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جتميع بشأن برابدوس
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراععاد روريع
االس ععتضرال ال ععدوري الو ععامير والتقري ععر جمي ع ل للمضلوم ععار ال عواررد ق ععارير هيئ ععار املضاه ععدار
واإلج عراتار اصا ع و مهععا مععأل و اععح ا م ع املتةععدد ار ال ععل  ،وهععو مقععدم ش ع ي مععوج
قيداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لمارر

اثنيا -نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق
() 2( ) 1
اإلنسان
ع ععديح ب ع عرابروق عل ع ععى ا اقي ع ع حق ع ععوق
 -2الح ع ع فري ع ععح ا م ع ع املتة ع ععدد رون اإلقليم ع ع
ع ع ععدق علع ع ععى أي
ا شع ع ععياا وي اإلعاق ع ع ع عع ع ععام  ،)٣(2٠1٣ل نع ع ععأ أكع ع ععد أن ب ع ع عرابروق
مضاهدار رولي أخرى حلقوق اإلنسان أو نض إليها منذ لك احلني()4ر
 -٣وأو ع ع قن ع ع حق ع ععوق الد ع ععي ن ن ع ععر بع ع عرابروق الت ع ععديح عل ع ععى ال و وك ع ععوالر
االختياري ع ال اقي ع حق ععوق الد ععي بو ععان اش عتاك ا ط ععا املناتع ععار املس ععلة  ،وبو ععان بي ع
ا ط ا واستغال ا ط عا الغغعات و املعوار اإلابحيع  ،وبوعان إجعرات قعدا الغال عار ،وعلعى
اال اقي الدولي حلماي مجي ا شياا مأل االخت ات القسعري ،واال اقيع الدوليع حلمايع حقعوق
مجي ع الضم ععا امله ععاجريأل وأف عرار أس ععره  ،وا اقي ع مناهض ع التض ععذي و ععم م ععأل ععرو املضامل ع
أو الضقوبع القاسععي أو الالإنسععاني أو املهينع وبرو وكوهلععا االختيععاري ،وال و وكععو االختيععاري الثععاين
امللةح ابلضهد الدويل اصاا ابحلقوق املدني والسياسي  ،اهلارف إىل إلغات عقوب اإلعدام()5ر
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 -4وأعرب ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى التميي ع ععد امل عرأد عععأل قلقهععا ن م ت ع امل عدع
الضععام قععد ن ععب بضععدم الت ععديح علععى ال و وكععو االختيععاري ال اقي ع القضععات علععى مجي ع أش ع ا
التميي د املرأد ،موماً إىل أن لك سيتدل إنوات آليار إ افي ()6ر
 -5وأشارر من م ا م املتةدد للتبيع والضلع والثقافع (اليونسع و) إىل أن بعرابروق ،عنعد
ععديقها علععى الضهععد الععدويل اصععاا ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعي ع والثقافي ع  ،أبععدر ظ عاً
على املارد  )2(1٣املتضلقع إعمعا احلعح التضلعي ر واقتحع اليونسع و وعةي بعرابروق علعى
سة ظ ها()7ر
 -6وأو ع م و ععي ا مع املتةععدد السععامي لوععنون الالجئععني (م و ععي شععنون الالجئععني)
ن نض برابروق إىل ا اقي ععام  1951اصا ع بو ع الالجئعني وبرو وكوهلعا لضعام )8(1967ر
وأن ن ر سة ظ ها على ا اقي عام  1954املتضلق بو ا شياا عدمي اقنسي ،
و الت ديح على ا اقي عام  1961املتضلق خب ض حاالر انضدام اقنسي ()9ر
 -7والح فريح ا م املتةدد رون اإلقليم أنأ على الر مأل عدم وجيعأ بعرابروق رععود
راام إىل آليار اإلجعراتار اصا ع وععدم اسعتةابتها لدلغعار هعذ الليعار للقيعام بع ةرد رةيع ،
فع ن احل ومع قععد ضاونع مع املقععررد اصا ع السععابق املضنيع ابلضنععأ ععد املعرأد وأسععغابأ وعواقغععأ،
السيدد رشيدد ماجنو ،خعال تةراعا إىل بعرابروق يعوم  2٠و 21نيسعان/أبريي  2٠15إطعار
ال ةرد الدراسي اليت قام هبا عام  2٠15إىل مندق الغةر ال ارييب()1٠ر
 -8والح ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى التميي ع ععد امل عرأد ابر يععا موععارك ب عرابروق
ن يذ أهداف التنمي املستدام وإنوات آلي جديدد لتةقيح لك ا هداف()11ر
 -9والحع فريععح ا مع املتةععدد رون اإلقليمع أن بعرابروق قععد ضاونع مع م و ععي ا مع
املتة ععدد الس ععامي حلق ععوق اإلنس ععان و مه ععا م ععأل وك ععاالر ا مع ع املتة ععدد جم ععايل بن ععات الق ععدرار
واملس ععاعدد التقنيع ع فيم ععا ع عص إع ععدار ق ععارير حق ععوق اإلنس ععان ،وإنو ععات آلي ععار وطنيع ع ل ب ععال
واملتابضع  ،واملوععارك مغععاررار جملععس حقععوق اإلنسععان واملغععاررار الوطنيع  ،واال ععدالب نوععد
مت ل حبقوق املرأد والد ي وا شياا وي اإلعاق ()12ر

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()1٣

 -1٠أعرب ع قن ع حقععوق الد ععي عععأل قلقهععا ن أج ع اتً م ععأل التو عريضار الوطني ع  ،وال س ععيما
التو عريضار املتضلق ع بتضريععأ الد ععي ،وإرارد قضععات ا حععدال ،والضنععأ ععد ا ط ععا واحلضععان ،
ُواتَم م ا اقي حقوق الد ي()14ر وأفار فريح ا م املتةدد رون اإلقليم ن احل وم ضمي
على و وريضار رم إىل التضغم عأل بضض مغارئ وأح ام اال اقي املذكورد()15ر
 -11وأو ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى التميي ع ععد امل عرأد ن نو ع ب عرابروق منسس ع
وطني ع مسععتقل حلقععوق اإلنسععان ،وفق عاً للمغععارئ املتضلق ع ملرك ع املنسسععار الوطني ع لتض ي ع و اي ع
حقععوق اإلنسععان (مغععارئ ابريععس) ،وأن لِّ َ هععا بواليع ض يع حقععوق املعرأد و ايتهععا ،كمععا أو ع
اللةن ن سها ن يُدرج م ت أمني امل ا من عوراً جنسعانياً أعمالعأ( )16وأو ع قنع حقعوق
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الد ي إنوات آلي حمدرد لر د حقوق الد ي ،إما راخي م ت أمني امل عا أو بوع ي من عي
عنأ ،لتلق الو اوى مأل ا ط ا والتةقيح فيها ومضاقتها بدريق راع الد ي()17ر

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

()18

 -12أعربع اللةنع املضنيع ابلقضععات علععى التمييع ععد املعرأد عععأل قلقهععا إتات عععدم وجععور قععانون
بو ععان املس ععاواد بع ععني اقنسع ععني أو أي و ع عريضار ش ععامل بو ععان م افة ع ع التميي ع ع  ،وعع ععدم ح ع ععر
املععارد  ) ()1(2٣مععأل الدسععتور للتميي ع علععى أسععاق نععوب اقععنس()19ر وأو ع اليونس ع و ن
ستضرل برابروق ضريأ التميي الوارر الدستور وأن ِّ
ضدلأ بغيع وسعي نداقعأ ليوعمي التمييع
على أسعاق اإلعاقع واحلالع ال عةي ()2٠ر والحع فريعح ا مع املتةعدد رون اإلقليمع أن احل ومع
ب ععدر ععيا وعريضار بوععان م افةع التمييع غدع حقععوق الضديععد مععأل ال ئععار املهموع  ،ملععا
فيها ا شياا وو اإلعاق  ،ل أل ليس هناك ما يعد علعى أن املثليعار واملثليعني وم روجع امليعي
اقنس ع ومغععايري اهلوي ع اقنسععاني وحععامل ع ار اقنسععني سععيتمتضون ابحلماي ع ملوج ع هععذ
التوريضار()21ر
 -1٣وأعرب ع قن ع حقععوق الد ععي عععأل قلقهععا إتات اسععتمرار التميي ع ععد ا ط ععا املهععاجريأل
وا ط ععا وي اإلعاقع ع ر وحثع ع بع عرابروق عل ععى ععمان التن ي ععذ ال ام ععي للقع عوانني القاامع ع ار
ال ل اليت ظ ر التميي  ،بدرق منها ض يع عالر ثقيعأ اقمهعور معأل أجعي الت عدي للمواقعأ
االجتماعيع ع الس ععلغي ج ععا ه ععنالت ا ط ععا ()22ر وق ععدم اليونسع ع و و ععيار اايلع ع فيم ععا يتضل ععح
اب شياا وي اإلعاق ()2٣ر
 -14وأو ع ع اللةن ع ع املضني ع ع ابلقض ععات عل ععى التمييع ع ععد املع عرأد ن ضع ع ت بع عرابروق فهمه ععا
للمسععاواد ال ضلي ع بععني امل عرأد والرجععي()24ر وأن ععي املسععاواد احلقععوق وال ععرا للنسععات الل عواي
يواجهأل أش االً متداخل معأل التمييع  ،وال سعيما املهعاجرار والنسعات املنتميعار إىل أقليعار رينيع ،
واملثليار وم روجار امليي اقنس ومغايرار اهلوي اقنساني ()25ر
 -٢التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()26

 -15أفععار فريععح ا مع املتةععدد رون اإلقليم ع ن ب عرابروق ب ععدر ن يععذ خد ع إ ااي ع اععدف
إىل النهعول ابلتنميع االقت عاري واالجتماعيع املسععتدام  ،كمعا يتضععب مععأل اسعتا يةي الغلععد بوععان
النمو والتنمي لل تد )27(2٠2٠-2٠1٣ر
 -16وأو ع ع اللةنع ع املضنيع ع ابلقض ععات عل ععى التمييع ع ععد املع عرأد ن ععدرج بع عرابروق من ععوراً
جنسععانياً وا ععةاً السياسععار وخدععع الضمععي الوطني ع املتضلق ع بتغععم املنععا والت ععدي لل عوارل
واحلد معأل امليعاطر ،العيت سعتهدف النسعات لعيس فقعع كضعةاة وإ عا أيضعاً كموعاركار نوعيدار
يا هذ السياسار و ن يذها()28ر
GE.17-19306
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 -17وأعرب اللةن ااا عأل قلقها أيضاً ن سياسار وقواعد السري املالي املتضلقع إبعال
الوععركار عععأل رخلهععا ورف ع عرااغها قععد ععنير اي عماً سععلغياً قععدرد الععدو ا خععرى علععى حوععد
أق ععى ق ععدر م ععأل املع عوارر املتاحع ع إلعم ععا حق ععوق املع عرأد ،وال س ععيما ال ععدو ال ععيت تق ععر أ ع عالً إىل
اإلي عرارار()29ر وأو ع ن ج ععري ب عرابروق قييم ععار مس ععتقل و و ععاركي وروري ع مل عا لسياس ععااا
املتضلق ع ابلس عري املالي ع و عراا الوععركار مععأل آ ر تةععاوت احلععدور اإلقليمي ع علععى حقععوق امل عرأد
وعلى املساواد ال ضلي بني املرأد والرجي()٣٠ر

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

()٣1

 -18الحع فريععح ا مع املتةععدد رون اإلقليمع أن التوعريضار املقتحع إللغععات عقوبع اإلعععدام
اإلل امي ما تالع مضلققع ر و ععام  ،2٠15رعمع احل ومع اجتماععاً إقليميعاً ملمثلع احل ومعار
بوععان حال ع عقوب ع اإلعععدام مندق ع الغةععر ال ععارييب وشععارك في عأر كمععا ععدع احل وم ع حلق ع
عم ععي للتوعي ع بو ععان عقوب ع اإلع ععدام س ععتُضقد برعاي ع ا م ع املتة ععدد ،ورراس ع استق ععااي بو ععان
املواقأ إتات عقوب اإلعدام برابروق()٣2ر
 -19وأف ع ععار فري ع ععح ا مع ع ع املتة ع ععدد رون اإلقليمع ع ع ن اعت ع ععداتار الو ع ععرط ال ع ع ع ا موع ع ع ل
مدروح ع ع ر ف ع ع ع ع ععام  ،2٠17ظه ع ععر أكث ع ععر م ع ععأل ش ع عريع في ع ععديو واح ع ععد عل ع ععى وس ع ععااع التوا ع ععي
االجتمععاع ي ععور اعتععداتار الوععرط علععى أشععياا أمععاكأل عام ع ر ويوععم ال ريععح أيض عاً إىل
ااععام عععدر مت ايععد مععأل أف عرار الوععرط و ععوقي ه بسععغ اعتععدااه علععى أش عياا حمتة ع يأل لععدى
الوععرط وبسععغ ار ععاهب عمليععار قتععي ععم قانوني ع ر وقععد شععارك بضععض أفعرار الوععرط بععر م
للتدري على حقوق اإلنسان ،وأعلن احل وم ع مها على إرخا ن ام التسةيالر ال يديويع
وال و ي السعتةواابر الوعرط  ،وهعو معا بعدأ ابل ضعي علعى أسعاق جعرييب ععدر قليعي معأل مراكع
الورط ()٣٣ر
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()٣4

 -2٠أش ععارر قنع ع حق ععوق الد ععي إىل أن بع عرابروق ب ععدر مراجضع ع ن امه ععا اص ععاا بقض ععات
ا حععدال ،بدععرق منهععا ععيا موععروب قععانون بوععان قضععات ا حععدال()٣5ر والح ع فريععح ا م ع
املتة ععدد رون اإلقليم ع ع أن مو ععروب ه ععذا الق ععانون يه ععدف إىل ض ععديي أح ععام ق ععانون ا ح ععدال
اقععا ني وقععانون املععدارق ال ععناعي اإل ععالحي ()٣6ر وأعربع قنع حقععوق الد ععي أيضعاً عععأل ابلع
قلقهععا ن سععأل املسععنولي اقنااي ع  ،وإن ُرفِّع إىل  11سععن  ،ي ععي مني ض عاً ،و ن ا ط ععا الععذيأل
يغلغون مأل الضمر  16سن أو أكثر يضاملون وحياكمون على أهن ابلغعون()٣7ر كمعا أعربع اللةنع
عععأل قلقهععا إتات إم اني ع احل ع علععى ا ط ععا بسععل احلري ع ل عتار طويل ع بسععغ ج عراا ظععاهر
احل ععا  ،وحثع ع اللةنع ع بع عرابروق عل ععى و ععةي اي ععا ععدابم بديلع ع لالحتة ععات ،حيثم ععا أم ععأل،
و مان أال يُستيدم االحتةات إال كةعي معال أخعم و ق عر فعتد ا نع وأن يُراجع علعى أسعاق
منت بغي وق أر كما حث اللةن برابروق على إلغات ايا جراا ظاهر احلا كاسعاق لسعل
حري ا ط ا ()٣8ر
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 -21والح ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى التميي ع ععد امل عرأد بتقععدير مو عارك ب عرابروق
موع ععروب علع ععى ندع ععاق املندق ع ع لتةسع ععني إم اني ع ع اللةع ععوت إىل القضع ععات ،وال سع ععيما ل ع ععا امل ع عرأدر
والح ع أيض عاً اصدععع الراميع إىل إنوععات حم م ع ل سععرد ار والي ع قضععااي علععى ندععاق اق يععرد
كمله ععا للن ععر املس ععااي املتضلق ع ابلت يغ ععار ا س عري عل ععى مس ععتوي حم م ع ال ععلب واحمل م ع
الضليععار ععم أن اللةن ع وععضر ابلقلععح إتات عععدم ك اي ع امل عوارر املي ع لن ععام الضدال ع  ،والقواعععد
اإلجراايع املرهقع للغايع  ،والعتاك ال غععم للقضععاة ،وحععاالر التععاخم الوععديد مضاقع القضععاة،
والق ععدرد احمل ععدورد للو ععرط واحمل ععاك عل ععى مضاقع ع الوع ع اوى املقدمع ع م ععأل النس ععات بو ععان الضن ععأ
اقنس ععاين بدريقع ع راعع ع االعتغ ععارار اقنس ععاني  ،وع ععدم وج ععور حم مع ع متي ع ع بو ععان ق ععانون
ا سرد()٣9ر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 -22أفارر اليونس و ن برابروق سأل بضعد قعانو ً بوعان حريع اإلععالم ،علعى العر معأل
بععدت ععيا موععروب قععانون مععأل هععذا القغيععي عععام )4٠(2٠٠8ر وأفععارر أيضعاً ن التوععهم ،ملععا
يو ععمي الق ععذف ،ال يع ع ا جرميع ع جناايع ع يضاقع ع عليه ععا ابلس ععةأل مل ععدد ععي إىل  12ش ععهراً(،)41
وأو ع ب عرابروق بوقععأ جععرا التوععهم وإرراجععأ قععانون مععدين( )42والن ععر ض ي ع اسععتقاللي
ن ام رخيص الغث ،وفقاً للمضايم الدولي ()4٣ر
 -2٣وأعرب اللةن املضني ابلقضات على التميي عد املعرأد ععأل قلقهعا ن املعرأد ال ع ا اثلع
متثع ععيالً ع ععضي اً إىل حع ععد كغع ععم علع ععى مسع ععتوى ع ععن الق ع عرار ال ملع ععان و احل وم ع ع و السع ععلك
الدبلوماس ع بس ععغ املواق ععأ القاام ع عل ععى س ععلد الرج ععي وع ععدم وج ععور ععدابم فضال ع مث ععي ن ععام
للة ععص القانونيع أو ن ععام للت ععافن التضيينععار السياسععي  ،وقلع فععرا الو ععو إىل الوععغ ار
السياسي  ،وعدم ك اي بنات قدرار النسات جما مهارار القيارد السياسي ()44ر
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()45

 -24أفعار فريعح ا مع املتةععدد رون اإلقليمع وم و عي شععنون الالجئعني ن بعرابروق ال ع ا
بلداً م َدراً ل ط ا املضر ني لالجار رال االسعتغال اقنسع وبلعد مق عد للرجعا والنسعات
وا ط ععا املضر ععني لالجععار عرال االسععتغال اقنس ع والضمععي اق ع ي()46ر والح ع اللةن ع
املضني ابلقضات على التميي د املرأد أن هذا يرج إىل ار اب مضدالر الغدالع و ايعد مسعتوةر
ال قر و ضأ ن يذ التوريضار املتضلق مل افة االجار ابلغور()47ر وأعرب قنع حقعوق الد عي
عععأل قلقهععا إتات ار ععاب مسععتوى االجععار الععداخل اب ط ععا ()48ر والحع فريععح ا مع املتةععدد رون
اإلقليمع عععدم سععةيي أي عمليععار وقيععأ بسععغ االجععار ابلغوععر منععذ عمليع التوقيععأ الرايسععي
الععيت ج ععرر ع ععام  2٠1٣ومشل ع الضديععد مععأل املوععتغأ فععيه ومععأل الض ععةاة ،بي ععد أن احل وم ع
اعتفع بوجععور هععذ املمارسع ر وين ععر جملععس الوععيو حاليعاً إرخععا ضععديالر علععى عععدر مععأل
موعاري القعوانني ،ملعا فيهععا موعروب قععانون اهلةععرد ( ضعديي) لضععام  ،2٠16وموعروب القععانون املتضلععح
ب ععندوق اسععترار ا ععو اإلجرامي ع لضععام  2٠16والرام ع إىل وععديد الضقععوابر امل رو ع علععى
مأل ُغدوا وه يهربون أشيا اً ع برابروق أو إليها()49ر
 -25وأفععارر م و ععي شععنون الالجئععني ن قععانون م افةع االجععار اب شععياا ،الععذي أقععر
ال ملععان عععام  ،2٠16يععدخي حيع الن ععا بضععدر و كععرر أن هععذا القععانون ي تقععر إىل عقععوابر
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لررب اقرمي  ،وال ينص ظديداً على إاتحع ال ر ع للضعةاة إلجعرات ال ةو عار
ارم ملا ي
اليت مت أل مأل ظديده كاشياا قد حيتعاجون إىل االهتمعامر ومع لعك ن قوهع امل و عي بو ع
مغارئ وجيهي رةي رك على الضةاة ك يسعتيدمها املوظ عون لتةديعد هويع عةاة االجعار
و ععايته ومالحق ع مععر يب جرمي ع االجععارر وشععةض امل و ععي ب عرابروق علععى اعتمععار إج عراتار
حم ععدرد ل ة ععص ملتمس ع اللة ععوت والالجئ ععني ال ععذيأل ق ععد ي ون ععون ععةاة لالج ععار ،ومن ع رحي ععي
ةاة االجار الذيأل قد حيتاجون إىل احلماي الدولي ()5٠ر
 -26وأعرب اللةن املضني ابلقضات على التميي عد املعرأد ععأل قلقهعا إتات التعاخم اعتمعار
السياس ع الوطني ع مل افة ع االجععار اب شععياا ،ورليععي السياسععار واإلج عراتار املتضلق ع حبماي ع
ععةاة االج ععار ال ععذي ك ععان قي ععد املناقو ع من ععذ ع ععام 2٠٠8ر وأو ع اللةن ع ب عرابروق إنو ععات
مالجع ومراكع أتمعار م قرسع للنسعات الضعةاة ععون اولع وجمهع د بوع ي كعاف ،و عوفم بعرام
إلعععارد اإلرمععاج ،وفععرا بديلع لتوليععد الععدخي للنسععات ععةاة االجععار ،وبعرام سععاعد علععى ععرك
الغغات للنسات الرا غار لك()51ر
 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()5٢

 -27أعربع قنع حقععوق الد ععي واللةنع املضنيع ابلقضععات علععى التمييع ععد املعرأد عععأل قلقهمععا
نععأ علععى الععر مععأل أن احلععد ا را القععانوين لسععأل الع واج هعو  18سععن للمعرأد والرجععي علععى حععد
س عوات ،ي ععي مععأل املم ععأل تواج ا ط ععا الععذيأل عتاو أعمععاره بععني  16و 17سععن ملوافق ع مععأل
والديه ()5٣ر
 -28وأو قنع حقعوق الد عي ن ضع ت بعرابروق وعةيضها ورعمهعا للرعايع الغديلع ار
طععاب أسععري قميع ا ط ععا احملععرومني مععأل رعايع الوالععديأل ،رون متييع  ،وأن متعنب ا سععغقي للرعايع
ار الدععاب ا سععري علععى الرعاي ع املنسسععي ر وأو ع أيض عاً بتي ععيص م عوارر كافي ع وخععدمار
طغي ون سي و ضليمي ملراك الرعاي الغديل ومنسسار اي الد ي ار ال عل معأل أجعي يسعم
إعارد اهيي ا ط ا املقيمني فيها وإعارد إرماجه اجملتم ()54ر
 -29وأعرب اللةن ن سها عأل قلقها ن برابروق ال دغح إال التغع السعري ،ولعذلك لعيس
تغّن احلعح مضرفع والديعأ الغيولعوجينير وأو ع بعرابروق ابحلعرا علعى أن عي
لدى الد ي امل ق
تغّن مضرف أ ولأ ووالديأ الغيولوجيني()55ر
وريضااا حح الد ي امل ق
 -٣٠وأعرب اللةن املضني ابلقضات على التمييع عد املعرأد ععأل قلقهعا إتات ععدم وعع النسعات
إم اني االحت اظ ةااهأل الضاالي السعابق للع واج ،وأو ع اللةنع بعرابروق إ كعات العوع
وف النسات بوعان هعذ اإلم انيع ر وأو ع أيضعاً ن ضعا بعرابروق ظعاهرد هعرو ال تيعار
مأل املن وإجرات رراس بوان هذ ال اهرد ملضاق أسغاهبا اقذري ()56ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()57

 -٣1الح ع قنع خع ات من مع الضمععي الدوليع املضنيع بتدغيععح اال اقيععار والتو ععيار عععدم
وجور أي إطار وريض يدع احلح املساواد ا جر بني الرجي واملرأد ععأل الضمعي ي القيمع
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املتساوي  ،وطلغ إىل احل وم أن رق هذا احلعح ريسعاً كعامالً التوعريضار()58ر وأ عدرر
اللةن املضني ابلقضات على التميي د املرأد و عيار اايلع ()59ر وأكعد فريعح ا مع املتةعدد رون
اإلقليم أن النسات ي سنب أقي مأل الرجا ()6٠ر
 -٣2والح ع قنع خع ات من مع الضمععي الدوليع ال ععي املهع ال غععم بععني اقنسععني ،حيععث
ينة ععر عمععي النسععات ب ععورد أساسععي جمموعع حمععدورد مععأل املهععأل()61ر والح ع اللةنع املضنيع
ع وف
ابلقضععات علععى التميي ع ععد امل عرأد بقلععح ار ععاب مضععد الغدال ع بو ع ي ععم متناس ع
النس ععات ،ومترك ع ع النس ععات الوظ ععااأ املني ض ع ع ا ج ععر القد ععاعني الرة ع ع و ععم الرة ع ع ()62ر
والح فريح ا م املتةدد رون اإلقليمع أيضعاً أنعأ علعى العر معأل بلعو النسعات مسعتوةر أعلعى
ب ثععم التضلععي الضععايل ،ف ع ن لععك ُْحيععدل ظععوالً كغععماً رخععو النسععات سععوق الضمععي أو
ن القرار()6٣ر
قياري أو منا
ح وهلأل على رخي أعلى أو منا
 -٣٣والح فريح ا م املتةدد رون اإلقليم أن احل وم ضع أي بعرام إ عافي لتيسعم
احل ععو عل ععى اص ععدمار ا ساس ععي أو لتهيئع ع ظ ععروف عم ععي عارلع ع للضم ععا املنع ع ليني أو الضم ععا
املهععاجريأل()64ر وطلغع قنع خع ات من مع الضمععي الدوليع إىل احل ومع ايععا خدعوار لرفع احلععد
ا را جععور الضمععا املنع ليني و ععمان االععتاف ابملهععارار الالتمع للضمععي املنع يل و قييمهععا علععى
ععو من ععأ ورون أي ظي ع جنسععاين عنععد ظديععد مضععدالر احلععد ا را ل جععورر وطلغ ع قن ع
خع ات من مع الضمععي الدوليع أيضعاً إىل احل ومع أن غععني مععا إ ا كععان رععري الن ععر اعتمععار حععد
أرا وط ل جور()65ر
 -٣4وأعرب قن خ ات من م الضمي الدولي عأل أملها أن ُعتقيذ دابم إلعارد الن عر
فععروب مععأل قععانون النقععي الغةععري ،بغي ع ععمان عععدم فععرل عقععوابر ابلسععةأل م ع الضمععي اإلل ام ع
النتهععاك انضععغام الضمععي ،و أن تيععذ احل وم ع التععدابم الالتم ع ملواتم ع التو عريضار م ع ا اقي ع
إلغات الضمي اق ي ،لضام ( 1957رق )66()1٠5ر
 -٣5وأشارر قن خ ات من م الضمي الدولي إىل ما قدمتأ إىل احل وم مأل طلغعار لتضعديي
ال رب  4مأل قعانون ا معأل ا فضعي لضعام  ،192٠العذي يعنص علعى أن أي شعيص ينتهعك عمعداً
عقععد خدمع أو وظيععأ ،وهععو يضلع أن لععك قععد يضع ِّعرل عقععارار أو اتل ععار شي ععي لليدععر،
يضاقع ابلغرامع أو ابلسععةأل ملععدد ععي إىل ياليع أشععهر ،وأو ععة اللةنع أنععأ ينغغع أال ُ ععرل
أي عقععوابر جنااي ع علععى عامععي لقيامععأ إ عرا سععلم  ،وأن عأ ينغغ ع أال ُ ععرل ععدابم السععةأل
أو رامععار مثععي هععذ احلععاالر()67ر والح ع اللةنع ن سععها أن قععانون حقععوق الضمععي ،الععذي
أُقِّع عر ال مل ععان وه ععو انت ععار اإلع ععالن عن ععأ ،ال يع عوفر احلمايع ع إال ح ععاالر ال ععي بس ععغ
االنتمات النقايب ،كما أنأ يق ر لك احلماي على املعوظ ني العذيأل عملعوا ابسعتمرار ل عتد يعد ععأل
س ععن واح ععددر وأش ععارر اللةنع ع إىل ععرورد دغي ععح إج عراتار كافيع ع للةماي ع م ععأل أعم ععا التميي ع
بسغ االنتمات النقايب بغض الن ر عأل فتد الضمي()68ر
 -٢احلق يف مستوى معيشي الئق

()69

 -٣6أعربع اللةنع املضنيع ابلقضععات علععى التمييع ععد املعرأد عععأل قلقهععا ن ععدابم التقوععأ،
ملا فيها ي يضار املي اني الرامي إىل خ ض الديون ،قد أيرر ايعماًكغعماً الع ام االجتماعيع ،
و ن الضراا التناتلي مثي ريغ القيم املضعاف و عريغ املسعنولي االجتماعيع الوطنيع قعد أيعرر
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النس ععاتر وأعرب ع اللةن ع ع ععأل قلقه ععا ب ع خا ع إتات ار ععاب مض ععد
بو ع ي ععم متناس ع
انتوععار ال قععر ا سععر املضيوععي الععيت رأسععها نسععات ،وأو ع ن وا ععي بعرابروق ض يع براجمهععا
ع وف ا سععر املضيوععي الععيت رأسععها نسععات()7٠ر وأفععار فريععح
مل افة ع انيععث ال قععر ،وال سععيما
ا مع املتةععدد رون اإلقليم ع ن  4٠املاا ع ا شععد فقععراً مععأل ا سععر املضيوععي ب عرابروق ه ع
أكثععر احتمععاالً أيضعاً ن ععغب أُسعراً رأسععها نسععات()71ر والحع كععذلك أن لععدى املعرأد فر عاً أقععي
للة و على ا را وحياتاا()72ر
 -3احلق يف الصحة

()7٣

 -٣7الح اللةن املضني ابلقضات على التمييع عد املعرأد بقلعح االفتقعار إىل ثقيعأ شعامي
يتناس ع م ع الضمععر جمععا ال ععة واحلقععوق اقنسععي واإلجنابي ع  ،ملععا لععك السععلوك اقنس ع
املس ععنو  ،واالفتق ععار إىل خ ععدمار ن ععي ا س ععرد ،وار ععاب مس ععتوى االحتياج ععار ععم امللغق ععاد إىل
وسععااي من ع احلمععي لععدى النسععات وال تيععار()74ر وأعرب ع قن ع حقععوق الد ععي عععأل قلقهععا مععأل أن
ي ع ععنري ه ع ععذا ال ع ععنقص املضلوم ع ععار واص ع ععدمار إىل ار ع ععاب مض ع ععدالر احلم ع ععي واإلجه ع ععال ب ع ععني
املراهقععار ،واإل ععاب ب ععموق نقععص املناع ع الغو عري ()75ر وأو ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى
التميي ع ععد امل عرأد أيض عاً ن ِّ
ظسع عأل ب عرابروق س ععغي احل ععو عل ععى املضلوم ععار املتضلقع ع ابل ععة
واحلقعوق اقنسعي واإلجنابيع ل عا النسعات وال تيععار املثليعار وم روجعار امليععي اقنسع ومغععايرار
اهلويع اقنسععاني وحععامالر ع ار اقنسععني ،و ععدري الضععاملني اجملععا الدععيب علععى االسععتةاب
الحتياجااأل ال ةي اصا ()76ر
 -٣8وأعرب ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى التميي ع ععد امل عرأد عععأل قلقهععا إتات انتوععار فععموق
نقص املناع الغوري /اإليدت بني النسات()77ر وأفار فريح ا م املتةدد رون اإلقليم نأ إطعار
ب ععر م ج ععب ملنع ع انتق ععا ال ععموق م ععأل ا م إىل الد ععي ،لق ععى ععو  9٠املاا ع م ععأل احلوام ععي
امل ععاابر ب ععموق نقععص املناعع الغوعري الضععالج املضععار لل موسععار الض وسع أينععات احلمععي للةععد
مأل انتقا ال موق مأل ا م إىل الد ي()78ر
 -٣9وأعرب قن حقوق الد ي ععأل قلقهعا إتات ايعد اسعتهالك ا ط عا واملعراهقني لل ةعو
ن ضا بعرابروق حعاالر ضعاط امليعدرار وال ةعو بدعرق منهعا ويعد
وامليدرار ،وأو
ا ط ععا وامل عراهقني ملضلوم ععار رقيق ع ومو ععوعي  ،و ضلععيمه مه ععارار احلي ععاد اليومي ع فيمععا يتضل ععح
ابلوقايع مععأل ضععاط املعوار امليععدرد ،ملععا فيهععا التغع وال ةععو  ،و ععوفم خععدمار املتنععاو ومراعيع
الحتياجار الوغا لضالج إرمان امليدرار واحلد مأل أ رار ()79ر
 -4احلق يف التعليم

()8٠

اإلطع ععار
 -4٠أعرب ع ع اليونس ع ع و ع ععأل قلقهع ععا إتات غدي ع ع احل ععح التضل ععي ب ععورد ععضي
الق ععانوين ال ععوط  ،وأو ع ع ب ععدعود بع عرابروق ،س ععياق اإل ععال الدس ععتوري املقغ ععي ،إىل إرراج
أح ام رحي بوان احلح التضلي ()81ر
 -41وأعرب ع قن ع حقععوق الد ععي عععأل قلقهععا ن عععدرا كغععماً مععأل الر ع وا ط ععا ال ععغار
ما تالوا ينت رون التسةيي رور احلضان الضام ر وأو ع ن ضع ت بعرابروق اقهعور الراميع إىل
ظسني فرا احل و على الرعاي والتضلي اقيديأل مرحل الد ول املغ رد()82ر
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 -42والح ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى التميي ع ععد امل عرأد بتقععدير ار ععاب مضععد اإلملععام
ابلقعراتد وال تابع بععني النسععات ورحغع بتةقيععح الت ععافن بععني اقنسععني مععرحليت التضلععي االبتععداا
ع وف املراهق ععار
والث ععانوير ععم أهن ععا أعرب ع ع ععأل قلقه ععا إتات ار ععاب مض ععدالر التس ععر
املرحل ع الثانوي ع بسععغ احلمععي املغ ععر كثععم مععأل ا حيععان ،وعععدم وجععور سياس ع م توب ع بوععان
الدالغعار احلوامعي املعدارق ،والدععرر اإلجغعاري لل تيعار احلوامعي مععأل املعدارق بضعد سسع أشععهر
مععأل احلمععي وعععدم ايععا ععدابم لضععمان الضععورد إىل املدرس ع والغقععات فيه عا بضععد الععوالردر وأو ع
اللةن ن ضتمد برابروق سياس م توب لضمان بقات النسات وال تيار احلوامي املدارق بضعد
الو ععهر اص ععامس م ععأل احلم ععي ،وإم اني ع ع ععورد ا مه ععار الو ععاابر إىل املدرس ع بض ععد ال ععوالرد()8٣ر
وقدم قن حقوق الد ي و ي اايل ()84ر
 -4٣وأعرب اللةن املضني ابلقضات على التميي عد املعرأد ععأل قلقهعا أيضعاً إتات متركع النسعات
وال تيععار ميععاريأل الدراسع الععيت اععيمأل عليهععا اإل ل قليععدةً ونقععص متثععيلهأل جمععاالر الضلععوم
ن عتيلص بعرابروق معأل القوالع النمديع السعلغي
والت نولوجيا واهلندس والرة يارر وأو
واحل عواج اهلي لي ع الععيت ظععو رون التةععاق ال تيععار مليععاريأل التضلععي ععم التقليدي ع  ،و ن سععدي
املوورد املهني لل تيار وال تيان فيما ص املسارار الوظي ي م التقليدي ()85ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة
 -١املرأة

()86

 -44أعرب ع اللةن ع املضني ع ابلقضععات علععى التميي ع ععد املعرأد عععأل قلقهععا إتات اسععتمرار املواقععأ
املواقع ععأ املتةع ععذرد القاام ع ع علع ععى سع ععلد الرجع ععي والقوال ع ع النمدي ع ع التميي ي ع ع فيمع ععا ع ععص أروار
ومسععنوليار امل عرأد والرجععي ،اععا يععدا غضي ع امل عرأد ا سععرد و اجملتم ع ()87ر وأعرب ع اللةن ع عععأل
قلقهععا أيض عاً ن املععارد  ) ()٣(2٣مععأل الدسععتور ال ظم ع امل عرأد مععأل التميي ع فيمععا يتضلععح ابلتغ ع
وال واج والدالق والدفأل ونقي املل ي بضد الوفعاد و عم لعك معأل املسعااي املت عل بقعانون ا حعوا
الوي ي ()88ر
 -45وأعرب اللةن ن سها ععأل قلقهعا إتات ار عاب مضعد انتوعار الضنعأ اقنسعاين عد املعرأد،
وال سع ععيما الضنع ععأ املن ع ع يل واقنس ع ع  ،الع ععذي ال ي ع ع ا مقغع ععوالً مع ععأل الناحي ع ع الثقافي ع ع وال يغلق ع ع عنع ععأ
إال قليالً ،وإتات االفتقار إىل بيا ر إح ااي م ن حس الضمر والضالق بني الضةي واقاين،
وع ععدم وج ععور مالجع ع للنس ععات ععةاة الضن ععأ اقنس ععاينر وأعربع ع اللةنع ع ع ععأل قلقه ععا أيضع عاً إتات
التق ععارير الع ععيت وع ععم إىل اي ععد ع ععدر ح ععاالر قت ععي اإل ل( ،)89وأف ععار فريع ععح ا م ع ع املتة ععدد رون
عععام  2٠16قععانون ضععديي الضنععأ املن ع يل (أوامععر احلماي ع )،
اإلقليم ع ن احل وم ع قععد سععن
الذي ي ِّ
وس نداق ضريأ الضنأ املن يل ويسمب فرار الوعرط إ عدار أوامعر احلمايع علعى ال عور
ورخو املنات رون أوامر وقيأ وأخذ ا سلة مأل اقناد املوتغأ هب ر ل عأل حع الن ال يوجعد
ضريععأ وا ععب للضنععأ ععد امل عرأد بو ع أ فض عالً جنسععانياً من عالً عععأل الضنععأ راخععي ا سععرد أو
الضنععأ ا سععري أو املن ع يلر وعععالود علععى لععك ،ال ُحيععاك علععى حععاالر الضنععأ اقنس ع والضنععأ
املن ع يل ععد امل عرأد إال إ ا وجه ع الضععةي ام عاً()9٠ر وقععد أسععهم وحععدد التععدخي الن اعععار
ا سعري  ،الععيت أنوععااا قععود شععرط بعرابروق املل يع عععام  ،2٠1٣ظسععني مجع الغيععا ر عععأل
حععاالر الضنععأ املنع يل و تةرد اإلبععال عنهععا()91ر ل ععأل هععذ الوحععدد ال ضع سععوى عععدر قليععي
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مع ععأل املع ععوظ ني و تقع ععر إىل مع ععا ي ع ع مع ععأل املضع ععدار ورع ع ع
الغيا ر()92ر

نولوجيع ععا املضلومع ععار وأروار مج ع ع

 -46وأفععار فريععح ا م ع املتةععدد رون اإلقليم ع ن التةععر اقنس ع ععم مض عقرف علععى وجععأ
م ان الضمي ظي مضلقعاً منعذ
التةديد القانون وأن موروب قانون م افة التةر اقنس
س ععنوار عدي ععدد ،عل ععى ال ععر م ععأل رع ع احل وم ع ل ععأ()9٣ر وال وج ععد آلي ع قم ع و قي ععي الغي ععا ر
املتضلق حبوارل التةر اقنس  ،وم لك هنعاك تةرد العوع الضعام بوعان هعذ املسعال ()94ر
وأف ععار فري ععح ا م ع املتة ععدد رون اإلقليم ع أيض عاً ن ععأ عل ععى ال ععر م ععأل ار ععاب مض ععدالر التة ععر
القدععاعني اصععاا والضععام ،ي ععي عععدر احلععاالر املغلع عنهععا رةيعاً قلععيالً بسععغ اصععوف
اقنسع
()95
مأل االنتقام وانضدام سغي االنت عاف ر وطلغع قنع خع ات من مع الضمعي الدوليع إىل احل ومع
مان أن ِّ
ضرف وريضار م افة التميي التةر اقنس ضري اً رحياً وأن ظ ر ()96ر
 -47والح فريح ا م املتةدد رون اإلقليم كذلك أن الدستور قد عُ ِّد ك يسمب ل عي
مععأل امل عرأد والرجععي ابحل ععو علععى جنسععيتهما أو غيمهععا أو االحت ععاظ هبععا ،ععم أن قععدراما علععى
لععك ليسععتا متسععاويتنير فععا مي ععأل أن ينقععي جنسععيتأ ال ابروسععي إىل ط لععأ ب ععرف الن ععر عععأل
م ععان والر ععأ ،ل ععأل ا م ال مي نهععا أن نقععي جنسععيتها إىل ط لهععا إال إ ا ُولععد ب عرابروق()97ر
وقد أ ر أيضاً كي مأل اللةن املضني ابلقضات على التميي عد املعرأد وال ريعح الضامعي املضع ملسعال
التميي ع ععد امل عرأد هععذاً ا مععر()98ر وأشععارر م و ععي شععنون الالجئععني ابلت ع ام ب عرابروق بتضععديي
التو عريضار الوطني ع ك ع ع ت أن مععأل حععح أي ط ععي يولععد خععارج ب عرابروق مععأل م عواطأل برابروس ع
احل و على اقنسي حب النس ()99ر
 -٢األطفال

()1٠٠

 -48أعرب قن حقوق الد ي عأل قلقهاً ن مغداً م ا الد ي ال ضلى ال يدغقح مجيع
اجملاالر بسغ عدم وجور آلي لتةديد و قيي امل ا ال ضلى للد عير وسعلد اللةنع الضعوت
بوجأ خاا علعى ععدم وجعور أي آليع حمعدرد ،حعاالر الدعالق أو االن عا  ،حلمايع م عا
الد ععي ال ضععلى ،وشععةض بعرابروق علععى و ع إجعراتار ومضععايم لتةديععد هععذ امل ععا كععي
جما وإيالاها ا مهي الواجغ بو ها اعتغاراً أولياً ،ملا لك حاالر ك ا سرد()1٠1ر
 -49وأعرب ع اللةن ع ااععا عععأل قلقهععا أيض عاً إتات اع عتاف التو عريضار احملععدور حبععح الد ععي
االستماب إليأ وعدم وجور آليار عام ملمارس هذا احلحر وأو اللةن بعرابروق ن ضعدل
ب ع ام وأنوععد للتوعي ع مععأل أجععي وععةي موععارك مجي ع ا ط ععا موععارك جمدي ع وقوي ع راخععي
ا سععرد واجملتم ع واملدرس ع  ،ملععا لععك راخععي هيئععار جمععالس التالميععذ ،م ع إيععالت اهتمععام خععاا
ل ط ا املستضض ني()1٠2ر
 -5٠وأعرب ع قن ع حقععوق الد ععي عععأل ابل ع قلقهععا ن الضقوب ع الغدني ع موععروع ومسععتيدم
عل ععى ند ععاق واسع ع املن ععات وامل ععدارق ،ويس ععمب الق ععانون ابس ععتيدامها املنسس ععار كضقوبع ع
ل ط ععا الععذيأل ار غععوا أفضععاالً إجرامي ع ()1٠٣ر وأعرب ع اللةن ع عععأل قلقهععا أيض عاً ن إم اني ع أن
يقععدم ا ط ععا شع اوى وأن حي ععلوا علععى اقع ال ع ا حمععدورد للغايع ()1٠4ر والحع فريععح ا مع
املتةععدد رون اإلقليمع أن املغععاررد املوععتك  ،املسععماد بععر م إرارد السععلوك اإلرععايب املععدارق ،
مجي ع
والرامي ع إىل احلععد مععأل اسععتيدام الضقوب ع الغدني ع كتععدبم اريععيب املدرس ع  ،قععد عُ ِّمم ع
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املع ععدارقر ل ع ععأل هع ععذ املمارس ع ع ع ععي قانوني ع ع وال ع ع ا ُسع ععتَيدم وفق ع عاً لتقع ععدير مع ععدير املدرس ع ع ر
والح ع اللةنع أيضعاً أن موععروب القععانون املتضلععح بقضععات ا حععدال يهععدف إىل ح ععر اسععتيدام
الضقوب الغدني كضقوب جنااي ()1٠5ر
 -51وأعربع قنع حقععوق الد ععي عععأل قلقهععا أيضعاً إتات ار ععاب مضععد االعتععدات علععى ا ط ععا
وانتوار على ندعاق واسع  ،وأو ع بعرابروق بتوعةي الع ام اجملتمضيع الراميع إىل منع حعاالر
الضنععأ املن ع يل واالعتععدات علععى ا ط ععا وإمهععاهل والت ععدي هلععا()1٠6ر كمععا أعرب ع عععأل قلقهععا ن
التوريضار احمللي ال وفر اي قوي معأل االعتعدات اقنسع علعى ا ط عا  ،و نعأ ال وجعد سياسع
شععامل مععأل أجععي الت ععدي لالسععتغال اقنس ع ل ط ععا ()1٠7ر وأكععد فريععح ا م ع املتةععدد رون
لع اكسعر جعدار ال عم
اإلقليم الوا ي ن سأ حيث أشار أيضاً إىل أن احل ومع أطلقع
لتم ععني ا ط ععا وا سععر و ععةاة االعتععدات اقنسع مععأل اإلبععال عععأل حععاالر االعتععدات اقنسع
والقضات على الو احمليع هبذ املسال ر والح فريعح ا مع املتةعدد رون اإلقليمع أن كثعماً معأل
حاالر الضنأ اقنس د ا ط ا ال يغلق عنها بسغ أمور منها سعوي هعذ احلعاالر خعارج
احملععاك  ،والععترر اإلبععال عععأل الضنععأ اقنس ع بسععغ عععدم فضالي ع ن ععام الضدال ع واصععوف مععأل
قويض خ و ي الد ي الضةي واعتدار بذا أ()1٠8ر
 -52والح قن حقوق الد عي بقلعح ابلع أن التوعريضار الوطنيع ال عنص علعى حعد أرا
وا ععب لس ععأل عم ععي ا ط ععا وال ظ ععر اش ع عتاك ا ط ععا ا عم ععا اصد ععردر وحث ع ع اللةن ع ع
بع عرابروق عل ععى أن ضع ع ح ععداً أرا وا ععةاً لس ععأل عم ععي ا ط ععا وأن ظ ععر ع عراح اس ععتيدام
ا ط ععا الععذيأل قععي أعمععاره عععأل  18سععن ا عمععا اصدععرد ،بدععرق منهععا و ع قاامع ابملهععأل
اصدععرد()1٠9ر وقععدم قنع من مع الضمععي الدوليع الضمععي و ععيار اايلع ()11٠ر وطلغع أيضعاً أن
ضاعأ احل وم جهورها لر د وم افة أسوأ أش ا عمي ا ط ا االقت عار عم الرةع
و مان أن ُتا املستقغي القري بيعا ر إح عااي  ،م عن حسع نعوب اقعنس والضمعر ،ععأل
طغيض أسوأ أش ا عمي ا ط ا ونداقها واجاهااا()111ر
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()112

 -5٣الح ع ع فري ععح ا مع ع املتة ععدد رون اإلقليمع ع أن احل وم ع ع ج ععر ض ععداراً للس ع ع ان وي
يا وريضار ظ ر التميي  ،ملا لك التميي د
اإلعاق ر والح أيضاً أن الضمي جار
ا شع ععياا وي اإلعاق ع ع  ،وأن سياس ع ع وطني ع ع بوع ععان اإلعاق ع ع مع ععا تال ع ع مضلق ع ع منع ععذ سع ععنوار
عديععدد()11٣ر والح ع اليونسع و أنععأ ال يوجععد سععوى القليععي مععأل الععدالاي علععى التععدابم امللموسع
املتي ععذد العتم ععار و ض ي ع ع هنع ع ق ععاا عل ععى احلق ععوق وج ععام فيم ععا ععص ضل ععي ا ش ععياا وي
ن ي برابروق إعدات ا سغقي للتضلي اقام على إيداب ا ط ا
اإلعاق ()114ر وأو
مععدارق وف ععو لتضلععي وي االحتياجععار اصا ع ()115ر والح ع قن ع حقععوق الد ععي بتقععدير
و مناه رراسي خا وخدع ضليمي فرري  ،وإنوات أو مدرس نوي ومرك دري مه
برابروق()116ر
للمراهقني وي االحتياجار اصا
 -54وحثع قنع حقععوق الد ععي بعرابروق علععى ايععا ععدابم فوريع لضععمان ح ععو ا ط ععا
وي اإلعاق على الرعاي ال ةي  ،ملا لك برام ال وأ والتدخي وق مغ ر()117ر
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 -55وأعربع ع اللةنع ع املضنيع ع ابلقض ععات عل ععى التمييع ع ععد املع عرأد ع ععأل قلقه ععا إتات ع ععدم وج ععور
سياسععار و ععدابم عامع حلمايع حقععوق النسععات وال تيععار وار اإلعاقع  ،ملععا لععك حقععوقهأل
التضلععي اقععام  ،والضمال ع  ،والرعاي ع ال ععةي  ،واإلس ع ان ،واملوععارك احليععاد السياسععي والضام ع ،
وإتات عدم وجور آليار حلماي النسات وال تيار وار اإلعاق مأل أشع ا التمييع املتداخلع ومعأل
الضن ععأ واالعت ععدات اقنس ععانينير وأعربع ع اللةنع ع ع ععأل قلقه ععا أيضع عاً إتات املمارس ع امل عومع ع للتضق ععي
القس ععري للنس ععات اللع عواي يضتع ع ن فاق ععدار ل هليع ع القانونيع ع  ،ملوافقع ع أولي ععات أم ععورهأل فق ععع ،رون
احل ععو عل ععى م ع عوافقتهأل احل ععرد املس ععغق واملسع ععتنمد أو ن ععر احمل م ع ع بو ع ع ي حماي ععد ظع ععروفهأل
اصا ()118ر
 -4املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()119

 -56أو م و ي شنون الالجئني ن ن ر بعرابروق و ع وعريضار و/أو سياسعار
إراري ع حملي ع لالجئععني مععأل شععاهنا أن ععي امتثععا الغلععد امتثععاالً كععامالً للمضععايم الدولي ع املتضلق ع
ملضاملع الالجئععني ،ملععا لععك لععك املتضلقع ابحلععح الضمععي()12٠ر وقععد علِّمع امل و ععي بوجععور
أربض مأل ملتمس اللةوت برابروق وأفارر ن احل وم نتهك مغدأ عدم اإلععارد القسعري
السع ععنوار ا خع ععمدر ع ععم أهنع ععا أو ع ع بغع ععذ امل يع ععد مع ععأل اقهع ععور لتض ي ع ع التةديع ععد االسع ععتغاق
ل ش ععياا احملت ععاجني إىل احلمايع ع الدوليع ع حع ع ال نته ععك احل ومع ع م ععأل ععم ق ععد مغ ععدأ ع ععدم
اإلعارد القسري جملرر وجور يغرار إطارها التوريض والسياس ()121ر
 -57وأشارر اليونس و إىل ضأ احلماي القانوني مأل التمييع عد عم املعواطنني وا ط عا
املهعاجريأل احل عو علعى التضلعي ر والح ع أن قععانون التضلعي قعد عُع ِّد ععام  2٠15حل ععر
فئار ا شياا العذيأل حيعح هلع احل عو علعى املسعاعدار واملعنب املاليع واقعواا واملعنب الدراسعي
واهلغار اليت ُمتنب ملوجع هعذا القعانون ،مع ظديعد اقنسعي كوعرم()122ر وأو ع اليونسع و ن
ضيععد ب عرابروق الن ععر ضععديي عععام  2٠15الععذي مين ع مجي ع ععم امل عواطنني مععأل احل ععو علععى
املساعدار واملنب املالي واقواا واملنب الدراسي واهلغار اليت ُمتنب ملوج قانون التضلي ()12٣ر
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