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جتميع بشأن سري النكا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،٢1/16مع مراععاد روريع
االس ععتضرال ال ععدوري الش ععامير والتقري ععر جتمي ع ل للمضلوم ععار ال عواررد تق ععارير هيئ ععار املضاه ععدار
واإلج عراتار اصا ع و مهععا مععن و اععح ا م ع املتةععدد ار ال ععل  ،وهععو مقععدم ش ع ي مععوج
تقيداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لمارر

اثنيا -نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق
() ٢( ) 1
اإلنسان
ع ععام  ،٢٠16أو ععن م ع مماهع ع التض ععذيي الن تميف ععر س ععري الن ععا الت ععديح
-٢
عل ععى الربوتوك ععوخ االرتي ععاري التناقيع ع مماهعع ع التض ععذيي و ععمل م ععن ععرو املضاملع ع أو الضقوبع ع
القاس ععي أو الالننس ععاني أو امل يمع ع ()3ر وأو ععن أيعع عاً الن تميف ععر س ععري الن ععا الت ععديح عل ععى
اتناقي  1951اصا بو الالجئني وبروتوكوهلا لضام )4(1967ر
 -3و عععام  ،٢٠16أو ععن اللةم ع املضمي ع حماي ع حقععوق ي ع الضمععاخ امل ععاجرين وأف عرار
أسره الن ت دق سري الن ا على اتناقيع الضمعاخ املمع ليني( ٢٠11 ،رقع  )189ملميفمع الضمعي
الدولي ()5ر
 -4و عام  ،٢٠16شعةضن مع القععات علعى التمييع الضم عري سعري الن عا علعى الميفعر
الت ععديح علععى الربوتوكععوخ االرتيععاري التناقيع حقععوق الجنععي املتضلععح اجعرات تقععد ال ال ععار،
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والربوتوكععوخ االرتيععاري التناقيع حقععوق ا شعععاق وي اإلعاقع  ،والربوتوكععوخ االرتيععاري امللةععح
ابلض ععد الععدوا اصععاق ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعيع والثقافيع  ،والربوتوكععوخ االرتيععاري الثععاين
امللة ععح ابلض ععد ال ععدوا اص ععاق ابحلق ععوق املدنيع ع والسياس ععي اهل ععار ن نل ععات عقوبع ع اإلع ععدام،
واتناقي مميفم الضمي الدولي بشأن الشضو ا لي والق لي ( 1989 ،رق )6()169ر
 -5وأو ععى النري ععح الضام ععي املض ععا ح ععاالر االرتن ععات القس ععري أو ععم الج ععوع الن تض ع
سري الن ا ابرت عاق اللةمع املضميع حعاالر االرتنعات القسعري بتلقع وحعا ال ال عار املقدمع
من ا فرار اصا ضني لواليت ا ،وفقاً للمارد  31من االتناقي الدولي حلمايع يع ا شععاق معن
االرتنات القسري()7ر
 -6والح ععر فري ععح ا م ع املتة ععدد القج ععري س ععري الن ععا أن س ععري الن ععا ق ععد وج ععن
عام  ٢٠15رعود راام ن ي امل لنني بوالاير نطار اإلجراتار اصا ()8ر
 -7وقع ععدمن سع ععري الن ع ععا مسع ععااار مالي ع ع ن منو ع ععي ا م ع ع املتةع ععدد السع ععامي حلقع ععوق
اإلنسان ا عوام  ٢٠1٢و ٢٠13و ٢٠14و)9(٢٠17ر

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()1٠

 -8أبع ععري فريع ععح ا م ع ع املتةع ععدد القجع ععري أن سع ععري الن ع ععا ا ع ععذر عع ععدد رج ع عوار إل ع ععدار
تشع عريضار ترمع ع ن ععمان يايرد ش ععنافي املمبسس ععار واس ععتقالهلا ،ععا لع ع ق ععانون احل ععح
املضلومععار ،والتضععديي التاس ع عشععر للدسععتور ،ال ععذي فضععي تضيععني جملععس رسععتوري رش ع أعع ععات
اللةععان املسععتقل وأو ععى بتضييمععار املما ععي احل ومي ع الرفيض ع املسععتوف ا رععرف ععد عععدم
تسييس اصدمار الضام وتقييد الحيار الرايس()11ر
 -9والحع ععر فريع ععح ا م ع ع املتةع ععدد القجع ععري أن االع ععس الدسع ععتوري عع ععني تش ع عرين ا وخ/
أكتوبر  ٢٠15منو ني جدراً اللةم الوطمي حلقوق اإلنسعان ،وأن التضعديالر املق حع علعى
الق ععانون املتضل ععح بلةمع ع حق ععوق اإلنس ععان ق ععد تض يع ع تمني ععذ التو ععيار ال ععاررد ُجتس ععد فضليع عاً
بضد()1٢ر
ُ
 -1٠والحر فريح ا م املتةدد القجري أيععاً تضيعني مع مشع ك بعني العويارار لتمنيعذ رجع
الضمع ع ععي الوطمي ع ع ع حلقع ع ععوق اإلنسع ع ععان ( )٢٠16-٢٠11ول ع ع عن عع ع ععدم ع ع ععيل ويارد للتضةيع ع ععي
وو ععضن ع ععام  ٢٠16رجع ع عم ععي
ابإلج عراتار تسع ع ي ب ععروي ععداير جم ععاخ املتابضع ع ر ُ
وطمي جديعدد حلقعوق اإلنسعان للنع د  ،٢٠٢٢-٢٠17ابلتشعاور مع ااتمع املعدينر ومع لع ،
فقععد أُفيععد أن املشععرول املععمق الععذي و ع جملععس الععويرات ملسععات ا رععمد أرف ن اسععت ضار نقععا
عمعي رايسعي تتضلعح اهنععات جتعر الضالقعار ا مسععي املثليع  ،وقعانون ممع التشعرر ،ونم انيع ح ععوخ
امل ابني بنموس نقل املماع ال شري على ردمار الرعاي ال ةي ()13ر
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رابع ا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة لعدة قطا ات
 -١املساواة و دم التمييز

()14

عععام  ،٢٠14أعربععن اللةم ع املضمي ع حقععوق اإلنسععان عععن قلق ععا نيات ا ح ععام ال ع
-11
تمجععوي علععى يي ع حععح املعرأد التش عريضار الوطمي ع  ،ععا ل ع بشععأن حقععوق اصالف ع فيمععا
يتضلععح ب ارععيل َ
ا م عواخ الثابت ع ر وأو ععن الن ت نععي سععري الن ععا
ومععمأل ا را ع والت ععر
املسعاواد بععني الرجعي واملعرأد عععن طريعح نجعرات اسععتضرال شعامي لقوانيم ععا الدارليع  ،عا في ععا القعوانني
ع حقععوق اصالف ع علععى ت عراريل َ
ا م عواخ الثابت ع  ،وعععدم
ومععمأل ا را ع  ،والت ععر
ال ع
وجور حد أرىن لسن ال واج الشريض اإلسالمي ()15ر
 -1٢وأعربععن اللةم ع املضمي ع ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعي ع والثقافي ع عععن قلق ععا النتشععار
التمييع ععد املثليععار واملثليعني وم روجع امليععي ا مسع وم ععايري اهلويع ا مسعاني وحععامل ععنار
جمععاخ نننععا القععانون ،والضمالع  ،والرعايع ال ععةي  ،واإلسع ان ،والتضلععي ،
ا مسععني ،ععا لع
ولتض ع ععرل املثلي ع ععار واملثلي ع ععني وم روجع ع ع املي ع ععي ا مسع ع ع وم ع ععايري اهلويع ع ع ا مس ع ععاني للت دي ع ععدار
واالعتداتار وسااط التوا ي االجتماع بس ي ميوهل ا مسي أو هويت ا مساني ()16ر
 -٢التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()17

 -13فيمععا يتضلععح ابلضقععارار اململوك ع للقجععال اصععاق ،شععدرر املقععررد اصا ع املضمي ع بقعععااي
ا قليار ،مضرل نشعاراا ن امل عار التوجي يع املتضلقع اب عمعاخ التةاريع وحقعوق اإلنسعان:
تمني ععذ نط ععار ا مع ع املتة ععدد املضم ععون "احلمايع ع واالحع ع ام واالنت ععا " ،عل ععى مس ععمبولي الش ععركار
اح ام حقوق اإلنسان ،وال ت ون م مل ملسمبوليار احل وم ()18ر
اصا
 -14وأعرب ع ععن اللةم ع ع املضمي ع ع ابحلق ع ععوق االقت ع ععاري واالجتماعي ع ع والثقافي ع ع ع ع ععن قلق ع ععا نيات
االستعدام امل ثف للموار ال يميااي ال راعي سري الن ا ،وأو ن الن تت عدف سعري الن عا
على حنو عاجي لالستعدام امل ثف للموار ال يميااي ال راعي  ،وأن تتعذ رجوار إلننا احليفعر
ي ع القجاع ععار ،وأن توس ع نج ععاق احليف ععر ليش ععمي ي ع امل عوار
املن ععرول علععى ال لينوس ععار
ال يمياايع ال راعيع الع تععمب ر سععل اً علععى ععة السع ان وال يئع  ،وأن جتععري عمليععار تنتععي فضالع
ومت ررد()19ر
 -٣حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()٢٠

 -15أو ععى النريععح الضامععي املضععا حععاالر االرتنععات القسععري أو ععم الجععوع الن تل ع سععري
الن ا على النور قانون ممع اإلرهعا وأن عي لع تشعريضار تتماشعى مع الت امااعا الدوليع ()٢1ر
وأو ععى املق ععرر اص ععاق املض ععا س ععأل التض ععذيي و ع عمل م ععن ععرو املضاملع ع أو الضقوبع ع القاس ععي
أو الالننسععاني أو امل يمع الن تسععتضرل سععري الن ععا مشععرول قععانون نععي ععي قععانون ممع اإلرهععا
(الق ع عوانني املتضلق ع ع اب م ععن الق ععوم وأج ع ع د الدول ع ع االس ععتع اراتي ومم ع ع ا ر ع ع املميفم ع ع ) لت ععوفم
ع ععما ر ع ععد االعتق ع ععاخ التضسع ععن والتض ع ععذيي أو املضامل ع ع القاس ع ععي أو الالننسع ععاني أو امل يم ع ع ،
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وا ح ععام املتضلقع ابحل ععوخ علععى املشععورد القانونيع ممععذ حليفع سععلي احلريع  ،واإلشعرا القعععاا
القوي على أج د نننا القانون وا ج د ا ممي  ،ومحاي حقوق املواطمني اص و ي  ،ونجرات
الوقعن املماسعي بشععأن مشعاري القعوانني الع تشعمي يع فئععار
نقعا وطعا متضمعح وشعنا
ااتم املدين()٢٢ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()٢3

 -16أو ععى املق ععرر اص ععاق املض ععا س ععأل التض ععذيي ال ععات عقوبع ع اإلع ععدام أو ،كة ععد أرىن،
نيف أح ام اإلعدام ن أح ام ابلسةن()٢4ر
 -17والحععر اسععتمرار التضععذيي وسععوت املضاملع  ،ععا لع مععا كععان مم مععا ا طععاب جمسع ،
ال الي ب رل
املراحي امل رد من االعتقاخ واالستةوا على وج التةديد ،وي ون ل
احل وخ على اع افار ،وت ايد رجورد سوت املضامل ال يتضرل هلا ا شعاق الذين يضتقعد أهنع
ععالضون اإلره ععا أو ا ع عراا الع ع ععس اب م ععن الق ععوم ر وق ععد ععأر الش ععرط ن انتع ع ال
املضلومععار ابلقععود أو احل ععوخ علععى اع افععار ابإلك عرال عععول نج عرات قيقععار شععامل ابسععتعدام
ا ساليي الضلمي ()٢5ر
 -18وال ت ع اخ م ع مماهع ع التضععذيي تشععضر بقلععح ابلععش ن التضععذيي يش ع ي ممارس ع شععااض
ارس ا نرارد التةقيقار ا ماايع التابضع للشعرط نطعار التةقيقعار ا ماايع الضاريع ا ل يع
الضيفمى من احلاالر ،ب ر الميفر عن ط يض ا رم املشت ارت اب ()٢6ر
 -19والحيفن اللةم بقلح أن ممارس معا يسعمى عمليعار ارتجعا أفعرار التاميعي ابسعتضماخ
"شاحمار بيععات" للعن مسعتمرد السعموار الع أعق عن هنايع المع ال املسعل ر والحيفعن أيععاً
أن ا شعععاق املشععت أن هلع عالقع  ،حععو ونن كانععن بضيععدد ،ةماعع يععور ريععر ميععي نيععالم
قعد ارتُجنعوا ع تضر عوا لتضععذيي وحشع  ،ععا لع الضمععف ا مسع وا ت ععا الرجعاخ والمسععات
على أيدي أفرار من ا ي والشرط أماكن احتةاي عم مضلألمع ر وحثعن سعري الن عا علعى أن
يع ارععاتار االحتةعاي عم
ت ني قيام هيئ مستقل اجعرات قيقعار سعريض ون ي ع وفضالع
القععانوين والتضععذيي والضمععف ا مس ع علععى أيععدي ق عوار ا مععن ،ون ععالق أي ع مراك ع احتةععاي ععم
رمسي  ،و مان عدم احتةاي أي شعل في ا()٢7ر
 -٢٠وحثن اللةم سري الن ا على الشرول فعوراً اإل عالا املمبسسع لقجعال ا معن وبعدت
عملي ع فععري مععن أجععي ع ع خ عما ععر مععن الرتععي الضليععا والععدنيا الق عوار الضس ع ري وا ممي ع وأي
م ععولنني عم ععوميني ارع عرين ن ا ُوج ععدر أسع ع ا مضقولع ع لالعتق ععار الهنع ع ععالضون انت اك ععار
حلقوق اإلنسان()٢8ر
 -٢1والحععر املقععرر اصععاق املضععا سععأل التضععذيي أن لععرو االحتةععاي ت ععي ن مسععتوف
املضامل ع ع القاسع ععي أو الالننس ععاني أو امل يم ع ع بس ع ع ي االكتيف ععاحل الشع ععديد ونق ععل الت وي ع ع واحل ع عرارد
والرطوب املنرطتني ،وعدم ن ح النرق ال افي للة وخ على الرعاي ال ةي والتضلي والتعدريي
امل ا وا نشج ال في ي ()٢9ر وحثن م مماهع التضذيي سري الن عا علعى رنع االكتيفعاحل
السععةون عععن طريععح يايرد اسععتعدام بععدااي السععةنر وأو ععن الن ُ سععن سععري الن ععا لععرو
4
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االحتةععاي ،وتُض ع ي أنشععج نعععارد اإلرمععاج ونعععارد التأهيععي ،و ُسععن املرافععح الج ي ع السععةون،
وتعمن نقي املر ى بسرع ن املستشنى الوطا حاالر الجوار وا مرال اصجمد()3٠ر
 -٢٢وأو ععى النري ععح الضام ععي املض ععا ح ععاالر االرتن ععات القس ععري أو ععم الج ععوع الن تتع ععذ
احل وم ع ع نج ع عراتار حامس ع ع وأن ت ع ععدر أوامع ععر وا ع ععة علع ععى أعلع ععى املسع ععتواير بوقع ععف املراق ع ع
والت ديع ععدار وال هيع ععي واملعع ععايقار ،ع ععا ل ع ع التةع ععر ا مس ع ع  ،ونسع ععاتد مضامل ع ع أقع ععار
املعتنني وا شعاق الذين يت رفون ابمس ()31ر
 -٢3وأعربن اللةم املضمي حقوق اإلنسان عن قلق ا نيات التقارير ال تنيد مارس معولنني
ح وميني لل هيي واملعايق  ،ا ل االعتدات ال دين ،والت ديد ابلقتي ،واالحتةعاي اإلراري
بع ععت ار رواف ع ع سياسع ععي  ،ععد ععةنيني ،و ععامني ،ورجع ععاخ ري ععن ،وأعع ععات مميفم ععار ععم
ح وميع  ،ومععدافضني عععن حقععوق اإلنسععان ،وسياسععيني مضار ععنير وأو ععن الن تمع سععري الن ععا
عععن ا ععا أي ع تععدابم ت لععش حععد ال هيععي أو املعععايق ععد ا شعععاق الععذين ارسععون حق ع
يع حععاالر الت ديععد واالعتععدات الع تسععت د ال ععةنيني وا ععامني
حريع التض ععم ،وأن قععح
ورج ععاخ ال ععدين والماش ععجني السياس ععيني وأعع ععات املميفم ععار ععم احل ومي ع وامل ععدافضني ع ععن حق ععوق
اإلنسععان ،وأن اسععي ا مععاد ،وتععوفر س ع ي انت ععا فضال ع للعععةااي()3٢ر وأعرب عن م ع مماهع ع
التضذيي عن شوا ي مما ل وقدمن تو يار متشا ()33ر
 -٢4وشدرر مع القععات علعى التمييع الضم عري علعى أن املعرأد أكثعر عر ع لع ض أشع اخ
التميي الضم ري ،مثعي الضمعف ا مسع أ معات الم اععار املسعلة ر وأو عن الن ت نعي سعري الن عا
محاي ع امل عرأد ف ع د مععا بضععد الم ع ال ،وتععوفر ل ععي ععةي مععن ععةااي االنت اكععار اليععار ش ع وف
وس ع ع ي انت ع ععا قعع ععااي  ،وت نع ععي التةقيع ععح احلع ععاالر امل لع ععش عم ع ععا ومقا ع ععاد ا مع ععاد املشع ععت
في ()34ر
 -٢5وأعرب ععن اللةمع ع املضميع ع حق ععوق اإلنس ععان ع ععن قلق ععا نيات االرع ععاتار الع ع ععد ن ع ععن
ممارس الضمف ا مس حح المسات سياق االحتةاي ونعارد التوطني وسوااا معن ا و عال الع
تستل م االت اخ بقوار ا منر وأو ن الن جتعري سعري الن عا قيقعاً رقيقعاً ارععاتار الضمعف
ا مس الذي ترت قوار ا من ،وت ني مقا عاد ا معاد ومضعاق ت  ،وتضعوي الععةااي تضويععاً
كافياً()35ر
 -٢6وأعربن م القعات على التمييع الضم عري ععن ان عاج عا معن التقعارير الع عد ن ععن
رجا ال راهي  ،والتةعري علعى الضمعف ،واالعتعداتار امل عةوب ابلضمعف ،عا لع أعمعاخ
الش ع ي ،علععى ا قليععار اإل مي ع واإل مي ع  -الديمي ع  ،ال ع رلنععن قتلععى وجرحععى وأرر ن تععدمم
املمتل ععارر وأو ععن الن م ع سععري الن ععا سععالم وأمععن ا قليععار اإل مي ع واإل مي ع  -الديمي ع
وا ماكن ال ارس في ا ع اراعا وأن تضتمعد تشعريضاً شعامالً بشعأن رجعا ال راهيع حيعا نيفعر
ا ف ععار القاامع علععى التنععوق الضم ععري وال راهيع الضم عري  ،والتةعري علععى ال راهيع الضم عري ،
وأعمع ععاخ الضمع ععف ع ععد أي عع ععرق أو جمموعع ععار أشع عععاق مع ععن لع ععون ارع ععر أو أ ع ععي ن ع ععا ارع ععر،
والتةري على هذل ا عماخ()36ر
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 -٢7والحر فريح ا م املتةدد القجري أن على الر من اصجوار املتعذد املرحي ا معن
أجععي ن ع ل السععالا ،مثععي نيال ع نقععا التنتععي  ،ال ي ع اخ الوجععور الضس ع ري املمجقتععني الشععمالي
والشرقي كثيناً ،وال ت اخ قاف املراق وال هيي واملعايق متوا ل بض احلاالر()37ر
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()38

 -٢8أو ععن املقععررد اصا ع املضمي ع ابسععتقالخ القعععاد وا ععامني الن يض ع الدسععتور اع اف عاً
وا ععةاً و ععرناً ابمل ععدأ ا ساس ع املتمث ععي الن ععي ب ععني الس ععلجار ،ويع ع عوابط وم عوايين،
ويعععمن اسععتقالخ القعععات وا ععاك  ،وكععذل م مع ا امععاد()39ر وأو ععن أيععاً الن ي ععون ارتيععار
لع مضععايم
يع املراحععي وأن تُعت ع
ا ععاك الضليععا واالبتداايع شععنافني
القعععاد وتضييععم
()4٠
توليف وا ة  ،ا في ا الشرو التقمي ر
 -٢9وأو ععن املقععررد اصا ع ك ععذل الن تضتمععد السععلجار تععدابم را ع لعععمان أن تت ععاا
لألشعاق الذين يضانون من أو ال هش لل ايع  ،مثعي ا طنعاخ ،وا شععاق العذين يضيشعون
ممععاطح اي ع  ،و ععةااي الضمععف ا مس ع  ،نم اني ع الو ععوخ النضل ع ن نيفععام الضدال ع واإلج عراتار
ا ررف لتقد الش اوف ،ا ل توفم املساعدد القانوني من أشعاق ممبهلني()41ر
 -3٠وأعربن م مماهع التضذيي ععن قلق عا نيات ال عالحيار الواسعض للشعرط الع وهلعا
توقي ععف املش ععت ع رون أم ععر م ععن ا مع ع ر ورع ععن س ععري الن ععا ن نجع عرات تض ععديالر تشع عريضي
تقتع ح وخ الشرط على أمر توقيف ارر عن سلج قعااي معن أجعي توقيعف شععل معار
وأو ع ع ععن أيعع ع ع عاً الن تع ع ع ععمن س ع ع ععري الن ع ع ععا تس ع ع ععةيي ا تةع ع ع ع ين ونحع ع ع ععاره أم ع ع ععام ق ع ع ععال
عون  48ساع ()4٢ر
 -31وحثععن اللةم ع سععري الن ععا علععى التضةيععي انشععات الي ع قعععااي ار مستشععار رععاق
للتةقي ععح ارع ععاتار التض ععذيي واالرتن ععات القس ععري و ما ععا م ععن االنت اك ععار اصج ععمد حلق ععوق
اإلنسععان ،وأن تشععمي ممبسسععار مسععتقل للقعععات واالرعععات الضععام يقورهععا أفعرار مضروفععون ابلم اه ع
واحليار على ال ضيدين الوطا والدوا()43ر
 -3٢وحثن سري الن ا على تضديي مشعرول مدونع قعانون اإلجعراتار ا ماايع ل ع تععمن،
القععانون و املمارس ع  ،مععم ي ع ا تة ع ين ي ع العععما ر القانوني ع ا ساسععي ممععذ بداي ع
سععل احلريع  ،ععا لع احلععح نم انيع االسععتضان ةععام علععى النععور ،ونبععالأ أحععد ا قععار
أو شعععل ارععر مععن ارتيععار الشعععل ا تة ع ععان االحتةععاي ،والجضععن ،أي وقععن أ مععات
رورت أمام قال ،واحل وخ على قرار رون أترم()44ر
االحتةاي ،شرعي االحتةاي أو
 -33والحععر فريععح ا م ع املتةععدد القجععري أن مسععتواير اإلفععالر مععن الضقععا عالي ع بوج ع
رععاق فيمععا يتضلععح ةعراا مضيمع  ،مثععي الضمععف ا مسع  ،وأن ملعععل ا عراا اصجععمد لضععام ٢٠15
عام )45(٢٠15ر
ال يتعمن سوف نران واحدد ابال ت ا
 -34وأبري النريح الضامي املضا حاالر االرتنعات القسعري أو عم الجعوع أن التةعدي العذي
تواج احل وم يتمثي ويعي وعورهعا ن نطعار ملمعوس وشعامي وتشعارك ي عد ن عمان
احلععح مضرف ع احلقيق ع والضدال ع وا ععرب وحنععر الععذاكرد ،واحل ععوخ علععى ععما ر عععدم الت عرار
سر املعتنني وااتم السريالن ك ي ،سياق عملي امل احل ()46ر
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 -35والحععر أيع عاً أن ععةااي االرتنععات القسععري ال يثقععون كث عماً نيفععام الضدال ع أو روااععر
االرعات الضام أو الشرط أو القوار املسلة ()47ر وال ي اخ هماك يط مع من لففعالر معن الضقعا
فيمععا يتضلععح حععاالر االرتنععات القسععرير وأو ععى الن تمشععك احل ومع اليع مسععاتل قعععااي تععدم
القعاد واملدعني الضامني وا امني وا ققني الدوليني()48؛ وأن جتري ي التةقيقار وا اكمعار
واإلجعراتار القعععااي وفقعاً مل ععدأ بععذخ الضمايع الواج ع  ،مع مراعععاد ررجع تضقععد حععاالر االرتنععات
القسععري ،والسععياق الععذي وقضععن فيع  ،وا يععا الع تنسععر سع ي وقععول ا حععدا  ،و ععمان عععدم
ع ا رل ع أو تجععوير أسععاليي التةقيععح()49؛ وأن تع ع  ،علععى س ع يي
حععدو أي ن نععاخ
االستضةاخ ،سياس وطمي للتضويعار أترذ االعت ار االحتياجار ا درد للمسعات وا طنعاخ،
وتر د خم ار كافي هلا مي اني الدول ()5٠ر
 -36وأو ن املقررد اصا املضمي ابستقالخ القعاد وا امني اب ا تعدابم شعامل علعى وجع
االس ععتضةاخ للت ععدي لفف ععالر م ععن الضق ععا ؛ ويم ع ع أال تقت ععر ه ععذل الت ععدابم عل ععى الس ععياق
االنتقععاا ،بععي يم ع أن تسععت د سلسععل الضدال ع برمت ععار وأو ععن أيع عاً الن تتعععذ السععلجار
تععدابم ملموس ع لتمنيععذ قعرار جملععس حقععوق اإلنسععان  1/3٠والتو ععيار ال عواررد تقريععر منو ععي
ا م ع ع املتة ععدد الس ععامي حلق ععوق اإلنس ععان املتضل ععح ابلتةقي ععح ال ععذي أجرت ع ع بش ععأن س ععري الن ععا،
وال سعيما مععا يت ععي مم ععا افة ع اإلفععالر مععن الضقععا  ،والت ععديح علععى نيفععام رومععا ا ساس ع
للمة م ا مااي الدولي ()51ر
 -37ورح ععن مع القعععات علععى التمييع الضم ععري اب ععور الع ت ععذخ حاليعاً جمععاخ احلقيقع
وامل ععاحل مععن رععالخ انت ععاج هن ع رابع ع ا بضععار يشععمي عععدم الت عرار ،واحلععح مضرف ع احلقيق ع ،
واحلح الضدال  ،والتضوي ر وشةضن سعري الن عا علعى نشعراك ممثلعني ميع ا ماععار اإل ميع
واإل ميع ع  -الديميع ع  ،ععن ف ععي نس ععات ه ععذل ا ماع ععار ،تشع ع يي عملي ععار الضدالع ع االنتقالي ع ع
وتمنيذها()5٢ر
 -38وأعربععن اللةمع عععن قلق ععا نيات عععدم مسععاتل ا ماعععار أو ا فعرار الععذين نر ععون علععى
الضمععف ويشععمون اعتععداتار م ععةوب ابلضمععف علععى ا قليععار اإل مي ع واإل ميع  -الديميع ر وأو ععن
الن تقا ع سععري الن ععا مععن يسععتعدم رجععا ال راهي ع ونععرل علععى الضمععف وج عراا ال راهي ع
للررل عن ارت ا امل يد من ا راا ومم نفالر ا ماد من الضقا ()53ر
 -39وأو ععن أيع عاً الن ت نععي سععري الن ععا التةقيععح قعععااي انت اكععار حقععوق اإلنسععان
املرت أ مات الم ال و أعقاب  ،ومقا اد ا ماد وتقد تضويعار مماس للعةااي()54ر
 -4٠وأو ن م مماهع التضذيي سري الن عا افةع اإلفعالر معن الضقعا علعى جر ع
االرتنععات القسععري ،وال سععيما مععن رععالخ ععمان قيععام الي ع مسععتقل ابلتةقيععح الشععامي والس عري
ي ع ح ععاالر االرتن ععات القس ععري والتض ععذيي ععا في ععا تل ع ال ع وقض ععن مضس ع ر
والنض ععاخ
ومضاق ع معن تث عن نرانعت  ،ومعم العذين حلعح
ال ةري تريم وماا ،و مان مقا اد املشت
ع ععرر كمتية ع م اشععرد لالرتنععات القسععري تضويع عاً عععارالًر وأو ععن اللةم ع أيع عاً الن ت نععي
س ععري الن ععا ت وي ععد م ت ععي ا ش عععاق املنق ععورين ابلق ععدرار التقمي ع ع الاليم ع ع إلجع عرات عملي ععار
استعراج ا ثا()55ر وقدمن اللةم املضمي حقوق اإلنسان تو يار مما ل ()56ر

GE.17-14848

7

A/HRC/WG.6/28/LKA/2

 -41وأو ععى املقععرر اصععاق املضععا سععأل التضععذيي الن تضع ي احل ومع القععانون رقع  4ال ععارر
عععام  ٢٠15واملتضلععح سععاعدد ومحايع ععةااي ا عراا والشع ور ضععي السععلج الوطميع املمشععأد
وجععي هععذا القععانون وكال ع مسععتقل ورا ععض للمسععاتل وال تععديرها الشععرط فةسععي ،بععي ع ع
أيع عاً إلش عرا القعععات ،وأن تعععمن توسععي نجععاق واليت ععا ليشععمي محاي ع ععةااي االجتععار الععذين
ل ع مثععي ععةااي التضععذيي والضمععف ا مس ع  ،مععن التضععرل عمععاخ
خيشععون ابلنضععي ،مععثل
انتقامي ()57ر
 -4٢وأبعري فريعح ا مع املتةعدد القجعري حعاالر التعأرر املت عررد نيفعام الضدالع ر ن يسعت رق
التةقيح القعااي املتضلق اب طناخ ،وال سعيما ا عراا املرت ع حعح ا طنعاخ ،سعن سعموار
املتوسط ق ي توجي االاامر والحر أن التشريضار الوطمي ال تتعمن أح اماً ت ني لألطناخ
نيفام قعات ا حدا احلح التمثيي القانوين()58ر
 -43وأو ى املقرر اصاق املضا سأل التضذيي الن ترف احل وم سن املسمبولي ا مااي ن
مستوف مق وخ رولياً وأن ت ني ف عي ا تةع ين ا حعدا ععن ا تةع ين ال عال ني ،وععدم اللةعوت
ن احتةاي ا طناخ نال كمال أرم و ق ر ف د يممي مم م ()59ر
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 -44الحر فريح ا م املتةدد القجري استمرار التميي
الض االنت اكار ال تجاخ حري الدين()61ر

ن بض

()6٠

ا ار احل وميع ال تع اخ

 -45والحيفععن مميفم ع ا م ع املتةععدد لل بي ع والضل ع والثقاف ع (اليونس ع و) أن التش ع م يضتععرب
جر ع جمااي ع وجععي املععارد  479مععن قععانون الضقععوابر ،وأو ععن الن تل ع سععري الن ععا جتععر
التش م وتدرج قانون مدين يتماشى م املضايم الدولي ()6٢ر
 -46وأبرير اليونس و أهنعا سعةلن قتعي عةنيني ا معني ممعذ ععام  ،٢٠٠8وحثعن احل ومع
على موا ل التةقيح قعيتي ما ونبال ا طوعاً حال املتابض القعااي ()63ر
 -47والحر فريح ا م املتةدد القجري ن عدر من ال ةنيني الذين كانوا املمنى معن
الضورد ن ال لد ممذ عام ٢٠15ر بيد أن عدراً من القوانني وا نيفم يقيد ،من الماحيع الضمليع ،
احلح حري التض م ،ا ل قعانون ا سعرار الرمسيع وتشعريضار م افةع اإلرهعا والقعانو ن
املتضلقان ابلتش م وانت اك حرم ا م ()64ر
 -48والحر فريح ا مع املتةعدد القجعري الشعوا ي املتضلقع بضعدر معن االحتةاجعار الجالبيع
ال قمضت ا الشعرط السعاليي عمينع نطعار م افةع الشع ي()65ر وأحعا علمعاً أيععاً ابلتقعارير
ال د ن عن سن قوانني جديدد فيما يتضلح ابالحتةاجار()66ر
 -49وأعربععن اللةمع املضميع حقععوق اإلنسععان عععن قلق ععا نيات تععدين مضععدالر املشععارك المسععااي
احليععاد السياسععي واحليععاد الضام ع  ،التععدين الععذي يرسععع اسععتمرار القوالععي الممجي ع بشععأن أروار
ي جماالر احلياد()67ر
املرأد والرجي ومسمبوليااما وهواياما
 -5٠وحث ععن اللةمع ع املضميع ع ابلضم ععاخ امل ععاجرين س ععري الن ععا عل ععى ععمان نعم ععاخ احل ععح
الت ع ع ععوين للضمع ع ععاخ امل ع ع ععاجرين الس ع ع عريالن يني املقيمع ع ععني اص ع ع ععارج وتيسع ع ععم نعمع ع ععاخ امل ع ع عواطمني
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الس عريالن يني ال ععذين يقيم ععون ويضمل ععون اص ععارج حلق ع ع
والربملاني املقرر نجراؤها عام )68(٢٠٢٠ر

الت ععوين

االنتع ععاابر الر س ععي

 -٤حظر مجيع أشكال الرق
 -51ترحععي اللةم ع املضمي ع ابلضمععاخ امل ععاجرين ابصج ع االس ع اتيةي للن ع د ٢٠19-٢٠15
الرامي ع ن ر ععد وم افة ع االجتععار ابل شععر ،ول م ععا تشععضر ابلقلععح نيات عععدم وجععور تععدابم فضال ع
حلماي العةااي وتعوفم سع ي انت عا فضالع هلع  ،عا لع التضعوي ونععارد التأهيعير وأعربعن
عن قلق ا أيعاً نيات اخننال مضعدالر مالحقع ا معاد وععدم كنايع الضقعوابر املتععذد حق ع ر
وأو ع ععن الن مع ع ع س ع ععري الن ع ععا االجت ع ععار اب ش ع عععاق وتقمضع ع ع وتضاق ع ععي عليع ع ع  ،وأن ق ع ععح
االرع ععاتار املتضلقع ع ابالجت ععار اب ش عععاق و ع عاك املس ععمبولني ع ععن ارت ابع ع  ،وتض ععاق ن ا ت ععن
مي العةااي()69ر
نرانت  ،وأن توفر كذل احلماي واملساعدد والتضوي
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األُسرية

()7٠

 -5٢ال ت ع اخ اللةم ع املضمي ع حقععوق اإلنسععان تشععضر ابلقلععح نيات اسععتمرار انج ععاق امل عوار 365
و(365ألف) و 399معن قعانون الضقعوابر الع ُجتعرم ا شععاق املثليعني واملثليعني وم روجع امليعي
ا مسع ع وم ععايري اهلويع ع ا مس ععاني وح ععامل ععنار ا مس ععني ،ونيات االنتش ععار الواس ع ع للتميي ع ع
والو اللعذين يتضعرل هلمعا ا شععاق بسع ي ميعوهل ا مسعي وهعويت ا مسعاني ر وأو عن الن
تضععدخ سععري الن ععا قععانون الضقععوابر ،وأن تميفععر تضععديي املععارد  1٢مععن الدسععتور ل ع تععمل
عراح ً علععى أن امليععي ا مسع واهلويع ا مسععاني سع ان للتمييع يشععمل ما احليفععرر وأو ععن أيععاً
الن تضع ي سععري الن ععا التععدابم الراميع ن محايع حقععوق املثليععار واملثليععني وم روجع امليععي ا مسع
وم ععايري اهلويع ع ا مس ععاني م ععن االنت ععاك ،وأن تضع ع ي ك ععذل ت ععدابم ن ك ععات ال ععوع ععذل احلق ععوق
والتدريي بشأهنا()71ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
 -53الح ععر فري ععح ا م ع ع املتة ععدد القج ععري أن احل ععح الضم ععي ععم مض ع ع ب ع ع ع عراح
الدستور ،وتستثىن من ل حري ممارس م مع أو ولينع مشعروع  ،عا لع احلعح املشعارك
أنشج نقابي ( ،)7٢ويمل قانون نهنات الضمي (أح ام را ع ) علعى أنع ال زعوي نهنعات رعدمار
أي شعععل نال وافقتع أو مععن رععالخ طلععي يقدمع ن منععول شععمبون الضمععير وزععوي الجضععن
قرار نهنات اصدم س ا أتري ي أمام م الضمي()73ر
 -54وأو ععن مع القعععات علععى التمييع الضم ععري الن تسععاعد سععري الن ععا المسععات املضععيالر
س ع ععرهن احل ع ععوخ عل ع ععى الضم ع ععي واص ع ععدمار ا ساس ع ععي لتةس ع ععني أو ع ععاع ن االجتماعي ع ع -
االقت اري ()74ر
 -55وأو ععن اللةم ع ع املضمي ع ع ابلضم ععاخ امل ععاجرين الن تس ععتةد س ععري الن ععا فر ع عاً م ععدرد
للععدري للمعرأد ،ععا لع
املمععاطح الرينيع  ،وأن مع الضمععف املمع ا ل ع ت ع اهلةععرد ريععاراً
وليس رورد()75ر
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 -56وأو ع ععن أيع ع عاً الن تع ع ع سع ععري الن ع ععا سياس ع ع توليع ععف مم ع ععن تراع ع ع االعت ع ععارار
االجتماعي ع ع  ،وتسع ععتمد ن مضع ععايم عالي ع ع ؛ وتعع ععمن سع ععني وكع ععاالر التوليع ععف للعع ععدمار ال ع ع
تقدم ا؛ ومساتلت ا عن عدم ا جالع ا بواج ااا؛ وتع وابط تميف عمي الوكالت من ال عاطن
ععم الميفععاميني والسماسععرد ومضاق ع الوكععاالر ععم املرر ع ؛ و ععد القاام ع السععورات لوكععاالر
التوليف وتمشرها ابنتيفام()76ر
 -57وأعربن اللةم عن قلق ا لضدم مراعاد وكعاالر التوليعف الحتياجعار املعرأد ووجعور 6٠
مقاطض كولوم و ،وهو ما زضي و وخ سع ان املمعاطح
املاا من وكاالر التوليف املرر
الرينيع نلي ععا أمعراً ععض اًر وأو ععن الن تلع م سععري الن ععا وكععاالر التوليععف بتضيععني مولنععار عمععد
الجلي لفشرا على توليف الضامالر املم ليعار ويايرد تسع يي الو عوخ ن وكعاالر التوليعف
املمعاطح
املرر للةد معن الشع ار عم الرمسيع ومعن االعتمعار علعى السماسعرد ،عا لع
الريني ()77ر
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي

()78

 -58أعربن اللةم املضمي ابحلقوق االقت اري واالجتماعي والثقافي عن قلق عا ن ال عدالر
ال يقدم ا بر م املساعدد االجتماعي الرايسع  ،سعامورري ،عم كافيع و ن اقتجاععار نل اميع
نرل ،حال وجور مدررار على سع يي املثعاخ ،وهعو معا ُخي َنع ال عدالر املدفوعع ر وأو عن
تُ أل
الن تُ ععل س ععري الن ععا نيف ععام احلماي ع ع االجتماعيع ع وتع ععمن ت جي ع ع ش ععامل ص ع عدمار الع ععمان
االجتمععاع واسععتةقاقار كافيع مي ع ا شعععاق ،ععن فععي املمتمععون ن أشععد النئععار حرمععا ً
واميشاً()79ر
 -٣احلق يف مستوى معيشي الئق

()8٠

 -59أعر فريح ا م املتةدد القجعري ععن قلقع نيات عمليعار اإلرعالت الواسعض المجعاق الع
ننععذر نطععار بععر م جتديععد املمععاطح احلععري الععذي و ععضت احل ومع السععابق ومععا أعقععي لع
من ترحيي لألسر ار الدري املمعن ن أماكن بضيدد عن مرك املديم ()81ر
 -٤احلق يف الصحة
 -6٠أح ععا فري ععح ا مع ع املتة ععدد القج ععري علمع عاً ابلشع عوا ي املتضلقع ع ابحل ععوخ عل ععى الرعايع ع
ال ععةي ا يععدد والضععالج الجععير وأُفيععد الن الرعايع ال ععةي اصا ع ابهيفع الت ععاليف وتنتقععر ن
التميفي ()8٢ر
 -61وأعععر فريععح ا مع املتةععدد القجععري أيععاً عععن قلقع نيات عععدم ت عوافر اصععدمار ال ععةي
املراعي ع الحتياجععار امل عراهقني وعععدم نم اني ع احل ععوخ علععى الضماي ع ال ععةي الضقلي ع املعت ع
سععياق امل ععاحل فع د مععا بضععد احلععر ر وأعععر عععن قلقع أيععاً لضععدم نرراك ا ط ععات و ععمه مععن
املولنني الج يني ال ثم من ا حيان لالحتياجعار ال عةي للمثليعار واملثليعني وم روجع امليعي
ا مس وم ايري اهلوي ا مساني  ،وعدم م االا ا()83ر
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 -٥احلق يف التعليم

()84

 -6٢الحعر فريعح ا مع املتةعدد القجععري شعوا ي ا كععار يني والجعال ا ععامضيني فيمعا يتضلععح
ال ثعم معن
ب اج احلري ا كار ي واستقالخ ا امضارر والحر أيععاً ععدم ح عوخ الشع ا
ا حي ععان عل ععى مضلوم ععار رقيق ع ع ومراعي ع ع الحتياج ععار الش ع ع ا فيم ععا يتضل ععح ابل ععة ا مس ععي
واإلجنابي ع و دوري ع التثقي ععف جم ععاخ ال ععة ا مس ععي واإلجنابي ع وابحلق ععوق املرت ج ع ععا رار ععي
الميفام املدرس الرمس ()85ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة
 -١النساء

()86

عععام  ٢٠16صجع عمععي وطميع
 -63الحععر فريععح ا مع املتةععدد القجععري اإلطععالق الرمسع
متضععدرد القجاعععار وشععامل إلهنععات الضمععف ا مسع والضمععف القععاا علععى نععول ا ععمس ،وو ع تسع
ويارار قجاعي صجط عمي فرري ()87ر
 -64ورح ن اللةم املضمي حقوق اإلنسان ابعتمار قانون مم الضمعف املمع ا ،ول م عا أعربعن
عععن قلق ععا نيات اسععتمرار وجععور قععي اجتماعي ع  -قافي ع تت ا ععى عععن الضمععف املم ع ا ،ا مععر الععذي
أرف ن اسععتمرار استشعرات هععذا المععول مععن الضمععف وكععذل تضع ابإلفععالر مععن الضقععا ر وأو ععن
الن تضتم ععد س ععري الن ععا تشع عريضار ععدرد يف ععر ع عراح الضم ععف املمع ع ا واال ت ععا ال وجع ع ،
ب ععر الميفععر عععن اإلق عرار القعععاا ابالنن ععاخ ،وأن ت نععي التةقيععح الععدقيح حععاالر الضمععف
املم ا واال ت ا ال وج  ،ومقا اد ا ماد ومضاق ت  ،وتضوي العةااي تضويعاً كافياً()88ر
 -65والحع ععر فريع ععح ا م ع ع املتةع ععدد القجع ععري أن أح ع ععام قع ععانون ال ع ع واج والجع ععالق اإلسع ععالم
لضام  1951و اك القعاد تتععمن ممارسعار يي يع تسعم بع واج ا طنعاخ ،وممارسعار الجعالق
م الضارل  ،واال ت ا ال وج  ،وتضدر ال وجار ،و دوري التوا ي()89ر
 -66وأو ععى املق ععرر اص ععاق املض ععا حق ععوق اإلنس ععان للم ععاجرين الن تس ععةي س ععري الن ععا
كععانون الثاين/يمععاير  ٢٠14مععن
التضمععي ال ععارر عععن ويارد الم ععول ابلضمععاخ امل بععني ورفععاه
أجي اح ام حري املرأد التمقي()9٠ر
 -٢األطفال

()91

 -67أفععار فريععح ا م ع املتةععدد القجععري ابسععتمرار التميي ع ععد ا طنععاخ علععى أسععاس االنتمععات
اإل ععا والو ع االقت ععاري ،وال سععيما فيمععا بععني ا قليععار املقيم ع املمععاطح ال راعي ع  ،وا طنععاخ
الذين يضيشون املمعاطح الرينيع الماايع  ،وا طنعاخ الالجئعني وملتمسع اللةعوت ،وا طنعاخ العذين
يضمي اابؤه اصارج ،وا طناخ املورعني ممبسسار الرعاي  ،وا طناخ وي اإلعاق ()9٢ر
 -68والحر فريح ا م املتةدد القجري بقات حواا  6٠٠طني ن اآلن
وقل اإلجراتار املتعذد إلجرات قيح مستقي تل احلاالر()93ر

عدار املنقعورين

 -69وأحاطن اللةم املضمي حقوق اإلنسان علمعاً الن الضمعف عد ا طنعاخ والضقوبع ال دنيع
يفوران قانو ً املدارس ،والن الضقوب ال دني ال ن ع عا القععات ،الع تُسعمى "ا لعد" ،قعد
أُل ين عام  ،٢٠٠5ول م ا الحيفن بقلح أن الضقوبع ال دنيع ال تع اخ تُقألعي و ألعارس ابعت ارهعا
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ش ع الً م ععن أش ع اخ التأري ععي ارس ع الوال ععدان وأولي ععات ا م ععورر وأو ععن الن تم ع س ععري الن ععا
ي السياقار ،وأن تشة على استعدام أساليي أتري يع عم عمينع ك عدااي
الضقوب ال دني
عن الضقوب ال دني  ،وأن تميف محالر نعالمي عام للتوعي ابآل ر العارد امل ت على هذا المول
من الضقوب ()94ر
 -7٠وأعععر فريععح ا مع املتةععدد القجععري عععن قلقع لضععدم قععدرد أطنععاخ ملتمسع اللةععوت علععى
االلتةاق ابملدارس الضام أ مات مضا الجل ار ال يقدموهنا للة وخ على مرك الالجعك ،والع
قد تستمر ملدد سمتنير ويمبري عدم القدرد على االلتةاق ابلتضلي الضام ن نعاقع نعمعاخ حقعوق
همبالت ا طناخ وتقوي نم اني يات الجني بش ي مماسي()95ر
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة

()96

 -71أفععار فريععح ا مع املتةععدد القجععري الن ا شعععاق وي اإلعاقع يواج ععون ععداير ك ععمد
اإلرماج ااتم
حياا اليومي نيفراً لضدم وجور سياسار وممارسار تض ي و م حق
ا ل ع ع  ،وحق ع ع الدراس ع ع نيف ععام التضل ععي الض ععام واحل ععوخ عل ععى ر ععدمار الرعاي ع ع ال ععةي
واالجتماعيع ا يععدد الوقععن املماسععير والحععر أيععاً أنع ال ععن حاليعاً االعع ا ابإلعاقععار
وتسةيل ا نال ابتدات من سن اصامس  ،وهو ما يضا الواق عدم استنارد اال ا طناخ وي
اإلعاق من التةويالر املالي االجتماعي واالستةقاقار ا ررف()97ر
 -٤األقليات والشعوب األصلية
 -7٢أو ععن املقععررد اصا ع املضميع بقعععااي ا قليععار ايععالت اهتمععام رععاق للمشععارك النضالع
لألقليعار عمليع ا عا القعرارار ،واملسععاواد احل عوخ علععى النعرق االقت ععاري واالجتماعيع ،
والتجور ال معات للممارسعار وال تي عار املمبسسعي الاليمع السعتيضا التمعول اإل عا والل عوي والعديا
راري ااتم ()98ر
 -73وأو ععن أيععاً الن تمشععك احل ومع مع مسععتقل تُضععىن بقعععااي ا قليععار وفقعاً للدسععتور،
وتتمت بوالي و الحيار وموارر واستقاللي وا ة  ،وتولف قود عامل متموع تع ممثلني ععن
ا قليار()99ر
 -٥املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()1٠٠

 -74أو ععى املقععرر اصععاق املضععا حقععوق اإلنسععان للم ععاجرين الن تعععمن سععري الن ععا اشع
تش عريضااا ،ععا ل ع مشععرول قععانون السععلج املضمي ع بضمال ع امل ععاجرين ،اشععياً م عاً م ع املضععايم
الدولي حلقوق اإلنسان()1٠1ر
ل ع ع أمع ععور ،تميفع ععي ور ع ععد عمع ععي وكع ععاالر
 -75وأو ع ععى أيع ع عاً الن تض ع ع ي سع ععري الن ع ععا،
التوليععف ،مععن رععالخ و ع سياسع توليععف شععامل تسععتمد ن مضععايم عاليع  ،وأن تعععمن سععني
وكععاالر التوليععف للعععدمار ال ع تقععدم ا ،ومسععاتلت ا عععن عععدم ا ععجالع ا بواج ااععا ،وو ع
عوابط تععميف عمععي الععوكالت مععن ال اطن/السماسععرد ععم الميفععاميني ومضاق ع الوكععاالر ععم املععررل
هلا()1٠٢ر
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 -76وأو ععى كععذل الال تةع احل ومع امل ععاجرين ععم الميفععاميني نال كمععال أرععم و ق ععر
ف د يممي مم م  ،وأن تج ح ب عورد مم ةيع بعدااي لالحتةعاي ،ال سعيما ابلمسع لألسعر وا طنعاخ
الذين ال يم احتةايه أبداً()1٠3ر
 -77وأو ع ععن اللةم ع ع املضمي ع ع ابلضمع ععاخ امل ع ععاجرين الن ت نع ععي سع ععري الن ع ععا مي ع ع الضمع ععاخ
امل ع ععاجرين ،ع ععن فع ععي الضمع ععاخ ع ععم الميفع ععاميني ،احلع ععح املشع ععارك ا نشع ععج المقابي ع ع وحري ع ع
االنعمام ن المقاابر الضمالي ()1٠4ر
 -78وأبري فريح ا م املتةعدد القجعري أن ععدر الالجئعني السعريالن يني اصعارج ،وال سعيما
اهلمد ،ال ي اخ ك ماً ،وييفي الدع الذي تقدم احل وم لضورا الجوعيع عرورايً ن املشعاكي
املت ععل ابحل ععوخ علععى ا رل والس ع ن وامليععال واملرافععح ال ععةي وو اععح احلال ع املدني ع واسععتضارد
ا مسي ال ت اخ تضوق ج ور نعارد اإلرماج()1٠5ر
 -79وأف ععار فري ععح ا م ع املتة ععدد القج ععري الن ملتمس ع اللة ععوت والالجئ ععني يض ععاملون ،ل ععي
انضععدام نطععار وطععا للةععوت ،مضاملع أل امل ععاجرين ععم الميفععاميني وقععد يتضر ععون لالعتقععاخ واالحتةععاي
وال حيي ،وجي قانون الوافدين وامل اجرينر والحيفن منو ي ا م املتةعدد لشعمبون الالجئعني
أن احل وم ع احلالي ع ت ن ععي احل ععد ا رىن م ععن حي ع اللة ععوت ال ععاليم وتس ععم بوج ععور ط ععالي اللة ععوت
والالجئععني نقليم ععا ،حععني أن احل ومع السععابق قععد اعتقلععن ،نطععار سععضي ا ن احلععد مععن
ت ايعد ععدر ا جانعي ال لعد ،أععداراًك عمد معن ملتمسع اللةعوت والالجئعني واحتةع ا ورحلععت
ب ورد تضسني  ،وهو ما يش ي انت اكاً مل دأ عدم اإلعارد القسري ()1٠6ر
 -8٠وأبععري النريععح القجععري أن الالجئععني وملتمسع اللةععوت مضر ععون لالعتقععاخ واالحتةععاي ن ا
مارسوا أي نشا مدر للدرير ويش ي احل وخ على التضلي والضمي أمرا هاماً لتوفم نقام كر
لالجئععني وملتمس ع اللةععوت ال لععدر ولععن يقلععي ل ع فقععط مععن اعتمععاره علععى الععدع ا ععدور
لل اي الذي ن لون علي من التةويالر املالي واملمبسسار اصمي اصا  ،بي سيتي هل أيععاً
املسععاا بمععات ااتمع الععذي يععوفر هلع احلمايع الاليمع ()1٠7ر و هععذا ال ععدر ،أو ععن منو ععي
ا م املتةدد لشمبون الالجئني الن توفر سري الن ا مللتمس اللةوت والالجئني نم اني الو وخ
ن سوق الضمي واحل وخ على اصدمار التضليمي املتاح على ال ضيد الوطا()1٠8ر
 -81والحععر فريععح ا مع املتةععدد القجععري أن احل ومع قععد شععرعن عمليع نعععارد ا را ع
ال استو علي ا ا ي ر وم ل  ،فإن بطت وتمد اإلرالت تش ي م در قلعحر والحعر أيععاً
دوري نعا ر رع املضيش وتقلل حة املساعدد املقدم للضاادين ،على الر من املساعدد
املقدمع ع جم ععاخ اإلسع ع انر وأب ععري ععرورد نع ععارد ا را ع ع ال راعيع ع ن أ ععةا ا ل ع ع ي ععتم ن
املشررون رارلياً من استئما حياا الج يضي واستضارد فرق كسي الضي ()1٠9ر
 -8٢وأبري فريح ا م املتةدد القجري أن بض املشعررين رارليعاً والالجئعني الضااعدين ال يع اخ
هعذا ال عدر ععن قلقع نيات
عاج اً عن نزار حلوخ راام بس ي عدم مل ي ا را ع ر وأععر
جمموع ع خم ع مععن التضععديالر ال ع أررلععن علععى ق عوانني ا را ع  ،ععا ل ع قععانون حيععايد
سععياق الضس ع رد أو التممي ع لن ع د مععا
ا را ع  ،وشععدر علععى ععرورد تسععوي ممايعععار ا را ع
بضعد احلعر ابلتشعاور مع املعولنني الضمعوميني وااتمضعار املتععررد واملعدافضني ععن احلقعوق املتضلقع
اب را ع ()11٠ر وأو ععن منو ععي ا م ع املتةععدد لشععمبون الالجئععني الن تسععتضرل سععري الن ععا
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التش عريضار والسياسععار واملمارسععار اإلراري ع الوطمي ع املتضلق ع اب را ع مععن أجععي نزععار حلععوخ
 وال سععيما أولئ ع الععذين،راام ع تلععي بنضالي ع احتياجععار املشععررين رارلي عاً والالجئععني الضااععدين
)ر111( تت هل قط فر الو وخ ن أرا الدول
دميو اجلنسية

-6

 الحيف ععن منو ععي ا م ع ع املتة ععدد لش ععمبون الالجئ ععني أن احل وم ع ع أج ععرر ن ععالحار-83
تش عريضي تدرزي ع مععن أجععي مععم ا مسععي للس ع ان عععد ا مسععي ر و كععرر أيع عاً أن لععيالر
التش عريضار املتضلق ع ابملواطم ع تيف ععر أن مش ع ل انض ععدام ا مس ععي ق ععد تس ععتمر أيع عاً ن احل وم ع
 وال ع ععذين س ع ععي قون ب ع ععال جمس ع ععي ل ع ععوال،ال ع ععم تلقاايع ع عاً ا مس ع ععي لألطن ع ععاخ املول ع ععورين نقليم ع ععا
)ر11٢( ل
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