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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 التاسعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

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

 معلومات أساسية -أوالا  
ة دوريع  ، مع  مراععا١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

مععع  مععع   سععع  ق عععاه مععع    اجل عععاهاالسعععتضرال العععدوري الوعععامجز وهعععو معععوقد للمضلومعععاه ا قد 
قصع  يعداً حلدعد اأإىل االستضرال العدوري الوعامج، يُقعد   ك  عوج معوقد  ق (١)صاحب  ا صلح 
 لضدد الولماهز

 املعلومات املقدَّمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
االلتزاماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااو اةلياااااات وا ي اااااات الدولياااااة حلقاااااوق نطااااااق  -ألف 

 (٢)اإلنسان
إىل أن بعععرحلدوف ن عععذه التوصعععياه ا نبثقععع  عععع  االسعععتضرال  ٢أ عععاره الورقععع  ا وععع ك   -٢

 إلعاقععع  كالعععدوري الوعععامج الثعععاين مععع  ععععالت التصعععدي  علععع  ا  اقيععع  حقعععوق اأ ععع ا   وي ا
يععع  يععع ، إىل  ضأن بعععرحلدوف حلدره، منعععذ  صعععديق ا علععع  اال  اقز وأ عععاره أي عععاً إىل ٢٠١3 ععععا 

 ز(3)ته م  إعداده بضد، ولون ا مل  ن٢٠١٥أن  قد  أوت  قرير هلا ك عا   جلن  رصد كان مقرراً 
أبن برحلدوف صو ت ضعد ييع  قعراراه اجلمضيع  الضامع  ل مع   ١وأفاده الورق  ا و ك   -3

وأوصعت أبن  صعدق بعرحلدوف مع  دون ت  عاه  (4)ب  اإلعدا ا تحدة ا تضلق  بوقف الضمج بضقو 
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علعع  التو وكععوت االعتيععاري الثععاين للض ععد الععدو  ادععا  حلدقععوق ا دنيعع  والسياسععي  وعلعع  ا  اقيعع  
ز (٥)مناه ععع  التضععععذيم وضععععاه معععع  ضععععروة ا ضاملععع  أو الضقوبعععع  القاسععععي  أو الالإنسععععاني  أو ا  ينعععع 

 ز(٦) ن ذ برحلدوف ا ضاهداه اليت صدقت علي اأبن  3وأوصت الورق  ا و ك  

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن ماااو مرا ااااة القاااانون الااادو   -ابء 
 اإلنساين الساري

 قطا اتالاملسائل املشرتكة بني  -١ 

 (7)ا ساواة وعد  التمييد  
صعععياه الداعيععع  إىل اعتمعععاد أبن بعععرحلدوف أحاععععت علمعععاً حللتو  3أفعععاده الورقععع  ا وععع ك   -4

 وعععريضاه وسياسعععاه ت عععر التمييعععد علععع  أسعععاف ا يعععج اجلنسععع  واهلويععع  اجلنسعععاني  و تصعععد  لعععه، 
إىل عد  وقود أي أحوا  دستوري  أو  وريضي   3ولون ا مل  ن ذها بضدز وأ اره الورق  ا و ك  

لرعايع  الصعحي  والتضلعي ،  و ج ادماي  م  التمييد عل  أساف ا يج اجلنسع  ك جمعااله الضمعج وا
وهو ما يضين أن ا ثلياه وا ثلي  ومددوق  ا يج اجلنس  ومغعايري اهلويع  اجلنسعي  وا تسعائل  عع  

ز (٨)هععععويت   اجلنسععععي  الععععذي  يتضرضععععون للتمييععععد ال فلوععععون أي وسععععيل  انتصععععا  أو  ايعععع  قانونيعععع 
اجلنسععي ، الععيت اععر  الضالقععاه اجلنسععي  أبن أحوععا  قععانون اجلععرائ   أي ععاً  3وأفععاده الورقعع  ا وعع ك  

ا ثلي  القائم  علع  ال اضع ، ال  عدات سعاري  علع  العرض  مع  أن التوصعياه العيت أحاععت بعرحلدوف 
، وأبنععه ال يوقععد  وعري  شععدد بوعع ن اجلعرائ  ا ر وبعع  بععداف  الوراهيعع  (9)هبععا  ععدعو إىل إلغائ عا علمعاً 

ا ثليعععع  ومددوقعععع  ا يععععج اجلنسعععع  ومغععععايري اهلويعععع  أو ادطععععاة ا  ضعععع  حللوراهيعععع  ضععععد ا ثليععععاه و 
ز وأوصععععت أبن  ععععن   ادوومعععع   ععععاله لتثقيععععف (١٠)اجلنسععععي  وا تسععععائل  ععععع  هععععويت   اجلنسععععي 

 ز(١١)اجلم ور و وعيته لتغيا السلوكياه والتصدي  ا يتضرضون له م  تامج ومتييد ووص 
اإلقعععرا اه ا دنيععع  ال تعععدد أي قعععانون أو أي عععاً أبن قواععععد  3وأفعععاده الورقععع  ا وععع ك   -٥

إقععععرا اه ق ععععائي  أو أصععععوت شاكمععععاه فيمععععا يتضلعععع  بتغيععععا اهلويعععع  اجلنسععععاني  )ا ععععذكورة ك و ئعععع  
 ز(١٢)اهلوي (، رض  عد  وقود أي قانون حي ر  غيا اهلوي  اجلنساني  ح راً صرحياً 

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (١3)  واأمان عل    صهح  ال رد ك ادياة وادري  
إىل أن بعععرحلدوف  لقعععت، أثنعععا  استضراضععع ا العععدوري الوعععامج  ١أ عععاره الورقععع  ا وععع ك   -٦

 وصي  بو ن عقوب  اإلعدا ، من ا  وصيتان بو ن عقوبع  اإلععدا  اإللداميع  و وصعياه  ١9الثاين، 
ز (١4)هعععذه الضقوبععع  أععععر   عععدعوها إىل إععععالن وقعععف الضمعععج رديعععاً بضقوبععع  اإلععععدا  مت يعععداً إللغعععا 

 وأ ععاره إىل أن ادوومعع  رده علعع  هععذه التوصععياه م كععدة جمععدداً وقععف الضمععج هبععذه الضقوبعع   وعع 
، ال علع  الصعضيد (١٥)اأمر الواق  ومواة إىل عد  وقود  واف  ك اآلرا  بو ن إلغا  هذه الضقوب 

 بذت أي ق ود  ذكر السعت الت  الوعين وال ب  اددب  الرئيسي  ك البلد، عل  الرض  م  أهنا مل
أبن بععرحلدوف مععا  الععت  ١ز وأفععاده الورقعع  ا وعع ك  (١٦)مناقوععاه عامعع  وم توحعع  ك هععذا الصععدد

، ٢٠١٦  طبععع  القعععانون ا تضلععع  بضقوبععع  اإلععععدا ، وأبن شعععاك  البلعععد حومعععت حلإلععععدا ، ك ععععا 
د ِّت لقعععانون اجلعععرائ  ا ر وبععع  علععع  ثالثععع  رقعععات أدينعععوا حلر وعععاة قعععرائ  قتعععجز وال يعععدات القعععانون ا ضععع
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علععع  الت عععان، ومععع   ععع ن هعععذا القعععانون أن يلغععع  عقوبععع   مضروضعععاً  ٢٠١4اأ ععع ا  لضعععا   ضعععد
وأن يو ععج االمتثععات للحومعع  الصععادري  ععع  شومعع  البلععدان اأمريويعع  ك  (١7)اإلعععدا  اإللداميعع 

 تعوافر أي مضلومعاه ، ومل داكوسعتا كادوضعان ضعد بعرحلدوفو بعويس وخععري  ضعد بعرحلدوفق ييت 
أبن   عععرل  ١ز وأوصعععت الورقعع  ا وعع ك  (١٨)٢٠١٥مسععتةدة ععع  حالعع  هعععذا القععانون منععذ عععا  

بعععرحلدوف وق عععاً للضمعععج بضقوبععع  اإلععععدا  يق ععع  شععععادة شاكمععع  ييععع  اأ ععع ا  العععذي  ينت عععرون 
 ز(١9)حالياً  ن يذ أحوا  إعدا  في   مبوقم قانون عقوب  اإلعدا  اإللدامي 

إىل أن قععوان  بععرحلدوف ال  قصععر عقوبعع  اإلعععدا  علعع   أي ععاً  ١ه الورقعع  ا وعع ك  وأ ععار  -7
 وإىل أهنععا متنعع  الق ععاة معع  طارسعع  سععلطت   التقديريعع  ك إصععدار اأحوععا ، (٢٠)"أ ععد اجلععرائ  عطععورة"

وحللتععا ، معع   ضععديج الضقوبعع  وفقععاً لل ععرو  الو صععي  للمععت   أو للمالبسععاه الععيت ار وبععت في ععا 
أ عد "ز وأوصت أبن  ضدت برحلدوف قوانين ا اجلنائيع   يعت  قصعر عقوبع  اإلععدا  علع  (٢١) اجلرف

ز (٢٢)ومتنع  صعدور أحوعا  حلإلععدا  ك ييع  اجلعرائ  العيت ليسعت قعرائ  قتعج عمعد "اجلرائ  عطعورة
أي عاً أبن ععدد اأ ع ا  اموعو  علعي   حلإلععدا  ك البلعد قعد ار  ع   ١وأفعاده الورقع  ا وع ك  

، كمععا أفععاده حلنضععدا  الوعع افي  (٢3)٢٠١١  أربضعع  أ عع ا  إىل ثالثعع  عوععر   صععاً منععذ عععا  معع
ز وأوصععععت الورقعععع  (٢4)فيمععععا يتضلعععع  بضععععدد السععععةنا  اموععععو  علععععي   حلإلعععععدا  و ععععرو  احتةععععا ه 

وأبن خت عف  لقائيعاً   أبن  ستضرل برحلدوف حال  يي  السةنا  اموو  علي   حلإلععدا ١ا و ك  
وعععا  اإلععععدا  العععيت صعععدره منعععذ أكثعععر مععع   عععس سعععنواه إىل عقعععوحله سعععة  م بعععد وفقعععاً ييععع  أح

للوعععرول العععيت حعععددها ائلعععس الق عععائ  ادعععا  والعععيت عُبقعععت ك ق عععي  براد عععو ضعععد ا عععدع  الضعععا  
 ز(٢٥)بنور اإلحصا اه ا تضلق  حللسةنا  اموو  علي   حلإلعدا  وتديث ا لتحلدوفز وأوصت أي اً 

أبنععه ال يوقععد إععععار  وععريض  شععدد دمايعع  ا ثليععاه وا ثليععع   3الورقعع  ا وعع ك  وأفععاده  -٨
ومددوقععع  ا يعععج اجلنسععع  ومغعععايري اهلويععع  اجلنسعععي  وا تسعععائل  عععع  هعععويت   اجلنسعععي  مععع  ا  عععايق  
والضنف علماً أبن الورع  ال  ضامج الوواو  ا قدم  ك أعمات ا  ايق  والضنف اليت  ست دف   

ز (٢٦)در مععع  االهتمععععا  واجلديععع  والضنايعععع  الواقبععع  الععععذي  ضامعععج بععععه الوعععواو  اأعععععر بعععذاه القعععع
وأوصععت بسعع   وععريضاه شععددة بوعع ن اجلععرائ  ا ر وبعع  ك حعع  هعع ال  اأ عع ا  بععداف  الوراهيعع  

 ز(٢7)مبا يتيح مقاضاة َم  ير وبون أعمات عنف ك حق  

 (٢٨)وسيادة القانون إقام  الضدت، مبا ك  لك مس ل  اإلفاله م  الضقاة،  
أ اره الوبو  الدولي  دقوق الط عج إىل أن القعانون معا  ات  يعد عقوبع  السعة  معد   -9

إىل أن ادععد اأدل لسعع  ا سعع ولي   ز وأ ععاره أي ععاً (٢9)اديععاة علعع  اجلععرائ  الععيت ير وب ععا اأع ععات
عامععاً فعع كثر  ١٦بعع   وأن اأ عع ا  الععذي   عع اور أعمععاره  (3٠)عامععاً  ١١اجلنائيعع  ك البلععد هععو 

ز  لععك أن القععانون يُلععد  بتوقيعع  عقوبعع  االحتةععا  إىل أقععج تععدده (3١)حيععاكمون حلعتبععاره  حللغعع 
االحتةععا  إىل أقععج تععدده صععاحب  اجلاللعع  وفقععاً " وععيهت ا، الععيت حلععت شععج عقوبعع   امومعع  وفقععاً 

 ١٨ قعج أعمعاره  عع   ، وإصدار أحوا  ضعا شعددة ا عدة علع  ييع  اأ ع ا  العذي " ويهت ا
والععذي  يععدانون حلر وععاة قععرائ  يضاقععم علي ععا البععالغون حلإلعععدا ، اأمععر الععذي ي سععح ائععات  عامعاً 

إىل أن القعععانون ال  يعععد  لسعععةن   معععد  اديعععاةز وأ عععاره الوعععبو  الدوليععع  دقعععوق اأع عععات أي عععاً 
ونععه  يععد احتةععا ه  عامععاً، ول ١4ادوعع  رديععاً حللسععة  علعع  اأع ععات الععذي   قععج أعمععاره  ععع  

 ز(3٢)إىل أقج تدده اموم  وفقاً  ويهت ا
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -٣ 

 (33)اد  ك الضمج وك  رو  عمج عادل  وموا ي   
أن اأفععراد  وي التضبععااه اجلنسععاني  ضععا التقليديعع  يتضرضععون  3الح ععت الورقعع  ا وعع ك   -١٠

وال يتمتضعون حلدمايع  ك موعان الضمعجز وأفعاده أبن مض ع  أرحلة الضمعج  للتمييد ك سوق الضمعج
ك القطاع  الضا  وادا  ال فلوون سياساه  و ج التصدي للتمييد عل  أي أساف كعان، مبعا 

ز (34)ك  لععك التمييععد علعع  أسععاف نععوو اجلععنس واهلويعع  اجلنسععاني  والتضبععا اجلنسععاين وا يععج اجلنسعع 
وف  وريضاه ت ر أي متييعد علع  أسعاف ا يعج اجلنسع  واهلويع  اجلنسعاني  وأوصت أبن  س  برحلد

 ز(3٥)م  قانم أرحلة الضمج ك عملي  االستقدا  وك يي  مراحج عملي  التو يف وجماالهتا

 (3٦)اد  ك الصح   
أ ععار التحععالف الععدو  للععدفاو ععع  ادريعع  إىل قلعع  سععبج ادصععوت علعع  عععدماه الرعايعع   -١١

وإىل أن ار  ععاو مضععداله الوفيععاه الن اسععي  يععر ب   (37)اجليععدة ك ا نععاع  النائيعع  وال قععاةالصععحي  
بتضععذر ادصععوت علعع  عععدماه الرعايعع  التوليديعع  وبععنقر ا ضلومععاه وا ر ععدي  الصععحي ، وال سععيما 

ك ز وأ ععار التحععالف كععذل(3٨)حالعع  النسععا  الععال  يضوعع  ك فقععر وك ا نععاع  الري يعع  أو النائيعع  ك
 ١٠٠ ٠٠٠حالعع  وفععاة معع  لوععج  ٥٨إىل أن نسععب  الوفيععاه الن اسععي  ك بععرحلدوف ا   ععت معع  

 ز(39)٢٠١٥مولععود حعع  ك عععا   ١٠٠ ٠٠٠حالعع  وفععاة لوععج  ٢7إىل  ١99٠مولععود حعع  ك عععا  
وأ ععار أي ععاً إىل أن ادوومعع   ععوفر بععرامل لتوعيعع  التلميععذاه ا راهقععاه ك ا ععدارف بغيعع  ادععد معع  
 ععج ا راهقععاه، ولوعع  مضععداله  ععج ا راهقععاه ال  ععدات مر  ضعع  للغايعع ، إ   وععوج حععااله  ععج 

 ك ا ائ  م  جمموو حااله ادمجز 4٠عاماً ما نسبته  ٢٠النسا  اللوا   قج أعماره  ع  
أبن التمييعد والوصع   عا الضقبتعان الرئيسعيتان اللتعان تعوالن  (4٠)3وأفاده الورق  ا وع ك   -٢١

دون حصععوت ا ثليععاه وا ثليعع  ومددوقعع  ا يععج اجلنسعع  ومغععايري اهلويعع  اجلنسععي  وا تسععائل  ععع  
إلعي   هويت   اجلنسي  علع  الرعايع  الصعحي ، اأمعر العذي يع دي إىل رفعا  قعدة الرعايع  الصعحي  

وإىل سععو  نوعيعع  الرعايعع  ا قدمعع  إلععي   ومضععاملت   مضاملعع   سعع   هلعع  وتعع  معع  قععدره ز وأ ععاره 
إىل أن مقدم  الرعايع  الصعحي  قعد ال يت  معون معا هلع ال  اأفعراد مع  احتياقعاه عاصع  ك  أي اً 

عل   ثااً سلبياً أبن انتوار الوص  والتمييد ي ثر أت 3جمات الرعاي  الصحي ز وأفاده الورق  ا و ك  
صعععح  هععع ال  اأفعععراد الضقليععع  والن سعععي  ويععع دي إىل ار  عععاو مسعععتو ه اإلق عععاد والقلععع  والسعععلو  
ا نطععوي علعع  إيععذا  الععن س، كاالنتحععار، ك أوسععاع  ز وأ ععاره إىل أن ا ععراهق  مععن   يواق ععون 

ي  ووسعائج صعضوحله ك ادصعوت علع  الرعايع  الصعحي ، مبعا ك  لعك ادعدماه وا ضلومعاه الصعح
ز (4١)منعع  ادمععج، بسعععبم الثغععرة القانونيععع  ال اصععل  بععع  سعع  الر عععد اجلنسعع  وسععع  الضععال  الطعععي

إىل أن مغععععايري اهلويعععع  اجلنسععععاني  ي ععععطرون إىل اللةععععو  إىل السععععوق  3وأ ععععاره الورقعععع  ا وعععع ك  
حي  السعععودا  بسعععبم ععععد   غطيععع   وعععاليف الضعععال  اهلرمعععوين البعععديج ك إععععار بعععر مل الرعايععع  الصععع

 ز(4٢)الوعين وقل   وافر اهلرمو ه اجليدة النوعي  ك الصيدلياه املي 
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 حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة -٤ 

 (43)ا رأة  
: التحععالف الوععاريي  ناه عع  الضنععف اجلنسععاين معع  "Life In Leggings"أوصععت حركعع   -١3

  بع  سياسعاه موافحع  الضنعف ( حل بعاو هنعل  معLILعالت التثقيف والتموع  و وعيع  ائتمع  )
اأسعععري وادعععد مععع  ال قعععر وا سعععاواة بععع  اجلنسععع   ضاجلععع  مسععع ليت الضنعععف اأسعععري واعتمعععاد ا عععرأة 

معع  التوصععياه ا تضلقعع  حللتصععدي  ز وقععدمت ادركعع  إىل بععرحلدوف عععدداً (44)اقتصععاد ً علعع  الرقععج
للضنف اأسري والتحرش اجلنس ، من ا ما يل :  ضريف قرفيت الضنف اأسري والتحرش اجلنس  
ك القععانونو واختععا  إقععرا اه قانونيعع   ضاقبعع  مععر وي الضنععف اأسععريو والتضةيععج حلعتمععاد موععروو 

ه الصعادرة عع  جلنع  اإلصعالر قانون موافح  التحرش اجلنس  ك موان الضمجو و ن يعذ التوصعيا
الععوعين ا ول عع  مبراقضعع  قععانون موافحعع  الضنععف اأسععري )أوامععر ادمايعع (و وا  عع  ك وضعع  عطعع  
عمععج وعنيعع  بوعع ن الضنععف اأسععريو و ععدريم الوععرع  علعع  ق ععا  الضنععف اأسععريو والسععض  إىل 

وة التوعععريضاه التضةيعععج شقعععرا  اماكمعععاه اجلنائيععع ، حسعععم االقت عععا و وسعععد الثغعععراه العععيت  وععع
ا تضلق  حللضنف اأسري، واليت حددهتا اللةن  ا نو ة م  قبج موتعم الوع ون اجلنسعاني و والقيعا  
 عععدر ياً بتوعععويج وحعععداه  عععدعج عاصععع   بضععع  للوعععرع    ععع  مو  عععاه مععع هاله للتضامعععج مععع  

نيععع  العععيت ز وأ عععاره ا بععادرة الضا يععع  إلهنعععا  ييعع  أ عععوات الضقوبعع  البد(4٥)حععااله الضنعععف اأسععري
أدعلعت  ١994متارف ضد اأع ات إىل أن قانون موافح  الضنف اأسري )أوامر ادمايع ( لضعا  

 ز(4٦)عليه  ضدياله منذ االستضرال الدوري الوامج الثاين
وأوصعععععت حركععععع  التحعععععالف الوعععععاريي  ناه ععععع  الضنعععععف اجلنسعععععاين مععععع  ععععععالت التثقيعععععف  -١4

 ععععود الراميعععع  إىل موافحعععع  التنمععععي  اجلنسععععاين وعععععد  والتموعععع  و وعيعععع  ائتمعععع  أي ععععاً مبواصععععل  اجل
ز (47)ا سععاواة بعع  اجلنسعع  ك ييعع  ائععااله والضمععج علعع  متوعع  ا ععرأة ك ييعع  جمععااله ائتمعع 

إىل أن عل  الرض  م  قبوت بعرحلدوف التوصعياه ا تضلقع  مبسع ل  انضعدا   4وأ اره الورق  ا و ك  
الوالدي  اجلنسي  إىل أع اهلما، فإن الدستور يضامج اأع عات  ا ساواة ب  اجلنس  م  حيت منح

الذي  يولدون عار  برحلدوف م  أ  برحلدوسي  مضامل  خمتل   عم  يولدون أة برحلدوس  وحيعرِّ  
اآلحل  الوحيععدي  معع  إموانيعع  نقععج اجلنسععي  أع ععاهل  علعع  قععد  ا سععاواة معع  اأم ععاه الوحيععداهز 

شدامع  التمييعد ضعد    الوحيعدي  ك إععار قعانون اجلنسعي  يتصعج أي عاً وأكده أن التمييد ضد اآلحل
بطبيض  ادات" عل  ععا   "ا   و  القائج إن مس ولياه رعاي  اأع ات  ق   ا رأة أنه ي يد ضمناً 

ز وععععالوة علععع   لععععك، حيعععر  قعععانون ا واعنععع  ك بععععرحلدوف، (4٨)ا عععرأة فقععع ، ويرسعععه  لععععك ا   عععو 
(، ا ععرأة معع  نقععج قنسععيت ا إىل ع ل ععا ك حالعع  ١9٨٢خعععر مععرة ك عععا  )ا ضععدت  ،١٨٦ال صععج 

، بينمععا يسععمح للرقععج بنقععج قنسععيته إىل ع لععه ا تبعع  ك ييعع  ادععاالهز وا ععرأة (49)التبععين ا وعع  
مع  حق عا ك نقعج قنسعيت ا إىل  وق عا اأقنعي، وهعو حع  يقتصعر علع   التحلدوسي  شروم  أي اً 
 ز(٥٠)رحلدوفالرقج مبوقم دستور ب

 (٥١)اأع ات  
أ اره ا بادرة الضا ي  إلهنا  يي  أ عوات الضقوبع  البدنيع  العيت متعارف ضعد اأع عات إىل  -١٥

أن ادوومعع  قبلععت التوصععي  ا تضلقعع  بتغيععا ا واقععف ائتمضيعع  إ ا  الضقوبعع  البدنيعع ، ولون ععا رف ععت 
ز كما أ اره إىل أن الضقوب  (٥٢)سياقاهعدة  وصياه  دعو إىل ح ر الضقوب  البدني  ك يي  ال
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، مبوقعععم (٥3)البدنيععع  موعععروع  ك ييععع  السعععياقاه ك بعععرحلدوف، حلسعععتثنا  دور اد عععان  الن اريععع 
ز (٥4)١9٨3وقععانون التضلععي  لضععا   ١9٠4معع  قععانون ح ععر القسععوة علعع  اأع ععات لضععا   4ا ععادة 

، ال حي ععر ٢٠١٥إىل أن موععروو قععانون التضلععي  )ا ضععدت(، ا ضتمععد ك خ ار/مععارف  وأ ععاره أي ععاً 
أبن القعععانون  يعععد هعععذا النعععوو مععع  الضقوبععع  علععع  اجلعععرائ  العععيت  ز وأفعععاده أي عععاً (٥٥)الضقوبععع  البدنيععع 

اجللععد ك إعععار "علعع  فععرل عقوبعع   ٢٠٠١ير وب ععا الصععبيانز ويععنر قععانون شععاك  الصععلح لضععا  
عامعععاً، علععع   ١٥أععععوا  و ٨وعععرع  علععع  ال تيعععان العععذي   ععع اور أعمعععاره  بععع  ك خم عععر ال "ععععا 

قلععدة إضععافً  إىل أي عقوبعع  أعععر  أو بععداًل من ععاز ويععنر قععانون اأحععدا   ١٢يتضععد   لععك  أال
ز وعععالوة علعع   لععك، أفععاده ا بععادرة (٥٦)أي ععاً علعع  هععذه الضقوبعع  البدنيعع  ١93٢اجلععا   لضععا  

ت الضقوب  البدنيع  العيت متعارف ضعد اأع عات أبن الضقوبع  البدنيع  موعروع  الضا ي  إلهنا  يي  أ وا
أي ععاً كععإقرا  أتديععي ك ا  سسععاه اإلصععالحي  مبوقععم قععانون اإلصععالحياه وا ععدارف الصععناعي  

الضقوبعع  البدنيعع  لت ديععم الصععبيان ويسععمح للقاضعع  أبن  مععر  لععد معع   ، الععذي  يععد١9٢٦لضععا  
ز وأ اره ا بادرة إىل أن موروو قانون ن ا  ق ا  اأحدا  سعيلغ  (٥7) حياولون ال رار عقاحلً هل

ز وك انت ار اعتماد  لك القانون، ألغع  قعانون السعةون )ا ضعدت( (٥٨)هذه اأحوا  بضد اعتماده
، الععيت ايععد فععرل الضقععاة البععدين علعع  مععر وي ١9٦4أحوععا  قععانون السععةون لضععا   ٢٠١٥لضععا  

 ٢١قلدة     قعج أعمعاره  عع   ١٢ن بال، ويصج هذا الضقاة إىل خمال اه شددة لقواعد اال
 ز(٥9)عاماً 
وأ اره رابط  أ  ع ل  ك برحلدوف إىل أن م ا  ادووم  ك جمات  اي  الط ج ال  دات  -١٦

ز وأفععاده الرابطعع  أبن شععاواله (٦٠)تتععا  إىل إدعععات تسععيناه كبععاة علي ععا فيمععا يتضلعع  حللط لعع 
إىل التصععدي لالعتععدا  اجلنسعع  علعع  اأع ععات فض العع  إىل حععد مععا، ضععا أن عععوت ادوومعع  الراميعع  

ز وقععدمت أي ععاً (٦١)ا ععدة الععيت  سععتغرق ا اماكمععاه يثعع  بضععا ال ععحا  ععع  اللةععو  إىل الق ععا 
مضلومععاه ععع  ار  ععاو مضععداله انتوععار ا ضا ععرة اجلنسععي  بعع  أ عع ا  معع  أقيععات خمتل عع  وعععع  

أبن اسعععتغالت  ز وأفعععاده أي عععاً (٦٢)هععع  طارسععع  مقبولععع  ثقافيعععاً ك البلعععدصعععلته حل قاي ععع  حلجلعععنس، و 
 ز(٦3)اأع ات ك ا واد اإلحلحي  مدعاة لقل  متدايد وأبن ضحا ه يتضرضون للوص 

وقععدمت رابطعع  أ  ع لعع  وحركعع  التحععالف الوععاريي  ناه عع  الضنععف اجلنسععاين معع  عععالت  -١7
، الععععال  حععععاول  "ا  قععععوداه"اه ععععع  حالعععع  ال تيععععاه التثقيععععف والتموعععع  و وعيعععع  ائتمعععع  مضلومعععع

وأُععدن للضعيحت تعت  (٦4)اهلروة م   رو  سو  ا ضامل  ولون   عومل  مبثاب  ع اله قا اه
، بعداًل مع  متويعن   مع  ادصعوت "التسعو "أو  "التوعرد" لك ال رو  أو أودعع  السعة  بت مع  

صععت الرابطعع  أبن  و ععج القععوان   طبيعع  ز وأو (٦٥)علعع  عععدماه ا وععورة ومعع  اللةععو  إىل الق ععا 
عععع   دايعععد  ز وأبلغعععت الرابطععع  أي عععاً (٦٦)مديعععد مععع   عععدابا إععععادة الت هيعععج بعععداًل مععع  التعععدابا الضقابيععع 

حععععااله السععععلو  الضععععدواين أو الضنيععععف ك ن ععععا  التضلععععي  الثععععانوي، وهعععع    دة  ضععععد  إىل التنمععععر 
 ز(٦7)ا درس  واإللو وين

أن اأع عععات العععذي  حيرمعععون مععع  اجلنسعععي  التحلدوسعععي  بسعععبم  4ا وععع ك  و كعععره الورقععع   -١٨
التمييععععد اجلنسععععاين ك قععععوان  اجلنسععععي  قععععد يتضرضععععون أي ععععاً النت ععععا  حق عععع  ك الرعايعععع  الصععععحي  
والتضلععععي ، أن الن ععععا  الععععوعين للرعايعععع  الصععععحي  ال يععععوفر الرعايعععع  الصععععحي  ائانيعععع  إال للمععععواعن  

اأقانعععم وضعععا ا عععواعن  بعععدف   وعععاليف الرعايععع  الصعععحي  ورسعععو  التضلعععي   وا قيمععع ، بينمعععا يلعععد 
 ز(٦٨)حل دارف الثانوي 
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 (٦9)اأ  ا   وو اإلعاق   
إىل أن بععععرحلدوف أيععععده التوصععععي  الصععععادرة ععععع  االسععععتضرال  ٢أ ععععاره الورقعععع  ا وعععع ك   -١9

ولون عععععا مل  ن عععععذها  العععععدوري الوعععععامج الثعععععاين والداعيععععع  إىل إقعععععرا   ضعععععداد للسعععععوان  وي اإلعاقععععع ،
وأوصععععت أبن  نوعععع   (7١)بضععععد  وقععععود  ضععععداد وعععععين  ععععامج ٢ز وأفععععاده الورقعععع  ا وعععع ك  (7٠)بضعععد

جلم  البيا ه يتيح ادصوت عل  صعورة دقيقع  دالع  اأ ع ا   وي اإلعاقع  ك  برحلدوف ن اماً 
 ز(٢7)جمااله م  قبيج التضلي  والضمال  والسو  والصح  والوصوت إىل ا راف  الضام 
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