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جتميع بشأن إسرائيل
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
اري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقر ْ
االس ععتضرال ال ععدوري الش ععاموا والتقري ععر لمع ع للمضلوم ععات ال عواررد ق ععارير هعئ ععات املضاه ععدات
واإلج عراتات اصا ع و مهععا مععأل و اععح ا م ع املتةععدد ات ال ععل  ،وهععو مقععد ش ع و مععوج
قعداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لماتا

اثنيا -نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق
() ٢( ) ١
اإلنسان
 -٢رعععع عععدد هعئععات وملعععات مضنع ع نقععوق اإلنسععان ضس عرااعو ضف االن ععما ضف اال اقع ع
الدولع ع حلماي ع حق ععوق لع ع الضم ععاا املس ععاجريأل وأق عرار أس ععره  ،واال اقع ع الدولع ع حلماي ع لع ع
ا شخاص مأل االخت ات القسري ،ونظعا رومعا ا ساسعل للمة مع اينااعع الدولعع  ،وكعذلك ضف
الربو وكوالت االختعاري ال اقععات حقعوق اإلنسعان الع هعل يعر ،قعسعا ،عا لعك الربو وكعوا
االختعاري ال اقع مناه التضذيب و مه مأل ضروب املضامل أو الضقوب القاسعع أو الالضنسعانع
أو املسعن ()3ا
 -3وأو ععع املق ععررد اصا ع املضنع ع س ع ل الضن ع ض ععد امل عرأد وأس عععابق وعواقع ععق ن س ععار
ظعسعا علعى املعارد  ١٦معأل ا اقعع الق عات علعى لعع أشع اا التمععع ضعد
ضسرااعو ضف سةب حت ْ
امل عرأد ،املت ععل ب اقع ع ا م ععور املتضلقع ع ابل ع واة والضالق ععات الضاالعع ع  ،وعل ععى املع عارد (٧ب) املت ععل
ابملشارك السعاسع على قد املساواد م الرجو()4ا
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 -4و عععا  ،٢٠١٧أشععار ا مععع الضععا ضف أن ضس عرااعو رق ععع مععععح الت اما ععا جمععاا
حقععوق اإلنسععان خععارة حععدور ضقلعمسععا الععوي  ،و ةكععر ن ق عرارات ايمضع ع الضام ع ات ال ععل ،
و ق ععارير ا مععع الضععا و ق ععارير م ععول ا م ع املتة ععدد السععامل حلق ععوق اإلنس ععان و تل ع هعئععات
املضاهععدات مععا قتئععع ِّةكوععد وجععوب مععععح الت اما ععا هععذا انععاا ا رل ال لسععمعنع ا تل ع
(أي ال ع اليربع ع  ،ععا قعس ععا الق ععدع الش عرقع  ،وقم ععا ع د)()٥ا وأش ععار ا م ععع الض ععا أي عاً ضف أن
حم م ع الض ععدا الدولع ع الحظ ععع ع ععا  ،٢٠٠4أن ممارس ع ضس عرااعو والي ع ق ععااع ضقلعمع ع عل ععى
ا رل ال لسععمعنع ا تل ع اضلسععا مل م ع ابلتقعععد اباللت امععات املتضلق ع نقععوق اإلنسععان لععاه الس ع ان
ا لع ععع ،وق ععاا ضن ا م ع رأت أي عاً أن االلت ام ععات الواقض ع عل ععى ضس عرااعو وج ععب الضس ععد ال ععدو
اصاص ابحلقوق االقت اري واالجتماعع والثقاقع شمو "الت اماً بضد وض أيع عراقععو أمعا ممارسع
هذه احلقوق اناالت ال جرى قعسا نقو االخت اص ضف السعلمات ال لسعمعنع "()٧( )٦ا و كعر
أن ان ععما رول ع قلسععمع ضف مضاهععدات حقععوق اإلنسععان ال يععِّتر علععى الت امععات ضس عرااعو وجععب
القانون الدو حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساين راخو ا رل ال لسمعنع ا تل ()٨ا
 -٥وأو ععع املقععررد اصا ع املضنع ع س ع ل الضن ع ضععد امل عرأد ن نظععر ضس عرااعو
رعود راام ضف اإلجراتات اصا التابض نلس حقوق اإلنسان()9ا

ض ععدار

 -٦و ك ع ععر املق ع ععرر اص ع ععاص املضع ع ع نالع ع ع حق ع ععوق اإلنس ع ععان ا راض ع ععل ال لس ع ععمعنع ا تلع ع ع
منععذ  ١9٦٧أن عععد التضععاون م ع امل ل ع ابلوالي ع  ،ال عذي ابت منم عاً ،يععدعو ضف قلععح ابل ع ا
وأشععار امل ععول السععامل ضف أن ضس عرااعو رق ععع ،منععذ عععا  ،٢٠٠٨التضععاون م ع تالت ع م ل ععع
ابلوالي متتالع ومنضع و وهل  ،وأبدت اعرتاضات على هعذه الواليع الع رأت أهنعا نمعوي علعى
احنعاز سعاسل()١١ا
()١٠

 -٧وأنش ع جملععس حقععوق اإلنسععان ،وجععب ق عرار اعتمععده  ٢3متوز/يولعععق  ،٢٠١4ين ع
حتقعح رولع مستقل للتةقعح لع انتساكات القانون الدو اإلنساين والقانون العدو حلقعوق
اإلنسععان املر ع ع ا رل ال لسععمعنع ا تل ع  ،ععا قعسععا القععدع الشععرقع  ،و ا ع قمععا ع د
ا تعو ،سعععاق الضملعععات الضسع ري املن ة ععذد سعوات قعععو يععو  ١3ح يران/يونعععق  ٢٠١4أو خاللععق
أو بضده()١٢ا
 -٨وأعربععع ين ع التةقعععح الدولع ع  ،التقريععر الععذي أعد ععق عععا  ،٢٠١٥عععأل أس ع سا ن
ضسرااعو مل ستجب لملعا ا املت ررد التضاون مضساا و كرت اللجن أي اً أن التمسعك بضعد ن ععذ
التو عات ال اررد عأل يان التةقععح وهعئعات املضاهعدات واإلجعراتات اصا ع واهلعئعات ا خعرى
التابض ع ع لملم ع ع املتة ع ععدد اث ع ععو أ ع ععو االنتساك ع ععات ال ع ع ت ع ععرر ضس ع عرااعو وا رل ال لس ع ععمعنع
ا تل ()١3ا و عا  ،٢٠١٧قد امل ول السامل ،عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان ،3٥/3١
استضراضاً عأل حال ن عذ التو عات ال قدمع منذ عا  ٢٠٠9لتةسع حال حقوق اإلنسان
ا رل ال لسمعنع ا تل ا وقدمع احل وم رراً هبذا الش ن()١4ا
 -9و ربعع ععع ضس ع عرااعو عع ععال مالع ع ع ضف م وضع ععع ا م ع ع املتةع ععدد السع ععامع حلقع ععوق اإلنسع ععان
(امل وضع ) عا  ،٢٠١3ا لك ضف ندوق ا مع املتةعدد االسعتئماين للتربععات اصعاص
ش اا الرق املضا رد()١٥ا
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٦

 -١٠كععررت اللجن ع املضنع ع نقععوق اإلنسععان و عععتسا ن ضععدا ضس عرااعو قانوهنععا ا ساسععل،
الذي هو ثاب شرع حقوق ،لت معنق راح معدأ املساواد وعد التمعع ()١٧ا
 -١١وأو ععع املق ععررد اصا ع ع املضنعع ع سع ع ل الضنع ع ض ععد املع عرأد ن ض ععدا ضسع عرااعو الق ععانون
ا ساسل لت معنق معدأ املساواد بع اينسع وعد التمعع انالع الضا واصاص()١٨ا
 -١٢والحظ ععع ين ع ع مناه ع ع التض ععذيب أن ع ع و ععع ات ععل ق ععدمع ضي ععار جول ع ع
االس ععتضرال الس ععابق ( ،)١9وأو ععع ن نش ععل ضسع عرااعو مِّسسع ع وينعع ع مس ععتقل متتث ععو ابل ام ععو
للمعارئ املتضلق رك املِّسسات الوينع لتض ي ومحاي حقوق اإلنسان (معارئ ابريس)()٢٠ا

رابعا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -١املساواة و دم التمييز

()٢١

 -١3الحظ ع ععع اللجن ع ع املضنع ع ع نق ع ععوق اإلنس ع ععان أن التش ع عريضات ات ال ع ععل
ع ع حالع ع عاً
للمراجض  ،ول نسا أعربع عأل قلقسا بش ن مضامل الس ان العسور بش و تل عأل مضامل عم
العسععور جوانععب عععدد ،وبشع ن متسععك ضسعرااعو ،ضيارهععا القععانوين ا لععل ،بنظععا قععانوين تالتععل
املسععتو ت ي ععرق احلقععوق واحلال ع املدنع ع واحلماي ع القانونع ع بععع امل عوايأل اإلس عرااعلل العسععوري،
ضسعرااعو ،وال لسععمع املقععع القععدع الشععرقع ()٢٢ا وأشععار املقععرر اصععاص
واملعوايأل ال لسععمع
املضع ع نالع ع حق ععوق اإلنس ععان ا راض ععل ال لس ععمعنع ا تل ع ع ضف أن ال لس ععمعنعع ال ععذيأل ك ععانوا
مقع راا  ،وهل ع ا عأل أن ُسعةب
يضعشون القدع الشرقع عا ُ ١9٦٧منةوا
اس ععتناراً ضف ع ععدر م ععأل ا س عععاب ،و ك ععر أن ع ععدر ال لس ععمعنعع ال ععذيأل قق ععدوا ه ععذه ال ع ع من ععذ
ع ععا  ١9٦٧بلع ع  ١4 ٠٠٠قلس ععمع ()٢3ا وقال ععع اللجنع ع املضنعع ع نق ععوق اإلنس ععان ضن ضسع عرااعو
ينعيعل أن ععو املسعاواد املضاملع يمعع ا شعخاص املوجععوريأل ضقلعمسعا واصاضععضع لواليتسععا
الق ااع  ،ب ر ،النظر عأل أ لس القومل أو الضرقل()٢4ا
 -١4وأش ععار ا م ععع الض ععا ضف أن ال ع اليربع ع يُمعفععح قعس ععا الق ععانون ا ل ععل اإلس عرااعلل عل ععى
املسععتوينع اإلس عرااعلعع مععق عاً يتجععاوز احلععدور اإلقلعمع ع  ،حععع ن ع ال لسععمعنعون للقععانون
الضسع ري اإلسعرااعلل ابإلضععاق ضف النظععا القععانوين ال لسععمع ا وقععاا ضن مععععح نظععامع قععانونعع
تل ع اإلقلع ن سق ابالستنار ققط ضف اينسع أو ا و هو ضجرات متعع ي بمععضتق()٢٥ا
 -٢التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢٦

 -١٥كع ععر املقع ععرر اص ععاص املض ع ع نال ع ع حق ععوق اإلنس ععان ا راضع ععل ال لس ععمعنع ا تل ع ع أن
قماعععات ال ععناع وال راعع واملعوارر المععضعع ا رل ال لسععمعنع ا تلع شععسد ان ماشعاً ممععرراً
امل ان ع االقت ععاري وحج ع الضمال ع يُض ع ى ضف أسعععاب مععأل للتسععا القعععور اإلس عرااعلع امل روض ع
على الو وا ضف ا سواق؛ وخسارد مساح كعمد مأل ا راضل ال احل لل راع ()٢٧ا
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 -١٦وأشار ا مع الضا ضف أن ضنتعاة سعل املسعتوينات وااللعار هبعا يثعم شعوا و بشع ن تعم
ععاق هععذا التع تم ،وأكععد أن
املِّسسععات التجاريع علععى حقععوق اإلنسععان لل لسععمعنعع و سععععسا
ضس عرااعو مل م ع نماي ع ا ق عرار وايماعععات مععأل ان ر ال ععارد نقععوق اإلنسععان ال ع تسعععب قعسععا
أيرا ،لث  ،مثو املِّسسات التجاري  ،الضامل اإلقلع اصاض لسلمتسا ال ضلع ()٢٨ا
 -٣حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()٢9

 -١٧أشععار ا مععع الضععا ضف أن قععانون م اقة ع اإلرهععاب لضععا  ٢٠١٦وس ع نمععاق ضري ع
"ال عععان اإلرهععا"" و"رع ع كعععان ضرهععا"" و نععاوا "التة عرية" ب عععي ق اض ع و ام ع ا و كععر
أي ع عاً أن ه ععذا الق ععانون تعفععع أح امع عاً ُس ععتخد كت ععدابم مِّقتع ع مث ععو ععدابم متدي ععد ق ععرتد احتج ععاز
الشععخا الععذي يشععتعق كونععق م ععدر ديععد لملمععأل مععأل رون ضجعرات مراجضع ق ععااع  ،واسععتخدا
ا رل السري واستثنات جساز ا مأل الداخلل مأل ضرورد سجعو وقاا االستجواب()3٠ا

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

()3١

 -١٨أش ع ععار ا م ع ععع الض ع ععا ضف أن ع ععضعد ا عم ع ععاا القتالع ع ع ع  ،ع ع ععا  ٢٠١4أسع ع ع ر ع ع ععأل
مقتو  ١ 4٦٠مدنعاً ،بعنس  ٥٥٦ي الً ،و دمم أو عرر  ٨٢مستشع ى و ٢9٥مدرسع ا وقُتوعو
انمععو  9٠ضس عرااعلعاً ،بعععنس  ١١مععدنعاً()3٢ا و كععرت ين ع التةقعععح املسععتقل بش ع ن الن ع ا
ع د عععا  ٢٠١4أن ع سععاأالت أتععمت بش ع ن رور كعععار املسععِّولع الععذيأل وضععضوا السعاس ع
الضسع ع ري ع ععدد من ععايح ،مث ععو اهلجم ععات الع ع ش ععنتسا قع عوات ال ععدقا اإلسع عرااعلع عل ععى املع ععاين
الس نع  ،واستخدا املدقضع و مها مأل ا سلة املت جرد ات ان ر الواسض النماق املنايح
امل تظ ابلس ان()33ا
 -١9وأشارت امل وضع ضف ورور قارير عأل االستخدا امل رط بش و جلل للقعود والقتعو عم
املشرو  ،ا لك ن عذ قوات ا مأل اإلسرااعلع عملعات ضعدا خارة نماق الق ات ،و كرت
ال ع اليربعع العذي
أن عدر هعذا النعو معأل التقعارير ار ع كثعماً علعى ضتعر عضعد و عمد الضنع
أيلوا/سعتمرب  ،٢٠١٥سععاق االشعتعاكات ورراً علعى اهلجمعات أو اهلجمعات
بدأ منت
ال ع ي ع ع أن قلسععمعنعع ن ععذوها وأرت ضف مقتععو ضس عرااعلعع أو ض ععابتس ()34ا وأعربععع امل وضععع
ععأل قلقسعا أي عاً بشع ن يعوت قعوات ا مععأل علعى حنعو شعاا ضف اسعتخدا العذخمد احلعع  ،وال سعععما
ضد راشقل احلجارد و سعاق املظاهرات()3٥ا
 -٢٠وأشارت امل وضع أي اً ضف أن شوا و أتعمت بشع ن حعاالت عمعدت قعسعا قعوات ا معأل
ضف خ ع ععم ق ع ععدط املس ع ععاعدد المععع ع ع للجرح ع ععى املش ع ععتعق ق ع عععس أو ضم ع ععد منع ع ع و ع ععوا املس ع ععض ع
ال لسمعنعع وسعارات اإلسضا ،ال لسمعنع ()3٦ا
 -٢١وقالععع ين ع مناه ع التضععذيب ضن علععى ضس عرااعو أن عععذا م يععداً مععأل ايسععور ل ععل متن ع
على حنو قضاا حاالت استخدا القعود امل ريع و ضاقعب اينعاد ،بمعرق منسعا ضعمان ا سعاق قواععد
االشتعاك أو اللوااح ال عنظ ضيعالق النعار ا سعاقاً اتمعاً مع ا اقعع مناه ع التضعذيب و مهعا معأل
املضايم الدولع ات ال ل ()3٧ا
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 -٢٢وأشعارت امل وضععع ضف أن القععانون اإلسعرااعلل مععا زاا ال يت ععمأل أي ح ع يععنا حتديععداً
على حظعر التضعذيب أو ضري عق أو لراعق()3٨ا وأشعارت ينع مناه ع التضعذيب ضف أن ع مشعرو
قععانون يععور اإلعععدار يق ععل ابعتعععار التضععذيب جرا ع من ععل القععانون اإلس عرااعللا ورعععع
اللجن ع ضس عرااعو ضف ا ععا التععدابم الالزم ع لتس عري هععذه الضملع ع وضععمان مععابح ضري ع التضععذيب
ابل امو م ا اقع مناه التضذيب()39ا
 -٢3و عععا  ،٢٠١٧أشععار امل ععول السععامل ضف أن حعوا  ٦ 3٠٠قلسععمع جتجع ون
السجون اإلسرااعلع  ،ومضظمس حمتج خارة ا رل ال لسمعنع ا تل ()4٠ا و كرت امل وضعع أن
مضظ ا تج يأل ال لسمعنعع ما زاا حمتج اً ضسرااعو ،ما يش و انتساكاً ال اقعع جنعع بشع ن
محاي ع ع ا شع ععخاص املع ععدنعع وقع ععع احلع ععربا وأ رت امل وضع ععع ش ع عوا و أي ع عاً بش ع ع ن اسع ععتمرار
االرعععاتات املتضلقع بتضععرل ال لسععمعنعع للتضععذيب وسععوت املضاملع أتنععات عملعععات اعتقععاهل ونقلسع
واستجواهب مضظ ا حعانا وأشعارت ضف أن ععدر شع اوى التضعذيب أو سعوت املضاملع املرقوعع
ضد جساز ا مأل اإلسرااعلل اع أرب معرات منعذ ح يران/يونععق  ،٢٠١3ومع لعك مل سع ر
أي مأل هذه الش اوى عأل ضجرات حتقعح جناال()4١ا
 -٢4وأعربععع ين ع مناه ع التضععذيب عععأل قلقسععا ن حععاالت التضععذيب مل ُسععتثأل عراح مععأل
احل املتضلح ابلدقا الذي متلعق ال رورد املن وص علعق قعانون الضقعوابت()4٢ا و كعرت امل وضعع
أن ع ع حتس عععنات يع عرأت ،مث ععو ضنش ععات ملع ععات مس ععاتل ش عععق مس ععتقل  ،ومع ع ل ععك ،ال يع ع اا الت ععذر
ابل ععدقا ال ععذي متلع ععق ال ععرورد ش ععااضاً ملن ع ضج عرات أي حتقعق ععات جنااع ع ()43ا وأو ععع ين ع مناه ع
التضذيب ن ليل ضسرااعو مضعار ال رورد الذي اوز استخدامق لتربير ممارس التضذيب()44ا
 -٢٥وكععررت ين ع مناه ع التضععذيب اإلع عراب عععأل ش عوا لسا السععابق قعمععا يتضلععح ابالحتجععاز
اإلراري وأشععارت ،لل ع أمععور ،ضف أن التش عريضات ات ال ععل لع ع احتجععاز ا شععخاص ضف
أجععو ععم مسععمى مععأل رون وجعععق اال ععا هل ع اسععتناراً ضف أرل ع س عري ال يسععمح هل ع أو ععامعس
ابالي ععال علعس ععا()4٥ا و ك ععرت امل وض ععع أن و ععمد ممارس ع ع االحتج ععاز اإلراري زارت كث ععماً من ععذ
عععا  ،٢٠١4حعععا احتجع  ٧٥٠قلسععمعنعاً متوز/يولعععق  ،٢٠١٦وهععو أعلععى رقع يسععجو منععذ
ممل ع عععا )4٦(٢٠٠٨ا وأو ععع ين ع مناه ع التضععذيب ن ُسععار ضس عرااعو ضف ا ععا التععدابم
الالزم ع ع إلهنع ععات ممارس ع ع االحتجع ععاز اإلراري وك ال ع ع ح ع ععوا لع ع ع ا شع ععخاص الع ععذيأل ن ع ععضون
لالحتجاز اإلراري على كو ال ماانت القانونع ا ساسع ()4٧ا
 -٢٦وقالععع ين ع مناه ع التضععذيب ضن ضس عرااعو ينعيععل أن ععمأل عععد اللجععوت ضف احلعععس
االن عراري والتععدابم املماتل ع ضال نععرو ،اسععتثنااع واسععتخدامسا كتععدبم أخععم ،وأن عععارر علععى
ال ععور ،ضف ضهن ععات وحظ ععر اس ععتخدا ه ععذه التع عدابم ح ععح ا ح ععداص وا ش ععخاص وي اإلعاقع ع
الن سع االجتماعع ()4٨ا
 -٢٧و عععا  ،٢٠١٧أعععرب امل ععول السععامل عععأل قلقععق العععال بش ع ن ورور قععارير عععأل ا ععا
دابم عقابع ضد ا تجع يأل ال لسعمعنعع العذيأل شعاركوا اإلضعراب ايمعاعل ععأل المضعا للممالعع
إبهن ععات االحتج ععاز اإلراري واحلع ععس االن ع عراري للع ع ممال ععب أخ ععرى()49ا و ك ععرت امل وض ععع أن
قانون السجون اإلسرااعلل خ للتضديو عا  ٢٠١٥ضيار الت دي لضورد نعاهرد اإلضعراب
عأل المضا  ،و لك لتم ع الق اد مأل ضعمات اإل ن مارسع التيذيع القسعري للمةتجع يأل امل عربع
ع ععأل المض ععا عن ععد االقت ععات منض عاً للوق ععاد()٥٠ا وأو ععع ين ع مناه ع التض ععذيب ن تخ ععذ ضس عرااعو
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التععدابم الالزم ع ل ععمان عععد يذي ع ا تج ع يأل امل عربع عععأل المضععا أو ضخ ععاعس للضععالة الم ع
ابإلكراه ن هذه املمارسات قد ضد مأل ضروب التضذيب أو سوت املضامل ()٥١ا
 -٢٨و ك ععرت امل وض ععع أن الس ععنوات ا خ ععمد ش ععسدت ز رد كع ععمد و ععمد ممارسع ع الضق ععاب
ايمعاعل ا رل ال لسععمعنع ا تلع ا والحظععع أن أقععارب ا شعخاص الععذيأل يع ع أهنع هععالوا
ضسرااعلعع يواجسون جمموعع معأل التعدابم الضقابعع شعمو هعد منعازهل  ،وهعل ممارسع اسعتِّن ع
منت ع ع ععا ٢٠١4ا وابإلض ععاق ضف ل ععك ،عععارت ضس عرااعو ،من ععذ ع ععا  ،٢٠١٥ضف احتج ععاز
جثععامع املسععالع واملسععالع امل عععومع ال لسععمعنعع الععذيأل قتل عواا وأكععدت امل وضععع أن ض ععالق
د وح ارها علعى حنعو عال للقعانون ،ممعا يضعد ثابع عقعاب لعاعل ،ال يع اا يقعول
املضابر
()٥٢
بععدوره حقععوق اإلنسععان امل ول ع للسع ان ا وأعربععع ين ع مناه ع التضععذيب عععأل قلقسععا لععورور
مضلومععات عععأل جعععو ضعععارد جثععامع عععدر مععأل ال لسععمعنعع ضف أسععره بسعععب الشعوا و ا منعع ا
وأو ععع اللجن ع ن ضع ععد ضس عرااعو ه ععذه ايث ععامع ضف وي القتل ععى أق ععرب وق ععع مم ععأل حع ع
يتسع ععه رقنسع ععا وقق ع عاً للتقالعع ععد والسع ععنأل الدينع ع ع  ،و ن ت ع ععارى ضس ع عرااعو وقع ععو حع ععاالت مماتل ع ع
()٥3
ضسرااعو حداً لسعاس هد املنازا كإجرات عقا" ا
املستقعوا وأو ع اللجن أي اً ن
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()٥4

 -٢9أحايععع اللجن ع اصا ع املضنع ع ابلتةقعععح املمارسععات اإلس عرااعلع ال ع متععس حقععوق
اإلنسععان للشععضب ال لسععمع و ععمه مععأل السع ان الضععرب ا راضععل ا تل ع علمعاً ابلشعوا و الع
أعععرب عنسععا الضديععد مععأل منظمععات انتم ع املععدين بش ع ن نظععا الضدال ع  ،واملض ععل ال ع واجسس ععا
قعمععا يتضلععح ععا ض ا كععان ينعيععل يلععب اإلن ععا ،مععأل نظععا الضدال ع اإلس عرااعلل القععاا  ،مععدنعاً كععان
أ عس ر ً()٥٥ا
 -3٠و عععا  ،٢٠١٦فكععر ال ريععح الضامععو املضع ابالحتجععاز التضسع ل ،رأي أ ععدره عععأل
حال ع ام عرأد قلسععمعنع حوكمععع أمععا حم م ع عس ع ري  ،نععق متسععك راام عاً ابلقععوا ضن ا شععخاص
املدنعع ال اوز بتااتً حماكمتس أما حماك عس ري أ ًكانع التس املوجس ضلعس ()٥٦ا
 -3١وأشار امل ول السامل ضف مناخ اإلقالت مأل الضقاب الذي ال ي اا يست عد منق مون و
ضن ا القانون اإلسرااعلعون وضف عاب املساتل بوجق ععا ()٥٧ا و كعرت امل وضعع أن قعوات العدقا
اإلسرااعلع تع سعاس ً ضور ضف عا  ٢٠١١و ق ل إبجرات حتقعح قوري كو حال يُقتعو قعسعا
شخا مدين خارة نماق القتاا ،وم لك ،قسنعاك قلععو معأل احلعوارص الع أسع رت ععأل ضجعرات
حتقعح جناال يت ح م املضايم الدولع ()٥٨ا
 -3٢وأعرب ا مع الضعا ععأل قلقعق ن ععد عواأ السعاسعات الع عنظ اسعتخدا القعود مع
القانون الدو حلقوق اإلنسان واملضايم الدولع اثو أحعد الضوامعو امل عع ضف حالع اإلقعالت معأل
الضقع ععابا وأشع ععار ضف ش ع عوا و مماتل ع ع قعمع ععا يتضلع ععح بقواعع ععد االشع ععتعاك ال ع ع تعضسع ععا ق ع عوات الع ععدقا
اإلسرااعلع ال اليربع ا تل وقما د ،وهل قواعد ال اا سري ()٥9ا
 -33وكععرر ا مععع الضععا اإلع عراب عععأل قلقععق بش ع ن قععاعس ضس عرااعو عععأل ضن ععا القععانون حععح
املس ععتوينع ال ععذيأل اارس ععون الضنع ع ()٦٠ا و ك ععرت امل وض ععع أن راجضع عاًكع ععماً س ععجو و ععمد عنع ع
املستوينع الذي كعفد ال لسمعنعع خساار أو أضراراً املمتل ات خعالا السعنوات العثالص املاضعع ،
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ومع ع ل ععك ،ق ععإن الشع ع اوى املرقوعع ع ضف الش ععري م ععأل قلس ععمعنعع ال ع ع مل سع ع ر ع ععأل ضجع عرات
حتقعقات ضال حاالت انررد جداً()٦١ا
 -34وأحععاط امل ععول السععامل علم عاً ن نظععا الضدال ع الضس ع ري ن ع لرقاب ع مدنع ع ول نععق
الحععأ أن نظععا املسععاتل ال يع اا حمععدوراً قعمععا يتضلععح ابالنتساكععات املر عع ا رل ال لسععمعنع
ا تل بسعب جوانب الق ور املعل عنسا ،ا قعسا احلواج املاري واملالع والقانونع واإلجرااع ال
حتد مأل قدرد ال لسمعنعع على الو وا ضف سعو الضدال ()٦٢ا
د مرت علعق تعالص سعنوات معأل رون
 -3٥و كرت امل وضع أن ضعد ا عماا القتالع
أن تع ععدر الشع عوا و ال ع ععمد املتضلقع ع ابنض ععدا املس ععاتل ع ععأل االنتساك ععات امل عومع ع للق ععانون ال ععدو
اإلنسععاين وانتساكععات ولععاوزات القععانون الععدو حلقععوق اإلنسععانا والحظععع أن عععدراًكعععماً مععأل
الق ا املتضلق ابنتساكعات ار عسعا أقعرار معأل قعوات العدقا اإلسعرااعلع مل ن ع للتةقععح اينعاال
بسعععب قعرار املععدعل الضععا الضسع ري اإلسعرااعلل ض ععالق مل ععات هععذه الق ععا لضععد وجععور شعععس
مضقول وقو سلوك ضجرامل ،علعى العر معأل وجعور ارععاتات خمعمد()٦3ا وأشعار ا معع الضعا
ضف أن القلح يظو مستمراً عنعدما ُ عتح التةقعقعات بشع ن معدى اسعتع ات هعذه التةقعقعات ملضعايم
ع د ضف أن ض يع اسععتقاللع ون اهع
حقععوق اإلنسععان()٦4ا وخل ععع ينع التةقعععح بشع ن النع ا
املدعل الضا الضس ري هو مأل التدابم ال ستدععسا ال رورد()٦٥ا
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()٦٦

 -3٦أشععارت امل وضععع ضف أن القعععور امل روض ع علععى ضم انع ع الو ععوا ضف ا مععاكأل الدينع ع ،
ا قعسا املسجد ا ق ى القدع الشرقع  ،ال اا دعو للقلح()٦٧ا
 -3٧وأشارت منظم ا م املتةدد للرتبع والضل والثقاق (العونس و) ضف أن التشسم ال يع اا
ي ععن جرا ع جنااع ع وجععب قععانون التشععسم ،و كععرت أن القععانون اإلس عرااعلل ال يععنا عراح
عل ععى محايع ع سع عري امل ععارر ال ععةاقع ا وأو ععع العونسع ع و ن لي ععل ضسع عرااعو جراع ع التش ععسم،
و درجسا القانون املدين ،وققاً للمضايم الدولع ()٦٨ا
 -3٨وأعععرب املقععرر اصععاص املضع نالع املععداقضع عععأل حقععوق اإلنسععان عععأل قلقععق العععال بشع ن
اسععتمرار االرعععاتات ال ع ع عد ن املععداقضع عععأل حقععوق اإلنسععان يتضرضععون لالعتععدات ايسععدي
وامل ايق واالعتقاا واالحتجاز والتسديعد ابلقتعو ،وال سععما ا رل ال لسعمعنع ا تلع  ،وحعا
احل ومع علععى ضععمان بعئع حامعع مت ةوععأل املععداقضع عععأل حقععوق اإلنسععان مععأل الضمععو مععأل رون قعععور
م قانونع ومأل رون خو ،مأل التضرل عماا انتقامع ()٦9ا وأو عى املقعرر اصعاص املضع نالع
حقوق اإلنسان ا رل ال لسمعنع ا تلع ن توقع ضسعرااعو ععأل اسعتخدا ا روات اينااعع
والقانونع وا منع إلعاق الضمو املشرو الذي ي مل بق املداقضون عأل حقوق اإلنسان()٧٠ا
 -39و عععا  ،٢٠١٧أعععرب اتنععان مععأل امل ل ععع بععوال ت ضيععار اإلجعراتات اصا ع عععأل
قلقسم ععا بش ع ع ن مناقشع ع أو س ععأل شع عريضات س ععتسد ،حتدي ععداً م ععداقضع ضسع عرااعلعع ع ععأل حق ععوق
اإلنسانا وأشارا ضف أن قانوانً أُقر متوز/يولعق  ٢٠١٦يل ُ املنظمات ال حت و على أكثر معأل
متويلسا مأل م ارر عام أجنعع  ،و الععتسعا الضظمعى هعل جمموععات ضعه نقعوق اإلنسعان،
ن
ن ش ععم ضف ه ععذه امل ععارر ك ععو م ععا نش ععره ،وأ فك ععدا أن ل ععك يش ععوه ععورد منظم ععات حق ععوق
اإلنسان أ هان عام الناع()٧١ا
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 -4٠وأشععار املقععرر اصععاص املضع نالع حقععوق اإلنسععان ا راضععل ال لسععمعنع ا تلع ضف أن
ال نعسع س فأل ،م ار/مارع  ،٢٠١٧قانوانً يق ل بضعد معنح شعمد رخعوا أو عريح ضقامع
ي شخا م موايأل ض ا كان قد خعد منظمع أ عدرت رععود عامع ملقايضع رولع ضسعرااعو
أو واقح علعى املشعارك هعذه املقايضع  ،عا لعك املنظمعات الع ركع ت رععوات املقايضع الع
أ در ا على املستوينات اإلسرااعلع ا رل ال لسمعنع ا تل ققط()٧٢ا
 -4١وأش ع ععار ا م ع ععع الض ع ععا ضف أن نظامع ع عاً مضق ع ععداً ومتض ع ععدر املس ع ععتو ت م ع ععأل القع ع ععور اإلراريع ع ع
والعموقرايع يقعد ضف حد كعم حري ال لسمعنعع التنقو راخعو ا رل ال لسعمعنع ا تلع ()٧3ا
وأشارت امل وضع ضف أن عملعات ض الق املضابر ونقاط الت تعش و قعععد قعرص الو عوا ضف املعوارر
المععضعع ع وا راض ععل ال راععع ع  ،و ععم ل ععك م ععأل املضوق ععات الع ع حت ععوا رون الو ععوا ضف اص ععدمات
ا ساسععع  ،قععد أتعفعر تععماً معاشععراً علععى متت ع مئععات انال ،مععأل ال لسععمعنعع نقععوق اإلنسععان()٧4ا
وأو ععى املقع ععرر اص ععاص املض ع ع نال ع ع حق ععوق اإلنس ععان ا رل ال لس ععمعنع ا تل ع ع ن ععو
ملنح الت اريح لس ان ا رل ال لسمعنع ا تل ()٧٥ا
ضسرااعو حري التنقو ووض نظا من
 -4٢وأشععارت امل وضععع ضف أن ض ععالق ضس عرااعو للمضععابر وقععرل احل ععار علععى ع د علععى حنععو
ععال للق ععانون ،والقع ععور امل روضع ع م ععأل بل ععد جم ععاور عن ععد مض ععرب رق ععح أرى ضف عع ع ا  ١,9ملع ععون
قلسععمع ()٧٦ا وأو ععع اللجن ع املضنع ع نقععوق اإلنسععان ن رق ع ضس عرااعو احل ععار الععذي رضععق
على قما د ،نظراً لت تمه السل على الس ان املدنعع ،و تعح ضم انع احل وا رون قععد علعى
املساعدد اإلنسانع الضاجل وموار العنات الالزم يسور اإلعمار املدين()٧٧ا
 -٤حظر مجيع أشكال الرق
 -43أو ععع ينع حقععوق الم ععو ن ُلع ةوعر ضسعرااعو عراح سععخرد ا ي ععاا ابعتعارهععا شع الً
مأل أش اا بع ا ي اا()٧٨ا
 -44وأشععارت املقععررد اصا ع املضنعع سع ل الضنع ضععد املعرأد وأسعععابق وعواقعععق ضف وجععور تيععرد
جماا احلماي و عاب ملع قرز مالام لتةديد ضةا االلار قعو احتجازه ()٧9ا
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()٨٠

 -4٥وأحع ععاط ال ريع ععح الضامع ععو املض ع ع س ع ع ل التمعع ع ع ضع ععد امل ع عرأد القع ععانون واملمارس ع ع علم ع عاً
ابملضلومات الواررد ال شم ضف أن لع المواا الدينع املضرت ،هبعا ضسعرااعو متلعك ،وجعب
قعوانع االنتععداب الربيمععاين ،الع ال ع اا سععاري امل ضععوا ،حماكمسععا الدينعع الشععرعع ا وأشععار ال ريععح
ضف أن ا اك احلاخامع  ،ال حت وققاً للشريض العسوري  ،متارع التمعع ضد املرأد بوجعوه شع ا
ويش ععار بوج ععق خ ععاص ،ضف امتن ععا ال ع وة ع عأل ملع ععح زوجتععق مععا ييل ععح كععو سععععو للة ععوا عل ععى
المععالق والع واة مععأل جديععد أمععا املعرأدا والحععأ ال ريععح أي عاً أن حمععاك الشعريض  ،الع حت ع وققعاً
للش عريض اإلسععالمع  ،متع ع ضععد امل عرأد المععالق مقارن ع ابلرجععاا مععأل حعععا العُسععر ،ععا لععك
ضم انع ع حرمععان امل عرأد مععأل ح ععان ا ي ععاا بضععد الرتمععو أو المععالق ض ا وجععع مععأل جديععد()٨١ا
وأو ع املقررد اصا املضنع س ل الضن ضد املرأد ن ُوااو ضسرااعو قوانعنسا الدينع ال نظ
شععِّون الع واة والمععالق مع أح ععا ا اقعع الق ععات علععى لعع أشع اا التمععع ضععد املعرأد ،و ليععل
ا ح ا التمعع ي ضد املرأد()٨٢ا
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف الضمان االجتما ي
 -4٦كرت م وضع ا مع املتةعدد السعامع لشعِّون الالجئعع (م وضعع شعِّون الالجئعع) أن
مضظ خدمات الرعاي االجتماعع واالستةقاقات م متاح مللتمسل اللجوت()٨3ا
 -4٧وأشععارت امل وضععع ضف أن ال نعسععع أق عفر ،٢٠١٥ ،أم عراً مِّقت عاً مد ععق تععالص سععنوات
اع ع سععةب اسععتةقاقات الت ع مع الععوي مععأل ا ي ععاا املععدانع ابر ععاب "ج عراا أمنع ع " ،ععا
لك رشح احلجارد()٨4ا
 -٢احلق يف مستوى معيشي الئق

()٨٥

 -4٨أعربععع اللجنع املضنعع نقععوق اإلنسععان عععأل قلقسععا بشع ن أمععور مععأل للتسععا م ععاررد ونع
مل عع ا راضععل ال لسععمعنع واالسععتمرار قععععد قععدرد ال لسععمعنعع ا رل ال لسععمعنع ا تلع
علععى الو ععوا ضف املعوارر المععضعع  ،ععا لععك ا راضععل ال راععع وضمععدارات املعععاه ال اقعع  ،ق عالً
عع ععأل موا ع ععل عملع ع ع بنع ععات ايع ععدار ال ع ع اليربع ع ع و وزي ع ع عع ععدر حمع ععدور مع ععأل الت ع ععاريح علع ععى
ال لسمعنعع للو وا ضف أراضعس ال راععع الواقضع ال ع ا خعرىا وأشعارت اللجنع مع القلعح
ضف أن هذه ا قضاا قول قدرد ال لسمعنعع علعى التمتع جموعع واسعض معأل حقعوقس وجعب
الضسد الدو اصاص ابحلقوق املدنع والسعاسع  ،ا لك احلح قرير امل م()٨٦ا
 -49و كععر ا مععع الضععا أن سعاسع التخمعععط و قسععع املنععايح الع تعضسععا ضسعرااعو املنمقع
ج ععع ابل ع ع اليربع ع ع ه ععل سعاس ع ع قععدي ع ع ومتعع يع ع وُيلوة ععب امل ععا االس ععتعمانع ولض ععو ق ععرص
ال لس ععمعنعع ال ععذيأل يضعش ععون املنمق ع ج ععع احل ععوا عل ععى رخ ععا العن ععات مسععتةعل عملع عاًا
و فك ععر كععذلك ابلش عوا و املتضلق ع بنظععا التخم عععط احل ععري التمعع ع ي املتفع ع القععدع الش ععرقع ،
وابلقعععور امل روض ع عل عى التنمع ع ال لسععمعنع املدين ع ()٨٧ا و كععرت امل وضععع أن ال لسععمعنعع
املنمق جع معأل ال ع اليربعع والقعدع الشعرقع يواجسعون عملععات اهلعد املت عررد و عم لعك معأل
ال يوط مما نلح بعئ قاهرد ضرضس صمر النقو القسريا وزارت عملعات اهلد بدرج كععمد
عا )٨٨(٢٠١٦ا
 -٥٠وق ععاا ا م ععع الض ععا ضن عل ععى ح ومع ع ضسع عرااعو أن وقع ع  ،عل ععى وج ععق الس ععرع  ،عملع ععات
التخمعط التمعع ي و م املشروع ال اليربع  ،ا قعسا القعدع الشعرقع  ،هنعا عِّري ضف انتسعاك
لل ع م ععأل حق ععوق ال لس ععمعنعع ،منس ععا احل ععح احل ععوا عل ععى املع ععاه واص ععدمات ععا قعس ععا خ ععدمات
ال عة والتضلععع ()٨9ا و كععرت اللجنع املضنعع نقععوق اإلنسعان أن ضسعرااعو ينعيععل أن ع عععأل ن عععذ
معط املنايح()9٠ا
أوامر اإلخالت واهلد املستندد ضف سعاسات وقوانع وممارس متعع ي
النععا ا لععل اإللععا
 -٥١والحععأ ا مععع الضععا أن مسععاز اإلنتععاة ال راعععل ال لسععمع
راجضععع م ععأل  ٥٠املاا ع ع ععا  ١9٦٨ضف  4,9املاا ع ع ععا )9١(٢٠١3ا و كععر م عِّمتر
ا م ع املتةععدد للتجععارد والتنمع ع أن ضس عرااعو ععاررت  ٨٢املاا ع مععأل املعععاه ايوقع ع ال لسععمعنع
السععتخدامسا راخععو حععدورها أو مسععتوينا ا ،حععع ي ععمر ال لسععمعنعون ضف اسععتمار أكثععر
مأل  ٥٠املااع معأل حعاجتس معأل املععاه معأل ضسعرااعو()9٢ا وحعا جملعس حقعوق اإلنسعان ضسعرااعو
وزي موارر املعاه ا رل ال لسمعنع ا تل ()93ا
على ضمان عد التمعع
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 -٥٢و عععا  ،٢٠١٧أشععار الضديععد مععأل امل ل ععع بععوال ت ضيععار اإلجعراتات اصا ع ضف
أن ضسرااعو ن ذ قراراً ا ذ ق السلم ال لسمعنع ل رد قلعا ضمدارات ال سعرابت ع د ،ممعا زار
مععأل حععدد ا زم ع اإلنسععانع ا وسععلط اص عربات ال ععوت علععى عععد اسععتقرار الظععرو ،املستش ع عات،
و ايععد حععاالت نقععا ضمععدارات املعععاه ،مع راجع قععرص احل ععوا علععى املعععاه ال ععاحل للشععرب
حع ُ فرغُ معاه اناري م املضاي العةر ا بعة املتوسط ،وأشاروا ضف أن ا سر لعد عضوب
يأل المضا بمريق ممن ()94ا
 -٣احلق يف الصحة

()9٥

 -٥3أشععارت م وضععع ا م ع املتةععدد لشععِّون الالجئععع ضف أن ملتمسععل اللجععوت ال يشععملس
قع ععانون الت ع ع مع ال ععةل ال ععوي لضع ععا  ،١994و كع ععرت أن قر ععس االسع ععت ارد مع ععأل الت ع ع مع
ال ةل حمدورد()9٦ا
 -٥4والحظع امل وضع أن ض الق املضابر وقرل قععور علعى ع د قعد أتعرا علعى جمموعع واسعض
مععأل حقععوق اإلنسععان ،وخا ع احلععح ال ععة  ،بسعععب الععنقا املع مأل ا رويع وانضععدا الرعايع
المعع املالام  ،وخا بضد الت ضعد الذي وق عا ٢٠١4ا وأشعارت أي عاً ضف أن اليع اويع
ن ضون لنظعا يقعو علعى ضحالع احلعاالت املرضعع
الذيأل جتاجون ضف الرعاي ال ةع املتخ
()9٧
ضف خارة قما د ،وهو ما يتملب احل وا على اريح مأل السلمات اإلسرااعلع ا
 -٤احلق يف التعليم

()9٨

 -٥٥أشععارت العونس ع و ضف أن اليالعع ع الضظمععى مععأل التو عععات املتضلق ع ابلتضلععع ال ع قععدمع
أتنععات جولع االسععتضرال السععابق شععم ضف ععدابم ععدع ععاقِّ ال ععرص احل ععوا علععى التضلععع ،
ا لك قرص ا قلععات وانتمضعات ا لعع ()99ا وأقعارت نعق مل يتسع فأل الوقعو ،علعى سعجالت
تضلح إبجراتات قانونع أو سعاسا ع حمدرد بش ن هذه املس ل ا وار ت أن ُشع فج ضسعرااعو علعى
ا ععا م يععد مععأل التععدابم مععأل أجععو حتسععع السعععو املت اقئ ع للة ععوا علععى التضلععع وعلععى اعتمععار
دابم ضضاقع د ،ضف ض ي قرص ال ئات ا روم واملسمش التضلع ()١٠٠ا
 -٥٦وأشععار املقععرر اصععاص املضع نالع حقععوق اإلنسععان ا راضععل ال لسععمعنع ا تلع ضف أن
متويو معدارع القعدع الشعرقع أقعو ب ثعم ممعا حت عو علععق معدارع القعدع اليربعع  ،علعى العر معأل
القوانع وقرارات ا م الضلعا ال د ،ضف من هذه املمارسات التمعع ي ()١٠١ا

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة
 -١النساء

()١٠٢

 -٥٧كععرت املقععررد اصا ع املضنع ع س ع ل الضن ع ضععد امل عرأد أن املواق ع القاام ع علععى سععلم
الرج ع ععو والتنم ع عععط اينس ع ععاين ع ععرب ع ععذورها عمعق ع عاً انتم ع ع ا وأو ع ععع ن ع ع ضس ع عرااعو
اسرتا عجع شامل ستسد ،النسات والرجاا على لع مسعتو ت انتمع  ،عا لعك ال عامعات
الدينع ع ع  ،للق ع ععات عل ع ععى التنم ع عععط اينس ع ععاين واملواق ع ع القاام ع ع عل ع ععى س ع ععلم الرج ع ععو بش ع ع ن رور
ومسِّولعات كو مأل املرأد والرجو ا سرد و انتم ()١٠3ا
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 -٥٨وأشارت املقعررد اصا ع ضف ورور قعارير ععأل الضنع املنع  ،قعذكرت أن نسعع اإلبعالغ ععأل
هععذه املس ع ل أرث ب ثععم ممععا هععو علعععق احلععاا الواق ع و لععك سعععاب منسععا النظععرد ضلعسععا علععى أهنععا
مس ع ل شخ ععع  ،وال سعععما بععع النسععات مععأل العسععور ا رتععو كس وال لسععمعنعات ونسععات انتمضععات
ا لعع ع العدويع ع والدرزيع ع  ،وانض ععدا الثقع ع الس ععلماتا وأش ععارت أي ع عاً ضف ورور ق ععارير ع ععأل ار ععا
مضدالت الضن اينسل ،ا لك اال ت اب ،وعأل استمرار شعو التةرش اينسل()١٠4ا
 -٥9وأو عع املقععررد اصا ع ن ضععاي ضسعرااعو مسع ل ضععض نسععع اإلبععالغ وعععد التةقعععح
حاالت الضن ضعد املعرأد بسععب ال عيوط االجتماععع وانضعدا الثقع الشعري  ،و ن عو
قر ع الو ععوا قضلع عاً ضف الضدال ع يمع ع ضععةا الضن ع اينسععاين اصاضععضات لواليتسععا الق ععااع
أو لسععلمتسا ال ضلعع  ،و ن ضععاي ال جععود املوجععورد جمععاا احلمايع قعمععا يتضلععح بيعععاب اصععدمات
الالزم للنسات وال تعات املضرضات صمر الضن املن راخو انتمضات ا لع الضربع ()١٠٥ا
 -٢األطفال

()١٠٦

 -٦٠أشععارت منظم ع ا م ع املتةععدد للم ول ع (العونعسععع ) ضف ار ععا مضععدا حععاالت انضععدا
املساواد بع ا ي اا ضسرااعو ،و لك قرير نثع قعق ععد املسعاواد العدخو ،والتة ععو
التضلعمل ،والتقعع الذايت للةال ال ةع والرضا عأل احلعاد بع ا ي اا العلدان املتقدم ()١٠٧ا
 -٦١وأعربع ين حقوق الم و ععأل قلقسعا حل عر نمعاق معععح أح عا قعانون محايع الم عو
ا ي ععاا رون س ععأل الرابض ع عش ععرد ،وأو ععع ن ععمأل ضس عرااعو التمعع ععح اإلل ام ععل لت ععدابم احلماي ع
اإلجراتات اينااع على لع ا ي اا ال ةا والشسور ح سأل الثامن عشرد()١٠٨ا
اصا
 -٦٢و كععر ا مععع الضععا أن القععانون الضس ع ري اإلس عرااعلل السععاري ال ع اليربع ع الععذي
يسمح ابحتجاز ا ي اا ال لسمعنعع اعتعاراً مأل سأل الثانع عشرد يتضارل م مععدأ عوقم محايع
خا لملي اا ابعتعاره ينتمون ضف قئ ضضع ()١٠9ا
 -٦3و كععرت امل وضععع أن ممارس ع االحتج ععاز اإلراري لملي ععاا اسععتِّن ع ش عريأل ا وا/
أكتوبر ٢٠١٥ا وأشارت ضف أن احلاالت ال يل قعسعا ضف هعذه املمارسع  ،وكعان أوهلعا كعانون
ا وا/ريسععمرب  ،٢٠١١نععدرة ضيععار الع رد ال عععمد الع سععجلع ضلععاالً احتجععاز ا ي ععاا
ال ع اليربع ع عععا ٢٠١٥ا ق ععل هناي ع شعععاط/قرباير ،٢٠١٦
عقععب ععضعد و ععمد الضن ع
بل ع ع ععدر ا ي ععاا ال ععذيأل احتج ع وا  44٠ي عالً ،وه ععو أعل ععى رق ع يس ععجو وق ععع واح ععد من ععذ
عا )١١٠(٢٠٠٨ا
 -٦4وأحايع امل وضع علماً موات أخرى ا عذت ملضاقعع ا ي عاا القعدع الشعرقع ا ق عل
عععا  ،٢٠١٥أرخععو ال نعسععع ضععديالً علععى القععانون اينععاال يق ععل برق ع الضقوب ع الق ععوى علععى
راشععقل املركعععات الضععابرد ابحلجععارد أو بيمهععا ضف السععجأل ملععدد  ٢٠سععن ض ا تعععع وجععور نع ع إبيععذات
الراكعع ،بية النظر عأل ا ى الناج عأل لك ،وضف  ١٠سنوات ض ا ضذر ضتعات لك()١١١ا
 -٦٥وال اا اللجن املضنع نقوق اإلنسان شضر ابلقلعح ن اإل عالحات اإلاابعع جمعاا
ضقامع الضععدا عععأل يريععح ا ععاك الضسع ري لملحععداص ،ومععأل لععك رقع سععأل الرشععد هععذه ا ععاك
معأل  ١٦سعن ضف  ١٨سعن  ،واعتمعار ععدر معأل ا وامعر الضسع ري الع عنا علعى عوقم ضععماانت
لملي ععاا ،مل ُن ععذ ن ع ععذاً قض ععاالً ،قعم ععا يع ععدو ،املمارسع ع الضملعع ع  ،و ن ا ي ععاا ال لس ععمعنعع
مععا زال عوا يتضرضععون لالعتقععاا واالحتجععاز التضس ع عع ،وال يسععت عدون ،كثععم مععأل ا حعععان ،مععأل
لع احلقوق اإلجرااع ()١١٢ا
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 -٣األقليات والشعوب األصلية

()١١3

 -٦٦أشارت املقررد اصا املضنع س ل الضن ضعد املعرأد ضف أن العسعور يشع لون حعوا ٧٥,٥
املاا ع مععأل الس ع ان والضععرب ح عوا  ٢٠,٢املاا ع ا وهنععاك أي عاً أكثععر مععأل  ٢٥٠ ٠٠٠مععأل
العدو يضعشون ضسرااعو()١١4ا وأعربع اللجن املضنع نقعوق اإلنسعان ععأل قلقسعا السعتمرار عدين
متثعععو معواي ضسعرااعو مععأل أ ععو عععر" قمععا اصدمع املدنعع  ،وال سعععما مواقع القعرار ،علععى
الر مأل اصموات املتخذد()١١٥ا
ةرات النقب
 -٦٧وأعربع اللجن عأل قلقسا بش ن ضرل املواينع العدو الذيأل يضعشون
لضملعات هد الععوت واإلخالت والرتحعو القسر ْيع ،وبش ن قععد قرص العدو ،الذيأل يضعشعون
القععرى ععم املضععرت ،هبععا واملضععرت ،هبععا حععديثاً النقععب ،احل ععوا علععى اصععدمات ا ساسععع ،
ععا لععك الس ع أل الالاععح واملعععاه وخععدمات ال ععر ،ال ععةل والرعاي ع ال ععةع والتضلععع والنقععو
الضا ا وقالع اللجن ضن ضسرااعو ينعيل أن و مشارك بدو النقعب أي عملعع تضلعح إبععارد
ع ععويعنس وأن ي ع ععوف االعتع ع ععار الواج ع ععب ،أي خمع ع ع ُق ع ععرت إلع ع ععارد الت ع ععويع ،ل ع ععنمط حع ع ععا
التقلعدي ،وأن ُن ذ وققاً للمضايم الدولع ات ال ل ()١١٦ا
 -٦٨وأشع ععارت امل وضع ععع ضف ضع ععرل  ١ ٥9٦قلسع ععمعنعاً ،ع ععالععتس مع ععأل انتمضع ععات العدوي ع ع
()١١٧
والرعويع ال لسععمعنع ال ععضع  ،ل جعالت القسععري عععا  ٢٠١٦ا وأكععد ا مععع الضععا جمععدراً
أن اصم ال وضضع إلعارد ويع انتمضات العدوي والرعوي املنمق "جعع " أ رت شعوا و
بش ن النقو القسري()١١٨ا
 -٤املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء

()١١9

 -٦9أعربع ين حقعوق الم عو ععأل قلقسعا لضعد ض عدار شعسارات مععالر ،وال سععما ي عاا
املسععاجريأل وملتمسععل اللجععوت ولملي ععاا الالجئععع ،وأو ععع ن سععار ضس عرااعو ضف ا ععا ععدابم
مأل ضم انع احل وا على شسارات املعالر يمع ا ي اا املوجوريأل ضقلعمسا()١٢٠ا
 -٧٠وأعربع م وضع ا م املتةدد لشِّون الالجئع ععأل قعديرها لقعانون منع التسعلو العذي
ابت نماقععق أقععو قععععداً ممععا كععان علعععق ب عععي عععا ٢٠١٢ا ل نسععا أشععارت ضف أن القععانون يععنا،
ر التةسعنات ال أرخلع علعق ،علعى االحتجعاز التلقعاال ملعأل يضتعرب "متسعلالً" معأل رون ضجعرات
قعع قرري ملدى ضرورد االحتجازا وال جظر القانون احتجاز ا ي اا ل نعق يسعتث ال ُق فعر عم
امل ععةوبع وا شععخاص الععذيأل قععد يضععرل االحتجععاز ععةتس للخمععرا وأو ععع م وضععع ا م ع
املتةععدد لشععِّون الالجئععع ن ضععدا ضسعرااعو هععذا القععانون حلظععر احتجععاز ا ي ععاا و ععوقم قععرص
احل ععوا علع ععى املش ععورد القانونع ع ع لملشع ععخاص ا تج ع ع يأل ،وضع ععمان ع ععد اللجع ععوت ضف االحتجع ععاز
ضال كتدبم أخم وبضد قعع الظرو ،اصا ب و قرر()١٢١ا
 -٧١وأشارت م وضع ا م املتةدد لشِّون الالجئعع ضف أن ضسعرااعو مل قعد مضلومعات ععأل
ضج عراتات اللجععوت لملشععخاص الععذيأل قععد جتععاجون ضف محاي ع رولع ع  ،ععا لععك علععى احلععدورا
وأشارت أي اً ضف أهنا ال قعد املسعاعدد القانونعع أو مهعا ،وقالعع ضن مضايع الضعدر ال ععم معأل
الملعات املقدمع وققعاً لنظعا اللجعوت عت بشعح ا ن عسا وسعلمع م وضعع ا مع املتةعدد لشعِّون
الالجئععع ال ععوت علععى حال ع ا شععخاص القععارمع مععأل بلععدان لث ع مضعن ع  ،ق ععذكرت أن ضس عرااعو
وق ع عأل اعتمار سعاس احلماي حال ا شخاص القارمع مأل بلد مضع ،وأهنا عنع موق عاً
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بش ن ا شخاص القارمع مأل بلد مخر مِّراه أن حعالتس ال يرت عب علعسعا معنةس ع الالجعل
وجب اال اقع اصا بوض الالجئع ،خالقاً ملا راه م وضع شِّون الالجئع()١٢٢ا
 -٧٢وأو ع م وضع شِّون الالجئع ن عسط ضسرااعو ضجعراتات اللجعوت و قعد املسعاعدد
الليوي ع والقانونع ع لع ع مراحععو ضج عراتات اللجععوت ،و ع نظم عاً بديل ع ملضاي ع الملعععات ،مثععو
االععرتا ،ب ع الالجععل علععى أسععاع نععاهر احلععاا قعمععا يتضلععح لتمسععل اللجععوت مععأل ال ئععات الع
قد ون مضرض للخمر()١٢3ا
-٥

دميو اجلنسية

()١٢4

 -٧3أشع ععارت م وضع ععع ا م ع ع املتةع ععدد لشع ععِّون الالجئع ععع ضف أن محاي ع ع ا شع ععخاص عع ععدال
اينس ععع حم ععدورد ن نم ععاق ضجع عرات ع ععا  ٢٠١٢ملضايع ع حالع ع ا جنع ع ال ععذي ي ععدعل أن ععق ع ععدط
اينسععع  ،ال يشععمو ا شععخاص الععذيأل رخلعوا ضسعرااعو بمريقع ععم قانونعع  ،مععا يضمععو الضمععو هبععذا
اإلجعرات ابلنسععع ملضظع ا شععخاص عععدال اينسععع العلععدا وأو ععع اللجنع ن ضععدا ضسعرااعو
اإلجعراتات مععأل أجععو حتديععد مععأل نمعععح علعععس ع عععدط اينسععع و ععوقم احلمايع هلع متشعععاً مع
اال اقع املتضلق بوض ا شخاص عدال اينسع ()١٢٥ا

هاء -مناطق أو أقاليم حمددة

()١٢٦

 -٧4وأشارت امل وضع ضف استمرار التوس االستعماين ،ق الً عأل ضض ات الشرعع على العِّر
االستعمانع تر رجضعل ،العذي يعر عط ار عايعاً وتعقعاً بضنع املسعتوينع كثعم معأل ا حععان()١٢٧ا
و كر ا مع الضا أن عدر املستوينع املقعمع املنمق جع والقدع الشرقع قد اع منذ
ا اق ععات أوسع ععلو ،قو ع ععو ضف أكثع ععر مع ععأل  ٥94 ٠٠٠نس ععم نلع ععوا هناي ع ع عع ععا ( ٢٠١٥بعع ععنس
حعوا  ٢٠٨ ٠٠٠نسععم القعدع الشععرقع ) ومعأل املتوقع أن ير ع هععذا الضعدرا و كععر أي عاً أن
احل وم ع اس ععتمرت التوس ع االس ععتعماين وم ععاررد ا راض ععل اي ععوالن الس ععوري ا ت ععو ،وأهن ععا
أعم ععع مواققتس ععا نس ععب التق ععارير ،ش عريأل ا وا/أكت ععوبر  ،٢٠١٦عل ععى بن ععات  ١ ٦٠٠من ع ا
جديد مستوين كتسريأل م القانونع ()١٢٨ا
 -٧٥وأشععار املقععرر اصععاص املض ع نال ع حقععوق اإلنسععان ا راضععل ال لسععمعنع ا تل ع ضف أن
ال نعس ععع أ ععدر ،ش عععاط/قرباير  ،٢٠١٧ش عريضاً اع ع م ععاررد ا راض ععل ال لس ععمعنع اصا ع ا
و سععضى التشعريضات ايديععدد ضف ضضع ات الشععرعع علععى  3 ٠٠٠وحععدد سع نع علععى أرل قلسععمعنع
خا ع ع ع ال ع ع ع اليربع ع ع ع ا وأو ع ع ععى ن ليع ع ععل ضس ع ع عرااعو ش ع ع عريضا ا املتضلق ع ع ع ع ع ععاررد ا راضع ع ععل
ال لسمعنع ()١٢9ا
 -٧٦وأران جمل ععس ا م ععأل لعع ع الت ععدابم الرامعع ع ضف يع ععم الرتكععع ع السع ع انع  ،وي ععاب ووضع ع
ا رل ال لسمعنع ا تلع منعذ ععا  ١9٦٧عا قعسعا القعدع الشعرقع  ،عا يشعمو بنعات املسعتوينات
و وسع عععضسا ونقع ععو املسع ععتوينع اإلس ع عرااعلعع وم ع ععاررد ا راضع ععل وهع ععد املن ع عازا و ش ع عريد املع ععدنعع
ال لسمعنعع()١3٠ا
 -٧٧ورع ععا جمل ععس حق ععوق اإلنس ععان ضسع عرااعو ضف أن قع ععو ن ا اقعع ع جنعع ع بشع ع ن محايع ع
ا شخاص املدنعع وقع احلرب نمعح ن القانون على ا رل ال لسمعنع ا تلع  ،عا قعسعا
القدع الشرقع وايوالن السوري ا تو()١3١ا
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