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جتميع بشأن ليختنشتاين
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أ َّ
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق ااارير هلئ ااا املضاه اادا
واإلجراءا اخلاص و غريها من واثئق األمم املتحاد اا اللال  ،وهاو مقا مد شاك ماوج
قلداً ابحلد األقلى لضدو الكلما

اثنيا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()2( )1

رحبا اال اللان ا ا املضنل ا ا تقا ااوق اإلنسا ااان بتلا ااديق لل تنوا ااتاين عا ااا  2017علا ااى
-2
م
الربو وكااوا االيتلاااري ال اقل ا حقااوق الإب ا املتضلااق ج اراء قااد البالغااا ورحباال اللان ا
املضنل ابحلقوق االقتلاوي واالجتماعل والثقافل وجلن مناهض التضذيب بتلديق لل تنوتاين
عااا  2013عل اى الربو وك ااوا االيتل اااري امللح ااق اب اقل ا حق ااوق الإب ا املتضل اق ببل ااع األط اااا
()3
واستغالا األط اا البغاء و املواو اإلابحل
 -3ووعل جلن مناهض التضذيب واللان املضنل ابحلقوق االقتلاوي واالجتماعل والثقافلا
واللان املضنل تقوق اإلنسان لل تنوتاين إىل النظر التلديق على ا اقل حقوق األش اص
اوي اإلعاقا ا ا أ كم ا ااا أوص ا اال جلنا ا ا مناهضا ا ا التض ا ااذيب واللانا ا ا املضنلا ا ا ابحلق ا ااوق االقتل ا اااوي
واالجتماعل والثقافل أبن نظر لل تنوتاين التلديق على الربو وكوا االيتلاري للضهد الدويل
اخلاااص ابحلقااوق االقتلاااوي واالجتماعل ا والثقافل ا وعل اى اال اقل ا الدولل ا حلماي ا حقااوق لااع
الضماا املهاجرين وأفراو أسرهمأ ووعل جلنا مناهضا التضاذيب كاذلخ لل تنواتاين إىل النظار
()4
التلديق على اال اقل الدولل حلماي لع األش اص من االيت اء القسري
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ورحباال اللان ا املضنل ا تقااوق اإلنسااان بسااحب لل تنوااتاين عااا  2009حت ظهااا
-4
م
علااى املاااو  )3(24ماان الضهااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق املدنل ا والسلاساال  ،إال أ ااا الحظاال أن
لل تنو ااتاين أبق اال عل ااى حت ظاا ااا عل ااى جوان ااب هام ا م اان املا اواو  14و 17و 26م اان الضه ااد
واعتاارب اللان ا ل ااخ التح ظااا غ ااري خااروري وأوص اال لل تنوااتاين ابلنظ اار سااحبها كم ااا
أوصل أبن سحب لل تنوتاين اإلعالن املقاد ووجاب املااو  3مان الضهاد ولاوص املااو مان
()5
الدستور املتضلق بتوريث اخلالف على الضرش
 -5والحظ اال منظما ا األم اام املتح ااد للقبلا ا والضل اام والثقافا ا (اللونس ااكو) أن لل تنو ااتاين
للسل وول عضواً ولذلخ مل قد قريرها الوطين بوأن ن لذ التوصل املتضلقا أبوخااا املواتغل
()6
ابلبح ااث الضلم ااا إط ااار املو اااور الثانل ا ال ااا ا اام ال ااق م ااا ب ا ع اااما  2013و2016
ولذلخ ،شاضل لل تنواتاين علاى قاد قريار بواأن أي يإباوا واريضل أو غريهاا كاون قاد
اختذاا لضمان ن لذ الخ اللخ الدويل الذي وخع املضايري ،وا يت اق ماع اساتبلان الرصاد املتاا
()7
على اإلنقنل
 -6والحظاال م وخاال األماام املتحااد السااامل لواانون الالجئ ا أن لل تنوااتاين وقضاال
عااا  2016علااى ا اقل ا جملااس أورواب بوااأن منااع ومكافح ا الضنااز خااد امل ارأ والضنااز املن ا يل
()8
(ا اقل اسإبنبوا)
 -7ومنذ  ،2012تربا لل تنوتاين وبالغ مالل إىل م وخل األمام املتحاد الساامل حلقاوق
()9
اإلنسان ،وا الخ إىل صندوق األمم املتحد للتربعا لضحااي التضذيب

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -8أشاو اللان املضنلا تقاوق اإلنساان واللانا املضنلا ابحلقاوق االقتلااوي واالجتماعلا
والثقافلا بساان واري ئع يُنوااو منسسا وطنلا حلقااوق اإلنسااان (رابإبا حقااوق اإلنسااان) بلااد أ مااا
أعربتا عن قلقهما من أن املوارو املالل الا يللتها الدول الإبار لتلاخ املنسسا قاد ال ك اا
لتمكلنها من االخإبالا بواليتها الواسض بناا وأوصل اللانتان أبن ك ا لل تنواتاين عتاع
الرابإبا بواليا واسااض ض يا وحايا حقااوق اإلنساان ،واا فلهااا احلقاوق االقتلااوي واالجتماعلا
والثقافل ا  ،عواالاً مااع املباااوك املتضلق ا ورك ا املنسسااا الوطنل ا لتض ي ا حقااوق اإلنسااان وحايتهااا
(مباااوك ابريااس) ،و وياادها وااا يك ااا ماان امل اوارو املالل ا والبو اري و الااخ الوااأن ،شاااضل
اللان ا املضنل ا ابحلق ااوق االقتل اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا لل تنو ااتاين عل ااى الس ااضا الوق اال
املناسااب إىل احللااوا علااى اعتماااو الرابإب ا ماان قلبا املنسس ا ال رعل ا لالعتماااو التابض ا للتحااالز
()11
الضاملا للمنسسا الوطنل حلقوق اإلنسان
 -9وك اارر جلن ا ا مناهض ا ا التض ااذيب وص االتها الس ااابق أبن ُ ااد لر لل تنو ااتاين قانو ااا
اجلنائا الدايلا نلاً بوأن جرميا التضاذيب يضتربهاا جرميا قائما باذااا واا يت اق ماع املااو األوىل
م اان ا اقلا ا مناهض ا ا التض ااذيب وغ ااري م اان خ ااروع املضاملا ا أو الضقوب ا ا القاس اال أو الالإنس ااانل
أو املهلن  ،وأبن ك إورا عقواب على جرائم ضاوا أفضاا ضذيب تناسب ويإبور اجلرمي
كما أوصل أيضاً أبن ك الدول الإبر  ،مراجضااا املقبلا للقاانون اجلناائا ،عاد إيضااا
()12
التقاو
أي أفضاا ضاوا أفضاا ضذيب ألي قانون من قوان
ُ
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 -10وأعربل اللان عن قلقها إزاء عد إاتح در ئ
يب حمدو بوأن حظر التضذيب وغاري مان
ن اا القاوان ولغاريهم مان
خروع املضامل أو الضقوب القاسل أو الالإنسانل أو املهلن للمكل
امل ااوا الضم ااومل ال ااذين يضمل ااون م ااع األشا ا اص ا ااروم م اان ح ا اريتهم وملتمس ااا اللا ااوء
جمااا الإباب
واملهاجرين كما أعربال عان قلقهاا إزاء عاد ادريب أطبااء وغاريهم مان الضاامل
عل ااى م ااا ج اااء ولل ا التقل ااا والتوفل ااق ال ض ااال بو ااأن التض ااذيب وغ ااري م اان خ ااروع املضامل ا
أو الضقوب ا القاساال أو الالإنسااانل أو املهلن ا (برو وكااوا اسااإبنبوا) وإزاء عااد وجااوو منهالااا
حمدو لتقللم فضالل التدريب املتاا وأفار وأوصال اللانا أبن ك ا لل تنواتاين لقاا املاوا
ن اا القوان وغريهم من املوا الضمومل الذين يضملاون ماع أشا اص حماروم مان
املكل
يب علااى حظاار التضااذيب ،وجض ا برو وكااوا اسااإبنبوا
ح اريتهم وملتمسااا جلااوء ومهاااجرين ،التاادر ا
ج ءاً أساسلاً من التدريب ياصا ً للمواتغل ابملهان الإببلا لضااً وأوصال أيضااً بتإباوير و ن لاذ
()13
منهالا حمدو لتقللم فضالل مث الخ التدريب وأفر

رابعا -تنفيذذال االلتزامذذات الدولي ذذة املتعلقذذة حقذذوق اإلنسذذان م ذذع مراوذذاة الق ذذانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشتكة بني القطاوات
 -1املساواة وودم التمييز

()14

 -11أحاط اال اللان ا املضنل ا تق ااوق اإلنس ااان واللان ا املضنل ا ابحلق ااوق االقتل اااوي واالجتماعل ا
والثقافل علماً ابلتضادي الاذي أُجاري علاى املااو  283مان القاانون اجلناائا ،والاذي أخاا إىل قائما
األسااباع الااا ُظظاار التملل ا علااى أساسااها ،وأعربتااا عاان أس ا هما لضااد وجااوو و اري ئع شااام ئ ملكافح ا
التملل لل تنوتاين و الخ الوأن ،أوصاتا ابعتمااو واري ئع شاام ملكافحا التمللا يتضامن لاع
أسااباع التملل ا ا ظااور  ،وأيت علااى اكاار التملل ا املباشاار وغااري املباشاار علااى حا ئاد س اواء ،وياان علااى
()15
وسبُ انتلا ئ للاحل الضحااي ،كما أوصتا بك ال ضملم إببلقه
ن لذ دابري ياص منقت ُ

 -12وأحاطل اللان املضنل تقوق اإلنسان علماً وا اختذ ه لل تنوتاين مان ادابري لتحسا
املساااوا ب ا اجلنس ا  ،مإال أ ااا الحظاال بقلااق أن لل تنوااتاين قااد أصاادر إعااالمً م اااو أ ااا
مل ساار أحكااا املاااو  3ماان الضهااد ابعتبارهااا وااك عائقااً أمااا ماواو الدسااتور املتضلقا بتوريااث
اخلالف ا علااى عاارش األمااري احلاااكم ،وهااو أماار يُنظمااه قااانون ياااص قااائم بذا ااه وأعرباال اللان ا
باادورها عاان مواااطراا بواعااث القلااق الااا كاناال قااد أعرباال عنهااا اللان ا املضنل ا ابلقضاااء علااى
التملل خد املرأ مالحظااا اخلتاملا لضاا  (CEDAW/C/LIE/CO/4) 2011مان أن اإلعاالن
()16
املتلور ابإلطار الضا للمساوا
قد ينفر سلباً على الت ا الدول الإبر
َّ

 -13والحظال اللونساكو أن قاانون الإب ولا والوااباع ( )2009ياوفر احلمايا لفط ااا واللااافض
()17
من التملل القائم على أساس نوا اجلنس أو الضنلري أو الراويكالل السلاسل أو الضنز
 -14والحظ اال اللونس ااكو أيض ا ااً أ ااا ق ااد أوص اال لل تنو ااتاين ،أفن اااء اجلول ا ا الس ااابق م اان
االسااتضرال الاادوري الوااام  ،ابختاااا يإب اوا إخااافل فلمااا يتضلااق ب اربام املساااوا ب ا اجلنس ا
والتنوا من أج الرفع مان شاأن التساامإل اإلفاين والاديين جمااا التضلالم ومكافحا الضناز القاائم
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علااى نااوا اجلاانس ،بوسااائ منهااا اختاااا اادابري ضللمل ا و ثقل لا والحظاال اللونسااكو عااد اختاااا
أي إجاراء حماادو لااخ اجملاااال  ،وشاااضل لل تنوااتاين علااى اعتماااو اادابري لتوااالع املساااوا
()18
ب اجلنس والتنوا وعد التملل جماا التضللم
 -2التنمية والبيئة واألومال التجارية وحقوق اإلنسان

()19

 -15أشاااو اللان ا املضنل ا ابحلقااوق االقتلاااوي واالجتماعل ا والثقافل ا ابجلهااوو الااا بااذ ا
لل تنو ااتاين س اابل مكافحا ا الرش ااو والس ااضا إىل حتقل ااق الوا ا افل و اااوي يإبا ا الته اارع
الض ا اريى علا ااى اللا ااضلد الا اادويل بلا ااد أن القلا ااق يسا اااورها بوا ااأن األفا اار ال ا اذي ُظتم ا ا أن ختل ا ااه
املنسسا الاا ت اذ مان لل تنواتاين مقاراً اا علاى لاخ اجلهاوو ،وعلاى قادر ئ
ووا أيار علاى
الوفاااء ابلت امااااا بتضبئ ا أقلااى امل اوارو املتاح ا ماان أج ا إعماااا احلقااوق االقتلاااوي واالجتماعل ا
والثقافل  ،وأوصال اللانا أبن واصا لل تنواتاين الضما علاى قويا لاخ التادابري بوساائ منهاا
جهااوو ئ
ووا
احلاارص علااى إيضاااا املنسسااا اخلاص ا للق اوان التنظلمل ا الضااروري للمسااا
()20
أير سبل مكافح التهرع الضريى ويإب التااوزا الضريبل
 -16وأوصل اللان أبن يد لل تنوتاين درجيلاً ربعااا للمساعد اإلمنائل الرمسل  ،بغارل
حتقل ااق االلت ا ا ال اادويل بت ل اال  0.7املائ ا م اان ويله ااا الق ااوما اإل ااايل لتل ااخ املس اااعد ،
احلقوق املنلاوص عللهاا الضهاد،
كما أوصتها أبن ُدر سلاستها جماا التضاون اإلمنائا
ا
()21
وا الخ إجراء قللم لففر على حقوق اإلنسان ،بوك ات

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن ولى شخصه

()22

 -17أشاو جلن مناهض التضذيب بلل تنوتاين لضاد ساال أي اوعااءا عللهاا ابلتضاذيب
من ااذ انض اامامها إىل ا اقلا ا مناهضا ا التض ااذيب والسا اقا لالتها املضلنا ا بض ااد التس ااامإل مإبلقا ااً م ااع
التضااذيب( )23إال أن اللانا أعرباال عاان قلقهااا ماان أن االسااتنإباقا الااا ُعريهااا الواارط بضااد إلقاااء
ح اااال حم اادو ي اان علله ااا
اا لقائل ااً ابلل ااو والل ااور وإمن ااا ُس ااا فقا ا
الق ااب ال ُس ا َّ
ا تاا
القانون ،مث حاال استنإباق القاصرين خحااي اجلرائم اجلنسل أو عندما يكاون الوا
()24
ئ
ئ
ا تا
يإل من الو
متضاون أو ظهر علله عالما االن ضاا،
غري
وبإبلب صر ئ
األماااكن املتاحا السااان الااوطين وهااو أماار
 -18وأعرباال اللانا عاان قلقهااا إزاء الاانق
ياانفر ساالباً علااى عم ا الساااناء وأنوااإبتهم القفلهل ا وأوصاال أبن عااد لل تنوااتاين ح االً ح ا
()25
ضمن للساناء الضم وأنوإب القفله لسرياً لضووام إىل احللا االجتماعل

 -19وأحاطل اللان علماً ابلق لبا املت ذ لل ل ب النسااء والرجااا وبا األحادال والباالغ
الساون ،إالم أن القلق ال ي اا يساورها من عد ال ل وايا الساان الاوطين با السااناء املادان
واألشا ا اص املوج ااووين ره اان احل اابس االحتل اااطا ،وك اارر وص االتها أبن ب ااذا لل تنو ااتاين م ي ااداً م اان
()26
اجلهوو سبل ك ال ال ل ب ا تا ين السان على النحو املناسب

ورحباال اللانا املضنلا تقااوق اإلنسااان عاااو قلاالم نظااا اإلصااال والتهااذيب وأقاار
-20
م
وا يضقل لل تنوتاين من حتداي فلما يتضلق بسض الساان الاوطين وخارور اال ااق ماع بلادان
جم اااور عل ااى إيا اواء حمتاا ا ين يقض ااون عق ااواب أط ااوا أم ااداً بل ااد أن اللانا ا الحظ اال بقل ااق أن
4
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االعتماو على نظا إصال وااذيب اتباع لدولا أيار يضاين الواقاع أن لل تنواتاين تقار إىل
وسااائ مراقبا ااارو عاال حمتا يهااا الااذين يقضااون عقااواب أطااوا أمااداً وأوصاال اللانا أبن
نظر لل تنوتاين إمكانل استضرال إطارها التوريضا القائم الذي يانظم االحتاااز اخلاار ،
()27
لكا در فله نلاً يتلإل لسلإبااا ولآللل الوقائل الوطنل زاير ا تا ين اخلار
ورحباال اللان ا نواااء جلن ا اإلصااال والتهااذيب الااا اانوي أيض ااً وور اللل ا الوقائل ا
-21
م
الوطنل ا ووجااب الربو وكااوا االيتلاااري ال اقل ا مناهض ا التضااذيب ،كمااا رحباال ابلضم ا ال ااذي
ضااإبلع بااه وزار الواانون الدايللا والضدال ا واالقتلاااو ألجا إورا ضريا ئ
از للتضااذيب القااانون
اجلنااائا ميتث ا للمضااايري الدولل ا وأوصاال أبن واارا لل تنوااتاين عمللااا واااور واختاااا ق ارار
بوااأن مراجض ا قانو ااا اجلنااائا ،وبساان حظاار التضااذيب ووجااب ن ا يتقلمااد ابملاااو  7ماان الضهااد
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنل والسلاسل وابملضايري املضق هبا ووللاً ،ومن لتها إلغاء أي قانون
قاوئ ينإببق علاى املالحقا علاى مثا لاخ اجلارائمأ وك الا وجاوو قللا مساتقل مان وايا النظاا
القااانوين الضاااوي ،لكنهااا من لاال عاان الواارط  ،كااا حت لمقاق اوعاااءا التضااذيب وسااوء املضامل ا أ
كم ااا أوص ااتها بك الا ا أن ي اان الق ااانون كم ااا ينبغ ااا عل ااى مالحقا ا م اار كى مثا ا ل ااخ األفض اااا
واملوقك مضهم فلها أما ا اكم اجلنائل الضاوي وعلى إواناتلهم علاى واو يتناساب ويإباورا لاخ
()28
األفضاا ،وأن ين على سب انتلا للضحااي وألسرهم وم إعاو االعتبار والتضوي
 -2احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()29

 -22أوصاال اللان ا املضنل ا ابلقضاااء علااى التملل ا خااد امل ارأ أبن ضتمااد لل تنوااتاين اادابري
القشاالحا لوااغ
منقت ا ياص ا ماان قبل ا احلل ا القانونل ا ونظااا التكااافن ب ا اجلنس ا
مناصب ا لئا احلكومل وإيضاا عويا األحا اع السلاسال لوارط حتقلاق التمثلا املتسااوي
للرجاااا والنساااء هلئااااا الدايللا و قاوائم املرشااح  ،وبا ايو عثلا النساااء مناصااب صاانع
()30
القرار واي ا لئا املنت ب وا لئا السلاسل املضلمن
ورحبل اللان املضنل تقوق اإلنسان ابجلهوو اجلباار الاا باذلتها لل تنواتاين مان أجا
-23
م
إعاااو نظاالم الضالق ا ب ا الدول ا واجلماعااا الدينل ا بغاارل ك ال ا املساااوا املضامل ا للإبوائااز
الدينل ا لضلهااا بلااد أن القلااق ال ي ا اا يساااورها بوااأن ضااذر التوص ا إىل ا اااق واي ا بلااديات
ابرز من أج ضدي الدستور وإزاء ماا مام عان الاخ مان اوو ابلنساب للإبوائاز الدينلا عادا
الإبائ ا ا الكافوللكلا ا وأوص اال اللانا ا أبن ض اااعز لل تنو ااتاين جهووه ااا م اان أجا ا التوصا ا
ال اااق واي ا لن اخ البل ااديت م اان أج ا ض اادي الدس ااتور ،وبك ال ا ااوفري التموي ا للمنظم ااا
الدينل التابض جلملع الإبوائز الدينل على أساس املساوا وأمال يقتلر الخ التمويا علاى اجلهاوو
الراملا إىل إوماا األقللاا الدينلا أ وأوصاتها أيضااً أبن ك ا املضاايري ا ا مدو لالعاقا ابألواين
حري ا الدين واملضتقد وحري التضبري عان الادين أو املضتقاد إماا بواك فاروي أو ااعا ماع قيارين،
()31
ال ضاءين الضا واخلاص ،و الضباو أو االمباا أو املمارس أو التضللم
 -24والحظل اللونسكو أن وساتور لل تنواتاين يان علاى حريا التضباري املااو  40مناه،
بلد أن التوهري ال ي اا يُضترب جرمي ووجب القاانون اجلناائا ويضاقااب عللاه ابلساان ملاد قاد بلاغ
فالل سنوا بتهم ار كااع جارائم ضاد قاذفاً وشااضل لل تنواتاين علاى نا ا صا اجلار عان
()32
التوهري وعلى إوراجه القانون املدين وا يت ق مع املضايري الدولل
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 -3حظر مجيع أشكال الرق

()33

 -25أعربل جلن مناهض التضذيب عن قلقها إزاء احتماا التغاخا عن ل
خضز حاا النسااء
وال تلا ملتمسا اللاوء واملهاجرا ومن أ ن قد يقضن خحااي االعار وأوصال اللانا أبن
ك ا ا ا لل تنوا ا ااتاين ا با ا اااا إج ا ا اراء يراعا ا ااا االعتبا ا ااار اجلنسا ا ااا مسا ا ااائ اللاا ا ااوء ويسا ا ااتالب
لالحتلاجااا اخلاص ا للنساااء وال تلااا خااحااي االعااار أو الل اوايت قااد يقضاان خااحااي وأوصاال
يب علااى حتديااد خااحااي
أيض ااً أبن اوفمر لل تنوااتاين ألف اراو الواارط وملااوا ا وائاار ا ااار التاادر ا
()34
االعار والضنز القائم على نوا اجلنس وعلى كل ل مضاجلتهما

 -4احلق يف اخلصوصية واحلياة األأسرية

()35

 -26الحظاال اللان ا املضنل ا ابحلق ااوق االقتل اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا ا وائ اار ا ا اار
املتمث وراس ك حال علاى حاد  ،وأوصال أبن ساتضرل لل تنواتاين الواروط املإبلوبا للاام
مش أُسر األفراو من غري رعاايها ،وأبن لغا أي شارط مان شاأنه أن يانوي إىل عللا غاري مباشار
علاى أسااس اإلفنلا أو اجلنساال أو اللغا  ،ويضإباا األولويا امل مشا األسار لإلملاا ابللغا األملانلا
قب ا الوص ااوا إىل لل تنو ااتاين ،وأبن واص ا استكو ااا س ااب لس ااري ان اادما األف اراو م اان غ ااري
()36
رعاايها وأسرهم ،بضد ملم مشلهم ،لل تنوتاين

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف ومل وادلة ومواتية

()37

 -27أعرباال اللانا املضنلا ابحلقااوق االقتلاااوي واالجتماعلا والثقافلا عاان قلقهااا ماان التقااد
لل تنوااتاين ،وهااا ال اااو الااا
ا اادوو الااذي أُحاارز سا ملد ال اااو الروا ااب با اجلنسا
تسع مع قد الضمر وأعربل عن قلقها أيضاً من كون عدو النساء الواائز بنلاز الادوا
أو القإباعااا األق ا أج اراً أكثاار ماان عاادو الرجاااا وماان اسااتمرار ال ل ا املهااين حسااب نااوا
اجلاانس وأوصاال اللانا أبن واااع لل تنوااتاين ااوفري اادر ئ
يب للنساااء امللاااوين غااري التقللديا
و اجملاال الا اوفر ان فرصااً التقاد املهاين ابملسااوا ماع الرجاااأ وأبن ت اذ ادابري أكثار
فضالل من أج التلدي للتملل املهين والقإباعا حسب نوا اجلنسأ وأبن ت اذ ادابري مناساب
إل اااء القوالااب النمإبلا املتضلقا باادور اجلنسا وللتوااالع علااى قاساام املساانوللا ابملساااوا با
الرج ا وامل ارأ األساار واجملتمااع ،بوسااائ منهااا زايو ااوفري ياادما رعاي ا األط اااا بتكاااللز
مضقول ومنإل إجازا األبو واإلجازا املدفوع األجر لالعتناء ابألبناءأ كما أوصل أبن قاوي
ادابري املاراو هبااا وااالع االساات او ماان ر لبااا الادوا املرنا ل ائااد كا ماان النساااء والرجاااا
التا ا
()38
القإباع اخلاص والضا
 -2احلق يف الضمان االجتماوي

()39

 -28الحظ اللان املضنل ابحلقوق االقتلاوي واالجتماعل والثقافل ما أُجري من ضاديال
واريضل ماانيراً ،إال أن القلااق ال يا اا يساااورها إزاء القلااوو الااا حتا مد ماان حلااوا األفاراو ماان غااري
رعااي لل تنوتاين على م ااي املساعد االجتماعل  ،حلث إن مركا هم كمقلما وائما قاد يكاون
رهناً ود اعتماوهم على لخ امل ااي وأوصل اللان أبن ك لل تنوتاين للمقلم الادائم
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فلهاا عكاانهم ماان التمتااع التااا تقهاام الضاامان االجتماااعا وون يااو ماان فقاادان مركا هم ماان
حلااث اإلقاما بساابب اعتماااوهم علااى املساااعد االجتماعلا و ويل ااً لتلااخ الغايا  ،يُوصااى أيض ااً
()40
وياا التضديال الضروري على املاو  49و 69من قانون األجانب
 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()41

 -29ضرع اللان عن أسا ها ألن البلاام اإلحلاائل وغريهاا مان ملااور املضلوماا بواأن
البإبالا غااري ملاان حسااب اإلعاق ا أو األصا القااوما والحظاال اللان ا اادين مضاادا البإبال ا ،
إال أ ااا أعرباال عاان قلقهااا ماان أن مضاادال البإبالا أعلااى نساابلاً صا و الوااباع واألجانااب
والنساء ،ال سلما منهم من ينتما إىل أقللا وأوصال أبن عماع لل تنواتاين بلاام إحلاائل
بوأن البإبال كون ملن حسب األص القوما واإلعاق ونوا اجلنس وال ئ الضمري وأوصل
كذلخ أبن كثز لل تنوتاين جهووها سبل ي مضدال البإبال مع إيالء أ ل ياص
()42
للماموعا املذكور أعال
 -4احلق يف الصحة

()43

 -30الحظاال اللان ا املضنل ا ابحلقااوق االقتلاااوي واالجتماعل ا والثقافل ا مااع التقاادير اجلهااوو
الااا بااذ ا لل تنوااتاين ماان أجا مكافحا ضاااطا امل اادرا والتبااغ والكحااوا ،فضلااى الاارغم ماان
النتااائ اإلجيابل ا الااا أمثرهااا اختااااُ اادابري ش ا لبق ا اا القلااق يساااور اللان ا ألن اسااتهالا الضقاااقري
املمنوع قد زاو وأوصل اللان أبن واص لل تنوتاين ن لذ برام التوعلا ابأليإباار اجلسالم
الا يو مكلها على اللاح ضااطا امل ادرا  ،كماا أوصاتها بتكثلاز جهووهاا سابل احلاد مان
امل اطر املر بإب ابستهالا الضقاقري وأوصتها بتوفري ما يناسب من رعاي صاحل ويادما الادعم
()44
الن سا وإعاو التأهل ملست دما الضقاقري ا تاج إىل لخ اخلدما
 -31والحظل جلن مناهض التضذيب ساض الساان الاوطين وقدر اه اإليوائلا  ،إال أ اا أعربال
عان قلقهااا مان اسااتمرار عاد ااوفري امار ئ
ل أو أي مسانوا طااى قيار باادوا كاما هناااا وأعرباال
عن قلقها أيضاً ألن موا ا السان هم من يوزا األووي على األش اص ا روم من حريتهم
وأوصاال اللانا أبن نظاار لل تنوااتاين ضلا اارل أو غااري ماان املساانول الإببلا ماان أجا
احل اظ على سري املضلوما الإببل  ،و بللغ طلبا ا تا ين احللوا على فحا طاى ،ومراقبا
امل وم  ،وخمان عد قد األووي للساناء إال من قلب موا طبل منهل وا يت ق مع
املضااايري الدولل ا وأوصاال أيض ااً أبن صضااع لل ح ا علااى يااد طبلااب مسااتق لا ُاع األش ا اص
()45
الذين يديلون أي منسس سانل غضون  24ساع من وصو م
ورحباال اللان ا املضنل ا تقااوق اإلنسااان بتل اريإل لل تنوااتاين الااذي جاااء فلااه أن األحكااا
-32
م
ورحباال عاااو النظاار القااانوين اجلنااائا املتضلااق
اجلنائل ا املتضلق ا ابإلجهااال ال ُن َّ اذ الواقااع ،م
بتار النساء اللوايت يسض إىل اإلجهال بلد أن القلق ا يساور اللان بوأن الظرو املقللماد
الاا يسامإل فلهااا القاانون اااء احلما وال ساالما عاد وجااوو أي اساتثناء حاااال فباو اعااتالا
قا لد اجلن وأوصال اللانا أبن ضادا لل تنواتاين واريضااا املتضلقا ابإلجهاال حا تالإل
اساتثناءا إخااافل ماان احلظاار القاانوين لإلجهااال ،وماان لتهااا حااال فبااو وجااوو اعااتالا قا ا
لد اجلنا  ،والاخ حا ضامن احلمايا املناساب حللاا النسااء وصاحتهنأ كماا أوصاتها أبن ك ا
()46
احللوا على مضلوما واخح بوأن اخللارا املتاح بدالً عن إ اء احلم طوعاً
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 -5احلق يف التعليم

()47

 -33الحظاال اللونسااكو ُش اإل املراجااع فلمااا يتضلااق ابلنلااوص القانونل ا الااا تناااوا احلااق
التضللم خمن اإلطار القانوين الوطين ،كما الحظل أن احلق التضللم ال ظظاى ابعاقا صاريإل
ال الدستور وال قانون املدرس وأوصل أبن كرس لل تنوتاين احلاق التضلالم إطارهاا
القا ااانوين الا ااوطين و الدسا ااتور و قا ااانون املدرس ا ا وا مكا اار أب ا ااا ،أفنا اااء اجلول ا ا السا ااابق ما اان
االستضرال الدوري الوام  ،كانل قد أوصل أبن قو لل تنوتاين وإبوا إخافل فلما يتضلق
با اربام املس اااوا ب ا ا اجلنس ا ا والتن ااوا ،وابلرف ااع م اان ش ااأن التس ااامإل اإلف ااين وال ااديين التضل االم
ومكافحا الضنااز القااائم علااى نااوا اجلاانس بوسااائ منهااا التاادابري التضللملا بلااد أن أي إجاراءا
حماادو ه ااذ اجملاااال مل ُت ااذ ،حسااب عل اام اللونسااكو ،ال ااا الحظاال أن ااه ابإلمك ااان زايو
()48
والضها على اعتماو دابري لتض ي املساوا ب اجلنس والتنوا وعد التملل التضللم
 -34واا القلاق يسااور اللانا املضنلا ابحلقااوق االقتلااوي واالجتماعلا والثقافلا إزاء قلا عاادو
التالملذ اوي يل ل مهاجر ابملقارن مع غريهم املستواي الضللاا مان التضلالم الثاانوي والحظال
أن لل تنوااتاين قااد شاارعل ااوفري التضلاالم اجلااامع لفط اااا اوي اإلعاق ا  ،إالم أن القلااق يساااورها
ألن بضا األط اااا اوي اإلعاقا ال ي الااون يااذهبون إىل ماادارس ماان نااوا ياااص وأوصاال اللان ا
أبن ضااال لل تنوااتاين مسااأل قلا عاادو األط اااا اوي يل لا مهاااجر مقارنا ً بغااريهم املسااتواي
األعلااى ماان التضلاالم الثااانوي كمااا أوصااتها ابسااتضرال مضااايري التلاانلز الااا يُضتمااد عللهااا وجلااه
التالملااذ إىل خمتلااز املسااارا التضللملا وااا الااخ الرفااع ماان الساان ا اادو النقإباااا التالملااذ عاان
املدرس ا أ وأوصااتها أيض ااً وواصاال قوي ا ال اربام التضللمل ا القائم ا الرامل ا إىل إومااا األط اااا اوي
يل ل ا مهاااجر أ وب ا ايو ااوفري ضلاالم جااامع جلملااع األط اااا اوي اإلعاق ا بوسااائ منهااا ختلاال
()49
املوارو من أج وفري السكن الالئق والتدريب املهين اإلخا للمدرس

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -1النساء

()50

 -35أعربل اللان املضنل ابحلقوق االقتلاوي واالجتماعل والثقافل عن قلقهاا إزاء عاد وجاوو
قللا حماادو لتض ي ا املساااوا ب ا اجلنس ا والحظاال بقلااق أيض ااً اسااتمرار األووار والقوالااب النمإبل ا
األساار واجملتمااع وقل ا ا عاادو النساااء الل اوايت يوااغلن مناصااب
التقللدي ا ا اادو لك ا ماان اجلنس ا
سلاسل ومناصب صنع القرار وأوصل أبن واص لل تنواتاين ن لاذ التواريضا املتضلقا ابملسااوا
ب اجلنس وإنواء قلل فضال للرصد والتقللم من أج خمان قلالم لاخ الضمللا خاوء جمموعا
واخااح ماان املنش ارا أ بوخااع سلاساال شااامل و ن لااذها برفق ا اادابري مبا ل
ااور ووائم ا للتغلااب علااى
أشكاا السلوا النابض من القوالب النمإبل بوأن وور ومسئوللا كا مان املارأ والرجا األسار
()51
و اجملتمعأ وبرصد أفر التدابري املت ذ على لور األووار اجلنسانل
 -36والحظل جلن مناهض التضذيب مع التقدير التضديال الاا أويلتهاا لل تنواتاين علاى
قانو ا اجلنائا وقانو اا اجلناائا املتضلاق ابجلارائم اجلنسال و ادين مضادا وقاوا الضناز املنا يل ،إالم أن
القلق يساورها بسبب عد وخع أي يإب ملتابض يإب الضم الوطنل املتضلق ابلضنز على املارأ
عا  2006وأوصل اللان أبن ضتمد لل تنوتاين يإب جديد ملتابض يإب
الا اعتُمد
()52
الضم الوطنل
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 -37وأشاو اللان املضنل تقوق اإلنسان ابلضم الاذي أم اه لل تنواتاين سابل ن لاذ
برو وك ااوا اس ااإبنبوا ن ل ااذاً اتم ا ااً والحظ اال خ اارور إجا اراء ض ااديال بس االإب عل ااى التو ا اريضا
الدايلل قب التن لذ وأوصل أبن ن ذ لل تنوتاين برو وكوا إسإبنبوا والتضديال الا أُجريال
على األحكا اا اللل من القانون اجلنائا أقرع وقل كانأ وأبن ك ا لقاا املكل ا
ن اا القانون والقضا وا ام وأعضاء النلاب الضام التدريب علاى التحقلاق أفضااا التضاذيب
()53
لع برام التدريب
وسوء املضامل والخ عن طريق إورا برو وكوا اسإبنبوا
 -38والحظا اال اللان ا ا بقلا ااق سا ااال اوا اادار
()54
االنت ااب الوطنل والبلدي منذ عا 2009
 -2األشخاص ذوو اإلواقة

عثل ا ا النسا اااء

املضا اامار السلاسا ااا

()55

 -39الحظ اال اللان ا املضنل ا تق ااوق اإلنس ااان أن لل تنو ااتاين ق ااد حقق اال ق اادماً ض ي ا
حقااوق األش ا اص اوي اإلعاق ا  ،إالم أ ااا أعرباال عاان قلقهااا ماان أن األش ا اص اوي اإلعاق ا
الوص ااوا إىل الضدال ا ا واحلل ااوا عل ااى التضل االم والضم ا ا واملو ااارك
ال ي ال ااون يلق ا اون ص ااضواب
السلاساال  ،وأعرباال عاان قلقهااا ماان ال اوارق األجااور املساامو هبااا إطااار التواريضا احلاللا
وأوصا اال اللان ا ا أبن ت ا ااذ لل تنوا ااتاين الت ا اادابري املناسا ااب ك ا ااا ك ا ا ع ا ااد التملل ا ا ح ا ااق
()56
األش اص اوي اإلعاق فلما يتضلق ابلتمتع تقوقهم
 -40وأعرباال اللانا املضنلا ابحلقااوق االقتلاااوي واالجتماعلا والثقافلا عاان قلقهااا لضااد األيااذ
و ه ااو الت اادابري التلسا اريي املضقولا ا التوا اريضا اا الل اال  ،ااا ق ااد يُس اااهم التمللا ا ح ااق
األش اص اوي اإلعاق تكم الواقع( )57و الخ اللدو ،أوصل اللانا املضنلا تقاوق اإلنساان
أبن ضتاارب احلرمااان ماان اختاااا التاادابري التلس اريي املضقول ا ل ائااد األش ا اص اوي اإلعاق ا شااكالً ماان
أشااكاا التملل ا إطااار النلااوص القانونل ا القائم ا املتضلق ا ابلتملل ا غااري املباشاار وأبن ك ا فهاام
()58
عبار "الضبء غري املتناسب" و ن لذها بلرام فلما يتضلق ابلت اما أصحاع الضم
 -3املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()59

 -41أعرب اال اللانا ا املضنلا ا ابحلق ااوق االقتل اااوي واالجتماعلا ا والثقافلا ا ع اان قلقه ااا م اان أن
الق ارارا املت ااذ ابملوافق ا علااى طلبااا مل مش ا األُساار الااا يُقاادمها أجانااب ظملااون جنساالا
ئ
بلدان أير من سويسرا أو املنإبق االقتلاوي األوروبل موروط أبن يكاون لاد الا و الراغاب
لل تنوااتاين قااد ولل ا علااى إملااا أساسااا ابللغ ا األملانل ا  ،وهااو أماار قااد
االنتقاااا للضاال
يكااون لااه أفاار علااى أصااحاع الإبلبااا الااذين كااون أزواجهاام أو مضااالوهم ماان بلاادان غااري مطق ا
ابللغ األملانل وغري قاورين علاى احللاوا علاى ئ
وروس اللغا األملانلا ألساباع ماويا أو لغريهاا
()60
من األسباع
 -42وُادرا اللانا املضنلا تقااوق اإلنسااان الضاغوط الااا واجههااا لل تنواتاين بساابب اادفق
رحب ابستحدال دابري لتوالع اندما األجاناب،
ا ار الكبري إللها مقارن وساحتها وها م
إال أ ا ُضرع عان قلقهاا مان مساأل إلغااء لااريإل اإلقاما ملان يضتمادون مضلواتهم علاى املا ااي
االجتماعلا الااا ااوق حااداً مضلن ااً مااا مل يكون اوا يضلوااون الدول ا الإباار ابسااتمرار منااذ س ا
عور سن أو أكثر وأوصل اللان أبن ت ذ لل تنواتاين التادابري الضاروري كاا ك ا أال انفر
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األحكا ااا الا ااا ا اان علا ااى سا ااحب ا ارايل اإلقام ا ا ا اان يضتما اادون علوا ااهم علا ااى امل ا ا ااي
االجتماعل ا الااذين يضلوااون فلهااا منااذ أق ا ماان س ا عواار ساان أتف ارياً جااائراً علااى ماان ظتاااجون
()61
حقلق ً إىل املساعد أو نوي إىل اقم أوخاا األش اص الضضل حا ُ م
 -43وأعرباال امل وخاال الس ااامل لواانون الالجئ ا عاان قلقهااا إزاء بض ا األسااباع اجلدي ااد
لاارف ويااوا األجانااب املسااتحدف التضااديال الااا أُجرياال علااى قااانون اللاااوء ،فضلااى ساابل
املثاااا ميكاان اعتبااار طلااب ُجلااوء غااري مقبا ئ
اتمس اللاااوء بساالوكه أنااه غااري راغااب
ا
ل
م
ار
ا
ه
أا
إاا
اوا
ُ
االندما أو غري قاور علله (املاو ()1(20ز) من قانون اللااوء)( )62وابإلخااف إىل الاخ ،مان
شااأن القلااوو امل روخا نظااا املساااعد القانونلا وقلا الدرايا جاراءا ا كما اإلواريا (وهااا
()63
هلئ ا اسااتئنافل ) أن ياانواي إىل فاارل قلااوو ال مااربر ااا علااى احلااق ساابل انتلااا فضاااا
وأوصاال م وخاال شاانون الالجئا أبن ك ا لل تنوااتاين أن يكااون عااد ماانإل مركا اللاااوء
حاااال حماادوو القااانون و الواقااع ،وأن قتلاار علااى األسااباع املبلن ا ابست اخ ا ا اقل ا
عااا  1951اخلاص ا بوخااع الالجئ ا  ،وأن ك ا وصااوا ملتمس ااا اللاااوء الكام ا إىل س اابل
()64
انتلا فضاا من القرار اللاور عن هلئ ابتدائل بوأن طلب اللاوء
 -44وأوصاال اللان ا املضنل ا ابلقضاااء علااى التملل ا خااد امل ارأ أبن إببااق لل تنوااتاين إج اراءً
موحااداً حتدي ااد خااحااي الضن ااز اجلنسااا أو الق ااائم عل ااى نااوا اجل اانس عناادما نظ اار مقبولل ا
طلبااا اللاااوء ماان حلااث الوااك أو عناادما نظاار إعاااو أصااحاع الإبلبااا  ،وأبن ك ا
حتديااد مااد االحتلاجااا إىل احلمايا الدوللا بلااورئ شااامل وااا فلهااا االعاقا بإبلبااا اللاااوء
القائم على أساس الضنز اجلنسا أو القائم على نوا اجلنس ومراعا احلال الواقضل الاا ضلواها
()65
النساء وال تلا ملتمسا اللاوء بلدا ن األصلل
ورحبل م وخل شنون الالجئ عاو وط سل أُسر سوري جلأ إىل لل تنوتاين
-45
م
ب ا ا عا اااما  2014و 2016إطا ااار نظا ااا إعا اااو التا ااوط الا ااذي وخا ااضه االحتا اااو األورو ،
والحظل أ ا قرر إعاو اوط  43ش لااً قااوم إللهاا مان اللاومن وإيإباللاا ،وصا الضوار
()66
األوائ منهم كانون الثاين/يناير 2017
 -46وأعرباال م وخاال شاانون الالجئ ا عاان قلقهااا إزاء التإببلااق املقللماد ال اقل ا عااا 1951
اخلاص ا بوخااع الالجئ ا ماان حلااث ضريااز "الالجااو" حلااث مل ظلا األش ا اص الااذين قاادموا
طلباً صحلحاً ع املكان إال على وخع وياوا منقال تق ئ
اوق حمادوو ئ مضاق هباا( ،)67بلنماا
مل يُضااق ابألش ا اص الااذين فااروا ماان الن اعااا والضنااز املستوااري بل ا تهم الجئ ا ومل ظلاالوا
ورفضاال طلبااا اللاااوء الااا قاادموها و لق اوا أواماار ابإلبضاااو ،وهااا
علااى وخااع احلماي ا ال رعل ا ُ
أواماار جاار وقااز ن لااذها عندئا ئاذ ألن عمللااا إبضاااوهم اعتُاارب "غااري مضقول ا " بساابب الن ا اا
والضن ااز اجلا اااري وأوصا اال م وخ اال شا اانون الالجئ ا ا أبن ض اادا لل تنوا ااتاين قا ااانون اللاا ااوء
واألجانب والقوان التنظلمل املتضلق بهأ وأبن ك حلاوا الالجئا املوجاووين علاى أراخالها
علااى حااق اللاااوء والتمتااع ورك ا اللاااوء وفق ااً ملااا اان عللااه اال اقل ا أ كمااا أوصاال أبن إببَّ اق
اال اقل ا علااى و ا ئو شااام وااا يتموااى مااع املضااايري الدولل ا املضمااوا هبااا حالل ااً ،ح ا فلمااا يتضلااق
ابألش ا اص ال ااارين م اان االخ ااإبهاو س االاق الن ا اا والضن اازأ وأبن س ااتحدل وخ ااع احلمايا ا
ال رعل  ،املو وا ئ
تقوق مضاول حلقوق الالجئ  ،ل ائد األفراو ا تاج للحمايا الدوللا الاذين
()68
ال سري عللهم بنوو اال اقل
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 -47والحظ اال م وخ اال ش اانون الالجئا ا أن مل مشا ا أُس اار الالجئا ا مقل ااور عل ااى األزوا
واألط اااا القاصا ارين (ق ااانون اللا ااوء ،امل اااو  )39فاألشا ا اص ال ااذين ويلا اوا إىل لل تنو ااتاين
بلااور منقت ا ال ميكاانهم طلااب مل مش ا األُساار إال بضااد فااق انتظااار مااداا فااالل ساانوا  ،وفق ا
عناادما تاوافر فاالهم لااع الوااروط اإلخااافل ومنهااا ،علااى ساابل املثاااا ،عااد االعتماااو علااى ما ااي
الرفااا االجتماااعا (الالئح ا التنظلمل ا املتضلق ا بقااانون اللاااوء ،املاااو  )23فااال ظااق مللتمسااا
اللا ااوء مل مشله اام أبُس اارهم وأوص اال م وخ اال ش اانون الالجئا ا أبن ك ا ا لل تنو ااتاين جلمل ااع
األش اص ا تاج إىل حاي وولل احللوا ال ضلا على مل مش األُسر عن طريق ضادي قاانون
()69
اللاوء واألجانب وقوانلنه التنظلمل وعن طريق إزال الضقبا اإلواري
 -48وأعرب اال جلنا ا مناهضا ا التض ااذيب ع اان قلقه ااا ألن خ ااحااي الضن ااز اجلنس ااا وغ ااري م اان
أشااكاا الضنااز القااائم علااى نااوا اجلاانس قااد يااتم ،الواقااع ،عاااهلُهم أفناااء ال ااق الااا سااتغرقها
إجاراءا قرياار وخااع اللاااوء وأوصاال أبن ك ا لل تنوااتاين ا باااا ا ئ يُراعااا البضااد اإلنساااين
أفناااء ال ااق الااا يسااتغرقها إجاراء حتديااد وخااع اللاااوء وهااو ا مي مكان ماان التضاار علااى خااحااي
()70
الضنز اجلنسا أو القائم على نوا اجلنس
 -4ودميو اجلنسية
 -49الحظاال م وخاال شاانون الالجئ ا أنااه ال يوجااد إج اراء عناالس ملساار ل ائااد الالجئ ا
واألش ا اص عاادميا اجلنساال  ،علااى وااو م اا قتضااله املاااو  34ماان ا اقل ا عااا  1951اخلاص ا
بوخع الالجئ واملاو  32من ا اقل عا  1954بوأن وخع األش اص عدميا اجلنسل  ،كما
الحظ اال أن ش ااروط األهلل ا للتان االس املإبل ااوع وافره ااا الالجئ ا ه ااا ن س ااها املإبلوب ا م اان
غااريهم ماان األجانااب ،وأن ن ااس وواعااا القلااق ظهاار فلمااا يتضلااق ابألش ا اص الراشاادين عاادميا
اجلنسل والحظل م وخل شنون الالجئ أيضااً أن قاانون اجلنسال يتضامن أحكامااً للحاد مان
حال ا انضاادا اجلنساال ص ا و األط اااا ،بلااد أن مث ا خاامام ال لااى الت امااا لل تنوااتاين
الناشاائ عاان ا اقلا عااا  1961بوااأن ي ا حاااال انضاادا اجلنساال  ،وأن عناالس األشا اص
املولووين الدول الإبر  ،الذين يُلبحون عدميا اجلنسل إن مل ُعنلمسهم لل تنوتاين ،علاى سابل
املثا اااا ،موا ااروط ابإلقام ا ا القانونل ا ا (قا ااانون اجلنسا اال  ،امل ا اواو (5ع)(()1ع) و(4ه) ابإلخا اااف
إىل ش ا ئ
امل ااايل وبس االوكه و لا ارفا ه ،و ااا ال ااخ س اااله اإلجرام ااا
اروط شا ا تضل ااق بوخ ااع الوا ا
امللسا ار
(امل اااو (4ع)) وأوص اال م وخ اال ش اانون الالجئا ا أبن ُنو ااو لل تنو ااتاين قللا ا للتان االس َّ
ل ائا ااد الالجئ ا ا واألش ا ا اص ع ا اادميا اجلنس ا اال وا ااا يت ا اق م ا ااع أحكا ااا ا ا اااقلا ع ا ااا 1951
وع ااا  ،1954وأبن ع اانإل اجلنس اال لقائل ااً لفط اااا املول ااووين لل تنو ااتاين ال ااذين يُل اابحون
()71
عدميا اجلنسل إن مل ُعنلمسهم لل تنوتاين ،والخ وفقاً ملبدأ مراعا ملاحل الإب ال ضلى
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
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