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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والعشرون
 ٢٠17 تشرين الثاين/نوفمرب 6-17

 *بننموجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مع  مراععاد روريع  ، 16/٢1و 5/1هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعد   -1

إىل  (1)صععل  تععدمت ا اا ععا  ةععاح   ام تسعع  ورتععا االسععتاراا الععدوري الشععام م وهععو مععو   
 ا مدر الكلمداً ابحلد األتصى لامو  اً تقي   عرضاً  تاالستاراا الدوري الشام ، ُعرض

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان (٢)الدوليةنطاق االلتزامات  -ألف 

محايعع  عيعع  األ عع ا  بتسععري  عمليعع  التصععديا علععى ات اتيعع   5أوةععت الورتعع  امشعع     -٢
 م(4)من االخت اء القسري

إىل اللجنع  تقريري عا األوليع  أبن تقدم بعنن  3امش     ت الور و  1الورت  امش     وأوةت -3
 م(5)الط  ، على التوايل وان  حقوققوق األ  ا  ذوي اإلعات  حب اماني 

اللجن  ال رعي  منع  التاعذي   الصارر عن تقريرالبنشر  ابإلذن 6الورت  امش     وأوةت -4
 م(6)٢٠16يف عام  ل نن ازايرهت يف أعقاب

يف إطار اإل عراءا   بتو يه رعود رائم  إىل امكل   بوالاي  ٢وأوةت الورت  امش     -5
وامعععدافا  ععععن  ،األولويععع  لععع ايرا  امقعععررين اخلاةععع  امانيععع  حبريععع  العععرأي والتا عععر معععن اخلاةععع ، و 

 م(7)وحري  التجم  السلمي وتكوين اامايا  ،حقوق اإلنسان
__________ 

 مل حترر هذه الوثيق  ت   إرساهلا إىل روائر ال ع  الت ريري  يف األمم امت ددم *
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إبرراج نتععائا االسععتاراا الععدوري الشععام  يف خطعع  الامعع   ٢وأوةععت الورتعع  امشعع     -6
 م(8)دد بشأن تن يذ التوةيا  ذا  الصل نتصف اممتقرير  الوطني  وتقدمي

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

 م(1٠)عتمار تانون الط  اب 3أوةت الورت  امش     -7
مشعرو  تعانون الاقعواب   ادم التصويت باُد علىل اعن أس   1الورت  امش    عربت وأ -8

 م(٢1)بتسري  عملي  اعتمار تانون الاقواب  ااديد 5أوةت الورت  امش    و  م(11)يف الربمان
مل ت ا ععععر عمل ععععا حعععع   انعععع  حقععععوق اإلنسععععان يف بععععننأن  5الورتعععع  امشعععع     الحظععععتو  -9

بنعاًء علعى ، اللجنع ختيعار أعاعاء فريا مكلعف اب تشكي إىل  1الورت  امش     وأ ار  م(31)اآلن
 م(41)لتقعدمي ال  عي ا  ٢٠16أغسعطس /آبيف ترار ةارر عن ااماي  الوطني ، وتو يه رعود 

 وأوةععت م(51)٢٠17يف عععام  يععتم اختيععار األعاععاءيف أن  األمعع عععن  1الورتعع  امشعع    وأعربععت 
 م(61)اللجن  وضمان استقالهلا لت اي ابختاذ التدابر الالزم   5الورت  امش    

تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة مقذذذوق اإلنسذذذان مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 القضااي املشرتكة بني القطا ات -١ 

 (71)امساواد وعدم التميي   
بنععاًء علععى توةععيا  ااولعع  السععابق ، إطععاراً  إىل أن بععنن وضععات، 4 الورتعع  امشعع    أ ععار  -1٠

ومعع  ذلععء، مل يتسععن حعع  م امواليععد،  ععا يف ذلععء إنشععاء مديريعع  وطنيعع  لةحععوا  الش صععي لتسععجي  
تسععععجي  الكثععععر مععععن األط ععععا ، وال سععععيما األط ععععا  امععععورع  يف م سسععععا  واألط ععععا  الععععذين  اآلن

بوضعع  وتن يعععذ خطعع  وطنيعع  اسععع اتيجي   6 الورتعع  امشعع    وأوةعععت م(18)يايشععون يف امنععاطا الري يعع 
 9٠إىل  ٢1فع د تسعجي  امواليعد جمعامً، معن الناحيع  الامليع ، معن  حمدرد لتسعجي  امواليعد، وبتمديعد

الورتعععع   تأوةععععو  م(91)خععععدما  احلالعععع  امدنيعععع إلسععععرا  يف حتقيععععا الالمر  يعععع  علععععى ةععععايد ، وايومععععاً 
 اععاع   اا ععور و  ؛تسععجي  امواليععدلوسعع  حُمح  ينوطعع نظععام إبنشععاء 4 الورتعع  امشعع   و  1 امشعع   
اآلاثر  احلصعو  علعى  ع ارا  امعيالر حلمايع  األط عا  معنعمليع  أبمهيع  تسعجي  امواليعد و للتوعي  

 م(٢٠)ام ت   على عدم التسجي 
 لوةعععم والتمييععع  امعععرت ط ا كاف ععع ديعععدد مااوطنيععع  الطععع  ابخل 7 الورتععع  امشععع   ورح عععت  -11

أخععرم مععن أ عع  تععدخ  ُُنععا الععح حععدر   ٢٠٢٠-٢٠17ناععع  ال شععري لل عع د ب ععرون نقعع  ام
والتمييع   الوةعمحعاال  فقد أفار  رراس  استقصعائي  وطنيع  أبن وم  ذلء،  م(1٢)استجاب  فاال 

تعع ثر ريثععراً  ععديداً  الرعايعع  الصعع ي  وغرهععاا  الامعع  واحلصععو  علععى التالععيم و جمععالععح ُسععج لت يف 
الرعايعع  والعععدعم تقععدمي و  اإليدز/ فععرون نقعع  امناععع  ال شععري الراميعع  إىل منعع  انتقععا   ععوراا علععى

سععع اتيجيا  ومصعععارر التمويععع  لت قيعععا االبتا يععع   7وأوةعععت الورتععع  امشععع     م(٢٢)للمصعععاب  بعععه
 م(3٢)٢٠٢٠-٢٠17 لل  د اخلط  االس اتيجي  الح حدرهتا هدافاأل
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  امثليععا  وامثليعع فئعع إىل حععاال  التمييعع  والانععف ضععد أفععرار  7 الورتعع  امشعع    وأ ععار  -1٢
 العذين يتارضعون يف الكثعر معن األحيعان  اهلوي  اانساني  وامتسائل يامي  اانسي ومغاير  يوم رو 

أياعاً أن باعو وسعائ  اإلععالم تنقع   7 الورتع  امشع    وذ عر م لالستجواب والتوتيعف التاسع ي 
إب عععراء رراسعععا  استقصعععائي   7 الورتععع  امشععع    وأوةعععت م(٢4)رسعععائ  تنطعععوي علعععى ماعععاراد امثليععع 

لقمعع   وطنيعع  بشععأن الانععف القععائم علععى أسععان اميعع  اانسععي واهلويعع  اانسععاني ، ووضعع  إطععار تععانوين
 م(5٢)الانفأعما  

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٢6)الش صي األمنحا ال رر يف احلياد واحلري  و   
بشعععععأن مشعععععرو  تاعععععدي  رسعععععتوري تُعععععد م إىل  أن إ عععععراًء ععععععا الً  5 أفعععععار  الورتععععع  امشععععع    -13

ومل يكععن هععذا امشععرو   م(٢7)يرمععي إىل إلغععاء عقوبعع  اإلعععدام ٢٠17مععارن /آذار الوطنيعع  يف اامايعع 
 م(٢8)تد اعُتمد بادُ 

أن مشععرو  تععانون الاقعواب  يععن  علععى خت يعف أحكععام عقوبعع   1الورتعع  امشع     الحظعتو  -14
ومعع  ذلععء، مل يُاتمععد هععذا امشععرو  باععُد علععى الععرغم مععن إرراج مسععأل  م ابلسععجن إىل الاقوبعع  اإلعععدام

وعلععى م ٢٠1٢اعتمععاره يف خطعع  الامعع  مععن أ عع  تن يععذ توةععيا  االسععتاراا الععدوري الشععام  لاععام 
حدوث حتسن ط يعف يف أوضعا   6والورت  امش     1الحظت الورت  امش     الرغم من ذلء، فقد

حمكومعععاً علعععي م ابإلععععدام، وال سعععيما فيمعععا يتالعععا باعععدر السعععاعا  العععح  احتجعععاز أرباععع  عشعععر   صعععاً 
  م(٢9)يقاوُنا خارج ال ن ام 

ععععر  الورتعععع  امشعععع     -15 عععععارد تتعععع   سععععأل   متالقعععع  توةععععيا أبن بععععنن ت لععععت عععععدد  4وذ  
د منتشعرد يف اعا  ال لع الظعاهرد فعال تع ا  هعذهوم  ذلعء، "م الس رد" األط ا  الذين يطلا علي م

 ا محمعع أن 1الورتع  امشعع    ويف هععذا السعياق، ذ ععر   م(3٠)مععن الاقعاب الكامع  فععال اإل يف ظع 
احملا معععا  مالومعععا  ععععن ععععدر ولكعععن ال تو عععد ، تتععع  األط عععا  حعععاال بععع او  قعععر  اانعععااي  ت

وععععالود علعععى م الادالععع ي لتعععون معععن و  ويامععع  مرتك عععو هعععذه ااعععرائم يف اخل عععاء، واإلرام  الصعععاررد
جت يع اً  افيعاً جم ع د  ليسعتألن اخلدما  اال تماعي  األسف عن  1أعربت الورت  امش    ذلء، 
 م(13)لا ااي احملتمل ا محاي  لتا ي 
برفعع  مسععتوم الععوعي لععدم احملتماععا  احملليعع   5والورتعع  امشعع     4وأوةععت الورتعع  امشعع     -16

ابلط يا  اإل رامي  هلذه اممارسا  وتشجيا م على الت ليغ ععن اانعاد؛ واعتمعار  والسكان بو ه عام
تععانون الاقععواب  ااديععد يف أتععرب اآل ععا ، وتكثيعععف اا ععور الراميعع  إىل حما معع  اانععاد وماعععات ت م؛ 

ان الرعاي  امالئم  لةط ا  امت م  ابلسع ر وتيسعر سع   وإنشاء آلي  موثوت  ام  ال يام ؛ وضم
 م(3٢)إعارد إرما  م يف األسرد واحملتم 

قمع  برضعا السعكان فيمعا يتالعا بع ء مسعار الادالع  وععدم أن  1وذ ر  الورت  امش     -17
 افيع  مل تت ذ تدابر  و م الغوغاء إن اذ عدال  حاال  ت ايد يف ٢٠16يف عام  تس  ا أعما  السرت 

يف أعقعععاب  ترا ععع  هعععذه الظعععاهرد 5الورتععع  امشععع    الحظعععت و  م(33)للقاعععاء علعععى هعععذه اممارسععع 
تنظيم محال  ب 1وأوةت الورت  امش     م(43)الغوغاءتااء وزير الاد  التصري  الذي أران فيه 

امسعععع ولي   عععذلء بشععععأن و  وعدالعععع  الغوغععععاءالادالعععع  إب ععععراءا  معععو  د عععععدم  عععرعي   بشععععأنتوعيععع  
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اإلعععدام خععارج  عمليععا  مععرتكي باععمان حما معع  5الورتعع  امشعع     تأوةععو  م(53)جنععادانائيعع  للا
 م(63)وإرانت م بصورد فالي  نطاق القااء

إزاء معا يتاعرا لعه يف الكثعر معن األحيعان الاعاملون  عن القلعا 7وأعربت الورت  امش     -18
 تارضعع م للاععرب تععوا  األمععن،  ععا يف ذلععء مععن اعتععداءا  علععى يععدااععنس  والاععامال  يف جمععا 

 م(73) اانسي ا هلراوا  واالعتداءاب
ععن الاديعد معن حعاال  التاعذي  وسعوء  ععن اسعتمرار الت ليعغ 5 الورت  امش    وحتدثت -19

، االعتعداءإزاء حعاال  األط عا  ضع ااي التاعذي  و  القلعاععن  6وأعربت الورت  امش    م اماامل 
 م(83)ةااب اإلللارب و والذين حي سون يف باو األحيان بشك  ان راري ويتارضون 

ات اتيععع  مناهاعععع  باعععمان جتععععرمي التاعععذي   ععععا يتما عععى معععع   5الورتععع  امشعععع     وأوةعععت -٢٠
باقععععواب   اانععععاديف معععع اعم التاععععذي  وماات عععع  عيعععع   فوريعععع  ون ي عععع إ ععععراء حتقيقععععا  و التاععععذي ، 
 م(93)مرتك  ااألفاا    سام تتناس  م  

وتن يعذه رون ريخعر،  مرةعد منع  التاعذي  ابعتمار الن  امنشع  6وأوةت الورت  امش     -٢1
 م(4٠) ا يف ذلء متك  امرةد من الوةو  رون تيد إىل عي  أما ن االحتجاز وضمان استقالليته

 وامتالقععع  السعععابااالسعععتاراا العععدوري الشعععام   خعععال امق ولععع   وفيمعععا يتالعععا ابلتوةعععيا  -٢٢
بنعاء  اا ور الح بُعذلت  انعت علعى ةعايد 1الحظت الورت  امش    ت س  أوضا  السجون، ب

العذي ، والا عو الرسسعي (٢٠16) اخلعدما  احملتمايع  ديدد، واعتمار تانون بشأن  مرا   عقابي 
 السياسع  ويف ماعرا احلعديع ععن التعدابر امت عذد معن ت يع  م(41)٢٠16سعجيناً يف ععام  519ا  

الععح أ رهتععا السععلطا   ايرا  الععو  ،(٢4)الاععد لتطععوير تطععا   ٢٠14وضععات يف عععام  الععحالوطنيعع  
أعربععععت الورتعععع   ،(34)الشععععرط  القاععععائي  وظ ععععا م والتععععدري  امقدمعععع را عععع  االحتجععععاز م ام تصعععع 
رر  تع منهبا عدد منظما  غر حكومي   تامتال ايرا  الح عن القلا ما  ش ت عنه  6امش    

 .(44)السجون لةوضا  يف
ععن وزارد  ٢٠16ةعدر يف ععام  عن األسف ما أفعار بعه تقريعر 1وأعربت الورت  امش     -٢3

 يف امائععع  17٠إ عععغا  تععع او  معععن  نسععع   يف ظععع رر نععع الء السعععجون يف ازراير مط عععالاعععد  معععن أن 
م احملتجعع ين وةعع ت مسععل ي  علععى حيععاد  آاثر مععا ينطععوي عليععه ذلععء مععن ، معع يف امائعع  5٠٠ إىل

معن ف، معن مو م من حيع ارت ا  عدر الن الء يف غرب أفريقيا اثين بلد نوجتا  هذه النس   من بن
م امربع  الواحعد الشائ  مالحظ  حاال  تكوُّم   صع  إىل ثالثع  أ ع   حمعروم  معن حعريت م يف

اً للاعدوم وحلعاال  وتد ت اتم الوض  بس   ةاوب  الوةو  ليالً إىل امراحيو، فكان ذلعء مصعدر 
 م(45)أرم إىل ترري ظروف الايش امو  اختناتاً بس   نق  الت وي ، وهو ما

 و  تع  يف اليععومحصعو  السعجناء علعى  6 الورتع  امشع   و  5 الورتع  امشع    الحظعتو  -٢4
ععععن  اأعربتععع فقعععدومععع  ذلعععء، م ٢٠1٢ت ععع  ععععام باعععد أن  انعععت تقعععدم هلعععم و  ععع  واحعععدد يف اليعععوم 

 م(64)ال ت ا  سيئ  للغاي  ألن النوعي  التغذوي األسف 
لرعايعع  ابألرويعع  الالزمعع  لاممرضععا   اععدم ت ويععدل األسععفعععن  6الورتعع  امشعع    وأعربععت  -٢5

 ععن  عواغ  5وأعربت الورت  امش     م(74)موار األساسي  الالزم ابو  للم تج ينالص ي  األولي  
 م(84)مماثل 
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 النسععاء فصعع أبن  (51)6 الورتعع  امشعع   و  (5٠)5 الورتعع  امشعع   و  (94)1 امشعع    وأفععار  -٢6
فئعععاهتم مل يت قعععا بصعععورد  سععع فصععع  احملتجععع ين حبالر عععا  يف السعععجون و  احملتجععع ين ععععنواألط عععا  
 مفالي  باد

أبن  ان  اتصا  امنظما  اال تماعي  اماني  ابلدفا  عن حقوق الط   يف بعنن ذ ر و  -٢7
 ولععععدهتم او محلععععت هبععععم ط ععععالً  56 مععععا جمموعععععه ٢٠16عععععام  يف أحصععععتإحععععدم امنظمععععا  تععععد 

وخلصعت  م(٢5)م ريع  أوضا  وسي عر  ه الء األط ا  يف ظ م أثناء و ورهن يف السجنأم اهتم 
 م(35)إىل االستنتاج ن سه 6الورت  امش    

الرئيسععي  السعع   التاسعع ي يشععك االحتيععاطي أبن االحتجععاز  5وأفععار  الورتعع  امشعع     -٢8
وأوةعععت  م(45)وضعععيا  امل عععا اإلراريععع   بععع ء اإل عععراءا  إىل أياعععاً ويُاععع م  ال تظعععال السعععجون،

حتععت  لوضعع  امت معع  األولويعع  مععن اععرورد ب بتوعيعع  تاععاد احلععراي  واالحتجععاز 5الورتعع  امشعع    
 م(55)اللجوء بصورد من جي  إىل وسيل  االحتجاز الرتاب  القاائي  عوا

ب نعععاء   كاف ععع  مشعععكل  ا تظعععال السعععجون وذلعععء ابلتاجيععع  5وأوةعععت الورتععع  امشععع     -٢9
وإةال  السجون؛ وضمان ال ص  الصارم ب  السجناء حبس  الامر ونو  اانس واحلالع  امدنيع ، 

ابلتغذيعععع  وابحلصععععو  علععععى الرعايعععع  الصعععع ي   وحتسعععع  ظععععروف االحتجععععاز، وال سععععيما تلععععء امتالقعععع 
 م(56)ن، واإلسرا  يف وض  آلي  مستقل  من  التاذي وابإلة ا  يف السجو 

 (57)إتام  الاد ،  ا يف ذلء مسأل  اإلفال  من الاقاب وسيارد القانون  
اإلجيابيععع  العععح اختعععذهتا بعععنن لاعععمان احلعععا يف  ابلتعععدابر علمعععاً  1أحاطعععت الورتععع  امشععع     -3٠

ورح ت  م(85)لقااءلاألعلى مجلس لل واإلةال  اااري ديدد  ا مالادال ،  ا يف ذلء بناء حم
وم   م(95)قاائي احملا م ال للتوظيف يف ٢٠16م ني  يف عام بتنظيم امت ام   5الورت  امش    

الت تيع   ن ت يع  العنق  يف ال عىمسعتمرد معو عور حتعداي   1فقد الحظعت الورتع  امشع    ذلء، 
وبعع ء الت قيععا سععكان امنععاطا النائيعع ،  عععن حملععا ما اععد، وبُ ال اعلعع  اا ععا  القاععائي يف أعععدار و 

حتجعععاز بشعععك  غعععر ط ياعععي، طعععو  معععدر اال القاعععائي يف القاعععااي مععع  معععا ينجعععر ععععن ذلعععء معععن
حتعو ، يف اممارسع  عق عا  ماي نع  إزاء و عور  أياعاً ععن القلعا 1وأعربت الورت  امش    م وال سار

 م(6٠)األط ا  إىل الادال  الاملي ، رون إمكاني  اوء
أبن اعتمععار تععانون اإل ععراءا  اانائيعع  ااديععد يُاعع  ز الاععمام   5فععار  الورتعع  امشعع    وأ -31

وال سععيما م ععدأ افعع اا الععرباءد، وحععا الشعع   يف  ،(61)الشععرط  ابالحتجععاز لععدم القاععائي  امتالقعع 
 ومعع  ذلععء، يتاعع  بععذ  ام يععد مععنم إبالغععه ابلععت م امو  عع  إليععه، واحلععا يف تلقععي مسععاعدد مععن حمععام  

باعمان التن يعذ ال اعا   5 وأوةعت الورتع  امشع   م اا ور لك ال  هذه احلقوق يف اممارسع  الامليع 
للاعععمام  القاعععائي  امنصعععو  علي عععا يف تعععانون اإل عععراءا  اانائيععع  ااديعععد، وال سعععيما ععععن طريعععا 

ابيعععع ، يف أوسععععاه اا ععععا  ال اعلعععع  يف سلسععععل  اإل ععععراءا  الاق نشععععر األحكععععام ااديععععدد الععععواررد فيععععه
 م(6٢)وضمان إمكاني  االستاان ، يف الوات  الاملي،   ام منذ بداي  االحتجاز لدم الشرط 

 م(63)أبن اعتمععار تععانون الط ععع  يشععك  خطععود هامععع   ععو األمعععام 1وأتععر  الورتعع  امشععع     -3٢
 انونععن القلعا إزاء معا يتاعرا لعه األط عا  ام عال ون للقع 6وم  ذلء، فقعد أعربعت الورتع  امشع    

اخلعدما    عرو  رائعرد من احتجاز ل  ا  طويل  ت   احملا م  رون تلقى مسعاعدد حمعام، وإزاء ععدم
وابإلضععععاف  إىل ذلععععء، فقععععد ارت عععع  عععععدر األط ععععا  م اال تماعيعععع  التاباعععع  لقطععععا  الادالعععع  يف الامعععع 
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تن يعععذ احملتجععع ين ت ععع  احملا مععع  بسععع   ريخعععر اناقعععار  لسعععا  حمعععا م  نعععااي  الُقص عععر والت عععاط  يف 
 ٢٠15إىل إنشعععاء أو  حمكمععع  لةط عععا  يف بعععنن يف ععععام  1وأ عععار  الورتععع  امشععع     م(64)القعععرارا 

وأوةعت الورتع   م(56)نقصعاً يف ععدر تاعاد األحعداث بيعد أُنعا الحظعت أياعاً م اليونيسعفبدعم معن 
كافيعععع  الوارر ابمعععع  ويععععدهاوت التاباعععع  لقطععععا  الادالعععع اخلدمعععع  اال تماعيعععع  بت ايعععع  رائععععرد  6امشعععع    

، ام ععال   للقععانونامسععاعدد القانونيعع  لةط ععا  لاععمان أمععور من ععا علععى و ععه اخلصععو  تقععدمي 
 م(66)توةعيا  مماثلع  5وتعدمت الورتع  امشع    م ومااات عا مع   عكاوم احملتجع يناوإنشاء آليع  

 بوضععع  نانععع  اتصعععا  امنظمعععا  اال تماعيععع  امانيععع  ابلعععدفا  ععععن حقعععوق الط ععع  يف بعععنوأوةعععت 
 م(76) موإعارد إرما  األط ا  ام ال   للقانون ريهي إراري  متسق ، ووتن يذ سياس  

يف االعت ار  أتواله الط   وأخذ االستما  إىل ما يقوله بك ال  3وأوةت الورت  امش     -33
 م(86)يف عي  اإل راءا  القانوني  واال تماعي  الح متس الط  

 (69)السياسي و  واحلا يف امشار   يف احلياد الاام احلراي  األساسي    
أن بعنن تعد ن عذ    ئيعاً التوةعيا  العح تلقت عا أثنعاء االسعتاراا  ٢ذ ر  الورت  امش     -34

وإذا  انععت بععنن تععد  م(7٠)ابحليعع  امتععا  للمجتمعع  امععدين وامتالقعع  الععدوري الشععام  الثععاين اخلععا  هبععا
تطاعععت أ عععواطاً هامععع  يف سععع ي  إلغعععاء جتعععرمي التشععع ر، فقعععد أخ قعععت يف ماااععع  مسعععأل  القيعععور العععح 

 م(7٢) واغ  مماثل  عن 1وأعربت الورت  امش    م (71)مربر هلا على حري  التا ر والتجم  ال
قعانون امتالعا ابالتصعاال  ابعتمعار تعانون اإلععالم واالتصعاال ، وال 1ورح ت الورت  امشع     -35

، هيئععع  االتصعععاال  السعععماي  ال صعععري  ومععع  ذلعععء، فقعععد أعربعععت ععععن األسعععف لقيعععامم اإللك ونيععع  والربيعععد
 م(73)، بتاليا بع عدد تنوا  تل  يوني  وحمطا  إذاعي ٢٠16 قتاى ترار ةارر يف عام 

 العععح و  عععت إىلأن هعععذه القيعععور  عععاء  عقععع  االنتقعععارا   ٢والحظعععت الورتععع  امشععع     -36
احل ععال علععى "  ععدأ  يف مناسعع ا  عععدد، ،هيئعع  االتصععاال  السععماي  ال صععري  رئععيس بععنن، وتععذرعت

م الصع اف  النقديع  امسعتقل  العح تصعدر ععن وسعائ  اإلععالم إلسعكا " النظام الاام واألمن القومي
نيعع  تاععرا األفععرار الاقععواب  القاسععي  ابلسععجن بت معع  التشعع ر، ال تعع ا  إمكا وعلععى الععرغم مععن إلغععاء

والت قععععععر تائمععععع  حعععععع  اآلن  و ععععع  تععععععانون اإلعععععععالم  لغرامعععععا  جم  عععععع  بت مععععع  تو يععععععه اإلهعععععام 
ويااتع  هعذا القعانون  عذلء علعى إععارد نشعر أو تكعرار ال يعام  العح تاتعرب تشع ري ، م واالتصاال 

كععا  ااماععع  فرنمليععون فرنععء مععن  1بغرامعع  تععدرها  وميكععن أن يُااتحعع  مععن ينععا  مععن  اعع  الععرئيس
 م(74)امالي  األفريقي 

باورد عي  وسائ  اإلعالم الح أغلقت بعال معربر إىل نشعاط ا،  ٢وأوةت الورت  امش     -37
، وهععي اا عع  امنظمعع  لوسععائ  اإلعععالم، بععدورها بوةعع  ا هيئعع  االتصععاال  السععماي  ال صععري وابلتعع ام 

والتاليعععععا التاسععععع ي لوسعععععائ  اإلععععععالم؛ حاميععععع  حريععععع  الصععععع اف ، ووتعععععف عيععععع  أعمعععععا  الت ويعععععف 
 ٢٠15ابلتشع ر يف تعانون اإلععالم االتصعاال  لاعام  تامد بعنن إىل إةعال  األحكعام امتالقع  وأبن
 م(75)الا د الدويل اخلا  ابحلقوق امدني  والسياسي  يتما ى م   ا

الععععععح  واالعتععععععداءا   ويععععععفالتأعمععععععا  و  ا اماععععععايقإىل  ٢وأ ععععععار  الورتعععععع  امشعععععع     -38
م العععح اختععععذها رئععععيس بععععنن انتقععععدوا اإل ععععراءا الععععذين امععععدافا  عععععن حقععععوق اإلنسعععان اسعععت دفت 

العح واماعايقا   ا   يف عيع  حعاال  االعتعداءيعإب راء حتقيقعا  فال ٢وأوةت الورت  امش    
 م(67)امدافا  عن حقوق اإلنسان وتقدمي مرتكي هذه اارائم إىل الادال  است دفت
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م لادم   ال  فر  احلصو  على امالومعا  يف بعنن عن األسف ٢ربت الورت  امش    وأع -39
 م(77)وحتقيقاً هلذه الغاي ، فقد ُعرا على الربمان مشرو  تانون يُاد   تانون اإلعالم واالتصاال 

 مشعععكو ألسعع اب ، ٢٠16يف عععام  أن جملععس العععوزراء أةععدر ٢وبي نععت الورتعع  امشعع     -4٠
واالحتععععارا  والنقععععااب   امنظمععععا  نعععع  أنشععععط   حل ععععال علععععى النظععععام الاععععام، تععععراراً اب في ععععا تتالععععا

ر مرسوم  ديد لتنظيم و ةدإىل ح  ل  د غر حمدرد،  احلكومي  اااماا  يفوعايا  الطالب 
رسععوم اماحملكمعع  الدسععتوري   مععن التقيععيم الععذي اعتععرب  فيععهوعلععى الععرغم م و ععروه عمل ععاأنشععطت ا 

لغعععاء إب ٢ الورتععع  امشععع    وأوةعععت م(87)احلظعععر هعععذا احلكومععع  الغعععاء د رفاعععتفقعععغعععر رسعععتوري، 
التجمعععع  الطععععالب يف حريعععع  واحعععع ام  ٢٠16أ تععععوبر /تشععععرين األو  5 امعععع ر الصععععل   يامرسععععوم ذ

 م(97)السلمي وتكوين اامايا 
 يععععدد امظععععاهرا  أن احلكومعععع  فرضععععت أياععععاً تيععععوراً علععععى ام ٢الورتعععع  امشعععع    وذ ععععر   -41

وابإلضععععاف  إىل ذلععععء،  م(8٠)"اإلخععععال  ابلنظععععام الاععععام"علععععى أسععععان منعععع  للماارضعععع  السياسععععي  
م إزاء حععععاال  االسععععت دام ام ععععره للقععععود أثنععععاء امظععععاهرا القلععععا عععععن  ٢الورتعععع  امشعععع    أعربععععت 

، يف جمعا  حقعوق اإلنسععان قعوا  الشعرط  واألمعني  القعائم العذي يقععدم لوأوةعت بت عديع التعدر 
است دام القود واألسل   الناري ، وأن   ارئ األمم امت دد األساسي  بشأنما يتالا   ا يف ذلء 

يف وحشععي  لقععود ام رطعع  والتععوا  األمععن ل اسععت دام بشععك  علععين  ععار امسعع ول  احلكععومي  يععدين  
 م(18)ااناد إىل الادال يف هذا الشأن ويقدموا حتقيقا   أن جيروااالحتجا ا  و   ريات

تكععوين شععرو  تععانون بشععأن حريعع  إطععار مإلسععرا  يف رراسعع  اب ٢الورتعع  امشعع     وأوةععت -4٢
يف القععانون  علي ععا، واحل ععال بيئعع  مواتيعع  للمجتمعع  امععدين وهتيئعع  ،(٢8)اامايععا  والتجمعع  والتا ععر
 م(38)للقانون الدويل ويف اممارس  الاملي ، وفقاً 

 (84)حظر عي  أ كا  الرق  
إيعدا  األط عا  للامع  يف اخلدمع  ظعاهرد  اتسعا  إزاء القلعاععن  1الورت  امشع     تأعرب -43

 م(58)، وال واج ام كر، واالجتار ابألط ا "تقليد فيدوميغون" امن لي  والح يطلا علي ا اسم
إزاء مععععا أفععععار  بععععه رراسعععع  أ ريععععت يف ر وغععععو  القلععععاعععععن  3أعربععععت الورتعععع  امشعععع    و  -44

م األط عععا  ياعععطرون يف باعععو األحيعععان إىل الاعععيش يف الشعععوار  بسععع   ال قعععروماالن يععع  معععن أن 
ألط ععا  وتصععي  ظععاهرد االجتععار اب مالتالععيم وال حيصععلون علععىلم ععاطر لهعع الء األط ععا   ويتاععرا

يف  ٢9.3) انقطاععععوا عععععن الدراسعععع أو الععععذين ( يف امائعععع  7٠.7)ابمععععدارن  تعععع الععععذين مل يلت قععععوا 
 أن حيصعلوا علعى أمعاًل يفأسعر لعدم معن األط عا  ال قعراء معن امنعاطا الري يع   كثعرال ويور (م امائ 

يف األسععواق أو  ، للامعع ذلععء ف ععم يوظ ععون، عوضععاً عععنومعع  ذلععء، م التالععيم أو التععدري  ام ععين
 هععع الء األط عععا  معععا يقععع  و ثعععراً م ز اغعععر مدفوعععع  األ عععر يف امنععع يسعععت دمون ألغعععراا امسعععاعدد

 م(68)لل غاءض ااي 
السععتغال  إلُنععاء ا اً متينعع اً تانونيعع اً بععنن إطععار  لععدم أن ابرتيععا  3الورتعع  امشعع    والحظععت  -45

القاععااي اععدر ف ميوا ععه حتععداي  ن ععاذ القععانونالامعع  إل ال يعع ا  ومعع  ذلععء، م(78)اانسععي لةط ععا 
يف سلسععل  الادالعع  امارفعع   ا ععا  ال اعلعع ماظععم ا تععنق و  للغايعع ،تليعع  الععح أحيلععت إىل احملععا م 

 م(88)ابإلطار القانوين



A/HRC/WG.6/28/BEN/3 

GE.17-13580 8 

عن األسف لادم و ور بيام  موثوت  لقيان معدم االسعتغال   3وأعربت الورت  امش     -46
وأوةععت  م(89)وأوةععت عمعع  بيععام  م ص ععل  عععن االسععتغال  اانسععي لةط ععا م اانسععي لةط ععا 
 ،(9٠)جتعار  عا يتسعا مع  القعانون العدويليع  أ عكا  االأيااً بسن تشرياا  جُتر م ع 3الورت  امش    

خطع    عا يف ذلعء رةعد وتقيعيمإلُنعاء االسعتغال  اانسعي لةط عا ، واعتمار خطع  عمع  وطنيع  
ابالسععععتغال  اانسععععي  ياععععىمشعععع   بعععع  الو ععععاال   فريععععا عامعععع وإنشععععاء  الامعععع  بشععععك   ععععاف،

 3الورتععع  امشععع    وأوةعععت  م(19)لةط عععا ، وتن يعععذ الربوتو عععو  االختيعععاري امتالعععا ب يععع  األط عععا 
ماااععع  األسععع اب ااذريععع  وأو عععه الاعععاف  ووتعععايت م ابالسعععتثمار يف بعععراما متفععع  األط عععا  أياعععاً 

نععع  اتصعععا  امنظمعععا  ا وأوةعععت م(٢9)ا األط عععا  واألسعععر واحملتماعععا  لل طعععراعععر  امتاعععدرد العععح تُ 
 وتاق  ععا، دعععن  عع كا  القععوار ابلكشععف اال تماعيعع  امانيعع  ابلععدفا  عععن حقععوق الط عع  يف بععنن

 م(39)وماات   منظمي هذه الش كا 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -٣ 

 (94)احلا يف مستوم مايشي الئا  
األ  ا  الذين يايشون يف فقعر يف  عدرالقلا إزاء ت ايد عن  3الورت  امش    أعربت  -47

التنميعع   رليعع   ععدو  حسعع  بلععداً  188 أةعع مععن  166 وهععو مععا  ال ععا تصععنف يف امرت عع بععنن، 
 م(59)ال شري 

أحعععد  العععح تشعععك  معععن مسعععتوم سعععوء التغذيععع ععععن االن ععععاج  1الورتععع  امشععع     وأعربعععت -48
تععدابر ال   ايعع عععدم   إزاء  عععن القلععاأياععاً  وأعربععت، للوفيععا  امرت طعع  ابلععوالرداألسعع اب الرئيسععي  

، ق ولعع ام وإزاء إرارد الن ععااي  علععى  ععو غععر ميععاه الشععرب امأمونعع لاععمان احلصععو  علععى امت ععذد 
يف  7٠ عدم تعدرد 1والحظت الورت  امش    م اإلة ا مرافا النق  الشديد يف و إىل حد ما، 

إىل  يف امائععع  معععن م 34 افتقعععارو  ونععع ميعععاه الشعععرب امأماحلصعععو  علعععى  علعععىن امائععع  معععن سعععكان بعععن
 مامالئم  اإلة ا مرافا 

 (96)احلا يف الص    
حصعععو  ااميععع   إمكانيععع  ن لت سععع  ا بعععناا عععور العععح بعععذلت 7الورتععع  امشععع    الحظعععت  -49

امععوارر  حجععم ال سععيما مععن خععال  زايردو ، حتسعع  نوعيعع  الرعايعع و علععى خععدما  الرعايعع  الصعع ي ، 
 م(79)الص   بشأن ، وتنظيم رراسا  استقصائي  وطني ٢٠15امالي  واماري  يف عام 

باعو التقعدم يف إعمعا  احلعا يف الصع  ، مثع    إحعرازأياعاً  1الورت  امشع     الحظتو  -5٠
األوىل، واخن عععاا ماعععد  وفيعععا   العععح تقعععدم عال عععا  اإلحالععع الصععع ي   ابمرافعععاحتسععع  التغطيععع  

وتعععد  م(89)حعععاال  السععع نتشعععار فعععرون نقععع  امناعععع  ال شعععري/اإليدز، و عععذلء وماعععد  ا ،الرضععع 
 ال تع ا  ومع  ذلعء،م إىل إنشاء عدد و اال  يف القطعا  الصع ي أر إةالحا   انطلقت أيااً 

فقعد بلعغ ، هكعذاو م للغايع عاليع   وامواليد األوىل والوفيعا  امرت طع  ابلعوالرد وفيا  الرض   مادال
امسعع  الانقععوري ) حععي مولععور 1 ٠٠٠ كعع ل حالعع  وفععاد 115,٢الرضعع  واألط ععا  ماععد  وفيععا  

معععن األط عععا  رون اخلامسععع  معععن  يف امائععع  ٢٠وياعععاين (م يف بعععنن ٢٠14لاعععام  امتاعععدر ام  عععرا 
 أياععاً  1الورتعع  امشعع    الحظععت و م ريخععر النمععويف امائعع  مععن م مععن  4٠ياععاين الععوزن، و  اخن ععاا

ميععاه احلصععو  علععى  وةععاوب مععالراي وسععوء التغذيعع ، اب اإلةععاب  حععاال عععدر  االرت ععا  الشععديد يف
 مللجمي  نظام التأم  الص ي الشام ، وعدم ت اي  ة ي الشرب امأمون ، وعلى بيئ  
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معععن حيعععع امعععوظ   التغطيععع   الخن عععاا ماعععد  األسعععفععععن  1الورتععع  امشععع    وأعربعععت  -51
القطعا  معن ومعا ياانيعه ، (    1٠ ٠٠٠لك   موظ   م هل  7.8) ٢٠14يف عام  الط ي 

 معج  امي اني امتصا  من ضاف يف والت طي  و  ا   عميق  يف اإلراردمش
 القيصعري  ونظعام التعأم  الصع ي الامليعا  جمانيع  تاليعا أن 1والحظت الورت  امش     -5٢

علعى الرعايع  تد أراي إىل اخن اا فر  ال ئا  األ د حرمامً يف احلصعو   ٢٠16يف عام  للكاف 
 مالص ي 

 ال نيععع  الت تيععع  للرعايععع  الصععع ي ،  سععع بتالت عععالف العععدويل للعععدفا  ععععن احلريععع  وأوةعععى  -53
تعدري  القعابال ، وامعوارر ام صصع  ، و عاي  التوليعد يف احلعاال  الطارئع ر احلصو  على إمكاني  و 

الري يعععا  علعععى إمكانيععع  حصعععو  النسعععاء ال قعععرا  و  لصععع   األم، وإيعععالء اهتمعععام خعععا  لت سععع 
 م(99)الرعاي  الص ي 

 (1٠٠)احلا يف التاليم  
بسعع    األسععف السععتمرار عععدم الت ععاق أط ععا  ابمدرسعع عععن  1الورتعع  امشعع    أعربععت  -54

 مئي والثععانويعلععى الععرغم مععن اا ععور الععح ت ععذهلا بععنن لاععمان التالععيم االبتععدا، وذلععء فقععر والععدي م
 حيععو  رون امالمعع  عائقععاً نقعع  الت تيعع  امدرسععي  و  يشععك  عععدم   ايعع  ال ععى، وفاععال عععن ذلععء
امسعتوم  ٢٠16-٢٠15نتعائا االمت عام  الوطنيع  للاعام الدراسعي أظ عر  و م التمت  هبعذا احلعا
 مم احلقيقي للمتال  

م بسع   ال عوارق نظعام التالعيل إزاء الطعاب  التمييع يالقلعا ععن  4الورتع  امشع     وأعربت -55
ابلكامع   لعيس جمانيعاً التاليم االبتعدائي فعوععالود علعى ذلعء، م ب  امناطا احلاري  والري ي  القائم 

ق  حيعععع العععن يف امنعععاطا الري يععع  وتكعععون ال عععوارق واضععع  م حيعععع يتاععع  علعععى اآلابء رفععع  رسعععوم
 مالئمع بعراما التالعيم غعر فعنن وابإلضعاف  إىل ذلعء، م امالم  امع هل يف الت تي  و احلار يف ال ى 
التالعععيم  جمانيععع  تكثيعععف اا عععور لاعععمانب 4الورتععع  امشععع     وأوةعععت م(11٠)ععععام و عععهوغعععر فاالععع  ب

معن أ ع  اإلبقعاء علعى األط عا  بيئ  واتي  وآمن  امي  األط عا  هتيئ  و  يف الوات  الاملياالبتدائي 
إرراج ال ئععا  ام مشعع  يف النظععام  إىلاسعع اتيجيا  ترمععي وضعع  وتن يععذ و ؛ ينظععام التاليمععال ضععمن

من حيع اموارر اماليع  الدراسي  امي  امدارن، وحتس  التغطي  مقررا  التاليمي، وامواءم  ب  ا
 م(٢1٠)ت ديدويف امناطا الري ي  والنائي  على و ه ال ،عام و هواماري  ب وال شري 

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -٤ 

 (1٠3)النساء  
توةعععيا  االسعععتاراا اسعععتجاب  ل، ع وريععع  بعععنن اختعععذ  أن 1الورتععع  امشععع     الحظعععت -56

 عا يف ذلعء إنشعاء مر ع   لتا يع  متتع  امعرأد حبقوت عا،، ععدد إ عراءا  ٢٠1٢اعام لالعدوري الشعام  
امتاععمن القعععانون  قعععانونالواعتمععار  انونيععع  يف مرا عع  الن عععوا اال تمععاعي،وامسععاعدد الق لإلر ععار

ومعع  ذلععء، فقععد الحظععت أن امععرأد ال تتمتعع  حبقوت ععا م ٢٠13الاقععاري وأراضععي الدولعع  يف عععام 
  م(41٠)ح  اآلن متتااً  امالً 
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استقصعائي  أ ريعت بتكليعف  رراس عن القلا إزاء ما تامنته  7الورت  امش     تأعربو  -57
، أثنععاء حيععاهتنللانععف تارضععن مععن النسععاء  يف امائعع  7٠مععن أن  ٢٠1٠مععن وزارد األسععرد يف عععام 

 لقعععانون امتالعععا  نععع اب علمعععاً  7الورتععع  امشععع     وأحاطعععتم وإزاء اسعععتمرار هعععذا الوضععع  علعععى حالعععه
 م٢٠1٢يف عام ، اماتمد الانف ضد امرأد ومكاف  

ضع ااي ال غعاء هعن معن ال تيعا  اللعوا  فعررن معن الع واج  أن ماظم 3وذ ر  الورت  امش     -58
ووفقععاً م الععذي ال يعع ا  منتشععراً يف امنععاطا الري يعع  مععن بععنن علععى و ععه الت ديععد (1٠5)ام كععر أو القسععري
 3٢ يف امائعع  مععن األط ععا  يف سععن اخلامسعع  عشععر ويتعع وج 11 ، يتعع وجاليونيسععفلتقريععر ةععارر عععن 

أبن ال تيعععا  هعععن امتعععأثرا  هبعععذه الظعععاهرد علعععى  عععو غعععر  امائععع  معععن م يف سعععن الثامنععع  عشعععر، علمعععاً  يف
 م(1٠6)متناس 

زواج األط عععا  إزاء " مطلقعععاً  ععععدم التسعععام "ملععع  حل ابإلععععدار 1الورتععع  امشععع     ترح عععو  -59
 م(71٠)٢٠17 يف عام الح سُتطلا

 انعع  اتصععا  امنظمععا  اال تماعيعع  امانيعع  ابلععدفا  عععن حقععوق الط عع  يف بععننت أوةععو  -6٠
تا يععع    سعععأل األط عععا  تثقيعععف و  ،آلاثر السعععل ي  لععع واج األط عععا بتوعيععع  اآلابء وال عمعععاء العععديني  اب

ماااعع  األسعع اب ااذريعع  هلععذه الظععاهرد مععن خععال  التن يععذ ال اععا  خلطعع  و ؛ والععدفا  عن ععا حقععوت م
 م(81٠)للن وا ابلط  وطني  ال السياس عم  
أن اامايععع   1الورتععع  امشععع    ذ عععر   د السياسعععي ،ار   امعععرأد يف احليعععاشععع وفيمعععا يتالعععا  -61

 ٢1وزيعرا  معن أةع   3ويف امائع ،  7.٢3، أي مئ عاً  83 معن أةع نسعاء  6 الوطني  لل لد تاعم
العذي أحعرز يف ابلتقعدم  مقارنع  ما يشك  ترا اعاً  ، وهويف امائ  11أي  يف احلكوم  احلالي ،وزيراً 

 م(91٠)ب  اانس  التكاف  بشأن تانون ال يو د لدم بنن وعالود على ذلء،م السابا
الععح تك عع  حقععوق  ابلصععكو  إىل القصععور القععائم يف التوعيعع  7الورتعع  امشعع    وأ ععار   -6٢

اللعععوا  ميكعععن ن النسعععاء تلعععيال  هعععن  علعععى سعع ي  امثعععا ،  عععي امسعععائ  امتالقععع  ابألراضعععي،ف امععرأدم
 مل تنش  بنن بادُ وعالود على ذلء، م لر ا من ت ايت ن لاألمر الذي ي يد ، احلصو  على أراا
وأوةعععت الورتععع  م ععععدم و عععور إحصعععاءا حبقعععوق امعععرأد، وهعععو معععا ي سعععر  تتالعععاآليععع  رةعععد وطنيععع  

ال يعام ؛ تابا  وتقييم اإل راءا  ميدانياً و عذلء امع  نشاء آليا  م سسي  توي  مإب 7امش    
مثع  تنظعيم مشعاورا  فصعلي   ومحايت ا، للمرأد ق األساسي احلقو وض  اس اتيجي   ديدد لتا ي  بو 

 م(1٠1)حقوق امرأدالح تا ز لقوان  اب توعي م  أة اب امصل   ورورا  

 (111)األط ا   
ابعتمار سياسا  إل اميع  حلمايع  األط عا  يف ظع  التطعورا  العح  3الورت  امش     أوةت -63

 ععا يف ذلععء االلتعع ام إب ععراء تقييمععا  لةثععر ام تعع  علععى يشعع دها القطععا  السععياحي الاععام واخلععا ، 
 م(11٢)حقوق اإلنسان، ووض  مااير تنظم ا احلكوم  حلماي  األط ا  مو    لقطا  السياح 

 بععنن انعع  اتصععا  امنظمععا  اال تماعيعع  امانيعع  ابلععدفا  عععن حقععوق الط عع  يف وتععدمت -64
 م(131)توةيا  مماثل 
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األولويعععع  حلمايعععع   ن حععععواف  للشععععر ا  الععععح متعععع أياععععاً إبجيععععار 3   الورتعععع  امشعععع  وأوةععععت  -65
مقععععدمي خععععدما  و والسععععياح ،  تطععععا  األسعععع ار الط عععع ، وإ ععععرا  القطععععا  اخلععععا ،  ععععا يف ذلععععء

 م(411)واإلبالغ عنه اإلن نت من  االستغال  اانسي لةط ا  على اإلن نت
يف ظعروف  العذين يايشعون األط عا  رعايع  م سسعا  حا   1الورت  امش     الحظتو  -66

 م(511) يد من امواررام إىلةا   
 مأن ال ى الت تي  ال في ي  ام صص  لةط ا  تكار تكون منادم  1وذ ر  الورت  امش     -67

 (116)األ  ا  ذوو اإلعات   
متييعع  مععا يتاععرا لععه األ عع ا  ذوو اإلعاتعع  مععن  األسععفعععن  1الورتعع  امشعع    أعربععت  -68

علععى الععرغم مععن التععدابر التشععرياي  الععح  واضععطرار ماظم ععم إىل التسععو  لتل يعع  احتيا ععاهتم، وذلععء
امشار   يف االنت عااب   أفرار هذه ال ئ  من ٢٠15مشرو  أطلا يف عام  مك نوتد م اختذهتا بنن
علعععى أنعععه معععن ام سعععف أن م يف ظععع  ظعععروف مق ولععع  ٢٠16ارن مععع/العععح  عععر  يف آذار الرسسعععي 
الورت  وأوةت  ميف ةكو  أخرممشتت  األحكام امتالق  حبماي  األ  ا  ذوي اإلعات  تكون 

اامايعع   إىل امقععد م ،اإلعاتعع تالععا حبقععوق األ عع ا  ذوي ابعتمععار مشععرو  القععانون ام 1امشعع    
 م(711)٢٠16الوطني  يف عام 
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