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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   7-18

 *موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن بنن  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
بشاا ن  ( 1)  هة من الجهام صاااح ة المحاال ة 20الدوري الشااام و وهو مو ل لورتام معلومام مقدمة من 

ز في ُّاااااال  مو ل تقلعدًا بال د ا تحاااااا  لعدد  الكلمامو ويتضاااااامن فرعًا  االسااااااتعراض الدوري الشااااااام ، وُيقدج
 مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان المعتمدة بناًء عل  تقلدها التاز بم ادئ باريسو

المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسسسة الو نية لحقوق اإلنسسسسسسان المعتمدة  ي  -ثانياا  
 إ ار التقيد الكامل بمبادئ باريس

 اب يرحبون با حلاز التشااااااااااااري ية المتعلقة ب ل اء الحظت لجنة بنن ل قوق اإلنسااااااااااااان أن الشاااااااااااا  -2
 و( 2) اإلعداز عقوبة

والحظت اللجنة أن الشااااااااا اب، الذين جشاااااااااللون الجلء ا ،بر من نلالء الساااااااااجون، يدينون  رو   -3
االحتجاز، وا،تظاظ السااااااجون، وعدز مراعاة الت اين في أوساااااااا السااااااجناء، وانة،اض ال حاااااا  ال ذا ية، 

عل  االحتجازو وأوصااات بمواصااالة ظصاااال  نظاز ًا ها، والساااياساااة العقابية القا مة أسااااسااا رداءة نوعلت ًا  وأحيان 
لنهج تا م عل  حقوق اإلنسان، مع ظعطاء ا ولوية لمسار العدالة التحال ية من خالل تدابلر  ًا  السجون وفق

ال،اااااعلااااة في   الجهااااام  بلن مةتل   التعاااااون  بااااديلااااة لالحتجاااااز، وت ساااااااااااااالن  رو  االحتجاااااز، وتعليل 
 و( 3) العدالة ظازن 
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وإذ الحظت اللجنة أن التدريب عل  تضاااااجا حقوق اإلنسااااان أسااااهم في ت ساااالن احتراز اإلنسااااان،  -4
التعليمية والمو ،لن الطبللن وتوام   -أوصاااااات بتعليل تدرام مو ،ي السااااااجون والمؤسااااااسااااااام اال تما ية 

 و( 4) الدفاا وا من

الرامية ظل  تيسااااااالر الوصاااااااول ظل  العدالة  يما يتعل  وأوصااااااات اللجنة ب ن تواصااااااا  بنن  هودها  -5
 و( 5) بالمساعدة القانونية

وأوصااات اللجنة بضااامان أن تكون حرية التعبلر والرأي الساااياساااللن فعلية وأن تكون المشاااار ة في   -6
 و( 6) االنتةابام ُّاملة حقاً 

لشااا اب و رو  عملهم وأوصااات اللجنة بت سااالن البرامج والمشااااريع الرامية ظل  اإلدمال المهني ل -7
 و( 7) وتيسلر ححولهم عل  التموي  الالزز إلنشاء المؤسسام التجارية

وإذ الحظت اللجنة فعالية اإلصااااالحام في القطاا الحاااا ي، أوصاااات بت ساااالن الموارد ال شاااارية  -8
 و( 8) والمادجة الالزمة ل سن سلر العم  في المراف  الح ية

المشاااريع وتموي  المشاااريع الحاا لرة للنساااء والشاا اب، الحظت  ورغم و ود برامج لتشااجيع تنظيم  -9
اللجنة أن الشااااااااا اب جعتبرون أن ال   في مساااااااااتوم م يشاااااااااي ال   لم ُجعم  بعدو وأوصااااااااات بتعليل مراعاة 
احتيا ام الشااااااااااا اب وغلرهم من ال،ةام السااااااااااالانية الضااااااااااا ي،ة لدم ظعداد وتن،لذ خط  التنمية المجتم ية، 

 و( 9) ل  توسيع ُّ لة ظمدادام مياه الشرب لحالح  ميع السلانومواصلة الجهود الرامية ظ

وإذ الحظت اللجنة سااااالسااااالة من اإلصاااااالحام إلعادة وساااااع تطاا ا غذجة والت ذجة في صاااااميم  -10
التدخالم اإلنما ية، أوصاااات بتعليل تدابلر ملاف ة الجوا لضاااامان ا من ال ذا ي وال ذاء الكافي والحاااا ي  

 و( 10) في هذا القطاا  يما يتعل  بةل  فرص العم والمتوازن ومواصلة الجهود 

للنلاا بسااااااااابب مشاااااااااا،  ملكية ًا ما جلون محااااااااادر ًا وإذ الحظت أن الوصاااااااااول ظل  الممتلكام  ثلر  -11
ا راساااي وتكاليل ال يازة التي ُحددم بشااال  تعسااا،ي، رغم اإلصاااالحام العديدة، أوصااات اللجنة بالتعجل  

تعلقة بالعقارام وسااااااامان االمتثال لمطار المر عي  ساااااااعار بيع في ت،عل  الوالجة القضاااااااا ية الةاصاااااااة الم
 و( 11) العقارام في    بلدجة

وأوصات اللجنة بمواصالة ملاف ة ال،سااد من أ   تعليل العقلية الجديدة للسالان والط قة الساياساية  -12
 و( 12)  يما يتعل  بال و مة الرُّلدة

وإذ الحظات اللجناة أن حمااجة المرأة تد تعلزم في الساااااااااااااانوام ا خلرة  ماا الحظات و وب تعليل  -13
الملاسااااب واسااااتمرار ممارسااااة العن  سااااد المرأة بالنظر ظل  العديد من القضاااااجا المعروسااااة عل  الم ا،م، 

نظاز اإلنذار   أوصاات ب ن تك،  بنن التطبل  ال،علي للقوانلن المعتمدة لمحاال ة النساااء وال،تيامت وأن ت ساان
ينظم تطاا العم  المنللي، وتحااااادق ًا  وت،ّع  آلية التعام  مع سااااا اجا العن  الجنساااااانيت وأن تضاااااع تانون 

المتعلقاة بمنع العن  والت ر  في العما ، وتكث  تن،لاذ برامج   190عل  ات،اايياة منظماة العما  الادولياة رتم  
 و( 13) تمللن المرأة 

ل تةضااااااااااااااع لتدابلر تشااااااااااااااري ية وتنظيمية، ومع ذل  ال تلال  وإذ الحظت اللجنة أن حماجة ا ط،ا -14
المسا   المتحلة بالتسول واغتحاب القحر وال م  الم لر واللوال القسري والم لر وعم  ا ط،ال وإساءة 
معاملتهم تا مة، أوصاااات بمواصاااالة الجهود الرامية ظل  ظنشاااااء مرا،ل لرعاجة ا ط،الت وت ساااالن آلية اإلنذار 

،ام حقوق الط،  والتحدي لهات وتعليل عم  مرا،ل الةدمة اال تما ية عن طري  زيادة لمبالغ عن انتها
مواردهات وت سااااااالن نحاااااااوص ا حلاز المتعلقة ب حاااااااول ا ط،ال عل  الةدمام اال تما ية، بما في ذل  

 و( 14) الح ة والتعليم
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اإلعاتة، وأوصااااااااات والحظت اللجنة الجهود التي تبذلها ال لومة لتعليل حماجة ا ُّاااااااااةاص ذوي   -15
بالعم  عل  سااامان ظملانية الوصاااول ظل   ميع الم اني العامة والةاصاااة، وت سااالن فرص ال حاااول عل  

 و( 15) الرعاجة الح ية والتعليم الشام ، وإصدار مراسيم تن،لذجة لقانون حماجة حقوق ا ُّةاص ذوي اإلعاتة

 المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة اآلخرين -ثالثاا  

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف 

بتحااادجقام بنن خالل  ًا  علم  ( 17) ومنظمة الع،و الدولية  ،( 16) 4أحاط أصااا اب البالغ المشاااتر  رتم  -16
وأوصااااااوا بالتحاااااادي  عل  البروتو ول االختياري المل   بالعهد الدولي الةاص   ،( 18) ال،ترة تلد االسااااااتعراض

بشا ن الشاعوب ا صالية   169بال قوق االتتحاادجة واال تما ية والثقا ية، وات،ايية منظمة العم  الدولية رتم 
م ذام صاااالة  والقبلية، وات،ايية عدز تقادز  را م ال رب والجرا م المرتك ة سااااد اإلنسااااانية، وأي ات،اييام أخر 

 ب قوق اإلنسانو

ومر ل التدريب عل  آلية   ( 20) ومنظمة الع،و الدولية  ( 19) 6والحظ أصااااااا اب البالغ المشاااااااتر  رتم  -17
سااا ب ظعالن ظساااناد االختحااااص للم لمة ا فري ية ل قوق اإلنساااان والشاااعوب،   ( 21) حماجة حقوق اإلنساااان

، والذي ن  عل  ظملانية لجوء المواطنلن والمنظمام غلر ال لومية ظل  هذه 2020نيساااان/أبري     23في 
 وأوصوا ب ن تعلد بنن تقدجم ظعالن ظسناد االختحاصو  ،( 22) الم لمة

 اإل ار الو ني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإل ار الدستوري والتشريعي -1 

أن بنن    ( 25) 1والورتة المشاااااااااتر ة   ( 24) و"مجموعة ال ياة للجميع"  ،( 23) الحظت منظمة الع،و الدولية -18
، أل   2019في تشرين الثاني/نوفمبر  ًا  ديدًا  ودستور   2018في حليران/يونيه  ًا   ديدًا   نا ي ًا اعتمدم تانون 

صاااااادرم ب قهم أحلاز ًا سااااااجلن  14خ،  ا حلاز الحااااااادرة ب   آخر  ًا  ر اسااااااي ًا عقوبة اإلعداز وأن مرسااااااوم
 و2018باإلعداز ظل  السجن مدم ال ياة في ُّ اط/فبراير 

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

ظل  أن لجنة بنن ل قوق اإلنسااااان اعُتمدم في ال،ةة أل   1الحظ أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتم   -19
 و( 26) 2022من  انب الت ال  العالمي للمؤسسام الوطنية ل قوق اإلنسان في آذار/مارس 

لن من أعضااء   4والحظ أصا اب البالغ المشاتر  رتم  -20 أن لجنة بنن ل قوق اإلنساان تضام م،وسا 
بلر الالزمة لضااااامان أال يؤثر و ودهما عل  ا داء المساااااتق   الجم ية الوطنية، وأوصاااااوا ب ن تتةذ بنن التدا

بنن ب ن تك،  مسااااااتوم   ( 29) ومنظمة الع،و الدولية  ( 28) 4وأوصاااااا  أصاااااا اب البالغ المشااااااتر  رتم و  ( 27) للجنة
 من التموي  حت  تضطلع اللجنة بواليتها ب،عالية واستقالليةوًا  مناس  

عدز و ود آلية وطنية لمنع التعذيب   ( 31) 4ورتم   ( 30) 1والحظ أصاااااا اب البالغلن المشااااااتر لن رتم  -21
للبروتو ول االختياري الت،ايية مناهضاااااة التعذيب وغلره من ًا وأوصاااااتا باعتماد تانون ينشاااااة هذه ا لية، وفق

خبرة م،وسااااية ا مم المت دة ظل  ًا  سااااروب المعاملة أو العقوبة القاسااااية أو الالظنسااااانية أو المهلنة واسااااتناد
 ل قوق اإلنسانو
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعّلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  -1 

 للتعذيب التعرض عدز في وحقهح  ال،رد في ال ياة وال رّية وا مان عل  ُّةحه   

ومر ل التدريب عل  آلية ،  ( 33) ومنظمة الع،و الدولية  ( 32) 1 اب البالغ المشاااااااااااتر  رتم أفاد أصااااااااااا  -22
عن حدوث  ،  ( 36) ومنظمة حقوق اإلنسااااان بال حدود ،( 35) ومجموعة ال ياة للجميع ،( 34) حماجة حقوق اإلنسااااان

حاالم عن ، أدم عدد منها ظل  حدوث و يام، تت م  مساااااااااااؤوللتها السااااااااااالطام، وذل  خالل االنتةابام 
ومنظمااة الع،و ،  ( 37) 6التشااااااااااااااري يااة والر اااساااااااااااااايااة في بننو وأوصاااااااااااااا  أصاااااااااااااا اااب البالغ المشااااااااااااااتر  رتم  

التاااادريااااب عل  آليااااة حماااااجااااة حقو ،  ( 39) وت ااااال  الماااادافعلن عن حقوق اإلنساااااااااااااااااان ،( 38) الاااادوليااااة ق ومر ل 
في هذا الحاااادد بملاف ة اإلفالم من العقاب عن طري  ساااامان   ( 41) ومجموعة ال ياة للجميع ،( 40) اإلنسااااان

عن سااامان ال     ظ راء ت  يقام موساااو ية وُّااااملة وُّااا،افة في  ميع انتها،ام ال   في ال ياة، فضاااالً 
 في  بر فعالو

وملاف ة االحتجاز التعساااااا،ي واإلعداز وأوصاااااات مجموعة ال ياة للجميع بمضاااااااع،ة الجهود لمنع   -23
وأوصااااااااا  أصااااااااا اب البالغلن و ( 42) خارل نطاق القضااااااااااء واالساااااااااتةداز الم،رط للقوة من  انب توام ا من

للم ادئ  ًا بتدريب توام الدفاا وا من عل  ح،ظ ا من في المظاهرام وفق  ( 44) 6ورتم   ( 43) 4المشاااتر لن رتم 
 ل ة النارية من  انب المو ،لن الملل،لن ب ن،اذ القانونوا ساسية المتعلقة باستةداز القوة وا س

أن تعريل التعذيب ال جشااااام  فرساااااية ارتكاب مساااااؤول   1والحظ أصااااا اب البالغ المشاااااتر  رتم  -24
ُّاااااة  آخر يتحااااار  بحااااا،ة رسااااامية ل،ع  التعذيب، وعدز  واز تقادز أعمال التعذيب، وحظر التذرا  أو

بمواءمة   ( 47) 4ورتم   ( 46) 1صااااا  أصااااا اب البالغلن المشاااااتر لن رتم وأو و  ( 45) ب مر من ر يس لتبرير التعذيب
تجريم التعذيب مع أحلاز ات،ايية مناهضااااااة التعذيبو وأوصاااااا  أصاااااا اب البالغ أن،سااااااهم بم ا،مة مرتكبي  

 و( 48) التعذيب وال لم عللهم بعقوبام تتناسب مع خطورة أفعالهم

بال رص عل  ساااامان حقوق ا ُّااااةاص الم تجلين  1وأوصاااا  أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتم  -25
لدم الشاااااااارطة، وح،ظ سااااااااجالم االعتقال عل  الن و السااااااااليم، واالمتثال لل دود اللمنية القانونية لالحتجاز  

 و( 49) الشرطة لدم

تظاظ السااجون والحظوا أن حاالم االحتجاز التعساا،ي الساااب  للم ا،مة هي الساابب الر يسااي ال، -26
 و( 50) في بنن، وأوصوا بضمان االمتثال الحارز لألحلاز التي ت لم ال  س االحتياطي

بنن بملاف ة ا،تظاظ السااااااااجون   ( 52) 4ورتم   ( 51) 1وأوصاااااااا  أصاااااااا اب البالغلن المشااااااااتر لن رتم  -27
الم بوسااااالن ب عطاء ا ولوية للتدابلر البديلة لالحتجاز، ومواصااااالة الجهود لل،حااااا  بلن الساااااجناء المدانلن و 

وسمان ت سلن  رو  االحتجاز المادجة عن طري  سمان نو ية  لدة و مية  ا ية من ال ذاء ًا، احتياطي 
 وسمان ال حول عل  الرعاجة الح ية عن طري  تلويد السجون با دوية والمو ،لنو

أن منظمام المجتمع المدني فقدم ظملانية الوصااول ظل   1والحظ أصاا اب البالغ المشااتر  رتم  -28
 و( 53) وأوصت ب ن تتيح بنن هذه اإلملانية من  ديد 19-مع ت،شي  وفلد 2020السجون منذ آذار/مارس 
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 ظتامة العدل، بما في ذل  مس لة اإلفالم من العقاب، وسيادة القانون   

عن أو ااه التقاادز الم رز في ال   في  وأبلغ مر ل التاادريااب عل  آليااة حماااجااة حقوق اإلنساااااااااااااااان   -29
الوصااااااااول ظل  العدالة مث  اعتماد القانون المتعل  بت دي، القضاااااااااء، وإنشاااااااااء م ا،م  ديدة، واالساااااااات ناء  

 و( 54) التدريجي عن الورق في اإل راءام

أن بنن توا ه صاااااااااعوبام  يما يتعل  بالوصاااااااااول ظل   1والحظ أصااااااااا اب البالغ المشاااااااااتر  رتم  -30
ما بسااابب نق  المعلومام بلن السااالان، وا مية، واالفتقار ظل  الوساااا   وإملانية ال حاااول  العدالة، وال ساااي 

 و( 55) عل  المساعدة القانونيةو وأوصت ب ن تك،  بنن وصول الجميع ظل  العدالة

والحظ مر ل التدريب عل  آلية حماجة حقوق اإلنسااااااان أنه عل  الرغم من أن دسااااااتور بنن ين   -31
، ف ن العديد من المؤسااااااسااااااام مث  المجلس ا عل  للقضاااااااء وم لمة تمع الجرا م  عل  اسااااااتقالل القضاااااااء

االتتحااادجة واإلرهاب تثلر الشاالو  بشاا ن اسااتقالللتهو وأوصاا  المر ل ب ن تك،  بنن اسااتقالل القضاااء وأن 
 و( 56) الستةداز موارد الجمهورية لقمع ا راء المعارسةًا تضع حد

 39- 2019ب ل اء القانون رتم    ( 58) ومنظمة الع،و الدولية  ( 57) 1وأوصااا  أصااا اب البالغ المشاااتر  رتم   -32
والمةاال،اام المرتك اة خالل االنتةااباام التشااااااااااااااري ياة في    جمنح الع،و عن ا عماال الجناا ياة والجن ياة  الاذي 

 القانونو  وبم ا،مة مرتكبي أي استةداز م،رط للقوة من  انب المو ،لن الملل،لن ب ن،اذ  2019نيسان/أبري  

الت خلرام اإل را ية الطويلة لل اجة في النظاز القضاااااا ي  1والحظ اصااااا اب البالغ المشاااااتر  رتم  -33
  (60)1 وأوصاااا  أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتمو  ( 59) في ا،تظاظ السااااجون ًا   بلر ًا هامفي بنن، مما جسااااهم ظساااا 

بتعليل السااالسااالة القضاااا ية عن طري  تعللن المليد من    ( 61) ومر ل التدريب عل  آلية حماجة حقوق اإلنساااان
 القضاة والكت ة وإنشاء م ا،م أ،ثر  ،اءةو

من عدالة ال وغاء وأوصاات بتجريم عدالة عن عدة حاالم  1وأفاد أصاا اب البالغ المشااتر  رتم  -34
ال وغاء صاااراحة، ومقاسااااة المساااؤوللن عن هذه ا عمال وإصااادار ا حلاز المناسااا ة ب قهم، وزيادة الوعي 

 و( 62) العاز بهذه الظاهرة

 ال رّيام ا ساسية وال   في المشار ة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

ب ن حاالم    ( 64) وت ال  المدافعلن عن حقوق اإلنسااااان  ( 63) 6وأفاد أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتم  -35
ال ظر التعسااااااا،ي للمظاهرام، واالساااااااتةداز الم،رط للقوة والذخلرة ال ية ساااااااد المتظاهرين واعتقالهم تكررم 

هرين الم تجلين باإلفرال عن  ميع المتظا 6خالل ال،ترة المشااااااامولة بالتقريرو وأوصااااااات الورتة المشاااااااتر ة 
بسااابب ممارساااتهم ل قهم في حرية التجمع السااالمي و ميع المدافعلن عن حقوق اإلنساااان الم تجلين بسااابب 

 و( 65) ممارستهم ل قوتهم في حرية تكوين الجم يام والتعبلر

أن ال لومة ُّاارعت في عملية اعتماد    ( 67) 6ورتم   ( 66) 4والحظ أصاا اب البالغلن المشااتر لن رتم  -36
  22و 21تانون بشااا ن الجم يام، وأوصاااتا ب ن تعتمد بنن المشاااروا وأن ت رص عل  تماُّااايه مع المادتلن  

 من العهد الدولي الةاص بال قوق المدنية والسياسيةو

والورتااااة ،  ( 69) وت ااااال  الماااادافعلن عن حقوق اإلنساااااااااااااااااان،  ( 68) والحظاااات منظمااااة الع،و الاااادوليااااة -37
جملن اسااتةدامها لتقللد ال   في حرية التجمع الساالمي  ًا أن القانون الجنا ي يتضاامن أحلام  ( 70) 6 تر ةالمشاا 

التي ت ظر "أي تجمع غلر مساااااااااااالح م ظور جملن أن   237وحرية التعبلر دون مبرر، بما في ذل  المادة 
ت ظر "أي اساات،لاز   240أن المادة ًا جة  بالنظاز العاز"و والحظ ت ال  المدافعلن عن حقوق اإلنسااان أجضاا 

،  (73) ومنظمة الع،و الدولية،  ( 72) 6وأوصاااااا  أصاااااا اب البالغ المشااااااتر  رتم و ( 71) للتجمعام غلر المساااااال ة"



A/HRC/WG.6/42/BEN/3 

GE.22-17674 6 

من القااانون الجنااا ي لجعلهمااا   240و  237بتن يح المااادتلن    ( 74) نساااااااااااااااانوت ااال  الماادافعلن عن حقوق اإل
 متوافقتلن مع القانون الدولي بش ن حرية اال تمااو

باعتماد    ( 76) وت ال  المدافعلن عن حقوق اإلنساااان  ( 75) 6وأوصااا  أصااا اب البالغ المشاااتر  رتم  -38
 تحريحومن اُّتراط ال حول عل   عملية اإلخطار بعقد التجمعام، بدالً 

أن القانون الرتمي يتضاااااااااااااامن بع    ( 78) 6والورتة المشااااااااااااااتر ة   ( 77) والحظت منظمة الع،و الدولية -39
المتعلقة بالمعلومام  550ا حلاز القم ية التي جملن اسااتةدامها إلساالام أي منتقدين، بما في ذل  المادة 

أن العديد من   ( 81) 8والورتة المشاااااااااتر ة   ( 80) 6والورتة المشاااااااااتر ة   ( 79) الكاذبةو والحظت منظمة الع،و الدولية
علومام  اذبة" أو "بالت رض عن طري  االتحاااااااالم اإللكترونية"و النشااااااطاء والحاااااا ،للن اتهموا بنشاااااار "م

ومر ل    ( 85) ومنظمة الع،و الدولية  ( 84) 8ورتم   ( 83) 6ورتم   ( 82) 4وأوصاااااا  أصاااااا اب البالغام المشااااااتر ة رتم 
بمرا عة القانون الرتمي، بما في   ( 87) ومجموعة ال ياة للجميع  ( 86) التدريب عل  آلية حماجة حقوق اإلنساااااااااااان

 ، لضمان امتثالها للقانون الدوليو550ذل  المادة 

أنه عل  الرغم من ظل اء أحلاز السااااجن القاسااااية بتهمة التشااااهلر في  6والحظت الورتة المشااااتر ة  -40
ظهانام تانون المعلومام واالتحااالم، ال يلال من المملن أن يتعرض ا فراد ل رامام م،رطة بتهمة تو يه 

أو بتهمة االزدراء، وأوصااااات ب صاااااال  تشاااااريعام التشاااااهلر بما يتماُّااااا  مع العهد الدولي الةاص بال قوق  
 و( 88) المدنية والسياسية

ومر ل التدريب عل  آلية حماجة حقوق    ( 90) 8ورتم   ( 89) 6وأفاد أصااا اب البالغلن المشاااتر لن رتم  -41
با ن الةو  من االنتقااز يادفع وسااااااااااااااا ا  اإلعالز والمواطنلن ظل    ( 92) ومجموعاة ال يااة للجميع  ( 91) اإلنسااااااااااااااان

أن    ( 94) ومنظمة حقوق اإلنساان بال حدود  ( 93) 4ممارساة الرتابة الذاتيةو والحظ أصا اب البالغ المشاتر  رتم 
دولة في مؤُّااااار حرية الحااااا افة لمنظمة مراسااااالون بال حدود    180من بلن    121بنن ترا عت ظل  المرت ة  

 و2017في عاز  78أن  انت ت ت  المرت ة ، بعد 2022لعاز 

  (97)8والورتة المشاتر ة   ( 96) 6والورتة المشاتر ة   ( 95) وأوصا  ت ال  المدافعلن عن حقوق اإلنساان -42
بتوفلر بلةة آمنة وم مونة  عضاااااااااااااء المجتمع المدني، وإ راء ت  يقام م ايدة وُّاااااااااااااملة وفعالة في  ميع 

ب ن تواصااا  بنن   4دهمو وأوصااا  أصااا اب البالغ المشاااتر  رتم  حاالم االعتداء والمضااااجقة والترهلب سااا 
عملية اعتماد تانون بشا ن حماجة المدافعلن عن حقوق اإلنساان، وسامان توافقه مع المعايلر الدولية وإُّارا   

 و( 98) المجتمع المدني في هذه العملية

ب ن الهلةة العليا لالتحاااااااالم الساااااام ية   ( 100) 8والورتة المشااااااتر ة   ( 99) 6وأفادم الورتة المشااااااتر ة  -43
وال سايما ًا،  ما اساتةدمت سالطة تقديرية ال مبرر لها لتعلل  وساا   اإلعالز ومضااجقتها تعسا،ًا  ال حارية  ثلر 

ومر ل التدريب عل  آلية   ( 101) 8تل  التي تنتقد ال لب ال ا،مو وأوصاااااااا  أصاااااااا اب البالغ المشااااااااتر  رتم 
ان تمثل   ب صااااال  الهلةة العليا لالتحاااااالم الساااام ية ال حاااارية من خالل ساااام  ( 102) حماجة حقوق اإلنسااااان

ب عادة فتح  ميع وسااا   اإلعالز التي  6الحاا ،للن وعدز تسااليس هذه المؤسااسااةو أوصاات الورتة المشااتر ة  
 و( 103) تم ظغالتها دون مبرر

ومر ل    ( 106) ومنظمة الع،و الدولية  ( 105) 8ورتم   ( 104) 6والحظ أصااااااا اب البالغلن المشاااااااتر لن رتم  -44
 28انقطاااا اإلنترناات طوال يوز    ( 108) ومجموعااة ال ياااة للجميع  ( 107) التاادريااب عل  آليااة حقوق اإلنسااااااااااااااااان

باالمتناا عن حظر الوصااول   6أثناء االنتةابام البرلمانيةو وأوصاات الورتة المشااتر ة  2019نيسااان/أبري   
 و( 109) ظل  اإلنترنت ومنحام التواص  اال تماعي

تضاااااااااااااام الكثلر من حل،ااء  وذ رم منظماة حقوق اإلنسااااااااااااااان بال حادود أن اللجناة االنتةاابياة، التي   -45
بلعم   2019الر يس تالون، منعت  ميع أحلاب المعارسااة من المشااار ة في االنتةابام البرلمانية في عاز  
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لمنظمة حقوق اإلنساااااااان بال حدود، تاز البرلمان في ًا و ووفق( 110) فشااااااالها في ات اا القواعد بالحااااااارامة الكا ية
وتت الح  بت للر توانلن االنتةابام بطريقة  علت المرُّاا لن الر اسااللن ب ا ة ظل  ال حااول عل  موافقة  

في الما ة من النواب ورؤساااااااااااااااء البلدجام في بنلن، في حلن أفادم التقارير أن البرلمان   10ما ال جق  عن 
دجام  انت ت ت ساااااااااااااايطرة الر يس تالونو والحظت منظمة حقوق اإلنسااااااااااااااان ومعظم ملاتب رؤساااااااااااااااء البل

 و( 111) حدود أن المراتبلن الدولللن أدانوا هذه التعديالم بال

أن   ( 113) ومر ل التدريب عل  آلية حقوق اإلنساااااااان  ( 112) وذ رم منظمة حقوق اإلنساااااااان بال حدود -46
 أو أ برهم عل  اللجوء ظل  الةارلوالر يس تاولون، منذ وصوله ظل  السلطة، سجن معظم منافسيه 

 و( 114) وأوصت منظمة حقوق اإلنسان بال حدود بتنظيم انتةابام ُّاملة وحرة وُّ،افة -47

 حظر  ميع أُّلال الرق، بما في ذل  االتجار با ُّةاص  

وأفاد المر ل ا وروبي للقانون والعدالة ب ن بنن بلد منشاااا  وعبور ومقحااااد لالتجار با ط،ال، وأن  -48
و والحظ  ( 115) ساااااااااا ية  40 000عدد ساااااااااا اجا االتجار با ط،ال الذين ج يشااااااااااون في البلد جقدر ب ،ثر من 

أخرم في غرب  المر ل أن من الشااا ع، نتيجة ال،قر المدتع، أن "تؤ ر" ا ساار أط،الها  ُّااةاص في بلدان
أفري ياا، وأن أربااب عما  هؤالء ا ط،اال جعادون بادفع مبلغ ُّااااااااااااااهري ثاابات للوالادين وتوفلر ال اذاء والمل س 
بااااال،عاااا   والتعليم لألط،ااااال، لكن هااااذه الوعود عااااادة مااااا ُتةل  وتلااااة تلللااااة من ا باااااء جعرفون مااااا ج اااادث 

نع االتجار با ط،ال عل  الحااعلد الوطني و وأوصاا  المر ل ا وروبي للقانون والعدالة بنن بم( 116)  ط،الهم
وإل  بلدان أخرم، بما في ذل  عن طري  تةحااااااااااااااي  الموارد وتدريب مو ،ي ال دود عل  ت ديد حاالم  

عن دعم ا سر عن طري  تث يل ا باء بالمةاطر    االتجار بال شر، وتقدجم المعونة ال،ورية للض اجا، فضالً 
للعما  في بلادان أخرم، ومن خالل توفلر أ،بر عادد مملن من   التي يتعرض لهاا ا ط،اال الاذين يرساااااااااااااالون 

 و( 117) الموارد ال ذا ية

  (118)وأوصاااااااا  االت اد الدولي للنقابام العمالية بنن بضاااااااامان ظ راء ت  يقام وم ا،مام ُّاااااااااملة -49
لألُّاااةاص الذين ُجةضاااعون ا ط،ال للعم  القساااري أو لالسااات الل الجنساااي  غراض تجارية أو لالتجار، 

عن فرض عقوبام فعالة عل  مرتكبي هذه ا فعالت   يما ا ط،ال سااااااا اجا تقللد فلدومي ون، فضاااااااالً سااااااا  وال
واعتماد تانون جملِّن م،تشاي العم  من الوصاول ظل  ا سار الم يشاية، بما في ذل  ت ديد أساوأ أُّالال عم  

ز ب رساااااااااااااال الط،   من تانون الط،  التي تن  عل  االلتلا 219ا ط،الت وسااااااااااااامان التن،لذ العملي للمادة 
المودا في ا سااااارة ظل  المدرساااااة وعل  حظر اساااااتةداز هؤالء ا ط،ال  عمال منللللنت واتةاذ تدابلر فعالة  
لمنع ظُّاارا  ا ط،ال في أسااوأ أُّاالال عم  ا ط،ال وتقدجم المساااعدة لتةلي  ا ط،ال، بمن فلهم ا ط،ال  

و وأوصااااااااااااات منظمة االت اد توة في بنن  ( 119) الذين جعملون في المنا م والم ا ر، من أُّااااااااااااالال العم  هذه
 و( 120) ب،رض عقوبام عل  ا ُّةاص الذين جست لون ا ط،ال في بيع البنلين الم شو 

 ال   في العم  وفي  رو  عم  عادلة ومواتية  

وتعليل  ًا،  بتعليل ظملانية تو يل الشا اب وإدما هم مهني  2وأوصا  أصا اب البالغ المشاتر  رتم  -50
 و( 121) آلية مراي ة المؤسسام في مجال التو يل، مع التر لل عل  منع العم  غلر النظامي

  ( 124) 4والورتة المشتر ة    ( 123) وت ال  المدافعلن عن حقوق اإلنسان   ( 122) والحظت منظمة الع،و الدولية  - 51
بشااااا ن ممارساااااة  9-2001المعدل للقانون رتم  34-2018أن اعتماد القانون رتم   ( 125) 6والورتة المشاااااتر ة  

واالت اد  ( 126) ، يهدد ال   في اإلساارابو وأوصاات منظمة الع،و الدولية2018ال   في اإلسااراب في عاز  
بنن بتن يح هذا القانون    ( 129) 6والورتة المشااااااااااااااتر ة    ( 128) 4والورتة المشااااااااااااااتر ة   ( 127) الدولي للنقابام العمالية
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للمعايلر الدولية ل قوق اإلنسااااااااان، وال ساااااااايما  يما يتعل  بالشااااااااروط المنط قة عل  مدة اإلساااااااارابام    امتثاالً 
 وحظر ممارسة فةام معلنة من المو ،لن ل قهم في اإلسرابو

ت،رض ع  ام  ثلرة ًا يتضاااااااااااامن أحلام  وأفاد االت اد الدولي للنقابام العمالية ب ن القانون في بنن -52
أماز الممارساااة ال رة لل   في تشااالل  النقابام العمالية واالنضاااماز ظللهاو وأوصااا  االت اد الدولي للنقابام 
العمالية بنن بتعدي  تشاااااريعاتها لضااااامان عدز ظعاتة تساااااجل  النقابام باُّاااااتراط ال حاااااول عل  ظذن مساااااب   

واسا ة جملن عل  أسااساها رف  تساجل  النقابام العمالية،   موافقة مسا قة من السالطام، ووساع أساس أو
واللجوء ظل  هلةة مسااااتقلة في حالة الرف  اإلداري لتسااااجل  نقابة عمالية، وساااامان أن تتملن النقابام من 

 و( 130) وسع دساتلرها وتواعدها ب رية وتنظيم أنشطتها وصياغة برامجها ب رية

 ال   في الضمان اال تماعي  

ب بالغ الشاااااعب ب،وا د الت ملن الرامي ظل  تعليل رأس   5وأوصااااا  أصااااا اب البالغ المشاااااتر  رتم  -53
المال ال شااااااااري، ووسااااااااع خطة خاصااااااااة للعامللن ل سااااااااابهم الةاص والعمال اللراعلن وعمال القطاا غلر 

،  بنن  -و وأوصاات المنظمة ال،رنساايساالانية ( 131) النظامي و ذل  المها رين لضاامان حماجة ا تما ية ُّاااملة
وهي منظمة غلر حلومية، بتساااااااااااريع تن،لذ الت ملن الرامي ظل  تعليل رأس المال ال شاااااااااااري في  ميع أن اء 

 و( 132) البالد، وسمان وصول ا سر الم تا ة ظل  الرعاجة

 ال   في مستوم م يشي ال    

أن ححااااول الجميع عل  مياه الشاااارب الم مونة ما زالت   4والحظ أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتم  -54
ونه صااااااعوبام  بلرة رغم ظحراز تقدز في توساااااايع الهيا،  ا ساااااااسااااااية إلمدادام المياه في المناط  الري ية د

وال ضاارية عل  السااواءو وأوصااوا باتةاذ  ميع التدابلر الالزمة لتعليل الوصااول المنحاا  للجميع ظل  مياه 
 و( 133) الشرب الم مونة والمراف  الح ية

 ال   في الح ة  

بت ساااالن الموارد المالية والمادجة   ( 135) 5ورتم   ( 134) 4لبالغلن المشااااتر لن رتم وأوصاااا  أصاااا اب ا -55
 وال شرية للمرا،ل الح يةو

المعدل المرت،ع    ( 137) بنن -والمنظمة ال،رنسااايسااالانية    ( 136) 4والحظ أصااا اب البالغ المشاااتر  رتم  -56
بنن بوسااع سااياسااة معلزة للوصااول ظل   -العتالل الرسااع وو ياتهمو وأوصاات المنظمة ال،رنساايساالانية ًا  د

نو يااااة   البلااااد، وت ساااااااااااااالن  أن اااااء  التوللااااد في  ميع  الوالدة وبعاااادهااااا وخاااادمااااام  تباااا   خاااادمااااام الرعاااااجااااة 
 و( 138) القا مة الةدمام

للد وأوصااوا باتةاذ تدابلر  عن اسااتمرار العن  المرت   بالتو  5وأفاد أصاا اب البالغ المشااتر  رتم  -57
 و( 139) تشري ية وعملية لمنعه والمعاي ة عليه

وبتو ية السالان بالحا ة  ًا ب تاحة ساب  منع ال م  مجان   7وأوصا  أصا اب البالغ المشاتر  رتم  -58
 و( 140) الجنسية واإلنجابية

 ال   في التعليم  

باعتماد خطة    ( 142) بنن  -والمنظمة ال،رنساااايساااالانية   ( 141) 2ورحب أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتم  -59
لقطااا التعليم، وتن،لاذ برناامج للت اذجاة في المادارس االبتادا ياة، وباالجهود المباذولاة لضااااااااااااااماان التعليم المجااني 

 لل،تيام في المدارس العامةو
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  (145)بنن   -والمنظمة ال،رنساايساالانية    ( 144) 4م ورت  ( 143) 2والحظ أصاا اب البالغلن المشااتر لن رتم  -60
أن آال  ا ط،ال ال ج حاالون عل  التعليم بساابب عوام  ا تما ية وثقا ية واتتحااادجة، وأوصااوا بنن بليادة  

 مللانية تطاا التعليم وتكثيل الجهود لضمان التعليم االبتدا ي المجانيو

ظل  الت،اوم بلن ال،تيام وال،تيان في الوصاااااااااااول ظل   2والحظ أصااااااااااا اب البالغ المشاااااااااااتر  رتم  -61
التعليم، وال ساايما بساابب تقللد فلدومي ون والوزن اال تماعي للتحااورام المرت طة بنوا الجنسو وأوصااوا ب ن  

عل     من يرول  تواصا  بنن حمالم التو ية من أ   تعليم ال،تيام وتطبل  المليد من العقوبام الرادعة  
 و( 146) لتقللد فلدومي ون 

 حقوق أشخاص محددين أو  ئات محددة -2 

 النساء  

ظنشاء المعهد الوطني للمرأة الذي جشم  اختحاصه تمللن   4الحظ أص اب البالغ المشتر  رتم  -62
ال، واعتبروا  المرأة، والمساااا   المتحااالة بالعن  الجنسااااني، والقدرة عل  اتةاذ ظ راءام تانونية في هذا المج

 و( 147) أن الت دي الر يسي ال يلال يتمث  في نلا الطابع السياسي عن المعهد بسبب ارت اطه بر اسة البلد

المشااااااااااااااتر لن رتم   -63 للقااااانون   ( 149) 7ورتم    ( 148) 4والحظ أصاااااااااااااا اااااب البالغلن  والمر ل ا وروبي 
الذي يوسااااااع نطاق الظرو  التي جساااااامح في  لها باإل هاض   12-2021اعتماد القانون رتم   ( 150) والعدالة

من ال م  عندما جلون من ًا  ا من، من خالل السااااااااااااما  باإل هاض الطوعي حت  اثني عشاااااااااااار أساااااااااااابوع
الم تم  أن جةل  ال م  أو ج،اتم حالة سااااااال  مادي أو تعليمي أو مهني أو معنوي ال تت،  مع محااااااال ة  

الحظوا    7د بعاادو غلر أن أصاااااااااااااا اااب البالغ المشااااااااااااااتر  رتم  المرأة و/أو محاااااااااااااال ااة الط،اا  الااذي لم يولاا 
جحاااااادر أي مرسااااااوز تن،لذي، مما يتر  بع  المسااااااا   معلقة مث  الشااااااروط العملية لل حااااااول عل   لم أنه

الرعاااجااة المتعلقااة باااإل هاااض الماا مون، والمرا،ل الماا ذون لهااا بتقاادجم خاادمااام اإل هاااض الماا مون، والتكل،ااة 
باعتماد مرساااوز   ( 153) 7ورتم   ( 152) 4أوصااا  أصااا اب البالغلن المشاااتر لن رتم و و ( 151) الدييقة لهذه الةدمام

بنشااااااااار هذا القانون وت هل  مو ،لن ًا أجضااااااااا  7تطبل  القانونو وأوصااااااااا  أصااااااااا اب البالغ المشاااااااااتر  رتم 
و وأثااارم ورتااام أخرم ُّااااااااااااااواغاا  وتوصاااااااااااااايااام  ( 154) 2023جضاااااااااااااامن اإل هاااض ا من ب لول عاااز   بمااا

 و( 155) باإل هاض تتعل 

، الحظ مشااااااروا االسااااااتعراض الدوري الشااااااام  التابع 19-ونتيجة إلغالق المدارس بساااااابب  وفلد -64
لجامعة مدينة بلرملن هاز أن ال،تيام ربما تعرسان بشال  متلايد للعن  الجنساي وال م  غلر المرغوب  يه، 

 19-ابة لكوفلدغلر متناسااب من ال،تيام لن جعدن ظل  التعليم، وأوصاا  باعتماد اسااتراتيجية اسااتجًا  وأن عدد
تعطي ا ولوية للوتاجة من زوال ا ط،ال واللوال الم لر والقسااااااااااري والقضاااااااااااء عللها، وإيالء اهتماز خاص  

 و( 156) للضع،اء من المراهقلن وال،تيام والنساء

عدز و ود صاا  وطني مناسااب بشاا ن العن  الجنساااني،  1والحظ أصاا اب البالغ المشااتر  رتم  -65
عن الت قل  مع الجنااة  عن  هاذه عن طري  ظذ ااء الوعي العااز، فضااااااااااااااالً وأوصااااااااااااااوا بنن بمنع أُّاااااااااااااالاال ال

في هذا  ًا  متةحاااااحااااا ًا  ب ن توفر بنن تدري  ًا  أجضااااا  4و وأوصااااا  أصااااا اب البالغ المشاااااتر  رتم ( 157) وإدانتهم
 و( 158) المجال لجميع الجهام ال،اعلة المشار ة في سلسلة رعاجة الض اجا

ج ظر    3-2003ه عل  الرغم من أن القانون رتم ب ن  1وأفاد أصاااااااااااااا اب البالغ المشااااااااااااااتر  رتم  -66
تشاااويه ا عضااااء التناسااالية ا نثوبة، ف ن ممارساااتها ال تلال تا مة سااارا في عدة مجتمعام م لية في  ميع 

عن طري  الت قل  في هااذا النوا من   3-2003ذ القااانون رتم  لاا أن اااء البلاادو وأوصااااااااااااااوا باا ن تك،اا  بنن تن،
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الممارسااااام والمعاي ة عليه وعن طري  تنظيم حمالم تو ية بلن الساااالان الم لللن الذين جمارسااااون تشااااويه 
 و( 159) ا عضاء التناسلية ا نثوية

 ا ط،ال  

  120والحظ مشاااااااروا االساااااااتعراض الدوري الشاااااااام  التابع لجامعة مدينة بلرملن هاز أن المادتلن   -67
حددم الثامنة   2015من تانون الط،  لعاز   375والمادة  2002من تانون ا ُّاةاص وا سارة لعاز   123و

 الثامنة عشاااارة بموافقةفي الوتت ن،سااااه ظل  السااااما  بتلويج القاصاااارام تب   ًا دنيا لللوال، مشاااالر ًا عشاااارة ساااان 
بنن عل    2رتم    وهن  أصاااااااااااا اب البالغ المشااااااااااااتر و  ( 160) الوالدين أو في بع  ال االم بموافقة تضااااااااااااا ية

مع زوال ا ط،ال وإحالة المسااا   المتحاالة باللوال القسااري ظل  م لمة  ًا ظطالتها حملة عدز التسااامح مطلق
تمع الجرا م االتتحاااااااااااااااادجااة واإلرهاااب، لكنهم الحظوا عل  أرض الواتع مقاااومااة من الماادافعلن عن القااانون 

ابع لجامعة مدينة بلرملن هاز بنن ب عطاء وأوصاااااا  مشااااااروا االسااااااتعراض الدوري الشااااااام  الت و  ( 161) التقللدي
ا ولوية للتن،لذ ال،عال لقانون الط، ، واعتماد خطة عم  وطنية للقضاااااااااء عل  زوال ا ط،ال، وتن،لذ برامج 

 و( 162) توعوية وتث ي ية

بالتعجل  في    ( 164) بنن - والمنظمة ال،رنسااايسااالانية  ( 163) 2وأوصااا  أصااا اب البالغ المشاااتر  رتم  -68
ظصادار تحااريح فتح مرا،ل اسات  ال ا ط،ال وحمايتهم، وتعليل نشار تانون الط، ، وإنشااء وت،عل  مؤساساة  

ًا أجضاااا  4وطنية ل ماجة الط، ، ووسااااع آلية موثوتة لجمع البيانامو وأوص أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتم 
ا ط،ال المةال،لن للقانون في   ب نشااااااااااااااء مرا،ل متكاملة لرعاجة سااااااااااااا اجا العن  الجنسااااااااااااااني وإعادة ظدمال

 و( 165) اإلدارام  ميع

أنه  1و يما يتعل  بقت  ا ط،ال الذين يلعم أنهم السااااا رة، الحظ أصااااا اب البالغ المشاااااتر  رتم  -69
يلال هنا  الكثلر مما يتو ب فعله في مجال التو ية وأوص  بضمان التن،لذ ال،عال لقانون الط، ، الذي  ال

منه تت  ا ط،ال، وتن،لذ ساااااياساااااة تو ية في المناط  التي تنتشااااار فلها طقوس    340و 339تجرز المادتان  
 و( 166) تت  ا ط،ال الذين "ُيلعم أنهم س رة "

  220ب نه عل  الرغم من أن المادة   ( 168) 2ورتم   ( 167) 1وأفاد أصاااااا اب البالغلن المشااااااتر لن رتم  -70
من تاانون الط،ا  ت ظر العقااب البادني، فا ن العادياد من ا ط،اال جقعون ساااااااااااااا ااجاا للعن ، وال ساااااااااااااايماا في  

، وإنشاااااااااااااء نظاز في المدارس لمبالغ عن العقوبة البدنية 220المدارسو وأوصااااااااااااوا بضاااااااااااامان تن،لذ المادة 
 البدنيةووالمعاي ة عللها، وتدريب المو ،لن العامللن مع ا حداث عل  عدز مشرو ية العقوبة 

 ا ُّةاص ذوو اإلعاتة  

بتلويد مرا،ل التقدز اال تماعي بما جل،ي من الموارد   4وأوصااااا  أصااااا اب البالغ المشاااااتر  رتم  -71
ال شااارية والمادجة والمالية، وت سااالن نظاز ظدارة ظعادة الت هل  المجتمعي، وإنشااااء مرا،ل لألطرا  الحااانا ية  

بشااا ن  06-2017ومشاااروا "اإلدمال المدرساااي لألط،ال ذوي اإلعاتة" بطريقة تدريجية، وتعميم القانون رتم 
 و( 169) حقوق ا ُّةاص ذوي اإلعاتة وإصدار  ميع مراسيم تطبل  القانون المذ ورحماجة وتعليل  

 المثليام والمثللون وملدو و المل  الجنسي وم ايرو الهوية الجنسانية وحاملو ص،ام الجنسلن  

 باا ن القوانلن تتجاااهاا  المثليااام   ( 171) 9ورتم    ( 170) 3وأفاااد أصاااااااااااااا اااب البالغلن المشااااااااااااااتر لن رتم   -72
والمثلللن وملدو ي المل  الجنسااااااي وم ايري الهوية الجنسااااااانية وأحرار الهوية الجنسااااااانية وحاملي صاااااا،ام  

من الدساااااتور ال تذ ر التو ه الجنساااااي أو الهوية  26الجنسااااالن وأفراد ال،ةام الجنساااااانية ا خرم وأن المادة 
من القانون الجنا ي  545 أن المادة 3الجنسااااااانية   ساااااااس للتملللو والحظ أصاااااا اب البالغ المشااااااتر  رتم 
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وأوصا  أصا اب  و  ( 172) بشا ن اإلهانة العامة وهت  العرض تساتةدز للمعاي ة عل  العالتام الجنساية المثلية
بدمج تضاااااااااجا التو ه الجنسااااااااي والهوية الجنسااااااااانية في توانلن ملاف ة التمللل    ( 173) 9البالغ المشااااااااتر  رتم 

ثليام والمثلللن وملدو ي المل  الجنسااااااي وم ايري  ال الية وإنشاااااااء ظطار تانوني للتحاااااادي للعن  سااااااد الم
الهوية الجنساااااااانية وأحرار الهوية الجنساااااااانية وحاملي صااااااا،ام الجنسااااااالن وأفراد ال،ةام الجنساااااااانية ا خرمو  

باعتماد تانون لل ماجة من التمللل عل  أسااااااااااس التو ه    ( 174) 3وأوصااااااااا  أصااااااااا اب البالغ المشاااااااااتر  رتم 
   الجنسيةوالجنسي والهوية الجنسانية والةحا  

ب ن ا تليام الجنسااااااااية    ( 177) 9ورتم   ( 176) 7ورتم   ( 175) 3وأفاد أصاااااااا اب البالغام المشااااااااتر ة رتم  -73
تلال توا ه الوصم والتمللل والعن ، بما في ذل  االعتقاالم من تب  توام الشرطة، واالعتداءام البدنية  ال

والل،ظية، وحمالم التشاااهلر اإلعالمي، واالغتحااااب القا م عل   ره المثلللن، ورف  أسااارهم لهمو وأوصااا   
و  (178)ل العن  والتملللبضاااامان حماجة ا تليام الجنسااااية من  ميع أُّاااالا 7أصاااا اب البالغ المشااااتر  رتم 

بالشااروا في دراسااام اسااتقحااا ية وطنية بشاا ن العن  القا م عل   9وأوصاا  أصاا اب البالغ المشااتر  رتم 
  (181)3والورتة المشااتر ة    ( 180) وأوصاات منظمة الع،و الدوليةو  ( 179) أساااس التو ه الجنسااي والهوية الجنسااانية

سااااااااااااااد المثلياام والمثلللن وملدو ي الملا    بنن بضااااااااااااااماان ظ راء ت  يقاام في  ميع التهاديادام والهجماام
 الجنسي وم ايري الهوية الجنسانية وحاملي ص،ام الجنسلنو

 ب ن تك،  بنن معاملة المثليام   ( 183) 4ورتم   ( 182) 3وأوصااااااا  أصااااااا اب البالغلن المشاااااااتر لن رتم  -74
والمثلللن وملدو ي المل  الجنساااااااي وم ايري الهوية الجنساااااااانية وأحرار الهوية الجنساااااااانية وحاملو صااااااا،ام  
الجنساااالن وأفراد ال،ةام الجنسااااانية ا خرم باحتراز من  انب دوا ر الشاااارطة، بما في ذل  من خالل حلقام  

 عم  تدريبية للمو ،لن بش ن التنوا الجنسي والجنسانيو

المثليام والمثلللن وملدو ي المل   بالساااما  لجم يام 3بالغ المشاااتر  رتم وأوصااا  اصااا اب ال -75
الجنسااي وم ايري الهوية الجنسااانية وحاملي صاا،ام الجنساالن والمتسااا للن عن هويتهم الجنسااانية بالتسااجل  
ب رية من خالل ذ ر الدفاا عن حقوق هؤالء ا ُّاااااااااةاص سااااااااامن مهاز هذه الجم يام، وتوسااااااااايع ال لل 

 الوطنيةو  ( 184)   لهم، وسمان مشار تهم في عمليام التشاورالمدني المتا
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