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موجز للمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة اآلخرين بشأن

الجزائر*


اإلنسان
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار م ااوقد للمضلوم ااا ا قدما ا ما ا  18قها ا ما ا ا ه ااا
صاحب ا صالة ( )1إىل االساتضرال الادوري الواامي ،وهاو مضارول وازي ماوقد بقحلاداً با اد
األقصى لضدو الزلما ر


المصلحة
ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()2

 -2أوصا ااو الورق ا ا ا و ا ا  2با ااعن بضجلا ااي ا دادا اار بالتصا ااديي علا ااى اب اقحل ا ا اي ا ا حلا ااع
األوخاص ما االتت ااا القساري()3ر وأوصاو مسسسا الزراما باعن بصادق ا زوما علاى ن اا
روما األساسي وعلى الربوبو ول االتتحلاري الب اقحل مناهض التضذيب()4ر
 -3وأوصى منتدى ا ريا األربع ( )FFFبعن بقد ا زوم قدوالً زمنحلاً لضمان التصديي
على حلع مضاهدا حقوق اإلنساان وبن حلاذ التوصاحلا ا قبولا االساتضرال الادوري الواامي
وأن بطلب ا ساعد جمال بناا القدرا ()5ر
__________

*
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 -4وأعربو مسسسا الزراما عا أسا ها لارسل السالطا بن حلاذ التوصاحلا النهادحلا هلحل اا
ا ضاهادا وقراراااا ال رويا ر وأواار ا سسسا ااذلا إىل أن السالطا ماا زالااو بارسل التضاااون
مااع اإلق ارااا ا اص ا علااى الاارصم م ا التوص احلا ا قدم ا إلحلهااا الاادور السااابق بوااعن هااذا
ا وضااو ر وأثاار هااذا الاارسل با صااوص بوضاحلع ا اااال الضالقا ا ضروضا علااى ال ريااي الضامااي
ا ضين حباال االتت اا القسري()6ر وأوصو ا سسس بعن بن ذ ا دادر التوصحلا النهادحلا هلحل اا
ا ضاهدا وقرارااا و ذلا آراا ال ريي الضامي ا ضين باالحتجلاز التضسا ي وبوضاع حلاع ا ااال
الضالق ا ا ا ضروض ا ا علا ااى ال ريا ااي الضاما ااي ا ضا ااين حبا اااال االتت ا اااا القسا ااري()7ر وأوصا ااو الورق ا ا
ا و ا  2ب ااعن بل اام ا زوم ا قل ااب ال ري ااي الضام ااي ا ض ااين حب اااال االتت اااا القس ااري أو صا ا
الطااوعي زيااارب البلااد وبوقااىل وعااو إىل ا قاارر ا اااص ا ضااين ملسااعل التضااذيب وا قاارر ا اااص ا ضااين
بتضديد ا قحلق والضدال وا رب وضمانا عد التزرار()8ر
 -5وذ ر من م الض و الدولحل أن السلطا ما زالو بتجلاهي قلبا الديار الا قادمتها
إلحلها منذ سا قويلا اإلقارااا ا اصا لامام ا تةاد  ،ملاا ذلاا ا قارر ا ااص ا ضاين ملساعل
التض ااذيب ،وا ق اارر ا اااص ا ض ااين بتضدي ااد و اي ا حق ااوق اإلنس ااان وا ري ااا األساس احل س احلاق
مزاسة ا اإلرهاااا ،وا قاارر ا اااص ا ضااين بااا ي حري ا التجلمااع الساالمي وبزااوي ا مضحلااا ،
سضاالً عا ال ريااي الضامااي ا ضااين حباااال االتت اااا القسااري أو صا الطااوعي()9ر وأوصااو من م ا
هحلوم رايتس ووبش بعن بتضاون ا دادر علاى أ ماي وقاىل ماع جملاس حقاوق اإلنساان ،ملاا يوامي
ت اربااه ا سااتقلا ،تاص ا ً م ا تااالل الاارو الس اريع واإل اااع علااى قلباااام ا تضلق ا بديااار البلااد،
وبصا اادر وع ا اوا وادم ا ا وبوقهه ا ااا إىل ت ا ارباا األم ا اام ا تةا ااد وأسرقته ا ااا الضامل ا ا ا ضنحل ا ا حبق ا ااوق
اإلنس ااان()10ر وأوص ااو الورقا ا ا وا ا  5ب ااعن بوقا اىل ا زوما ا وع ااو وادما ا إىل حل ااع ا زل ااا
إقار اإلقرااا ا اص لامم ا تةد ()11ر
بواليا
 -6وأعربااو من ما الض ااو الدولحلا عا أسا ها ألن الساالطا مل ناانع بعوا ا للمن مااا
ص ا ا زومحل ا الناوااط جمااال حقااوق اإلنسااان ال ا بسااضى إىل الاادتول إىل البلااد ،ااا يضحلااي
الرصااد ا سااتقي ال ا حقااوق اإلنسااان()12ر وأوصااو من م ا هحلااوم رايااتس ووبااش بااعن بصاادر
ا داداار عل ااى ال ااور بعو ا ا مقلااي من م ااا حق ااوق اإلنسااان ال ااذي قلب اوا الس ا ر إىل ا داد اار
إلقراا حبوث محلدانحل ()13ر
 -7وباارى اللجلن ا الوقنحل ا االستواااري ل قحل ا و اي ا حقااوق اإلنسااان أن بضاال االلتدامااا
الطوعحل ا ا ( )14ال ا ا بضها ااد يفا ااا ا دادا اار إقا ااار بروا ااةها لرداس ا ا جملا ااس حقا ااوق اإلنسا ااان
ال  2016-2014مل بن ذ بن حلذاً امالً()15ر
 -8وأوصو الورقا ا وا  5باعن بتوااور ا زوما بانت اا ماع ااتماع ا ادت بواعن بن حلاذ
بوصحلا االستضرال الدوري الوامي بطرق منهاا إقاراا موااورا ووريا ماع جمموعا متنوعا ما
ا هااا ال اعل ا ااتمااع ا اادت وباادرس نتااادل االسااتضرال الاادوري الوااامي تط ا الضمااي
ا تضلق حبقوق اإلنسان ،مع مراعا مق حاا ااتماع ا ادت وبقاد بقرياراً بقحلحلمحلااً نتصا ا اد
إىل جملس حقوق اإلنسان()16ر
باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()17

 -9أوصااو الورقا ا وا  1ا داداار باعتماااو إقااار بواريضي وسقااً لالب اقحلااا الدولحلا  ،ال ساحلما
اب اقحل ا قنحل ا ا تضلق ا ملر ااد الالق ااا وبروبو وهلااا اإلضااا  ،واب اقحل ا اي ا حلااع الضمااال ا هاااقري
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وأساراو أساارهمر وأوصااتها أيضااً بقلناااا القااانون  11/08ا تضلااي باادتول األقانااب إىل ا داداار وإقااامتهم
سحلها و ذلا القانون  06/09الذي ّر مناور اإلقلحلم الوقين وون وثادي س ر()18ر

 -10وأوضةو اللجلن الوقنحل االستواري ل قحل و اي حقوق اإلنساان أن مراقضا الدساتور
عا  2016ب ي أهم تطو بوريضحل خاُّتذ منذ االستضرال الدوري الوامي األت ا ااص
بااا دادرر بحلااد أرااا باارى أن عااد وقااوو نصااوص بطبحلقحل ا ي ااي مواازل متزاارر حتااول وون بقوي ا
اإلقار التوريضي ا تضلي حبقوق اإلنسان()19ر

 -11وأوص ااو اللجلن ا ب ااعن بواص ااي الدول ا بقوي ا اإلق ااار الق ااانوت وا سسس ااي ا تضل ااي حبق ااوق
اإلنسااان عا قريااي اعتماااو النصااوص التطبحلقحلا الالزما إلعمااال ا قااوق ا نصااوص علحلهااا القاوانا
وموااما النصااوص القانونحلا مااع األحزااا الدسااتوري ا ديااد وإنواااا سريااي عامااي رسحلااع ا سااتوى
وادم مو ك با القطاعا يُضىن حبقوق اإلنسان()20ر
 -12وأوااار اللجلن ا إىل أن ا سسس ا الوقنحل ا قااوق اإلنسااان ا تسااو قابض ااً وسااتورياً
عا  ،2016م تالل إنواا جملس وقاين قاوق اإلنساان ساحلة ى بواليا مضادز ومتواسقا ماع
مباوئ باريس()21ر وبضحل اللجلن أن الرب اان ينااقش حالحلااً موارو قاانون لادو القواعاد ا تضلقا
بتن حلم االس وس عملىل()22ر

جيم -تنفيذذا االلتزامذذات الدوليذذة المتعلقذذة بحقذذوق اإلنسذذانر مذذع مرانذذاة القذذانون الذذدولي
اإلنساني الساري
 -1المسائل المشتركة بين القطانات

ا ساوا وعد التمحلحلد

()23



 -13ذ اار الورقا ا وا  4بااعن ا قلحلااا وا قلحلااا ومدووقااي ا حلااي ا نسااي ومنااايري اهلويا
ا نسانحل ال يدالون يضانون م األسضال التمحلحلديا الا بدياد ما امحلواهم وحتاد ما إمزانحلا إنوااا
ضحل ااا ب ااداسع عا ا حق ااوقهم وبز اااو بطم ااس وق ااووهم()24ر وأس اااو ا سسسا ا الدولحلا ا مايا ا
ا ااداسضا عا ا حق ااوق اإلنس ااان (مسسسا ا ا ا ا األم ااامي) ب ااعن ا ااداسضا عا ا حق ااوق ا قلحل ااا
وا قلحلااا ومدووقااي ا حلااي ا نسااي ومنااايري اهلويا ا نسااانحل يواقهااون أيضااً امااً ملضاااوا اإلسااال
ويتضرض ااون للوص اام واالض ااطهاو و ا باربون عل ااى الضم ااي بضحل ااداً عا ا األن ااار()25ر وأوص ااو الورقا ا
ا و ا  4ا داداار باعتماااو بو اريضا مناهض ا للتمحلحلااد ،ملااا ذلااا التمحلحلااد القااادم علااى ا حلااي
ا نسااي واهلوي ا ا نسااانحل واعتماااو بضري ا ر ا راهحل ا ا قلحل ا ا نس احل وفاار األسضااال القادم ا
على هذا النو م الزراهحل والتمحلحلد القادم على اهلوي ا نسانحل وا حلي ا نسي()26ر
 -14وأعربو الورقا ا وا  4عا األسا ألن قاانون الضقوباا يصا ارسا ا انس باا
وخصااا ما ن ااس ا اانس بالوااذوذ ا نساي ويضتربهااا ةلا ً بااااواا الضاما ()27ر وأوصااو الورقا
ا دادر بقلناا مواو قانون الضقوبا ال فر هذه ا مارس ()28ر
 -15وأوضةو الورق ا و  4أن تطابا الزراهحل والتةريل علاى ارسا الضنا علاى
اع ا قلحلا وا قلحلا ومدووقي ا حلي ا نسي ومنايري اهلوي ا نسانحل أضةو واادض حا
وساد اإلعال ر وبستخد وخصحلا وينحل الربامل التل ديونحل لتةرل على ارس الضن علاى
ا قلحلااا()29ر وباإلضاااس إىل ذلااا ،ال ي ادال ا ول ااون الطبحلااون يضتااربون ا قلحلااا أوخاص ااً مصااابا
باضااطرابا ن س احل ()30ر و هااذا الس احلاق ،بنحلااب ا مضحلااا الناوااط جمااال حقااوق اإلنسااان
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وا مضحلا النسادحل توساً م أن بضل ع مواق مسيد قوق ا قلحلا وا قلحلا ومدووقي ا حلي
ا نسااي ومنااايري اهلوي ا ا نسااانحل وبسااةب منهااا سااوراً براتحلصااها()31ر وأوصااو الورق ا ا و ا 4
بققراا إصالحا قانونحل برمي إىل منع التمحلحلد ،ملا ذلا التمحلحلد ا ربب با حلاي ا نساي واهلويا
ا نسانحل  ،وقمضىل والقضاا علحلىل()32ر
حقوق اإلنسان ومزاسة اإلرهاا

()33

 -16أوار مسسس الزرام إىل أن قانون الضقوبا ال يتضم بضري اً وقحلقااً لل ضاي اإلرهااع
و ّر أسضاالً بتضلي حبري الرأي وحري التضب وحري التجلماع السالمي()34ر وسحلماا يتضلاي باإلرهااا،
ال ُل أبداً حي االستضان ملةاا  ،ا قاول أصاالً()35ر وأوصاو مسسسا الزراما ا دادار بتضريا
اإلرهاااا قبق ااً للمضاااي الدولحل ا وبلبحل ا قلااب زيااار ا قاارر ا اااص ا ضااين بتضديااد و اي ا حقااوق
اإلنسان وا ريا األساسحل سحلاق مزاسة اإلرهاا()36ر
 -17وأوار من م الض و الدولحل إىل أن السالطا ووسااد اإلعاال ماا زالاو بقاد بقاارير
منت ما عا عملحلااا قتااي أعضاااا ا ماعااا ا ساالة علااى أياادي قاوا األما وال بزوا
الوقااو ن سااىل سااوى ع ا ب اصاحلي قلحلل ا  ،اا ياادعو إىل القلااي ما إمزانحل ا أن يزااون بضضااهم قااد
أعدموا تارس نطاق القضاا()37ر
 -2الحقوق المدنية والسياسية

حي ال رو ا حلا وا ري واألمان على وخصىل

()38

 -18ذ ّ ر من م الض و الدولحل باعن السالطا مل بسياد بوصاحلا االساتضرال الادوري الواامي
أي عملحلا إعدا ا دادار مناذ
السابي الرامحل إىل إلناا عقوب اإلعدا على الرصم م عد بن حلذ ّ
عااا 1993ر وأضاااسو ا ن م ا أن ا ااا م اسااتمر منااذ عااا  2012إصاادار أحزااا اإلعاادا
وسااضو الساالطا نطاااق عقوب ا
علااى ُااام القتااي واإلرهاااا مض اام األححلااانر و ( عا39اا) ّ ،2014
وحزاام علااى مااا ال يقااي ع ا  40وخص ااً
أي وااخ (خيت)40ط ا ق االً ويقتلااىل ر ُ
اإلعاادا لحلواامي ّ
بضقوب اإلعدا عا  2015ر وأوصو من م الض و الدولحل بعن ُّت ا زوم حلع أحزا
اإلعدا وحتد م عدو ا رادم ال يضاقب علحلها باإلعدا  ،بنحل إلناا هذه الضقوب ()41ر
حلع حاال القتي تارس نطاق القضااا
 -19وأوصو الورق ا و  5بعن حتقي ا زوم
واالستخدا ا رط للقو على أيدي قاوا األما إقاار رصاد االحتجلاقاا وا ااهرا وبضحلاد
الن اار ،ملساااعد ااتمااع ا اادت ،الن ااا القااادم لتاادريب أساراو الواارق وق اوا األما علااى اح ا ا
حقوق اإلنسان م أقي حتقحلي مديد م االبساق بطبحلي ا ضاي الدولحل قوق اإلنساان ،ملاا
ذلا مباوئ األمم ا تةد األساسحل بوعن استخدا القو واألسلة الناري ()42ر
 -20وأعربااو الورقا ا وا  2عا األسا ألن ا داداار رسضااو تااالل االسااتضرال الاادوري
الوامي السابي ا اص يفا حلع التوصحلا ا تضلق حبماي األوخاص م االتت اا القسري()43ر
 -21وأوار مسسس الزرام إىل أرا وثّقو حاال عدياد ألواخاص أوق هام أساراو بادي مادت
بصارسوا وون إذن قضااادي ومل يزوا وا عا هاويتهم وال قا ّدموا أي مضلومااا عا أسااباا التوقحلا ()44ر
حلع عملحلا التوقحل با اوبا  9و 14ما الضهاد الادو
وأوصو ا سسس الدول بضمان التقحلد
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ا ا اااص با ااا قوق ا دنحل ا ا والسحلاس ا احل  ،ملا ااا ذلا ااا السا ااما لاوا ااخاص ا وق ا اوسا باالسا ااتضان وون
إبطاا ملةا ()45ر
 -22وأوار مسسسا الزراما إىل أن ا اد القانونحلا للتوقحلا للن ار البالنا  48سااع زا
نديدها مخاس مارا علاى األ قار ،لتبلا  12يومااً ااماو  ،باقذن ما و حلاي ا مهوريا عنادما
يتضلاي األماار ئارادم بوصا باإلرهابحلا أو التخريبحلا ر ويُلجلااع إىل هااذا التمدياد منهجلحلااً ا مارسا
الضملحلا ر وباارى ا سسسا أن هااذه ا ااد مبااال سحلهااا ما من ااور ا ضاااي الدولحلا وأن ما ا تمااي أن
بضرل الوخ ا وقوف للن ر طر التضذيب()46ر وأوصو ا زوم بتقلاحل ماد التوقحلا للن ار
ّ
حلع األحوال والسما باالستضان سوراً ملةا ()47ر
إىل  48ساع ةد أقصى
 -23وأواار مسسسا الزراما إىل أن التواريضا ال باان علااى عاد إمزانحلا االحتجلاااس
بعي بصريع ثبو أنىل انتُاد حتاو التضاذيب()48ر وأوصاو الدولا بتضاما قاانون اإلقارااا
اإلقرااا
ّ
ا دادحل ا حزم ااً ياان علااى عااد األتااذ باألول ا ا نتدع ا حتااو التضااذيب ،وسق ااً ألحزااا اب اقحل ا
مناهض التضذيب()49ر

إقام الضدل ،ملا

ذلا مسعل اإلسال م الضقاا ،وسحلاو القانون

()50

 -24برى اللجلن الوقنحل االستواري ل قحل و اي حقوق اإلنسان أن مراقضا الدساتور أحادثو
بنحل ا ا هام ا جمااال الضدال ا  ،ملااا ذلااا بقااد ا ساااعد القانونحل ا إىل األوااخاص ا تاااقا
واللجلااوا إىل ا اابس ا سقااو تاادب م ا التااداب االسااتقنادحل ووضااع إقااار إلق اراا التوقحل ا للن اار
وضاامان اسااتقاللحل الساالط القضااادحل و اي ا القضااا م ا حلااع أواازال الضاان و اي ا ا اااما
وبوس الضمانا القانونحل م حلع أوزال الضن ()51ر
 -25وأوار مسسس الزرام إىل أن السلط التن حلذي ما زالو ،على الرصم ما اإلصاالحا ،
بض اطلع باادور مه احلم بضحلااا القضااا ()52ر وأوصااو ا سسس ا بااعن حتاارص الدول ا علااى اسااتقاللحل
االس األعلى للقضاا بالن على وقوا انتخاا أصلبحل أعضادىل()53ر
 -26والح او من ما هحلاوم راياتس ووباش أن ماربزم قارادم انتهااك حقاوق اإلنساان أثناااا
الندا ا سلع الداتلي بسضحلنا القرن ا اضي ما زالوا يتمتضون باإلسال م الضقااا ملوقاب
محلقاق السلم وا صا الوقنحل ر وأضااسو أن السالطا منضاو بانت اا أُسار ا خت اا ما بن احلم
التس ا اجلحلي
اعتصا اااما أو م ا اااهرا  ،وأن ا مضحل ا ااا ال ا ا ن ا ااقلهم ال ب ا ادال بواقا ااىل عقب ا ااا
القانوت()54ر وأوصو ا ن م بعن بضاع ا زوم ا هوو إللقاا الضوا على حاال االتت ااا
القسري ا ضلق وبز ع ُّتوي أُسر ا خت ا وبتحلع هلم إمزانحل الت اهر حبري ()55ر

ا ريا األساسحل وا ي ا وار

ا حلا الضام وا حلا السحلاسحل

()56

 -27ذ ّ اار مسسس ا ا ا األمااامي بااعن ا داداار قبلااو ،أثناااا االسااتضرال القااات ا اااص يفااا،
عدواً م التوصحلا ذا الصل حبال ا داسضا ع حقوق اإلنسان( )57وحري التضب وحريا بزاوي
ا مضحلا وحري التجلمع السلمي وحري وساد اإلعال وحريا الادي ر وهاي بارى أن ا اداسضا عا
حقااوق اإلنس ااان م ااا زالااوا يض ااانون م ا قحل ااوو ب ا بزب ااي عمله اام رصاام اإلص ااالحا اإل ابحل ا ال ا
أُوتلااو علااى الدسااتور()58ر وعااالو علااى ذلااا ،بضا ّارل مااداسضون عا حقااوق اإلنسااان وصااة حلون
وحمااامون وماادونون للمضااايق واسااتجلوبتهم الواارق والحقااتهم ووقهااو إل احلهم امااً زاد ا ر ومااا زال
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ا داسضون ع حقوق ا قلحلا وا قلحلا ومدووقي ا حلي ا نساي ومناايري اهلويا ا نساانحل يضاانون ما
الوصم واالضطهاو ،واستُهدف ذلا ا داسضون ع حقوق الضمي الذي ين مون احتجلاقا ()59ر

 -28وأساو من م مراسلون بال حدوو بعن ا دادار احتلاو ،مسوار ا ن ما الضاا ي ريا
الصةاس لضا  ،2016ا ربب  129م باا  180بلاداً ،ماا قاي براقضااً بضوار ُرباب عا مسوار
عااا 2015ر وأوااار إىل أن الدسااتور ا ضاادل يز ااي حري ا وساااد اإلعااال ا طبوع ا وا ذاع ا
واإللز ونحل ا ر بحلااد أرااا أثبتااو وقااوو اسااتقنااا واسااض قادم ا علااى اح ا ا تصاااد الوااضب
وقحلماىل الدينحلا واألتالقحلا والققاسحلا ر وباإلضااس إىل ذلااا ،مل باواا التواريضا بض ُاد ماع الدسااتور
ا ديد وااللتداما الدولحل للجلدادر()60ر
 -29وأوار مسسس ا األمامي إىل أن الصة حلا ووساد اإلعال أساووا بعرم يضملون
بحل ا بقحلحلدي ا و ااربون علااى ارس ا الرقاب ا الذابحل ا ر وأُصلقااو بضاال وساااد اإلعااال أو ُعلااي
نواااقها()61ر وباارى الورقا ا وا  5أن ا زوما مل بن ااذ أيّااً ما التوصاحلا الا قبلتهااا تااالل
االستضرال السابي ا اص با دادر بوعن حري الرأي والتضب ()62ر
 -30وأوصااو الورق ا ا و ا  5ا زوم ا بز ال ا حري ا التضب ا وحري ا وساااد اإلعااال ع ا
قريي مواام حلع التوريضا الوقنحل مع ا ضااي الدولحلا وإصاال التواريضا ا تضلقا بالتواه
وسقاً للضهد الدو ا اص باا قوق ا دنحلا والسحلاساحل وإزالا القحلاوو ا روضا علاى حريا التضبا 
واعتماو إقار ماي الصة حلا م االضطهاو والتخوي وا ضايق ()63ر وأوصو مسسس ا ا
األمااامي بااعن بضمااد ا داداار إىل التن حلااذ الزامااي للتوص احلا ال ا قاادمها ا قاارر ا اااص ا ضااين حبري ا
الارأي والتضبا عقااب زياربااىل إىل البلااد عااا )64(2011ر وأوصااو من ما هحلااوم رايااتس ووبااس
بققالق سرا حلع األوخاص الذي احتُجلدوا ارو ارستهم حقهم حري التضب سلمحلاً()65ر
 -31وأعربااو الورقا ا وا  5عا القلااي إزاا ا اااو  144مزاارراً ما قااانون الضقوبااا الا
ملوقبهااا يضاقااب علااى إهانا الاردحلس واالسااتهداا باإلسااال بالسااجل ااد بصااي إىل مخااس ساانوا
وبنرام بصي إىل  100 000وينار قدادري( ،)66وأوصاو ا زوما بقصاال التواريضا ا تضلقا
باإلهان وسقاً للضهد الدو ا اص با قوق ا دنحل والسحلاسحل ()67ر
 -32وأساو مسسس ا األمامي بعن عد جمموعا وولحل قوق اإلنسان حاولاو زياار
البل ااد مناس اابا عدي ااد  ،ولزنه ااا مل ُن اانع بعو ا ا لل اادتولر وأس اااو أيض ااً ب ااعن ص ااة حلا
ا صااول علااى بعوا ا لديااار البلااد()68ر وأوصااو من ما مراساالون
أقانااب واقهاوا صااضوبا
بااال حاادوو ا زوم ا بقصاادار التعو ا ا واالعتماااوا الالزم ا للصااة حلا األقانااب وون قحلااوو،
وضمان حري بنقلهم وون أن براسقهم ا دما األمنحل ()69ر

 -33وأوااار الورقا ا وا  5إىل أن بضاال من مااا ااتمااع ا اادت األ قاار نواااقاً وانتقاااواً
ا داداار أبلنااو بااعن أنوااطتها ُّتضااع باسااتمرار ووون مااربر راقب ا رقمحل ا وماوي ا ر وبضا ّارل ةتل ا قاااو
من ما ااتمع ا دت للمضايق واالحتجلااز التضسا ي ما قاناب السالطا ا دادريا بسابب عملهام
ا وارو ()70ر وأوصااو الورقا ا وا  5باعن بز ااي ا زوما للمااداسضا عا حقااوق اإلنسااان إمزانحلا
االضااطال بعنوااطتهم ا وااروع وون تااوف أو عرقل ا ال مااربر هلااا وبواار عملحل ا موحااد واام ا
التواريضا الا بقحلااد عمااي ا ااداسضا عا حقااوق اإلنسااان مااع إعااالن األماام ا تةااد بوااعن ا ااداسضا
عا حقااوق اإلنسااان وباادي علنااً ،علااى مسااتوى بااار ا سااسولا ،حاااال مضااايق وبرهحلاب نوااطاا
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ااتمع ا ادت ومن ماباىل()71ر وأوصاو الورقا أيضااً بااإلسراس ال اوري صا ا واروط عا حلاع ا ت ااهري
والصااة حلا وا ااداسضا ع ا حقااوق اإلنسااان الااذي اعتقل اوا بساابب ارس ا حقهاام حري ا التجلمااع
السلمير وينبني إعاو الن ر قضاياهم نع بضرضهم ديد م ا ضايقا ()72ر
 -34وب اارى الورقا ا ا وا ا  5أن ا زوما ا مل بن ااذ التوصا احلا الا ا قبلته ااا أثن اااا االس ااتضرال
السابي ا اص با دادر بواعن حريا بزاوي ا مضحلاا  ،ناهحلاا عا التوصاحل الا أواار إلحلهاا()73ر
وذ ّ اار مسسس ا الزرام ا بااعن ا داداار أعاااو انتخاااا بوب لحلق ا ردحلس ااً هلااا عااا  2014عقااب
انتخابااا سااجللو مسااتوى قحلاساحلاً االمتنااا عا التصااويو وذلااا علااى الاارصم ما بضهااد الاردحلس
بضد ال وع لوالي رابض ر وأبلنو ا ضارض ع عملحلا بدوير واسض النطاق()74ر
 -35وأسا اااو الورق ا ا ا و ا ا  5با ااعن حري ا ا بزا ااوي ا مضحلا ااا ين ُمها ااا قا ااانون ا مضحلا ااا
(القااانون  12-06ا ضتمااد عااا  ،)2012الااذي يقتضااي ما حلااع ا ن مااا أن بضحلااد بقااد
قلااب التس اجلحلي وحتصااي علااى إذن ص اريع م ا وزار الداتلحل ا حلمااا يتسااىن هلااا أن بضمااي بصااور
قانونحل ر وبتمتع هذه الوزار بسلط رسل بسجلحلي من ما ألساباا مبهما وصامضا وون إمزانحلا
الست ناف قرار الرسلر وبقمزان وزار الداتلحل أيضاً حاي ا ن ماا ا ساجلل أو بضلحلاي أنواطتها
حالا عااد حصااوهلا علااى باارتحل مساابي لتلقاي نويااي أقناام أو حالا اضااطالعها بعنوااط
بضترب بدتالً الوسون الداتلحل للبلد()75ر
 -36وأوااار مسسسا ا ا األمااامي إىل أن عااا  2014ااان قااد ُحاادو موعااداً رادحلااً إلعاااو
بسجلحلي حلع ا ن ما ملوقاب القاانون 12-06ر و اان مطلوبااً ما السالطا أن بصادر إيصاال
إقرا ٍر باستال وثادي التسجلحلير وبلقو مسسس ا األماامي بقاارير ب حلاد باعن السالطا مل بصادر
أي إيصاااال ر ووون هااذه اإليصاااال  ،يتضااذر علااى ا ن مااا سااتع حساااا مصاار أو اساات جلار
ّ
مزتاب باههاا()76ر وأسااو مسسسا الزراما باعن ثلق عاي ا مضحلاا الباال عادوها  93 000ضحلا ،
حسب اإلحصااا الرهحل ال أقراا وزار الداتلحل راي عا  ،2011رملاا ُحلّاو أو مل ُ ادو
برتحلصها عا )77(2015ر
 -37ووااجلضو اللجلنا الوقنحلا االستواااري ل قحلا و ايا حقااوق اإلنسااان ا زوما علااى إعاااو
الن اار القااانون  06-12م ا أقااي االسااتجلاب علااى غااو أسضااي لو اواصي ا ر ا ا مضوي ا ()78ر
وأوصااو الورقا ا وا  5ا داداار باعتماااو أسضااي ا مارسااا ا تضلقا حبريا التجلمااع الساالمي ،الا
بقريااره
قاادمها ا قاارر ا اااص لاماام ا تةااد ا ضااين بااا ي التجلمااع الساالمي وبزااوي ا مضحلااا
السنوي لضاا  2012والا بادعو إىل اال ت ااا باإلتطاار باالتجلمع بادالً ما قلاب بارتحل صاريع
ب ااىل( )79وإزال ا حل ااع القحل ااوو ص ا الض ااروري ال ا بق ااول ق اادر من م ااا ااتم ااع ا اادت عل ااى بلق ااي
التمويي الدو والوقين والتضجلحلي بقعاو نواط حلع من ما ااتمع ا دت الا عوقباو أو ألناي
بسجلحللها بضس اً وضمان استقاللحل عمي النقابا ا ستقل ()80ر وأوصاو الورقا ا وا  4الدولا
بصا احلاص ق ااانون قدي ااد بو ااعن ا مضحل ااا يتماو ااى م ااع الق ااانون ال اادو ق ااوق اإلنس ااان ويض اام
با صوص وضاع إقاراا لطتطاار بادالً ما إقاراا لل تاحل ا سابي واعتمااو إقاراا لتزاوي ا مضحلاا
يزون بسحلطاً وص نحلحلدي وسريضاً وجمانحلاً ،ويز اي ا اي بزاوي ا مضحلاا الا بضماي علاى بضدياد
حقوق ا قلحلا وا قلحلا ومدووقي ا حلي ا نسي ومنايري اهلوي ا نسانحل ()81ر
 -38وأوااار الورق ا ا و ا  1إىل أن إعمااال ا ااي الت اااهر ال ي ادال مرهون ااً با ص ااول
على إذن مسبي على الرصم ما رساع حالا الطاوارئ عاا  ،2011وأن ا ااهرا صا ا اعذون
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يالحقاون قضاادحلاً()82ر وأواار من ما الض او الدولحلا
يفا بضترب أسضاالً ص قانونحل  ،وأن ا ت اهري
ب
ارو علاى الت لماا االقتماعحلا واالقتصااوي بت رياي ا ااهرا باالقو
إىل أن السلطا صالباً ماا ب ّ
ونضي اعتقال وحما م الناوطا السلمحلا الاذي يطاالبون بتةساا لاروف الضماي ومساتوى
الضاحلش ،والناواطا البحل حلااا الاذي لتجلااون علاى اسااتخدا بقنحلا التصااد اهلحلادرولحلزي السااتخراس
الناااز الطّ لااير وعااالو علااى ذلااا ،بُ اارق بلقادحلااً ا اااهرا الا بن مهاا بانت ااا األُساار ا طالبا
با قحلق بوعن مص أقاريفا الذي بضرضوا لالتت اا القسري بسضحلنا القرن ا اضي()83ر
 -39وأوصو الورق ا و  1ا دادار برساع حلاع القحلاوو القانونحلا والضملحلا ا روضا علاى حريا
التجلمع والت اهر السلمحلا ووق قمع ا اهرا م قاناب الوارق  ،و اذلا ا الحقاا القضاادحل
للمت اهري السلمحلا()84ر
 -40وأواار لا الحلوبحلااي( )85ومن ما الض ااو الدولحلا ( )86إىل أن الدساتور يضاّارف اإلساال علااى
أي ساالوك يتنااا مااع ا لااي اإلسااالمي
أنااىل وي ا الدول ا (ا اااو  )2ول اار علااى ا سسسااا إبااداا ّ
(ا او )9ر و الوقو ن سىل ،يتوتى الدستور بوس ا ري الدينحل  ،ول ر ا رساو  03-06التمحلحلاد
على أساس الدي ر بحلد أن لا الحلوبحلاي بارى أن قاوانا وسحلاساا و ارساا أتارى متناقضا بقحلاد
ا ري الدينحل لاقلحلا ص ا سلم ()87ر ويرى حتال الدسا ع ا ري أن الدستور ال يضم ا اي
حريا ال زاار والوقاادان والاادي وأن بضاال ا مارسااا ا زومحلا ننااع الناااس ما ارسا عقحلاادام
حبريا ر وأسااو التةااال باعن ا ساحلةحلا واألقلحلااا الدينحلا األتارى قا اً ماا باارس علاحلهم التمحلحلاد ما
تالل مصاور عديد  ،منها ارسا ا زوم وااتمع زي والتطرف اإلسالمي()88ر
 -41وياارى حتااال الاادسا ع ا ا ري ا أن ا داداار ينبنااي أن بز ااي لاقلحلااا الدينحل ا إمزانحل ا
ارس حقها حري ال زر والوقدان والدي وون عراقحلي ،ي ما يتضلي يفا م عباو وإقام
ققوس و ارس وضادر وبضالحلم()89ر
 -42وذ اار لا ا الحلوبحل ااي أن زعم اااا ةتلا ا ا ماع ااا الدينحلا ا صا ا ا س االم أس اااووا ب ااعن
ا و اازل الردحلس ا احل ال ا ا يواقهور ااا ال بزم ا ا الت اادتي ا باو اار ا اادما الدينحل ا ا وإ ااا
الصضوبا اإلواري والب وقراقحل النا ع رسل ا زوم منةهم ص قانونحل ()90ر
 -43وأوصو ا مل بعن بتحلع ا زوم واقنحلهاا حريا الادي وا ضتقاد وساي ماا يس اده وساتورها
وبضدز ا ساوا الدينحل ألسراو سزارا اس وبساجلي األقلحلاا الدينحلا الوقاو ا ناساب وبتصادى
للضوامااي ا اادو ال ا بساااهم بز اريس بحل ا اإلسااال ما الضقاااا ،ملااا ذلااا عااد التةقحلااي
ا ارادم ا ربزب ا حااي األقلحلااا الدينحلا وعااد مقاضااا مربزبحلهااا()92ر وأوصااى حتااال الاادسا ع ا
ا ري ا ا با ااعن حتما ااي الدول ا ا األقلحلا ااا الدينحل ا ا م ا ا االضا ااطهاو بوسا ااادي منها ااا بو ا اجلحلع ا ا اوار با ااا
األويااان()93ر وأوصااو الورقا ا وا  3ا داداار ملراقضا ا اااو  144مزاارراً  2ما قااانون الضقوبااا
ا تضلق بالتجلدي  ،وسقاً للةي حري التضب ()93ر
 -٣الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية

ا ي

الضمي و لروف عمي عاول وموابحل

()94

عا 2014
 -44برى الورق ا و  1أن سرل بداب بقو حل منذ اخن ال سضر الن
ي ضااي إىل قمااع ااااالا االقتماااعي والنقاااع مااا هااو جمسااد مواارو اإلصااال ا ااا لقااانون
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الضمااير ويتضاام هااذا ا واارو بقهق اراً للضديااد ما ا قااوق ،وهااو ال يتطااابي مااع ا ضاااي الدولحل ا ر
وستزون الضقوو حمدو ا د هي القاعد م اان سصاعداً وم ا مزا بنحلا عقاد الضماي وون
مواسق الضامي وقد بن بضري الضمي اللحللي على حسااا الضاماي وسُرضاو قحلاوو وعراقحلاي علاى
ا ي اإلضراا()95ر وأوصو الورق ا و  1بعن بز اي ا زوما أن يزاون موارو إصاال
قانون الضمي ،وال سحلما األحزا ا تضلق باا ي اإلضاراا والتن احلم وا اوضا ا ماعحلا وباعم
الضاملا وصةتهم ،مطابقاً الب اقحلا من م الضمي الدولحلا ()96ر وأوصاو الورقا اذلا باعن بتخاذ
الدول بداب سضال زاسة التمحلحلد ضد النساا ا صول علاى الضماي والرواباب وا مايا االقتماعحلا
وحتمي النساا م التةرش مزان الضمي()97ر
 -45وباارى الورق ا ا و ا  1أن ا داداار مل بن ااذ التوص احل  )98(108-129ا قدم ا إلحلهااا
االسااتضرال الاادوري السااابي ا اااص يفااا بوااعن حري ا إنواااا نقابااا واحتاااوا مسااتقل ر وبواقااىل
النقابااا عراقحلااي إقااار إق ارااا التس اجلحلير وال حت ا اإلوار أبااداً ا هل ا القانونحل ا ا اادو
واهر واحااد إلصادار وثااادي التساجلحلير وبتادتي الساالطا ااذلا الواسون الداتلحلا للنقابااا
وبستنسخ ا ن ما النقابحل م أقاي بنصاحلب ا مقلاا النقاابحلا الاذي ب ضالهمر وأُوقا الضدياد
م النقابحلا ا ستقلا أو ُعدلوا ع الضمي بضس اً وون أن يُتا هلم سابحلي سضاال للطضا ر ويُضاقاب
على النواط النقاع ويتضرل ارسوه بانت ا للمالحق القضادحل ()99ر وأوصو الورق ا و 1
باعن بز اي الدولا القااانون و ا مارسا الضملحلا حاي الضمااال ،ملا ساحلهم األقاناب ،بزااوي
النقابا وبز ع مضايق النقابحلا ا ستقلا وبضحلد بعهحلي النقاابحلا الاذي أوق اوا عا الضماي
أو قُاارووا بس اابب أنو ااطتهم النقابحلا ا وبز ااي إعم ااال ا ااي اإلضا اراا وبزا ا عا ا اربز اااا
أعمال انتقامحل حي ا ض ِربا ع الضمي()100ر
 -46والح ااو الورق ا ا و ا  1أن الضمااي ص ا ا اان م ال ي ادال منتو اراً علااى نطاااق واسااعر
سما جممااو الضاااملا البااال  10 239 000عامااي عااا  ،2014بلا عاادو ا سااجللا ماانهم
الضمان االقتماعي  5 972 000عامي ،وبل عادو صا ا ساجللا  4 267 000عاماير
قطاعاا التجلاار
و عا  ،2012عمي االقتصاو صا ا ان م زهااا  3.89مالياا واخ
والبن اااا واألو اانال الضمومحلا ا والص ااناعا التةويلحلا ا ()101ر وأوص ااو الورقا ا ا وا ا  1ب ااعن بن ااذ
ا داداار بااداب سضال ا ما أقااي التصاادي للضمااي ص ا ا اان م ،ال ساحلما بتةسااا مراقب ا القطاعااا
األ قر بضرراً()102ر

ا ي مستوى مضحلوي الدي

()103

 -47أوصاى مر اد أوقحلانحلااا لطيزولوقحلاا ونواااط الادعو ومناهضا الضنا واالساتقالل وا زاام
الااذاب بااعن بقااد ا زوما  ،بقريرهااا إىل الاادور ا قبلا لالسااتضرال الاادوري الوااامي ،مضلومااا
ع حال بن حلذ أهداف التنمحل ا ستدام ال حدواا األمم ا تةد ()104ر

ا ي الصة

()105



 -48أوار اللجلن الوقنحل االستواري ل قحل و اي حقاوق اإلنساان إىل أن إعماال ا اي
الصة يواقىل حتديا ةتل ومتنوع م قبحلي انتقال األوب ا وفدياد ا ضادا وصاحلانتها وبطاوير
البااىن التةتحلا ر وبقااد ا را ااد الصاةحل الضمومحلا تاادما جمانحلا للماواقنا ا داداريا و ااذلا ا اواقنا
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ما قنساحلا أتاارىر ومااع ذلااا ،سقااد ُسااجللو ب اوبااا
بقعمال هذا ا ي()106ر

ا ي

التضلحلم

با بااا ةتلا مناااقي البلااد سحلمااا يتضلااي

()107

 -49أعربااو اللجلنا الوقنحلا االستواااري ل قحلا و ايا حقااوق اإلنسااان عا أملهااا االربقاااا
حلاع منااقي
بنوعحل التدريب ا قد م تالل التدريب ا ستمر لاسابذ وبضماحلم بضلاحلم قحلاد
البلد()108ر
 -50وأوص ااو ا ن ما ا الضا حل ا للزراما ا والدبلوماس احل الا ا ُامقل عحلا ا زوم ا بوض ااع تط ا عم ااي
جم ااال حق ااوق اإلنس ااان ،بالوا ارا م ااع الطلبا ا وا ضلم ااا وأس ااابذ الزلحل ااا
وقنحلا ا للتققحلا ا
()109
ووضااع ماانهل وقااين للماادارس االبتدادحل ا والقانوي ا ّز ا ااي قالااب م ا مضرس ا
وا امضااا
حقوقااىل علااى النةااو ال اوارو اب اقحل ا حقااوق الط ااي و اإلعااالن الضااا ي قااوق اإلنسااان ،وأن
بقد مضلوما ع ذلا الدور الرابض لالستضرال الدوري الوامي()110ر
 -٤حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساا

()111

 -51سحلم ا ا ا ااا يتضل ا ا ا ااي بالتوصا ا ا ا احلا  26-129و 27-129و 29-129وما ا ا ا ا 33-129
إىل  37-129وما ا ا  39-129إىل  41-129وم ا ا ا  44-129إىل  ،)112(49-129ال ا ا ا
قبلتها ا دادر أثناا االستضرال األت ا اص يفا ،الح و من م الض او الدولحلا أن التمحلحلاد ضاد
ا رأ ال يدال قادمااً القاانون وا مارسا الضملحلا علاى الساواا ،علاى الارصم ما إقاراا سلسال ما
اإلصااالحا القانونحلا اإل ابحل ا منااذ عااا )113(2014ر وأعربااو ا ن ما عا أسا ها ألن ا داداار
مل بضتم ااد قانون ا ااً ا ّار ب ضالحل ا ا الضن ا ا ا م ااارس عل ااى ا ا ارأ ر وي اان ق ااانون الضقوب ااا عل ااى أن
يضرس ااىل أو يضا ا ف باالصتص اااا الدوق ااير ب ااي ويتض اام حزما ااً يتا احلع
االصتص اااا قر ا ا وون أن ّ
ِ
للمنتص ااب اإلس ااال ما ا ا قاض ااا عا ا قري ااي ال اادواس ما ا الضا اةحل إذا ان ااو وون سا ا 18ر
ا ااانون
وأضا اااسو ا ن م ا ا أن التضا ااديال ال ا ا أوتلا ااو علا ااى قا ااانون الضقوبا ااا واعتما ااد
األول/ويسامرب  ،2015فاّار ارسا أحاد الاادوقا الضنا ا ساادي والن ساي علااى الاادوس ااتاار
باعتبار هذه ا مارسا قرادم حمدو  ،وبوسع األحزا ا الحل ا تضلق بالتةرش ا نسير بحلاد أن
التضاديال مااا زالااو بساامع للاادوس مربزااب الضنا  -مااا مل يتساابب إعاقا وادما أو مااو -
باإلسال م ا قاضا إذا ساحمىل الدوس الضةحل  ،ومل بن على إصدار أوامر ضد مربزاي الضنا
ماي ا الضااةايا ما التضاارل لضاانوط لسااةب واازاواهم()114ر وأعربااو الورق ا ا و ا  4عا
األس ألن ا او  336م قانون الضقوبا  ،ال فر االصتصاا ،ال بعتذ االعتبار ةتل
مالبسااا االصتصاااا حاااال ا قلحلااا ومدووقااا ا حلااي ا نسااي ومنااايرا اهلويا ا نسااانحل
والواذا اللواب ق اً ما يقض ضةايا عملحلا اصتصاا اعي م واتي بحل ته ()115ر
 -52وأوصو الورق ا و  4الدول باالع اف قوانحلنها باالصتصاا الدوقاي ضاي قرماي
حماادو( )116واعتماااو قااانون زاسة ا الضن ا ا تصااي بنااو ا اانس ،بالتضاااون مااع من مااا ااتمااع
ا اادت وا ا ارص عل ااى إباحا ا س اابي انتص اااف سضالا ا لض ااةايا الضنا ا ا نس ااي ،وال سا احلما ض ااةايا
االصتصاا م ا قلحلا ومدووقا ا حلاي ا نساي ومناايرا اهلويا ا نساانحل ()117ر وأوصاو من ما
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هحلااوم رايااتس ووب ااش ا داداار باعتم اااو بو اريضا إض اااسحل لتمزااا الن اااقا م ا الضن ا ا نااد م ا
استصدار أوامر اي م الورق وا ا م ووعم إنواا وحدا أو قها بنسحلي حملحل م قاوا
حلع ا ناقي()118ر
الورق متخصص الضن ا ند
 -53ورحبااو من م ا الض ااو الدولحل ا بس ا القااانون  26-14لضااا  2014الرامااي إىل بقااد
بضااويل مااا إىل ضااةايا أعمااال الضنا ا نسااي الا اربزبتهااا ا ماعااا ا ساالة تااالل النادا
الداتلي التسضحلنا  ،عندما اتتُط و واصتصبو م ا  ،إن مل نقي آالف ،النساا()119ر

 -54وأوصاو من ما الض ااو الدولحلا ا زوما بتضااديي أحزاا قاانون الضقوبااا وقاانون األساار
ا نطويا علااى نحلحلااد علااى أساااس نااو ا اانس واعتماااو قااانون وااامي زاسةا الضنا القااادم علااى
نو ا نس()120ر
 -55وأو ااار ل ا الحلوبحل ااي إىل أن ق ااانون األس اار يضام ااي اإلن اااث عل ااى أر ا أق ااي ق اادراً ما ا
ن راده الذ ورر وبضترب ا رأ باألساس قاصراً ُّتضع للوصاي القانونحل لدوقها أو أحد أقاريفاا ما
الذ ور ،أيّاً ان سنّهار وبضد التضديال ال أوتلو على قانون األسر عا  ،2015مل بضد
ا رأ حتتاس إىل إذن و أمرها لزي بتادوسر بحلاد أن قاانون األسار ال يادال ل ار زواس ا سالم ما
صا ا ساالم إال إذا اعتنااي الرقااي اإلسااال ر و قارارا ا ااا م ا تضلقا بااالطالق ،عاااو ً مااا خيساار
ص ا سلما قضايا اإلرث عنادما يطالاب مسالم بان س اإلرث()121ر وأوصاو الورقا ا وا 3
الدول بتضديي قانون األسر ب اوياً للتمحلحلد با ا سلم وص ا سلم ،ال سحلما سحلما يتضلي حبي ا رأ
ا دادري الدواس م رقي أقنم ص مسلم()122ر
األقلحلا والوضوا األصلحل

()123

 -56أبلنااو مسسسا ا ا األمااامي عا حاااال ُّتويا واسااتهداف للمااداسضا عا حقااوق
اإلنسااان الضاااملا جمااال حقااوق األقلحلااا اإلثنحل ا والدينحل ا وا نس احل و ااذلا حقااوق الوااضوا
األصلحل  ،مل سحلهم ا داسضون ا نتمون إىل اع ا دابحلا والقبادي()124ر وأوصاو الوابز الدولحلا
للدبلوماسحل وحزم الوضوا األصالحل ا لتدما باالتن حلم صا القاادم علاى الضنا ما أقاي الت ااهم
وبقري اار ا صا ا ( )INDIGENOUSب ااعن ب اادعو ا زوما ا ا ق اارر ا اصا ا ا ضنحلا ا حبق ااوق الو ااضوا
األصلحل لديار ا دادر قبي انتهاا س واليتها ا الحل ()125ر
()126

ا هاقرون والالق ون وملتمسو اللجلوا وا وروون واتلحلاً

 -57أوااار الورق ا ا و ا  1إىل أن إحصااااا رهحل ا ب حلااد بااعن مااا يديااد علااى 50 000
وااخ قا ِادموا إىل ا داداار م ا ةتل ا البلاادان األسريقحل ا الساانوا األت ا ر وب حلااد التقااديرا
أيضااً أن عاادو الالق ااا القاااوما ما الواارق األوسا يناااهد  40 000القا  ،بحلاانهم 3 000
مسجللا لدى ا ول السامي لوسون الالق ا()127ر

 -58وأضاسو الورق ا و  1أن صحلاا إقار قاانوت مناساب للجلاوا أوى إىل حرماان الالق اا
ما ا مايا  ،إذ يضاااملون مضاملا األوااخاص وضااع صا ن ااامير وال بادال هنااك عقبااا حتااول وون
االسات او ما ا اادما الصاةحل  ،منهااا ارسا التمحلحلااد حااي الالق ااا القاااوما ما أسريقحلااا قنااوا
الصااةراا الزااربى ،ووصاام األمهااا الوححلاادا  ،والوضااع ص ا الن ااامي للمهاااقري ر وال ينااال التضل احلم
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سااوى قل ا قلحلل ا م ا ا هاااقري وملتمسااي اللجلااوار وال يُز ااي هلاام أيض ااً ا ااي الضمااي ،مااا يضاارل
الضمال ا هاقري لالستنالل واالفار بالبور()128ر
 -59والح او الورقا ا وا  1بناامي الضنا الاذي يساتهدف ا هااقري
بضرل مهاقرون هلجلو عنحل م بضل ا واقنا()129ر
ححلث ّ

بضال ا ناااقي

 -60وأعربو الورق ا وا  1عا األسا ألن ا دادار واصالو بن حلاذ عملحلاا الطارو ا مااعير
س ااي ااانون األول/ويساامرب  ،2014ض ااو الساالطا م ااا ا ه اااقري وسااجللو بحلاناااام يف اادف
قروهم إىل بلد ثالاث بادعوى أراا بقاو باذلا بناااً علاى قلاب سالطا ذلاا البلادر وأو عملحلاا
الطاارو هااذه إىل مضااامال ال إنسااانحل ومهحلنا ما قانااب الساالطا الا اسااتخدمو قااو صا متناسااب
وأ قو با هاقري أضراراً ماوي ص ضروري ()130ر
 -61وأوص ااو الورق ا ا ا و ا ا  1ا زوم ا ا باعتما اااو إقا ااار بو ا اريضي بوا ااعن اللجلا ااوا مطا ااابي
لالب اقحلااا الدولحل ا وضاامان إمزانحل ا وصااول ا هاااقري والالق ااا ب ضالحل ا إىل ا ااول السااامي
حلع أغااا اإلقلاحلم وضامان حصاوهلم
لوسون الالق ا وا اما وا ا الو ويا وا راقبا
علااى التضلاحلم وا اادما الصاةحل أيّااً ااان وضااضهم القااانوت و الا حصااول الالق ااا وملتمسااي
اللجلوا على الضمي بن س الوروط ا طبّق على ا واقنا وبسوي وضع الضمال األقانب()131ر
 -62وأوااار الورقا ا وا  2إىل بوصاحل قبلتهااا ا داداار االسااتضرال الاادوري الوااامي السااابي
ا اااص يفااا بسيااد بقرياار ا صا للوااضب الصااةراوي( ،)132سععربااو عا األسا السااتمرار ا زوما
رسل بضداو سزان ةحلما بندوف وصحلاا ساحلاو القاانون حالا هاسالا السازانر وأضااسو الورقا
أن ا داد اار اس ااتخدمو مص ااطلع الالق ااا لطل ااب ا ضونا ا اإلنس ااانحل الدولحلا ا للس اازان ةحلم ااا
بندوف ،بحلد أراا مل بضا ف بوضاضهم الق اا وال باا قوق ا نصاوص علحلهاا االب اقحلا والربوبو اول
ا اصا بوضاع الالق اا()133ر وأوصاو الورقا ا وا  2ا دادار بالتضجلحلاي بقرسااا ساحلاو القاانون
حل ااع ا ن اااقي الواقضا ا حت ااو مس ااسولحلتها ،مل ااا ذل ااا ا ن اااقي الري حلا ا الص ااةراا ا نوبحلا ا النربحلا ا
واالع اف بوضع سزان ةحلما بندوف الق ا وإعمال ا قوق ذا الصل ()134ر
 -63و سحلاق الطرو الذي بضرضو لىل عا  1975غو  45 000أسر م مواقين بلاد
جماور بقحلم ا دادر بصور قانونحل  ،أعربو ضحل ا نارب ضةايا الطرو التضس ي م ا دادر عا
أس ها ألن قانون ا الحل لضا  2010ين على فريد هسالا الضةايا م أمال هام الضقاريا الا
اعتُاارب مهجلااور ()135ر وذ ّ اار ا مضحلا أيضااً بااعن نا األماام ا تةااد ا ضنحلا بالضمااال ا هاااقري
ان ااو ق ااد أوص ااو الدولا ا ع ااا  2010باُّت اااذ حل ااع اإلقا ارااا الالزما ا ل اارو األم ااالك إىل
أي تطا اوا لتن حل ااذ
ا ه اااقري ا
)136ط اارووي ع ااا  1975وبضويض ااهم ،ولزا ا ا داد اار مل بتخ ااذ ّ
التوص احل ( ر وأوصااو ا مضحل ا ا زوم ا بتن حلااذ التوص احلا الصاااور عا اللجلن ا ا ضنحل ا بالضمااال
ا هاقري عا  2010وإلناا القرار الوارو قانون ا الحل لضا  2010والقاضي بند ا لزحل
م الضمال م رعايا بلد جمااور الاذي قُارووا بضسا اً وضامان مقبولحلا الطضاون الا قادمها هاسالا
الضااةايا إىل اهلحل ااا القضااادحل ا دادري ا ا ختص ا والن اار سحلهااا والزو ا ع ا مص ا رعايااا بلااد
عا )137(1975ر
جماور اتت وا سحلاق عملحل ال ححلي ا ماعي ال ن ّذ
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