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 اإلنسان   حقوق  مجلس

 الشامل الدوري  باالستعراض المعني العامل الفريق

 واألربعون  الحادية الدورة

 2022  الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 فنلندا  

 تجميع للمعلومات أعدته مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقّد  في  ااااااا     .( 1) السااااااااا  

 موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

تفاقيق الدوليق لحمايق  اااجعج لجاق الق ااااا على التمييز العاصاااري فالادا على التصاااد   على اال -2
 .( 2) (169)رقم  1989حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيق ماظمق العم  الدوليق لعا  

وأوصااااج ماظمق األمم المتحدة للترويق والعلم والثقافق )اليونساااا و( ب ن تواصاااا  فالادا تقديم تقارير   -3
اليونساا و التقايايق الصاصااق بمجال التعليم، وال ساايما   وطايق  اااملق وماتظمق للمشاااورات الدوريق بشاا ن وثائ 

 .( 3) بش ن اتفاقيق م افحق التمييز في مجال التعليم

وأكدت مفوضاااااايق األمم المتحدة لشااااااأون الالجاين أن فالادا ُتمقي على عدد من التحفظات بشاااااا ن  -4
تقديم معاملق تف ااايليق سااايما تحفظها العا  على  االتفاقيق المتعلقق  وضاااع األ اااصاي عديمي الجاسااايق، وال

.  28و 25( و1)24( و1)12و 8( و2)7لمواطاي  لدان الشااااااامال األورووي األفرا وتحفظاتها على المواد 
 .( 4) وأوصج المفوضيق فالادا بإعادة الاظر في التحفظات على تلك االتفاقيق بغيق رفعها

 .( 5) ت انعدا  الجاسيقلتحد د حاال مصصصاً  وأوصج المفوضيق ب ن تستحدث فالادا إجراا كامالً  -5

( 7)14( و3()ب( و)2)10والحظااج المفوضاااااااااااااايااق أن فالااادا أبقااج على تحفظاااتهااا على المواد   -6
 .( 6) ( من العهد الدولي الصاي بالحقوق المدنيق والسياسيق1)20و
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 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

 . ( 7) حمايق ح  الاساا الحوام  والمرضعات في التعليم بموجب القانون   جعج اليونس و فالادا على  - 7

تعد الت على قانون األجانب  2016والحظج مفوضايق حقوق اإلنساان أن فالادا أدفلج في عا   -8
والتشاااااريعات ذات الصااااالق سااااامحج لها ب ن تقّيد إلى حد كبير الحصاااااول على المسااااااعدة القانونيق في  دايق 

وأعادت   2016، التي ألغج قيود عا   2021لمفوضااااااااااايق بالتعد الت التشاااااااااااري يق لعا  اإلجرااات. ورحبج ا
إتاحق المسااااعدة القانونيق الح وميق المقدمق في  دايق اإلجرااات لجميع ملتمساااي اللجوا. وعالوة على ذلك، 

   تلك التعد الت، باتج أتعاب المحامين تحسااااااب بسااااااعر الساااااااعق وليس بسااااااعر ثا ج، وهو ما يعّز    وعمالً 
 .( 8) جودة المساعدة القانونيق المتاحق لمقدمي الطلمات

من القانون الجاائي  20وأعروج اللجاق المعايق بحقوق اإلنساااااان عن أسااااافها لعد  تعد   الفصااااا    -9
المتعل  بالجرائم الجاسيق ل مان أن يصمح غياب الموافقق العاصَر األساسي في تعريف االغتصاب، وكذا 

صااااراحق. وأوصااااج فالادا  تسااااريع اإلصااااالحات التشااااري يق لماع وم افحق جميع لعد  تجريم الزواج القسااااري 
أ اا ال العاض ضااد المرأة بشاا   فعال، بطرق ماها تعد   تعريف االغتصاااب ليشاام  عد  الموافقق كعاصاار 

 .( 9) أساسي، وتجريم الزواج القسري صراحق، ومراجعق التشريعات المتعلقق باألوامر التقييديق

بالتدا ير التشاااااري يق والساااااياسااااااتيق التي اتصذتها فالادا لماع وم افحق   نفساااااها علماً وأحاطج اللجاق   -10
التمييز وتعزيز المساااااااااااااااواة  ين الجاسااااااااااااااين. غير أنهاا أعرواج عن قلقهاا ألن أمين المظاالم المعاي بم اافحاق  

 بموافقق جميع التمييز ال يم اه أن يحي  ق ااايا التمييز إلى المح مق الوطايق لم افحق التمييز والمساااواة إال
األطراف المت ااااررة، وألن ال ااااحايا ال يم اهم التماأ تعويح أما  مح مق، و نما فق  من فالل إجرااات  

 .( 10) ق ائيق مطولق أما  مح مق قانون 

 البنية األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

اتصاذ جميع الصطوات الال مق لمراجعق  أوصاج اللجاق المعايق بحقوق اإلنساان فالادا بما  لي) )أ(   -11
وتعاد ا  قاانون م اافحاق التمييز وغيرا من القوانين ذات الصاااااااااااااالاق بم اافحاق التمييز لتحسااااااااااااااين فعاالياق اإلطاار  

مراجعق واليق أمين المظالم المعاي بم افحق التمييز، بغيق إ الق  القانوني والمأسسي لم افحق التمييز؛ و)ب(  
جميع ق اااايا التمييز بصاااورة فعالق على المح مق الوطايق لم افحق التمييز العقمات التي تحول دون عرض 

والمساااواة؛ و)ج( الاظر في تم ين المح مق الوطايق لم افحق التمييز والمساااواة من تقديم تعوي ااات مما اارة 
لل ااااحايا حتى  تساااااى لهم الوصااااول في الوقج المااسااااب إلى سااااب  انتصاااااف فعالق؛ و)د( تو يق الجمهور 

التشاريعات المااه اق للتمييز وساب  االنتصااف القانونيق المتاحق ل احايا التمييز، بما في ذلك بشا ن  بشا ن  
واليات أمين المظالم المعاي بم افحق التمييز، وأمين المظالم المعاي بالمساااااواة، والمح مق الوطايق لم افحق  

مرأة في القطااعين العاا  والصااي  التمييز والمساااااااااااااااواة؛ و)ا( تعزيز جهودهاا الرامياق إلى  ياادة مشاااااااااااااااركاق ال
وتمثيلها على أعلى المسااااااتويات، وال ساااااايما مشاااااااركق الاساااااااا ذوات اإلعاقق أو الماحدرات من أقليات إثايق،  

 .( 11) وتحسين جمع البيانات في هذا الصدد
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

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

 المساواة وعدم التمييز -1 

أحاااطااج اللجاااق المعايااق بحقوق اإلنساااااااااااااااان علمااًا بااالتاادا ير التي اتصااذتهااا فالااادا لم ااافحااق فطاااب   -12
شااا  الكراهيق وجرائم الكراهيق، بما في ذلك اعتماد فطق العم  الوطايق لماع التطرف العايف والازوع إليه و ن 

" اااااااارطق اإلنترنج" في إدارات الشاااااااارطق. غير أن اللجاق أفادت ب نها ال تزال تشااااااااعر بالقل  إ اا اسااااااااتمرار  
التعصاااااااب والتحيز وفطاب الكراهيق وجرائم الكراهيق ضاااااااد الفاات ال ااااااا يفق واألقليات، بمن فيها الاسااااااااا، 

مي  الجاسااااااي ومغا رو الهويق والماحدرون من أصاااااا  أفريقي، والمساااااالمون، والمثليات والمثليون ومزدوجو ال
الجاساااانيق، وطائفتا الروما واليهود، وال سااايما في وساااائ  اإلعال  وعلى  ااام ات التواصااا  االجتماعي. وفي 
هذا الصااااااادد، أعروج اللجاق عن أسااااااافها لعد  وجود معلومات محددة عن أثر وفعاليق التدا ير الساااااااياسااااااااتيق  

وجرائم الكراهيق، ولعد  كفايق جمع البيانات. وأوصااااااااااج  والتوعويق بشااااااااااا ن الحد من حوادث فطاب الكراهيق  
اللجااق فالاادا با ن ت اااااااااااااااعض جهودهاا لم اافحاق التمييز وفطااب الكراهياق والتحريح على التمييز أو العاض 
على أساااااااأ أمور ماها العرق، أو اإلثايق، أو الد ن، أو المي  الجاسااااااي والهويق الجاسااااااانيق. كما أوصااااااتها 

ات الصاالق واتصاذ تدا ير فعالق لماع فطاب الكراهيق عبر اإلنترنج وفارجه، و دانق  تحسااين جمع البيانات ذ
 .( 12) هذا الصطاب بشدة وعلاًا، وتكثيف الجهود الراميق إلى التصدي لصطاب الكراهيق عبر اإلنترنج

وأحاااطااج اللجاااق المعايااق بحقوق اإلنساااااااااااااااان علمااًا بحظر التامي  اإلثاي بموجااب قااانون األجااانااب   - 13
ريب المقد  لموظفي إنفاذ القانون في هذا الصاااااادد، لكاها أعروج عن القل  إ اا التقارير المتعلقق بحوادث  ووالتد 

التامي  اإلثاي من قب  الشااااارطق. ودعج فالادا إلى أن تتصذ التدا ير الال مق ل ااااامان حظر ممارساااااق موظفي  
تما اق على أسااااأ المظهر الجسااادي أو اللون إنفاذ القانون التامي  اإلثاي، قانونًا وممارساااًق، وماع المعاملق الم 

أو األصااااااااااا  اإلثاي أو القومي. وأوصاااااااااااج اللجاق فالادا ب ن تواصااااااااااا  جهودها لتوفير التدريب المالئم لجميع 
 . ( 13) موظفي إنفاذ القانون من أج  ماع التامي  اإلثاي بفعاليق و جراا تقييمات ماتظمق لت ثير هذا التدريب 

فالادا  تصصااايو موارد كا يق  بالحقوق االقتصااااديق واالجتما يق والثقا يق اللجاق المعايقوأوصاااج   -14
لتافيذ توصاااااايات مشااااااروع المحس المعاون "كساااااار الحواجز) األسااااااماب التي تبرر فيارات الشااااااماب التعليميق  

 .( 14) "(2019-2017وسب  الحد من الفص   ين الجاسين في المجاالت التعليميق والمهايق )

 مكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان و  -2 

أعروج اللجاق المعايق بحقوق اإلنساااااااااااااان عن القل  إ اا التعريف الغامح لجرائم اإلرهاب الوارد في   - 15
القانون الجاائي واحتمال إسااة استعمال هذا الح م. وأوصج فالادا ب مان امتثال تشريعها لم افحق اإلرهاب،  

ممارسااتها، للعهد الدولي الصاي بالحقوق المدنيق والسااياساايق وال ساايما تعريفاته والساالطات التي يصولها وحدود  
وممادئ الشاار يق واليقين و م انيق التابأ والتااسااب، وتوفير جميع ال اامانات القانونيق، وفقًا للعهد، ل  ااصاي  

 . ( 15) المشتمه في ارتكا هم أعمااًل إرها يق أو جرائم ذات صلق أو المتهمين بارتكا ها، قانونًا وممارسقً 

واعتزامها مواصالق   ذي صالق مأفراً   باعتماد فالادا قراراً  وأحاطج اللجاق المعايق بحقوق اإلنساان علماً  - 16
جهودها إلعادة األطفال إلى أوطانهم في مااط  الازاع المساااااااالح، غير أنها أفادت ب نها ال تزال تشااااااااعر بالقل  

ن في ظروف قاساااااايق في هذا المااط . إ اا عدد األطفال المولود ن لمواطاين فالاد ين ممن ال  زالون ي يشااااااو 
وأوصااااااااااااااج اللجااق فالاادا  تكثيف جهودهاا الرامياق إلى إعاادة جميع المواطاين الفالااد ين الموجود ن في ماااط   
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الازاع المساااااااالح وأطفالهم إلى وطاهم، من فالل إجراا واضااااااااح وعادل يحتر  مبدأ مصااااااااالح الطف  الف اااااااالى، 
 . ( 16) ادة الت هي  والرعايق عاد إعادتهم إلى أوطانهم وتسمح لهم بالوصول الكافي إلى فدمات إع 

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

أوصااج اللجاق المعايق بحقوق اإلنسااان فالادا  تشااجيع اإل الر عن جرائم الكراهيق، وضاامان إجراا   -17
معاقبتهم، وتوفير سااااااااب  انتصاااااااااف فعالق لل ااااااااحايا.  تحقي   ااااااااام  في جرائم الكراهيق، ومقاضاااااااااة الجااة و 

 توفير التدريب المااساب للسالطات المركزيق والمحليق، وموظفي إنفاذ القانون، والق ااة   وأوصاج فالادا أي ااً 
والمدعين العامين بشاااااا ن التصاااااادي لصطاب الكراهيق وجرائم الكراهيق، وللعاملين في وسااااااائ  اإلعال  بشاااااا ن 

 .( 17) تعزيز قبول التاوع

وأوصااااااج اللجاق المعايق بحقوق اإلنسااااااان فالادا بما  لي) )أ( تشااااااجيع اإل الر عن حاالت العاض   -18
ضاااد المرأة، وضااامان ساااالمق الاسااااا اللواتي  بلغن، بطرق ماها تعزيز إم انيق الحصاااول على أوامر تقييديق  

)ب( ضااامان إجراا تحقي  وفعاليتها، والاظر أي اااًا في إلغاا رساااو  طلمات األوامر التقييديق التي ُترفح؛ و
 ااااااام  في حاالت العاض ضااااااد المرأة، ومقاضاااااااة مرتكبيها ومعاقبتهم، في حالق إدانتهم، بعقووات مااساااااامق؛ 
و)ج( تم ين ال حايا، وال سيما اللواتي ي يشن في المااط  الريفيق الاائيق، من الوصول إلى سب  انتصاف 

إلى أماكن اإلقامق أو المالجئ في جميع أنحاا البلد فعالق و لى وساااااااااائ  الحمايق والمسااااااااااعدة، بما في ذلك 
و لى باقي فدمات الدعم؛ و)د( مواصااااالق جهودها الراميق إلى تزويد موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين  

 .( 18) والق اة والمحامين بالتدريب المالئم للتعام  بفعاليق مع ق ايا العاض ضد المرأة 

ق االقتصااديق واالجتما يق والثقا يق ب ن تعّز  فالادا تدريب الق ااة وأوصاج اللجاق المعايق بالحقو  -19
والمحامين والموظفين العموميين على إم انيق التقاضااااااااي  يما  تعل  بالحقوق الماصااااااااوي عليها في العهد 
الاادولي للحقوق االقتصااااااااااااااااديااق واالجتمااا يااق والثقااا يااق، وواا ن تجري تقييمااات ل ثر على الحقوق الواردة في  

 .( 19) ، بما في ذلك المساواة  ين الرج  والمرأة في الحقوق العهد

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

( 10)24الحظج اليونسااا و أن التشاااهير يجر  ويعاقب عليه بغرامق وأن التشاااهير المشاااّدد )المادة  -20
. والعقووق تتمث  في   ليغاً   ُيعّرف ب نه عم  تشاااااااااهيري ُيساااااااااّبب معاناة كبيرة أو ضااااااااارراً من القانون الجاائي(  

غرامق أو الساااااجن لمدة تصااااا  إلى سااااااتين. وأوصاااااج اليونسااااا و فالادا بشاااااطب التشاااااهير من قائمق الجرائم  
 .( 20) و دراجه في قانون مدني وفقًا للمعا ير الدوليق

بما  لي) )أ( ضااااااااااامان أال تكون  دائ  الصدمق   وأوصاااااااااااج اللجاق المعايق بحقوق اإلنساااااااااااان فالادا -21
العساااااااااااا ريق عقا يق أو تمييزيق من حيس طبيعتها أو مدتها، وأن تظ  ذات طابع مدني، فارج نطاق القيادة 
العسااا ريق؛ و)ب( ووقض جميع عمليات مقاضااااة األفراد الذ ن  رف اااون أداا الصدمق العسااا ريق على أسااااأ  

عقووات ساااااااااااجايق؛ و)ج( تكثيف جهودها إلذكاا وعي  اهم حالياً ال ااااااااااامير واإلفراج عن الذ ن يق اااااااااااون م
 .( 21) الجمهور بالح  في االستاكاف ال ميري وتوافر  دائ  للصدمق العس ريق

وألن اللجاق المعايق بحقوق اإلنسان قلقق إ اا احتفاظ فالادا بح م جاائي غامح وف فاض بش ن  -22
(،  او على عقووق سااااجايق تصاااا  إلى سااااتق أ ااااهر،  من القانون الجاائي 17انتهاك حرمق الد ن )الفصاااا   

فإنها أوصاااااتها ب ن تساااااق  الصااااافق الجرميق عن انتهاك حرمق الد ن ولحمايق حريق الفكر وال ااااامير والد ن،  
 .( 22) من العهد 19و 18وكذا حريق التعبير، وفقًا للمادتين  
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 الحق في الخصوصية -5 

كون تعريفاات الحااالت التي ُيماح فيهاا إذن أعرواج اللجااق المعاياق بحقوق اإلنساااااااااااااااان عن القل  ل -23
المراقمق المدنيق والعساااااااا ريق، مثاًل بموجب قانون الشاااااااارطق، قد تاو على ساااااااالطات مراقمق واسااااااااعق للغايق. 
وأوصااااااج اللجاق فالادا ب فالق أن ُت اااااام  جميع أنواع أنشااااااطق المراقمق والتدف  في الصصااااااوصاااااايق، المدنيق 

اإلنترنج واعتراض االتصاالت والوصول إلى  يانات االتصاالت واسترداد والعس ريق، بما فيها المراقمق عبر  
، بما في ذلك مع ممادئ الشااااااااار يق  17البيانات،  تشاااااااااريعات مااسااااااااامق تتواف  مع العهد، وال سااااااااايما المادة 

والتااسااااااب وال اااااارورة، وأن تكون المراقمق واالعتراض مرهونين بالحصااااااول على إذن ق ااااااائي ووالص ااااااوع  
عالق ومساااتقلق، وأن تتاأل ل  اااصاي المت اااررين إم انيق الوصاااول إلى ساااب  انتصااااف فعالق  آلليات رقابق ف

 .( 23) عاد تعرضهم ألي تجاو ات

 الحق في الزواج والحياة األسرية -6 

عن القل  إ اا التقاارير التي   اللجااق المعاياق باالحقوق االقتصااااااااااااااادياق واالجتماا ياق والثقاا ياقأعرواج   -24
اللجوا إلى إ داع األطفال في إطار الرعايق البد لق، ونقو المسااااااااااااعدة المقدمق إلى  تشاااااااااااير إلى تزا د وتيرة

أطفال المهاجرين غير الاظاميين واألطفال غير المصاااااااااااااحووين. وأوصاااااااااااااج فالادا بإعطاا األولويق للجهود 
 المبذولق إلبقاا األطفال في رعايق أساااااارهم أو إعادتهم إليها، وضاااااامان حصااااااول األساااااار على أ اااااا ال الدعم

 زيادة قدرات فدمات الرعايق االجتما يق الوقائيق،  الال   ألداا دور تقديم الرعايق. وأوصااااااااااج فالادا أي اااااااااااً 
ومعالجق الاقو في الموظفين المأهلين، وكفالق اسااتفادة األطفال غير المصااحووين وأطفال المهاجرين غير 

 .( 24) الاظاميين من فدمات الرعايق االجتما يق فعلياً 

 مل وفي ظروف عمل عادلة ومواتيةالحق في الع -7 

أعروج اللجاق المعايق بالحقوق االقتصااااديق واالجتما يق والثقا يق عن قلقها ألن الشاااماب  واجهون  -25
صاااااعووات في ت مين عم  مساااااتقر والئ . وعالوة على ذلك، أفادت اللجاق ب نها ال تزال تشاااااعر بالقل  إ اا  

(، وال سيما في صفوف الفاات التي تعاني عادة من 19-وفيدفقدان الوظائض بسبب أ مق فيروأ كورونا )ك
سااق والاسااا ذوات   50المطالق، مث  الشاماب واأل اصاي ذوي اإلعاقق واأل اصاي الذ ن تزيد أعمارهم على 

 .( 25) األصول المهاجرة

والحظاج اللجااق نفسااااااااااااااهاا بقل  التقاارير التي تفياد با ن األح اا  المتعلقاق باالحاد األدنى ل جر في  -26
االتفاقات الجما يق ال ُتحتر  دائمًا، وال ساااااايما بالاساااااامق للعمال المهاجرين. وأعروج اللجاق عن القل  أي ااااااًا  
إ اا عد  توفير الحمايق القانونيق لحقوق العمال الموسميين في القطاع الزراعي الذ ن غالمًا ما يعملون  دون 

بالتحقي  في تلك التقارير، و يادة عمليات   عقد، وي ونون  ذلك عرضااااق لالسااااتغالل. وأوصااااج اللجاق فالادا
تفتيش العم  في القطاعات االقتصاااديق التي يحتم  أن تحدث فيها هذا االنتهاكات. وأوصااج اللجاق فالادا 
أي ااااااااًا  تحسااااااااين اليات تقديم الشاااااااا اوا في تلك القطاعات لجعلها في المتااول، ومساااااااااعدة ال ااااااااحايا في  

اقمق أرواب العم  المصالفين، حتى عادما ي ونون في الصارج.  االساااااااااتفادة من جبر ال ااااااااارر، وضااااااااامان مع
وأوصااج اللجاق كذلك  توساايع نطاق التغطيق بموجب تشااريعات العم  وال اامان االجتماعي لتشاام  العمال 
الموساااااااميين، بمن فيهم العاملون في القطاع الزراعي، وكفالق جملق أمور ماها حصاااااااولهم على أجور عادلق  

 .( 26) تع س ظروف عملهم

وأوصااااااج اللجاق نفسااااااها ب ن تقو  فالادا، إضااااااافق إلى مشااااااروع "اإلدماج االسااااااتراتيجي" وغيرا من  -27
، بما  لي) )أ( تافيذ تدا ير فاصاااااق  2023-2020المشااااااريع المقررة في إطار  رنامج المسااااااواة في األجور 

ثياا  أحااد الجاسااااااااااااااين؛  مأقتااق للتسااااااااااااااريع  زيااادة التمثياا  في المجاااالت التعليميااق والمهايااق التي يقاا  فيهااا تم
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مواصاااااااالق حمالت التو يق لمااه ااااااااق التوقعات الامطيق بشاااااااا ن أدوار الجاسااااااااين؛ و)ج( تافيذ تدا ير  و)ب(
لتيساااااااير عودة مقدمي الرعايق في األسااااااارة إلى العم ، وال سااااااايما العاطلين عن العم ؛ و)د( تعزيز الحمايق  

 .( 27) من العم القانونيق من التمييز ضد العامالت الحوام  وفصلهن التعسفي 

 الحق في الضمان االجتماعي -8 

 يااادة ممااالع العااد ااد من   اللجاااق المعايااق بااالحقوق االقتصااااااااااااااااديااق واالجتمااا يااق والثقااا يااقالحظااج   -28
اسااااتحقاقات ال اااامان االجتماعي، لكن أعروج عن القل  ألن التصفي ااااات في االسااااتحقاقات وعمليق تجميد 

جعلتا هذا االساااااتحقاقات    2019-2015للمعا اااااات التقاعديق فالل الفترة البرلمانيق  الرقم القياساااااي الوطاي 
غير كا يق وأثرتا ت ثيرًا غير متااسااب على الفاات المحرومق أصاااًل. وحّثج فالادا على أن تدرج في إصااالأل  

صفي اات  قانون ال امان االجتماعي ضامانات لكفالق أن تظ  االساتحقاقات االجتما يق كا يق وأن تكون الت 
المتوفاة، بما في ذلك في ساااااااااياق تدا ير التقشاااااااااض، مأقتق، بحيس تقتصااااااااار على فترة األ مق، وضاااااااااروريق 

 .( 28) ومتااسمق وال تأثر بش   غير متااسب على الفاات المحرومق والمهمشق

 الحق في مستوى معيشي الئق -9 

ألن األ ااااااصاي الذ ن  أفادت لجاق الق اااااااا على التمييز العاصااااااري ب نها ال تزال تشااااااعر بالقل  -29
يعتقد أن لهم أصااااااااااول أجابيق ما  الوا يعانون من التمييز في ميداني العمالق واإلساااااااااا ان، وألن معدل بطالق  

 .( 29) جداً  الاساا المهاجرات ال  زال مرتفعاً 

 الحق في الصحة -10 

بالدعوة داف  الماظمات فالادا  اللجاق المعايق بالحقوق االقتصااااديق واالجتما يق والثقا يقأوصاااج  -30
اإلقليميق والدوليق إلى حصاااااول الجميع على قد  المسااااااواة ووتكلفق معقولق على اللقاحات واألدويق الم اااااادة  

، بطرق ماهااا دعم المقترحااات المقاادمااق في ماظمااق التجااارة العااالميااق إلقرار التصلي مأقتااًا عن 19-لكوفيااد
 .( 30) على األق  ما دامج الجائحق مستمرة بعح حقوق الملكيق الفكريق المتعلقق باللقاحات،

وما الج اللجاق نفسااااها تشااااعر بالقل  ألن فدمات الرعايق الصااااحيق األوليق ال تتاأل وال يم ن الوصااااول  - 31
 . ( 31) إليها بما ي في في جميع أنحاا البلد، وألن بعح الفاات تواجه صعووات أكبر في الحصول على الصدمات 

 رصااد أثر إعادة هي لق الصدمات الصااحيق واالجتما يق على توافرها وأوصااج اللجاق نفسااها فالادا  -32
 .( 32) وجودتها ويسر تكلفتها والمساواة في الحصول عليها في جميع أنحاا البلد

باالسااتااد إلى الح  في الصااحق عاد تاقيح قانون الصااحق العقليق وقانون    واللجاق نفسااها أوصااج أي اااً  - 33
وغيرها من االسااتراتيجيات ذات    2030- 2020ق الوطايق للصااحق العقليق للفترة تعاطي العقاقير وتافيذ االسااتراتيجي 

 يادة توافر فدمات رعايق الصاااااااااااااحق العقليق، وال سااااااااااااايما الرعايق   الصااااااااااااالق. ودعج فالادا إلى القيا  بما  لي) )أ( 
الصدمات تعزيز  المجتم يق، في المااط  واألوساااااااا غير المشاااااامولق بالصدمات، مث  المدارأ والسااااااجون؛ و)ب( 
 . ( 33) المتعلقق بالتدفالت الوقائيق والمم رة؛ و)ج(  يادة توافر فدمات رعايق الصحق العقليق الميسورة التكلفق 

 الحق في التعليم -11 

بقل  ضااعض التحصااي  العلمي  اللجاق المعايق بالحقوق االقتصاااديق واالجتما يق والثقا يقالحظج   -34
األطفال ذوي اإلعاقق واألطفال المشااامولين بالرعايق البد لق واألطفال من لدا األطفال من أ ااا المهاجرين و 

المثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجاساااااااي ومغا ري الهويق الجاساااااااانيق وحاملي صااااااافات الجاساااااااين، وكذا 
 .( 34) التامر الذي يستهدفهم
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مييزيااق في وأعروااج اللجاااق نفسااااااااااااااهااا عن القل  من اسااااااااااااااتمرار تعرض أطفااال الرومااا للمواقض الت  -35
المدارأ، وارتفاع معدالت تسااااروهم، و لحاقهم في كثير من األحيان بفصااااول دراساااايق مافصاااالق، على الرغم  

 .( 35) من فلسفق فالادا القائمق على إدماجهم في الاظا  التعليمي

وحثج اللجاق نفساها فالادا على ضامان المسااواة في حصاول جميع األطفال على التعليم الشاام ،  -36
أطفال المهاجرين وأطفال الروما، ومعالجق األساماب االجتما يق االقتصااديق الجذريق المتسابمق في  بمن فيهم 

التسارب المدرساي، وضامان أن تلبي ُنظم التلقين في جميع مساتويات التعليم احتياجات الطالب من مصتلض  
 .( 36) الصلفيات االجتما يق والثقا يق

 الحقوق الثقافية -12 

ادا على االساااتااد إلى ال ااامانات الدساااتوريق لتافيذ ك  األح ا  ذات الصااالق   اااجعج اليونسااا و فال -37
التي تشاااجع على االساااتفادة من اإلرث الثقافي والتعا ير اإل دا يق والمشااااركق فيها والتي أف اااج إلى إعمال 

سااان من اإلعالن العالمي لحقوق اإلن   27الح  في المشاااركق في الحياة السااياساايق، كما هو مبين في المادة 
 .( 37) من العهد الدولي الصاي بالحقوق االقتصاديق واالجتما يق والثقا يق 15والمادة 

على إ الا االعتمار الواجب لمشاااااااااااركق المجتمعات المحليق    و ااااااااااّجعج اليونساااااااااا و فالادا أي اااااااااااً  -38
 والمماارسااااااااااااااين والجهاات الفااعلاق الثقاا ياق وماظماات المجتمع المادني، وكاذلاك الفااات ال اااااااااااااا يفاق )األقلياات،
والشااااااعوب األصااااااليق، والمهاجرون، والالجاون، والشااااااماب، واأل ااااااصاي ذوو اإلعاقق( وعلى ضاااااامان تكافأ 

 .( 38) فري الاساا والفتيات مع غيرهم لمعالجق أوجه التفاوت  ين الجاسين

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -13 

ماا ياق والثقاا ياق عن تقاد رهاا للادور القياادي أعرواج اللجااق المعاياق باالحقوق االقتصاااااااااااااااادياق واالجت  -39
لفالادا في الترويج لبرنامج األعمال التجاريق وحقوق اإلنساااان في المحاف  اإلقليميق والدوليق، لكاها قلقق إ اا  
محدوديق أثر تافيذ فطق عملها الوطايق بشا ن األعمال التجاريق وحقوق اإلنساان، و  اا عد  فرض التزامات  

 .( 39) شركات الصاضعق لواليق البلد تقت ي ماها  ذل العاايق الواجمق في مجال حقوق اإلنسانقانونيق على ال

  تاظيمياً   ب ن تعتمد فالادا إطاراً   اللجاق المعايق بالحقوق االقتصاااديق واالجتما يق والثقا يقوأوصااج   -40
ي فالادا أو تص ااع لوال تها بشاا ن العاايق الواجمق في مجال حقوق اإلنسااان ُ لز  الشااركات التي  وجد مقرها ف

الق ااااااائيق  تحد د انتهاكات حقوق اإلنسااااااان في عملياتها، بما في ذلك في الصارج، وماعها والتصاااااادي لها. 
ويامغي أن تتحم  هذا الشاااااااااااركات المساااااااااااأوليق عن االنتهاكات. ويامغي تم ين ال اااااااااااحايا، بمن فيهم غير 

 .( 40) فالاداالمواطاين، من الوصول إلى سب  االنتصاف الفعالق في 

وحّثج اللجاق نفساااااها فالادا على إجراا تحقيقات عادما ترتدها تقارير عن ارتكاب  اااااركات فالاديق  -41
 .( 41) انتهاكات لحقوق اإلنسان

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

لم افحق العاض ضاااااااااااااد المرأة، نّوهج اللجاق المعايق بحقوق اإلنساااااااااااااان بالجهود التي تبذلها فالادا  -42
في ذلاك تاظيم حمالت تو ياق، وفتح ف  هااتفي مماا اااااااااااااار، واقتراأل تعيين مقرر مسااااااااااااااتقا  معاي  هاذا  بماا

المساااااا لق. غير أن اللجاق ما الج تشااااااعر بالقل  إ اا اسااااااتمرار العاض ضااااااد المرأة، وال ساااااايما ارتفاع حاالت  
 .( 42) 19-العاض المازلي في سياق جائحق كوفيد
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اللجاق نفساااها بقل  إلى تدني مساااتوا اإل الر عن مرتكبي العاض ضاااد المرأة ومحاكمتهم وأ اااارت  -43
سااااااااايما في المااط  الريفيق الاائيق، و لى  و دانتهم، وعد  كفايق عدد المآوي ومراكز أ مات االغتصااااااااااب، ال
 .( 43) فرض رسو  ق ائيق على طلمات األوامر التقييديق التي ُترفح

القل  إ اا انصفاض مساااااتوا التمثي  الساااااياساااااي للاسااااااا ذوات اإلعاقق   وأعروج اللجاق نفساااااها عن -44
 .( 44) الماحدرات من األقليات اإلثايق، و  اا ندرة اإلحصااات المصافق في هذا الصدد أو

 األطفال -2 

ما الج مفوضااايق  اااأون الالجاين تشاااعر بالقل  إ اا اساااتمرار ممارساااق احتجا  األطفال ألغراض  -45
مهاجرين  اتهك ح  الطف  في الحريق، ويامغي أن ُتعطى األساااااااااااامقيق لمصااااااااااااالح الطف   الهجرة. واحتجا  ال

الف اااااالى على حساااااااب االعتمارات األفرا للدولق، بما في ذلك مراقمق الهجرة. وياو قانون األجانب على 
أناه يم ن احتجاا  األطفاال ألغراض الهجرة في ظا  ظروف معيااق. وفي حين يم ن احتجاا  األطفاال غير 

عاادماا تكون  ادائا  االحتجاا  غير كاا ياق، يم ن    عاامااً   15ووين  اذويهم الاذ ن تزياد أعماارهم عن  المصااااااااااااااح
 .( 45) للحفاظ على وحدة األسرة احتجا  األطفال من ك  األعمار الذ ن لد هم أسر إذا كان ذلك ضرورياً 

ئيق من إم انيق أن يشااا   عد  إجراا مراجعق ق اااا  وما الج مفوضااايق  اااأون الالجاين قلقق أي ااااً  -46
ال مبرر له أما  ممارسااااق الحد األدنى   لمشاااارو يق االحتجا  إال عاد طلبها من الفرد المعاي المحتجز عائقاً 

 .( 46) من ال مانات اإلجرائيق المتمثلق في المراجعق الق ائيق العاجلق، وال سيما في حالق األطفال

األطفال ألغراض    وأوصاااااج مفوضااااايق  اااااأون الالجاين فالادا بما  لي) )أ( ضااااامان عد  احتجا  -47
تتعل  بالهجرة والاظر في  دائ  لالحتجا  تكون مااسااامق لسااااهم وظروفهم الصاصاااق؛ و)ب( إعادة الاظر في  

 .( 47) لالحتجا   د الً   روا تدا ير اإلقامق الموجهق، ل مان أن تمّث  حقاً 

لق بما  لي) )أ( وضااااااااع ترتيمات للرعايق البد   وأوصااااااااج مفوضاااااااايق  ااااااااأون الالجاين فالادا أي اااااااااً  -48
ل طفال غير المصاااااااحووين  ذويهم وضااااااامان عد  اللجوا إلى الرعايق المأساااااااسااااااايق إال كمالذ أفير؛ و)ب(  
ت ااااامين الاظم الوطايق القائمق في البلد ترتيمات الساااااتقمال األطفال ملتمساااااي اللجوا تكون مااسااااامق ل سااااارة  

 .( 48) والطف 

ن األطفال الصاااااااميين الذ ن في المائق م 75والحظج لجاق الق اااااااا على التمييز العاصااااااري أن  -49
ساااق ي يشااون فارج موطن الصاااميين، وأعروج عن قلقها ألن عدد المعلمين المأهلين   11تق  أعمارهم عن  

لتدريس اللغات الصاااااااميق ال  زال غير كاف بالرغم من الزيادة في الميزانيق المصصااااااصااااااق لذلك. و ااااااّجعج  
للغاات الصااااااااااااااامياق، بماا في ذلاك فاارج موطن اللجااق فالاادا على مواصاااااااااااااالاق  اذل الجهود إلعاادة تاشااااااااااااااي  ا

 .( 49) الصاميين، وأوصتها ب ن تكف  توفير الصدمات الصحيق والرعايق االجتما يق الكا يق باللغات الصاميق

 كبار السن -3 

عن قلقهاا إ اا نقو الرعااياق   اللجااق المعاياق باالحقوق االقتصااااااااااااااادياق واالجتماا ياق والثقاا ياق  أعرواج -50
فق في المأسااسااات لكمار الساان، وأوصااج فالادا بما  لي) )أ( أن َت اامن في تشااريعاتها حقوق  الميسااورة التكل

كمار السان في ال يش المساتق  وفي الرعايق الجيدة الميساورة التكلفق، بما في ذلك الرعايق المأساسايق، ف ااًل  
ي لق الصدمات  عن الح  في تقرير المصااااير؛ و)ب( أن تتابع وترصااااد إعمال تلك الحقوق في إطار إعادة ه

االجتما يق؛ و)ج( أن تزيد العرض اإلجمالي من الرعايق الميساااااااورة التكلفق في المأساااااااساااااااات، وتوفر عددًا 
 .( 50) كا يًا من الموظفين المأهلين
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 األشخاص ذوو اإلعاقة -4 

أفادت اللجاق المعايق بحقوق اإلنساان ب نها ال تزال تشاعر بالقل  الحتمال تعرض األ اصاي ذوي  -51
قات الافساااااااااايق االجتما يق أو الذهايق، بمن فيهم المساااااااااااون المصااااااااااا ون بالصرف الذ ن ي يشااااااااااون في  اإلعا

مأساااااساااااات الرعايق االجتما يق، لل داع في المأساااااساااااات أو العالج غير الطوعيين من دون أساااااس قانونيق 
 .( 51) ضمانات إجرائيق كا يق ل مان حقوقهم ومصالحهم أو

فالادا ب ن ت اامن، في القانون والممارسااق، ما  لي) )أ( أال يسااتصد  اإل داع  وأوصااج اللجاق نفسااها  -52
غير الطوعي في مأساساات الطب الافساي إال عاد ال ارورة القصاوا ووشا   متااساب، بغرض حمايق الفرد 
من أذا جساااااااااايم أو من إ ذاا اآلفرين، وفق  كمالذ أفير وألقصاااااااااار فترة  مايق مم اق؛ و)ب( أن تشاااااااااام  

مسااتصدمق لل داع في المسااتشاافيات أو العالج إجراا مراجعات ق ااائيق أوليق ودوريق وضاامانات اإلجرااات ال
 .( 52) انتصاف قانوني فعال؛ و)ج( أن يحق  بش   جيد في أي سوا معاملق ومحاكمق مرتكبيها

ها بقل  الصاعووات التي  واجه اللجاق المعايق بالحقوق االقتصااديق واالجتما يق والثقا يقوالحظج   -53
، مث  عد  الحصااااااااول على 19-األ ااااااااصاي ذوو اإلعاقق بساااااااابب التدا ير المتصذة الحتواا انتشااااااااار كوفيد

الصادماات والعزل. ووّجهاج اللجااق انتمااا فالاادا إلى اآلثاار المتماا ااق لتلاك التادا ير بسااااااااااااااباب اإلعااقاات، وحّثتهاا 
 .( 53) تدا ير الوقائيقعلى التشاور مع ماظمات وممثلي األ صاي ذوي اإلعاقق بغيق وضع أنسب ال

وأوصاج اللجاق نفساها فالادا ب ن تكف  للعمال ذوي اإلعاقق الح  في ظروف عم  عادلق ومواتيق على  - 54
قد  المسااااااااواة مع اآلفرين. وأوصاااااااج بالكض عن ممارساااااااق فصااااااا  العمال ذوي اإلعاقق في أماكن عم  محميق،  

تمتع األ ااااااصاي ذوي اإلعاقق بالترتيمات التيساااااايريق  وتعد   األح ا  التشااااااري يق المتعلقق  ها، وكفالق أن ت اااااامن 
عن   متساااااااااوياً   المعقولق في م ان العم ، وحصااااااااولهم على أجر عادل عن العم  الذي  أدونه، وتقاضاااااااايهم أجراً 

 . ( 54) العم  المتساوي القيمق، وعد  تعرضهم للتمييز في األجور نتيجق تصور ب ن قدرتهم على العم  متدنيق 

 األصلية واألقلياتالشعوب  -5 

الحظج لجاق الق اااااااااااا على التمييز العاصااااااااااري القل  الذي أعرب عاه  رلمان الصاااااااااااميين من  -55
احتفاظ الح ومق، بموجب اتفاقيق الصاااااميين الشااااماليين األفيرة، بساااالطق تحد د من هو الصااااامي. والحظج  

للتصااااااااااااااوياج في انتصااباات البرلماان  اللجااق أن المح ماق اإلدارياق العلياا تتمتع بساااااااااااااالطاق تحاد اد أهلياق األفراد 
الصاااااااامي. وأوصاااااااج تلك اللجاق فالادا بإ الا االعتمار الواجب، عاد تحد د األ اااااااصاي المأهلين النتصاب 
أع ااااا البرلمان الصاااامي، لحقوق الشاااعب الصاااامي في تقرير مصااايرا  يما  تعل  بمركزا داف  فالادا وفي 

 .( 55) تحد د انتمائه وفي عد  التعرض للدمج القسري 

للازاع المتعل  بحقوق الشااااااااعب   وتفاوضااااااااياً   مااسااااااااماً   وأوصااااااااج اللجاق نفسااااااااها فالادا ب ن تجد حالً  -56
الصاامي في أراضايه التقليديق، بطرق ماها تاقيح تشاريعاتها بشا ن هذا المسا لق ومراعاة اتفاقيق ماظمق العم  

ى الحصااول على الموافقق  (. وحثج فالادا عل169)رقم  1989الدوليق بشاا ن الشااعوب األصااليق والقبليق لعا  
الحرة والمساااااامقق والمسااااااتايرة للشااااااعوب األصااااااليق قب  الموافقق على أي مشااااااروع  أثر على اسااااااتصدا  وتاميق 

 .( 56) أراضيها ومواردها التقليديق

  ووياما الحظج لجاق الق ااااااااا على التمييز العاصاااااااري الزيادة في عدد الطالب الذ ن  تلقون تعليماً  - 57
في الوقج ذاته على  رنامج فالادا المتطور في مجال الساااااااااااياساااااااااااق العامق للروما، فإنها باللغق الغجريق، وأثاج 

 الااج قلقااق ألن غااالبيااق الرومااا  واجهون التمييز في التمتع بااالحقوق االقتصااااااااااااااااديااق واالجتمااا يااق والثقااا يااق،   مااا 
تدا يرها الراميق إلى    ساايما  يما  تعل  بالحصااول على العم  والساا ن والتعليم. وأوصااج اللجاق فالادا  تعزيز  وال 

 . ( 57) إدماج الروما في أسواق العم  والس ن، و دماج أطفال الروما في التعليم، وتشجيع تعليم اللغق الغجريق 
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وأوصاااج اللجاق المعايق بحقوق اإلنساااان ب ااامان حصاااول األقليات الد ايق بشااا   كاف على السااالع  - 58
 . ( 58) لقيود الغذائيق الد ايق الصاصق  ها، من دون تمييز والصدمات، وال سيما الماتجات الغذائيق التي تستوفي ا 

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -6 

أفادت اللجاق المعايق بحقوق اإلنساااااااان ب نه ما ال يسااااااااورها القل  بشااااااا ن الوصااااااام االجتماعي والتمييز   - 59
أساااأ ميلهم الجاسااي أو هويتهم الجاسااانيق. و ذ أ ااارت اللجاق إلى العمليق الجاريق  والعاض ضااد األ ااصاي على  

لتعااد اا  قااانون مغااا ري الهويااق الجاسااااااااااااااانيااق، فقااد أعروااج عن القل  إ اا اإلجراا المطول لالعتراف القااانوني  اوع  
 . ( 59) ب نها اضطراب عقلي "مغا رة الهويق الجاسانيق"، التي ُتعرَّف   الجاس و رطْي أن ُيعقم الشصو وُيشصَّو   

وأوصااج اللجاق نفسااها فالادا بما  لي) )أ( تكثيف جهودها الراميق إلى الق اااا على جميع أ اا ال   -60
التمييز والعاض ضاااااد األ اااااصاي ووصااااامهم اجتما يًا على أسااااااأ ميلهم الجاساااااي أو هويتهم الجاساااااانيق، 

راا إداري بساااي  وميساااور الوصاااول  و تاحق ساااب  االنتصااااف الفعالق ل اااحايا هذا األفعال؛ و)ب( وضاااع إج
لتغيير الوضااااااااااااااع المادني  يماا  تعل  باالهوياق الجاسااااااااااااااانياق بماا  تواف  مع العهاد؛ و)ج( الماع الفعاال لتافياذ  
تدفالت طبيق ال رجعق فيها، وفاصااااق العمليات الجراحيق، على األطفال الحاملين لصاااافات الجاسااااين الذ ن 

كاملق والحرة والمساااتايرة، ما لم تشااا   هذا العمليات ضااارورة طبيق  لم يصااالوا بعُد األهليق إلعطاا موافقتهم ال
 .( 60) مطلقق، وضمان إم انيق الوصول إلى العالجات الفعالق ل حايا مث  هذا التدفالت

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -7 

عاف  الحظج لجاق الق اا على التمييز العاصري مع القل  تسبب عدة تغييرات تشري يق في إض -61
حمايق ملتمسااااي اللجوا والالجاين وغيرهم من المهاجرين الذ ن ي يشااااون في أوضاااااع هشااااق. وقد ُألغي ح م 
قانون األجانب المتعل  بماح تصاااااااريح اإلقامق ألسااااااماب إنسااااااانيق وُطب  ذلك ب ثر رجعي. وأحاطج اللجاق  

 .( 61) لشرطقبالتقارير التي تفيد ب ن بعح ملتمسي اللجوا ما  الوا محتجزين لدا ا علماً 

وأفادت اللجاق نفساااااااااااها ب نها ما الج تشاااااااااااعر بالقل  إ اا الصاااااااااااعووات التي  واجهها األفراد الذ ن  -62
يحملون وثائ  هويق في الحصاااول على فدمات رعايق صاااحيق كا يق وميساااورة التكلفق إلى جانب الرعايق   ال

أ اااااااصاي    اللجوا التي قدمها مأفراً  مع القل  بالتقارير التي تفيد ب ن طلمات الطارئق. وأحاطج اللجاق علماً 
 اتمون إلى مجموعات معياق حظيج بمسااااااااااتويات موافقق ضاااااااااا يفق. ودعج اللجاق فالادا إلى دراسااااااااااق مدا  

 .( 62) احتمال أن تأثر السياسات التمييزيق على عدد طلمات اللجوا المماوحق

يق وأي قيود أفرا  وأوصااااااااج اللجاق نفسااااااااها فالادا بما  لي) )أ( ضاااااااامان أال تاطوي قوانياها الحال -63
تتعل  بإبعاد غير المواطاين عن وال تها الق اااااااااائيق على تمييز، من حيس الغرض أو األثر، على أسااااااااااأ  
العرق أو اللون أو األصااااااا  اإلثاي أو القومي، وأن  تمتع غير المواطاين على قد  المسااااااااواة مع المواطاين 

ي ساااياق إجرااات الطرد؛ و)ب( إتاحق قدرات  بساااب  انتصااااف فعالق  يما  تعل  بشااا اوا اإلعادة القساااريق ف
كا يق في مراف  االساااااتقمال توفّتر الم وا المالئم والصدمات األسااااااسااااايق والمسااااااعدة اإلنساااااانيق ل ااااامان عد  
احتجا  ملتمساي اللجوا في ظروف عقا يق؛ و)ج( ضامان حصاول المهاجرين غير الاظاميين على فدمات  

 .( 63) كلفقالرعايق الصحيق الكا يق والميسورة الت 

وأ ر ت مفوضاااااااااااايق  ااااااااااااأون الالجاين أن احتياجات الدف  تشاااااااااااا   عقمق قانونيق وماليق كبيرة أما   - 64
الالجاين. ويامغي أن تأفذ في الحسااااااامان حالق ضاااااااعض الالجاين وظروفهم ويامغي أن تتاأل لهم ظروف أكثر 

واساتادت إلى ّلم  ام  األسار كسابي  قانوني مالامق للّم الشام . والعد د من األسار تشاّتج  املها أثااا الهروب 
للتمتع بحقها في الحياة األسااااريق. والقيود المفروضااااق على لّم  اااام  األساااار في قانون األجانب قد تجبر المزيد  

 . ( 64) من األفراد، وال سيما الاساا واألطفال، إلى اللجوا إلى المهروين والقيا   رحالت محفوفق بالمصاطر 
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الالجاين فالادا بما  لي) )أ( إ الق جميع  ااروا الدف  لتيسااير لّم  اام   وأوصااج مفوضاايق  ااأون  -65
أساااااااار الالجاين وغيرهم من المسااااااااتفيد ن من الحمايق الدوليق؛ و)ب( تعزيز التقييم المتعدد التصصااااااااصااااااااات  
وتحد د مصاااااالح الطف  الف ااااالى في جميع إجرااات لّم  ااااام  األسااااارة وضااااامان لّم  ااااام  األطفال ب سااااارهم 

و نساااااانيق وساااااريعق؛ و)ج( إ الق العقمات القانونيق والعمليق والماليق التي تحول دون لّم  ااااام    بطريقق إيجا يق
 .( 65) أسر الالجاين والمستفيد ن من الحمايق الدوليق، أو الحد ماها

 عديمو الجنسية -8 

الحظج مفوضااايق  اااأون الالجاين أن قانون الجاسااايق  او على تدا ير  ااااملق لماع حالق انعدا   -66
ل طفال المولود ن في فالادا  ساايق. ومما يسااتح  الثااا بصاافق فاصااق هو ماح الجاساايق الفالاديق تلقائياً الجا 

ممن سااااااااي ونون عديمي الجاساااااااايق من دون ذلك. وتقو  فالادا بمراجعق قانون الجاساااااااايق  هدف توضاااااااايحه. 
تقساايم حاالت انعدا  من   ورحبج المفوضاايق باالقتراأل الداعي إلى وضااع تعريف واحد النعدا  الجاساايق،  دالً 

 .( 66) الجاسيق إلى طو يق وغير طو يق

لتحد د حاالت انعدا  الجاساايق. ومن  مصصااصاااً  و ااّجعج المفوضاايق فالادا على أن ت ااع إجراا كامالً  - 67
 ا ن وضاع مث  هذا اإلجراا وماح األ اصاي الذ ن يعتبرون عديمي الجاسايق الحمايق التي يساتحقونها أن يسامح 

 . ( 67) بالوفاا على نحو أف   بالتزاماتها بموجب االتفاقيق المتعلقق  وضع األ صاي عديمي الجاسيق لفالادا  
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