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 اإلنسان   حقوق  مجلس

 الشامل الدوري  باالستعراض المعني العامل الفريق

 واألربعون  الثانية الدورة

 2023 شباط/فبراير 3 -  الثاني/يناير  كانون  23

 بنن  

   اإلنسان  لحقوق   السامية  المتحدة األمم  مفوضية  أعدته  للمعلومات  تجميع  

 العام اإلطار -أوالا  

 التي  التوصااااا ا  مراعاة  مع  ،16/21و 5/1 اإلنساااااان حقوق   مجلس بقراري  عملا   التقرير  هذا أُعد   -1
  ذا  المتحدة األمم وثائ  في الواردة للم لوما   تجم ع  والتقرير  .( 1) الساااااااااا    االسااااااااات را  نت جة صااااااااا   

م وهو الصلة،  الكلما . ل دد األقصى بالحد   تقي داا  موجز شكل في مقد 

 اإلنسان حقوق  آليات مع والتعاون  الدولية االلتزامات نطاق -ثانياا  

 ودعاها   اإلنسااان،  لحقوق  الدول ة الم اهدا  على   نن   تصاادي   القطري  المتحدة األمم فري   رحب -2
  طرفاا  البلد  يصاااااااب  لم  والتي الفردية البلغا  بقبول  المت لقة  الصاااااااكو   تلك على التصااااااادي   في النظر إلى
 .( 2) ب د فيها

  البروتوكول  من ،2020  ن سااااااااااااااان/أ ريال في   نن، انسااااااااااااااحاا  القطري   المتحادة  األمم فري   والحظ -3
 اإلنسااااااااان  لحقوق  األفريق ة  المحكمة إنشااااااااا  بشاااااااا ن والشاااااااا و  اإلنسااااااااان  لحقوق  األفريقي  بالميثاق  الملح 

 .( 3) موقفها في النظر إعادة إلى فدعاها والش و ،

  التقارير   ص اغة  في  اإلنسان  حقوق   آل ا   مع   نن  تواصل  على  القطري   المتحدة األمم  فري  وأثنى -4
 إلى  ودعااهاا  والمتاااب ااة.  لإل لغ  الوطن ااة  اآلل ااة  أدا   في  المحرز  باالتقاادم  م ترفااا   أجلهااا،  حال  التي  الحكوم ااة

 ساااااااااااا ما وال  الدوليين، الشااااااااااااركا   من  التقني الدعم التماس  طري  عن لآلل ة اللزمة  القدرا    نا   مواصاااااااااااالة
 .( 4) اإلنسان لحقوق  المتحدة األمم مفوض ة
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 اإلنسان لحقوق   الوطني اإلطار -ثالثاا  

 والتشريعي الدستوري  اإلطار -1 

 تشريع ة،  نصوص سن  خلل  من ال ام  القانوني  اإلطار  ت زيز القطري   المتحدة األمم فري   الحظ -5
 أحكااام  تخف ف  إلى  أدى  ممااا  اإلعاادام،  عقوبااة  ويل ي  الت ااذيااب  يجرم  الااذي  الجنااائي،  القااانون   ذلااك  في  بمااا

  لحقوق  السااااااام ة  المتحدة  األمم  مفوضااااااة به  رحب  ما وهو  المدانين،  األشااااااخاص  ح   في  الصااااااادرة اإلعدام
  كانون  20 المؤرخ  11-2021 رقم  القانون   بسااااااان أيضااااااااا  ورحب   ،( 6) الت ذيب  مناهضاااااااة  ولجنة  ( 5) اإلنساااااااان

  األشاااااااخاص  جنس  أسااااااااس على  المرتكبة  الجرائم  بقمع  الخاصاااااااة باألحكام والمت ل   2021 األول/ديسااااااامبر
  اإلدارة  بقانون  والمت ل  2021 األول/ديساااااااااااااامبر  كانون  20 المؤرخ  14-2021 رقم  والقانون  المرأة،  وحماية

 .( 7) ال امة بالنظافة والمت ل  2022 شباط/فبراير 16 المؤرخ 04-2022 رقم  والقانون  اإلقل م ة،

 العامة السياسة وتدابير المؤسسية األساسية الهياكل -2 

  السا اسا ة  اإلصالحا   من لل ديد  وتنفيذها  الحكومة  اعتماد إلى القطري  المتحدة األمم  فري  أشاار -6
  فيساااااااا ما  ال االنتخابا ، خلل عنف أعمال  في تساااااااابب   خلفا   إلى ب ضااااااااها أدى التي  والمؤسااااااااساااااااا ة،

 .( 8) 2021 ل ام الرئاس ة واالنتخابا  2019  ل ام التشريع ة االنتخابا 

 بمركز   اعتماد  على  لحصااااااولها اإلنسااااااان  لحقوق    نن لجنة على  القطري  المتحدة األمم فري   وأثنى -7
 مع الف لي الت اون  مواصاالة على وشااج ها اإلنسااان، لحقوق   الوطن ة  للمؤسااسااا  ال المي  التحالف  من  ألف

  لحقوق   األفريق ة الوطن ة  المؤساااساااا   وشااابكة اإلنساااان،  لحقوق  الساااام ة المتحدة األمم  ومفوضااا ة التحالف،
  إطارها  ت زيز  أجل  من  والماليين،  التقنيين  والشاركا  اإلنساان، لحقوق   األخرى   الوطن ة والمؤساساا   اإلنساان،
 .( 9) عملها وأساليب المؤسسي

 حقوق   ولجنة  الت ذيب  مناهضاااااة ولجنة والثقاف ة  واالجتماع ة  االقتصاااااادية  الحقوق  لجنة  وأوصااااا  -8
  لجنة اسااااتقلل   نن تضاااامن  ب ن القطري  المتحدة األمم  وفري   ال نصااااري   التمييز على القضااااا   ولجنة  الطفل

  يخالف مما س اس ة،  تشكيل  في  ق ادية هيئا  إلى ب ضهم  ينتمي الذين -  وأعضائها  اإلنسان  لحقوق    نن
  أوصااااااااا  كما - للجنة  المنشااااااااا  2012  األول/ديسااااااااامبر  كانون  17 المؤرخ  36-2012 رقم  القانون  أحكام

 .( 10) الكاف ة الميزان ة وموارد  البشرية  بالموارد تزويدها خلل  من س ما ال ال مل، على  قدرتها بضمان

  اللإنسااان ة  أو  القاساا ة  ال قوبة   أو   الم املة   ضاارو   من  وغيره  الت ذيب   لمنع   الفرع ة  اللجنة   وأوصاا   -9
  الضمانا   لجم ع اآلل ة  احترام تكفل وأن وطن ة، وقائ ة آل ة إنشا  األولويا  من   نن  تج ل  ب ن المهينة أو

  ال قوبة  أو   الم املة   ضارو   من  وغيره   الت ذيب  مناهضاة  التفاق ة   االخت اري   البروتوكول   في   عليها  المنصاوص 
 وأن  للجم ع  شااااملة اآلل ة إنشاااا  عمل ة  تكون   وأن ،18 المادة سااا ما وال  المهينة، أو اللإنساااان ة أو القاسااا ة،

  وفري   ( 12) الت ذيب  مناهضااااااااة لجنة  وقدم   .( 11) الم ن ة المدني  المجتمع  منظما  جم ع  مع بالتشاااااااااور  تنفَّذ
 الدعم   على االعتماد على الحكومة  القطري   الفري   وشااااااااااااااجع مماثلة، توصاااااااااااااا ا   ( 13) القطري  المتحدة األمم

 صاااااا اغة  في  اإلنسااااااان،  لحقوق  السااااااام ة المتحدة األمم مفوضاااااا ة  من المقدم الدعمساااااا ما    ال  اللزم،  التقني
 الوطن ة. الوقائ ة لآلل ة المنشئة التشري ا 
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 وحمايتها اإلنسان حقوق  تعزيز -رابعاا  

  اإلنساااااني   الدولي  القانون   مراعاة  مع  اإلنسااااان بحقوق   المتعلقة  الدولية  االلتزامات  تنفيذ -ألف 
 التطبيق  الواجب

 التمييز وعدم المساواة -1 

  يتضامن  ال نصاري   التمييز   ضاد  عام  قانون  سان  على   نن   ال نصاري   التمييز  على  القضاا    لجنة   حث   -10
 ويحظر  ال نصاااري   التمييز   أشاااكال  جم ع  على   للقضاااا   الدول ة   االتفاق ة  من   1 المادة  أحكام  مع  يتماشاااى   ت ريفاا 

 الدولة  تكثف  ب ن  أيضااااا   وأوصااا   .( 14) والخاص ال ام المجالين في المباشااار وغير  المباشااارة  التمييز  صاااراحة
 القضاااااائ ة  االنتصااااااف سااااابل  وعن ال نصاااااري   التمييز  عن بم لوما  الجمهور عامة  لتزويد جهودها  الطرف

  خطة وضااع عمل ة في  المصاالحة  أصااحا  جم ع إشاارا  على تحرص  وأن ،( 15) له المتاحة القضااائ ة  وغير
  الجها  ذلك في بما والت صاااااب،  األجانب وكره ال نصاااااري   والتمييز ال نصااااارية  لمكافحة  جديدة وطن ة عمل

 .( 16) صارماا   تقي م نظام وتنش   لتنفيذها، كاف ة ميزان ة تخصص  وأن المدني، المجتمع في الفاعلة

 المساااااااواة   لت زيز  الحكومة  تبذلها  التي  المتواصاااااالة الجهود القطري  المتحدة األمم  فري   الحظ  ولئن -11
 اللذين والتمييز الوصاااام مكافحة إلى الرام ة  الجهود  ت زيز إلى الملحة  الحاجة إلى أشااااار  فإنه  التمييز، وعدم

  وم ايري  الجنسااااي  الميل   ومزدوجي   والمثليين   والمثل ا   البشاااارية   المناعة  نقص  بفيروس   المصااااا ين  على   يؤثران 
  2006  ن سااان/أ ريل 5 المؤرخ  31-2005 رقم  للقانون   الف ال  التنفيذ  طري   عنساا ما  ال الجنسااان ة، الهوية

 .( 17) ومكافحته به المصا ين ورعاية البشرية/اإليدز المناعة نقص فيروس  من بالوقاية والمت ل 

 لحمااايااة  ف ااال ااة  أكثر  تاادا ير  اعتماااد  على   نن  ال نصااااااااااااااري   التمييز  على  القضاااااااااااااااا   لجنااة  وحثاا  -12
 على  الحصاول بفرص  تمت هم ضامان وعلى  والتمييز،  واالختطاف ال نف من بالمه   المصاا ين  األشاخاص

 بشاا ن  ومت مقة  كاملة تحق قا  تجري   ب ن أيضاااا  وأوصااتها المساااواة.  من  ظروف  في وال مل  والصااحة  الت ل م
 حددتها التي  الحاال  ذلك في بما  بالمه ، المصااااا ين  األشااااخاص على  عنها المبلغ  االعتدا   حاال  جم ع

 الجمهور لتثق ف  حمل  تنظم  وأن  ال قا ،  من الجناة  إلفل   حداا   تضاااااااااااع وأن  المدني،  المجتمع  منظما 
 بااالحقوق   الم ن ااة  اللجنااة  وقاادماا   .( 18) خطاا ا   بااه  المرتبطااة  والم تقاادا   التحيزا   لمكااافحااة  المه ،  بشااااااااااااااا ن

 .( 19) مماثلة توص ا  والثقاف ة واالجتماع ة االقتصادية

 للتعذيب التعرض وعدم شخصه على واألمان والحرية الحياة في الفرد حق -2 

 إعدام   حاال  من  نن  في  اإلنسان  حقوق   لجنة  به  أفاد  ما  إلى  القطري   المتحدة  األمم  فري   أشار -13
  المظاهرا  أعقا  في الشاااكاوى، خلل من  تساااجيلها تم  ت سااافاا  أو  موجزة  بإجرا ا   أو القضاااا  نطاق  خارج

 ال نف  وأعماال  (19-)كوفياد  كوروناا  فيروس  مر  لجاائحاة التصاااااااااااااادي   تادا ير  المت لقاة  القيود  عن النااجماة
 للساات را  السااابقة  الدورة  خلل  ُقدم  التي  التوصاا ة  ت كيد وأعاد .2021 ل ام  الرئاساا ة االنتخابا   خلل

 إلى عنها المسااااااااااؤولين تقديم أجل من القضااااااااااا  نطاق خارج اإلعدام  حاال   في بالتحقي  الشااااااااااامل الدوري 
  مماثلة، توصاااا ة الت ذيب مناهضااااة لجنة  وقدم   .( 20) أساااارهم أو للضااااحايا االنتصاااااف ساااابل  وتوفير  ال دالة
  الشاارع ة مبادئ  تتضاامن  واألساالحة القوة اسااتخدام بشاا ن  واضااحة توجيه ة مبادئ وضااع إلى   نن فيها دع 

 مع القوة اساااااااااااتخدام تحكم التي  واألنظمة  القوانين  موا مة إلى  دعتها كما والتحوط، والتناساااااااااااب  والضااااااااااارورة
 .( 21) الدول ة  الم ايير

 2018  األول/ديسامبر  كانون   28  المؤرخ   16- 2018 رقم   القانون  بسان   الت ذيب  مناهضاة  لجنة   ورحب   -14
  ب ن    نن  ف وصاا  مسااتقلة،  بصااورة وجرمته الت ذيب منه 523 المادة  عرف  الذي  الجنائي،  بالقانون  المت ل 
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 وغيره الت ذيب مناهضاااااااااااااة اتفاق ة من 4 و 2 و  1  المواد مع الت ذيب  تجريم لموا مة الجنائي  القانون  ت دل
 الت ذيب جريمة قا ل ة عدم على والنص  المهينة، أو اللإنسااان ة أو  القاساا ة  ال قوبة  أو الم املة ضاارو  من

  .( 22) االتفاق ة  من  4 المادة  من   2 للفقرة   وفقا   جسااااامتها،  تراعي  مناساااابة   ب قوبا    عليها   والم اقبة  وال فو،   للتقادم 
 االعترافا    اعتبار  لضااامان   التشاااريع ة،   التدا ير  ذلك   في  بما   اللزمة،   التدا ير  تتخذ   ب ن  أيضااااا   اللجنة   وأوصاااتها 
  .( 23) الممارساااااااة في االلتزام هذا  احترام وفر   األحوال،  جم ع  في  باطلة الم املة وساااااااو   بالت ذيب المنتزعة
 .( 24) وممارستها ال الم ة القضائ ة واليتها إلقامة اللزمة  التدا ير  نن تتخذ أن على اللجنة وشدد 

 الجنائ ة،   اإلجرا ا  قانون  في  عليها المنصاااااوص األسااااااسااااا ة بالضااااامانا   نفساااااها اللجنة  ورحب  -15
 القاانون اة  الضاااااااااااااامااناا   بجم ع  ،عمل ااا   المحتجزين  جم ع  تمتع  أمور، جملاة  في   نن،  تكفال  با ن  وأوصااااااااااااااا 
  التدا ير  ذلك  في  بما اللزمة،  التدا ير تتخذ  ب ن أيضاااااا  وأوصااااتها الحرية.  من حرمانهم   داية منذ  األساااااساااا ة
  الموجهة، التهم  عن  النظر بصاارف  الشاارطة، لدى  للحتجاز القصااوى  المدة تتجاوز أال لضاامان التشااريع ة،

 ومع الواجب،  النحو  على مبررة  اساااااااتثنائ ة  ظروف في  فقط  واحدة مرة للتجديد  قا لة سااااااااعة،  وأرب ين  ثماني
  بساجل الساجون   جم ع  تزويد ضامان إلى الرام ة جهودها  ذل تواصال وأن  والتناساب،  الضارورة  مبدأي مراعاة
 .( 25) القائمة للسجل  الصارم الت هد تكفل  ذلك يتم  وريثما محوسب،  مركزي 

 يزال ال  االحت اطي للحبس المنهجي االسااااااااتخدام ألن  قل  من  يساااااااااورها عما  اللجنة نفس  وأعرب  -16
  اإلشاراف   نن تكفل  ب ن  ف وصا  الساجون،  اكتظاظ في  مباشارة يساهم مما القضاائ ة،  الثقافة في  قوية ممارساة
  مادته تحادد التي بااألحكاام  ف اه  التقياد يكفال  بماا االحت ااطي،  الحبس على واالحتجااز  الحرياة لقااضااااااااااااااي الف اال

 تشااااجع  ب ن أيضااااا وأوصااااتها  ومتناساااابة. وضاااارورية  واسااااتثنائ ة اإلمكان  قدر  قصاااايرة مدته وتج ل القصااااوى،
  األشخاص  جم ع عن  فورا تفرج  وأن  االحت اطي،  للحبس   دائل  استخدام  على  ف ل  والقضاة ال امين المدعين

  الحاد  يبرره  أن  يمكن  مماا  أطول  وقتاا االحت ااطي الحبس في باالف ال  أمضااااااااااااااوا  الاذين  احت ااط اا  المحبوسااااااااااااااين
 .( 26) إليهم المنسوبة الجريمة على السجن ل قوبة األقصى

ها  اللجنة  وحث  -17  بضاااامان  الحرية،  ساااالب  أماكن جم ع في المادية  الظروف تحسااااين على   نن  نفسااااُ
 وعلى لصااااااحتهم، الضاااااارورية واألدوية  الطب ة الرعاية على  المناسااااااب  الوق  وفي مجاناا   السااااااجنا   حصااااااول

 مواصالة  إلى  دعتها  كما الكاف ة؛  واألفرشاة الملئمة  الصاح ة  النظافة من  واساتفادتهم والم ذي، الكافي ال ذا 
 بالسجن أحكاما يقضون  الذين السجنا   عن  اإلفراج فرص  إتاحة  وإلى  السجون، في الفساد  لمكافحة جهودها

 .( 27) م قولة زمن ة فترة  ب د عقوبتهم تخف ض أو  المؤبد

ها   اللجنة  وأوصااا   -18   التدريب ة  وبرامجها  للت ذيب   المطل    بالحظر   المت لقة   ت ل ماتها   ت زز  ب ن    نن   نفساااُ
  . ( 28) م املتهم   أو   اساتجوا هم   أو  الحرية   المسالوبي   األشاخاص   بحراساة   الم ن ة  الفاعلة  الجها   جم ع  تساتهدف  التي 
  خبرة  خلل  من  س ما ال  الصدد،  هذا  في  طلب  أي  لدعم  است داده  عن  القطري   المتحدة  األمم  فري   أعر   وقد

 .( 29) وغيرها( اإلنسان لحقوق  المتحدة األمم ومفوض ة  اإلنمائي، المتحدة األمم  ) رنامج المختلفة وكاالته

 اللإنسان ة أو القاس ة ال قوبة  أو الم املة  ضرو  من وغيره الت ذيب لمنع  الفرع ة  اللجنة  وقدم  -19
  واكتظاظ  والسااااجل   األساااااساااا ة  القانون ة والضاااامانا   االحتجاز  ظروف  بشاااا ن مماثلة توصاااا ا  المهينة أو

 .( 30) السجون 

 القانون  وسيادة العقاب، من اإلفالت مسألة ذلك في بما العدل، إقامة -3 

 بغ ة القضااااااائ ة  الخدما   تنظ م  لتحسااااااين جديد  تشااااااريع اعتماد القطري  المتحدة األمم فري   الحظ -20
 من منصااااافة  قرارا  إلى تفضاااااي  التي  اإلجرا ا   تساااااريع  وضااااامان  إليها  المسااااات ملين  وصاااااول إمكان ة  زيادة

 إلى  الرام ة جهودها  مواصااااااااالة إلى الحكومة  فدعا  المدن، ب ض في تجارية محاكم إنشاااااااااا  وكذلك المحاكم،
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 المتحدة األمم   رنامج  على االعتماد مواصاااااااالة  طري   عنساااااااا ما   ال وباراكو،  نوفو  -   ورتو  محاكم  تشاااااااا يل
 تكفل   ب ن   نن الت ذيب مناهضااة  لجنة  وأوصاا   .( 31) المتحدة األمم  منظومة في الشااركا  من وغيره  اإلنمائي

  وت ساااااير  ،( 32) القضاااااائ ة المسااااااعدة نظام  ت زيز طري  عن  المتقاضاااااين لجم ع ال دالة إلى الف ال  الوصاااااول
  طري   عنساااا ما  ال القضااااائ ة،  الساااالطة  اسااااتقلل  وت زيز السااااجون، من المحاكم  وتقريب بمحام، االساااات انة

 أي تجنب  أجل من للقضااا ، الوطني  للمجلس  إصاال   وإجرا  الفساااد  مكافحة إلى  الرام ة   نن جهود  تكث ف
  بمكافحة   نن  والثقاف ة  واالجتماع ة  االقتصاادية بالحقوق  الم ن ة  اللجنة وأوصا   .( 33) التنفيذية  للسالطة  تدخل
 .( 34) القضائي النظام في الفساد

 قانون   بمقتضااى  األحداث  قضاااة على المؤسااسااي الطابع  بإضاافا  الت ذيب مناهضااة لجنة  ورحب  -21
 مساااااتقلين أحداث  قضااااااة محكمة  كل في   نن  ت ين ب ن ف وصااااا   لألطفال"،  "صاااااديقة محاكم وإنشاااااا   الطفل

  اادائاال  ذلااك  في  بمااا  األحااداث،  قضاااااااااااااااا   إدارة  مجااال  في  لهم  الكااافي  التاادريااب  توفير  ب ااد  عزلهم،  يمكن وال
 المتخصصين القضاة  من  كاف  ب دد  وتزويدها  األحداث محاكم   تش يل تقوم  ب ن  أيضاا  وأوصتها االحتجاز.

 الساااات فا  الجنائ ة المسااااؤول ة ساااان ورفع الحرية، المساااالوبي باألطفال المت لقة  باإلجرا ا  الت جيل  أجل من
 تنفيذ ضامان وكذلك االحت اطي، الحبس على  األحداث لقاضاي  الصاارم  اإلشاراف وضامان الدول ة،  الم ايير

 األخير الملذ    ساااااااااااجنه  أو  احتجازه أو  الطفل اعتقال  يكون  أن على  تنص التي  الطفل،  قانون  من 14 المادة
 .( 35) ممكنة زمن ة فترة ألقصر  يكون  وأن

 قضاا ا   وصافها واإلرها ، االقتصاادية  الجرائم قمع  محكمة  أن  القطري  المتحدة األمم فري   والحظ -22
  ف وصاااى ال دل،  إقامة  في والنزاهة واالساااتقلل  اإلنصااااف  توخي في  مشااااكل تطر   قد ،خاصااااا   أو  اساااتثنائ اا 

 .( 36) ال دل إقامة لحسن صارمة ضمانا  توفير أجل من المحكمة تلك إجرا ا    نن تراجع  ب ن

 السياسية والحياة العامة الحياة في المشاركة في والحق األساسية الحّريات -4 

  أسااااااااافها  عن أعرب   التي   نن، في اإلنساااااااااان  حقوق   لجنة  موقف القطري  المتحدة األمم  فري   زكى -23
 وجم ع  الساااااااا اساااااااا ة الفاعلة  الجها  ودع   2019 عام  منذ متكرراا  أصااااااااب  الذي  االنتخا ي لل نف  وإدانتها
 البلد، في  االجتماعي للسلم  خطيراا   تهديداا   يشكل الذي  الوضع، لهذا مناسبة  حلول  إيجاد إلى  الفاعلة  الجها 
 التصاوي   في  الح  ممارساة  خلل  من سا ما وال  الديمقراطي، الحيز  وتوسا ع   ت زيز  القطري   الفري ُ   ف وصاى

   نن  ال نصااري   التمييز على القضااا  لجنة  وأوصاا   .( 37) ساالمي ساا اق  في وشاافافة ودورية  حرة انتخابا  في
 ال امة،  الشاخصا ا  أو السا اسايين عن يصادر  كراه ة  خطا  أو عنصاري   كراه ة  خطا   أي علناا   تدين  ب ن
 .( 38) االنتخا  ة الحمل  خلل س ما وال

 القانون  ب حكام القل  مع علماا  والثقاف ة واالجتماع ة االقتصاااادية بالحقوق  الم ن ة اللجنة  وأحاط  -24
  ن ساااااااااااااان/  20 المؤرخ  20-2017 رقم  القانون  وأحكام كاذبة، م لوما   وبنشااااااااااااار  بالتجمع المت لقة الجنائي

  عن للمداف ين  الساااما   أجل  من مراج تها   نن إلى  وطلب   ،( 39) الرقم ة المواد  بقانون  والمت ل   2018 أ ريل
 .( 40) خوف ودون  بحرية بال مل اإلنسان حقوق 

 15 المؤرخ   43- 2019 رقم   القانون  -   القوانين  ب ض   ساااااااان   فإن   القطري،  المتحدة  األمم  لفري   ووفقاا  -25
  الثاني/  تشارين   15 المؤرخ  41- 2019  رقم   والقانون   االنتخابا ،   بقانون  والمت ل    2019  الثاني/نوفمبر   تشارين 
  الثاني/   تشاااااارين 25 المؤرخ  45-2019 رقم  والقانون   الساااااا اساااااا ة،  األحزا   بميثاق والمت ل  2019 نوفمبر
 ال مل ا   في   نن مواطني  مشاااااركة تحسااااين أمام  عائقاا   اعُتبر -  الم ارضااااة  بمركز والمت ل  2019 نوفمبر

  للسااات را  الساااابقة  الدورة  خلل المقدمة التوصااا ا  أن ورأى  .2021و  2020و  2019  ألعوام االنتخا  ة
  الت بير   وحرية  الجمع ا   تكوين  حرية   تنظ م المت لقة  تشاري اتها موا مة إلى   نن تدعو التي الشاامل الدوري 
  ب مل ا   الت جيل   إلى   ودعا   وجيهة.   توصاااا ا    تظل   الدول ة   الم ايير  مع  التجمع  وحرية  اإلعلم  وسااااائط   وحرية 
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  .( 41) اإلنساان   حقوق  عن   المداف ين   وحماية   اإلعلم   لوساائط   الت سافي  الت لي    تمنع   تدا ير  تدرج   حتى   مراج تها، 
 تحدد ب ن التوصاااا ة  منها  مماثلة، توصاااا ا   )اليونسااااكو(  والثقافة  وال لم للترب ة المتحدة األمم منظمة  وقدم 
  لوسااااااائط اإلذن  من  رفض  شااااااروط  واضااااااحاا  تحديداا   واالتصاااااااال  البصااااااري  الساااااام ي لإلعلم  ال ل ا الهيئة

 .( 42) الصحافة حرية ضمان في المتمثلة  لمهمتها األولوية  تولي حتى الدولي،  للقانون  وفقاا  اإلعلم،

  باألشخاص االتجار ذلك في بما الرق، أشكال جميع حظر -5 

 األعماال  أو  السااااااااااااااخرة  أعماال  في  األطفاال  اساااااااااااااات لل  إزا   قلقهاا  عن  الطفال حقوق   لجناة  أعربا  -26
 تقليد قبيل من الضاااااارة،  الممارساااااا  اساااااتمرار  وإزا  والزراعة،  المنزلي ال مل  قطاعي  في سااااا ما  وال  الخطرة،

  في  األطفال وإيداع خاصة(،  وت ل مهم رعايتهم  عن عادة مسؤولة  تكون  أسر  لدى  األطفال )إيداع  فيدوم  ون 
حرة"  "األطفال وقتل  ومهاجمة الفودو، أديرة   من  أعضا   على  للحصول بالاااااااااام ه    المصا ين  واألطفال  ( 43) الس 

 المنزل ة  الساخرة  ألغرا   سا ما وال  وإليها،  المجاورة البلدان  من  باألطفال  النطاق الواساع واالتجار أجساادهم،
 والمزارع،  واألسااااااواق  والمحاجر المناجم في لألوالد القسااااااري  وال مل  للفت ا ، التجاري  الجنسااااااي واالساااااات لل

  السااااخرة،  ألغرا   األطفال    ع  بمكافحة   نن اللجنة  وأوصاااا   .( 44) الماس  اسااااتخراج  مناط  في لكذ  في بما
 االساااااااااااااات لل  ومكاافحاة  لمنع المجتمع اة اآلل اا   وت زيز األطفاال، ب مال  المت لقاة ال مال  قاانون  أحكاام  وتنفياذ

 مع  الوثي   والت اون  وملحقتهم،  الضااااااارة الممارسااااااا  عن  المسااااااؤولين مع والتحقي  لألطفال،  االقتصااااااادي
 عليها والقضاااااا  الممارساااااا  لهذه  الضاااااارة  باآلثار الساااااكان  لتوع ة المجتمع ة والمنظما   التقليديين الزعما 

 الوكااااال   من  وغيرهاااا  )اليون ساااااااااااااا ف(  للطفولاااة  المتحااادة  األمم  منظماااة  من  التقن اااة  المساااااااااااااااااعااادة  والتمااااس
 .( 46) مماثلة توص ا  ال نصري  التمييز على القضا  لجنة وصاغ  .( 45) المتخصصة

 للسااااات لل  الضاااااارة باآلثار  السااااا احة  مهنيي توع ة  مواصااااالة  على  نن الطفل  حقوق   لجنة  وحث  -27
  السااااا احة ألخلق ا  ال الم ة المدونة  نشااااار على  حثتها كما  والسااااا احة،  السااااافر  قطاع في  لألطفال  الجنساااااي
 ووكاال   الساااااااااافر وكل   أوساااااااااااط  في واسااااااااااع  نطاق على المتحدة لألمم  التاب ة ال الم ة  الساااااااااا احة  لمنظمة

  السافر في  الجنساي  االسات لل من  األطفال لحماية  السالو  قواعد مدونة  توق ع  على هؤال  وتشاج ع  السا احة،
  في  لألطفال الجنسااي االساات لل أعمال  مرتكبي  على مناساابة عقوبا  فر  على أيضاااا  وحثتها والساا احة.

 .( 47) والس احة السفر قطاع

 ومواتية عادلة عمل ظروف وفي العمل في الحق -6 

 وتحديداا  الناقصة، ال مالة  لم الجة جهود من  الحكومة تبذله ما القطري  المتحدة األمم  فري   الحظ -28
 إلنشااا   اإلنمائي المتحدة األمم   رنامج  منساا ما  ال  الدعم  التماس طري  عن  والنسااا ، الشاابا   صاافوف في

  واألشااااااخاص للمرأة   االقتصااااااادي  التمكين  ت زيز  في تسااااااهم  أخرى  وكاال  ومن ال مل،  لطلب رقم ة  منصااااااة
  واالجتماع ة االقتصاادية  بالحقوق   الم ن ة  اللجنة  وأوصا   .( 48) للساكان المتحدة األمم  صاندوق  مثل الضا فا 
  أجل من لألجور األدنى للحد الدورية  المراج ة  االجتماعيين، الشااركا   مع  بالتشاااور   نن، تكفل  ب ن والثقاف ة

 تطبي  تكفل وأن الئ ، مع شاااااااي بمساااااااتوى   بالتمتع وأسااااااارهم  لل مال يسااااااام  حتى المع شاااااااة،  تكال ف ربطه
 عقوبا  إلى االمتثال  عدم يؤدي أن  على بالحرص الممارسااااااااااااة، في  لألجور األدنى بالحد المت لقة األحكام
  في ذلك في  بما ال مل،  ظروف  لرصاااااااااااااد اللزمة  الوساااااااااااااائل  صوتخصااااااااااااا  ال قوبا ،  من غيرها أو جنائ ة

 .( 49) لشكاوى  ال مال  تقديم وإمكان ة  التفت ش عمل ا   ت زيز  منها بطرق  وذلك الرسمي، غير االقتصاد

 القانون  أحكام بمراج ة  نن والثقاف ة واالجتماع ة االقتصاااااااااادية  بالحقوق   الم ن ة  اللجنة  وأوصااااااااا  -29
 ال امة  للوظ فة ال ام األسااااااااساااااااي بالنظام والمت ل  2018 األول/أكتوبر  تشااااااارين 5 المؤرخ  35-2018 رقم

 30و  29و  13و 10 المواد أحكام ت ديل  على وحثتها  .( 50) ت ساافي  فصاال  أو  تسااري   بحاال   تساام  ال حتى
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 يحدد  الذي  2017  آ /أغسطس  29 المؤرخ  05-2017  رقم  القانون   من  صلة  ذا   أخرى   أحكام  أي وكذلك
 غير  التساري   من  ال مال حماية  أجل من  وذلك ال مل، عقد  وفسا   وت يينهم ال مال تشا يل  وإجرا ا   شاروط
 .( 51) القانون   هذا بمقتضى الممكنة  االنتهاكا  من وغيره  المبرر

ها اللجنة  وأوصاا  -30  التي للممارسااا  حد ووضااع بحرية، النقا  ة الحقوق   ممارسااة بضاامان   نن نفسااُ
 في   المدرجة الموظفين  فئا   بمراج ة  تقوم  ب ن أيضاااا   وأوصااتها  .( 52) النقا ي لل مل مناهض مناخ  عنها  ينشاا 

 بممارساااااااااااة  والمت ل   2018 األول/أكتوبر  تشااااااااااارين 5 المؤرخ  34-2018 رقم  القانون  من الجديدة 2 المادة
 أسااسا ة  خدما  خدماتهم  ت تبر أن ُي ق ل ال الذين ال امة الوظ فة لموظفي يسام  حتى اإلضارا ،  في  الح 

  الح   طب  ة  مع  تتنافى التي المدة بشااروط المت لقة األحكام إل ا   ويت تى  اإلضاارا ،  في حقهم  يمارسااوا  ب ن
 .( 53) اإلضرا  في الح  على متناسبة غير قيوداا  وتشكل اإلضرا  في

 االجتماعي الضمان في الحق -7 

 البشااااااااااااااري،   الماال  رأس  لت زيز  التا مين  لبرناامج  الحكوماة  تف يال  القطري   المتحادة  األمم  فري  الحظ -31
  التقااعادي.   الم اا   وتا مين  واالئتماان،  والتادرياب،  الصااااااااااااااحي،  التا مين  :عنااصاااااااااااااار  أرب اة  من  يتا لف  الاذي

  الزراعة  قطاعا   في  الساااااااكان  ويهم الشااااااارائ ،  أفقر  سااااااا ما وال   نن، مواطني  جم ع  البرنامج  هذا ويساااااااتهدف
 .( 54) ال مل عن ال اطلين الفقرا  وحتى  ل التقليدية، والصناعة والتجارة

 الئق معيشي مستوى  في الحق -8 

 الزراعي القطاع  لتنم ة االسااااااااااااترات ج ة  الخطة بصاااااااااااا اغة  علماا   القطري  المتحدة األمم فري   أحاط -32
 وإنشاااااااااا   ،2021-2017 للفترة  والت ذوي  ال ذائي  واألمن الزراعي للساااااااااتثمار الوطن ة  والخطة 2025 ل ام
 م ايير  وضااااااااع علماا  أحاط كما والت ذوي، ال ذائي األمن مجال في  ها موثوق  إحصااااااااا ا   إلصاااااااادار آل ة

 .( 55) ال ذائي الدستور

  في  ال ذائي األمن   ت زيز   نن  والثقاف ة  واالجتماع ة  االقتصاااادية بالحقوق  الم ن ة  اللجنة وأوصااا  -33
 تجهيز  مراف  إلى  الوصااااااااااااااول  ت زيز  منها  بطرق   الت ذية،  وسااااااااااااااو   الجوع  من تضاااااااااااااارراا  األكثر  المحافظا 

 من تضاااارراا  األكثر  السااااكان لصااااال   محددة  تدا ير  وتنفيذ المحل ة،  األسااااواق في  توزي ها  وتحسااااين المنتجا 
 صاااااايد أو الكفاف  زراعة من  أساااااااساااااااا  تع ش التي المع شاااااا ة األساااااار  منهمساااااا ما   وال ال ذائي،  األمن ان دام

 الكوارث  وجه في الصااااامود على  قدرتهم  وزيادة  الدخل، مصاااااادر  تنويع  تشاااااج ع طري  عن وذلك  األساااااما ،
 .( 56) االجتماعي الضمان نظام يشملها ال التي األخطار  من وغيرها الطب ع ة

ها  اللجنة  أوصااااااا  الما ، في  بالح  يت ل   وف ما -34   خطر  من  للحد القائمة  اإلجرا ا   بمراج ة  نفساااااااُ
  للتزود  الترويجي  ال ر   في  واالشااااااااترا   الم اه، بشاااااااابكة المنازل  توصاااااااايل مثل بالخدما   المرتبط  الفساااااااااد
 ؛( 57) الفواتير دفع ل دم قط ه  ب د الم اه بشبكة المنازل توصيل واستئناف التالفة، الم دا  وإصل   بالم اه،

 الصحة في الحق -9 

  خلل  المقادماة التوصاااااااااااااا اا   لتنفياذ المباذولاة الجهود  التقادير مع القطري  المتحادة األمم فري   الحظ -35
  الجنسا ة  الصاحة  لتحساين  عمل  وخطط اساترات ج ا  اعتماد  بشا ن  الشاامل الدوري   للسات را  الساابقة  الدورة

 جم ع في ف لا  رعايتهم  لضااااااااااامان جهود   ذل  المت ين من  يزال ال أنه  فرأى والشااااااااااابا ،  للمراهقين واإلنجا  ة
 تحديداا  وتت ل   جزئ اا   تنفذ  ظل  توصااااااا ا   تنفيذ  خلل من اإلنجا  ة،  الصاااااااحة  سااااااا ما وال  الصاااااااحة، ه اكل

 لإلناث التناساال ة  األعضااا   تشااويه قبيل من  الضااارة  والممارسااا  النفاساا ة والوف ا  المواليد وف ا  بم دال 
 .( 58) القسري  والزواج األطفال وزواج
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 التعليم في الحق -10 

 الصاااااااااااااامود،   على  الت ل مي  النظاااام  قااادرة   ت زيز   نين  باااالتزام  القطري   المتحااادة  األمم  فري   رحاااب -36
  للتصادي  المتكاملة  الوطن ة  والخطة  2030-2018  الت ل م  قطاع  خطة   تنفيذ  الت ل م، وإدارة  التمرن  وتحساين
   رنامج   مع  بالت اون   مدرساااااا ة، بمطاعم المدارس جم ع   تزويد  اللتزامها   نن على  وأثنى .19-كوفيد  لجائحة
 .( 59) يوم اا  األقل على واحدة ساخنة وجبة من باالستفادة األطفال لجم ع س سم   مما ال المي، األغذية

  قطاع  في االستثمار   زيادة  نن والثقاف ة  واالجتماع ة  االقتصادية  بالحقوق  الم ن ة  اللجنة  وأوص  -37
 جم ع  تزويد  وضاااااامان المدرساااااا ة  والم دا   التحت ة البن ا    تحسااااااين  األخص، على  الق ام،  أجل من  الت ل م

  في االساااااتثمار طري  عن  الملقن الت ل م نوع ة وتحساااااين  الصاااااحي،  والصااااارف  للم اه  كاف ة  بمراف  المدارس
 عن االنقطاع  الساااااااااااارعة  وجه  على ت الج  أن أيضاااااااااااااا    ها وأها   جيدة.  تربوية  مواد وإنتاج  الم لمين  تدريب

 ساا ما ال أطفالهم، إرسااال اآلبا  رفض فيها بما واالقتصااادية،  ع ةاالجتما ألساابابه  بالتصاادي وذلك  الدراسااة،
  الت ل م من  عاماا  12  ل شاااامل المجاني  الت ل م  نطاق   توساااا ع  اليونسااااكو  وأوصاااا   .( 60) المدرسااااة إلى البنا ،

 .( 61) إلزام ة منها 9  والثانوي،  اال تدائي

 اإلنسان وحقوق  التجارية واألعمال والبيئة التنمية -11 

 2021- 2016  للفترتين   الحكومة   عمل    رنامج   وضع   االرت ا    مع   القطري   المتحدة   األمم   فري    الحظ  -38
  االقتصاااااااااااادية بالحقوق  الم ن ة  اللجنة توصااااااااااا ة ف يد  ،( 62) الوطن ة  التنم ة  خطة ووضاااااااااااع  ،2026-2021و

  الخااص  الادولي  ال هاد  عليهاا  يفرضااااااااااااااهاا  التي االلتزاماا   تااماة  مراعااة   نن  تراعي  با ن  والثقااف اة  واالجتمااع اة
  التنفيذ  في عليها  ينص التي  للحقوق  الكامل اإلعمال تكفل وأن  والثقاف ة  واالجتماع ة  االقتصاااااااااااادية بالحقوق 
 .( 63) االقتضا  عند  الدولي، المجتمع وت اون  بمساعدة وذلك ،2030 ل ام المستدامة التنم ة لخطة الوطني

  لمكافحة   الوطن ة   الهيئة    ت زيز    نن   والثقاف ة   واالجتماع ة   االقتصادية   بالحقوق   الم ن ة   اللجنة   وأوص   -39
  بموارد  تت ل  قانون ة أحكام بإدراج أوصااااااااتها  كما الشااااااااكاوى،  تقديم الجمهور متناول في  يكون  حتى الفساااااااااد
 ذلك  في  بما  الفساااد،  لمكافحة  التشااريع ة  الترسااانة  ف ال ة  وضاامان  م ها،  بالت اون  وااللتزام المؤسااسااة ميزان ة

  2013 آذار/مارس 6 المؤرخ  122-2013 رقم  والمرساوم ومراقبتها،  بالممتلكا   بالتصاري  المت لقة األحكام
  الفسااااااااد، أعمال وضاااااااحايا  والخبرا  وللشاااااااهود  المخالفا   عن  للمبل ين  الخاصاااااااة  الحماية بشاااااااروط والمت ل 

  إدارة في الشاااااااااااااافااف اة  بقاانون  والمت ل  2015  الثااني/ينااير  كاانون  29 المؤرخ 035-2015 رقم  والمرسااااااااااااااوم
 .( 64) ال امة المال ة

ها  اللجنة  وأها   -40   توع ة  منها بطرق   اآلفا ، مبيدا  اساااااتخدام إساااااا ة تكاف  أن  أيضااااااا    بنن  نفساااااُ
 الممارسا   إلى االنتقال  أجل من  المزارعين ودعم الكفاف،  زراعة  في استخدامها عند  الضارة بآثارها السكان

 .( 65) للبيئة المراع ة الزراع ة

 محددة  فئات  أو  محددين  أشخاص حقوق  -باء 

 المرأة -1 

  عملها،  وخطة  2025- 2010 للفترة   الوطن ة   الجنسااان ة  بالساا اسااة  القطري  المتحدة  األمم   فري    رحب  -41
 بالت جيل وأوصااااااااى  اإلنمائي، المتحدة األمم   رنامجساااااااا ما   وال الشااااااااركا ،  مختلف  من  دعم  ُوضاااااااا  تا  اللتين

 الوطن ة،  السااا اساااا  في الجنسااااني المنظور  إدراج ومواصااالة  السااا اساااة لهذه  التنفيذية  الخطة  وتنفيذ  باعتماد
  .( 66) المتحدة األمم منظومة من  الخبرا  بمختلف الدعم التماس  بمواصاااااااااااالة  الخصااااااااااااوص،  وجه على وذلك
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  في  بما بمبادرا ، للق ام اللزمة  والموارد  الصاااااااااااالح ا  للمرأة  الوطني الم هد تخويل إلى  الحكومة  دعا كما
 .( 67) محددة جنسان ة بقضايا المت لقة الدراسا  في المشاركة طري   عن ذلك

 إذكا   على   نن ت مل  ب ن والثقاف ة  واالجتماع ة االقتصاااااااااااادية  بالحقوق   الم ن ة  اللجنة وأوصااااااااااا  -42
 إلى تؤدي  التي االجتماعي التحيز أشااااكال  ومكافحة  الحقوق، في  والرجل  المرأة    ين  بالمساااااواة   السااااكان وعي

 المرأة   حقوق  مراعاة على التقليدية  والساااااالطا   اإلدارة  وأعوان  المحليين  المنتخبين  وحمل المرأة،  ضااااااد  التمييز
 التي األحكام وإل ا  الت ويضااااااااا ، تقديم الملك ة، نزع حالة وفي واسااااااااتخدامها؛  األراضااااااااي  تخصاااااااا ص في

 .( 68) المرأة  ضد تميز والتي واألسرة الشخص ة ألحوالا قانون   يتضمنها

 الممارساا  من وغيره الجنسااني ال نف اساتمرار  إزا   قلقه عن القطري  المتحدة األمم فري  وأعر  -43
 لجم ع الف ال التنفيذ إلى الرام ة جهودها مضااااااعفة على الحكومة  وشاااااجع  والنساااااا ، الفت ا  ضاااااد  الضاااااارة

 الممارسا   عن  واإل لغ  الكشف ت زيز  أجل من  وحمايتهن  والنسا  بالفت ا   النهو   تتوخى التي  المبادرا 
 .( 69) القوانين لتطبي  ملموسة خطوا  واتخاذ الضارة،

  الطفل -2 

  ال نف أعمال  من ال ديد اساااتمرار  إزا   بالغ  قل  من يسااااورها  عما الت ذيب مناهضاااة  لجنة  أعرب  -44
  والتي  الحبس،   وأماكن   الشرطة   لدى   االحتجاز   وأماكن   المدارس   في   الجنسي،  ال نف   ذلك   في   بما   األطفال،   ضد 

 وقاانون   الجناائي  للقاانون  الف اال  التنفياذ   نن تكفال  با ن  فا وصاااااااااااااا  عقاا ،  دون   منهاا ال ظمى  ال االب اة تزال ال
  ملحقة وضااااااااااامان  م املتهم، وإساااااااااااا ة  األطفال  ت ذيب أعمال  في وشااااااااااااملة نزيهة تحق قا   وإجرا   الطفل،

 حالة   في   وم اقبتهم،   م ها،  تسامحوا   أو   األف ال  هذه  عن  ت اضوا   الذين   ال موميين   والموظفين   عنها،   المسؤولين 
  في  والبال ين القاصاااارين   ين الصااااارم  الفصاااال على تحرص  ب ن أيضاااااا  وأوصااااتها ملئمة.  ب قوبا   إدانتهم،

  تشاويه سا ما  وال  الضاارة، والممارساا   المواليد،  وقتل  الطفل، بحقوق  للتوع ة  حمل  وتنظم  االحتجاز  أماكن
 .( 70) الممارسا  هذه تستمر حيث النائ ة المناط  يشمل بما  بالش وذة، واالتهام لإلناث التناسل ة األعضا 

 اإلعاقة ذوو األشخاص -3 

 ذوي  األشاااااااخاص  حالة  لتحساااااااين االساااااااترات جي  اإلطار  اعتماد القطري   المتحدة األمم فري   الحظ -45
  وت زيز  بحماية المت ل   2017  أيلول/سااااااااااااابتمبر 29 المؤرخ  06-2017 رقم  القانون  سااااااااااااا ما  وال -  اإلعاقة
  والخطة  ،2024-2020  المجتم ي الت هيل إلعادة االساااااااترات ج ة  والخطة  اإلعاقة، ذوي  األشاااااااخاص  حقوق 

  لحماية الوطن ة الساااااااااا اسااااااااااة  الحظ  كما -  2027-2023 للفترة   نن  في  الت هيل إلعادة  الخمساااااااااا ة الوطن ة
 الموارد من المزيد ت بئة على الحكومة فشاااااااااااجع ،2021-2012 للفترة وإدماجهم  اإلعاقة ذوي   األشاااااااااااخاص

 .( 71) الذكر السالفة الخطط   تنفيذ للت جيل

 عن  مساااااتكملة م لوما   تقدم أن   نن إلى  اإلعاقة ذوي   األشاااااخاص بحقوق  الم ن ة اللجنة  وطلب  -46
 .( 72) المحل ة المجتم ا  ب ض في الم وقين األطفال قتل طقوس على للقضا  المتخذة الخطوا 

 األصلية الشعوب -4 

 قانوناا  واالعتراف نهجها  في النظر إعادة على   نن  ال نصاااااااااري   التمييز على  القضاااااااااا  لجنة  حث  -47
  زمني   إطار  في  تضاع،  ب ن  وأوصاتها المصاير.  تقرير مبدأ أسااس على إقل مها في  األصال ة  الشا و   وجود
  ف الة  بمشااااااركة ،شااااااملا   قانون اا   إطاراا  لها  تضاااااع وأن األصااااال ة الشااااا و  بشااااا ن وطن ة اساااااترات ج ة محدد،

 تدا ير اتخاذ بغ ة  نن، في اإلنسااان حقوق  ولجنة المدني المجتمع ولمنظما  األصاال ة،  للشاا و   وملموسااة
 .( 73) األصل ة الش و  حقوق  لحماية وملموسة خاصة
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 اللجوء وطالبو والالجئون  المهاجرون  -5 

 ال المي  المنتدى في اللتزامها   نن على  اللجئين  لشااااااؤون   السااااااام ة المتحدة األمم مفوضاااااا ة أثن  -48
 الضاااا فا ، للسااااكان  أفضاااال مع شاااا ة  ظروف  توفير ،2019 األول/ديساااامبر  كانون  في عقد الذي  للجئين،

 اللجئين  وضااااااااع المت ل  القانون  مشااااااااروع الوزرا ، مجلس في  ،2021  شااااااااباط/فبراير 17 في  والعتمادها،
 وشااااااجع   .( 74) عل ه والتصااااااوي  ف ه للنظر الوطن ة  الجمع ة إلى أحيل الذي الجنساااااا ة، عديمي واألشااااااخاص

  القانوني   اإلطار لموا مة القانون   مشااااااااااااروع  اعتماد عمل ة من  االنتها  على  بقوة  القطري  المتحدة األمم فري ُ 
   .( 75) الدول ة  الم ايير مع اللجو  لحماية

  اللجو  تنظم  التي  تشاااااااااري اتها اعتراف   نن تكفل أن  وجو  على الت ذيب مناهضاااااااااة  لجنة وأكد  -49
 أو  طرد  ب دم بالتزامها  صاااريحاا  اعترافاا  فيها  طرف هي التي  القانون ة المسااااعدة  تبادل  اتفاقا  وجم ع والطرد

 يت ر  قد ب نه االعتقاد إلى تدعو حق ق ة أساابا  هنا  كان  إذا أخرى   دولة إلى  شااخص أي  تساال م أو رد
  بح   التمتع مع بحالة، حالة  قضااااائ ة  لمراج ة  اإلب اد  قرارا   خضااااوع تكفل  وأن الم املة،  سااااو  أو للت ذيب
 ( 77) اللجو  وطالبي  اللجئين إدماج  مواصااالة على   نن القطري  المتحدة األمم  فري   وحث .( 76) الواقف الط ن

  والادخول الساااااااااااااافر وثاائ  وإصاااااااااااااادار  ،ومهن ااا   محل ااا  وإدمااجهم والتادرياب،  للت ل م الوطن اة  البرامج  مختلف في
 .( 78) فيها يرغبون  لمن األجل طويلة إقامة إطار في  للجئين

 الجنسية عديمو -6 

   رنامج   إطار في  المواليد  تسااااجيل   نن  ت جل  ب ن ال نصااااري   التمييز  على  القضااااا  لجنة  أوصاااا  -50
 إيل  ساكان  لجم ع  بالساما    التزامها   وتحترم  تساجيلها،   فرص  تحسان  وأن  ، 2017  عام  في   دأ   الذي   الهوية  تحديد 
 الجنسااا ة قانون   باعتماد ت جل وأن  يف لوا،  ب ن   نن جنسااا ة على  للحصاااول  بطلب التقدم في  الراغبين أووازو

 مجهولي  لألطفال اإلقل م(  )ح   الرأس  مسااااااااقط  ح   على  نا   الجنساااااااا ة  من   مبدأ  تطبي   يقر الذي الجديد،
 .( 80) مماثلة توص ا  اللجئين لشؤون  السام ة المتحدة األمم مفوض ة وقدم  .( 79) النسب أو الجنس ة

 ويادا   ماديناة في المسااااااااااااااتقرة  أوغوني لطاائفاة حال إيجااد  على   نن القطري   المتحادة األمم فري   وحاث -51
   .( 81) واألطفال  للبال ين الف لي التوثي  أجل من
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