
GE.16-03581(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
 2016 أيار/مايو 2-13

تجميعععععع للمعلومعععععاو يةدتعععععل مفوةعععععية المععععع  المت عععععدة السعععععامية ل قعععععوق   
)ب( معععععع  مرفععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15وفقععععععار للفقععععععرة  اإلنسععععععان
 16/21م  مرفق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 اآيرلند  
هيئاات اععاهاتاتو إلاراارا ات اةا ا و هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير   
مبااا يف كلااال اعت وااات إلالتعليقااات الااواردة ماان التإللاا  اععمياا  إليف تقااارير م ااو  ا ماا  اعت ااتة 
السااامحل وقااون ار،ساااغو إليف  اا  كلااال ماان إلتااا ا ا ماا  اعت ااتة الرتياا  كات ال اال   إلالتقرياار 

ات  إللتطااتع ىلااا  الاامل الجامااازو مقااتيف يف لاااجز مااواً تقياااتاص  اواات ا ل ااا  لعااتد الجلمااا
يُرا  العودة إىل الوتا ا اعراعيا   إل  يتمامن التقريار أيا   را  أإل إلاناات ،وار أإل الما اات مان 
اع وضي  السامي  وقاون ار،سااغ فاتا ماا يارد ممناا يف التقاارير إلالايا،اات العلميا  ال اادرة ىان 

امااا  الاااد اىتماااتها الااان  قاااون ار،سااااغ يف اع وضاااي   إلهاااو يتكااااع هيجاااز اعاااااد  التواينيااا  الع
  إللت كُكرت ىل  حنو ممنجحل يف  والحل هناي  المل مرااع اععلوماات الاواردة 17/119 مقرره

 يف التقرير  إلرإلىيت يف إىتاد التقرير دإلري  ا ستعرا  إلالتطورات الد  تتت يف تلال ال مة 
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 المعلوماو الساسية واإلطار -يوالر  
 (1)االلتزاماو الدوليةنطاق  -يلف 

 (2)المعاهداو الدولية ل قوق اإلنسان -1 

 اوال  يف أتما  اجلول  السا ق  
ارارا ات اعتخذة  عت 

 مل يُ تن ىلينا/مل تُقاز ا ستعرا 

ا ،ماامايف  الت ااتيا أإل
 اةتف  أإل

ىلاا  عيااع ألااجا   للقمااا ا ت الياا  التإللياا  
 (2000التمييً العم ري )

اةاااااحل  اااااوقون ا لت ااااادي   العناااات الااااتإلي
 (1989إلا اتماىي  إلالثقافي  )

العنااااااااات الاااااااااتإلي اةااااااااااحل  ااااااااااوقون اعت،يااااااااا  
 (1989إلالسياسي  )

الربإلتوكاااو  ا اتيااااري الثااااا اعل اااا  العنااات 
الااااتإلي اةاااااحل  اااااوقون اعت،ياااا  إلالسياسااااي  

(1993) 
ات اليااا  القمااااا  ىلاااا  عياااع ألااااجا  التمييااااً 

 (1985ضت اعرأة )
 (2002  مماهم  التعذيب )ات الي

الربإلتوكااااااااو  ا اتياااااااااري  ت الياااااااا  مماهماااااااا  
 (2007التعذيب )توليعو 

 (1992ات الي   قون الط ز )
الربإلتوكو  ا اتياري  ت اليا   قاون الط از 
 شأغ الماك ا ط ا  يف اعمازىات اعسال   

(2002) 
الربإلتوكو  ا اتياري  ت اليا   قاون الط از 

إلاسااااتات  ا ط ااااا  يف  شااااأغ  يااااع ا ط ااااا  
 (2000)توليعو  الااا  إليف اعواد ار ا ي 

ات اليااااااا   قاااااااون ا لاااااااخاحل كإلي ارىالااااااا  
 (2007)توليعو 

ا ت الي  التإللي  وماي  عيع ا لخاحل مان 
 (2007)توليعو  ا ات ا  القسري

الربإلتوكااو  ا اتياااري  ت اليااا   
)تولياااااااااعو  مماهمااااااااا  التعاااااااااذيب

2007) 
ا اتياااري  ت اليااا  الربإلتوكااو  

 قااااااااون الط ااااااااز  شااااااااأغ  يااااااااع 
ا ط اااااا  إلاساااااتات  ا ط اااااا  
 يف الااااااااا  إليف اعااااااواد ار ا ياااااا 

  (2000)توليعو 
ت الي  التإللي  وماي   قاون ا 

عيااع العماااا  اعناااارين إلأفاااراد 
 أسره 

ات اليااااااااا   قاااااااااون ا لاااااااااخاحل 
 (2007كإلي ارىال  )توليعو 

ا ت اليااا  التإلليااا  ومايااا  عياااع 
احل مااااااااااان ا ات اااااااااااا  ا لاااااااااااخ
 (2007)توليعو  القسري

الت  واااااااااااااااااااااااات إل/أإل 
 ارىت،ات

  ا ت الياا  التإللياا  للقمااا  ىلاا  عيااع ألااجا
)حت ظ/إىاااااتغ ت سااااا يو  التميياااااً العم اااااري

 (2000و 4اعادة 
العناااات الااااتإلي اةاااااحل  اااااوقون ا لت ااااادي  

( 2)2)حت وااتو اعادتااغ  إلا اتماىي  إلالثقافي 
 (1989)أ(و (2)13إل



 العنااااات الاااااتإلي اةااااااحل  ااااااوقون
)ساااااااااااا ب  اعت،يااااااااااا  إلالسياسااااااااااااي 

  (2011(و 2)19الت  ظو اعادة 
الربإلتوكااااااو  ا اتياااااااري  ت الياااااا  
 قاااااااون الط اااااااز  شاااااااأغ الاااااااماك 
 ا ط ااااا  يف اعمازىااااات اعساااال  

سم و  18(: 2)3إىتغو اعادة )
2015) 
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 اوال  يف أتما  اجلول  السا ق  
ارارا ات اعتخذة  عت 

 مل يُ تن ىلينا/مل تُقاز ا ستعرا 

  العنااااااااات الاااااااااتإلي اةااااااااااحل  ااااااااااوقون اعت،يااااااااا
 2و ال قرة 10حت واتو اعادتاغ   )إلالسياسي

؛ إلساااااااااااااا ب ارىااااااااااااااتغو 1989(و 1)20إل
؛ إلس ب الت  واتو 1994(و 5)6اعادة 

اعاااااااادة /1998(و 4)23( إل6)14اعادتااااااااغ 
 ( 2009و 14

الربإلتوكاااو  ا اتيااااري ا إل  اعل اااا  العنااات 
  إلالسياساااايالااااتإلي اةاااااحل  اااااوقون اعت،ياااا  

  (1989(و 2)5)حت ظو اعادة 
التمييااااً  ت اليااا  القمااااا  ىلاااا  عياااع ألااااجا ا

)إل( إل د()(1)16حت واتو اعواد ضت اعرأة )
؛ إلسااااااااااااااااااااااااااااااا ب 1985أ(و )13( إل1)11إل

(و 4)15( إل1)9الت  وااااااااااااااااتو اعادتااااااااااااااااغ 
ب( )13و إلاعااااااادة 2000(و 3)15إلاعااااااادة 
  (2004إل)ج(و 

 (1992ات الي   قون الط ز )إىتغو 
الربإلتوكو  ا اتياري  ت اليا   قاون الط از 
  شأغ الماك ا ط ا  يف اعمازىات اعسال  

يف مبواب اعادة )  (سم  17: 3إىتغ مل
إااااااااااارا ات الشااااااااااجو  
إلالت قياااا إلاراااارا ات 

 (3)العاال 

ا ت الياا  التإللياا  للقمااا  ىلاا  عيااع ألااجا  
 (2000)14يو اعادة التمييً العم ر 

العنااااااااات الاااااااااتإلي اةااااااااااحل  ااااااااااوقون اعت،يااااااااا  
 (1989) 41و اعادة إلالسياسي 

الربإلتوكاااو  ا اتيااااري ا إل  اعل اااا  العنااات 
  الااااتإلي اةاااااحل  اااااوقون اعت،ياااا  إلالسياسااااي

(1989 ) 
الربإلتوكاااااااااو  ا اتيااااااااااري  ت اليااااااااا  القماااااااااا  

و اعااادة عيااع ألااجا  التمييااً ضاات اعاارأة ىلاا 
8 (2000) 

 22إل 21ات الي  مماهم  التعذيبو اعادتاغ 
(2002) 

ا لخاحل مان ا ت الي  التإللي  وماي  عيع 
 (2007)توليعو  ا ات ا  القسري

الربإلتوكاااو  ا اتيااااري  ت اليااا  
 قااااون الط ااااز اعتعلااااا  اااا ارا  

 13و اعاااااااادة تقاااااااتا الات اااااااات
(2014) 

الربإلتوكاااااو  ا اتيااااااري اعل اااااا 
 العنات الاتإلي اةااحل  اااوقون 
ا لت ااااااااااااااااااادي  إلا اتماىياااااااااااااااااا  

 (2012)توليعو  إلالثقافي 

ل ااااا الربإلتوكااااو  ا اتياااااري اع
 العنت التإلي اةاحل  ااوقون 
ا لت اااااااااااااااااادي  إلا اتماىيااااااااااااااااا  

 (2012)توليعو  إلالثقافي 
الربإلتوكااو  ا اتياااري  ت اليااا  
 قااااون الط ااااز اعتعلااااا  اااا ارا  

  12و اعادة تقتا الات ات
ا ت الي  التإللي  وماي   قاون 
عياااااع العماااااا  اعنااااااارين إلأفاااااراد 

 أسره 
 ت اليااااا  الربإلتوكاااااو  ا اتيااااااري 

  قون ا لخاحل كإلي ارىال 
ا ت اليااا  التإلليااا  ومايااا  عياااع 
ا لاااااااااااخاحل مااااااااااان ا ات اااااااااااا  

 (2007)توليعو  القسري
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 (4)صكوك دولية رئيسية يخرى ذاو صلة -2 

 اوال  أتما  اجلول  السا ق  
اراااااااااااارا ات اعتخاااااااااااذة  عااااااااااات 

 مل ي تن ىلينا ا ستعرا 
ا ،ممايف  الت تيا أإل

 اةتف  أإل
ات اليااا  مماااع اراااا  ار اااادة اجلماىيااا  إلاععالاااا  

 ىلينا
  

   ،وايف رإلما ا ساسحل للم جم  اجلما ي  التإللي   

   (5) رإلتوكو   ال مو 

ا ت الياااااااااات اعتعلقاااااااااا   ااااااااااالتائ  إلىااااااااااتاحل  
 (6) اجلمسي

  

 ب/أ سااطن  12ات اليااات اميااؤ اع رااا   
إلالربإلتوكااااااااااااااااو غ ارضااااااااااااااااافياغ ا إل   1949
إلالربإلتوكااو  ارضااايف  ؛(7)اعل قاااغ  اااإلالثاااا 

 (2006و فقطالثالث )توليع 

الربإلتوكاااااااااو  ارضاااااااااايف الثالاااااااااث  
 1949 ت اليات امياؤ لعاايف 

 (8)(2006)توليعو 

   (9)ا ت اليات ا ساسي  عموم  العمز التإللي  

ات الياااااا  ممومااااااا  العماااااااز التإلليااااااا    
 (10)189 رل 

ات الياااا  مموماااا  العمااااز التإلليااااا  
 (11)169 رل 

ات الياااااااااااااا  اليو،سااااااااااااااجو اةا اااااااااااااا     
 مبجاف   التمييً يف اا  التعلي 

الربإلتوكاو  ا اتيااري ا ىلا   يرلماتر ات هيئ  أإل أكثر من هيئات اععاهاتات  ت اتيا  -1
ات الي  مموم  العماز التإلليا  اعتعلقا  ىل  إل   ت الي   قون الط ز اعتعلا   ارا  تقتا الات ات

ًلي و  العماااا   و ر اااات اللجمااا  اععميااا   ااااوقون 2015إليف ىاااايف   (12)(189)رلااا   2011اعمااا
الربإلتوكاو  ا اتيااري اعل اا  العنات الاتإلي  ا ىل  يرلمت توليع  إلالثقافي  ا لت ادي  إلا اتماىي 

اعقااررة اةا اا  و ر اات 2012إليف ىااايف   (13) اةااحل  اااوقون ا لت اادي  إلا اتماىياا  إلالثقافيا
ًايف  عمي  مبسأل  ال قر اعتلع إل قون ار،ساغ اع  اىتمااد التشاريعات المارإلري  الاد تتاي  ا  يرلماتالت

  (14)ات الي   قون ا لخاحل كإلي ارىال الت تيا ىل  
الربإلتوكااو  ا اتياااري اعل ااا  العناات الااتإلي اةاااحل ا إىل ا ،ماامايف إىل  يرلمااتإلُدىياات  -2

الربإلتوكو  إل  وات الي   قون ا لخاحل كإلي ارىال و إل  إلالثقافي اوقون ا لت ادي  إلا اتماىي  
ا اتيااااري  ت اليااا   قاااون الط اااز  شاااأغ  ياااع ا ط اااا  إلاساااتات  ا ط اااا  يف الاااااا  إليف اعاااواد 

 ت اليااا  و إلاا ت اليااا  التإلليااا  ومايااا   قاااون عياااع العماااا  اعنااااارين إلأفاااراد أساااره و إل ار ا يااا 
  (15)احل من ا ات ا  القسريالتإللي  وماي  عيع ا لخ

مموما  ا ما  لجعت  و(16)ا ستعرا  التإلري الشامز إىل تو ي  ُلتمت يفارلارة إل  -3
مجاف ااا    قاااوة ىلااا  الت اااتيا ىلااا  ات اليااا  ا يرلماااتاعت اااتة للم يااا  إلالعلااا  إلالثقافااا  )اليو،ساااجو( 

  (17)التمييً يف اا  التعلي 
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لت  واهتاا ىلا  ا  يرلمت  س بقون ار،ساغ اععمي  حبلجم  الو ر ات 2014يف ىايف إل  -4
  (18)العنت التإلي اةاحل  اوقون اعت،ي  إلالسياسي ( من 2)19إل 14اعادت  

الاااتإلي  ( ماان العنااات1)20( إل2)10ا إىل اسااتعرا  حت واهتاااا ىلاا  اعاااادت   يرلماااتإلُدىياات  -5
)أ( ماان (2)13حت ونااا ىلاا  اعااادة ساا ب  ااتا ساا انا؛ إلإىل  اةاااحل  اااوقون اعت،ياا  إلالسياسااي 

 (19)العنت التإلي اةاحل  اوقون ا لت ادي  إلا اتماىي  إلالثقافي  

 والتشريعياإلطار الدستوري  -باء 
 ألاارا ساات تا  الااذي   إلالثقافياا  ر ااات اللجماا  اععمياا   اااوقون ا لت ااادي  إلا اتماىياا  -6

إلاج يف ىاااايف  اعسااااإلاة يف ( مااان التسااااتور 2)41 غ اعاااادة  اىاااان أسااا ن تإلأىر ااا  (20)2015الااا
ا  يرلماااتإلأإل ااات اللجمااا     اااآل اآغ ي مل تُعاااتك يرلماااتتإلر إلمجا،ااا  اعااارأة يف التماااع اآاعتعلقااا   ااا

  (21)مراىي  للمساإلاة    اجلمس  ناأ جام جلعزتعتيز تلال اعادة  

ًا  التجاااااتيؤ   إليف معااااار  إىرا اااااا ىااااان القلاااااا مااااان أغ  -7 وااااااب اراااااا  مب يشاااااجز يااااا
اللجماااا   و أفااااادت2009ماااان لااااا،وغ التشااان  لعااااايف  36اعاااادة إل  ماااان التسااااتور 1-6-40 اعاااادة
كماااا   أغ تموااار يف إلااااا   وااار التجاااتيؤ مااان التساااتورا  يرلماااتىلااا   أغ ااا حبقاااون ار،سااااغ اععميااا 

  (23)تو يات كات  ل لتمت اليو،سجو إل   (22)أإل    ذلال اع متر التستوري
اواااادي ىتمااااد التعاااتيز   ىااان تقاااتيرها جلمااا   قاااون الط ااازأىر ااات و 2016يف ىاااايف إل  -8

أ اااا اب  قااااون كا ط ااااا   لتىااااماا  اااارا     ماااان القااااا،وغ التسااااتوري )ا ط ااااا ( إلالثتتاااا 
ًامناا الساا ا وا يرلمت  أغ تمورإلأإل ت اللجم    (24)مبواب التستور يف تم ياذ اطتناا  وإلفقااص  لت
لا  ىا  يرلماتإل ثات   (25)ىاماص  16ىل سن ا لماع إ شأغ ا ض است تا  إلطين  الرامي  إىل إارا 

  (26)يف القا،وغ احمللحلإدماااص كامتص  ا ت الي اختاك عيع التتا   التزم  ردماج 
 اااات  ىماااز جلمااا  إ اااتم القاااوا،  فيماااا يتعلاااا  اععميااا  حبقاااون ار،سااااغ اللجمااا  ر ااااتإل  -9

ًامااات مل ا  يرلمااتغ   إللجمنااا أىر اات ىاان أساا ناحلو التإللياا  ىلاا  ال ااعيت احمللاا ا يرلماات  تم يااذ الت
ًماات  اا تاااوكب أ جااايف   ااأغ  إلأإل اات اللجماا   تشااريعاهتا احمللياا  كات ال اال  ىلاا  الم ااو الااذي الت

العنااات الاااتإلي اةااااحل  ااااوقون تاااتا   فعالااا  لماااماغ إىماااا  اوقاااون الاااد  ميناااا ا  يرلمااات تتخااذ
  (27)اعت،ي  إلالسياسي  إىما ص تاماص يف ،وامنا احمللحل

إلالثقافياااا   و كااااررت اللجماااا  اععمياااا   اااااوقون ا لت ااااادي  إلا اتماىياااا 2015يف ىااااايف إل  -10
تطاياااا أ جاااايف العنااات تطايقااااص لا ليااا  لماااماغ اعت مااا  عياااع التاااتا    ا يرلماااتتو ااايتنا  اااأغ تتخاااذ 

  (28)ماالراص 
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 امةاإلطار المؤسسي والبنية الساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة الع -جي  
 (29) قوق اإلنسانالوطنية لمؤسساو المركز   

 (30)اوال  أتما  اجلول  اوالي  اوال  أتما  اجلول  السا ق  اع سس  الوطمي  وقون ار،ساغ 
 ُ لكت ألؤ ي  وقون ار،ساغيرلمتاللجم  اآ
 (2015ألؤ )   يمطاا قون ار،ساغ إلاعساإلاةوي  يرلمتاللجم  اآ

قاون ويا  يرلمتاللجما  اآ  اعتعلاا لقاا،وغا اىتمااد  اععميا  حبقاون ار،سااغ اللجم ر ات  -11
يف تطاياااا تعرياااؤ   ا يرلماااتتموااار  اااأغ إللجمناااا أإل ااات و 2014يف متوز/يوليااا   ار،سااااغ إلاعسااااإلاة

إلأإل ااااات اللجمااااا  اععميااااا   ااااااوقون ا لت اااااادي    (31)ت  وقاااااون ار،سااااااغ يف هاااااذا القاااااا،وغمو ااااا
يا  يرلمتاآالمور يف هذا القا،وغ  تا ضماغ لياايف اللجما   ا يرلمت  أغ تعيت إلالثقافي  إلا اتماىي 

عياع اوقاون اعم اوحل ىليناا يف العنات الاتإلي اةااحل إلإىماا  يف إطار ممارس  إلظا  نا  تاطي  
  (32) لت ادي  إلا اتماىي  إلالثقافي  اوقون ا

الج يلااا   السااااز إلالوساااا ز يف ماااا يلاااحل: ا يرلمااات  اااأغ تموااارأإل ااات جلمااا   قاااون الط اااز إل  -12
إلياات  لاااا،وغ أمااا  اعواااامل لشااا إلغإلتعاااتيز أ جااايف ؛  اااعوارد اعاليااا  ماالااارةص  مجتاااب أمااا  اعواااامل  ت

ا ط اا  يف  الاد يقاتمنالت قياا يف الشاجاإل  من اأم  اعوامل  الد متمعو 2002 ا ط ا  لعايف
 أماا  اعواااملجلعااز اات اااحل إل و  اا  الموامياا أإلضاااع اللجااو  إل/أإل التماااو اللجااو  إل/أإل ا جاارة 

إللااتمت   (33)ىاماااص  18يشاامز مااا تتخااذه لااوات الااتفاع ماان إااارا ات  شااأغ ا ط ااا  دإلغ ساان 
  (34)تو يات كات  ل  م وضي  ا م  اعت تة السامي  لش إلغ التائ 

يف  ايرلماات   اأغ تموار إلأإل ات اعقاررة اةا ا  اععميا  حبالا  اعااتافع  ىان  قاون ار،سااغ -13
 لماتافع ل يجرو لسماص  تتممن هذه اةط  إلأغ  قون ار،ساغىمز إلطمي   شأغ اىتماد اط  

اطاا  ىمااز  مبخطااط العماز اعتعلااا  وضاع ر ااات جلما   قااون الط ازإل   (35)ىان  قااون ار،سااغ
 ا  ااأمور ممنااا يرلماات و إلأإل اات2019-2016إلطمياا   شااأغ ا ىمااا  التجارياا  إل قااون ار،ساااغ 

 شاأغ تاأت ات  كاماز  الماط لياايف الشاركات  ا ارا  تقييماات إلمشااإلرات إلىملياات إف اام ىلاين
ه الشااااركات ىلاااا  الايئاااا  إلال اااا   إل قااااون ار،ساااااغ إلىاااان اطااااط هااااذالتجارياااا  أ،شااااط  أىما ااااا 

  (36)للت تي  ذه التأت ات
ماان  التثقيااؤ يف اااا   قااون ار،ساااغ ىلاا  موا اال  تااوف ا  يرلمااتاليو،سااجو  تلااجعإل  -14
  (37)رأة إل قون الط ز إلاوري  التيمي  قون اعإىما  أاز 
ًياااادة  يرلماااتأإل ااات جلمااا   قاااون الط اااز إل  -15 ًا،يااا  اعخ  ااا  للقطاىاااات ا اتماىيااا و ا   اعي

؛ إلإدراج تقييماات ا تار ىلا   قاون الط از يف إطاار إلمعاجل  الت اإلتات من ات  تطايا م لارات
ا اتماااىحل لمااماغ أغ تجااوغ القاارارات اعتعلقاا   اعالياا  العاماا  إلاعتعلقاا  التقييمااات اعتجاملاا  ل تاار 

ًامات اعم وحل ىلينا يف ا ت الي  ًا،ي  متوافق  مع ا لت   (38) اعي
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ا لااخاحل  شااأغ   ساايما  ا اااداوىااتيف التشاااإلر إزا  إليف معاار  ارىااراب ىاان للقنااا  -16
اااز إلالرإلمااااو  كإلي ارىالاا  إلال قااارا  جمااا  اععميااا   ااااوقون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  الللاااتمت إلالُر ك

إ،شااا   السياسااات ماان ااات  إلضااع  شااأغالتشاااإلر اعمااتو   اا ارا  أمااور ممنااا تو اايات  إلالثقافياا 
  (39) لي  فعال  للتشاإلر

 التعاون مع آلياو حقوق اإلنسان -ثانيار  
  (40)عمت ؤ اعتة طوىحلا تقرير استعرا   يرلمتلتمت  -17

 مع هيئاو المعاهداوالتعاون  -يلف 
 حالة اإلبالغ -1 

 هيئ  اععاهتة
اعت وااات اةتامياا  اعترااا  

 يف ا ستعرا  السا ا
 ااار تقرياار لُاات يف ممااذ 
 ا ستعرا  السا ا

 اااااااار مت واااااااات 
  ال  ار تغ اتامي 

جلماااااااااا  القمااااااااااا  ىلاااااااااا  
 التمييً العم ري

لتقاارير مان لاجلاامع ار تقتا التقريار تأ - - 2011 كار/مارو 
  2014ممذ ىايف  السا عاةامن إىل 

 اللجمااا  اععميااا   ااااوقون
ا لت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي  
 إلا اتماىي  إلالثقافي 

ًيراغ/يو،ي   2012 2002أيار/مايو  ر الرا ااااااع يف  ااااااز موىاااااات تقااااااتا التقرياااااا 2015 
 2020 ىايف

اللجمااااا  اععميااااا  حبقاااااون 
 ار،ساغ

ر اةااااامن يف موىاااات تقااااتا التقرياااا ااااز  2014متوز/يولي   2012 2008متوز/يولي  
 2019ىايف 

اللجمااا  اععميااا   القماااا  
   ىل  التمييً ضت اعرأة

رين لتقرياالتقريار اجلاامع ل ز موىات تقاتا  - - 2005متوز/يولي  
 2016 ىايفالسادو إلالسا ع يف 

ًيراغ/يو،ي   جلم  مماهم  التعذيب  مل يُمور  عت يف التقرير الثاا - 2015 2011 
 2006أيلو /ساتمرب   قون الط ز جلم 

 2008لااط/فرباير 
كااااااااا،وغ الثاا/يماااااااااير  2013

2016 
اجلاامع للتقريارين تقاتا التقريار   ز موىات
  2021إلالسادو يف ىايف اةامن 

 الردود ةلى طلباو المتابعة الم ددة المقدمة م  هيئاو المعاهداو -2 
 اعت وات اةتامي   
 تاريخ التقتا اعوضوع التقتاموىت  هيئ  اععاهتة

جلماااا  القمااااا  ىلاااا  
 التمييً العم ري

ًا،ياااااااااات اعخ  ااااااااا  ع سساااااااااات  قاااااااااون  2012 ا اااااااااض اعي
ار،سااااغ؛ الت تيااات الاااذا  للنويااا ؛ التشاااريعات اعتعلقااا  

ا ت الياا  التإللياا  للقمااا  ىلاا   ااالتمييً العم ااري؛ دماا  
 (41)العم ري يف القا،وغ احمللحلعيع ألجا  التمييً 

 (43) وار اعتا ع  مستمر ؛(42)2012

اللجمااااااااااااااااا  اععميااااااااااااااااا  
 حبقون ار،ساغ

2015 
 

2009 

تعساااؤ اع سساااات ضاااات المساااا  إلا ط اااا ؛ ىملياااا  
 (44) مع ا رت ان؛ ظرإلا ا  تجاز

تعرياااااااؤ ا ىماااااااا  اررها يااااااا ؛ ظااااااارإلا ا  تجااااااااز؛ 
 (45)التعلي  ا  تتا حل    الطا  حل

   وار اعتا ع  مستمر ؛(46)2015
 (48)ات معلومات إضافي طُل ؛(47)2012
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 تاريخ التقتا اعوضوع التقتاموىت  هيئ  اععاهتة
جلمااااااااااااااااااا  مماهمااااااااااااااااااا  

 التعذيب
اعااوارد اعالياا  اعخ  اا  ع سسااات  قااون ار،ساااغ؛  2012

لت قيااااااااا يف إسااااااااا ة معاملاااااااا  اجلماااااااا  متا عاااااااا  تقرياااااااار 
؛ ادىا ات تعذيب ال تيات إلالمساا  إلإساا ة ا ط ا 

تشاااوي  ؛ يف إ ااات يات مااااتل  المساااا ي معااااملتنن 
 (49)ا ،ثوي  ا ىما  التماسلي 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااوار ؛ (51)2013إل (50)2012
 اعتا ع  مستمر

 (52)اإلجراءاو الخاصةالتعاون مع  -باء 
 اوال  الراهم  اوال  أتما  اجلول  السا ق  

 ،ع  ،ع  دىوة دا م 
ًيارات الد ارت  اعتافعوغ ىن  قون ار،ساغ ال قر اعتلع ال

ًيارات اعوافا ىلينا من  يث اعاتأ  - - ال
ًيارات الد طُلب إاراؤها  اعياه إلالت  ام اعتافعوغ ىن  قون ار،ساغ ال

 .ات  ال مة ليت ا ستعرا و أُرسلت أر ع   ت ات  إلردت اوجومات ىل  تتت   ت ات الردإلد ىل  رسا ز ا دىا  إلالمتا ات العاال 
 (53)ال قر اعتلع تقارير إل عثات اعتا ع  

 مفوةية الم  المت دة السامية ل قوق اإلنسانالتعاون مع  -جي  
مساااا ات ساااموي  إىل م وضاااي  ا مااا  اعت اااتة الساااامي  وقاااون ار،سااااغو ا  يرلماااتتقاااتيف  -18
  (54) متإلن ا م  اعت تة لم ايا التعذيبليف كلال  مبا

تنفيع  االلتزامعاو الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععع مراةعاة القععانون  -ثالثار  
 اإلنساني الواجب التطبيق الدولي

 المساواة وةدم التمييز -يلف 
ا،تشااار اوقون ا لت ااادي  إلا اتماىيا  إلالثقافياا  ىاان للقنااا إزا   اا اععمياا  لجماا الأىر ات  -19

 غ اعااارأة  أىر ااات اللجمااا  اععميااا  حبقاااون ار،سااااغ ىااان للقنااااإل   (55)ىاااتيف اعسااااإلاة  ااا  اجلمسااا 
ًا  متثمتاااز متثااايتص ،ال ااااص    يف القطااااى  العاااايف إلاةااااحلو   سااايما يف مراكاااً  ااامع القااارارو ر ااا  تااا

ًاب السو الااذي لااجع اىتماااد )تعااتيز( لااا،وغ التمويااز السياسااحل لت،تخا اااات ياسااي  ىلااا  ا  اا
إلأإل اات اللجماا  اععمياا   اااوقون ا لت ااادي  إلا اتماىياا    (56)إلضااع ،وااايف   اال للمرلاا ات

ًيادة متثيز اعارأة يف موالاع  امع القارار يف عياع الاا تو تتا   فعال  ا يرلمت  أغ تتخذإلالثقافي    ل
إلالقماااا  ىلااا  ال اااور الممطيااا  القويااا  اعت ااال   ااااأدإلار  وال جاااوة يف ا ااااور  ااا  اجلمسااا  ساااتإل 

ضاماغ إااازة إل  و ر،اام  اسات قالات ا موما عياع العاامتت مان  ؛ إلضماغ است ادة(57)اجلمس 
  (58)العمومي  لرىاي  ا ط ا   أسعار معقول اةتمات ،طان إلتوسيع  ؛ وةا 
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 ا يرلمااات  اااأغ تعتمااات إلالثقافيااا  إلأإل ااات اللجمااا  اععميااا   ااااوقون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  -20
( 2)2تشاريعات لاامل  عماهما  التميياً تتمامن عيااع أساااب التميياً اعم اوحل ىليناا يف اعااادة 

  (59)من العنت
العماااااز الوطميااااا  عجاف ااااا   اطااااا  ختلاااااؤ اطااااا ت جلمااااا   قاااااون الط اااااز  وضاااااع أإل اااااإل  -21

  (60)2008-2005 العم ري 
القا،وغ اعتعلا  اا ىماا  ماوع اجلامن   وت جلم   قون الط ز مع التقتير اىتماد إل  -22
 مااوع اجلاامن جلميااع ا  اارا  أغ تعااما التإللاا  اىمافاااص كااامتص إل  الااذي ياامل ىلاا و إل 2015 لعااايف

ًا  القلا يساإلر اللجما   إلمع كلالو سن السادس  ىشرة لت   لو  اع مز للشخل   إزا  فت ي
ا ااار   ارااارا اتماان الما ياا  الطاياا  إل ضاارإلري  د جتاار  فينااا ىمليااات ارا ياا   اا  ا ت الاااواا

إ اتا  ماوافقتن  لاز أغ ي ا وا لاادرين ىلا   ا ط ا  اوامل  ل  ات اجلمس اعتخذة يف  ا 
ًدإلا اعثليات إلاعثليً ضت إلإزا  التميي ؛(61)اعستم ة  ا وي  اجلمساا،ي  ياعيز اجلمسحل إلمااير  حل إلم

  (62)ا ط ا  إل املحل   ات اجلمس  من
 ضاماغلت قياا ماا يلاحل:  التاتا   التزما  ا يرلمات اأغ تتخاذ أإل ت جلم   قون الط از إل  -23
إلاج ا متتاع   ايا و إلكلاال العاا لحل  ااتن فيماا يتعلاا لاا،وا  يقا   ط اا  اعولاودين ااارج إطاار الا

مسااىتة إل  ؛اجان أغ يواانا  ها    ا ط اا الاذي التميياً  إلأ التقليز إىل اوت ا دىن من الو ا 
 معرفااا يف  أغ يُعملاااواو  ساااب ا لتماااا و  قنااا كاتولياااال يف لقساإلسااا   ا ط اااا  الاااذين يولاااتإلغ 

ط اا  الاذين يولاتإلغ  إيت  ا ىتاار ا إل  للم احل ال مل  ل؛ إلضماغ  رىايتن    ا ن  إلالتمتع
إلأغ  ااتيتتو إل  ساايما  اااللجو  إىل أمنااات و اعساااىتة ىلاا  ار اااب تتجمولواياااماان ااات  

  (63)اعتعلق   أ و  اععلومات  تتام    فر   او و  ىل 

 ويمنل الشخصيحق الفرد في ال ياة وال رية  -باء 
  وت اعقررة اةا ا  اععميا   اعاتافع  ىان  قاون فيما يتعلا  ا كتواظ يف السجوغو  -24

ًايف ار،ساغ  اجلنود اعاذإلل  لت س  الوضع  شجز مل وظ يف  عض مراكً ا  تجازو إلر اات  االت
  إلأإل ات اللجما  اععميا  (64)2014اوجوم    هنا  ممارس  "ت ريغ أإلىي  ال متت الاشري " يف ىاايف 

ًين إلمعااملتن ان ا يرلمات أغ تجثؤحبقون ار،ساغ    وودهاا الراميا  إىل حتسا  ظارإلا ىايج احملتجا
إلتعااام مشااجلد ا كتواااظ إلممارساا  "ت ريااغ أإلىياا  ال مااتت الاشااري "و  اىتاار ااا مسااألت  مل تاا  

أغ تمع اتإل ص زممياص حماتداص لل  از  ايرلمتآ إليمااحل  إلفقاص للقواىت المموكاي  الت،يا ععامل  السجما 
التايف    احملاوس  ا تياطياص إلالسجما  احملجويف ىلين و إل   السجما  ا  اتا  إلالساجما  الااالا و 

ًين إلالسجما  احملجويف ىلين  اعناارين إل     (65)احملتج
للساجوغ  يتمنوكج الشجاإل  اجلت ا يرلمت تطاا أإل ت اللجم  اععمي  حبقون ار،ساغ  أغإل  -25
ًيت من التأا  إلتج ز استقتلي  ىمل  ي يرلمتاآ   (66)ىل  عيع فئات الشجاإل  دإلغ م
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اوواااار العااااايف ا أمااااوراص ممنااااا  يرلمااااتأإل اااات اللجماااا  اععمياااا  حبقااااون ار،ساااااغ  ااااأغ تماااامن إل  -26
يف إلالقساري  إلال اتمات الجنر ا يا  إل ا  كلاال مان اعمارساات التقييتيا    ستختايف ا دإلي  الم ساي 

ًياًا الرىاياا  الم ساااي  الرامياا  إىل   اااظ  إل  ؛م سسااات ال اا   العقليااا  دإلغ موافقاا  الشااخل اععاااين تع
ريض  ر اررادة" مبوااب لاا،وغ اعز تعريؤ "يتعتإل  ؛كرام  اعرض  من الاالا  إلالق كر ىل  السوا 

سسا  يقااز الاتاو  إىل م  الاذي شاخل الىلا  ارلاارة إىل اع اطل  ال    العقلي   اآل يقت ار 
  إلأإل ااات اللجمااا  اععميااا   ااااوقون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  (67)للعاااتج الرىايااا  ال ااا ي  إلاةماااوع

ىل  ال ور التتا   التزما  ل  از ا ط اا  اعرضا  ىان الااالا  يف مرافاا ا  يرلمت أغ تتخذ إلالثقافي  
  (68)الطب الم سحل

ًا إلاععتااات  ىااان التأدياااب اععقاااو  العاااايف دفااااع القاااا،وغ إليف معااار  مت وتناااا أغ  -27    يااا
ً اص من  يشجز   اتاص  ا يرلماتتماع أغ  ا أإل ت اللجم  اععمي  حبقاون ار،سااغ واحمللي  التشريعاتا

  (69)اىتماد ألجا     ىمي   للتأديب تشجع ىل إل لعقو   الات،ي  يف عيع ا ماكن ل

ًي إلاجلمسحلا ىن للقنا  غقون ار،ساغ حب اللجم  اععمي  تإلأىر  -28 ضات  اعوا  لعمؤ اعم
ًا  اثااز مشااجل  اطاا ة  إلأإل اات اللجماا  اععمياا   اااوقون ا لت ااادي  إلا اتماىياا   (70)اعاارأة   ياا

ًيو إلحتسااالعمؤ اع اا يتعلااا مشاارإلع لااا،وغا  يرلماات  ااأغ تقااتيف إلالثقافياا  اعتعلقاا  ن عااع الايا،ااات ماا
ًيو إلتعاااً  ة القماااا ي  تاااوف  مراكاااً ارياااوا  إلاعسااااىتمباااا يف كلاااال ز ااااتمات الاااتى و  اااالعمؤ اعمااا
ًي   (71)لم ايا العمؤ اعم

اعتعلااا  ماان أهااتاا التممياا  اعسااتتام  16ا ااتا ماان  2 إليف معاار  مت وتنااا للااياا  -29
 اعرتجاب ألاجا  العماؤ ساا رإل  إلاساتات   إلا جتاار  ا  إلتعاذيان  معاملا  ا ط اا  هنا  إسا ة  

 الساااى ىلاا  ماتار اااا كافيا  إلاما  مت ا يرلماات  ااأغ تمامن أإل اات جلما   قااون الط از وه ضات
 للوكالا  اععميا   الط از إلا سارةل ماوارد كافيا  متمررات من العمؤ ا ساري إلأط اا ن؛ إلخت ايلل

اععرضااا  الط اااز إلتلايااا  ا تياااااات ا ط اااا   لإللاااعارات اعتعلقااا  حبمايااا  مااان أااااز ا ساااتجا  
  (72)يف الولت اعماسب للخطر

 اإلفالو م  العقابع وسيادة القانونمسألة في ذلك  امة العدلع بماإو -جي  
  ،شاا   ا يرلمات  اأغ تعجازاعقاررة اةا ا  اععميا   اعاتافع  ىان  قاون ار،سااغ  أإل ت -30

ًياااً   إلالثقافيااا  إلأإل ااات اللجمااا  اععميااا   ااااوقون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا   (73)الااان القماااا  تع
  (74) شأغ العنت إلاحملام  إلاعوظ   العمومي لقماة عتام لتتريب اال

قااااون اععمياااا  حبلجماااا  الو أإل اااات الشااااجاإل  اعتعلقاااا   الشاااارط فيمااااا يتعلااااا  اااا ارا ات إل  -31
لا،وغ )تعتيز( اعخطاط العاايف لقاوات الشارط  مشرإلع يف اىتماد  لتماص ا  يرلمت أغ متمحل ار،ساغ 

ًياً اسااتقتلي   2014لعاايف   وإلفعالياا  جلما  أماا  اعوااامل اععميا   قااوات الشاارط يف الولاات احملااتد لتع
للجماااا  أإل يقوضاااا و أغ تج ااااز أ ك يتجاااااإلز ىمااااز هيئاااا  لااااوات الشاااارط  اعقاااامم إ،شاااااؤها ىمااااز اإل 
  (75)يجمل  إليتىم   ز
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 2014لااا،وغ الاراماات لعااايف  ا يرلمات أغ تطااا اا قاون ار،سااغاععمياا  حبلجما  الأإل ات إل  -32
ىااتيف دفااع  رامااات  ساااب  تأدياا  اااتمات اتمعياا  كاااتيز للسااجن  تطايقاااص كااامتص رتا اا  ا ماار

ديوغ مت،ي  أمرت احملجم   تستيتهاو إلأغ تمامن ىاتيف اللجاو  يف أي  اا  مان ا  اوا  إىل  أإل
ًامات التعالتي السجن كطر    (76)يق  لتم يذ ا لت

ىاتيف إزا  القلاا ىان  ا لت اادي  إلا اتماىيا  إلالثقافيا اععمي   ااوقون اللجم  إلإك تعرب  -33
إلارااااات  إلارسااااجاغ   لااااا  ساااايما يف اااااا ت العمو اااااود اااااتمات مساااااىتة لمااااا ي  اا،ياااا إل 

توسايع جبملا  أماور ممناا ا  يرلماتأإل ات  اأغ تماطلع  والقساري إلاسات قالات الرىايا  ا اتماىيا 
  (77)،طان  ر،ام  اعساىتة القما ي  اعت،ي 

 و و يف القاااا،وغ إليف اعمارساااا يرلمااات أغ تج اااز اااقاااون ار،سااااغ اععميااا  حبلجمااا  الأإل ااات إل  -34
و إلأغ تتخاذ اطاوات ملموسا  لتسانيز  ماور حماام  ا ساتجواب اوا يف ا ستعا،  مب ايف  لاز

  (78)ستجوابأتما  ا 
دإلغ  فتاااااة إلاماااارأة 1 500أارياااات وااااواي  الااااد  مااااع ا رت ااااان عملياااا   إلفيمااااا يتعلااااا -35

القياااايف يف  ا يرلمااات أغ تشااارع اااقاااون ار،سااااغ اععميااا  حبلجمااا  ال ةو أإل ااات اوااارة إلاعساااتم ماااوافقتنن
اعساا إلل  مقاضاااة إااارا  حتقيااا فااوري إلمسااتقز إلدليااا  شااأغ  ااا ت  مااع ا رت ااان إل يلااحل:  مبااا

ىلااا  أسااااو للمااياااات  ا،ت ااااا فعاااا   إلتاااوف؛ و مبااان فاااين  اعوظ اااوغ الطاياااوغإلمعاااالاتن  ىمناااا
للمااياات  اا ىما  مماا يسام   إىل سااز ا ،ت ااا القماا ي و إمجا،ي  الو او   تيس؛ إل فردي
  (79)،وايف ا اات اعاالغ اععرإلض  ىلينن يف إطارىل  
 ىتاااذارا اوقاااون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  إلالثقافيااا  اععميااا   ااااوقون اللجمااا    وااات إل  -36

 أىر ااات ىااان أسااا ناإللجمناااا و إ ااات يات مااااتل  المساااا ي  للمااياااات مااانالتإللااا   الاااذي لتمتااا 
أغ  اا ا يرلمااتو إلأإل اات  اات ياتار هااذه يفللعمااز القسااري اجلماااىحل إلاعمنجااحل الااذي  اات  

اعساا إلل  ىمنااا إىل العتالاا  يف و إلتقااتدىااا اتهااذه ا  يف  إلمسااتقل  إللااامل  سااريع اتحتقيقاا جتااري
 اااأغ قاااون ار،ساااغ اععمياا  حبلجمااا  الأإل اات إل   (80)ت اااا ال عالااا  للماا ايار كااز سااااز ا ،إلتااوف
ًاى    شاااجز ساااريع إلمساااتقز إللاااامز ا يرلمااات حتقاااا م سساااات ت الاااد إللعااات يف ا ىتاااتا ايف مااا

 عياع إلتج از   او إلتعاالان و رىاي  ا ط ا  إلدإلر إيوا  ا منات إلالرضعو إلتقاضاحل مرتجايناا 
  (81)ا،ت اا فعا  سايز الم ايا ىل 

و 2015عاايف ل( اععات  ىتماد لا،وغ الط ز )  اىن تقتيره جلم   قون الط زأىر ت إل  -37
مرافاا ا تجااز ا تجاز ا ط ا  يف اوالي  الد تسم    متإلك،  القوا،  ، وحلعيع الذي يلاحل 

اان اعسا إللي  اجلما ياا  د حتاتدأغ تعياات ا  جاايف الااىلا   ا يرلماات  إل ثات الااالا   ىاماااص  14ىمات  س 
اوااا ت و يف ا  تجااازأغ يجااوغ  إلأغ تماامن ؛2001يف لااا،وغ الط ااز لعااايف  كمااا كا،اات ىلياا 

ا ط ا  مع الاالا و إلأغ تجوغ ظارإلا  إلأ ك  تجً و ل ر متة ممجم و  الد   اجن فينا جتمكا
إلالرىاياا   الو ااو  إىل اااتمات التعلااي  إمجا،ياا  ا  تجاااز متوافقاا  مااع اععاااي  التإللياا و مبااا يشاامز

  (82)ال  ي 
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 يةال ق في الخصوصية والزواج وال ياة السر  -دال 
 2010يف لاا،وغ التااين لعااايف  أغ تُاترجيف ا  يرلماتتمواار  اأغ  أإل ات جلما   قاون الط از -38

 و إلفقااااص الاااتى   عااات التااااينإلتاااتا   ر الت اااا  أتااار ا ساااإل  علومااااتىااان اع جشاااؤالتتعلاااا   أ جامااااص 
  (83)التإللي  اتللممارس

إلاج زالااا  عياااع ا ساااتثما ات الاااد  أإل ااات جلمااا   قاااون الط اااز إل  -39 يف سااان ألاااز  جتياااً الااا
  (84)ىاماص  18 من
و لوكالاا  اععمياا   الط ااز إلا ساارةالقااا،وغ اعتعلااا  ا اىتماااد  جلماا   قااون الط اازإلر ااات  -40
يف  اعاودى  ا ط اا  تلاي  ما  تاج إلي لمماغ  التتا   التزم  ا يرلمت  أغ تتخذ ا أإل تنإللجم

ال ااا   الم ساااي   طريقااا    ااااا يف  تيااااااتا أإل  مااان كإلي ارىالااا م سساااات الرىايااا  الاتيلااا  
 تلاااايأغ إل  مرافااااا الرىاياااا ؛ لشااااااب لاااااز ماااااادرهت إلأغ تقااااتيف الااااتى  الجااااايف لمتجاملاااا  إللااااامل ؛ 

  (85)ا،عتايف اعأإل من يعا،وغ ا تيااات ا ط ا  الذين 

 وتكعععوي  الجمعيعععاو والتجمعععع السعععلمي التعبيعععرحريعععة و  المعتقعععد حريعععة العععدي  يو -هاء 
 وال ق في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية

مااان  34إل 31إل 12اعاااواد  ا يرلمااات  اااأغ تعااات قاااون ار،سااااغ اععميااا  حبلجمااا  الأإل ااات  -41
 ااأغ إلأإل اات اللجماا       ىااتت  اعما ااب العاماا  العلياااالتسااتور الااد تقتمااحل أدا  اليماا  التيمياا

ألاجا  التميياً يف العماز يف ( مان لاا،وغ اعسااإلاة يف العماز عماع عياع 1)37اعادة  ا يرلمت تعت 
  (86)التعلي  إلال    ااي
 اعااتافع  ىاان  قااون ار،ساااغ أغ اعااتافع  ىاان  قااون   اععمياا  اةا اا ةاعقاارر  تاىتاارب إل  -42

ىاايفو اععااي  التإلليا   إلماع كلاالو  واا و  متجيميا  تلاييف  يئا  مواتيا  إل  يعملاوغا  يرلمتار،ساغ يف 
ىااان  ا دىااا ات إلالتقاااارير الااد تت اات يف عيااع ا  يرلمااات  ااأغ حُتقكااا  اةا ااا ةاعقاارر  تأإل اافقاات 

ًاع  التخوياااؤ  ىاالاااا  طريقاااا   اعتعلااااا مبشااارإلع الااااااز "كورياااب"إلاعمااااايق  إلاعرالاااا  يف ساااايان المااا
ًين و إل  جتنياً توايا  إل التاتا   التزما  ل تتخاذ ت رفات الشرط و إل  أغ جتري حتقيقات فيما يتعلاإل،

 ماااط ا ماان و إل  ساايما فيمااا يتعلااا مت اا وظا  نااا ىلاا  حنااو    ااآل تمااطلعالشاارط  يف اعمطقاا  
  (87)ات  ا  تجااات إلتموي  اوشود

تشريعات ا  يرلمت أغ تسن  اعتافع  ىن  قون ار،ساغ   اععمي  اةا  ةاعقرر  إلأإل ت -43
  (88)لطاىات المشاط عيعيف الا  ىن اعخال ات وماي  اعلامل  مت م  إل 

 اتيةؤ التمتع بشروط ةمل ةادلة وم ال ق في العمل وفي -واو 
،شار مشارإلع القاا،وغ  اللجم  اععمي   ااوقون ا لت اادي  إلا اتماىيا  إلالثقافيا    وت -44

أىر ااات ىااان و لجمناااا 2015اعتعلاااا  اوااات ا دىن الاااوطين ل ااااور )جلمااا  ا ااااور اعتت،يااا ( لعاااايف 
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ًايف  اتفع  اتارى اا إل  ؛إزا  ىتيف ك اي  اوات ا دىن ل ااور لماماغ العايج الجارا القلا مان ا لتا
  حتااتد ىااتد الااد عقود لاللعااامل   اااعت ماا  ظاارإلا العمااز  اا  إل  ؛اواات ا دىن القااا،وا ل اااور

ك اياا  مااا   االوغ ىلياا  ماان اوماياا   ىااتيف ساااىات ىمااز لليلاا (و إل حتااتدها ساااىات العمااز )أإل 
  (89)إلا ست قالات اعتا   للعما 

اىتماااد مشاارإلع لااا،وغ اواات ا دىن الااوطين   ا يرلماات  ااأغ تعجاازإلأإل اات اللجماا  ، ساانا  -45
شاااااارإلع لااااااا،وغ ىتلااااااات العمااااااز )اععاااااات ( إلم 2015ل اااااااور )جلماااااا  ا اااااااور اعتت،ياااااا ( لعااااااايف 

ىماز ىادلا  إلمواتيا   ظارإلاالتشريعات كات ال ل  من أاز ضاماغ ترااع عيع و إل 2015 لعايف
اةطاااوات التزماااا  لماااماغ أغ يمطاااااا اوااات ا دىن ل اااااور ىلااا  عيااااع إلتتخااااذ  جلمياااع العماااا و

ًز  إلأإل ات أيمااص   (90)يمامن العايج الجارا للعماا  إلأسااره أغ العاامل  إل   قااون ا  يرلمات اأغ تعا
و  ىلاااا  تااااراايل اع اإلضاااا  ،قا ااااات العمااااا  يف اع اإلضاااا  اجلماىياااا  إلأغ تسااااتاعت لاااارط او اااا

  (91)اجلماىي 
القلااا إزا  ارت اااع معاات ت الاطالاا  ىلاا  حنااو تعاارب ىاان إلأإل اات اللجماا  ، سااناو إلهااحل  -46

 اختااك تاتا   حماتدة و    متماسب يف أإلساط الُر كز إلالرإلماا إلالشاااب إلا لاخاحل كإلي ارىالا 
تاوف  تاتريب منااين حماتد ا اتا إلااتمات لااتى  إل   ال للاىتمااد ،وااايف  ا اتاو مباا يف كلاال

  (92)إلحتس  عع الايا،ات ىن الاطال و التوظيؤ

 التمتع بمستوى معيشي الئق ال ق في الضمان االجتماةي وفي -زاي 
تخ يؤ من تأت  إاارا ات المن أاز  ُتتفعىل  الر   من الت ويتت ا اتماىي  الد  -47

أغ ىااان القلاااا مااان اللجمااا  اععميااا   ااااوقون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  إلالثقافيااا  التقشاااؤو أىر ااات 
ركً  شجز    متماسب ىلا  ا اض ار، اان العاايف  ل زم  ا لت ادي  إلاعالي  لت ا يرلمت ت تي

اارا  تعاتيتت ىلا  لتعلي و دإلغ إإلالمماغ ا اتماىحل إلالرىاي  ال  ي  إلاارسجاغ يف اا ت 
م لتاا  إلتقت ااار ىلاا  فااامة  التقشاااؤ سياساااتتجااوغ  إلأإل ااات اللجماا   اااأغ  (93)،وامنااا المااريي

تميياً أإل زياادة الإىل    إلجيب أ ك تا دي هاذه السياسااتو إلأغ تجوغ ضرإلري  إلمتماسا قطا زم  ف
؛ تاتا   التقشاؤ ىانتاترجيياص  لاحلالتخ ا يرلمات  اأغ تمامن إلأإل ات أيمااص   (94)ىاتيف اعسااإلاةأإلا  
يف تماام  ىملياا  إلضااع إل  لاا اف  إلتشاااركي و طريقاا   ،وامنااا الماارييمرااعاا   إمجا،ياا  يف إلتمواار

  (95) قون ار،ساغ ىل ا تر  اتتقييمالسياسات 

ًالااوغ ضاامن مبسااأل  ال قاار اعااتلع   اععمياا  اةا اا ةاعقاارر   واات إل  -48  قلااا أغ ا ط ااا    ي
 19.5 ماان ا ،جماااق ا لت اااديو إك تالااغ ،سااا  ا ط ااا  اععرضاا  ةطاار ال قاار ألاات ال ئااات تماارراص 

إلأىر ااات اعقاااررة  يف اعا ااا   30.2يف اعا ااا و إل،ساااا  ا ط اااا  الاااذين يعاااا،وغ مااان اورمااااغ اعاااادي 
تو ااياهتا اعتعلقاا   احملافواا  ىلاا  إىا،ااات ا ط ااا  إل  هااا ماان ا،عجاااو لعااتيف  اةا اا  ىاان أساا نا

 تراىااااحل أغ  مااااماغا  يرلمااااتأإل اااات جلماااا   قااااون الط ااااز إل   (96)طااااورات ا ااااا ةيف الت الااااات ت
ًايات 2020أهاتاا اوات مان ال قاار لعاايف  تمقي اات دا اا  ىاتد ا ط ااا  الاذين يعيشاوغ يف فقار  ت
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إلأإل ات   (97)إطار زمين حماتد ضمنهتاا هذه ا  قيامع اط  ىمز م  ل  لمماغ حتإلأغ ت
ًاياتإزا   اللقنا و يف معار  إىرا اا ىانإلا اتماىيا  إلالثقافيا اللجم  اععمي   ااوقون ا لت اادي    ت

هناا     دماااجىااتد ا لااخاحل الااذين يعيشااوغ يف فقاار دا اا  أإل اععرضاا  ةطاار الولااوع يف ال قاارو 
  (98)ىل   قون ار،ساغ يف عيع  رام  إلاسماتيجيات اوت من ال قر لا  
ًا  القلا يساإلر  -49 لارط ارلاما  إزا  تطاياا اعاتلع  اععمي  مبسأل  ال قار اعقررة اةا  إل  ي

ًايا اومايا  ا اتماىيا  اععتادة و إل  سايما ل لاخاحل الاذين يعاا،وغ مان ا،عاتايف لل  و  ىل  م
إلأىر ات   (99)ي  العا اتينيرلماتاعنااارين اآاعأإل  إلالر كز إلملتمسحل اللجو  إلالعما  اعناارين إل 

ًي ىااان للقناااا  ون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  إلالثقافيااا اللجمااا  اععميااا   ااااوقأيمااااص  إزا  ا تااار التمييااا
ًي  إلأإل اات  لشاارط ارلاماا  اععتااادة ىلاا  المسااا  التطايااا  ا يرلماات  ااأغ تماامنضاا ايا العمااؤ اعماا

  (100)للمعاي  ىن طريا توف  مااد  توايني  إلاض   إلتتريب اعوظ   اععمي اعتسا 

القلااا إزا  العااتد الجااا  ماان الطعااوغ اعتعلقاا  أيماااص اللجماا  ، سااناو معر اا  ىاان  إلأإل اات -50
معااااااي  أهليااااا  او اااااو  ىلااااا  اسااااات قالات الرىايااااا   ا يرلمااااات  اااااأغ توضااااا و  الرىايااااا  ا اتماىيااااا 

  (101)لال لتجمب العتد الجا  من الطعوغا اتماىي و فمتص ىن تطايقناو إلك
 إزا و إل إزا  زياادة ا،عاتايف ا مان الااذا حل إلساو  التاذيا  نااىان للق اللجما  ، ساناإلأىر ت  -51

  إلأإل اات ةطاار ار ااا    الساامم  احملرإلماا  مااا يعاار  ا ساارإلهااو و ارت اااع تجل اا  الاااذا  ال اا حل
تااتا   ملموسااا  لتلايااا  ا  تياااااات الاذا ياا  إلالتاذإليااا  اوراااا  ل سااار  ا يرلمااات  اااأغ تتخاااذاللجماا  

  ىمز إلطمي   شأغ ا مان الااذا حل إلالتاذيا  مباا يتمالا  المعي   اوا و إلأغ تعجز  اىتماد اط
ا ماان إطااار يف  جااايفالاااذا  اللااتى  ارىمااا  التااترجيحل لل ااا يف  مااع اعااااد  التواينياا  الطوىياا 

  (102)الاذا حل الوطين
 ثاات اوجوماا  ىلاا  اختاااك إىل أهنااا  ال قاار اعااتلع   مبسااأل اععمياا  اةا اا ةاعقاارر إلألااارت  -52

 لايااا ا اتمااااىحلو إلىلااا  اختااااك تاااتا   لتالاالاااا  ا  يااا  لإلساااجاغ لتلايااا  اوااااا  فوريااا  إاااارا ات 
إلمن اع ساؤ  ا از الطويز يف الالت من مموور هن  لا   ىل  اوقون ارسجاغ يف ا تيااات 

 ااالغ القلااا إزا  ىاان  جلماا   قااون الط اازإلإك تعاارب   (103)أ،اا  مل يُتخااذ أي إااارا  يف هااذا ال ااتد
تعااا مان تاأار كاا  يف او او  ىلا  الاد إل  ا،عتايف اعأإل الواردة ىن ا سر اعتمررة من  التقارير

م لتاا   مت ماا  أإل اا   مساااكن يفإل ماات طويااز  إلتعاايج يف أ لااب ا  ياااغ ارسااجاغ ا اتماااىحل
ًيات مان  لتاوف  التاتا   التزما  ا يرلمات أغ تتخاذىلا   ثات فقات ا ت الطوار و خم    و أإل اع

إلأىر اات اللجما  اععمياا   اااوقون   (104)إلدىا  ارسااجاغ يف  ااا ت الطاوار اعسااكن ا اتماىياا  
 اخن اااا زياااادة تجااااليؤ اعسااااكن اعساااتأارة إل  ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  إلالثقافيااا  ىااان للقناااا إزا 

مستويات  إلزيادةيف سن تشريعات  شأغ ارجيار اةاحل  ا يرلمتتمور  أغ   إلأإل ت داز ا سرة
ًز  ايا  إل و إىا،ات ارجيار يف ساتاد ن لاتين  متاأارات اعقمضا  ممايف اىتمااد لاوا   م ارفي  تعا

  (105)عقاري الرهوغ ال
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 ال ق في الص ة -حاء 
التااتهور أىر اات اللجماا  اععمياا   اااوقون ا لت ااادي  إلا اتماىياا  إلالثقافياا  ىاان للقنااا إزا   -53

ًا،يااا  ال ااا   العامااا العاااايف يف ااااتمات الرىايااا  ال ااا ي   إلا تااار   سااااب التخ يماااات الجاااا ة يف مي
اااتمات الرىاياا  ال اا ي    ت ساا  ا يرلمااتإلأإل اات اللجماا   ىلاا  إمجا،ياا  او ااو  ىلينااا الساالي 
لعاتج يف اعستشا يات اعمولا  مان التإللا  ل مو تة     ا،توار  و إلإلضعًيادة ار، ان العايف  العام 

  ،شااا  ،وااايف اااتمات  اا ي  إلارسااراع  ؛عااايفإلالاحل اةاا اا حل التااأم  العساات يتين ماان للمرضاا  ا
ًياًالااامز إلاااتمات  اا ي  اتمعياا   ثاات إل   (106)يف الااا  ال اا حل هيئاا  اععلومااات إلاجلااودة ؛ إلتع

ا ىلااا  معاجلااا  ا ساااااب اجلذريااا  لتساااتاعاد مااان إمجا،يااا  او اااو  ىلااا   يرلماااتجلمااا   قاااون الط اااز 
  (107)م  ر تار  طالات طاي   فراد اتمعحل الر ز إلالرإلمااتمات الرىاي  ال  ي و إلتم يذ  را

ًياااً مباااا مإلر اااات جلمااا   قاااون الط اااز  -54  ااااتمات ال ااا   العقليااا لمواااايف  مااا اراص مااان تع
 التزماا  تااتا  ال ا يرلماات  ااأغ تتخااذ أإل ااتإللجمنااا و ماان ا ط ااا  إلاعااراهق  للمرضاا  الااتاالي 

ًيااااً لااااتر   إلاعرافااااا اع تو اااا  يف  اااا عاجلاااا  اعرضاااا  الااااتاالي و عال اااا   العقلياااا   اااااتمات اتلتع
اتما  تعا   يف إ،شا  أغ تمورإل  ؛ا كز  اعت ل  ضطرا اتا  إلاعرافا الد تعامو العمز ساىات

  واات  ارضااف  إىل كلااالو إل ل ط ااا    ا ي ااص  الاتىوة إلاععلومااات يف ااا  ال اا   العقلياا  
ًا  يساااإلرها القلااا  إللجانو عمااع ا ،ت اااراساماتيجي   ماا اراص ا  يرلماتاللجما  اىتماااد  إزا  ارت اااع   يا

إلأإل ااات اللجمااا  اععميااا   ااااوقون ا لت اااادي    (108)اعاااراهق  يف أإلسااااطىاااتد  اااا ت ا ،ت اااار 
يف ضااو  تو ااايات  2001لااا،وغ ال اا   العقلياا  لعااايف  ا يرلمااتتاامق   ااأغ إلا اتماىياا  إلالثقافياا  
ل ا   الوطميا  اعتعلقا   ا السياسا تم ياذ  إلتسارع يف هاذا القاا،وغوتعرا   اسافريا اةربا  اعجلؤ 

  (109)ا خت يل موارد كافي "رؤي  التاي " ىن طريإلاععمو،  العقلي  

إلأىر ت اللجم  اععمي   ااوقون ا لت اادي  إلا اتماىيا  إلالثقافيا  إلاللجما  اععميا  حبقاون  -55
ال اريف  ذه  ت س الالتقييتي  للااي  فيما يتعلا  ارانا  إل  التشريعاتا إزا  ار،ساغ ىن للقنم

اعتعلااا حبماياا   2013لااا،وغ ىااايف إزا  أىر اات جلماا   قااون الط ااز ىاان للقنااا إل   (110)التشااريعات
" ىلا   يااة كاا إ  إكا كاغ هماك "اطر  قيقاحل إل  إلالذي   جييً ارانا اوياة أتما  اومزو 

 احملااريفاوماز ىان ا  ت ااب أإل سا ام  يامج  فينااارانا   اآل يف اواا ت الاد  جُيركيفإل  وا يف
طار اةغ م اطل  " ىان للقناا  اللجما  أيمااص    إلأىر اتللجما  ا ىاتت  الشاتيتأإل يف  ا ت 

اان " الجااا قيقااحل إل او   (111)وضااوىي اعللممارساا  الطاياا   تقااتا اةااتمات إلفقاااص ماان ا طاااا    اجك
إىل درااا   العااامل  يف الااا  الطااي جلااو إزا   ىاان القلاااقااون ار،ساااغ اععمياا  حب  لجمااإلأىر اات ال

ي مااحل إىل  إلهااو مااا ويف  ااا ت المسااا  اووامااز إلاعيكااا ت إىل ا ،ت ااار ماااالغ فينااا ماان التااتليا
ًيت من اراناد الم سحل ًي ؛ إل م  ىلا  المساا  اعتعلا حبماي  اوياة أتماا  اوماز للقا،وغا تر التميي

إلفااار  ىقو اااات اما يااا  ىلااا   راااارا  ىملياا  اراناااا ؛ن السااا ر إىل اةاااارج اللااوا    يساااتطع
إلكلاال  وا يرلماتاعواودة ااارج  ارانا  مراكًمقتمحل الرىاي  ال  ي  الذين  يلوغ المسا  إىل 

؛ 1995لتإللااا  رهناااا  اوماااز( لعاااايف مبوااااب لاااا،وغ تمواااي  اععلوماااات ) شاااأغ اةاااتمات ااااارج ا
  (112)من اتمات ارانا رماغ اوالم سي  الشتيتة الماع  ىن  إلاععا،اة
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اااارا  اساااات تا  اوقون ا لت اااادي  إلا اتماىيااا  إلالثقافيااا  إىل إاللجمااا  اععميااا   ااا إلدىااات -56
تشريعاهتا اعتعلق   اراناا و مباا يف كلاال التساتور  ا يرلمت أغ تمق  ارانا و إلأإل ت   شأغ

  (113)ماع اععااي  التإلليا  وقاون ار،سااغ مباا يتمالا  اوياة أتما  اومازواعتعلا حبماي  القا،وغ إل 
    اجلاريف ىان  اا ت اراناا  يف كاز الوارإلا  ا يرلمت  أغ ترفعأإل ت جلم   قون الط ز إل 
 ااا ارا  تعلقااا  ىلااا  اةاااتمات اع ا ط اااا    اااو  اااتا ضاااماغ إمجا،يااا   تشاااريعاهتا أغ تراااااعإل 

إلأإل اااات اللجمااااا  اععمياااا   ااااااوقون   (114)   عاااات اراناااااا ارانااااا  اآمااااان إلاااااتمات الرىايااااا
 مااااد  تواينياا  لتوضااي  مااا يشااجز اطااراص  ا يرلماات إلالثقافياا   ااأغ تعتماات ا لت ااادي  إلا اتماىياا 

ىاان طرياا إلسااا ز ا ت اا  ال عالاا  معلوماات ىاان  و إلتمشارىلا   ياااة اعارأة اوامااز إلكااا اص  قيقيااص 
  (115)في  اومز    اعر وبعواان   ا ت اةيارات اعتا   

يف ااا  ثقياؤ اد يف فرحل او و  ىل  التاومقل الالقلا إزا  إليف معر  إىرا ا ىن  -57
أإل اات جلماا   قااون الط ااز  وإلسااا ز ممااع اومااز العاالاا  للمااراهق ال اا   اجلمسااي  إلار ا ياا  إل 

التثقياؤ أغ يجاوغ  إلتممنللمراهق   ا ي  ارمسي  إل اجل    لامل  للسياس   ا يرلمت  أغ تعتمت
ًامحل  يف اا  ً اص من اعمن  اعترسحل ارل   (116)لمراهق ل إلمواناص ال    اجلمسي  إلار ا ي  ا

 ال ق في التعلي  -طاء 
إللجاان رىاياا  يف القطاااع اةاااحلو الإل  ممتاات  التعتدياا   ،شااا  جلماا   قااون الط ااز  ر ااات -58

ًيااااا يف ا،تنااااااج سياساااااات لااااااو  تارو اعااااا يسااااااإلرها إزا  اساااااتمرارالقلاااااا   ىلااااا  أسااااااو ديااااان متيي
 ماا يتعلاافي إلأىر ت اللجم  اععمي  حبقون ار،سااغ ىان للقناا إزا   اط  التقاتيف احملارز  (117)الط ز

إلإلاااا  رىاياا  ًيااادة فاارحل او ااو  ىلاا  التعلااي  العلماااا ماان ااات  إ،شااا  مااتارو  اا  طا  ياا   
يمياااا  اعترااااا  يف اعااااتارو الااااد يااااذهب إلينااااا أط ااااا  اعماااااه  الت ىاااانتااااترجيياص  حلاعااااتارو إلالتخلاااا

اللجماا  اععمياا   اااوقون ا لت ااادي  إلأىر اات   (118) اا  اعتتيماا أط ااا  ا ساار أإل التيمياا  ا لليااات 
ًياا  ضاات ا ط ااا  كإلي ا  تيااااات التعليمياا  ىاان للقنااا إزا   إلا اتماىياا  إلالثقافياا  اععاااي  التميي

  (119)سياسات القاو و إلىتيف إلاود إطار تمويمحل اةا   الواردة يف العتيت من
عياع  ا يرلمت  أغ جتعز الثقافي إلأإل ت اللجم  اععمي   اوقون ا لت ادي  إلا اتماىي  إل  -59

 إللاااا،وغ التعلااي  )القااااو  يف 2000القااوا،  كات ال اال و مباااا يف كلااال لاااا،وغ تجاااف  اعركاااً لعااايف 
ًيت منإل و مع اععاي  التإللي  وقون ار،ساغ و تتمال 2015اعتارو( لعايف  ىتد اعاتارو  ا   ت

 ا يرلمااات  اااأغ تجثاااؤ إلأإل ااات أيمااااص   تاااتا حل إلماااا  عااات ا   تاااتا حلالتعلاااي  ا  يف مااار لدالطا  يااا  
ًيً التعلاي  الشاامز للجمياعو مباا يف كلاال تم ياذ لاا،وغ ىاايف الرامي  إىل انودها  اعتعلاا  2004تع

ضااااماغ تجاااااف  فاااارحل عيااااع إل  كإلي ا  تيااااااات التعليمياااا  اةا اااا و  تااااوف  التعلااااي  ل لااااخاحل
  (120)ا ط ا  يف او و  ىل  تعلي  ايت

 ط اا  يف  ا اتة الفعالا  للشاجاإل   ليا   ا يرلمات  أغ تمشااإلأإل ت جلم   قون الط ز  -60
المااااط الااذي يتعااار  لااا   لتخ يااؤ إهناااا  التراسااا يف إ ااتم امت ااااغ لاانادة  إلتمواااراعااتارو؛ 

  (121)للجميع ترفيني   ،شط   ت،ي  ا ط ا ؛ إلتمع مماه 
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 الشخاص ذوو اإلةاوة -ياء 
مشاارإلع لااا،وغ اعساااىتة ىلاا   ا يرلماات وا  تاا ااأغ أإل اات اللجماا  اععمياا  حبقااون ار،ساااغ  -61

تعلقاااا  حبقااااون ا لااااخاحل كإلي مااااع اععاااااي  التإللياااا  اع 2013اختاااااك القاااارارات )ا هلياااا ( لعااااايف 
  (122)ارىال 
القلااااا إزا  ت ااااادي  إلا اتماىياااا  إلالثقافياااا  ىاااان اللجماااا  اععمياااا   اااااوقون ا لإلإك تعاااارب  -62

 دإلر الواارإلا اععيشااي  الساايئ  يفإل  ا لااخاحل كإلي ارىالاا  يف م سسااات اا اا إيااتاع اسااتمرار 
ا لاااخاحل كإلي رياااتاع  اااتا ز  ا يرلماااتف هناااا تو اااحل  اااأغ تتاااي   وإياااوا  ا لاااخاحل كإلي ارىالااا 

ن الوااارإلا اععيشاااي  يف دإلر إلحتسااا؛  ااارام  الرىايااا  التمعيااا يشااامز   سسااااتو مباااااعارىالااا  يف 
ًز اسات ادة ا لاخاحل كإلي ارىالا  مان ؛ إل ىمليات ت تيج ممتوما  طرن ممنا إارا  اريوا و  تعا

  (123) رام  ا ست قالات ا اتماىي يف اةتماتو  ساز ممنا إلاا  التخ يمات 

 ليةالولياو والشعوب الص -كاف 
ا أتماا  ا ساتعرا  الاتإلري  يرلمات  لاارة ال قار اعاتلع    مبساأل اععميا  اةا  ةاعقرر  ألرت -63

القيااايف اوجوماا  إىل إلدىاات  أهنااا "تمواار اااتياص" يف ا ىااماا  الرا كااز كجماىاا  إتمياا وإىل الشااامز 
  (125) ل من هيئات اععاهتات تو يات كات  تت  إللتمت  (124)ىل  سايز ا إللوي  ذلال 

 يااااة الم اااا  قلاااا إزا  جتااارا الىااان  و يف معااار  إىرا ااااأإل ااات جلمااا   قاااون الط ااازإل  -64
ويااة الثقافيا    اعمارسا ا يرلمات حتاميف أغ او 2002)أ جايف متموى ( لعاايف  ارسجاغ لا،وغ مبواب
 ا يرلمااات تعاات  أغ ااقااون ار،ساااغ اععمياا  حبلجماا  الأإل اات إل   (126)اىااتيف جتراناا تماامنإل  الم ااا 

اااااااات الساااااجن اةا ااااا   أسااااار لتلايااااا  ا تي 2002لاااااا،وغ ارساااااجاغ )أ جاااااايف متموىااااا ( لعاااااايف 
ااز  السااا ق  اتو ااياهت اااوقون ا لت ااادي  إلا اتماىياا  إلالثقافياا  إلكااررت اللجماا  اععمياا    (127)الُر مت

ااااز إلالرإلمااااا لتااااوف  مساااااكن مماسااااا  تقافياااااص  التزماااا  طااااواتاة ا يرلماااات ااااأغ تتخااااذ   التشاااااإلر  للُر ك
  (128)معن 

اااز ا يجلااحل أغ التمييااً  اااال قاار اعااتلع    مبسااأل اععميااا  اةا اا ةاعقاارر  ت  وااإل  -65 ضاات الرا ك
إلضااعؤ  العمار اعتولاعاخن اا  إىل لل قاار إل  أفاراد هاذه ال ئا  تعاار   دي ىلا  إلاا  الت تيات إىليا

ااز إلفيمااا يتعلااا   (129)المتااا   التعليمياا  إزا  القلااا ىاان جلماا   قااون الط ااز أىر اات و إلالرإلمااا الرا ك
ًيا ممثلا  للشاعب مان العقااب  عات أغ أدلاوا ىلمااص  ت ار ات  إفاتتادىا ات  أىر ات إل   (130)متيي

و ا يرلماتىاتيف إلااود  يا،اات تتعلاا جبماىا  الرإلماا يف قون ار،ساغ ىن للقنا إزا  اععمي  حبلجم  ال
ًاع أط ااا  الرإلمااا لسااراص ماان أساره  إلإإزا   اا ت إل  لتإللاا  ىلاا  تا عاا  لرىاياا  مراكااً يااتاىن  يف ا،تاا

سياسااا   ا يرلمااات تعتمااات أغ ااااللجمااا  اععميااا  حبقاااون ار،سااااغ أإل ااات   إل أسااااو موناااره  اةااااراحل
اااااز إلالرإلماااااا ع  اااااا ت ىاااااتيف  عاجلااااا إلاطااااا  ىماااااز فعاااااالت  توضاااااعاغ  التشااااااإلر ماااااع اتمعاااااحل الُر مت

  (131)اعساإلاة
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
ااارت اعقاااررة اةا ااا  اععميااا  مبساااأل  ال قااار اعاااتلع أهناااا أإل ااات  -66 ا ،واااايف  يرلمااات اااأغ تراااااع ككك

ج ااز متتااع ملتمسااحل اللجااو  متتعاااص كااامتص حبقااولن  يف اوياااة ا سااري  مبااا يالتااوف  اعاالاار للخااتماتو 
و إل  واات ىااتيف متا عاا  إلالمااماغ ا اتماااىحل إلالو ااو  إىل سااون العماازو إل اا  كلااال ماان اوقااون

إلأىر ت جلم   قون الط ز ىن القلا إزا  التقارير الد حتاتتت ىان إياوا  أط اا    (132)هذه التو ي 
ملتمسحل اللجو  يف مراكً ياتيرها القطااع اةااحل إل ا  مشامول   اععااي  الوطميا  اعتعلقا   ا ط اا   

  التائا و ا ىل  أغ تممن إاارا  ىملياات ت تايج مساتقل  جلمياع مراكًا إياوا يرلمتإل ثت اللجم  
ا إلاما  مرافاااو مبااا يف كلاال أماااكن ترفيا و ل ط ااا  إلا سار؛ إلزيااادة  اات   يرلمااتإلأإل ات  ااأغ تمامن 

م وضاي  ا ما  اعت اتة إللاتمت   (133)ماع تجااليؤ اععيشا إىالا  الط از ىلا  حناو متماساب ل تااط 
  (134) ل إلاتمتاغ من هيئات اععاهتات ا ار  تو يات كات  السامي  لش إلغ التائ 

م وضااي  ا ماا  اعت ااتة السااامي  لشاا إلغ ر ااات  و(135)رة إىل التو اايات اعقاولاا ارلاااإل  -67
إلضاع لت تيات  طاا  ا،توااره  اذ  ا ارا  إل ياتلماي  التإللي   اىتماد مشرإلع لا،وغ او التائ 

ًه ىل  ماتأ م احل الط ز ال مل ماي  او  إلأإل ات اللجما  اععميا   ااوقون ا لت اادي   (136)إل مكي
و دإلغ إلأغ حتااتدلااا،وغ اومايا  التإللياا  مشاارإلع اىتمااد   ا يرلماات تعجااز أغالثقافياا   اإلا اتماىيا  إل 

م وضاي  لا إلغ إللاجعت   (137)اومايا  علتمساحل اللجاو إلضاع ألاجا  عياع تأا    ماربر لا و 
عمليااا   لتو ااايات كات ال ااال  الاااد لاااتمنا ال رياااا العاماااز اععاااين ل اجاااراص م ا يرلماااتتم ياااذ  التائااا 

  (138)إلإيوا ن  إلدىمن  اللجو  ملتمسحل،و   اي    شأغماي  او

مراكاااً  يف ضااا ايا ا جتاااارياااتاع ىااان للقناااا ر قاااون ار،سااااغاععميااا  حبإلأىر ااات اللجمااا   -68
 داريااا ارالمتيااااات  ا يرلمااات تعااات   اااأغ م وضاااي  لااا إلغ التائااا إلأإل ااات   (139)ارىالااا  اعاالااارة

 التاىي  إىل دم  مساأل التو يات أيتت إل  وللنجرة من أاز  اي  ض ايا ا جتار  الاشر اوالي 
  (140)اللجو  اعتعلق  مبلتمسحل ي يرلمتممع ا جتار  الاشر يف السياسات اآ

ًايف لا إلغ التائا  م وضي ت ر اإل  -69 عاتاحل  اعتعلقا   اعساا ز اعساتمر مبعاجلا  ا يرلمات  االت
  (141)ا،عتايف اجلمسي   ال  ت تيتلإارا    وضعاجلمسي و إلأإل ت 

 ال ق في التنمية والقضايا البيئية -مي  

أىر اات اعقااررة اةا اا  اععمياا   اعااتافع  ىاان  قااون ار،ساااغ ىاان ارتيا نااا للماااادرات ا اماا   -70
  (142)السياس  اةاراي  إلاعساىتة ارمنا ي اعتخذة وماي  اعتافع  ىن  قون ار،ساغ يف ااي 

 حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرهاب -نون 
أغ إل "و تعري اص "ل ىما  اررها يا  ا يرلمت تمع أغ أإل ت اللجم  اععمي  حبقون ار،ساغ  -71
  (143)يف إلاا  احملجم  اجلما ي  اةا   تمور
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