احلريات األساسية واحلفاظ على النظام العام

 غري مقبولة  ٥٦-١١٣

  .٤٨-١١٣انظر 



A/HRC/27/11/Add.1 

GE.14-16027 8 

  املوقف  التوصية 
بروين وتدرك . م يف هذا البلدحتظى حقوق املرأة ورفاهها باحلماية والرعاية على الدوا

لنهوض باملرأة يف   ل أساسيانأمران  دار السالم أن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة         
قـوق املـرأة يف التعلـيم،        وهناك اعتراف واهتمام حب    .التنمية الوطنية سبيل حتقيق   

وجد وت. املشاركة على الصعيد الدويل    و حلياة السياسية والعامة،  والصحة، والعمل، وا  
  .قوانني عامة وخاصة تتصدى لألعمال اإلجرامية اليت تستهدف النساء

  .قوانني بروين دار السالم على اجلميع دون أي متييزوتنطبق 
 غري مقبولة  ٥٧-١١٣

 وقـانون   )١٩٠ الفـصل (رأة املتزوجة    يف قانون امل   حكام املنصوص عليها  حتمي األ 
ـ ويوفر   . األسرة داخلالنساء من العنف    ) ٢١٧الفصل  (األسرة اإلسالمي    ن االقانون

نها إصدار أوامر احلماية، ومنح      م بوسائل،   املعتدى عليهم  فراد األسرة محاية شاملة أل  
دون على املخـالفني     بأن يلقوا القبض   الشرطة   صالحية أفراد تعويضات للضحايا، و  

  . توقيفمذكرة
 غري مقبولة  ٥٨-١١٣

  .٤٨-١١٣ و١٨-١١٣انظر 
 مقبولة  ٥٩-١١٣

 غري مقبولة  ٦٠-١١٣

  .٤٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٦١-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
 مقبولة  ٦٢-١١٣

 غري مقبولة  ٦٣-١١٣

  .٤٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٦٤-١١٣

  .٤٨-١١٣ و١٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٦٥-١١٣

  .٤٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٦٦-١١٣

  .٤٨-١١٣ و١٨-١١٣انظر 
 جزئياًمقبولة  ٦٧-١١٣

  .٤٨-١١٣انظر 
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 تنفيذ قانون   بشأن املناسبةنشر املعلومات   من أجل   خطوات  اختذت اللجنة املعنية    لقد  

 مبـن فـيهم   اجلمهور  بني عامة   ،  ٢٠١٣الصادر عام   العقوبات القائم على الشريعة     
  .األجانب وغري املسلمني

 غري مقبولة  ٦٨-١١٣

  .٤٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٦٩-١١٣

  .٥٦-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٧٠-١١٣

  .٥٦-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٧١-١١٣

  .٥٦-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٧٢-١١٣

  .٥٦-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٧٣-١١٣

  .٤٣-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٧٤-١١٣

باألطفال أو الشباب   تتعلق  ما ُتعرض على احملكمة قضايا      اً  يف املمارسة العملية، نادر   
  . الذين يرتكبون جرائم أقل خطورةاجلاحنني

يجـوز للمحكمـة يف     فيا اليت يدان فيها أطفال أو شباب يف احملكمة،          يف القضا أّما  
إطالق ك عقوبة الغرامة أو السجن،      عوضمناسبة أن تفرض عقوبات بديلة،      حاالت  

 م أو أقرب أقـارهب    و تسليمهم إىل آبائهم أو األوصياء عليهم      أتعزيزهم  سراحهم بعد   
مكـان  يف  بإيداعهم  األمر  أو اإلفراج عنهم بناء على حسن سلوكهم، أو         بالغني،  ال
  .الحتجازل

 غري مقبولة  ٧٥-١١٣

  .٧٤-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٧٦-١١٣

  .٧٤-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٧٧-١١٣

  .٧٤-١١٣انظر 
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 غري مقبولة  ٧٨-١١٣

  .٧٤-١١٣انظر 
 مقبولة  ٧٩-١١٣

 مقبولة  ٨٠-١١٣

 مقبولة  ٨١-١١٣

 مقبولة  ٨٢-١١٣

 مقبولة  ٨٣-١١٣

 مقبولة   ٨٤-١١٣

 غري مقبولة  ٨٥-١١٣

مـع  يف تعـاون وثيـق      مشتركة بني الوكاالت، تعمل     آلية استشارية   أدى وجود   
  ومحايتهما  حقوق اإلنسان  إىل ضمان تعزيز  املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين،      

  .بشكل جيد يف البلد
ان اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقـوق اإلنـس        ، فإن على الصعيد اإلقليمي  أّما  و
 بروين دار الـسالم بـصورة       اليت شاركت رابطة أمم جنوب شرق آسيا،       ل التابعةو

 مؤسسة وطنيـة حلقـوق      أدوار ومهام زيادة فهم   لهد الطريق   متيف إنشائها،    مكثفة
  . اإلنسان

 غري مقبولة  ٨٦-١١٣

  .٨٥-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٨٧-١١٣

  .٨٥-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٨٨-١١٣

  .٨٥-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ٨٩-١١٣

  .٨٥-١١٣انظر 
 مقبولة  ٩٠-١١٣

 مقبولة  ٩١-١١٣

 مقبولة  ٩٢-١١٣

 مقبولة  ٩٣-١١٣

 مقبولة  ٩٤-١١٣
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 مقبولة  ٩٥-١١٣

 مقبولة  ٩٦-١١٣

 مقبولة  ٩٧-١١٣

 مقبولة  ٩٨-١١٣

 مقبولة  ٩٩-١١٣

 مقبولة  ١٠٠-١١٣

 مقبولة  ١٠١-١١٣

 مقبولة  ١٠٢-١١٣

 مقبولة  ١٠٣-١١٣

 مقبولة   ١٠٤-١١٣

 جزئياًمقبولة  ١٠٥-١١٣

 .عليميـة أي مؤسسة ت  يف   عن حقوق اإلنسان     أو منهج حمدد   موضوع   درَّس أي ال ي 
 مواضيع خاصة  مترسخ يف    االجتماعية والثقافية احلقوق  ومع ذلك، فإن مبدأ القيم و     

رفة الدين  معامللكية اإلسالمية املاالوية؛ و   و املدنية؛] التربية [ مثل إطار مواد  يف   تدرَّس
  .والدراسات االجتماعيةاإلسالمي؛ 

 جزئياًمقبولة  ١٠٦-١١٣

  .١٠٥-١١٣انظر 
 مقبولة   ١٠٧-١١٣

  مقبولة   ١٠٨-١١٣
 مقبولة   ١٠٩-١١٣

 مقبولة   ١١٠-١١٣

 مقبولة   ١١١-١١٣

 مقبولة   ١١٢-١١٣

 مقبولة   ١١٣-١١٣

 مقبولة   ١١٤-١١٣

 مقبولة   ١١٥-١١٣

 مقبولة   ١١٦-١١٣

 مقبولة   ١١٧-١١٣
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 جزئياًمقبولة   ١١٨-١١٣

قدمت بروين دار السالم     ذلك،   عن  وفضالً . من هذا القبيل   طلب مبادرات ُيرحَّب ب 
حقوق الطفل يف تـشرين     اين والثالث إىل جلنة     تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الث    

  .٢٠١٣أكتوبر /األول
 جزئياًمقبولة  ١١٩-١١٣

 .١١٨-١١٣انظر 

  جزئياًمقبولة  ١٢٠-١١٣
 .١١٨-١١٣انظر 

 مقبولة   ١٢١-١١٣

 مقبولة   ١٢٢-١١٣

 مقبولة   ١٢٣-١١٣

 مقبولة   ١٢٤-١١٣

 جزئياًمقبولة  ١٢٥-١١٣

  .١٢-١١٣انظر 
املنـصوص  ملرأة، على الرغم من أن احلد األدىن لسن الزواج          افيما يتعلق بسن زواج     

تنص القوانني  معينة اً شروطفإن هناك سنة،   ١٨ عن   يقل القوانني ذات الصلة     عليه يف 
لتأكد من أن أي طـرف،      وُتفرض هذه الشروط ل   .  الزواج  عقد قبل اعلى استيفائه 

هو مؤهل ومستعد متاما مـن       سنة،   ١٨ عن    يقل عمره  حىت من يرغب يف الزواج،    
 .مجيع اجلوانب لدخول احلياة الزوجية

 غري مقبولة  ١٢٦-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ١٢٧-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ١٢٨-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ١٢٩-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
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 غري مقبولة  ١٣٠-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ١٣١-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ١٣٢-١١٣

  .١٨-١١٣انظر 
 مقبولة   ١٣٣-١١٣

 مقبولة   ١٣٤-١١٣

 مقبولة   ١٣٥-١١٣

 غري مقبولة  ١٣٦-١١٣

  .٤١-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ١٣٧-١١٣

أي  احلكم علـى  ) ٢١٩الفصل  ( األطفال والشباب قانون   حيظر   .٤١-١١٣انظر  
لعـدم   السجنإيداعه  سجنه الرتكابه أي جرمية كانت أو       سجن أو األمر ب   بالطفل  
  .تكلفةغرامة أو  دفعه

 مقبولة   ١٣٨-١١٣

 مقبولة   ١٣٩-١١٣

 مقبولة   ١٤٠-١١٣

 مقبولة   ١٤١-١١٣

 مقبولة   ١٤٢-١١٣

 مقبولة   ١٤٣-١١٣

 مقبولة   ١٤٤-١١٣

 مقبولة   ١٤٥-١١٣

 مقبولة   ١٤٦-١١٣

 مقبولة   ١٤٧-١١٣

 مقبولة   ١٤٨-١١٣

 مقبولة   ١٤٩-١١٣
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 غري مقبولة  ١٥٠-١١٣

تويل بروين دار السالم أمهية بالغة حلرية الدين اليت يتمتع هبا سكاهنا، مبن فيهم أتباع               
وينص الدستور على أن اإلسالم هـو الـدين         . الديانات األخرى املقيمون يف البلد    

 .يف سالم ووئاماً يضالرمسي للبلد وأما العقائد الدينية األخرى فتمارس أ

وجيـوز  . كانت الديانـة، إىل البلـد     اً  ال ُيحظر إدخال املواد أو الكتب الدينية، أي       و
  .إخضاع هذه املواد، إذا اقتضى األمر، إلجراءات فرز معينة

 ولةغري مقب  ١٥١-١١٣

  .٤٣-١١٣انظر 
 غري مقبولة  ١٥٢-١١٣

  .٤٣-١١٣انظر 
 مقبولة   ١٥٣-١١٣

 مقبولة   ١٥٤-١١٣

 مقبولة   ١٥٥-١١٣

 مقبولة   ١٥٦-١١٣

 مقبولة   ١٥٧-١١٣

 مقبولة   ١٥٨-١١٣

 مقبولة   ١٥٩-١١٣

 مقبولة   ١٦٠-١١٣

 مقبولة   ١٦١-١١٣

 مقبولة   ١٦٢-١١٣

 مقبولة   ١٦٣-١١٣

 مقبولة   ١٦٤-١١٣

 مقبولة   ١٦٥-١١٣

 مقبولة   ١٦٦-١١٣

 مقبولة   ١٦٧-١١٣

 مقبولة   ١٦٨-١١٣

 مقبولة   ١٦٩-١١٣

 مقبولة   ١٧٠-١١٣
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 مقبولة   ١٧١-١١٣

 مقبولة   ١٧٢-١١٣

 مقبولة   ١٧٣-١١٣

 مقبولة   ١٧٤-١١٣

 مقبولة   ١٧٥-١١٣

 مقبولة   ١٧٦-١١٣

 مقبولة   ١٧٧-١١٣

 مقبولة   ١٧٨-١١٣

 اًجزئيمقبولة  ١٧٩-١١٣

 .١٠٥-١١٣انظر 

 غري مقبولة ١٨٠-١١٣

 .١٠٥-١١٣انظر 

  مقبولة   ١٨١-١١٣
 مقبولة   ١٨٢-١١٣

 مقبولة   ١٨٣-١١٣

 مقبولة   ١٨٤-١١٣

 مقبولة   ١٨٥-١١٣

 مقبولة   ١٨٦-١١٣

 جزئياًمقبولة  ١٨٧-١١٣

 .١٠٥-١١٣انظر 

 مقبولة   ١٨٨-١١٣

 مقبولة   ١٨٩-١١٣

    


