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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥-٤

 جتميع بشأن إيطاليا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مع مراعاا  ووريا  ، ١6/٢١و ٥/١اإلنسان أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق  -١

  يف تقاااارير ه  اااا  اتضاهااادا  االساااتضرال الااادوري الشاااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  اتتةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد  يف  اا ي مااوج  

 تقّ داً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (٢( )١)اإلنسان

وآل ااا  مضة اا   قااوق اإلنسااان إي ال ااا إإ االنتااما  إإ االت اق اا  وعااع عااد  ه  ااا   -٢
، أو ااع ةةاا  ٢٠١٩ر ويف عااا  (3)الدول اا  حلماياا  حقااوق ع ااع الضمااا  اتراااجرين وأفااراو أسااره 

 ر(٤)حقوق ال  ي إي ال ا ابلةظر يف التيفديح على االت اق   ا وروب   بشأن اةةس  
ين اب  خاص اتةةادرين مان أ اي أفريقا  إإ أن إي ال اا وأ ار فريح اصربات الضامي اتض -3

ر ورحبع (٥) دقع على اليف وك الدول   وا وروب   حلقوق اإلنسان اليت حتظر التم    الضةيفري
م وض   ا م  اتتةد  السام   لشؤون الالج ني )م وض    اؤون الالج اني( ابنتاما  إي ال اا إإ 

 ر(6)٢٠١٥دا  اةةس   يف عا  االت اق   اتتضلق  خب ض حاال  انض
إي ال ا  ، وعع اللجة  اتضة   ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماع   والثقاف  ٢٠١٥ويف عا   -٤

ماان الربوتولااو  االصت اااري اتلةااح ابلضرااد الاادو   ١١إإ االعاافااب ابصتيفا اارا  وجااة اتاااو  
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 ااجضع اللجةاا  اتضة اا  ، ٢٠١٩  ر ويف عااا(7)اصاااص ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا 
 ااااال  االصت اااات القساااري إي ال اااا علاااى االعااافااب ابصتيفا ااارا ابلةظااار يف البال اااا   وجاااة 

 ر(8)من االت اق   الدول   حلماي  ع ع ا  خاص من االصت ات القسري 3٢و 3١اتاوتني 
اتوجراا   ، أعربااع ةةاا  مةاهتاا  التضااذية عاان تقااديرها للاادعو  الدااماا ٢٠١7ويف عااا   -٥

، أو اع ةةا  القتاات علاى التم  ا  الضةيفاري ٢٠١6ر ويف عاا  (٩)إإ آل ا  اإلجاراتا  اصا ا 
إي ال اااا بتة  اااذ تو ااا ا  اتقااارر اصااااص اتضاااين  قاااوق اإلنساااان للمرااااجرين وفرياااح اصاااربات الضاماااي 

 ر(١٠)اتضين اب  خاص اتةةدرين من أ ي أفريق 
اتتضلااح بتة  ااذ التو اا ا  اتةبثقاا  عاان االسااتضرال  وقاادمع إي ال ااا تقرياار مةتيفاا  اتااد  -6

 ر(١١)الدوري الشامي الثاين
ساااااااةوي  إإ م وضااااااا   حقاااااااوق اإلنساااااااان صاااااااال  الساااااااة   وقاااااااّدمع إي ال اااااااا مساااااااا ا  -7

،  ااا يف  لاا  إإ  ااةدوق ا ماا  اتتةااد  للتربعااا  لتااةا  التضااذية يف ٢٠١٩-٢٠١٥ اتال اا 
 ر(١٢)٢٠١8، و٢٠١7، و٢٠١٥ا عوا  

 (١3)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أ ار  م وض    ؤون الالج اني إإ أناع علاى الار   مان دارم عاد  مقفحاا  تشاريض  ،  -8

ر ولااااارر  إي ال اااااا يف (١٤)ال تااااا ا  إي ال اااااا ت تقااااار إإ مؤسسااااا  ودة ااااا  مساااااتقل  حلقاااااوق اإلنساااااان
ؤسس  ودة   مستقل  متاماً أتل د الت امرا ابلضمي على ع ع اتستو   على إنشات م ٢٠١8 عا 

ر ووعاااع ه  اااا  وآل اااا  عدياااد  مضة ااا   قاااوق اإلنساااان إي ال اااا إإ إنشاااات (١٥)حلقاااوق اإلنساااان
مؤسسااا  ودة ااا  حلقاااوق اإلنساااان وفقااااً للمبااااوس اتتضلقااا   رلااا  اتؤسساااا  الودة ااا  لتض يااا  و ايااا  

 ر(١6)حقوق اإلنسان )مباوس ابريس(
صت ات القسري إبي ال اا إلنشااارا آل ا  ودة ا  ل باال  وأ او  اللجة  اتضة    اال  اال -٩

واتتابضاا ، هاا  اللجةاا  اتشاافل  بااني الااوةارا  واتضة اا   قااوق اإلنسااان، ويُضاافاب  ااذا ا ماار وول اااً 
 ر(١7)ابعتباره ممارس  فتلى

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 ساين الساريالدويل اإلن

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (١8)املساواة و دم التمييا -١ 

، فقااااد (١٩)ب ةماااا الحظااااع عااااد  ةااااان احل اااا  الضااااا  الااااوارو يف الدسااااتور بشااااأن اتساااااوا  -١٠
 ر(٢٠)ساورها القلح  ن التشريضا  القاام  تةاهت  التم    ال تتةاو  إال بضض أسباب التم   

ةة  القتات على التم    الضةيفري خب   الضماي الودة ا  ت افةا  الضةيفاري  وُلاره ورحبع  -١١
ر ب ااد أن م وضاا    ااؤون الالج ااني أ ااار  إإ أن (٢١)ا جانااة ومااا يتيفااي بااذل  ماان تضيفااة

ر وأو اااى فرياااح (٢٢)اتاااوارو البشاااري  واتال ااا  اتخيفيفااا  لتة  اااذ اص ااا  لااادوو ، مماااا يقاااول فضال تراااا
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 اب  اااااخاص اتةةااااادرين مااااان أ اااااي أفريقااااا  إي ال اااااا ب  الااااا  أن تتتااااامن اصاااااربات الضاماااااي اتضاااااين
الساااااا اند اتةةاااااادرين ماااااان أ ااااااي أفريقاااااا  ابعتباااااااره  جمموعاااااا  لاااااادو  تواجااااااع الضةيفااااااري   اص اااااا 
 ر(٢3)الضةيفري والتم   

وأو ااع م وضاا    ااؤون الالج ااني إي ال ااا بتض ياا  قاادر  ات تااة الااودين ت افةاا  التم  اا   -١٢
  ةماااع الب اااار  بيفاااور  مةرج ااا  لتساااج ي احلاااواو  اتتيفااال  ابلضةيفاااري  الضةيفاااري، وإنشاااات آل ااا

ر وقااادمع مةظمااا  ا مااا  (٢٤)والتم  ااا  الضةيفاااري وُلاااره ا جاناااة وماااا يتيفاااي باااذل  مااان تضيفاااة
 ر(٢٥)اتتةد  لل  ول  )ال ون س  ( تو  ا  مماثل 

جاااراا   وب ةماااا الحظاااع ةةااا  القتاااات علاااى التم  ااا  الضةيفاااري التااادابم اتتخاااذ  ت افةااا  -١3
ال راه اا  الضةيفااري  واإلجاااراتا  القتاااا   اتتخااذ  ضاااد بضااض الس اساا ني ا ل اااني لةشاار ا ف اااار 
القاام  على الت وق الضةيفري أو ال راه   الضةيفري ، فقد أعربع عن قلقرا إةات التقارير اليت ت  د 

التيفاااورا  عااان ارت ااااب الضةااا  واةاااراا  بااادافع الضةيفاااري ، وانتشاااار اص ااااب الضةيفاااري والو ااا  و 
الةم    السلب   ضد اتسلمني وا  خاص اتةةدرين من أ ي أفريقا  وجمتمضاا  الروماا والساةيت 

ر ويف (٢6)وال اّم ةانيت يف اتةاقشا  الس اس  ، وص ااب ال راه ا  الضةيفاري علاى  اب   اإلنفناع
ي قااد ، قالااع اللجةاا  اتضة اا   قااوق اإلنسااان إن الو اا  والتةماا ر واص اااب الضةيفاار ٢٠١7عااا  

ر وأعرباااااع (٢7)ت اقماااااع بسااااابة وسااااااار اإلعاااااال  واتاااااوحمل ني الضماااااوم ني علاااااى اليفاااااض د ا لااااا 
القتاااات علاااى التم  ااا  الضةيفاااري عااان قلقراااا إةات احليفاااان  الربتان ااا  الااايت يتمتاااع  اااا ص ااااب  ةةااا 

 ر(٢8)ال راه   الضةيفري 
وأعربااع اللجةاا  اتضة اا   قااوق اإلنسااان عاان قلقرااا إةات التم  اا  وص اااب ال راه اا  ضااد  -١٤

ر (٢٩)اتثل ا  واتثل ني وم ووج  ات ي اةةس  ومغايري اهلوي  اةةساان   وحاامل   ا ا  اةةساني
 ر(3٠)وأعربع ثال  ةان عن قلقرا إةات التم    ضد ا  خاص  وي اإلعاق 

 اإلرهابحقوق اإلنسان ومكافحة  -٢ 
الحظااع اللجةاا  اتضة اا   قااوق اإلنسااان أن ولاااال  االسااتخبارا  تضاافل االتيفاااال   -١٥

الشخيف   وتساتخد  تقة اا  القر اة  احلاساوب   مان وون إ ن قاانوين  اريا أو ضامار  لادو  
ير ماااان  ٢١/٢٠١6بوضاااومر وأ اااار  أيتااااً إإ أن مرساااو  م افةااا  اإلرهااااب والقاااانون رقااا  

تيفاال  السال    والالسال    علاى االحت ااب ابلب اار  ل اف  تتجااوة ال اف  مقدم  صدما  اال
 ر(3١)قانون  اي  الب ار  الشخيف   ١3٢اتسموم  ا يف اتاو  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (3٢)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصه -١ 

التضاذية بو ا ع جر ا  لادو ، فقاد أورج  ١١٠/٢٠١7أن القانون رق  على الر   من  -١6
م اااارراً مااان قااااانون  6١3اعتااارب  ةةااا  مةاهتاااا  التضاااذية أن تضرياااا  التضاااذية الااااوارو يف اتااااو  

م ارراً متوااما  ماع ات اق ا   6١3الضقواب   م لامي وض ح الة ااقر وأو اع إي ال اا جتن اضاي اتااو  
ضااروب اتضاملاا  أو الضقوباا  القاساا   أو الالإنسااان   أو اتر ةاا ، إبةالاا  ع ااع مةاهتاا  التضااذية و اامه ماان 

ر (33)التضاااااااذية الضةا ااااااار ال اااااااااد  وحتدياااااااد مرت اااااااة اةر ااااااا  وا ساااااااباب ا  ااااااا   علاااااااى اللجاااااااوت إإ
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اللجةاا  اتضة اا   اااال  االصت ااات القسااري إي ال ااا اباااا  التاادابم التشااريض   الالةماا  ةضااي  وأو ااع
 ر(3٤)سري جر   قاام  بذاهتااالصت ات الق

وأعربع اللجة  اتضة    قوق اإلنسان عن قلقراا إةات التقاارير الايت ت  اد عان االساتخدا   -١7
اتت رر للقو  ات ردا  مان جاناة أفاراو الشارد  و امه  مان ماوحمل   إن اا  القاانون، واإلفاال  مان 

ت علاااى عاااد  وضااااوم ر وسااال ع ةةاااا  مةاهتااا  التضاااذية التااااو (3٥)الضقااااب علاااى هااااذه ا فضاااا 
ر وأو اع اللجةا  اتضة ا   قاوق اإلنساان إي ال اا (36)ا نظم  اتة بق  ف ما يتضلح ابساتخدا  القاو 

مااااان قاااااانون  ٥8٢بوضاااااع مدونااااا  لقواعاااااد السااااالوك مااااان أجاااااي ضااااابا  الشااااارد  وتةقااااا ا اتااااااو  
أفااراو الشاارد  ر وأو ااع ةةتااان إي ال ااا بتاامان إم ان اا  التضااراب بيفااور  فضالاا  علااى (37)الضقااواب 

 ر(38)و مه  من موحمل   إن ا  القانون يف ع ع ا وقا  عةد اض العر   رامر 
ونوه ال ريح الضاماي اتضاين ابالحتجااة التضسا   ابلتغ اما  التةظ م ا  الايت أُوصلاع ماؤصراً  -١8

 اااداب احلاااد مااان اساااتخدا  احلااابس االحت ااااد  وا ااا ض ماااد  الضقوبااا ، وااللتظااااب يف الساااجون 
ر وناوه أيتااً فرياح اصاربات الضاماي اتضاين اب  اخاص اتةةادرين (3٩)إإ احلبس االحت ااد  واللجوت

من أ ي أفريق  ابةروو اتبذول  تضاة  أوضاع السجن اتر ة ،  ا يف  ل  اإلفراج عن السجةات 
 ر ومااع  لاا ، وعلااى الاار   ماان التاادابم الرام اا  إإ احلااد(٤٠)الااذين قتااوا فاافا  قيفاام  يف السااجن

من التظاب السجون وإإ احلد من استخدا  احلبس االحت اد ، ال ت ا  ةة  مةاهتا  التضاذية 
ر وأعرباع اللجةا  (٤١)تشضر ابلقلاح إةات حملارواب االحتجااة وماا يُبلا  عةاع مان اتمارساا  التضسا   

 اتضة اا   قااوق اإلنسااان عاان قلقرااا البااال  إةات الاا  و  ات رداا  لةسااب  ا جانااة يف السااجون وعااد 
ر لماا يسااورها (٤٢)است  ات حملرواب االحتجااة للمضاايم،  اا يف  لا  يف مرالا  احتجااة اترااجرين

م رراً من القانون اتتضلح بةظا  السجون، اليت تت ا نظاماً صا اً لالحتجاة  ٤١القلح إةات اتاو  
مةاهتا   ر وأو ع ةةا (٤3)تد  تيفي إإ أربع سةوا  مع إم ان   متديدها تد  سةتني إضاف تني

ر لمااا أو ااع (٤٤)التضااذية  واتماا  نظااا  االحتجاااة اصاااص مااع اتضااايم الدول اا  حلقااوق اإلنسااان
 ر(٤٥)اللجة  اتضة    قوق اإلنسان بتةسني حملرواب االحتجاة  وجة نظا  االحتجاة اصاص

اتةشاااااي للر  ااااا  الودة ااااا   ١٠/٢٠١٤ورحباااااع ةةااااا  مةاهتااااا  التضاااااذية ابلقاااااانون رقااااا   -١٩
(Garante nazionale  حلقاوق ا  اخاص ا تجا ين أو مسالور احلريا  الشخيفا   بو ا را ا ل ا )

، الحظااع اللجةاا  اتضة اا   قااوق ا  ااخاص ٢٠١6ر ويف عااا  (٤6)الوقاا اا  الودة اا  تةااع التضااذية
 وي اإلعاقاا  أن والياا  ا ل اا  الوقاا اا  الودة اا  ال تشاامي مؤسسااا  الضااالج الة ساا  أو  مهااا ماان 

ر وب ةما تالحظ اللجة  اتضة    اال  االصت اات القساري (٤7)خاص  وي اإلعاق مرافح إقام  ا  
أن ا ل ااا  حتظاااى ابلو اااو  وون ق اااوو إإ ع اااع مواقاااع االحتجااااة   ااا  القاااانون أو   ااا  ا مااار 
الواقع، فإهنا تضرب عن القلح لضد  اإلعالن عن توس ع قااما  مرالا  احتجااة اترااجرين مماا  او  

 ر(٤8)ا ل   هلا بذل  وون ة ر 

 (٤٩)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
ال ياااا ا  القلااااح يساااااور اللجةاااا  اتضة اااا   قااااوق اإلنسااااان إةات ال ااااو  ات اااار  ل جااااراتا   -٢٠

 ر(٥٠)القتاا  ، ولدووي  فرص احليفو  على اتساعد  القتاا   اجملان  
وأعرب فريح اصربات الضامي اتضين اب  خاص اتةةدرين مان أ اي أفريقا  عان قلقاع إةات  -٢١

االفتقااااار إإ تااااوفم احلماياااا  للساااا ان اتةةاااادرين ماااان أ ااااي أفريقاااا ، وال ساااا ما اليفااااضواب  الاااايت 
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يواجروهنااا يف الو ااو  إإ الضدالاا  وعااد  مقاضااا  اةةااا  وتااوفم مااا ي  اا  ماان اةاارب واالنتيفااااب 
ر وأو ى إي ال ا جبمع الب اار  وحتل لراا لتق ا   التم  ا  الضةيفاري يف (٥١)م    الضةيفريلتةا  الت

ر وأو ااى ال ريااح الضامااي اتضااين ابالحتجاااة التضساا   إي ال ااا ببااذ  ات يااد (٥٢)نظااا  الضدالاا  اةةاا اا 
ت اااع ماان اةرااوو تضاةاا  ا سااباب اةذرياا  للتم  اا  يف نظااا  الضدالاا  اةةاا اا ، وخبا اا  احلااد ماان ار 

 ر (٥3)مضدال  السَّجن بني الرعا  ا جانة والروما
وب ةمااا تساال  اللجةاا  اتضة اا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا  بقااانون م افةاا   -٢٢

، فإهنااا تالحااظ أن ال ساااو ال ياا ا  واسااع االنتشااار،  ااا يف  لاا  يف الساال   ٢٠١٢ال ساااو لضااا  
ال سااااو، بوسااااااي مةراااا ضاااامان اساااتقال  مؤسسااااا   القتااااا  ر وحثاااع إي ال ااااا علاااى م افةاااا 

م افةاااا  ال ساااااو، والتةق ااااح يف ع ااااع االوعاااااتا  اتتضلقاااا  ابل ساااااو، وتة  ااااذ قااااانون م افةاااا  
 ر(٥٤)ب ضال   ال ساو

 (٥٥)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
ن قلقراا  ن بضاض أ ا ا  التضبام،  اا يف  لا  أعربع اللجة  اتضة    قوق اإلنسان ع -٢3

القذاب والتشرم والتجدي ، ال ت ا  تش ي جراا  و  ن أن يُضاقة عل را ابلسجن، مشمً  إإ 
ارت اع أعداو اليفة  ني الذين أف د عن إوانتر  ابلقذابر وأو ع إي ال ا إبلغات اار  التجادي  

ةااد  للفب اا  والضلاا  والثقافاا  )ال ونس و(تو اا   ر وقاادمع مةظماا  ا ماا  اتت(٥6)والتشاارم والقااذاب
 ر(٥7)مماثل 
وأعربااع ةةاا  حقااوق ال  ااي عاان قلقرااا البااال  السااتمرار  ااال  التشاارم اتوجراا  ضااد  -٢٤

بضض مةظما  اجملتمع اتدين اليت تشارك يف عمل اا  البةاع عان اترااجرين وإنقاا ه  يف البةار 
، أعربع جمموع  من ات ل ني بوال   يف ٢٠١8رب ر ويف تشرين الثاين/نوفم(٥8)ا ب ض اتتوسر

إدار اإلجراتا  اصا ا  عان هاذا الشاا ي ن ساع، وأ اار  إإ اار  عماي اتادافضني عان حقاوق 
 ر(٥٩)اتراجرين

، أوانااااع جمموعاااا  ماااان ات ل ااااني بااااوال   يف إدااااار اإلجااااراتا  ٢٠١٩ويف أ ر/مااااايو  -٢٥
ا ب ارل  راما  علاى مان يةقاذون اترااجرين والالج اني اصا   مقفحاً تقد  بع وةير واصل   إي ال ا

يف البةرر وحع أفراو هذه اجملموع  السل ا  على ال   عن تضاريض ح اا  اترااجرين للخ ار، 
 ا يف  ل  ملتمسو اللجوت وضةا  االاار اب  اخاص، مان صاال  التاذرع   افةا  اتتجارينر 

ى سا ن اتةظماا   ام احل وم ا  الايت تةقاذ وحثوا أيتاً على سةة توج ردني سابقني  ظران علا
اتراجرين قبال  سواحي أي بلد  لع الو و  إإ اتواني اإلي ال  ر وأعربوا عن قلقرا  الباال  إةات 

، أعربااااع ٢٠١٩ر ويف متوة/يول ااااع (6٠)(Mare Jonioاالهتامااااا  اتتضلقاااا  بساااا  ة  ماااااري جون ااااو )
اصا ااا  عااان قلقراااا إةات احتجااااة القب اااان  جمموعااا  مااان ات ل اااني باااوال   يف إداااار اإلجاااراتا 

وااا  إجاراتا  جةاا ا  يف حقاعر و ادووا علاى أن  Sea-Watch 3ا تاين لس  ة  إنقا  اتراجرين 
 ر(6١)الترديدا  اتوجر  ضد القاض  الذي ح   ابإلفراج عن الس  ة  مةاف   للقانون

 ٢٠١6قاانون حريا  اإلعاال  لضاا  وأعربع اللجة  اتضة    قوق اإلنسان عن قلقرا  ن  -٢6
ال ي رل ج اتا  واضة  على السل ا  اليت ترفض اإلجابا  علاى دلاة وون ماربر وج اع، وأناع 

 ر(6٢)ال يتسىن ال ضن يف قرارا  عد  اإلفشات إال من صال  اإلجراتا  القتاا  
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 (63)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
اب  اااااخاص،  اااااا يف  لااااا  القاااااانون علاااااى الااااار   مااااان اةراااااوو اتبذولااااا  ت افةااااا  االااااااار  -٢7
اتتضلاااااح ابالااااااار ابلبشااااار وص ااااا  الضماااااي الودة ااااا  ت افةااااا  االااااااار ابلبشااااار  ٢٤/٢٠١٤ رقااااا 
ةة  اتضة    قوق اإلنسان عان قلقراا مان التقاارير الايت ت  اد عان (، أعربع ا ٢٠٢١-٢٠١6)

ح يسااااور اللجةااا  ر وماااا ةا  القلااا(6٤)حااااال  الفح اااي القساااري لتاااةا  لتملاااني لالااااار ابلبشااار
اتضة   ابلقتات على التم    ضد اترأ  إةات االاار ابلةسات وال ت اا ، ال سا ما يف سا اق تادفقا  

 ر(66)ر وأو ع بضض اللجان إي ال ا ابلتة  ذ ال امي ص   الضمي الودة  (6٥)اهلجر  ا صم 

 (67)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -٥ 
ي ال ااا بتضااديي قانوهنااا اتاادين إللغااات لااي االسااتثةاتا  الاايت أو ااع ةةاا  حقااوق ال  ااي إ -٢8

 ر(68)تسما ابل واج وون سن الثامة  عشر 
، 76/٢٠١6ةالع اللجة  اتضة    قوق اإلنسان تشضر ابلقلاح مان أن القاانون رقا   وما -٢٩

ن اس اةاةس الذي يةظ  االقفان اتدين واتسالة  بني أفراو من ن س اةةس، ال يوفر لألقران من 
احلااح يف تبااين ا د ااا ، وال يااوفر احلماياا  القانون اا  ال املاا  لألد ااا  الااذين يض شااون يف أساار ماان 

 ر(6٩)ن س اةةس

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (7٠)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

ماع اا  والثقاف اا  عاان قلقرااا إةات ارت اااع أعربااع اللجةاا  اتضة اا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجت -3٠
ر وأو اااع إي ال اااا  ضاةااا  الب الااا  (7١)مضاااد  الب الااا  وإةات الت ااااوي  اإلقل م ااا  اتتيفااال  ابلب الااا 

ب ضال اا ، مااع إيااالت اهتمااا  صاااص لل  ااا  التااض   ، وإقاارار حااد أو  لألجاار الشاارري يتاا ا ح ااا   
وي اإلعاق  إي ال ا بتةق ح الضمال  ال امل  ر وأو ع اللجة  اتضة    قوق ا  خاص  (7٢)لر  

 ر(73)والضمي الالاح للجم ع
وعلى الر   من التدابم اتتخذ  لدع  مشارل  اترأ  يف ساوق الضماي وت سام التوف اح باني  -3١

الضمااي واحل ااا  ا سااري  وتقاساا  اتسااؤول ا  ا بوياا ، فقااد الحظااع اللجةاا  اتضة اا  ابلقتااات علااى 
ارت اااااع مضااااد  الب الاااا  بااااني الةسااااات علااااى  ااااو  اااام متةاسااااة، ال ساااا ما يف  التم  اااا  ضااااد اتاااارأ 

ر وأعربااااع اللجةاااا  اتضة اااا   قااااوق ا  ااااخاص  وي اإلعاقاااا  عاااان قلقرااااا إةات ارت اااااع (7٤)اةةااااوب
 ر(7٥)مستو   الب ال  بني ا  خاص  وي اإلعاق 

قلقرااا إةات وجااوو  وأعرباع اللجةاا  اتضة اا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا  عاان -3٢
ر وعلاااى الااار   مااان التااادابم اتتخاااذ  (76)عااادو لبااام مااان الضماااا  يف ق ااااع االقتيفااااو  ااام الةظاااام 

ت افةاا  اسااتغال  ال ااد الضاملاا ،  ااا يف  لاا  قااانون م افةاا  الضمااي  اام اتضلاان واسااتغال  ال ااد 
  ةان وم وض   ، فقد أعربع ثال٢٠١6( لضا  caporalatoالضامل  يف ال راع  )اتضرواب بقانون 

 اااؤون الالج اااني عااان قلقراااا مااان اساااتمرار أرابب الضماااي يف اساااتغال  اترااااجرين يف ساااوق الضماااي 
، الحاااااظ اتقاااارر اصااااااص اتضااااين جت ااااا ا  الااااارق ٢٠١8ر ويف تشااااارين ا و /ألتااااوبر (77)ال راعاااا 

وب اتضا ااار ،  اااا يف  لااا  أسااابا ا وعواقبراااا، أن الضماااا  الااا راع ني اترااااجرين يف أجااا ات مااان جةااا
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إي ال ااا يتةملااون مسااتو   قيفااوض ماان تضاارل ال ااد الضاملاا  لالسااتغال  والقساار وحملاارواب الضمااي 
 ر(78)واتض ش  الالإنسان  

 احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
أعرباااااع اللجةااااا  اتضة ااااا  ابحلقاااااوق االقتيفااااااوي  واالجتماع ااااا  والثقاف ااااا  عااااان قلقراااااا إةات  -33

ر (7٩)اصاااادما  ا ساسااا   يف أثةااااات ا ةمااا  اتال اااا التخ  تاااا  ال بااام  يف اإلن اااااق االجتمااااع  و 
وقالاااع اللجةااا  اتضة ااا  ابلقتاااات علاااى التم  ااا  ضاااد اتااارأ  إن ا  اااال مساااتو   االساااتةقاقا  
االجتماع اا  و ااد   اارام  مضااايم التأه ااي اسااتبضدا الضديااد ماان الةسااات الااال  يضشاان يف ال قاار ماان 

القتاااات علاااى التم  ااا  الضةيفاااري إي ال اااا بتاااوفم إم ان ااا  ر وأو اااع ةةااا  (8٠)احلمايااا  االجتماع ااا 
ر وأو اع اللجةا  اتضة ا   قاوق ا  اخاص (8١)حيفو  ع ع اتراجرين على اصدما  ا ساسا  

 وي اإلعاقااا  إي ال اااا بتساااريع وتااام  اإل اااالم الدساااتوري تواتمااا  س اساااا  احلمايااا  االجتماع ااا  
 ر(8٢)واعتماو مضايم ون ا للمساعد  االجتماع  

 (83)احلق يف مستوى معيشي مناسب -٣ 
أعربااع اللجةاا  اتضة اا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا  عاان قلقرااا إةات ارت اااع  -3٤

مضااد  ال قاار، ال ساا ما يف ضااوت ا ةماا  اتال اا ، ولااذل  إةات الت اااوي  اإلقل م اا  يف ال قاار وة و  
 قااوق ا  ااخاص  وي اإلعاقا  التااوت علااى ارت اااع ر وساال ع اللجةا  اتضة اا  (8٤)ت ااو  الاادصي

ر وأو اع ةةا  حقااوق ال  اي إي ال اا ابعتماااو (8٥)مساتو   ال قار باني ا  ااخاص  وي اإلعاقا 
 ر(86)استجاب   امل  بشأن فقر ا د ا 

وما ةا  القلح يساور اللجة  اتضة   ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماع   والثقاف   إةات نقص  -3٥
س ان ات سور  الت ل   والس ن االجتماع ، وت ايد عدو اتتشاروينر وأو اع اللجةا  وحدا  اإل

إي ال ااا ابعتماااو تشااريع ودااين  ااامي ل ساا ان ات سااور الت ل اا  وة و  تااوافر اإلساا ان ابإل ااار 
 ر(87)ووحدا  الس ن االجتماع 

  الروما والسةيت وأعربع ثال  ةان عن قلقرا إةات استمرار ممارس  إجالت أفراو جمتمضا -36
ر وأعربااااااع عاااااان قلقرااااااا البااااااال  إةات التاااااادابم ا مة اااااا  التق  دياااااا  اتتضلقاااااا  (88)وال ام ةااااااانيت قسااااااراً 

ابتستودةا  اليت تةترج فيفي الروما واتةشأ  هل  وحده ، وتش  د خم ما  جدياد  للروماا فقار، 
القلااح يساااور اللجةاا  ر وتااا لااان (8٩)واسااتبضاو الرومااا فضل اااً ماان احليفااو  علااى الساا ن االجتماااع 

اتضة ااا  ابحلقاااوق االقتيفااااوي  واالجتماع ااا  والثقاف ااا  إةات ت اياااد عمل اااا  اإلصاااالت القساااري، فقاااد 
 ر(٩٠)أو ع إي ال ا بوضع إدار قانوين بشأن عمل ا  اإلصالت،  تثي للمضايم الدول  

  ، قالااااع جمموعاااا  ماااان ات ل ااااني بااااوال   يف إدااااار اإلجااااراتا٢٠١٩ويف آ ار/مااااار   -37
اصا ا  إن علاى إي ال اا أن تضماي بشاا ي عاجاي علاى  ايا  ات ااا  مان الضماا  اترااجرين الااذي 
ُأجلااوا ماان مسااتودة  عشااواا   يف لاااالبر ر ومااع مالحظاا  أن الظاارواب ال تت ااح مااع مضااايم حقااوق 
اإلنسااان، وأهنااا م رياا  وال   اان حتملرااا هناا اااً، فقااد  ااضر  بقلااح ابلاا  إةات عااد  وجااوو ص ااارا  

 ر(٩١)ل  تن يض شون يف اتستودةا  الضشواا  بدي
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 (٩٢)احلق يف الصحة -٤ 
أعربااع اللجةاا  اتضة اا  ابلقتااات علااى التم  اا  ضااد اتاارأ  عاان قلقرااا إةات ص ااض ا مااوا   -38

ر وألاد  اللجةا  اتضة ا  (٩3)الضام  اتخيفيف  لق اع الرعايا  اليفاة   واصيفخيفا  اة ا ا  للق ااع
االقتيفاوي  واالجتماع   والثقاف   أناع، يف أعقااب التادابم التقشا   ، د تضاد  ار   لبام  ابحلقوق 

ر وأو اااع اللجةااا  اتضة ااا  (٩٤)مااان السااا ان قااااور  علاااى احليفاااو  علاااى صااادما  الرعايااا  اليفاااة  
 ر(٩٥)ابلقتات على التم    ضد اترأ  إي ال ا ب  و  م  ان   الق اع اليفة 

وجاااوو ت ااااوي  إقل م ااا  يف احليفاااو  علاااى صااادما  الرعايااا   وأ اااار  ثاااال  ةاااان إإ -3٩
اليفة   ا ساس   تؤثر أتثماً سلب اً على اةةوب، وأو ع إي ال ا بتامان ت اافؤ فارص احليفاو  

ر والحااظ فريااح اصااربات الضامااي (٩6)علااى صاادما  الرعاياا  اليفااة   ا ساساا   يف ع ااع أ ااات الدولاا 
يقاا  أنااع، علااى الاار   ماان ت ااافؤ فاارص احليفااو  علااى اتضااين اب  ااخاص اتةةاادرين ماان أ ااي أفر 

أماا  حيفاو  السا ان اً صدما  الرعاي  اليفة   التروري ، ال ي ا  التم    الضةيفري يش ي عااقا
 ر(٩7)اتةةدرين من أ ي أفريق ، وال س ما اتراجرون، على الرعاي  اليفة  

ومااع اإلحاداا   وف مااا يتيفااي  ااح ال  ااي يف التمتااع جتعلااى مسااتوض مم اان ماان اليفااة ، -٤٠
التةم ااا  اتساااتدام ، أو اااع ةةااا  حقاااوق ال  اااي إي ال اااا برفاااع مااان أهااادااب  8-3ابتقيفاااد علمااااً 

 ر(٩8)مستوض الوع  جت    اللقاحا  ول ال  التغ    الشامل  ابلتةيفني ضد أمرال ال  ول 
، فقاااد أعرباااع (٩٩)يساااما ابإلجراااال اتباااام ١٩٤/١٩78ويف حاااني أن القاااانون رقااا   -٤١

ن قلقرا إةات ُسبي احليفو  على صدما  اإلجرال بسبة اعفال عدو لبم مان ثال  ةان ع
الضاااملني يف جمااا  اليفااة  علااى إجاارات تلاا  الضمل ااا  بااواةع ماان التاامم ونقااص اترالاا  اليفااة   

 ر(١٠٠)اليت تقد  هذه اصدما 
، اعتمااااد  اللجةاااا  اتضة اااا  ابحلقااااوق االقتيفاااااوي  واالجتماع اااا  ٢٠١٩ويف آ ار/مااااار   -٤٢
قاف اا  قااراراً صلااص إإ أن إي ال ااا انتر ااع حااح اإلنسااان يف اليفااة  ات  ااو  إلحاادض الةسااات والث

بضد أن جضلترا القوانني اتتضلق  بضاالج اصيفاوب  اتاع حلماي قسارير و لار  اللجةا  حتدياداً يف 
قرارها أن نقي جةني إإ رح  هذه اترأ  وون موافقترا اليفة ة  يش ي انترالاً حلح اإلنساان يف 

 ر(١٠١)يفة  ات  و  هلاال

 (١٠٢)احلق يف التعليم -٥ 
أعربااع اللجةاا  اتضة اا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا  عاان قلقرااا إةات ارت اااع  -٤3

ر (١٠3)مضااادال  التسااارب مااان اتااادار  الثانويااا  صاااال  الساااةتني اتاضااا تني، وال سااا ما يف اةةاااوب
 اامل  لتض يا  الو او  إإ التضلا   وا ا ض الضادو ال بام وأو ع ال ونس و إي ال اا ابااا  تادابم 

 ر(١٠٤)من حاال  التسرب
والحظاااع ال ونسااا و أن ال ت اااا  اتةتم اااا  إإ ا قل اااا  الضرق ااا  وال اااالب اترااااجرين  -٤٤

ر (١٠٥)يسااجالن مسااتو   مةخ تاا  ماان اتواحملباا  علااى الدراساا  ومضاادال  مرت ضاا  ماان التسااارب
  اال مساتوض اتواحملبا  علاى الدراسا  وارت ااع مضادال  التسارب وأعربع ةةتان عان القلاح إةات ا

ر وأفاااو  ال ون ساا   عاان وجااوو ثغاارا  يف (١٠6)يف  اا واب أد ااا  الرومااا والسااةيت وال ام ةااانيت
 ر(١٠7)اإلعما  ال امي للةح يف التضل   واإلوماج االجتماع  لألد ا  الالج ني واتراجرين
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ت تدين مضد  التضلا   يف مرحلا  ال  ولا  اتب ار  وأعربع ةة  حقوق ال  ي عن قلقرا إةا -٤٥
ر وأو اااع إي ال اااا بتة  اااذ هناااج قااااا  علاااى حقاااوق اإلنساااان إةات الاااةظ  التضل م ااا  (١٠8)يف اةةاااوب

ر وأو ااع ال ونساا و إي ال ااا جتن تتاا   تاادر  اً سااة  واحااد  علااى ا قااي ماان التضلاا   (١٠٩)برمترااا
عل راااا يف إداااار الضماااي اصااااص ابلتضلااا   حااا  قباااي االبتاااداا ، وفقااااً للمضاااايم الدول ااا  اتةيفاااوص 

 ر(١١٠)٢٠3٠ عا 
وعلااى الاار   ماان ارت اااع مضااد  التةاااق الةسااات وال ت ااا  ابلتضلاا   علااى ع ااع مسااتو تع،  -٤6

فقد أعربع اللجة  اتضة   ابلقتات على التم    ضد اترأ  عن قلقرا إةات ا يفاارهن يف الدراساا  
ر وأو ااع إي ال ااا جتن ت يااي ع ااع أ اا ا  (١١١)ةسااات تقلاادهاواتراان التقل دياا  الاايت يغلااة علااى ال

التةم ر اةةساين من ال تة اتدرس  ، وأن تت رق اتةاهج الدراس   والربامج ا لاو    والتدرية 
ر والحظااع ال ونساا و أن التم  اا  ال ياا ا  قااماااً ضااد ا د ااا   وي (١١٢)اترااين إإ حقااوق اتاارأ 

ر ورحاااة فرياااح اصاااربات الضاماااي (١١3)  للةيفاااو  علاااى التضلااا  اإلعاقااا ، الاااذين لااادير  فااارص لااادوو
اتضين اب  خاص اتةةدرين مان أ اي أفريقا   بااورا  اإل االم التضل ما  الايت دُرحاع ماؤصراً، 
و اااجع إي ال اااا علاااى ضااامان تة  اااذها، ماااع الفل ااا  بوجاااع صااااص علاااى ا د اااا  اتةةااادرين مااان 

 ر(١١٤)أفريق  أ ي

 ت حمددةحقوق أشخاص حمددين أو فيا -دال 
 (١١٥)النساء -١ 

علاااى الااار   مااان الضدياااد مااان القاااوانني وا نظمااا  الااايت هتاااداب إإ م افةااا  التم  ااا  علاااى  -٤7
أساا  اةااةس، أعرباع اللجةاا  اتضة اا  ابلقتاات علااى التم  ا  ضااد اتاارأ  عان قلقرااا إةات اليفااضواب  

وأو اع إي ال اا بتض يا  اإلداار ر (١١6)اليت تواجررا اترأ  يف ات الب   قوقراا وإةات التةما ر الراسا 
 ر(١١7)التشريض  اتتضلح ابتساوا  بني اةةسني

وعلاااى الااار   مااان خمتلااا  القاااوانني والس اساااا  الرام ااا  إإ ة و  متث اااي اتااارأ  يف الشاااؤون  -٤8
الس اساا  ، أعربااع ةةتااان عاان اسااتمرار قلقرمااا إةات مسااتوض متث ااي اتاارأ   اام اترضاا  يف الربتااان 

 ر(١١8)  القتاا   واتةا ة الضل ا يف اإلوار  الضام الودين والسل 
اتتضلااح ابلضةاا  اةةساااين  ١١٩/٢٠١3ويف حااني أن ثااال  ةااان رحبااع ابلقااانون رقاا   -٤٩

، فقااااد أعربااااع عاااان (١١٩)(٢٠٢٠-٢٠١7وص ااا  الضمااااي الودة اااا  ت افةااا  الضةاااا  ضااااد اتااارأ  )
ل ت اا ، ونقاص التبل ا ، وضاض  استمرار قلقرا إةات ة و  انتشار الضة  اةةسااين ضاد الةساات وا

 ر(١٢٠)مضدال  اتالحق  القتاا   واإلوان  يف هذه اةراا 
والحظع م وض    ؤون الالج ني أن التشريع اإلي ا  يةص على عدو من التمار   -٥٠

للتيفاادي للمسااااي اتتضلقاا  ابلضةاا  اةةساا  واةةساااينر ب ااد أن الةظااا  الضااا  ال ياا ا  ي تقاار إإ 
 ي اتوحااااد  وآل ااااا  اتتابضاااا  علااااى اليفااااض د الااااودين، وإإ نظااااا  ةمااااع الب ااااار  إجااااراتا  التشااااغ

اتيفاااة  ر وأو اااع إي ال اااا إبنشاااات آل ااا  مشااافل  باااني الاااوةارا  لوضاااع إجاااراتا  تشاااغ ي موحاااد  
يتضلااح ابلضةاا  اةةساا  واةةساااين، وحتديااد إجااراتا  للتضااراب اتب اار علااى ا  ااخاص  وي  ف مااا

 ر(١٢١)ت آل ا  مةسق  على خمتل  اتستو  االحت اجا  ا دو ، وإنشا
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 (١٢٢)األطفال -٢ 
حثع ةة  حقوق ال  ي إي ال ا على تض ي  وور اتر د الودين لل  ول  وت ويده  اا يلا    -٥١

 ر(١٢3)من موارو، وعلى توفم االستقال  التا  للسل   اإلي ال   لألد ا  واتراهقني
لر اااد وعاااع الب اااار  بشاااأن الضةااا  ضاااد  وأو اااع اللجةااا  إي ال اااا إبنشاااات نظاااا  وداااين -٥٢

ر وأو ااع أيتاااً (١٢٤)ا د ااا ، ووضااع اساافات ج    ااامل  تةااع الضةاا  ضااد ا د ااا  وم افةتااع
 ر(١٢٥)إي ال ا  ظر الضقوب  البدن    وجة القانون يف ع ع الس اقا 

أيااادي وأعرباااع اللجةااا  عااان قلقراااا إةات ا د اااا  الاااذين تضرضاااوا لالعتااادات اةةسااا  علاااى  -٥3
رجااا  وياان يف ال ة ساا  ال اثول   اا ، وا  ااال عاادو التةق قااا ر وأو ااع إي ال ااا إبنشااات ةةاا  
حتق ح مستقل  لبةع ع ع حاال  االعتادات اةةسا  علاى ا د اا  علاى أيادي رجاا  الادين يف 

اتاااااااةقّ ا  ١٩8٥ال ة سااااااا  ال اثول   ااااااا ، وإةالااااااا  الضقباااااااا  الاااااااوارو  يف االت ااااااااق الباااااااابوي لضاااااااا  
التااران، الاايت تضاافل إجاارات لالماا  جةاا اا  فضالاا  لرجااا  الاادين اتشااتبع يف ضاالوعر  يف  تضاهااد 

 ر(١٢6)االعتدات اةةس  على ا د ا 
ماان ا د ااا   اام اتيفااةوبني واتة يفاالني عاان  7٠ ٠٠٠وأفاااو  ال ون ساا  جتن ألثاار ماان  -٥٤

مان  6٠ ٠٠٠ او  ر وأ ابا٢٠١٩وآ ار/ماار   ٢٠١٤ وير  قد و لوا إإ إي ال ا ف ما باني عاا  
، اب  يوجااااااد يف البلااااااد ٢٠١٩عاماااااااًر وبةراياااااا   اااااابا /فرباير  ١8القيفَّاااااار يبلغااااااون ا ن  أول اااااا 

من القيفَّر  م اتيفةوبني، مةر  مان ساافروا جتن سار  وماةر  مان فقادوا أساره  يف  8 ٥٠٠  و
القاااااانون ر وأ ااااااو  م وضااااا    اااااؤون الالج اااااني وال ون سااااا   إبي ال اااااا العتماوهاااااا (١٢7)ال رياااااح

، وهو قاانون موحاد ياوفر إدااراً قانون ااً تقادم اً حلمايا  ا د اا   ام اتيفاةوبني، ٤7/٢٠١7 رق 
ر ورحباااع أيتااااً اللجةااا  اتضة ااا  (١٢8)ماااع التأل اااد علاااى ضااارور  تة  اااذ اتراسااا   اتضلَّقااا   ا  اليفااال 

 ااام  ول ةراااا  اااضر  ابلقلاااح  ن القيفَّااار ٤7/٢٠١7 ااااال  االصت اااات القساااري ابلقاااانون رقااا  
ر وأو اااع إي ال اااا (١٢٩)اتيفاااةوبني قاااد يتضرضاااون ص ااار االصت اااات مااان مرالااا  اساااتقبا  الالج اااني

اباا  تدابم لتمان إحال  القيفَّر  ام اتيفاةوبني اتشاار إلا ر  علاى ال اور إإ السال ا  اتضة ا  
 ماياااا  ال  اااايا وضااااامان الت ب ااااح ال ضااااا  إلجاااااراتا  تقاااادير الساااان اتةساااااق  اةديااااد  اتتضااااادو  

لتخيفيفااا ا وحتسااني نظااا  ب ااار  القيفَّاار  اام اتيفااةوبنيا ومةااع اصت ااات ا د ااا  ماان مرالاا  ا
 ر(١3٠)االستقبا 

اتتضلاح ابلتادابم  ١3٢/٢٠١8والحظع ال ون س   أنع على الر   من أن القاانون رقا   -٥٥
الساتقبا  اتضاد الضاجل  للةماي  الدول   واهلجر  وا من ال يؤثر أتثماً مبا راً علاى نظاا  احلمايا  وا

من أجاي القيفَّار  ام اتيفاةوبني، فاإن لضاد  أح اا  مةاع آ راً  نويا  تثام  اوا ي بشاأن ا د اا  
 ر(١3١)الذين بلغوا سن الثامة  عشر  وا د ا  اتيفةوبني بذوير 

 (١3٢)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
   ت تقر إإ الحظع اللجة  اتضة    قوق ا  خاص  وي اإلعاق  أن التشريضا  الودة -٥6

تضري  للفت با  الت سمي  اتضقولا ر وأو اع إي ال اا بسان تشاريضا  تضافاب  اراح  جتن احلرماان 
ر وأو اااااع إي ال اااااا (١33)مااااان الفت باااااا  الت سااااامي  اتضقولااااا  يشااااا ي مت  ااااا اً علاااااى أساااااا  اإلعاقااااا 

توا ااااي، ب  الاااا  االمتثااااا  تضااااايم الت ساااام لااااذوي اإلعاقاااا ، وساااان تشااااريع إلةالاااا  حااااواج  ال أيتاااااً 
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االعاافااب بلغاا  اإل ااار  ولغاا  االتيفااا  اللمساا  اإلي ااال تني، وتض ياا  إوماااج ا  ااخاص  وي  مااع
 ر(١3٤)اإلعاقا  السمض  

وأعربع اللجة  عن قلقرا إةات إصتاع ا  خاص  وي اإلعاق  لتجارب دب ا  مان وون  -٥7
 ا   لألو ا ات القاانون ني ر وأو ع إي ال ا إبلغات ع ع القوانني اليت(١3٥)موافقتر  احلر  واتستةم 

علاااااى ا  اااااخاص  وي اإلعاقااااا  اااااااا  القااااارارا  ن ابااااا  عاااااةر  وسااااان أح اااااا  لتقاااااد  الااااادع  يف 
 ر(١36)القرار ااا 
وأعربع اللجةا  اتضة ا  ابحلقاوق االقتيفااوي  واالجتماع ا  والثقاف ا  عان قلقراا إةات ارت ااع  -٥8

سااا  واساااتمرار وجاااوو احلاااواج  اتاويااا  يف نساااب  ا  اااخاص  وي اإلعاقااا  الاااذين د يلتةقاااوا ابتدر 
ر وأو ااااااع اللجةاااااا  اتضة اااااا   قااااااوق ا  ااااااخاص  وي اإلعاقاااااا  إي ال ااااااا بتةسااااااني (١37)اتاااااادار 
التضلاااا   الشاااااامي للجم ااااع وضاااامان ت اااااافؤ فاااارص الو ااااو  إإ ع اااااع مسااااتو   التضلااااا    نوع اااا 

 ر(١38)اترين والتدرية

 (١3٩)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
يف حاني أن ثاال  ةاان رحباع ابالسافات ج   الودة ا  إلومااج جمتمضاا  الروماا والسااةيت  -٥٩

(، فقااد الحظااع ةةتااان أن تلاا  اجملتمضااا  ا ل اا  ال تاا ا  تضاااين ٢٠٢٠-٢٠١٢وال ام ةااانيت )
ر وأو ااااع ثاااااال  ةاااااان إي ال ااااا ابلتة  اااااذ ال ضاااااا  (١٤٠)ماااان اساااااتمرار التم  اااا  والضااااا   الراساااااخني

ر وأو اااع أيتااااً ةةااا  القتاااات علاااى (١٤١) ااا  ل ومااااج علاااى ع اااع اتساااتو  لالسااافات ج   الودة
التم    الضةيفاري إي ال اا بتاوفم سابي االنتيفاااب واةارب ال ضالا   فاراو الروماا والساةيت وال ام ةاانيت 

ر وأو اع اللجةا  اتضة ا   قاوق اإلنساان إي ال اا (١٤٢)الذين عانوا مان انترالاا  حقاوق اإلنساان
التشااريضا  اتضلَّقاا  الاايت تسااضى إإ االعاافااب بتلاا  اجملتمضااا  ا ل اا  ابعتبارهااا ابلتضج ااي إب اادار 

 ر(١٤3)أقل ا  قوم  
وأعرب فريح اصربات الضامي اتضين اب  خاص اتةةدرين مان أ اي أفريقا  عان قلقاع إةات  -6٠

ر و ااجع احل وماا  علااى عااع (١٤٤)احتجاااب ا  ااخاص اتةةاادرين ماان أ ااي أفريقاا  يف إي ال ااا
  ميفاااة   عااان ا  اااخاص اتةةااادرين مااان أ اااي أفريقااا  حتق قااااً ل رااا  أفتاااي للثغااارا  الااايت ب ااار

ر وأ ااار  إإ أنااع يةبغاا  حتسااني مسااتوض متث ااي (١٤٥)تضاافي  اياا  حقااوق اإلنسااان ات  ولاا  هلاا 
 ر(١٤6)الس ان اتةةدرين من أ ي أفريق  يف السل   القتاا   والة اب  الضام  والشرد 

 (١٤7)ن وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا املهاجرون والالجيو  -٥ 
 ٢٠١٩وآ ار/ماااار   ٢٠١٤الحظاااع ال ون سااا   أن إي ال اااا  ااارد  ف ماااا باااني عاااا   -6١

ر وبضد فف  مان التاغو  البالغا  علاى نظاا  (١٤8)تدفقاً  م مسبوق إل را من اتراجرين والالج ني
الالج اااني جتن إي ال اااا اللجاااوت اإلي اااا  بسااابة ت اياااد أعاااداو الوافااادين، أفااااو  م وضااا    اااؤون 

 ٢3 37٠ا  اضااااً لباااماً يف عااادو الوافااادين عااارب البةااار، ح اااع وفاااد  ٢٠١8 ااارد  يف عاااا  
(، وأن دلبا  احلماي  الدول   ا  تع أيتاً، ٢٠١7يف اتاا  من عا   8٠ خيفاً )أقي بةسب  

ر (١٤٩)٢٠١7يف عاااا   ١3٠ ١١٩مقاباااي  ٢٠١8مااان ال لباااا  يف عاااا   ٥٤ ٠٠٢ح اااع ورو 
د  ةااان عاان تقااديرها للجرااوو ال باام  الاايت بُااذلع ماان أجااي االسااتجاب  لتاادفح أعااداو  وأعربااع عاا

لبااااام  مااااان ملتمسااااا  اللجاااااوت وا  اااااخاص الاااااذين  تااااااجون إإ  ايااااا  وول ااااا  واترااااااجرين  ااااام 
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الةظام ني،  اا يف  لا  اةراوو اتبذولا  يف عمل اا  البةاع واإلنقاا  يف البةار، وتقاد  اتسااعد  
 ر(١٥٠)احلماي  الدول   هلؤالت ا  خاص اإلنسان   وتوفم

ب ااد أن اللجةاا  اتضة اا  ابلقتااات علااى التم  اا  ضااد اتاارأ  ساااورها القلااح إةات احلظاار اتقاارر  -6٢
الااذي قااد  ةااع ةوارق اإلنقااا  التابضاا  للمةظمااا   اام احل وم اا  ماان الساامام تاان   ااري إنقااا ه  

وأعربع ال ون س   عن قلقرا إةات عد  الق ا  بضمل ا  ر (١٥١)ابلة و  إإ الرب يف اتواني اإلي ال  
البةااع واإلنقااا  يف وساار البةاار ا باا ض اتتوساار، وإةات ترت ااة تضاااوين إقل ماا  لالحتاااو ا ورور 

ر وأو ع إي ال ا ابسات ةااب عمل اا  البةاع واإلنقاا  علاى أيادي (١٥٢)بشأن اإلن ا  من ال وارق
 بااا ض اتتوسااار، وضااامان وجاااوو ماااوحمل ني ماااؤهلني ص ااار الساااواحي اإلي اااال ني يف وسااار البةااار ا

 ر(١٥3)للتضراب على أ د ال  ا  ضض اً وتقد  اإلسضافا  ا ول   إل را
والحظااع اللجةاا  ال رع اا  تةااع التضااذية و اامه ماان ضااروب اتضاملاا  أو الضقوباا  القاساا    -63
تااااع لتضااااديي تة  ااااذاً الالإنسااااان   أو اتر ةاااا  أن اإلدااااار القااااانوين اإلي ااااا  اتتضلااااح ابهلجاااار  خ أو

 ر(١٥٤)لس اسا  اهلجر  يف االحتاو ا ورور
، ٢٠١٥اتضتماااددين يف عاااا   ١6٠١ورقااا   ١٥٢3لقاااراري االحتااااو ا ورور رقااا  اً ووفقااا -6٤

، لتوج ااع الوافاادين  ااو “البااؤر الساااصة ”قالااع إي ال ااا إهنااا أعااد  هنجاااً جديااداً، أدلقااع عل ااع اساا  
وتيفااة  ر   بااؤر الساااصة  فةااص ع ااع اتراااجرين فةيفاااً  ااة اً ر وأيحااع ال(١٥٥)مرافااي إناا ا  خمتااار 

احلمايااا  ر وُمااةا اتسااات  دون مااان (١٥6)حتديااد هاااويتر  مسااابقاً قبااي نقلرااا  إإ مرالااا  االساااتقبا  أو
 ر(١٥7)الدول   تيفر اً ابإلقام  تد  مخس سةوا  قابل  للتجديد و  ن حتويلع إإ تيفريا عمي

نساان عان قلقراا إةات عاد  وجاوو ضامار  فضالا  حتاو  وأعربع اللجة  اتضة    قوق اإل -6٥
وون تيفااة   دااالل اللجااوت ص ااًأ علااى أهناا  مراااجرون  سااباب اقتيفاااوي ، وال ساا ما عااد  تااوفم 
مضلومااا  لاف اا  عاان اإلجااراتا  السااابق  لتةديااد اهلوياا  والالحقاا  لتةدياادها، وإجااراتا  دلااة 

ر (١٥8)تاااوفم اتسااااعد  القانون ااا  مااان أجلراااااللجاااوت يف الباااؤر السااااصة  ومرالااا  االساااتقبا ، وعاااد  
وأعربااع اللجةاا  اتضة اا  ابلقتااات علااى التم  اا  ضااد اتاارأ  عاان قلقرااا إةات عااد  وجااوو إدااار  ااامي 
ومةسح للتضراب على الالج ا  وملتمسا  اللجوت من الةسات وال ت اا  وتاوفم اتسااعد  إلا رن، 

 ر(١٥٩)أساساً لالعفااب بيف   الالجيعلى الر   من إوراج االض راو القاا  على نوع اةةس 
وأعرباااع عاااد  ةاااان عااان قلقراااا إةات ساااوت اتضاملااا  واالساااتخدا  ات ااار  للقاااو  عةاااد أصاااذ  -66

ر وأو ااااع ةةاااا  مةاهتاااا  (١6٠)بيفااااما  أ ااااابع ملتمساااا  اللجااااوت واتراااااجرين الوافاااادين حااااديثاً 
وحمل ني ات ل ااني التضااذية ابلتةق ااح يف ع ااع هااذه االوعاااتا ، ومضاقباا  اةةااا ، وضاامان تلقاا  اتاا

ر وأو ااع اللجةاا  ال رع اا  تةااع التضااذية و اامه ماان (١6١)إبن ااا  القااانون للتاادرية اترااين اتةاسااة
ضااروب اتضاملاا  أو الضقوباا  القاساا   أو الالإنسااان   أو اتر ةاا  إي ال ااا بتجةااة احتجاااة اتراااجرين 

د  احتجااااة ر وأو ااع ةةااا  القتااات علاااى التم  اا  الضةيفاااري بضاا(١6٢)بغاارل حتدياااد هااويتر  فقااار
 ر(١63)ساع  ٤8اتراجرين وملتمس  اللجوت تد  تتجاوة 

وأعربع عد  ةان عن قلقرا لضد  ل اي  عدو ا مالن اتتاح  يف مرالا  االساتقبا  مان  -67
ر (١6٤)اتسااااتويني ا و  والثاااااين، وتاااادين الظاااارواب اتض شاااا   يف عااااد  مرالاااا  اسااااتقبا  وااللتظاااااب

اتتاحااااااا  يف مرالااااااا  االساااااااتقبا  وحتساااااااني الظااااااارواب وأو اااااااع إي ال اااااااا بااااااا  و  عااااااادو ا ماااااااالن 
 ر(١6٥)اترال  يف
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وأعربع ةة  القتات على التم    الضةيفاري عان قلقراا إةات عاد  وجاوو ضامار  وقاا ا   -68
ر وقالاع ةةا  مةاهتا  التضاذية إن إجارات ال ارو  ساباب (١66)فضال  يف مواجر  اإلعااو  القساري 
ضاامار  لاف اا  وفضالاا  يف مواجراا  اإلعاااو  القسااري ، ابإلضاااف  تتضلااح اب ماان القااوم  ال يتتاامن 

ر وأو ااع ةةتااان إي ال ااا ابلتق ااد (١67)إإ عااد  ترتااة أثاار إيقااايف علااى ال ضااون يف قاارارا  ال اارو
ر وأو ع اللجة  اتضة    اال  االصت ات القساري إي ال اا (١68)اليفار   بدأ عد  اإلعاو  القسري 
( مان االت اق ا  الدول ا  ١)١6و  القساري  اتةيفاوص عل اع يف اتااو  بتمان احفا  مبدأ عد  اإلعا

حلمايا  ع ااع ا  اخاص ماان االصت اات القسااري احفامااً  ااارماً يف ع اع الظاارواب، وال سا ما عاان 
دريح ضمان عاد  جاواة دارو ا  اخاص أو إعااوهت  أو تسال مر  إإ وولا  أصارض، عةاد الت ب اح 

ييفاابةوا ضااة   لالصت ااات القسااريا واالمتةاااع عاان ال اارو الضملاا ، عةاادما ي ااون هةاااك ص اار جتن 
 ر(١6٩)اةماع  للمراجرينا وضمان إجرات تق    فروي ل ي حال  من حاال  اتراجرين

وقالاااع اللجةااا  ال رع ااا  تةاااع التضاااذية و ااامه مااان ضاااروب اتضاملااا  أو الضقوبااا  القاسااا    -6٩
قضاا  مااع البلاادان ا صاارض، الاايت تااةص علااى الالإنسااان   أو اتر ةاا  إن ات اقااا  إعاااو  القبااو  اتو  أو

ر وأ اار  ةةا  مةاهتا  التضاذية (١7٠)إجراتا  الضوو  اتبس  ، قد تض ة ممارسا  ال ارو اةمااع 
باني إي ال اا وبلاد  لاع بشاأن التةم ا  وم افةا   ٢٠١7حتديداً إإ مذلر  ت ااه  أُبرماع يف عاا  

ي  أمن احلدوو، د تشف  أن ي ون التضاون واالاار ابلبشر والتررية وتض   “ م الشرع  ”اهلجر  
 ر(١7١)والدع  مرهونني ابحفا  حقوق اإلنسان

، أعرباااااع جمموعااااا  ماااان ات ل اااااني باااااوال   يف إداااااار ٢٠١8ويف تشاااارين الثااااااين/نوفمرب  -7٠
اإلجااراتا  اصا اا  لألماا  اتتةااد  عاان قلقرااا إةات مشااروع تشااريع مضاارول علااى الربتااان اإلي ااا  

جااار ر و لااار  أن اإللغاااات اتقااارر ليفااا   احلمايااا   ساااباب إنساااان  ، واساااتبضاو لتشاااديد قواعاااد اهل
ملتمساا  اللجااوت ماان الو ااو  إإ مرالاا  االسااتقبا  الاايت ترلاا  علااى اإلوماااج االجتماااع ، ودااو  
مااد  االحتجاااة يف مرالاا  الضااوو  والبااؤر الساااصة ، أمااور أو  أساساااً إإ تقااويض اتباااوس الدول اا  

أهنا أن تااااااؤوي إإ انترالااااااا  للقااااااانون الاااااادو  حلقااااااوق اإلنسااااااانر حلقااااااوق اإلنسااااااان، وماااااان  اااااا
والتةاد   الايت تواجررااا إي ال اا بسابة عااد  وجاوو نظاا  فضااا  للتتاامن علاى الة اااق ا ورور 

 ر(١7٢)تربر انترالا  حقوق اإلنسان ال
اتتضلاح ابلتاادابم  ١3٢/٢٠١8وأعرباع ةةا  حقاوق ال  اي عان قلقراا إةات القاانون رقا   -7١
اجل  للةماي  الدول   واهلجر  وا من، الذي يشتمي على تدابم هتاداب إإ تضل اح عمل ا  ةاوت الض

أو الااذين ساابقع إوانااتر   “ص اارين اجتماع اااً ”ا  ااخاص،  اان فاا ر  ا د ااا ، الااذين يضتااربون 
يومااااااًا ويقلاااااص نظاااااا   ١8٠إإ  ٩٠ابرت ااااااب جر ااااا ا ويرفاااااع فااااافا  احتجااااااة اترااااااجرين مااااان 

ناادماج علااى اليفااض د ا لا  ل قتيفاار فقاار علااى الالج اني اتضاافاب  اا  وا  ااخاص االساتقبا  واال
ر وأو اع ةةا  القتاات علاى التم  ا  الضةيفاري (١73)التض ات،  ان فا ر  ا د اا   ام اتيفاةوبني

إي ال ااا بتة  ااذ ضاامار  لاادو    ااع ُيسااتثىن ا د ااا  ماان التاادابم اتةيفااوص عل رااا يف القااانون 
 ر(١7٥) ر  ال ون س    وا ي مماثل ر وأ(١7٤)١3٢/٢٠١8 رق 
أضاااض  تة  اااذ  ١3٢/٢٠١8وأ اااار  م وضااا    اااؤون الالج اااني إإ أن القاااانون رقااا   -7٢

اتضايم اتتضلق  إبقرار     الالجي واحتجااة ملتمسا  اللجاوت واساتقباهل ، مؤلادً  أن مان ا تماي 
لالج ااني والقااانون  أن ت ااون بضااض ا ح ااا   اام متسااق  مااع جوانااة مض ةاا  ماان القااانون الاادو 

 ر(١76)الدو  حلقوق اإلنسان
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علاى  ١3٢/٢٠١8وأعربع م وض    اؤون الالج اني عان قلقراا إةات أتثام القاانون رقا   -73
احتجااااة ملتمسااا  اللجاااوت ونظاااا  االساااتقبا ر فقاااد وساااع القاااانون ن ااااق اللجاااوت إإ االحتجااااة 

التةقاااح مااان هاااويتر   اإلواري مااان صاااال  إضااااف  إم ان ااا  احتجااااة ملتمسااا  اللجاااوت مااان أجاااي
 ر(١77)أ   ٢١٠وجةس تر  تد  تيفي إإ 

ألغاااى  ااا   احلمايااا    ااارال  ١3٢/٢٠١8وأ اااار  ال ون سااا   إإ أن القاااانون رقااا   -7٤
إنسان  ، مما  د من إم ان   الو و  إإ نظا  االستقبا  الثانوي حلمايا  اتسات  دين مان احلمايا  

أول   الذين ُمةةوا احلماي   سباب إنسان   وملتمس   الدول   والقيفَّر  م اتيفةوبني، ويستبضد
ر وأ ار  أيتاً إإ أن قدر  نظا  االستقبا  الثاانوي ال تا ا  لادوو ، وأن اصادما  (١78)اللجوت

ر وأ اار  م وضا    اؤون (١7٩)ل سع متاحا  للقيفَّار  ام اتيفاةوبني  وي االحت اجاا  اصا ا 
 ااام نظاااا  االساااتقبا  بتاااوفم أماااالن إقامااا  ل اااالل  ٢٠١8 /١3٢الالج اااني إإ أن القاااانون رقااا  

اللجوت يف مرال  اساتقبا  اصار ا و  داوا  اتاد  الايت تساتغرقرا إجاراتا  اللجاوت، وأن احل وما  
 ر(١8٠)ص تع ابلتا  مضايم االستقبا  يف تل  اترافح

ةا  واتةظما  والةظام ا ، وأو ع ال ون س   إي ال ا إبقرار االت اق الضات  من أجي اهلجار  ا م -7٥
الااذي مااان  اااأنع أن يسااااعدها علاااى الوفاااات ابلت اماهتااا  وجاااة ات اق ااا  حقاااوق ال  اااي والوفاااات ابلت امراااا 

 ر(١8١)بضد  ترك أي د ي متخل اً عن الرلة ٢٠3٠ وجة ص   التةم   اتستدام  لضا  

  دميو اجلنسية -٦ 
الحظاااع م وضااا    اااؤون الالج اااني أناااع علاااى الااار   مااان أن إي ال اااا وضاااضع إجاااراتا   -76

لتةديااااد حاااااال  انضاااادا  اةةساااا  ، ال ياااا ا  هةاااااك عاااادو ماااان التةااااد   ف مااااا يتضلااااح بتةديااااد 
ا  خاص عد   اةةس  ر وال ي ا  ا د ا  عد و اةةس   اتولووون يف إي ال اا لوالادين عاد   

لساا ان ماان عاعاا  الرومااا، يواجرااون عاادواً ماان اليفااضواب  يف التساااب اةةساا  ، وال ساا ما بااني ا
 ر(١83)ر وأ ر  ةةتان  وا ي مماثل (١8٢)اةةس   اإلي ال   عةد الوالو 

وأو ع اللجة  اتضة ا   قاوق اإلنساان إي ال اا بتبسا ر إجاراتا  حتدياد حااال  انضادا   -77
ر (١8٤)للةاد مان حااال  انضادا  اةةسا   اةةس  ، وإ الم قانون اتوادة ، واعتماو تشريع مالاا 

وأو ااع ةةاا  حقااوق ال  ااي إي ال ااا ابعتمااااو تشااريع لتةسااني إجااراتا  حتديااد حاااال  انضااادا  
اةةس   وفقاً للمضايم الدول  ، وتض ي  التدابم الرام   إإ احلد من حاال  انضدا  جةس   ا د اا  

 ر(١8٥)اتراجرين
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