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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 سعة والعشرونتاالدورة ال
 2018كانون الثاين/يناير   15-26

 ليختنشتاينجتميع بشأن   

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعدَّ هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ملضاهااادا  هلئاااا  ا يااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو     قااااريراالساااتضرال الااادوري الواااام   والتقر 
ك  ماوج  شاقادم    واإلجراءا  اخلاص  و  غريها من واثئق األمم املتحاد  اا  اللال ، وهاو م

  قلداً ابحلد األقلى لضدو الكلما  

 (2) (1)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان -اثنياا  
علاااااى  2017رحمباااال اللانااااا  املضنلاااا  تقاااااوق اإلنسااااان بتلاااااديق لل تنوااااتاين   عاااااا   -2

بااال اللانااا  غاااا   ورحالربو وكااوا االيتلااااري ال  اقلااا  حقاااوق الإب ااا  املتضلااق  جاااراء  قاااد  البال
 ق لل تنوتاين  يب بتلدياملضنل  ابحلقوق االقتلاوي  واالجتماعل  والثقافل  وجلن  مناهض  التضذ

ط ااااا ق ببلاااع األى الربو وكاااوا االيتلااااري امللحاااق اب  اقلااا  حقاااوق الإب ااا  املتضلاااعلااا 2013عاااا  
  (3)واستغالا األط اا   البغاء و  املواو اإلابحل 

ووعل جلن  مناهض  التضذيب واللان  املضنل  ابحلقوق االقتلاوي  واالجتماعل  والثقافلا   -3
ر   التلديق على ا  اقل  حقوق األش اص واللان  املضنل  تقوق اإلنسان لل تنوتاين إىل النظ

اوي اإلعاقاااااا أ كمااااااا أوصاااااال جلناااااا  مناهضاااااا  التضااااااذيب واللاناااااا  املضنلاااااا  ابحلقااااااوق االقتلاااااااوي  
واالجتماعل  والثقافل  أبن  نظر لل تنوتاين   التلديق على الربو وكوا االيتلاري للضهد الدويل 

ى اال  اقلاا  الدوللاا  حلماياا  حقااوق  لااع اخلاااص ابحلقااوق االقتلاااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  وعلاا
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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حت ظهاااا  2009 ورحمبااال اللانااا  املضنلااا  تقاااوق اإلنساااان بساااحب لل تنواااتاين   عاااا  -4
( ماان الضهااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق املدنلاا  والسلاساال ، إال أ ااا الحظاال أن 3)24علااى املاااو  

مااان الضهاااد   26و 17و 14لل تنواااتاين أبقااال علاااى حت ظاااااا علاااى جواناااب هامااا  مااان املاااواو 
واعتااارب  اللانااا   لاااخ التح ظاااا  غاااري خاااروري  وأوصااال لل تنواااتاين ابلنظااار   ساااحبها  كماااا 

مان الضهاد ولاوص املااو  مان  3ن  سحب لل تنوتاين اإلعالن املقاد  ووجاب املااو  أوصل أب
  (5)الدستور املتضلق  بتوريث اخلالف  على الضرش

والحظاااال منظماااا  األماااام املتحااااد  للقبلاااا  والضلاااام والثقافاااا  )اللونسااااكو( أن لل تنوااااتاين  -5
توصل  املتضلقا  أبوخااا املواتغل  للسل وول  عضواً ولذلخ مل  قد   قريرها الوطين بوأن  ن لذ ال

  (6)2016و 2013ابلبحاااث الضلماااا   إطاااار املوااااور  الثانلااا  الاااا اااام ال اااق  ماااا بااا  عااااما 
ولذلخ، شاضل لل تنواتاين علاى  قاد   قريار بواأن أي يإباوا   واريضل  أو غريهاا  كاون قاد 

ماع اساتبلان الرصاد املتاا  اختذاا لضمان  ن لذ الخ اللخ الدويل الذي وخع املضايري، وا يت اق 
  (7)على اإلنقنل

والحظاال م وخاال  األماام املتحااد  السااامل  لواانون الالجئاا  أن لل تنوااتاين وقضاال    -6
علاااى ا  اقلااا  جملاااس أورواب بواااأن مناااع ومكافحااا  الضناااز خاااد املااارأ  والضناااز املنااا يل  2016عاااا  

  (8))ا  اقل  اسإبنبوا(
غ مالل  إىل م وخل  األمام املتحاد  الساامل  حلقاوق ،  تربا لل تنوتاين وبال2012ومنذ  -7

  (9)اإلنسان، وا   الخ إىل صندوق األمم املتحد  للتربعا  لضحااي التضذيب

 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أشاو  اللان  املضنلا  تقاوق اإلنساان واللانا  املضنلا  ابحلقاوق االقتلااوي  واالجتماعلا   -8

والثقافلاا  بساان  وااريعئ يُنوااو منسساا  وطنلاا  حلقااوق اإلنسااان )رابإباا  حقااوق اإلنسااان( بلااد أ مااا 
أعربتا عن قلقهما من أن املوارو املالل  الا يللتها الدول  الإبار  لتلاخ املنسسا  قاد ال  ك اا 

مكلنها من االخإبالا بواليتها الواسض  بناا   وأوصل اللانتان أبن  ك ا  لل تنواتاين عتاع لت
الرابإبا  بواليا  واسااض     ض يا  وحايا  حقااوق اإلنساان، واا فلهااا احلقاوق االقتلااوي  واالجتماعلاا  

ايتهاااا والثقافلااا ، عوااالاً ماااع املبااااوك املتضلقااا  وركااا  املنسساااا  الوطنلااا  لتض يااا  حقاااوق اإلنساااان وح
)مبااااوك ابرياااس(، و  ويااادها واااا يك اااا مااان املاااوارو املاللااا  والبواااري   و  الاااخ الواااأن، شااااضل 
اللانااا  املضنلااا  ابحلقاااوق االقتلااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلااا  لل تنواااتاين علاااى الساااضا   الوقااال 

تحااالز املناسااب إىل احللااوا علااى اعتماااو الرابإباا  ماان قلباا  املنسساا  ال رعلاا  لالعتماااو التابضاا  لل
  (11)الضاملا للمنسسا  الوطنل  حلقوق اإلنسان

وكاااارر  جلناااا  مناهضاااا  التضااااذيب  وصاااالتها السااااابق  أبن  ُاااادرل  لل تنوااااتاين   قانو ااااا  -9
اجلنائا الدايلا نلاً بوأن جرميا  التضاذيب يضتربهاا جرميا  قائما  باذااا واا يت اق ماع املااو  األوىل 

خااااروع املضاملاااا  أو الضقوباااا  القاساااال  أو الالإنسااااانل  ماااان ا  اقلاااا  مناهضاااا  التضااااذيب وغااااري  ماااان 
املهلن ، وأبن  ك   إورا  عقواب  على جرائم  ضاوا أفضاا  ضذيب  تناسب ويإبور  اجلرمي     أو

كما أوصل أيضاً أبن  ك   الدول  الإبر ،   مراجضااا املقبلا  للقاانون اجلناائا، عاد  إيضااا 
  (12)من قوان  التقاُو  أي أفضاا  ضاوا أفضاا  ضذيب ألي قانون
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وأعربل اللان  عن قلقها إزاء عد  إاتح   دريبئ حمدو بوأن حظر التضذيب وغاري  مان  -10
خروع املضامل  أو الضقوب  القاسل  أو الالإنسانل  أو املهلن  للمكل    ن اا القاوان  ولغاريهم مان 

حااااريتهم وملتمسااااا اللاااااوء املااااوا   الضمااااومل  الااااذين يضملااااون مااااع األشاااا اص ا ااااروم  ماااان 
واملهاجرين  كما أعربال عان قلقهاا إزاء عاد   ادريب أطبااء وغاريهم مان الضاامل    جمااا الإباب 

وللااا  التقلاااا والتوفلاااق ال ضاااال  بواااأن التضاااذيب وغاااري  مااان خاااروع املضاملااا  علاااى ماااا جااااء   
عاااد  وجاااوو منهالاااا  وإزاء ساااإبنبوا( االضقوبااا  القاسااال  أو الالإنساااانل  أو املهلنااا  )برو وكاااوا  أو

حمدو  لتقللم فضالل  التدريب املتاا  وأفار   وأوصال اللانا  أبن  ك ا  لل تنواتاين  لقاا املاوا   
املكل    ن اا القوان  وغريهم من املوا   الضمومل  الذين يضملاون ماع أشا اص حماروم  مان 

و وكااوا اسااإبنبوا حااريتهم وملتمسااا جلااوء ومهاااجرين، التاادريبا علااى حظاار التضااذيب، وجضاا  بر 
ج ءاً أساسلاً من التدريب ياصاً  للمواتغل  ابملهان الإببلا   لضااً  وأوصال أيضااً بتإباوير و ن لاذ 

  (13)لم فضالل  مث  الخ التدريب وأفر منهالا  حمدو  لتقل

قذذذوق اإلنسذذذان مذذذع مراوذذذاة القذذذانون املتعلقذذذة حتنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة  -رابعاا  
 ساريالدويل اإلنساين ال

 اتواقطكة بني الت شاملسائل امل -ألف 
 (14)املساواة وودم التمييز -1 

أحاطااال اللانااا  املضنلااا  تقاااوق اإلنساااان واللانااا  املضنلااا  ابحلقاااوق االقتلااااوي  واالجتماعلااا   -11
مان القاانون اجلناائا، والاذي أخاا  إىل قائما   283والثقافل  علماً ابلتضادي  الاذي أُجاري علاى املااو  

الااا ُظظاار التمللاا  علااى أساسااها، وأعربتااا عاان أساا هما لضااد  وجااوو  وااريعئ شااام ئ ملكافحاا  األسااباع 
  لل تنوتاين  و  الخ الوأن، أوصاتا ابعتمااو  واريعئ شاام  ملكافحا  التمللا  يتضامن  لاع  تملل ال

علااى  اكاار التمللاا  املباشاار وغااري املباشاار علااى حاادئ سااواء، وياان يت علااى لتمللاا  ا ظااور ، وأاأسااباع 
  (15)ه إببلق ضملم بك ال  كما أوصتا  ن لذ  دابري ياص  منقت  وُسُب  انتلا ئ للاحل الضحااي،  

ا اختذ ه لل تنوتاين مان  ادابري لتحسا  علماً واللان  املضنل  تقوق اإلنسان  حاطلوأ -12
و  أ اااا   إعاااالمً م ااااأصااادر  قاااد  اااا الحظااال بقلاااق أن لل تنواااتاينإالم أاملسااااوا  بااا  اجلنسااا ، 

بتوريااث ماان الضهااد ابعتبارهااا  وااك  عائقاااً أمااا  مااواو الدسااتور املتضلقاا   3  ساار أحكااا  املاااو   مل
، وهاااو أماار يُنظمااه قاااانون ياااص قااائم بذا اااه  وأعرباال اللانااا  اخلالفاا  علااى عااارش األمااري احلاااكم

علااى لقضاااء املضنلاا  ابلاناا  الا بواعااث القلااق الااا كاناال قااد أعرباال عنهااا اواااطر مباادورها عاان 
أن اإلعاالن مان  (CEDAW/C/LIE/CO/4) 2011التملل  خد املرأ    مالحظااا اخلتاملا  لضاا  

  (16)ر ابإلطار الضا  للمساوا على الت ا  الدول  الإبر  املتلوَّ  اً قد ينفر سلب
( ياوفر احلمايا  لفط ااا واللااافض  2009والحظال اللونساكو أن قاانون الإب ولا  والوااباع ) -13

  (17)أو الضنز راويكالل  السلاسل القائم على أساس نوا اجلنس أو الضنلري  أو ال من التملل 
والحظاااال اللونسااااكو أيضاااااً أ ااااا قااااد أوصاااال لل تنوااااتاين، أفناااااء اجلولاااا  السااااابق  ماااان  -14

املساااوا  باا  اجلنساا   االسااتضرال الاادوري الوااام ، ابختاااا يإبااوا  إخااافل  فلمااا يتضلااق بااربام 
مان شاأن التساامإل اإلفاين والاديين   جمااا التضلالم ومكافحا  الضناز القاائم  والتنوا من أج  الرفع
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عااد  اختاااا  سااكواللون علااى نااوا اجلاانس، بوسااائ  منهااا اختاااا  اادابري  ضللملاا  و ثقل لاا   والحظاال
اجملاااال ، وشاااضل لل تنوااتاين علااى اعتماااو  اادابري لتوااالع املساااوا    لااخإجااراء حماادو    أي

  (18)عد  التملل    جماا التضللمب  اجلنس  والتنوا و 

 (19)التنمية والبيئة واألومال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
أشاااو  اللاناا  املضنلااا  ابحلقااوق االقتلااااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  ابجلهاااوو الااا  باااذ ا  -15

لل تنوااااتاين   ساااابل  مكافحاااا  الرشااااو  والسااااضا إىل حتقلااااق الواااا افل  و  اااااوي يإباااا  التهاااارع 
ختل ااااه  أنتماااا  ذي ظُ الضااااريى علااااى اللااااضلد الاااادويل  بلااااد أن القلااااق يساااااورها بوااااأن األفاااار الاااا

املنسسا  الاا  ت اذ مان لل تنواتاين مقاراً  اا علاى  لاخ اجلهاوو، وعلاى قادر  ووائ أيار  علاى 
الوفاااء ابلت امااااا بتضبئاا  أقلااى املااوارو املتاحاا  ماان أجاا  إعماااا احلقااوق االقتلاااوي  واالجتماعلاا  

ثقافل ، وأوصال اللانا  أبن  واصا  لل تنواتاين الضما  علاى  قويا   لاخ التادابري بوساائ  منهاا وال
لمسااا     جهااوو ووائ لاحلاارص علااى إيضاااا املنسسااا  اخلاصاا  للقااوان  التنظلملاا  الضااروري  

  (20)مكافح  التهرع الضريى ويإب  التااوزا  الضريبل سبل  أير    
لل تنوتاين  درجيلاً  ربعااا للمساعد  اإلمنائل  الرمسل ، بغارل   يدوأوصل اللان  أبن   -16

  املائااا  مااان ويلهاااا القاااوما اإل اااايل لتلاااخ املسااااعد ،   0.7حتقلاااق االلتااا ا  الااادويل بت لااال  
املنلاوص عللهاا   الضهاد،  أوصتها أبن ُ در    سلاستها   جماا التضاون اإلمنائا احلقوقا  كما

  (21)، بوك  ات م لففر على حقوق اإلنسانوا   الخ إجراء  قلل

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

عللهاا ابلتضاذيب  أي اوعااءا   ساال أشاو  جلن  مناهض  التضذيب بلل تنوتاين لضاد   -17
بضااااد  التسااااامإل مإبلقاااااً مااااع   املضلناااامنااااذ انضاااامامها إىل ا  اقلاااا  مناهضاااا  التضااااذيب والسااااقا لالتها 

  إال أن اللاناا  أعرباال عاان قلقهااا ماان أن االسااتنإباقا  الااا ُعريهااا الواارط  بضااد إلقاااء (23)التضااذيب
   لقائلااااً ابللاااو  واللاااور  وإمناااا ُ ساااا  فقااا    حااااال  حمااادو  يااان  عللهاااا القاااب  ال ُ سااااَّ 

نسل  أو عندما يكاون الوا   ا تاا  القانون، مث  حاال  استنإباق القاصرين خحااي اجلرائم اجل
  (24)، وبإبلبئ صريإلئ من الو   ا تا االن ضااغري متضاونئ أو  ظهر علله عالما  

وأعرباال اللاناا  عاان قلقهااا إزاء الاانق    األماااكن املتاحاا    السااان الااوطين وهااو أماار  -18
نوااتاين حااااًل حااا  ياانفر سااالباً علاااى عماا  السااااناء وأنواااإبتهم القفلهلاا   وأوصااال أبن عاااد لل ت
  (25) ضمن للساناء الضم  وأنوإب  القفله  لسرياً لضووام إىل احللا  االجتماعل 

اللان  علماً ابلق لبا  املت ذ  لل ل  ب  النسااء والرجااا وبا  األحادال والباالغ   لطاحأو  -19
القلق ال ي اا يساورها من عد  ال ل  وايا  الساان الاوطين با  السااناء املادان  إالم أن   الساون، 
، وكااارر   وصاااالتها أبن  بااااذا لل تنوااااتاين م يااااداً ماااان املوجااااووين رهاااان احلاااابس االحتلاااااطاواألشااا اص 

  (26)اجلهوو   سبل  ك ال  ال ل  ب  ا تا ين   السان على النحو املناسب

وأقاار   اإلصااال  والتهااذيبتقااوق اإلنسااان  عاااو   قلاالم نظااا   باال اللاناا  املضنلاا ورحم  -20
الساان الاوطين وخارور  اال  ااق ماع بلادان  سض يضقل لل تنوتاين من حتداي  فلما يتضلق ب وا

  بلااااد أن اللانااا  الحظااال بقلااااق أن اً طاااوا أمااادأجمااااور  علاااى إيااااواء حمتاااا ين يقضاااون عقااااواب  
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ولا  أيار  يضاين   الواقاع أن لل تنواتاين   تقار إىل اتباع لد إصال  وااذيباالعتماو على نظا  
هااا الااذين يقضااون عقااواب  أطااوا أمااداً  وأوصاال اللاناا  أبن حمتا يااارو  عاال   مراقباا وسااائ  

 نظر لل تنوتاين   إمكانل  استضرال إطارها التوريضا القائم الذي يانظم االحتاااز   اخلاار ، 
  (27)لوقائل  الوطنل  زاير  ا تا ين   اخلار لكا  در  فله نلاً يتلإل لسلإبااا ولآللل  ا

الااا  اانوي أيضاااً وور الللاا  الوقائلاا   صااال  والتهااذيبباال اللاناا   نواااء جلناا  اإلورحم  -21
الوطنلااا  ووجاااب الربو وكاااوا االيتلااااري ال  اقلااا  مناهضااا  التضاااذيب، كماااا رحبااال ابلضمااا  الاااذي 

للتضااذيب   القااانون  إورا   ضرياازئ  ألجاا تلاااو  ضااإبلع بااه وزار  الواانون الدايللاا  والضدالاا  واالق
اختاااا قاارار  واااور و اجلنااائا ميتثاا  للمضااايري الدوللاا   وأوصاال أبن  واارا لل تنوااتاين   عمللااا  

ماان الضهااد  7ملاااو  اب تقلماادناا  يوجااب حظاار التضااذيب وساان بوااأن مراجضاا  قانو ااا اجلنااائا، وب
ري املضق  هبا ووللاً، ومن  لتها إلغاء أي قانون ملضايابالدويل اخلاص ابحلقوق املدنل  والسلاسل  و 

ينإببق علاى املالحقا  علاى مثا   لاخ اجلارائمأ وك الا  وجاوو قللا  مساتقل  مان وايا  النظاا    قاو ئ 
ق   اوعاااءا  التضااذيب وسااوء املضاملاا أ  قملااكااا حتالقااانوين الضاااوي، لكنهااا من لاال  عاان الواارط ،  

علاااى مالحقااا  مااار كى مثااا   لاااخ األفضااااا ينبغاااا  كمااااكماااا أوصاااتها بك الااا  أن يااان  القاااانون  
 لاخ  يإباور ا و علاى واو يتناساب  تلهمإواناعلى أما  ا اكم اجلنائل  الضاوي  و  واملوقك  مضهم فلها

  (28)على سب  انتلا  للضحااي وألسرهم  وم  إعاو  االعتبار والتضوي أن ين  األفضاا، و 

 (29)احلياة السياسيةو العامة احلياة  احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف -2 

لقضااااء علاااى التمللااا  خاااد املااارأ  أبن  ضتماااد لل تنواااتاين  ااادابري املضنلااا  ابلانااا  الأوصاال  -22
القشااالحا  لواااغ   بااا  اجلنسااا   التكاااافن منقتااا  ياصااا  مااان قبلااا  احللااا  القانونلااا  ونظاااا  

التمثلا  املتسااوي حتقلاق ط لوار عويا  األحا اع السلاسال   إيضااا لئا  احلكومل  و  مناصب  
لرجاااا والنساااء   هلئااااا الدايللاا  و  قااوائم املرشااح ، وباا ايو  عثلاا  النساااء   مناصااب صاانع ل

  (30)ن ا لئا  املنت ب  وا لئا  السلاسل  املضلم  واي القرار 
أجا   بل اللان  املضنل  تقوق اإلنسان ابجلهوو اجلباار  الاا باذلتها لل تنواتاين مانورحم  -23

 إبوائاازالدينلاا  بغاارل ك الاا  املساااوا    املضاملاا  لل ماعااا إعاااو   نظاالم الضالقاا  باا  الدولاا  واجل
ت  التوصااا  إىل ا  ااااق وايااا  بلاااديا   ضاااذ ر  بلاااد أن القلاااق ال يااا اا يسااااورها بوااأن  لضلهاااا الدينلاا 
الدينلا  عادا  ضدي  الدستور وإزاء ماا مام عان الاخ مان  اوو ابلنساب  للإبوائاز   من أجابرز   

أبن  ضاااااعز لل تنواااتاين جهووهااااا مااان أجاااا  التوصاااا   اللاناااا  لاااا   وأوصاااللكالإبائ ااا  الكافول
خ البلاااديت  مااان أجااا   ضااادي  الدساااتور، وبك الااا   اااوفري التمويااا  للمنظماااا   لناااال  ااااق وايااا  

اجلهاوو علاى الخ التمويا  قتلر الم يالدينل  على أساس املساوا  وأ زجلملع الإبوائالتابض  الدينل  
و  لالعاقا  ابألواين املضاايري ا ادم  ك ا الراملا  إىل إوماا  األقللاا  الدينلا أ وأوصاتها أيضااً أبن  

الدين واملضتقد وحري  التضبري عان الادين أو املضتقاد إماا بواك  فاروي أو  ااعا ماع قيارين،  حري ا 
  (31)لتضللمأو املمارس  أو ا  مباا  ال ضاءين الضا  واخلاص، و  الضباو  أو اال

مناه،  40املااو    والحظل اللونسكو أن وساتور لل تنواتاين يان  علاى حريا  التضباري  -24
ب عللاه ابلساان ملاد  قاد  بلاغ بلد أن التوهري ال ي اا يُضترب جرمي  ووجب القاانون اجلناائا ويضاقاا

ر  عان   وشااضل لل تنواتاين علاى نا ا صا   اجلاقاذفاً  فالل سنوا  بتهم  ار كااع جارائم  ضاد  
  (32)القانون املدين وا يت ق مع املضايري الدولل  على إوراجه  التوهري و 
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 (33)رقحظر مجيع أشكال ال -3 

اا النسااء ح خضزل احتماا التغاخا عن أعربل جلن  مناهض  التضذيب عن قلقها إزاء  -25
ل اللانا  أبن ر  وأوصااعاال اياخح نقد يقض نوال تلا  ملتمسا  اللاوء واملهاجرا  ومن أ 

يسااااااتالب و  ك اااااا  لل تنوااااااتاين ا باااااااا إجااااااراء يراعااااااا االعتبااااااار اجلنسااااااا   مسااااااائ  اللاااااااوء 
   وأوصاال ايااللااوايت قااد يقضاان خااحخااحااي االعااار أو لالحتلاجااا  اخلاصاا  للنساااء وال تلااا  

خااحااي  حتدياادعلااى  وائاار  ا ااار  التاادريبا ملااوا ا لل تنوااتاين ألفااراو الواارط  و  وفمرأيضاااً أبن  اا
  (34)همااجلتضمل ل  على كوالضنز القائم على نوا اجلنس و  ارعالا

 (35)سريةاحلق يف اخلصوصية واحلياة األأ  -4 

الحظااال اللانااا  املضنلااا  ابحلقاااوق االقتلااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلااا   ااا  وائااار  ا اااار   -26
م لاااملإبلوبا  لاملتمث    وراس  ك  حال  علاى حاد ، وأوصال أبن  ساتضرل لل تنواتاين الواروط 

، وأبن  لغا أي شارط مان شاأنه أن يانوي إىل عللا  غاري مباشار األفراو من غري رعاايهاسر مش  أُ 
إلملاا  ابللغا  األملانلاا  ل مشاا  األسار   ملا األولويا   يضإبااعلاى أسااس اإلفنلا  أو اجلنساال  أو اللغا ، و 

فاااراو مااان غاااري   األصااا  استكواااا  ساااب   لساااري انااادما ن  واقبااا  الوصاااوا إىل لل تنواااتاين، وأب
  (36)وأسرهم، بضد ملم مشلهم،   لل تنوتاين رعاايها

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

أعرباال اللاناا  املضنلاا  ابحلقااوق االقتلاااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  عاان قلقهااا ماان التقااد   -27
لااذي ُأحاارز   ساادمل ال اااو    الروا ااب باا  اجلنساا    لل تنوااتاين، وهااا ال اااو  الااا ا اادوو ا

  الضمر  وأعربل عن قلقها أيضاً من كون عدو النساء   الواائز بنلاز الادوا   تسع مع  قد  
اساااتمرار ال لااا  املهاااين حساااب ناااوا  مااانأو   القإباعااا  األقااا  أجاااراً أكثااار مااان عااادو الرجااااا و 

للنساااء   امللاااوين غااري التقللدياا   اللاناا  أبن  واااع لل تنوااتاين  ااوفري  اادريبئ اجلاانس  وأوصاال 
 اذ  ادابري أكثار ن  توأب أو  اجملاال  الا  اوفر  ان فرصااً   التقاد  املهاين ابملسااوا  ماع الرجااا
ت اذ  ادابري مناساب  ن  وأب أفضالل  من أج  التلدي للتملل  املهين والقإباعا حسب نوا اجلنس

 قاساام املساانوللا  ابملساااوا  باا   للتوااالع علااىالقوالااب النمإبلاا  املتضلقاا  باادور اجلنساا  و  اااء إل
الرجااا  واملااارأ    األسااار  واجملتماااع، بوساااائ  منهاااا زايو   اااوفري يااادما  رعايااا  األط ااااا بتكااااللز 

 قاوي  كما أوصل أبنمضقول  ومنإل إجازا  األبو  واإلجازا  املدفوع  األجر لالعتناء ابألبناءأ  
  املرناا  ل ائااد  كاا  ماان النساااء والرجاااا   دوااملااراو هبااا  وااالع االساات او  ماان  ر لبااا  الاا التاادابريا 

  (38)القإباع  اخلاص والضا 

 (39)احلق يف الضمان االجتماوي -2 
 الحظ اللان  املضنل  ابحلقوق االقتلاوي  واالجتماعل  والثقافل  ما ُأجري من  ضاديال   -28

األفااراو ماان غااري  ماانيراً، إال أن القلااق ال ياا اا يساااورها إزاء القلااوو الااا حتاادم ماان حلااوا وااريضل  
املساعد  االجتماعل ، حلث إن مركا هم كمقلما  وائما  قاد يكاون  م ااي على رعااي لل تنوتاين

رهناً ود  اعتماوهم على  لخ امل ااي  وأوصل اللان  أبن  ك   لل تنوتاين للمقلم  الادائم  
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اانهم ماان لهاا ف ماان التمتااع التااا  تقهاام   الضاامان االجتماااعا وون يااو  ماان فقاادان مركاا هم عك 
بساابب اعتماااوهم علااى املساااعد  االجتماعلاا   و ويلاااً لتلااخ الغاياا ، يُوصااى أيضاااً  حلااث اإلقاماا 

  (40)من قانون األجانب 69و 49 وياا التضديال  الضروري  على املاو   

 (41)الئق ياحلق يف مستوى معيش -3 
 ضرع اللان  عن أسا ها ألن البلاام  اإلحلاائل  وغريهاا مان ملااور املضلوماا  بواأن  -29

البإبالاا  غااري ملاان   حسااب اإلعاقاا  أو األصاا  القااوما  والحظاال اللاناا   اادين مضاادا البإبالاا ، 
نساابلاً   صاا و  الوااباع واألجانااب أعلااى مضاادال  البإبالاا   أنأ ااا أعرباال عاان قلقهااا ماان  إال

اء، ال سلما منهم من ينتما إىل أقللا   وأوصال أبن عماع لل تنواتاين بلاام  إحلاائل  والنس
بوأن البإبال   كون ملن   حسب األص  القوما واإلعاق  ونوا اجلنس وال ئ  الضمري   وأوصل  

ي   مضدال  البإبال  مع إيالء أ ل  ياص    سبل  لل تنوتاين جهووها  كثزكذلخ أبن  
  (42)ور  أعال للماموعا  املذك

 (43)احلق يف الصحة -4 
الحظاال اللاناا  املضنلاا  ابحلقااوق االقتلاااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  مااع التقاادير اجلهااوو  -30

والتبااغ والكحااوا، فضلااى الاارغم ماان   ضاااطا امل اادرا الااا  بااذ ا لل تنوااتاين ماان أجاا  مكافحاا  
اسااتهالا الضقاااقري  ألنالقلااق يساااور اللاناا   اا  اادابري شاا  بقلاا اختااااُ  أمثرهاااالنتااائ  اإلجيابلاا  الااا 

  وأوصل اللان  أبن  واص  لل تنوتاين  ن لذ برام  التوعلا  ابأليإباار اجلسالم  قد زاو املمنوع 
حلاد مان ا    سابل، كماا أوصاتها بتكثلاز جهووهاا  ضااطا امل ادرا لها على اللاح  وكم يالا 

رعاي  صاحل  ويادما  الادعم ما يناسب من امل اطر املر بإب  ابستهالا الضقاقري وأوصتها بتوفري 
  (44)الن سا وإعاو  التأهل  ملست دما الضقاقري ا تاج  إىل  لخ اخلدما 

الساان الاوطين وقدر اه اإليوائلا ، إال أ اا أعربال  ساض والحظل جلن  مناهض  التضذيب  -31
لئ أو أي مسانوا طااى قيار باادوا  كاما  هناااا  وأعرباال اسااتمرار عاد   ااوفري  اارم  عان قلقهااا مان

يوزا األووي  على األش اص ا روم  من حريتهم  هم من عن قلقها أيضاً ألن موا ا السان 
وأوصاال اللاناا  أبن  نظاار لل تنوااتاين    ضلاا   اارل أو غااري  ماان املساانول  الإببلاا  ماان أجاا  

ومراقبا  لوما  الإببل ، و بللغ طلبا  ا تا ين احللوا على فحا  طاى، احل اظ على سري  املض
موا   طبل  منهل  وا يت ق مع  من قلب إال  للساناء األووي قد  وخمان عد   امل  وم ، 

األشاا اص  املضااايري الدوللاا   وأوصاال أيضاااً أبن صضااع لل حاا  علااى يااد طبلااب مسااتق   لااعُ 
  (45)ساع  من وصو م 24  غضون  منسس  سانل أي الذين يديلون 

باال اللاناا  املضنلاا  تقااوق اإلنسااان بتلااريإل لل تنوااتاين الااذي جاااء فلااه أن األحكااا  ورحم  -32
بااال  عااااو  النظااار   القاااانوين اجلناااائا املتضلاااق ذ   الواقاااع، ورحم اجلنائلااا  املتضلقااا  ابإلجهاااال ال  ُن َّااا

 املقلملاد أن القلق ا  يساور اللان  بوأن الظرو  بتار  النساء اللوايت يسض  إىل اإلجهال  بلد 
 اعااتالاالاا يسامإل فلهااا القاانون   اااء احلما  وال ساالما عاد  وجااوو أي اساتثناء   حاااال  فباو  

اجلن   وأوصال اللانا  أبن  ضادا لل تنواتاين  واريضااا املتضلقا  ابإلجهاال حا   تالإل  لد قا   
قا اا   اعااتالاإلجهااال، وماان  لتهااا حااال  فبااو  وجااوو حلظاار القاانوين لماان ااساتثناءا  إخااافل  

اجلنا ، والاخ حا   ضامن احلمايا  املناساب  حللاا  النسااء وصاحتهنأ كماا أوصاتها أبن  ك ا   لد 
  (46)م  طوعاً احلإ اء بداًل عن احللوا على مضلوما  واخح  بوأن اخللارا  املتاح  
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 (47)احلق يف التعليم -5 
إل املراجااع فلمااا يتضلااق ابلنلااوص القانونلاا  الااا  تناااوا احلااق   الحظاال اللونسااكو ُشاا -33

 ال ظظاى ابعاقا  صاريإلالتضللم خمن اإلطار القانوين الوطين، كما الحظل أن احلق   التضللم 
  الدستور وال   قانون املدرس   وأوصل أبن  كرس لل تنوتاين احلاق   التضلالم   إطارهاا  ال

ااااار  أب ااااااالقااااانوين الاااااوطين و  الد أفناااااء اجلولااااا  الساااااابق  مااااان  ،ساااااتور و  قااااانون املدرسااااا   واكم
كانل قد أوصل أبن  قو  لل تنوتاين وإبوا  إخافل  فلما يتضلق   ،االستضرال الدوري الوام 

التنااااوا، وابلرفااااع ماااان شااااأن التسااااامإل اإلفااااين والااااديين   التضلاااالم و بااااربام  املساااااوا  باااا  اجلنساااا  
أي إجااراءا   أن بلاادنااوا اجلاانس بوسااائ  منهااا التاادابري التضللملاا   ومكافحاا  الضنااز القااائم علااى 

الحظااال أناااه ابإلمكاااان زايو  الاااا حمااادو    هاااذ  اجملااااال  مل  ُت اااذ، حساااب علااام اللونساااكو، 
  (48) والضها على اعتماو  دابري لتض ي  املساوا  ب  اجلنس  والتنوا وعد  التملل    التضللم

  املضنلا  ابحلقااوق االقتلااوي  واالجتماعلا  والثقافلا  إزاء قلا  عاادو واا  القلاق يسااور اللانا -34
يل ل  مهاجر  ابملقارن  مع غريهم   املستواي  الضللاا مان التضلالم الثاانوي  والحظال  اويالتالملذ 

أن لل تنوااتاين قااد شاارعل    ااوفري التضلاالم اجلااامع لفط اااا اوي اإلعاقاا ، إالم أن القلااق يساااورها 
ط اااا اوي اإلعاقاا  ال ي الااون يااذهبون إىل ماادارس ماان نااوا ياااص  وأوصاال اللاناا  ألن بضاا  األ

بغااريهم   املسااتواي   هاااجر  مقارناا ً اوي يل لاا  مأبن  ضااال لل تنوااتاين مسااأل  قلاا  عاادو األط اااا 
األعلااى ماان التضلاالم الثااانوي كمااا أوصااتها ابسااتضرال مضااايري التلاانلز الااا يُضتمااد عللهااا    وجلااه 

 خمتلااز املسااارا  التضللملاا  وااا   الااخ الرفااع ماان الساان ا اادو  النقإباااا التالملااذ عاان التالملااذ إىل
اوي وواصااال   قويااا  الاااربام  التضللملااا  القائمااا  الراملااا  إىل إوماااا  األط ااااا  أيضااااً  أوصاااتهاو املدرسااا أ 

مهااااجر أ وبااا ايو   اااوفري  ضلااالم جاااامع جلملاااع األط ااااا اوي اإلعاقااا  بوساااائ  منهاااا ختلااال   يل لااا 
  (49)والتدريب املهين اإلخا  للمدرس  الئقال السكناملوارو من أج   وفري 

 حمددة  اتأو فئ حمددين حقوق أشخاص -دال 
 (50)نساءال -1 

أعربل اللان  املضنل  ابحلقوق االقتلاوي  واالجتماعل  والثقافل  عن قلقهاا إزاء عاد  وجاوو  -35
الحظاال بقلااق أيضاااً اسااتمرار األووار والقوالااب النمإبلاا  قللاا  حماادو  لتض ياا  املساااوا  باا  اجلنساا   و 

عاادو النساااء اللااوايت يوااغلن مناصااب  لكاا  ماان اجلنساا    األساار  واجملتمااع وقلاا ا ا اادو  التقللدياا  
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  

ر  ووائماا  للتغلااب علااى  اادابري مباااول رفقاا  واخااح  ماان املنشاارا أ بوخااع سلاساال  شااامل  و ن لااذها ب
النابض  من القوالب النمإبل  بوأن وور ومسئوللا  كا  مان املارأ  والرجا    األسار   أشكاا السلوا
  (51)ر األووار اجلنسانل رصد أفر التدابري املت ذ  على  لو  بو  اجملتمعأ و 

 أويلتهاا لل تنواتاين علاى والحظل جلن  مناهض  التضذيب مع التقدير التضديال  الاا -36
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  

د لل تنوتاين يإب  جديد  ملتابض  يإب    وأوصل اللان  أبن  ضتم2006الا اعُتمد    عا  
  (52)الضم  الوطنل 
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وأشاو  اللان  املضنل  تقوق اإلنسان ابلضم  الاذي أم  اه لل تنواتاين   سابل   ن لاذ  -37
برو وكااااوا اسااااإبنبوا  ن لااااذاً اتماااااً والحظاااال خاااارور  إجااااراء  ضااااديال  بساااالإب  علااااى التوااااريضا  

تنوتاين برو وكوا إسإبنبوا والتضديال  الا ُأجريال تن لذ  وأوصل أبن  ن ذ لل الالدايلل  قب  
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)برو وكوا اسإبنبوا    لع برام  التدريبوسوء املضامل  والخ عن طريق إورا  
اوااااادار   عثلااااا  النسااااااء   املضااااامار السلاساااااا     ساااااال والحظااااال اللانااااا  بقلاااااق  -38

  (54)2009االنت ااب  الوطنل  والبلدي  منذ عا  

 (55)األشخاص ذوو اإلواقة -2 
   ض يااا   ماً الحظااال اللانااا  املضنلااا  تقاااوق اإلنساااان أن لل تنواااتاين قاااد حققااال  قاااد -39

حقاااوق األشااا اص اوي اإلعاقااا ، إالم أ اااا أعربااال عااان قلقهاااا مااان أن األشااا اص اوي اإلعاقااا  
ون صااااضواب    الوصااااوا إىل الضدالاااا  واحللااااوا علااااى التضلاااالم والضماااا  واملوااااارك  لقااااي الااااون ي ال

  املساامو  هبااا   إطااار التوااريضا  احلاللاا    األجااور السلاساال ، وأعرباال عاان قلقهااا ماان ال ااوارق
وأوصااااال اللانااااا  أبن  ت اااااذ لل تنواااااتاين التااااادابري املناساااااب  كاااااا  ك ااااا  عاااااد  التمللااااا    حاااااق 

  (56)األش اص اوي اإلعاق  فلما يتضلق ابلتمتع تقوقهم
ضااد  األيااذ وأعرباال اللاناا  املضنلاا  ابحلقااوق االقتلاااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  عاان قلقهااا ل -40
التواااريضا  اا  اللااال ،  اااا قاااد ُيسااااهم   التمللااا    حاااق  هاااو  التااادابري التلساااريي  املضقولااا    و

  و  الخ اللدو، أوصل اللانا  املضنلا  تقاوق اإلنساان (57)تكم الواقعاألش اص اوي اإلعاق  
املضقولاا  ل ائااد  األشاا اص اوي اإلعاقاا  شااكالً ماان  أبن  ضتاارب احلرمااان ماان اختاااا التاادابري التلسااريي 

أشااكاا التمللاا    إطااار النلااوص القانونلاا  القائماا  املتضلقاا  ابلتمللاا  غااري املباشاار وأبن  ك اا  فهاام 
  (58)" و ن لذها بلرام  فلما يتضلق ابلت اما  أصحاع الضم غري املتناسبعبار  "الضبء 

 (59)واملشردون داخلياا  الالجئون وملتمسو اللجوءو املهاجرون  -3 

أعربااال اللانااا  املضنلااا  ابحلقااااوق االقتلااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلاااا  عااان قلقهاااا ماااان أن  -41
القااارارا  املت اااذ  ابملوافقااا  علاااى طلباااا  مل مشااا  اأُلسااار الاااا يُقااادمها أجاناااب ظملاااون جنسااالا  

ن لاد  الا و  الراغاب بلدانئ أير  من سويسرا أو املنإبق  االقتلاوي  األوروبل  موروط  أبن يكاو 
االنتقاااا للضاال    لل تنوااتاين  قااد  وللاا  علااى إملااا  أساسااا ابللغاا  األملانلاا ، وهااو أماار  قااد   

يكااون لااه أفاار  علااى أصااحاع الإبلبااا  الااذين  كااون أزواجهاام أو مضااالوهم ماان بلاادان غااري مطقاا  
 هااألساباع ماويا  أو لغري  ابللغ  األملانل  وغري قاورين علاى احللاوا علاى وروسئ   اللغا  األملانلا 

  (60)من األسباع
و ُادرا اللاناا  املضنلا  تقااوق اإلنسااان الضاغوط الااا  واجههااا لل تنواتاين بساابب  اادفق  -42

ب ابستحدال  دابري لتوالع اندما  األجاناب، ها  وها  رحم ساحتا ار  الكبري إللها مقارن  و
قاما  ملان يضتمادون   مضلواتهم علاى املا ااي إال أ ا  ُضرع عان قلقهاا مان مساأل  إلغااء  لااريإل اإل

  االجتماعلاا  الااا   ااوق حااداً مضلناااً مااا مل يكونااوا يضلوااون   الدولاا  الإباار  ابسااتمرار منااذ  ساا
عور سن  أو أكثر  وأوصل اللان  أبن  ت ذ لل تنواتاين التادابري الضاروري  كاا  ك ا  أال  انفر 
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يضتمااااادون   علواااااهم علاااااى املااااا ااي األحكاااااا  الاااااا  ااااان  علاااااى ساااااحب  ااااارايل  اإلقامااااا   ااااان 
علااى ماان ظتاااجون  أتفاارياً جااائراً االجتماعلاا  الااذين يضلوااون فلهااا منااذ أقاا  ماان  ساا  عواار ساان  

  (61)حاُ م ضضل  الإىل املساعد  أو  نوي إىل   اقم أوخاا األش اص  حقلق ً 
دياااد  وأعربااال امل وخااال  الساااامل  لوااانون الالجئااا  عااان قلقهاااا إزاء بضااا  األساااباع اجل -43

سااتحدف   لاارف  ويااوا األجانااب 
ُ
التضااديال  الااا ُأجرياال علااى قااانون اللاااوء، فضلااى ساابل   امل

   اللاااوء بساالوكه أنااه غااري راغااب املثاااا ميكاان اعتبااار طلااب جلااوء غااري مقبااوائ إاا أاهاار ملااتمسُ 
مان   وابإلخااف  إىل الاخ، (62)()ز( من قانون اللااوء(1)20)املاو   لهاالندما  أو غري قاور عل

شااأن القلااوو امل روخاا    نظااا  املساااعد  القانونلاا  وقلاا  الدراياا   جااراءا  ا كماا  اإلوارياا  )وهااا 
  (63)إىل فااارل قلاااوو ال ماااربر  اااا علاااى احلاااق   سااابل  انتلاااا  فضااااا ( أن يااانواياساااتئنافل   هلئااا

وأوصاال م وخاال  شاانون الالجئاا  أبن  ك اا  لل تنوااتاين أن يكااون عااد  ماانإل مركاا  اللاااوء   
وأن  قتلاار علااى األسااباع املبلناا  ابست اخاا    ا  اقلاا   ،القااانون و  الواقااع  حاااال  حماادوو  

  بوخاااع الالجئااا ، وأن  ك ااا  وصاااوا ملتمساااا اللااااوء الكامااا  إىل سااابل  اصااااخل 1951عاااا  
  (64)بوأن طلب اللاوء ابتدائل انتلا  فضاا من القرار اللاور عن هلئ  

لقضاااء علاااى التمللااا  خاااد املاارأ  أبن  إبباااق لل تنواااتاين إجاااراًء املضنلااا  ابلانااا  الوأوصاال  -44
موحاااداً   حتدياااد خاااحااي الضناااز اجلنساااا أو القاااائم علاااى ناااوا اجلااانس عنااادما  نظااار   مقبوللااا  

أو عنااادما  نظااار   إعااااو  أصاااحاع الإبلباااا ، وأبن  ك ااا   مااان حلاااث الواااك طلباااا  اللااااوء 
االعااقا  بإبلبااا  اللاااوء هااا  ئ شااامل  وااا فلحتديااد مااد  االحتلاجااا  إىل احلماياا  الدوللاا  بلااور 

القائم  على أساس الضنز اجلنسا أو القائم على نوا اجلنس ومراعا  احلال  الواقضل  الاا  ضلواها 
  (65)النساء وال تلا  ملتمسا  اللاوء   بلدا ن األصلل 

سوري  جلأ  إىل لل تنوتاين  ُأسربل م وخل  شنون الالجئ   عاو   وط  سل ورحم  -45
  إطاااااار نظاااااا  إعااااااو  التاااااوط  الاااااذي وخاااااضه االحتااااااو األورو ،  2016و 2014بااااا  عااااااما 

ش لااً قااوم  إللهاا مان اللاومن وإيإباللاا، وصا  الضوار   43والحظل أ ا قرر  إعاو   اوط  
  (66)2017األوائ  منهم   كانون الثاين/يناير 

 1951 د ال  اقلاا  عااا قلملااجئاا  عاان قلقهااا إزاء التإببلااق املوأعرباال م وخاال  شاانون الال -46
  بوخااع الالجئاا  ماان حلااث  ضريااز "الالجااو" حلااث مل ظلاا  األشاا اص الااذين قاادموا اصاااخل

، بلنماا (67)طلباً صحلحاً   ع  املكان إال على وخع وياوا منقال تقاوقئ حمادوو ئ مضاق  هباا
والضنااز املستوااري بلاا تهم الجئاا  ومل ظلاالوا  مل يُضااق  ابألشاا اص الااذين فااروا ماان الن اعااا 

علااى وخااع احلماياا  ال رعلاا   ورُفضاال طلبااا  اللاااوء الااا قاادموها و لقااوا أواماار ابإلبضاااو، وهااا 
عندئاااذئ ألن عمللاااا  إبضااااوهم اعتُااارب  "غاااري مضقولااا " بسااابب النااا اا  هاأوامااار جااار  وقاااز  ن لاااذ

ضاااادا لل تنوااااتاين قااااانون اللاااااوء والضنااااز اجلاااااري   وأوصاااال م وخاااال  شاااانون الالجئاااا  أبن  
واألجانب والقوان  التنظلمل  املتضلق  بهأ وأبن  ك   حلاوا الالجئا  املوجاووين علاى أراخالها 

ق أبن  إببَّاااصااال و كماااا أعلاااى حاااق اللااااوء والتمتاااع وركااا  اللااااوء وفقااااً ملاااا  ااان  عللاااه اال  اقلااا أ  
ملضمااوا هبااا حاللاااً، حاا  فلمااا يتضلاااق اال  اقلاا  علااى وااوئ شااام  وااا يتموااى مااع املضاااايري الدوللاا  ا

ابألشااا اص ال اااارين مااان االخاااإبهاو   سااالاق النااا اا والضنااازأ وأبن  ساااتحدل وخاااع احلمايااا  
ال رعل ، املو وا تقوقئ مضاول  حلقوق الالجئ ، ل ائد  األفراو ا تاج  للحمايا  الدوللا  الاذين 

  (68)اال  اقل  ال  سري عللهم بنوو
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علااااى األزوا   رشااانون الالجئااا  أن مل مشااا  ُأسااار الالجئااا  مقلاااو والحظااال م وخااال   -47
(  فاألشاااا اص الااااذين ويلااااوا إىل لل تنوااااتاين 39واألط اااااا القاصاااارين )قااااانون اللاااااوء، املاااااو  
إال بضااد فااق  انتظااار مااداا فااالل ساانوا ، وفقاا    بلااور  منقتاا  ال ميكاانهم طلااب مل مشاا  اأُلساار 

عااد  االعتماااو علااى ماا ااي  ،علااى ساابل  املثاااا ،فل  ومنهاااعناادما  تااوافر فاالهم  لااع الوااروط اإلخااا
(  فاااال ظاااق مللتمساااا 23الرفاااا  االجتمااااعا )الالئحااا  التنظلملااا  املتضلقااا  بقاااانون اللااااوء، املااااو  

مشلهاااام أُبساااارهم  وأوصاااال م وخاااال  شاااانون الالجئاااا  أبن  ك اااا  لل تنوااااتاين جلملااااع  اللاااااوء مل  
عن طريق  ضادي  قاانون    مش  اأُلسر مللوا ال ضلا على األش اص ا تاج  إىل حاي  وولل  احل

  (69)الضقبا  اإلواري  زال اللاوء واألجانب وقوانلنه التنظلمل  وعن طريق إ
وأعرباااال جلناااا  مناهضاااا  التضااااذيب عاااان قلقهااااا ألن خااااحااي الضنااااز اجلنسااااا وغااااري  ماااان  -48

أفناااء ال ااق  الااا  سااتغرقها  عاااهُلهم،   الواقااع، قااد يااتمأشااكاا الضنااز القااائم علااى نااوا اجلاانس 
إجااراءا   قرياار وخااع اللاااوء  وأوصاال أبن  ك اا  لل تنوااتاين ا باااا  اا ئ يُراعااا البضااد اإلنساااين 

اا وخااعأفناااء ال ااق  الااا يسااتغرقها إجااراء حتديااد  ن ماان التضاار  علااى خااحااي اللاااوء وهااو  اا   ميكم
  (70)الضنز اجلنسا أو القائم على نوا اجلنس

 ةودميو اجلنسي -4 
الحظاال م وخاال  شاانون الالجئاا  أنااه ال يوجااد إجااراء عناالس ملساار ل ائااد  الالجئاا   -49

  اصاااخل 1951ماان ا  اقلاا  عااا   34 قتضااله املاااو   امااواألشاا اص عاادميا اجلنساال ، علااى وااو 
وخع األش اص عدميا اجلنسل ، كما وأن ب 1954من ا  اقل  عا   32بوخع الالجئ  واملاو  

للااا  للتانااالس املإبلاااوع  وافرهاااا   الالجئااا  هاااا ن ساااها املإبلوبااا  مااان الحظااال أن شاااروط األه
ين عاادميا راشاادغااريهم ماان األجانااب، وأن ن ااس وواعااا القلااق  ظهاار فلمااا يتضلااق ابألشاا اص ال

اجلنسل   والحظل م وخل  شنون الالجئ  أيضااً أن قاانون اجلنسال  يتضامن أحكامااً للحاد مان 
، بلااد أن مثاا  خاامام  ال  لااى الت امااا  لل تنوااتاين حالاا  انضاادا  اجلنساال    صاا و  األط اااا

األشاا اص حاااال  انضاادا  اجلنساال ، وأن عناالس  بوااأن ي اا  1961الناشاائ  عاان ا  اقلاا  عااا  
علاى سابل   سهم لل تنوتاين،مل ُعنمل  املولووين   الدول  الإبر ، الذين ُيلبحون عدميا اجلنسل  إن  

ابإلخاااااف  )ه( 4()ع( و1)ع()5ن اجلنساااال ، املااااواو املثاااااا، موااااروط ابإلقاماااا  القانونلاااا  )قااااانو 
شاااروطئ شااا   تضلااااق بوخاااع الواااا   املاااايل وبسااالوكه و لاااارفا ه، واااا   الااااخ سااااله اإلجرامااااا  إىل

ااا )ع((  وأوصااال م وخااال  شااانون الالجئااا  أبن  ُنواااو لل تنواااتاين قللااا  للتانااالس4 )املااااو  ر امللسَّ
 1951 ق ماااااع أحكاااااا  ا  ااااااقلا عاااااا ل ائاااااد  الالجئااااا  واألشااااا اص عااااادميا اجلنسااااال  واااااا يت ااااا

، وأبن عااانإل اجلنسااال   لقائلااااً لفط ااااا املولاااووين   لل تنواااتاين الاااذين ُيلااابحون 1954 عاااا و 
  (71)سهم لل تنوتاين، والخ وفقاً ملبدأ مراعا  ملاحل الإب   ال ضلىمل ُعنمل  عدميا اجلنسل  إن  
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