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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون التاسعةالدورة 
 2018كانون الثاين/يناير   15-26

 عن لكسمربغجتميع للمعلومات   
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  تقرير  

 علومات أساسيةم -أوالا  
 ، مع مراعاا  ووريا 16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 ضاهاااداتهعئاااات ام الشااااموا والتقريااار لمعاااع للمضلوماااات الاااوارو     قااااريراالساااتضرال الااادوري 
مااوج   م   شاا و  واإلجااراتات اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  امتةااد   ات ال اال ، وهااو مقااد  

  قعُّداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لماتا

قااوق نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حل -اثنياا  
 ( 2)(1)اإلنسان

أو ت جلن  القضاات علاى التمععا  الضن اري وجلنا  حقاوق ال تاو  ن   ادق ل سام    -2
ماياااا  لدولعاااا  حلعلاااى  اااا وا حقااااوق اإلنساااان الاااا، و  نضاااا  اللعااااا بضااااد، ومااااأل بعنااااا اال تاقعاااا  ا

لضماااااي   بشاااا ن امجعااااع الضماااااي امااااااجريأل وأاااااراو أسااااره  وا تاقعاااا  من ماااا  الضمااااو الدولعاااا حقااااوق
 ا (3)(189)رق   2011 امن لعني،

وأستت جلن  حقوق ال تو  ن ل سم  ، ر   التو عات ال، قدمتاا اللجن    وقات  -3
ق ال تاو، والا، ماأل ا تاقعا  حقاو  15و 7و 6و 2سابح، ال   اي  تمسك بتةت اهتا علاى اماواو 

لسااابق   ااعاهتا ا و يباادو بضضاااا مناقضاااً   اارال ومقا ااد اال تاقعاا ا وكااررت جلناا  حقااوق ال تااو 
 ا (4)ال، حتث اعاا ل سم   على الن ر   سةب حتت اهتا على اال تاقع 

و  عاات ل ساام   غبااالة مالعاا  متو ااع  ا ماا  امتةااد  السااامع  حلقااوق اإلنسااان   كااو  -4
 ا 2017و 2013سن  ما بني عامي 
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 (5)اإلنساناإلطار الوطين حلقوق  -اثلثاا  
 ن اجمللااس الااوألج لبجانااب،  لااى التمععاا  الضن ااري عااأل أسااتااأعرباات جلناا  القضااات ع -5
نشاا  مناااذ وقااات قرياااب و اااد ةو واليااا  اللجنااا  اصا ااا  الدااماا  م ااةااا  التمععااا  الضن اااري و نااا  ام

اساااتبدبا بلجنااا  مضنعااا  ابإلوماااار و  ااااار التااارن، وهاااو أمااار يااارج   أن  اااد ماااأل ن ااااق التمععااا  
عمااو اجمللااس الااوألجا وشااجضت جلناا  القضااات علااى التمععاا  الضن ااري ابعتبااارأ مساا ل  مااأل  اامع  

الضن ري ل سم   على الن ر   العاو   وزيع  الحعات اللجنا  اصا ا  الدااما  الساابق   وزيضااً 
 ا (6) ااظ على ن اق مس ل  التمعع  الضن ري

و رحاااب جلنااا  حقااااوق ال تاااو ابلضمااااو الاااذي أة  اااا  اللجنااا  االستشاااااري  امضنعااا   قااااوق  -6
نسااااان اعمااااا يتضلااااح  قااااوق ال تااااو، الال أاااااا  ضاااار  عااااأل قلقاااااا  ن اللجناااا  امااااذكور  و  اااا و و اإل

ابحل اانت الالزم  ل ي  روي عملاا   امتثاي كامو للمباوئ امتضلقا  غركا  امرسساات الوألنعا  
 لتض ي  حقوق اإلنسان ومحايتاا )مباوئ ابريس(ا 

الااذي  نجاا أ جلناا  ام اااو امضنعاا   قااوق ال تااو، والح اات اللجناا  نتساااا مااع التقاادير الضمااو  -7
الال أن القلاااح يسااااورها بشااا ن مااادا الشاااتااع  واحلعااااو   عملعااا  ا تعاااار راعسااااا وأعضااااااا و ضععااانا ا 

 ا (7)تاي  اموارو امخ    لتلك ابعئ واضالً على  لك، كررت اللجن  اإلعرا  عأل قلقاا مأل عدم ك
ع التقادير ننشاات ام تاب الاوألج لل تاو وننشاات هعئا  وأحاألت اللجن  نتُساا علمااً ما -8

 نسااااعح مشاااالك  بااااني الااااوزارات مضنعاااا   قااااوق ال تااااوا بعااااد أن اللجناااا  أعرباااات عااااأل قلقاااااا مااااأل 
التااادا الت امم نااا    جااااوو التنساااعح وماااأل عااادم الساااناو واليااا  وا اااة  و ات سااال    مااار  ال  

 ا (8)وامالع  ال ااع  لعروي عمل  بتضالع  ام تب ومأل أن  و ي و و ابموارو امالع  والتقنع 
والح اات اللجناا  امضنعاا   قااوق ا شااخان  وي اإلعاقاا  بقلااح أن امرسسااات امساارول   -9

عأل ر د التمعع ، غا اعااا اجمللاس االستشااري حلقاوق اإلنساان ومركا  امسااوا    امضاملا ،  تتقار 
ساعما التمععا  امتضادو أو  متضلق  ابلتمععا ، والال  اال ت ان القانوين ام لو  مضاجل  الش اوا ا

التمعع    الق اع اصان، أو  تتقر ال   الحع  ج  الشا اواا وأعربات اللجنا  عاأل قلقااا ماأل 
عدم كتاي  اموارو للقعام ابلوالايت امسند  اللعاا، ومأل  مناا  قرير عقوابت ووسااو ج  اضال ا 

االت متعع  بسبب اإلعاق ، وهو أمار قاد يضاوو   جا ت وأعربت عأل قلقاا أيضاً مأل عدم وجوو ح
 ا (9)من  ال  عدم مضرا  ا شخان  وي اإلعاق  ابآللعات اموجوو  للدااع عأل حقوقا 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مراعاااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الواجب التطبيق 

 بني القطاعات القضااي املشرتكة -ألف 
 (10)املساواة وعدم التمييا -1 

أعربااات جلنااا  القضاااات علاااى التمععااا  الضن اااري عاااأل قلقااااا ماااأل أن الااادوااع الضن اااري  ورات  -10
ار  اااا  جرمااا  ماااأل اجلاااراا  ال  ُضتااا  وراااااً مشااادواً وأو ااات  ن  ااادرر ل سااام      شاااريضاهتا 

 ا (11)اجلراا  ال،  ُر  ب بدوااع عن ري اجلنااع  اعتبار الدوااع الضن ري  ورااً مشدواً   
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( 1)1وأعرباات اللجناا   اهُتااا عااأل قلقاااا مااأل أن  ضريااص التمععاا  الضن ااري الااوارو   اماااو   -11
بشا ن امسااوا    امضاملا  ال يتضامأل مضاايم  2006 شاريأل الثااين/نوام   28مأل القانون امررخ 

ال يتسااح متااام اال ساااق مااع اماااو  ا و  مااأل ا  ااو القااومي أو اللااون أو النسااب، ومااأل   ا ناا  
 ا (12)اال تاقع  الدولع  للقضات على التمعع  الضن ري ب اا  أش ال 

وأعربت اللجن   اهُتا كذلك عأل قلقاا مأل استمرار القوالب النم ع  التمعع ي    وسااا   -12
 روي ال  التةامو على  اإلعالم اعما يتضلح بتئات مضعن  ومأل أن  لك القوالب النم ع  ب بعضتاا

 لاااك التئااااتا وأو ااات  ن  تخاااذ ل سااام    ااادابم لر اااد وسااااا  اإلعاااالم و ن متناااع انتشاااار 
القوالب النم ع  السلبع  اعماا يتضلاح بتئاات الةنعا  بضعنااا، ماع احالام امضاايم الدولعا  امتضلقا   ريا  

وععا  غضامون اال تاقعا  ال ةاا    الوقات نتسا ا وأو ات أيضااً  ن  ان   ل سام   محاالت  
 ا (13)موجا  لل ةتعني وللس ان كاا 

وأو ااات جلنااا  مناهضااا  التضاااذيب  ن  تخاااذ ل سااام   مجعاااع التااادابم الضاااروري  حل ااار  -13
التمععاا  والتةااريى علااى الضنااص   حااح التئااات الضااضعت  وامضاقباا  علعامااا، و ن   تااو التةقعااح 

ا وأعربات (14)هعا  ومقا اا م مر  بعااا والواناتا  ومضااقبتا وااماً   اجلراا  ال،  ُر  ب بدااع ال را
عأل أستاا  ن ل سم   و  درر    شريضاهتا أح امااً حت ار ابلتةدياد أي من ما  حتارل علاى 

 ا (15)التمعع  الضن ري و ضلأل خمالتتاا للقانون
أاضاااي  اان  وأحاألاات اللجناا   اهتااا بقلااح علماااً غااا وروهااا مااأل  قااارير عااأل أاضاااي عن ااري  و  -14

 جانااب ار  باااا بضااى امااووتني ام لتااني ننتااا  القااوانني ومااووتي السااجون   حااح اعااأل كاارأ 
حمتج يأل أجانبا وأو ت  ن  تخذ ل سم   مجعع ما يل م مأل  ادابم حل ار التمععا  والتةاريى 

لاا، علااى الضنااص   حااح التئااات الضااضعت  وامضاقباا  علعامااا وبضاامان التةقعااح وااماااً   اجلااراا  ا
 ا(16) ُر  ب بدااع ال راهع  ومالحق  مأل ير  باا والوان  مر  بعاا ومضاقبتا 

وحثت جلن  حقوق ال تاو ل سام   علاى الةااز اإل االحات التشاريضع  الالزما  بسارع   -15
 ا(17)بغرل القضات على التمعع    حح ا ألتاي امولوويأل  ارر الألار الراب   ال وجع 

 سياسيةية والناحلقوق املد -ابء 
 (18)حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه -1 

جااااوو   سااابعو  تااااوي علاااى ماااا  بذلااا  ماااأل  أشااااوت جلنااا  مناهضااا  التضاااذيب بل سااام   -16
الاذي يار ب ببناات  2014متوز/يولعا   24اعتماوها قاانون و  ةاحاا    لك اكت اظ السجون وعلى

وال سااعما سااض  بضاااى ، بضااى وااروح االحتجااازسااجأل جديااد، بعااد أاااا أعرباات عااأل قلقاااا مااأل أن 
 ا(19)ال  ستجعب للمضايم الدولع  ،زن اانت االحتجاز   مراك  الشرأل  وشروط الن اا  ال ةع  اعاا

ا  ن   تو ل سم    دريب امووتني الذيأل يشاركون   عملعاات وأو ت اللجن   اهتُ  -17
خان على االلت امات احملدو  الا،  تر ااا اللقات القبى واحلراس  واالحتجاز والسجأل   حح ا ش

 الالالنسااااانع  علااااعا  ا تاقعاااا  مناهضاااا  التضااااذيب و اااامأ مااااأل  اااارو  امضاملاااا  أو الضقوباااا  القاسااااع  أو
اماعن  و وععتا  هبا، وعلى  دريب مجعع امووتني امضنعني، غأل اعا  الضاملون   جماي ال ب،  أو

 ا(20)وت امضامل حاالت التضذيب وس التضرح علىحتديداً على 
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الم انعااا  البقاااات أألتااااي    اساااتمرار عاااأل قلقااااا ماااألجمااادواً ت جلنااا  حقاااوق ال تاااو بااار أعو  -18
 حمرومااااً ماااأل حريتااا  ا أل ي اااون ماااناحلااابس االنتاااراوي ماااد  قاااد  بلاااة عشااار  أايم كوساااعل  عقاااا  مااا

 ا(21)وحثت ل سم   على اختا   دابم اوراً حل ر احتجاز ا ألتاي   احلبس االنتراوي
وأعرباات اللجناا  امضنعاا   قااوق ا شااخان  وي اإلعاقاا  عااأل قلقاااا مااأل ا ح ااام القانونعاا   -19
و على ا شاخان  وي اإلعاقا    مرسساات ا مارال النتساع ، ا مار و قعالستخدام اب  سمال،  

امضاملاا  أو الضقوباا  القاسااع  أو  اامأ مااأل  اارو  الااذي قااد يضاااوي شاا الً مااأل أشاا اي التضااذيب أو 
ماياا  حلابعتبارهااا  لعاا   ،انع  أو اماعناا ا كمااا أعرباات عااأل قلقاااا الزات ا ت ااان هعئاا  الوساااأل الالالنساا

 ا(22)شمو امرسسات اصا  يال  ن اق ا ت ا اا  ن ،حقوق ا شخان  وي اإلعاق 

 (23)اإلفالت من العقابا وسيادة القانون ذلك مسألة إقامة العدلا مبا يف -2 
   أي تضااايالو  يتااور الأو اات جلناا  مناهضاا  التضااذيب  ن   تااو ل ساام   التةقعااح  -20

بات اللجنا  بتضعاني ا ورح  (24) لاكاجلناا  علاى  ابلتضذيب أو سوت امضامل ، ومضاقبا م   قد م اوعاتات
أكثاار  هااذأ ابعئاا  الجااراًت اضااو  لااك علااى رأم متتشااع  الشاارأل  بو ااص مااأل قضااا  احملاااك  قااال  

أااا أو اات  ن  ن ار ل سام     النشااات هعئا  حتقعاح مسااتقل  مرسساعاً عااأل وزار   ، الالاساتقالالً 
 ضااار  م ااات    نتعااذ ال   منا اابا  السااابق   اارويا مااأل الاادا لي  تاا لص مااأل مااووتني لااأل 

 ا(25)اواستقالب ن اه  ابعئ    شك   ال، و أو لأل ينش  بسبباا   وٌر هبذا امضىن واجباهت 
القضااات علااى التمععاا  الضن ااري ال  ل ساام   أن   تااو  اااراو اجلماااور، وأللباات جلناا   -21
حقااوقا  غااا اعاااا  مضرااا  ااارر االحتاااو ا ورو ،  مااألسااعما لبشااخان ا جانااب مااأل بلاادان  وال

 ا وأو ت أيضاً  ن  ضد ةي ل سم  ب سبو االنت اح مأل التمعع  الضن ري القانونع  امتاح  مجعع 
 الاد ويلتم ني مركا  امسااوا    امضاملا  ماأل  2006 شريأل الثاين/نوام   28القانون ال اور   

 ا(26)  الدعاوا القانونع ألرااً 
اا  ن  وا و ل سام   جاووهاا الرامعا  ال   وععا  القضاا  وقضاا  اللجن  نتسُ وأو ت  -22

حاا   شاا ال ب اااا  أ ال اال  واحملااامني  ح ااام اال تاقعاا  الدولعاا  للقضااات علااى التمععاا  الضن ااري
 ا(27)بو احملاك  الوألنع ُي تموم االعتداو هبا و  بعقاا مباشر  مأل قة 

وأعربت جلن  حقوق ال تو عأل أستاا لضدم وجوو ن ام لقضات ا حداث يتع  للقضاا   -23
 عااادم اللجاااوت ال  القضااااتالتضاماااو ماااع ا ألتااااي علاااى ماااو يناساااب سااانا ، بوساااااو منااااا  ااادابم 

علااى جضااو ن ااام قضااات ا حااداث اعاااا  ل ساام   تمااعا وحث اات اللجناا م اااحل  ا ألتاااي مااع اجمل
متسقاً متام اال ساق مع أح ام ا تاقع  حقوق ال تو، وهي حتثاا على الياالت االعتباار ممارساات 

وباااادااو عااااأل االحتجاااااز  عاااادم اللجااااوت ال  القضاااااتالضدالاااا  الت اااااحلع  وعلااااى اسااااتةداث  لعااااات 
حتثاااا علااى التوقااص عاااأل اليااداع ا حااداث   سااجأل الدولااا  والضقااا  منااع الضااوو ال  اجلاارم  كماااا 

ا اا  اب حااداث  وعلااى  ااوام امااوارو ال ااعاا  لوحااد  اصديااد  اجلحتجاااز االوعلااى ااتتاااد وحااد  
أوات ووعتتااااا ابل اماااو  وعلاااى   وياااد امراكااا  االجتماععااا  حااا   اااتم أل ماااأل االحتجااااز اجلدياااد  
  و قنعاا  ومالعاا  ل ااي  قااوم بضملاااا مااع ا ألتاااي  وي مااوارو بشااريا يلاا م مااأل واللبوياا    الدولاا  غاا

 ا(28)االحتعاجات امتنوع  على النةو ام لو 
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احملااك  حماامني لبألتااي، الال أن القلاح  اا علماً مع التقادير بتضعانيوأحاألت اللجن  نتسُ  -24
القضااااااع  سااااتمع اللعاااا    الألااااار الاااادعاوا أن يُ    ، أايً كااااان ساااان   ،يساااااورها مااااأل أن حااااح ال تااااو

 ا (29)ابالستماع ال  ال تو م مل مني القضا   النلم ابلقدر ال ا  حعث واإلواري  ال  ُ 

وأعربت جلن  مناهض  التضذيب عأل قلقاا مأل الت  م احلا و   ااتتااد و شاغعو وحاد   -25
شاريع  ي أت ام اعتمااو الت   ارارضا ا ال  ، وهاو أمار يُ حاداثيبورن ا منع  امغلق  اصا   اب اور 

سن  قاد  18و 16الذيأل  لاود أعماره  ما بني  حداثال ل ا كما أعربت عأل قلقاا مأل أن ا 
مون علاى جاراا    ام  بوجا   اان  قدير القا ي، علاى حمااك  عاويا  و ااكم  حسبضر ون، يُ 

  الراشاادونا وأو اات اللجناا   ن   تااو ل ساام   للمةتجاا يأل والسااجنات ا حااداث مااا  اااكم مثل
عااوا وااماااً   م ااان منت ااو عااأل ا ماااكأل الاا، و أعماااره  عااأل ةانعاا  عشاار ساان  أن يووم الااذيأل  قاا

ن  ساااتخدم بااادااو عاااأل احلااابس  و ن  ساااجأل اعااااا الراشااادون غاااا يتتاااح ماااع امضاااايم الدولعااا   ويُ 
 ا (30)  تو حماكم  القا ريأل وااماً   حماك   ا   ابجلامني ا حداث

  مراكاااا  االسااااتقباي اصا اااا   شااااوا ر االاتقااااار ال  والح اااات جلناااا  حقااااوق ال تااااو بقلااااح -26
يغاااور ل ساام   قبااو المتااام  أولئااك ا ألتاااي كمااا الح اات أن عاادواً كبااماً مااأل  بااال مرااااحاب ألتاااي 

 ا (31)ان ت اال ات القرار ا وي الذي ي در عأل السل    استالمالجرات التمام اللجوت أو قبو 
ن  وي اإلعاق  عأل قلقاا جارات نقاب امضلوماات وأعربت اللجن  امضنع   قوق ا شخا -27

أماااام اجملااااي  اساااادإلالو اااوي ال  الضدالااا  و  أماااامعاااأل  ااادابم وبرو وكاااوالت حمااادو  إلزالااا  الضواااااح 
اعما يتضلح ابلدعاوا ونوع اجلنس والتناسب مع التئ  الضمريا ،   الألاار ا شخان  وي اإلعاق  

غاااا    لاااك  اااوام مضلوماااات ، العاقااا  أألرااااااً اعاااااالااادعاوا القضاااااع  الااا، ي اااون أشاااخان  وو 
 ا (32)ل سم    ضدُّو اللغات   اعيومراسالت م توب   ر 

 (33)السياسيةاحلياة احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و  -3 
شااجضت من ماا  ا ماا  امتةااد  لللبعاا  والضلاا  والثقاااا  )العونساا و( ل ساام   علااى ناا ع  -28

 ا (34)لمضايم الدولع واقاً ل ت  اجلرم عأل التشام وجضل  ج تاً مأل القانون امدين 
احل اوي وأو ت العونس و  ن  وا و ل سم   سضعاا ال  اعتماو  شريع خيب حريا   -29

 ا (35)يم الدولع لمضال اً واق على امضلوم 
 غانْي مبل ة  يل ومقراألي ومن ص عاأل أسات  إلوانا وو ن ام  قام وأعر  اصبم امستقو امضج ن -30
ال عتع   اقد كشت كاان  2016ما يسمى اضعة   سريبات ل سم     ح يران/يونع  الألار    اةننْي 

الااا، ا هباااا لناااب الضااارااب والتاااار  منااااا   م اااارح ل سااام  ا وأو اااى ابعتمااااو  شاااريع متاااني 
 ا (36)ني اةسب، والمنا ي اائا  على مسامهتا     ض ي  ا  الق والن اه غة محاي  امبل ة  يتو ى ال

وشااجضت العونساا و ل ساام   علااى أن  نتااذ بشاا و كامااو ا ح ااام  ات ال اال  مااأل  -31
عاا وال،  شجع الو وي ال  اللاث الثقا  وأش اي التضبم اإلبداعع  هي ألرح اتاقعات ال، اال 

وامشااارك  اعااااا و ساااعد علاااى العمااااي احلااح   امشاااارك    احلعاااا  الثقااعاا ا وشاااجضت العونسااا و 
ااااد   لااااك مشااااارك  خمتلااااص ال وااااااص وامالواجااااب ل ساااام   أيضاااااً علااااى اليااااالت االعتبااااار  يأل تضا ة

 ا (37)اعلني الثقااعني وامن مات  م احل ومع  مأل اجملتمع امدين، ال  جانب التئات الضضعت والت
وشاجضت العونسا و ل سام   كاذلك علاى أن  ادرر    قاريرهاا أي   اوات  شاريضع   -32

 ا (38)(1974لبةث الضلمي )ش ن و ع امشتغلني ابب  أو  مها  تخذها لضمان  نتعذ التو ع
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  (39)أشكال الرقحظر مجيع  -4 
ر اااب اإلقامااا  لبألتااااي  اااةااي  بااات جلنااا  حقاااوق ال تاااو بتعسااام ل سااام   مااان م رح   -33

جباووها   سبعو م ااة  االلار اب ألتاي واالساتغالي اجلنساي والساعاح  كما رح بت االلار،  
 ا (40)اجلنسع  والتوعع  هبا

   سابعو الت ادي لساعاح  اجلانس اا ابلتادابم الا، اختاذهتا ل سام  بت اللجن  نتُساورح   -34
التقااارير الاا،  شاام ال  احتماااي وقااوع حاااالت سااعاح   مااألأألتااايا بعااد أاااا أعرباات عااأل قلقاااا  مااع
أألتاااي   اصااارر والزات نقااب امضلومااات عااأل التضاااون الاادويل علااى منااع  لااك السااعاح   عماانس اجلاا

 مااعر الضااار  لسااعاح  اجلاانس ابآل  التوععاا  ن  وا ااو ل ساام    اللجناا  والقضااات علعااااا وأو اات
لساعاح  الا، و اضتاا من ما  الساعاح  الضامعا  علاى ن ااق عاات ادون  الضامعا    القامونشر  أألتاي

واسع    توح وكاالت ا ستار والسعاح ، كما أو اتاا بتشاجعع مرسساات ا عمااي الا،  وقاع 
 ا (41)ا ستار والسعاح  السلوا حلماي  ا ألتاي مأل االستغالي اجلنسي   قواعد على مدون 

 الرعاياااا رااااااح م عاااادم الاحاااا  امااااوارو ال ااعاااا   اا عااااأل قلقاااااا الزات وأعرباااات اللجناااا  نتُساااا -35
ا ألتاااااي امضر ااااني ص اااار الوقااااوع  ااااةع  جااااراا  غوجااااب  لتضاااارح علااااىاعمااااا يتضلااااح اب اموجااااوو 

ي ا ألتاااي   بعااع ا ألتاااي واسااتغالشاا ن  تاقعاا  حقااوق ال تااو بلةااح ابماال و وكااوي اال تعاااري 
ضاامان محاياا  الضااةااي، و ا اا  ا ألتاااي الااذيأل يضعشااون  ااارر البعئاا  بالبغااات وامااواو اإلابحعاا ، و 

لتضارح علاى أولئاك ل ن  ُنشئ ل سم    لعاات والجاراتات متخ  ا  اللجن  اُ سري ا وأو ت 
امج بااار  دع  ااان ، و الضاااضعت  أحاااواب ا ألتااااي  ماااأل بااانيا ألتااااي امضر اااني للخ ااار، وال ساااعما 

 ا(42)الستغاليامأل ُ تمو أن يقع  ةع   الوقاي  ومحاي م 

وأعربت اللجن   اهتا عأل قلقااا ماأل أن اإلألاار القاانوين القااا  ال يت ارق ال  مجعاع أشا اي  -36
أشا اي مأل ال و وكاوي اال تعااري، وماأل عادم   انعص ‘ 1‘()أ(1)3بعع ا ألتاي امذكور    اماو  

 ساام    ضريتاااً لبعااع ل لااك ابعتبارهااا جااراا  ختتلااص عااأل االلااار ابلبشاارا وأو اات  ن  ضااع البعااع 
م بعااااع ا ألتاااااي، مااااأل ال و وكااااوي اال تعاااااري و ن ُلاااار   3اااااح التضريااااص الااااوارو   اماااااو  او يا ألتااااي 

ي و أل مشضم ن  ت ابح مض  متاماً  وال يمشاب  لاللار ابلبشر ل ن   ابعتبار أن بعع ا ألتاي متاومٌ 
 اً تمااد  ضريتاان  ضمجعااع ا ألتاااي وون سااأل الثامناا  عشاار  ابحلماياا  التاماا  غوجااب القااانون اجلنااااي  و 

 ا(43)) ( مأل ال و وكوي اال تعاري2اح مع اماو  والبغات ا ألتاي يت

 (44)احلق يف اخلصوصية واحلياة اأُلسرية -5 
أل  اادابم مااأل أجااو  سااجعو حثاات جلناا  حقااوق ال تااو ل ساام   علااى اختااا  مااا يلاا م ماا -37

يا   مجعااع امضلومااات عااأل اآلابت وا ماااات وحت اااا   ملتااات  لتم ااني ا ألتاااي مااأل مضرااا  والاادة 
و  الوقت امناسب، كما حثتاا على اللغات اشلاط موااق  ا ما وحثت اللجن   كلما أم أل  لك

جلذرياا  الاا،  ااروي علااى زايو  مااا  بذلاا  مااأل جاااوو   ساابعو مضاجلاا  ا ساابا  اأيضاااً ل ساام   
، غااا    لااك  ااوام وسااااو  ن ااع   اام امنسااوب  عااار الااوالو   اإلقاادام علااىابآلابت وا ماااات ال  

ا ساار  وامشااور  والاادع  االجتماااعي   حاااالت احلمااو  اام امخ اا  لاا  ومنااع حاادوث حاااالت 
 ا(45)خ رضر ل للاحلمو ام
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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 
 (46)عمل عادلة ومواتية التمتع بشروطاحلق يف العمل ويف  -1 

الح اات هعئاا  ا ماا  امتةااد  للمساااوا  بااني اجلنسااني ومت ااني اماارأ  أن ل ساام   قااد أورجاات  -38
 شاااريأل  3  لاااك، ي تاااو القاااانون ال ااااور  لاااى مبااادأ امسااااوا    ا جاااور   قاااانون الضماااوا واضاااالً ع

 ا(47)بتضديو الجاز  ا بو  ح وي النسات والرجاي على نتس الترن امانع امتضلح  2016الثاين/نوام  
ر ل سام    -39  دو     ساض د  احملااماوأو ت جلن  القضات على التمعع  الضن ري  ن  ُق  ة

أشار ام لوب  مراجض  أللبات ملتمسي اللجاوت الاذيأل ير باون   و اوي ساوق الضماو بغعا   عسام 
عاع التادابم الضاروري  لتعسام مجا وأو ت أيضاً  ن  تخذ ل سم   (48)عو وب  اللع  بش و  أسر 

و اوي ساوق الضمااو لبشاخان ا جانااب الاذيأل  ضاوو أ ااوب  ال  بلادان   اام أعضاات   االحتاااو 
ورايً للتادابم وا ورو ، وال سعما للنسات منا ا وأو ت اللجن  أيضاً  ن ُلري ل سم    قععماً 

رل، المااا لتضااديلاا أو لتةسااعنااا و  اصتااام، أو اات  ن  شااجع ل ساام   امتخااذ  لااذلك الغاا
و ن ُ  لاع  ،قانون الضمو، و ن  قدم للقضاا  واحملاامني التادريب علاى هاذا القاانون ع    بعحاضال

 ا(49)ابلتمعع    سوق الضمو القضااي امتضلق اللجن  على 
اقاا  عااأل قلقاااا مااأل اةتااال نسااب  قااوق ا شااخان  وي اإلعامضنعاا   لجناا  الوأعرباات  -40

  ب احالضمال     توح ا شخان  وي اإلعاق    الق اعني الضام واصان ومأل الت و الاذي ي
 ا (50)على ا شخان  وي اإلعاق    امشا و احملمع 

النقابعااا  ريااا  احلماااأل ا تاقعااا  من مااا  الضماااو الدولعااا  بشااا ن  3واعماااا يتضلاااح بت بعاااح امااااو   -41
لعاااا  رياا  ( امتضلقاا   ااح من مااات الضماااي   ا تعااار  ث ة 87رقاا  ) 1948تن ااع ، ومحاياا  حااح ال

اماا  و   ن ااع  أنشاا تاا وو ااع براجماااا  رياا ، أللباات جلناا   اا ات من ماا  الضمااو الدولعاا  امضنعاا  
ااقااد  مااا بت بعااح اال تاقعااات والتو ااعات ال  ل ساام   أن  بااني ة  ع اختااا أ مااأل  اادابم ذ أو مااا يُ مماااختُّ

 2015متوز/يولعا   2لقاانون ال ااور   النتاا اً لعلى وجا  السارع  دوقع  ال  ا و اعتماو لواا  الج 
 ا(51)بش ن احلوار االجتماعي وا و مرسسات ا عماي

 (52)الئق ياحلق يف مستوى معيش -2 

أعربت اللجن  امضنع   قوق ا شخان  وي اإلعاقا  عاأل قلقااا لضادم  اوار بعااانت عاأل  -42
واإلعاقاا  و ن الضديااد مااأل ا شااخان  وي اإلعاقاا  الااذيأل هاا    سااأل الضمااو وأكاا  سااناً التقاار 

ها دُ اإل ااااع  الاا، يت ب اا نتقاااتمضر ااون للتقاار أكثاار مااأل  اامه ا وأعرباات عااأل قلقاااا أيضاااً مااأل ال
 لك النتقات   يد ابلنتعج  مأل   ار  ضر اا  لدياداع    اإلعاق  ومأل أن زايو  وا شخان  و 
التغعاامات الاا، أُو لاات حااديثاً علااى اللااواا  التن عمعاا  الاا، حت اا  أن ح اات بقلااح مرسساااتا وال
 ا (53) روي ال   دهور مستوا مضعش  ا شخان  وي اإلعاق  قدأتمني الرعاي  

  (54)احلق يف الصحة -3 
أعربات جلناا  مناهضا  التضااذيب عاأل قلقاااا الزات التقااارير الا،  تعااد  ن ساجنات قااد ُحرمااوا  -43

 لاااك الرعايااا ا  وي علاااى الرعايااا  ال بعااا  ماااأل  اااارر الساااجأل حااا  عنااادما أللاااب ألبعااابٌ ماااأل احل ااا
احل وي علاى الضاالر ال ا    مان و ل سم   للسجنات احملرومني مأل حريتا وأو ت  ن   تُ 

 ا (55)الضروري غا    لك الرعاي  ال بع  مأل  ارر السجأل
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 قااارير  تعااد  ن حمتجاا يأل بضعاانا  قااد أُععاادوا قسااراً  الزاتا أيضاااً عااأل قلقاااا وأعرباات اللجناا   اهُتاا -44
ال  بلااداا  ا  االع  ر اا  احتعاااجا  ال  الرعاياا  ال بعاا  الضاجلاا ا وأو اات  ن   تااو ل ساام   جلمعااع 

 انو اكاال ا  تةاون ال اة  الضقلعا  وعادم ألاروه  قساراً لا شخان امضاويأل اصضاوع للتةاون ال بعا  و 
 ا (56)ال ا كان  لك الضالر  م متوار   بلداا  ا  لع    حاج  ال  عالر أل  عاجو،  ا  

 اادمات ال ااب   الق ااور  أوجاا عااأل قلقاااا بشاا ن  جماادواً ت جلناا  حقااوق ال تااو باار أعو  -45
االنتةاااار    اااتوح اماااراهقني حااااالت النتساااي لبألتااااي اعماااا خياااب مناااع حمااااوالت االنتةاااار و 

مشااااكو ال اااة    شاااخعبُ  يتسااا  بااا الاااذي والت ااادي بااااا والح ااات أيضااااً بقلاااح عااادم التمععااا  
امرةرات النتسانع  عاول الجارات اةو اات شاامل  و اوام احل اوي علاى الادع   الضقلع  واستخدامم 

 ا (57)االجتماعي و دمات امشور  -النتسي 
باات اللجناا  نتساااا ابإلجاارات امقاارر اختااا أ   الألااار الاا انمج الااوألج لتض ياا  ال ااة  ورح   -46
جاو محاياا  ال ااة  اجلنساع  و ض ي هااا، الال أاااا الح ات بقلااح أن امااراهقني  ع  واجلنسااع  مااأل أساتنال

ون ابمتاااد باا  مااألكثااماً مااا ال خُياا اصاادمات ال بعاا  والنتسااع   ااااغااا اع  اادمات ال ااة  اجلنسااع   م
ا وشاااجضت ل سااام   علاااى  نتعاااذ الااا انمج الاااوألج وعلاااى قا اااراتامتاحااا    حااااالت محاااو ال

 ا (59)ا وقدمت العونس و  و ع  مشاهب (58)ر امضلوماتموا ل  مضاعت  جاووها لنش
وأو ت اللجن  امضنع   قوق ا شخان  وي اإلعاق   ن  تخذ ل سم    ادابم ل تالا   -47

ساعما ا شاخان  جضو  دمات الرعاي  ال اةع  ومرااقااا   متنااوي اجلمعاع   اجملتماع احمللاي، وال
 ا (60)ابلةجتماعع  وأولئك الذيأل  تاجون ال  وع  اال - وي اإلعاقات الذهنع  أو النتسع  

 احلق يف التعليم -4 
التغلاب علاى ال اضوب  بت جلنا  حقاوق ال تاو جبااوو ل سام     جمااي التضلاع  و  رح   -48
الاحااا  اماااوارو اللغااا  ابلنساااب  لل اااال  ا جانااابا وأو ااات  ن  وا اااو ل سااام    شااا لاا  ،الااا

تةسني و/أو زايو  امراااح والتارن التضلعمعا  بغعا   امان حاح مجعاع ا ألتااي، غاأل ااعا  ل الالزم 
حل اوي علاى  ضلاع  جعاد     اأألتاي الضماي اماااجريأل وا ألتااي ملتمساو اللجاوت والالجئاون، 

ا (61)اللغا  عااقاااً أماام التضلااع   ااب   ال  حاا    ُتاو أل سام    وأو ااتاا أيضااً غوا اال  جاووهاا 
 ا (62)العونس و  و ع  مشاهب  وقدمت

الوماار ا ألتااي  الضدياد    سابعووشجضت العونس و ل سم   على موا ل  جاووها  -49
كتالااا  التنتعاااذ ال اااةع    ال ساااعما عاااأل ألرياااح ، وي االحتعاجاااات اصا ااا    امرسساااات الضاويااا 

 2017ط/ا اير   شاابا ااالاا، قاادمو احمللااي واإلقلعمااي والااوألج  الت تااو هباا  علااى امسااتو   العااآل
 ا (63)وزير اللبع  الوألنع  وال تول  والشبا 

وشااجضت العونساا و ل ساام    اارار  علااى  قاادل  قاريرهااا الوألنعاا  عااأل  نتعااذ ال اا وا  -50
سعما ا تاقع  العونس و بش ن م ااة  التمعع   امضعاري  للعونس و   الألار امشاورات الدوري ، وال

 ا (64)  جماي التضلع 
ربت اللجن  امضنع   قاوق ا شاخان  وي اإلعاقا  عاأل قلقااا ماأل أن قاوانني التضلاع  وأع -51

 زمالاااا ، ومااأل اسااتمرار بعئااات  ضلعمعاا  وباانيال ااال   وي اإلعاقاا  بااني ت ااو لال  اا اي  ساام  اب
 ا (65)قاام  على الت و،  ا   اعما يتضلح ابل ال   وي اإلعاقات الذهنع 
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 ت حمددةحقوق أشخاص حمددين أو فيا -دال 
 (66)املرأة -1 

أن ل سااام   قامااات بضاااد    اااوات ابلااااأ  ض يااا  للمااارأ  الح ااات هعئااا  ا مااا  امتةاااد   -52
امساوا  بني اجلنسني ومشارك  امرأ    اجملالني السعاساي واالقت ااويا اضلاى سابعو امثااي، زاوت 

ا وي تاااو قاااانون 2016  امااااا    عااام  25  جماااالس اإلوار  ابلغاات الضضااوات نسااب  النساااات 
   40ا حااا ا  السعاساااع  حل ااا   امتثااااي 2016كاااانون ا وي/ويسااام    15ماااد   جدياااد اعتُ 

  اماااا  ابلنسااب   50حل اا  االنتخابعاا  الوألنعاا  و  ااماااا  كةااد أو  مااأل عاادو امرشااةني   قواامااا
، ماأل أجاو زايو  نساب  votezegalite.lu حتات عناوانلالنتخاابت ا وروبع ا وأُنشئت محل   وععا ، 

 ا (67)مشارك  النسات   اجملالس البلدي 
ابلااأ الت اديح علاى ا تاقعا    الضماو ح  قادم حتقُّاللمارأ  والح ت هعئ  ا م  امتةاد   -53

(، اسااا نبوي)ا تاقعااا  وم ااةتاماااا النساااات والضناااص امنااا يل   ااادالضناااص  للوقايااا  ماااألجملااس أورواب 
ا ج ات  ات  لتمةعبو لك عأل ألريح النشات ارق  عمو مشلك  بني الوزارات وارق  عمو ارعع  

 ا (68) نتعذ االلت امات الناشئ  عناا بق دال ل  مأل نب اال تاقع  واإلجراتات ال، يل م اختا ها 

 (69)الطفل -2 

  القاااانون ال ااااور بااات جلنااا  حقاااوق ال تاااو نورار مبااادأ م اااات ال تاااو التضااالى رح   -54
أعربت عأل قلقاا مأل عدم وجوو مباوئ  وجعاع   ا، بعد أا2008كانون ا وي/ويسم    16  

  التضاالى ابعتبااار  لااك امراعااا  أمااراً  ا والجااراتات كااعاا  إلنتااا  حااح ال تااو   أن  راعااى م اااحلُ 
ا وأو ات اللجنا   ن أولوي    الواقع الضملي و  مجعع امرسسات وابعئات والسعاسات وال امج

ص ل سم   ما  بذل  مأل جاوو   سبعو كتال  الومار  لك احلح ابلش و امناسب و  بعق    ث  
على مو متسح   مجعاع اإلجاراتات التشاريضع  واإلواريا  والقضاااع ، وكاذلك   مجعاع السعاساات 

 ا (70) سُّ وال امج وامشاريع  ات ال ل  ابل تو أو ال، مت
ا  ن   تاااو ل سااام   الاحااا  بااادااو كااعااا  عاااأل الرعايااا  ا ساااري  اللجنااا   اهُتاااوأو ااات  -55

واجملتمضع  لبألتاي احملرومني مأل بعئ  أسري   و ن   تاو عادم اللجاوت ال  الياداعا    مرسساات 
و ال  احتعاجاات اساتنابالالرعاي  الال كةو أ م واستخدام الضاماانت ال ااعا  وامضاايم الوا اة  

الحاادا التضاالى مااأل أجاو  قرياار مااا ال ا كااان ينبغااي الياداع ألتااو مااأل ا ألتاااي    ال تاو وم اااحل 
ااايُ رعايااا   وأو اااتاا بااا ايو  ماااا  اااوارأ ماااأل أنشااا    ااادريب  ااااراو الشااارأل  حااا  ات المرسسااا و  تم

 ا (71) نتعذه  أح ام احملاك  غا يتتح وم ات ال تو التضلى
 ساابعو م ااةاا  الضنااص الااذي غااا  بذلاا  ل ساام   مااأل جاااوو   نتُساااا باات اللجناا ورح   -56
م على ا ألتاي   امادارم وعلاى اإلنلنات و  ساعاقات أ ارا، الال أااا أعربات عاأل قلقااا مارم 

م علاى ا ألتاااي    الضنااص الاذي مااارم  ماداماأل عادم  ااوار مضلوماات، غااا اعااا الح اااتات، عاأل 
 ماور منااا  ا ولويا  ن  ض اي ل سام   اللجنا  الضقوبا  البدنعا ا وأو ات   كنص ا سر ، غا اع

اسالا عجع  وألنعا  شاامل  ماأل  م على ال تو، وو اعُ لقضات على مجعع أش اي الضنص الذي مارم ا
ساااعما   كناااص  م علاااى ا ألتااااي والت ااادي لااا ، الأجاااو مناااع مجعاااع أشااا اي الضناااص الاااذي ماااارم 

الت اادي الألاار  نسااعح وألاج مااأل أجاو  اسالا عجعات الت ويااب البديلا ، واعتماااوُ  ا سار ، و شااجععُ 
 ا (72)م على ال تو، غا    لك على شب   اإلنلنتجلمعع أش اي الضنص الذي مارم 

http://votezegalite.lu/
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، 2016-2013ع  واجلنسااع ، سااتنا ابلاا انمج الااوألج لتض ياا  ال ااة  الباات اللجناا   اهُتااورح   -57
يتناوي سبو منع الضناص   امنا ي واللجاوت ال  البغااتا بعاد أن القلاح واو يسااور اللجنا  ماأل  الذي

سااتمرار االاتقااار ال  سعاساا  شااامل  اعمااا خياااب ال تولاا  وال  اساالا عجع  لتنتعااذ ا تاقعاا  حقاااوق ا
 بشا نعلى وج  التةديد، مجعع القضااي الا، يت ارق اللعااا ال و وكاوي اال تعااري  ،ال تو غا اعاا

 ا (73)بعع ا ألتاي واستغالي ا ألتاي   البغات وامواو اإلابحع 
ا أيضااً ابجلااوو الا،  باذبا ل سام     سابعو حتساني  نساعح محايا   اهتُ بت اللجن  ورح   -58

مجعع الوزارات والشركات ماأل  عدم الشرااأعربت عأل قلقاا مأل  الال  أااا ألتاي امضر ني للخ را 
 ا (74)جاوو التنسعح امبذول     لك الش ن  اجملتمع امدين ب ور  مناجع  

 ادمات  يمقادم الزالا م بب عدم وجوو الألار قانوين يضمأل وأعربت اللجن  عأل قلقاا بس -59
   ل ساام   بسارع  احملتااوايت الاا،  تضامأل مااواو الابحعاا  ي اار اعاااا أألتاااي، نياإلنلنات امسااجل

تااوايت الاا، احمل الزالاا ساارع  لضاامان   اادابم أ ااراوأو اات  ن  ضتمااد ل ساام    اادابم  شااريضع  و 
امااواو اإلابحعاا  الاا،  ضاارل أألتااااًل بوسااااو رقمعاا    تضاامأل مااواو الابحعاا   ضاارل أألتااااًل وم ااةاا ة 

 ا (75)، وال يد اإلل لوينالنقاش، وجمموعات ن م للن مأ را، مأل قبعو أن م  ال
اساتخدام  على   ألتاي امدارم اا ابستةداث  دريب الل امي موج  بت اللجن  نتسُ ورح   -60
سااا ل  نتسااااا موجااا  للمدرساااني   ن اااام دنلنااات، و ااادريب الل اماااي   ااار يتنااااوي امل انً اماااكثااار أأ

الساااااتةداث  امنساااااق  ااااااووقلااااا  اجلالضماااااوميا بعاااااد أن القلاااااح واااااو يسااااااور اللجنااااا  ماااااأل  التضلاااااع 
اااا  اااادريب  ،  ال  امانعااااني   جماااااي محاياااا  ال تااااو، علااااى أمااااور مناااااا حقااااوق ال تااااو عموماااااً موج 

بضااااةااي  ا  ااااايجانااااب  اااادريب متخ ااااب للمانعااااني الااااذيأل مااااأل اماااارج  أن ي ونااااوا علااااى  ال 
بعاااع ا ألتااااي واساااتغالي ا ألتااااي   البغاااات و  شااا ن ماااذكور    ال و وكاااوي اال تعااااري ب جاااراا 
 ا(76)اإلابحع  امواو

 (77)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

 اً منااااع ل ساام   أمااور أو اات اللجناا  امضنعاا   قااوق ا شااخان  وي اإلعاقاا   ن  ساار   -61
ا تاقعاا  حقااوق  مااا  اانب علعاا  اااح مااعوالتعساامي  امضقولاا ت يتاعتماااو  ضريااص مااا يساامى تالل عبااات ا

ا شااخان  وي اإلعاقاا ، كمااا أو ااتاا بسااأل  شااريضات  ضاالح  ااراح  ابحلرمااان مااأل الل عبااات 
اإلعاقاا    مجعااع جماااالت احلعااا ، وحاا     بسااببالتعساامي  امضقولاا  وامضاقباا  علعاا  ابعتبااارأ متععاا اً 

 ا(78)الق اعني الضام واصان
و   سابعوأحاألت جلنا  حقاوق ال تاو علمااً ماع التقادير ابجلااوو الا،  باذبا ل سام    -62

زايو  الومااار ا ألتاااي  وي اإلعاقاا    ن ااام التضلااع  الضاااوي، بعااد أاااا أعرباات عااأل قلقاااا  مااور 
مناا أن القرار بشا ن ماا ال ا كاان ال تاو  و اإلعاقا  ساعدرم   مدرسا  عاويا  أو   مركا   ضلاع  

  حاجاا ضااار  بااني وقااوع ا يااروي ال  احتماااي   ااي ال تااو، ال ياا اي يضااوو ال   قاادير والاادم  ااان 
 محاي  ال تو وبني م ات ال تو التضلىا وأو ت اللجنا   ن  تخاذ ل سام   املة  ال الوالديأل 

قارار بشا ن ن اام ال ا ا ولويا  عناد اختاا    دابم  ضمأل هبا جضو م اات ال تاو التضالى االعتباارم 
  قاع    ن  كاو ألتاو ماأل ا ألتااي  وي اإلعاقا  و و عااً لتلاك الغايا ، أو ات  سعتبض ضلع  الذي الت

 ا(79)ال تو مأل قبو أارق  متضدو  اال ت ا اتحاي 
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لجناا  امضنعاا   قااوق ا شااخان  وي اإلعاقاا  عااأل قلقاااا  ن اإلعاقاا  ال  اا اي لوأعرباات ا -63
على اج أل    القوانني والسعاساات واممارسااتا وأعربات عاأل قلقااا أيضااً ماأل أن   ُضر ح بناتً 

مضااايم التقعااع  امختلتاا  لتةديااد ا هلعاا  للة ااوي علااى اصاادمات ال  اا اي  ركاا  علااى ورجاا  عاهاا  
 االجتماععا  -ابلنسب  لبشخان  وي اإلعاقات النتساع    ا  ا شخان و روي ال  اإلق ات، 

عأل قلقاا كذلك الزات عدم وجوو  لع   نسعح واام  م وو  ابماوارو اللجن  ا وأعربت (80)أو الذهنع 
البشاااري  وامالعااا  ال ااعااا    تاااو اال سااااق    نتعاااذ ا تاقعااا  حقاااوق ا شاااخان  وي اإلعاقااا ، ال  
 جانب عدم القعام غشاورات مناجع  مع ا شخان  وي اإلعاق  عأل ألريح امن مات الا، متاثلا ،

 ا(81)عاسات واختا  القرارات ال، متسا  بش و مباشر  و ع الس
نسااب  ا بقلااح اةتااال مضاادالت متثعااو ا شااخان  وي اإلعاقاا  و والح اات اللجناا   اهُتاا -64

 ا(82)  احلعا  السعاسع  و   نع القرارات الضام  تا مشارك

 (83)الالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا و  املهاجرون -4 
  مناهضااا  التضاااذيب عاااأل قلقااااا ماااأل أن ا شاااخان الاااذيأل رُاضااات أللباااات أعربااات جلنااا -65

اللجاااااوت الااااا، قااااادموها، ول ااااانا  و يضااااااووا ال  بلاااااداا  ا  ااااالع   ن  لاااااك سعضر اااااا  للخ ااااار 
مخااااااألر أمنعااااا ، ال   ااااالون علاااااى اماااااوارو ال ااعااااا     اااااالي  لاااااك التااااال ، وماااااأل   خيتتاااااون  أو

 ا(84)وي بةون مااجريأل  م شرععني
شاااوت متو ااع  ا ماا  امتةااد  السااامع  لشاارون الالجئااني بل ساام   علااى اعتماوهااا وأ -66

 ا(85)برانمج العاو   وألني سنوي وشجضتاا على احلرن على الواات   تاا السنوي 
  18ل ساام   ن ااام جلاااوت متااني و شااريع جديااد بشااا ن الجاارات اللجااوت اعُتماااد    لااداو  -67

متو اااع  شااارون الالجئاااني ، الال  أن ناااب الاابعااا يتضااامأل عاااد  جوا 2015كاااانون ا وي/ويسااام  
لتةسنيا وأو ات  ن   تاو ل سام   ال ادار قارارات جعاد  بشا ن لالن  ال ي اي ة  جماي قالت 

أللبااات اللجااوت  اامأل أجااو مضقااوي، علااى الاار   مااأل الاا ايو  ا  اام    عاادو ملتمسااي اللجااوت   
 لع   ئلبات اللجوت، و ن  ُنشأل  مضاجل   ن حتسأل ل سم   التوا و والشتااع   ت و أ كما

على  ن ويرمسع  لتةديد م ات ال تو التضلى ابعتبارها ج تاً مأل ن ام شامو حلماي  ال تو، ي
 ضعني حمام وو ي بسرع ، واعتبار أي شخب وون سأل الثامن  عشر  ألتاًل، واعتماو اج مشاويل 

لتااد  ملتمساي اللجاوت  تع جداً امسر  تالجرات اللجوت  ا ساماعما يتضلح بتقدير السأل  و ن   تو 
و ااوا ر لاا  الضااماانت  حااد علااى  عااث يُقااع   كااو أللااب ابإلن اااح وال تااات   مااأل بلاادان البلقااان
 ا(86)سلبابل، مع الم انع  ال ضأل   أي قرار اإلجرااع  الضروري 

والح ااات متو اااع  شااارون الالجئاااني أن ل ساااام   قاااد وااقااات، بضاااد  اااداح ملتمسااااي  -68
زاوت عاادو  ، علاى   ا  اسااتقباي عاجاو لتاااد  أولئاك ا شاخان2015عاام  اللجاوت اللعااا  
ت مسااتوايت التووعااص   الوكالاا  الوألنعاا  لالسااتقباي راضاام ااان   اار و  1 000ا ماااكأل امتااوار  

اااا أل ل سااام  ، قاااادر واإلوماااارا و   لاااك السااااعاق، أو ااات متو ااااع  شااارون الالجئاااني  ن حتس 
وت، بوسااااااو مناااااا  ووعااااص م يااااد مااااأل الضاااااملني وااااروح اسااااتقباي ملتمسااااي اللجاااا مااااألاإلم ااااان، 

 ،امدربني، والنشات الألار للتضرح على ملتمسي اللجوت  وي االحتعاجات اصا   واالساتجاب  با 
وكتالااا  اساااتمرار اساااتخدام مراكااا  االساااتقباي امرقتااا  ابعتبارهاااا كاااذلك  والن ااار   العااااو  وراسااا  

ح والااذي يتااع  ملتمسااي اللجااوت التمتااع مشااروع اإلومااار الااذي كااان مقاارراً  نتعااذأ   وقاات ساااب
 ا(87)الستقباي واإلومارلوكال  الوألنع  الد مأل اعتماوه  على مووتي  ابستقاللع  أك  و 
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تجاا  أشخا اااً كااانوا قااد وأحاألاات متو ااع  شاارون الالجئااني علماااً  ن ل ساام   و حتم  -69
ال  ائاا  مااأل اةنتااني ومهااا  أ لااب ملتمسااي اللجااوت احملتجاا يأل ينتمااي ا و هاأللبااوا اللجااوت علااى حاادوو

 وملتمساو جلاوت رُاضات أللبااهت  وينت ارونالتن عمعا   وبلاأل  قواعادملتمسو جلوت قدموا أللباات غوجاب 
العاوهت  ال  بلداا  ا  لع  أو ال  بلد  لث  مألا وأو ات متو اع  شارون الالجئاني  ن  ضادي 

احتجااز ُأسار  ات عا  ذي االا 2017ل سم   النب الوارو    شريضاا امضتمد     ار/مارم 
أألتاي مد  قد  بلة سبض  أايم، كما  و اعاا بضادم احتجااز ا ألتااي   ارال  تضلاح اببجار ، أايً 

 باادااو عااأل االحتجااازاعتماااو ن اار   لا  القااانوين/أو امتضلااح اببجاار   وابوالاادي كااان و ااضا  أو و ااعُ 
 ا(88)لبشخان  وي االحتعاجات اصا  

،  و  مشااو ا ساار  مساا ل  شاارون الالجئااني مااا ألاارأ مااأل حتسااعنات علااىوالح اات متو ااع   -70
بعد أاا أ رت شوا و  تضلح ابمد  ال، يستغرقاا اإلجرات وال ضوابت ال، ال   اي  ضالل الةباات 

أسار امساتتعديأل ماأل احلمايا  مشاو وجوو عالق  أسري ا وأو ات امتو اع   ن   تاو ل سام   و  
جااب لاا  و ن  ن اار   الجاااز   ضريااص أوسااع ن اقاااً  اااراو ا ساار   وي الدولعاا  وون أت اام ال مو 

 ا (89)ا هلع ، ال  جانب متديد ا جو احملدو لتقدل أللب و  مشو ا سر  والذي يبلة ةالة  أشار

 عدميو اجلنسية -5 
بت متو ع  شارون الالجئاني ابلت اورات ا  ام  الا، أواارت التا ام ل سام   امتاني رح   -71
 شاريضات حمادو   عادم وجاوواا، بعاد أااا الح ات  تضاتوا و غنع حاالت انضدام اجلنسع  و وام

بشاااا ن و ااااع  1954ختااااب حالاااا  انضاااادام اجلنسااااع ، ر اااا  أن ل ساااام   ألاااارح   ا تاقعاااا  عااااام 
ا ت اان  قريار ماا ال ا كاان شاخب و وزير ابجار  واللجاوت سال   لاا شخان عادمي اجلنساع ا و 

و ااااع  التضلعمااااات اإلوارياااا  بشاااا ن كعتعاااا    بعااااح و ااااع انضاااادام عاااادل اجلنسااااع ا وقااااد جاااارا  مااااا 
، بعااد أناا  ال يوجااد الجاارات  شااريضي بضعناااااجلنسااع ،  ا اا  عااأل ألريااح اسااتةداث اسااتمار  أللااب 

 ان لتةديد حال  انضدام اجلنسع ا وأو ت متو ع  شرون الالجئني  ن  ستةدث ل سم   
  ح اااام اال تاقعااا  ي علاااى ماااو أوةاااح  ااال ً الجاااراًت رمسعااااً لتةدياااد حالااا  انضااادام اجلنساااع  حااا   تااا

 ا(90)اال تاقع  الناشئ  عألابلت اماهتا ابحلماي  
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