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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٨

جتميع بشأن صربيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري ال ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق ااارير هلئ ااا املضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ا ال اال  ،وهااو مقاادم ش ا مااوج
قلداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
( )٢ ( )١
اإلنسان
كر فريح ا م املتةد القطري أن الت ديح على اال فاقل الدولل حلماي حقاوق يلاع
-٢
الضماا املاااجريأل وأفاراو أساره سالت الوقاس املناسا  ،م كاداً أن ماا بان  7 ٠٠٠و٨ ٠٠٠
( )3
شخص مأل م املواطنن حيتاجون إىل محاي وولل

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )4

 -3الحظس اللجن املضنل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافل بقلح عدم وجوو والي
قانونل مل ت حامي املواطنن (أمن املظامل) مت نه مأل التفاع مع النظام الدويل حلقوق اإلنسان
ومنظما اجملتمع املدين ،وافتقار م ت أمن املظامل إىل املوارو املالل والب ري ال افل  ،وحمدوويا
متابض ربلا آلرات و و لا أمن املظامل وأو اس اللجنا اربلا بتضادي القاانون املتضلاح تا
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أمن املظامل مأل أج مت لنه مأل التفاع مع النظام الدويل حلقوق اإلنسان ومع منظوما اجملتمع
املاادين( )٥و أاير/مااايو  ،٢٠١٥أعربااس مفوةاال ا م ا املتةااد السااامل حلقااوق اإلنسااان عااأل
قلقاااا إءات الطااملت املتوا ا واملت ايااد الااذي مارسااته الساالطا ال اربل علااى أماان املظااامل نااذا
ساسااا اين ااوفلت  ،وهااو ةااملت ةااار البداي ا عق ا عقلقااه ا طااات ال ا ُءع ا أن وكال ا
ا م ااأل الضسا ا ري ال ا اربل ق ااد ار بتا ااا وش اادو عل ااى أن واليا ا امل سس ااا الوطنلا ا حلق ااوق
اإلنسااان ينبملااي أن تاالل صااا الو ااو علااى نااو مفاااجي ووون قلااوو إىل أي م ااان عااام لتفتل ااه
( )٦
ومضاينته وفةص أي و اح ومضدا وأ و وون إشضار طي مسبح
 -4ورحبس جلن حقوق الطف بتضلن انا من املظامل يضىن ظامل ا طفا وأعربس عأل
القلااح إءات ا لتقااارير ال ا اام إىل أن وور انا ا أماان املظااامل مضاجل ا املساااا املتضلق ا قااوق
الطف حمدوو نوعاً ما ،بسب عدم كفايا املاوارو و ن وور و االحلا م تا أمان املظاامل ام
( )7
واةةن ب ور كافل على املستوين احمللي والوطين
 -٥وأكااد فريااح ا ما املتةااد القطااري أنااه م ااأل للمفااول املضااين مايا املساااوا أن يتلقااى
ال ا اول الفروي ا و اام الفروي ا وأن يتخ ااذ إج اراتا ب االطا ،ول ن ااه ال يتمت ااع بس االطا إنف ااا
مستقل ور أناه م األ للمفاول رفاع وعااول قطااال احملااك  ،مل رفاع أي قطاااي جدياد
( )٨
عام  ٢٠١٦أو عام ٢٠١7
 -٦و ك اار املق اارر اصا ا املضنل ا ابلس ا أل الالا ااح كضن اار م ااأل عنا اار احل ااح مس ااتول
مضل ي مناس وابحلح عدم التملل هذا السالاق أن و الا حاامي املاواطنن ال نفاذ
املمارس ا ا الضملل ا ا  ،وأن رات و و ا االا املفا ااول املض ا ااين ماي ا ا املسا اااوا انوراً م ا ااا نف ا ااذ ،عل ا ااى
( )9
ما يبدو
 -7وأكااد الفريااح الضام ا املضااين اااال اال تفااات القسااري أو اام الطااوعي أن اربلا لاالس
()١٠
لدياا اسرتا لجل وطنل ب لن حقوق اإلنسان أو ط عم حلقوق اإلنسان

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

()١١

 -٨أعربااس اللجن ا املضنل ا قااوق اإلنسااان عااأل القلااح ن ج اراا ال راهل ا  ،ال ساالما ةااد
الروما ،ما ءالس متث م ل طام البلاد ر ا اجلااوو املبذولا ملنضااا وأو اس اللجنا اربلا
بتض ي ا جاووه ااا الرامل ا إىل ااجلع التس ااامل م ااع ا ش ااخان املنتماان إىل أقلل ااا إ نل ا وقومل ا
()١٢
وعرقل ووينل وأقللا أ رل ،أل فلا أفراو ياع الروما
 -9وأو ا ااس جلن ا ا حقا ااوق الطف ا ا ا اربلا بطا اامان ا اوافر ما ااا ي فا ااي ما ااأل امل ا اوارو الب ا اري
والتقنل ا ا واملالل ا ا م ا ااأل أج ا ا التنفل ا ااذ الفض ا ااا لالس ا ارتا لجل الوطنل ا ا ملن ا ااع التملل ا ا واحلماي ا ا من ا ااه
()١3
للفرت ٢٠١٨-٢٠١4
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 -١٠وأشااار فريااح ا ما املتةااد القطااري إىل أن عااد جوانا مااأل قااانون م افةا التمللا
البلااد ،كانااس ،حااا ح يران/يونلااه  ،٢٠١7اام متوافقا مااع القااانون الاادويل ،اا لاات ضريا
التملل م املباشر ،الذي نُسخ على نو اطي ،واحلرماان ماأل الرت لباا التلسامي املضقولا  ،الا
()١4
ال متث ش الً مأل أش ا التملل وج القانون

 -١١وأعربس املقارر اصا ا جماا احلقاوق الثقافلا عاأل قلقااا إءات ار فاات مساتول ساللس
اربلا وكوسااوفو  ،وحثتام ااا علااى الف ا باان مساااا اإلرا الثق ااا
قطااااي ال ارتاا الثقااا
وةاع اصطاااب
واملخططا ا البضد القومي ،م كد ةرور عدم اساتخدام اإلرا الثقاا
أو السلاسااا الرامل ا إىل إق ااات اآل اريأل وقالااس إن ري ا عااداي طاام مااا ءالااس موجااوو
اربلا ،وهااي عااداي طاام يا الت اادي صااا علااى نااو عاجا  ،بلناااا عااداي تضلااح ابلقاادر
علااى مناق ا وإنتاااى احملتااول الثقااا املت ا ابلفظااااع ال ا ار بااس سااضلنا القاارن املاةااي
()١٥
جماايل حريا التضبام الفاين وحقاوق املادافضن عاأل حقاوق اإلنساان
والو و إلله ،وعداي
()١٦
وقالس بوجوب عوي اصطاب الضام املتضلح قوق اإلنسان إىل واقع قا
 -١٢وأو ااى الفريااح الضام ا املضااين اااال اال تفااات القسااري أو اام الطااوعي اربلا بوةااع
()١7
مواو ضللمل ض ء التضدوي بملل م افة االستقطاب الضرقي والتملل الضرقي

 -١3وأو اس اللجنا املضنلا قاوق اإلنساان اربلا بتض يا التادابم الراملا إىل استئ اا يلاع
أش ا ا الو ا االجتماااعي والتملل ا والضن ا ااح أشااخان بسااب مااللا اجلنسااي أو هااويتا
اجلنسانل أو إ ابتا بفموس نقص املناع الب اري و نفلاذ إجارات يتضلاح ابالعارتاف القاانوين بناوت
اجل اانس( )١٨وفلم ااا يتضل ااح ابلتو االا املقدم ا أ ن ااات جول ا االس ااتضرال الس ااابق ب االن احل ااح
التجمااع الساالمي للمثللااا واملثللاان وم ووجااي املل ا اجلنسااي ومملااايري اصوي ا اجلنسااانل وحاااملي
افا اجلنسان ،أكاد فرياح ا ما املتةاد القطاري أن بلملاراو ظةاس نظال االا ظااهرا
()١9
استضراةل سنوي متتالل صذه الفئا ()٢٠١٦-٢٠١4

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

()٢٠

 -١4وأشار فريح ا م املتةد القطري إىل سوت مضامل كبار السأل والضن املمارس ةده ،
ا لت اإليذات النفساي واللفظاي والضااطفي ،مالحظااً أن حالا كباار الساأل املنااطح الريفلا
()٢١
ان
مثم للقلح ب
 -١٥وحثس جلن مناهط التضذي ربلا على التنفلذ الفاوري للتادابم الت اريضل الالءما ملواتما
أح ااام الق ااانون اجلن ااااي املتضلقا ا ابلتض ااذي م ااع التضريا ا الا اوارو امل اااو  ١م ااأل اتفاقي ةةناهضا ةةنا
التعذيباوغريهاهناضروبااملعاهلناأواالعقوبناالقاسيناأواالالإنسانيناأوااملهيضن.اوأعربتااللجضةناعةنا
()٢٢
أسفهااألناالقانونااجلضائياهاازالايضصاعلىافرتةاتقادمافيماايتعلقاجبرميناالتعذيب
 -١٦وأعربس اللجن نفساا عأل القلح ن نسب االكتظاظ مرافاح الساجون ماا ءالاس ياد
عأل  ١١٦املاا  ،وأحاطس ابملضلوماا املتضلقا بظاروف االحتجااء السالئ  ،ال سالما مراكا
()٢3
ال رط  ،وعدم كفاي دما الرعاي ال ةل السجون ،ا فلاا رعاي ال ة الضقلل

__________

أي إشار إىل كوسوفو

GE.17-19925

هذه الو لق ي أن ُفا وفقاً ملا جات

قرار جملس ا مأل )١999(١٢44
3

A/HRC/WG.6/29/SRB/2

 -١7وأعربااس اللجن ا عااأل القلااح أيط ااً إءات املضلومااا ال ا فلااد ن القطااات مااا ءا يفط ا
اادابم احلاابس واالحتجاااء قبا احملاكما علااى التاادابم البديلا لالحتجاااء ،ر ا اجلاااوو الا بااذصا
اربلا لت ااجلع اللجااوت إىل اادابم أق ا قللااداً وال ا ا اللجن ا ااضر ابلقلااح مااأل كثاار حاااال
()٢4
الوفا أ نات االحتجاء ،ا لت االنتةار ،فطالً عأل حواوا الضن بن السجنات

 -١٨والحظ ا ااس اللجن ا ا نفس ا اااا بقل ا ااح أن ع ا اادواً م ا األ ا ش ا ااخان وي اإلعاق ا ااا الضقلل ا ا
والنفس اال  -االجتماعل ا أووع اوا قس ااراً م سس ااا الط ا النفس ااي ،ومل ُحي اارء أي ق اادم قريب ااً
()٢٥
وب قدمي الرعاي ارى هذه امل سسا
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()٢٦

 -١9أعربس اللجن املضنل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافل عاأل قلقااا ماأل أن إقاما
الض ااد ال ا ا اام فضال ا  ،ال س االما س االاق املطالب ااا املت اال ابلضمال ا ة ااد ال ااركا ال ا
ُ خ س وأو س ن تخذ ربلا التادابم القانونلا والسلاساا ل و مهاا ماأل التادابم ل فالا
()٢7
فضالل واستقاللل السلط القطاال ابعتبار لت وسلل لطمان التمتع قوق اإلنسان
 -٢٠ونوه ااس اللجن ا ا املضنل ا ا ق ااوق اإلنس ااان ابالس ا ارتا لجل الوطنل ا ا ل ااال القط ااااي
وأعربااس عااأل القلااح إءات إ طااات القطااا اجلاادو لفاارت ا تبااار متتااد لااثالا ساانوا وإءات حاااال
الط ااملت واالنتق ااام ال ا يُ ا ع أن السلاس االن ووس اااات اإلع ااالم مارس ااوطا عل ااى القط ااا وامل اادعن
الضامن وجملس القطات ا على وجملس االوعات الضام للدول ؛ وأعربس اللجن عأل قلقاا أيطاً إءات
ما بقى مأل قطااي مرتاكما احملااك وإءات التال ر اعتمااو م اروت القاانون املتضلاح ابملسااعد
القانونلا اجملانلا وأو ااس اللجنا ن رسااخ اربلا اسااتقاللل القطااات ،بطاارق مناااا ةاامان مااد
دما القطااا اجلاادو ومنااع أي ااد سلاسااي عما جملااس القطااات ا علااى وجملااس االوعااات
()٢٨
الضام للدول
 -٢١والحظاس جلنا مناهطا التضااذي بقلااح أن  ١٥املااا فقاات ماأل أ ا  39١شا ول
تضل ااح ابلتضا ااذي وس ااوت املضامل ا ا قُا اادمس إىل إوار الرقاب ا ا الدا لل ا ا لل اارط با اان عا ااام ٢٠٠9
و ار/مارس  ،٢٠١٢أسفر عأل اختاا إجاراتا يويبلا وأعرباس اللجنا عاأل قلقااا الباال إءات
املضلوما ال فلد ن ح اإلوان در  ١٥املاا فقت مأل القطااي اجلناال ال رفضس
منااذ عااام  ،٢٠١٠وأن االوعااات رفااش ال ا اول ،مضظ ا احلاااال وأعربااس عااأل ج عاااا إءات
التضاديال الا أو لاس علاى قاانون اإلجاراتا اجلناالا عاام  ،٢٠١3وهاي ضاديال مل يضااد
امل ا اادعي الض ا ااام ،وجبا ا ااا ،مل ما ا ااً إبجا ا ارات عقل ا ااح ح ا اااال التض ا ااذي الا ا ا ن ا اادرى إط ا ااار
املاو  )3()٢(١37وحثس اللجن ربلا على اختا التدابم الطاروري لتمللام قافا اإلفاال ماأل
()٢9
الضقاب على جرم التضذي
 -٢٢وقااا الفريااح الضام ا املضااين اااال اال تفااات القسااري أو اام الطااوعي إن عاادم وجااوو
قانون ينظ وةع ا شخان املفقوويأل ويطمأل حقوق الطاةااي ي ا عااقااً كباماً أماام إعماا
حقوق أقارب املختفن( )3٠وأو ى ربلا ابلنظر إو ا التضديال الت ريضل الالءم لتوسلع
()3١
نطاااق ضري ا الطااةل  ،ن القااانون احلااايل ال يضاارتف قااارب ال ااخص املختفااي كطااةااي
()3٢
وأو ى أيطاً بطمان وفم اجلرب جلملع ةةااي اال تفات القسري
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 -٢3وأو اى الفريااح الضاما اربلا مملا أمااور بلنااا اعتبااار اال تفاات القسااري جرما منف اال
()33
وفقاً للتضري الوارو اإلعالن املتضلح ماي يلع ا شخان مأل اال تفات القسري
 -٢4و كر الفريح الضام نفساه أن التقادم البةان عاأل املفقاوويأل املنطقا باطال ب ا
ملةااوظ الساانوا ا اام ر ا النتااااا الباااهر ال ا عققااس املاةااي( )34وأو ااس اللجن ا
املضنل اال اال تفات القساري اربلا بطامان إجارات عقلقاا وقلقا وحماياد يلاع حااال
اال تفااات القسااري ال ا قااد ااون ار بااس علااى أياادي مااوةفن أبضاان ل اربلا أو أشااخان أو
جمموعا مأل ا فراو يت رفون إب ٍن أو وعا ٍ ماأل الدولا أو وافقتااا سالاق الن اعاا املسالة
املاة اال ( )3٥وأو ااى الفري ااح الضاما ا املض ااين اااال اال تف ااات القس ااري أو اام الط ااوعي ا اربلا
إب دار قانون ب لن الو و إىل املضلوما ووةع اإلطاار الت اريضي املناسا ب الن احملفوةاا ،
()3٦
بملل ةمان الو و التام إىل يلع املضلوما
 -٢٥وال ا ا اللجنا املضنلا قااوق اإلنسااان ااضر ابلقلااح إءات يلا أمااور بلناااا اادين مضااد
املالحقا القطاال على جراا احلرب املر ب أ نات الن اعا املسلة  ،اا لات االنتااكاا
ال ار باا مس ولون املستوين املتوسات والرفلاع؛ وةالح نطااق ضريا يالطاةل ي القاانون
املتضلا ااح ضا ااوقي احلا اارب املا اادنلن و ضري ا ا يا ط ا اراف املتطا اارر ي قا ااانون اإلج ا اراتا اجلناال ا ا ؛
واش ارتاأ أن يضلااأل الطااةااي وفااا ال ااخص املختفااي ل ااي حي االوا علااى ضااويش؛ ونقااص امل اوارو
الالءم مل ت املدعي الضام جلراا احلرب؛ والطملوأ ال ي ع أن احل وم متارسااا علاى م تا
()37
املدعي الضام
 -٢٦وأعارب الفرياح الضاما املضاين ااال اال تفااات القساري أو ام الطاوعي عاأل ابلا القلااح
رمسل كوسوفو( )3٨وأو ى اربلا ببادت عمللا
مأل أن بضش اجلنا امل عومن ي مللون منا
()39
فرء لتةديد يلع املوةفن احل وملن الذيأل ي ع ورطا ار اب جراا حرب
 -٢7و ك اار الفري ااح الضاما ا أن ريا ا حاجا ا إىل ض يا ا ومناجا ا با اراما وعا ا ومحايا ا الط ااةااي
()4١
وال اوو( )4٠وأو ى بتنظل براما محاي ال اوو ا يطمأل ا ساماا ابل مو
 -٢٨و ك اار الفري ااح الضام ا ا أيط ا ااً أن الضقب ااا ال ا ا ضل ااح عدي ااد م اام املفق ااوويأل وم ااان
وج ااووه ال م ااأل التمللا ا عللا ااا إال ابلتض اااون والتنس االح عل ااى ال ااضلد اإلقللم ااي ب ااور كاملا ا
وعلنل ا ( )4٢وس الا الفريااح الضام ا ن اجملتمااع الاادويل مس ا و أيط ااً عااأل اسااتمرار مضاااان أقااارب
()43
الطةااي مأل لاب احلقلق والضدال واجلرب
 -٢9وأشار الفريح الضام إىل أن اال تفات القسري مل يُدرى بضد كجرم قاام بذاهتا الت اريع
اجلنااااي ل وسااوفو ،وأن القطااات علااى ةاااهر اإلف ااال مااأل الضقاااب علااى اجل اراا املر بط ا ابحل اارب
مل يتةقااح بضااد ،وأن النظااام القطااااي كوسااوفو مااا ءا ةااضلفاً ويفتقاار إىل ال فااات ( )44وأو ااس
كوسااوفو إىل ا فاااق مااع الساالطا ال اربل ب االن
اللجنا  ،يلا أمااور ،ن تو ا الساالطا
قطااي جراا احلرب مأل أج وةع برو وكو نفلذي ب لن التضااون عمللاا التةقلاح جاراا
احلرب ومقاةا مر بلاا ،وال روت فوراً فاتل احملفوةاا ا ال ال ااال اال تفاات القساري
()4٥
ال وقضس أ نات وفور انتاات أحداا عامي  ١99٨و ١999كوسوفو
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 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()4٦

 -3٠أش ااار فري ااح ا م ا ا املتة ااد القط ااري إىل اس ااتمرار اإلب ااال ع ااأل ح اااال اعت اادات عل ااى
املدافضن عأل حقوق اإلنسان( )47وأبلملس منظما اجملتمع املدين ووساات اإلعاالم عاأل حادوا
ءايو التاديدا ( )4٨ووةضس منظما اجملتمع املدين واملنظما الوطنل حلقوق اإلنساان
مقدم أولوايهتا مطاعف دابم محاي املدافضن عاأل حقاوق اإلنساان وإطاات اإلفاال ماأل الضقااب
()49
على االنتااكا املر ب ةد املدافضن عأل حقوق اإلنسان
 -3١وأشااار فريااح ا م ا املتةااد القطااري إىل إع اراب منظمااا اجملتمااع املاادين ووساااات اإلعااالم عااأل
القلح ب لن طللح الفطاات الضاام بساب يلا أماور بلنااا قلاص نطااق وعادو وسااات اإلعاالم املساتقل ،
والطااملوأ االسااتبداوي اجلديااد قافااا اإلوار الا متخطااس عااأل ااديد الرقابا  ،ااا لاات الرقابا
الذا ل ( )٥٠وال ا اللجن املضنل قوق اإلنسان اضر ابلقلاح ب الن انضادام ال افافل فلماا يتضلاح ل لا
وساااات اإلعااالم والنفااو الض ااام املسااتمر املمااارس عل ااى بضااش وساااات اإلع ااالم وأو ااس اللجن ا اربلا
()٥١
بطمان ال فافل مل ل وساات اإلعالم وحري واستقال وساات اإلعالم اصا
 -3٢وأعرب ااس اللجنا ا املضنلا ا ق ااوق اإلنس ااان ع ااأل قلقا ااا إءات االوع اااتا الا ا فل ااد بقل ااام
مس ولن رمسلن ابلت ام علناً إبعالملن وختويفا  ،وب لن احلل الطلح املتا للنقاش وأو اس
ا اربلا بط اامان ااوفم محايا ا فضللا ا للض اااملن وس اااات اإلع ااالم م ااأل يل ااع أشا ا ا التخويا ا ،
يل ااع احل اااال  ،ومقاة ااا م اار أفض ااا التخوي ا
وة اامان التةقل ااح عل ااى النة ااو الواج ا
ومضاااقبتا بضقااواب مناسااب  ،واالمتنااات عااأل مالحق ا ال ااةفلن واملاادافضن عااأل حقااوق اإلنسااان
()٥٢
و مه مأل أعطات اجملتمع املدين كوسلل لروعا أو ثبلطا عأل إبدات رااا ري
 -33وأو ااس اللجنا نفساااا اربلاً راجضا طبلااح قااانون التجمضااا الضاما ال اااور
()٥3
كانون الثاين/يناير  ٢٠١٦لطمان امتثاله ح ام الضاد
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

٢٦

()٥4

 -34ش ااضر اللجنا ا املضنلا ا ق ااوق اإلنس ااان ابلقل ااح ب االن وج ااوو ياع ااا إجراملا ا وطنلا ا
ربلا واستملالص ؛ وأعربس عاأل
وأجنبل متورط االعار بضدو كبم مأل املااجريأل والالجئن
قلقاا أيطاً إءات حال ا طفا املتجر هبا أو املساتمللن ماأل جانا أفاراو أساره أو ماأل أشاخان
ريأل وأو س اللجن ربلا بتض ي التادابم الراملا إىل مناع وم افةا االعاار اب شاخان ،ماع
()٥٥
ان على املااجريأل والالجئن
الرتكل ب
 -3٥وحثس اللجن املضنل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعلا والثقافلا اربلا علاى ض يا ر اد
عما ا طفااا بسااب مناااا ،علااى وجااه اص ااون ،ض يا مفت اال الضما  ،مااأل أجا ك ا ومنااع
()٥٦
أسوأ أش ا عم ا طفا  ،ال سلما أطفا ال وارت
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()٥7

 -3٦أعرب ااس جلض ةةناقق ةةولاال فة ة اع ةةناقلقه ةةااه ةةناأن ةةًايواة ة اقالي ةةااقراب ةةنا500ا8اشة ة صا
ملايُس ة وجلوااعض ة االةةوأدةباوأغلةةوه ايعت ة وناأنفسةةه اهةةناالروهةةا.اوأعربااس عااأل القلااح إءات حمدووي ا
ف اارن ه ا الت ا ش ااخان التمت ااع ابحلق ااوق ا ساس اال  ،ااا ل اات الرعاي ا ال ااةل والتضل اال
()٥٨
واحلماي االجتماعل
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()٥9

 -37حثس جلضنااخل اءااملعضينابتطبلح اال فاقلاا والتو الا  ،التابضا ملنظما الضما الدوللا ،
احل وم علاى اختاا التادابم الالءما لتضادي املااو  ١٦7ماأل القاانون اجلناااي لطامان عادم فارل
عقوب ا السااجأل علااى مااأل ي ااار ساالملا اإلة ارااب ( )٦٠وطلبااس إىل احل وم ا اختااا التاادابم
الالءم لطمان عدم إوراى ا ن ط النقابل امل روع عس طاال أح ام املاواو  ١7٦-١73ماأل
القانون اجلنااي( )٦١وأعربس اللجن املضنلا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والثقافلا عاأل قلقااا
ا ااويأل النق ا ااااب الضماللا ا ا
إءات ا اادين مس ا ااتول متت ا ااع الض ا اااملن القط ا ااات اص ا ااان قاا ا ا
أو االنطاامام إللاااا وإءات القلااوو املفرط ا املفروة ا علااى حااح مااوةفي القطااات الضااام اإلة اراب،
()٦٢
حا إ ا كان ه الت املوةفون ال يقدمون ي دما أساسل ي
 -3٨وال ا ا ا اللجنا ا املضنلا ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعلا ا والثقافلا ا ااضر ابلقل ااح إءات
ا اربلا ،ا ما اار الا ااذي ي ا ا ر علا ااى نا ااو ا اام متناس ا ا علا ااى النسا ااات،
ار فا ااات مضا ااد البطال ا ا
وا شااخان وي اإلعاق ا  ،والرومااا ،وامل اارويأل وا لل ااً ،وا شااخان الااذيأل يضل ااون املناااطح
الريفل وحثس اللجنا اربلا علاى ثلا جاووهاا الراملا إىل فاش مضاد البطالا ماأل اال
اادابم فضال ا إط ااار سلاس ا عمال ا ن ااط  ،ااا ل اات إع اااو التلهل ا  ،ومب اااورا التوةل ا
احملللا  ،وح اواف التوةل ا  ،واملنااافع الطاريبل رابب الضم ا  ،مااأل أجا ض يا وةلا ا شااخان
()٦3
املنتمن إىل فئا مام
 -39وأعربس اللجن نفساا عأل القلح إءات اخنفال مضد ملل النسات وانت ار التملل بان
اجلنساان الضمالا ( )٦4وأو ااس اللجنا املضنلا ابلقطااات علااى التمللا ةااد املارأ اربلا ابعتماااو
اادابم لتنفلااذ مباادأ ا جاار املتساااوي لقااات الضم ا املتساااوي القلم ا بملل ا طااللح وسااد الفج او
()٦٥
ا جور بن اجلنسن
 -4٠وأو س اللجن املضنل قوق ا شخان وي اإلعاق اربلا ابساتضرال طبلاح القاانون
املمارسا الضملل ا لطاامان أال ي ا وي القااانون إىل حرمااان ا شااخان وي اإلعاق ا مااأل الضمال ا
()٦٦
ومأل امل ارك سوق الضم
 -٢احلق يف مستوى معيشي الئق

()٦7

 -4١أشااار املقاارر اصا ا املضنل ا ابلس ا أل الالاااح إىل ااضوب ةااروف الس ا أل
وأكد أن لت الظروف وعدو ا شخان املتطرريأل ،إةاف إىل حال عدم اللقن الا
()٦٨
املستقب االقت اوي للبلد ،بن أن ربلا ضاين مأل أءم س أل ملة

اربلا،
تنا

ةا
 -4٢وأفاو املقرر اصا أيطاً ن ضدو م اريع اإلس ان الق م ا ج الا طُاور
ا ءم ا يباان ا بااات طااا جم ا أ( )٦9وأعربااس عااأل القلااح إءات الاانقص الواةاال اجلاااوو الرامل ا إىل وةااع
سلاسااا طويل ا ا ج ا وإن ااات م سسااا وطنل ا هتاادف إىل مضاجل ا م ا ل الس ا أل ،بو اافه حق ااً
()7٠
أساسلاً مأل حقوق اإلنسان للجملع ،مع خت لص املل انلا الوطنل واحمللل الالءم لذلت
 -43و كر املقرر اصا نفساا أن احلالا امل ريا لخشاخان الاذيأل يضل اون أحلاات ع اواال
ينبملي ةلةاا وون ي م ،بسب مناا مضاجل م ا ل احللااء ام املطامون  ،ووةاع حاد ل جاالت
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القسااري لسا ان لاات ا حلااات الض اواال أو للسا ان الااذيأل ال مل ااون عقااوو إيااار نظاملا  ،وم ا ل
()7١
عدم و و اصدما الضام إىل ا شخان م القاطنن مساكأل مسجل
ربلا ممل أماور بلنااا الضما ماع احل وماا احملللا علاى قلال
 -44وأو س املقرر اصا
االحتلاجا الس نل الوطنل  ،واعتماو قانون وطين ب لن اإلس ان ي ون رير م اورا حقلقل
ي ااار فلاااا يلااع أ ااةاب امل االة  ،ااا يتوافااح مااع املضااايم الدولل ا حلقااوق اإلنسااان ،وةاامان
حظر عمللا اإلجالت القسري ،وةمان احللاء لفقرات املناطح احلطاري  ،األ فالا أولئات الاذيأل
()7٢
يضل ون أحلات ع واال
 -4٥وأشار املقرر اصا نفساا إىل قارير فلد ن احملاك متتنع عأل االحتجاى ابلقاانون
اربلا( )73وشاادو علااى عاادم وجااوو للااا فضال ا وفوري ا
الاادويل حلقااوق اإلنسااان و طبلقااه
()74
للطضأل انتااكا احلح الس أل و الو و إىل سب االنت اف
 -4٦وأش ااار املق اارر اصا ا إىل الت اريضا ا ال اال ابإلس ا ان كوس ااوفو ،و ك اار
ةرور مواتم م روت القانون الرامي إىل استبدا قانون متوي براما اإلس ان اصا مع املضايم
()7٥
الدولل حلقوق اإلنسان املتضلق ابلس أل
 -٣احلق يف الصحة

()7٦

 -47رحبااس جلن ا حقااوق الطف ا ابعتماااو عاادو مااأل السلاسااا الرامل ا إىل عساان إم انل ا
احل و على الرعاي ال ةل املناسب وقالس إطاا ماا ءالاس اضر ابلقلاح ماأل أن أوجاه التفااو
املساوا  ،إىل جانا القلاوو املاللا وعادم كفايا ملطلا التالمن ال اةي الا
اإلقللمل والثملرا
متااس ج ا تاً كب اماً مااأل س ا ان الري ا والفئااا الطااضلف  ،مااا ءالااس ضلااح احل ااو علااى اادما
()77
الرعاي ال ةل ا ساسل
 -4٨وما ءالس اللجن نفساا ضر ابلقلح مأل حال الطض ال اديد الا يضااين منااا املار
ا طفا وا ماا الروما واستمرار حمدووي فرن ح اوص علاى الرعايا ال اةل الضاما والرعايا
املالام لخماا  ،ما ي وي إىل ار فات مضادال الوفلاا والاوالوا املب ار  ،واخنفاال مضادال
()7٨
التة ن ةد أمرال الطفول
 -49رح ا اللجن ا ابخنف ااال ع اادو وفل ااا ا طف ااا  ،ل نا ااا ااضر بقل ااح ابل ا ن مض ااد
اربلا م ااا ءا أعل ااى م ااأل املتوس اات بل اادان االع اااو ا وروي( )79وم ااا ءال ااس
وفل ااا الرة ااع
اللجن ضر ابلقلح إءات ار فات مستواي سوت التملذي ال يضاين مناا جمتمع الروماا ،عاالو علاى
()٨٠
الفقر والض االجتماعي اللذيأل ي يدان احلال سوتاً
 -٥٠وأعربااس اللجن ا املضنل ا قااوق ا شااخان وي اإلعاق ا عااأل القلااح أيط ااً إءات حمدووي ا
اربلا ،ال ساالما و ااوص إىل
فاارن و ااو ا شااخان وي اإلعاق ا إىل اصاادما ال ااةل
ادما ال اة اجلنساال واإلظابلا ( )٨١وحثاس اللجنا اربلا علاى إلملااات القاانون املتضلاح مايا
ا شااخان وي اإلعاقااا الذهنلا  ،الااذي ياانص ،يلا أمااور ،علااى جاواء ساال احلريا علااى
أس اااس الضاه ا ا  ،وأو ااتاا ظ اار أي ااد ط ا ا م ااأل وون احل ااو عل ااى موافق ا ا مس اابق م ااأل
()٨٢
ا شخان وي اإلعاق
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احل او
 -٥١وأكد فريح ا م املتةد القطري أن امل تملال ابجلنس أبلملأل عأل عقباا
عل ااى اص اادما ال ااةل  ،و اادما احلماي ا ا االجتماعلا ا واحلماي ا ا م ااأل الضن ا ا  ،وك ااذلت ع ااأل
()٨3
ضرةا ملضامل نطوي على عام مأل جان ال رط والسلط القطاال
 -٤احلق يف التعليم

()٨4

 -٥٢رحبااس جلنا حقااوق الطفا ابجلاااوو املبذولا لتةساان النظااام التضللمااي ،ل ناااا مااا ءالااس
ااضر ابلقلااح إءات ار فااات مضاادال التملل ا والتساارب املدرسااي ،و ضثاار اجلاااوو الرامل ا إىل عقلااح
التضلل ال ام للجملع بسب يلا أماور منااا الفاوارق بان ا قاالل املاوارو املتاحا  ،واملضارةا
املسااتمر مااأل مااوةفي املاادارس واآلابت وأو ااس اللجن ا اربلا بوةااع باراما للةااد مااأل مضاادال
()٨٥
التسرب ،و وفم ما يل م لر د و قلل هذه الرباما
 -٥3وما ءالس اللجن نفساا ضر ابلقلح إءات دين نسب سجل ا طفاا وي اإلعاقا
يلع مستواي التضلل  ،واستمرار فتل يف و لاذوي االحتلاجاا اصا ا ي املادارس الضاويا
املساااوا متنااع أطفااا الفئااا
وال ا ا اللجن ا ااضر ابلقلااح أيط ااً مااأل اسااتمرار وجااوو مل ارا
الطضلف  ،األ فالا ا طفاا وو اإلعاقا  ،وا طفاا املاااجرون وطاالبو اللجاوت ،وأطفاا املنااطح
()٨٦
الريفل  ،وأطفا الروما وا طفا احملرومون ،مأل احل و على ضلل جلد
 -٥4وأعربس اللجن املضنل قاوق ا شاخان وي اإلعاقا عاأل قلقااا ن أكثار ماأل ن ا
ا طفا الذيأل يضل ون م سسا الرعاي م ملتةقن سسا التضلل  ،ولقل التادابم الا
()٨7
اعتمد مأل أج وفم برو وكوال شفاف موحد ومنظام ب لن فراول طت التضلل
 -٥٥وأو ااس منظما ا ما املتةااد للرتبلا والضلا والثقافا (اللونسا و) بت ااجلع اربلا علااى
ض يا جاااوو م افةا التمللا مااأل أجا ض يا التضلاال ال ااام جلملااع ا طفااا  ،بسااب مناااا علااى
()٨٨
وجه اص ون ،ض ي اإلجراتا الرامل إىل نفلذ اسرتا لجل م افة التملل

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()٨9

اربلا ماا ءلاأل يتضرةاأل ،كثام ماأل
 -٥٦الحظ فريح ا م املتةد القطاري أن الفتلاا والنساات
()9٠
ا حلان ،للضن اجلنساين ،مث الضن ا سري وعن الض م ،والتةرش اجلنسي واال ت اب
 -٥7وأشا ا ااار فريا ا ااح ا م ا ا ا املتةا ا ااد القطا ا ااري إىل اعتما ا اااو قا ا ااانون ملنا ا ااع الضن ا ا ا املن ا ا ا يل،
عااام  ،٢٠١٦فط االً عااأل إو ااا ضااديال علااى أح ااام القااانون اجلنااااي املتضلق ا ابال ت اااب
وم ااا يت ا ب ااه م ااأل إكا اراه عل ااى ارسا ا اجل اانس ،والتة اارش اجلنس ااي ،والا ا واى القس ااري ،و ااويه
()9١
ا عطات التناسلل
 -٥٨وقالااس اللجنا املضنل ا ابلقطااات علااى التمللا ةااد املارأ إطااا مااا ءالااس ااضر ابلقلااح إءات ايااد
عادو النساات الالااي يُقاتلأل علاى ياد الا وى أو الا وى الساابح أو الض ام ،وإءات التفااو ال بام بان عاادو
ااد ال ال اارط  ،وعاادو مااا ُوجااه مااأل هت ا جناال ا  ،وعاادو ا شااخان املاادانن بسااب الضن ا املن ا يل
ةااد النسااات وأو ااس اربلا راجضا و نقاالل القااانون اجلنااااي وقااانون ا ساار و اام لاات مااأل الق اوانن
()9٢
فضا
ا ال ل مأل أج منع يلع أش ا الضن ةد املرأ ومحاي الطةااي ب
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اربلا وأن
 -٥9و كار فرياح ا ما املتةاد القطاري أن القوالا النمطلا ماا ءالااس متجاذر
ري ن ع جديد ناو الضاوو إىل ا ووار واملسا وللا التقللديا للمارأ والرجا ا سار واجملتماع،
ا ماار الااذي يقااول وةااع امل ارأ اجملتمااع وم اااركتاا احللااا الضام ا وحلاهتااا املانل ا ؛ وطلبااس
جلن ا اربات منظم ا الضم ا الدولل ا إىل احل وم ا الت اادي للقوال ا النمطل ا واالفرتاةااا املتضلق ا
بتطلضااا النسااات وقاادراهتأل ،وكااذلت اادل مالتمااتاأل لوةاااا مضلنا  ،و ض يا املساااوا قاسا
()93
املس وللا ا سري
 -٦٠وأشااار فريااح ا ما املتةااد القطااري إىل أن النسااات ي ا لأل  ٥املااا فقاات مااأل ر سااات
الضماد ،و ٢9املااا ماأل أعطاات اجملاالس احملللا ( )94وأعرباس اللجنا املضنلا ابحلقاوق
البلداي و ُ
االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا عااأل قلقاااا إءات اادين متثل ا امل ارأ اصلئااا احل ومل ا الوطنل ا
واحمللل ا و منا ا القطااات الضااام( )9٥وأشااار فريااح ا م ا املتةااد القطااري إىل أن عاادو النسااات
الضااامال أق ا مااأل عاادو الرجااا ( 4٢املاا ا مقاب ا  ٥٨املاا ا )( )9٦وطلبااس جلن ا اربات
منظم ا الضم ا الدولل ا إىل احل وم ا اختااا التاادابم الالءم ا ملضاجل ا م ا ل الف ا املاااين ا فقااي
والرأساي باان الرجا واملارأ مضاجلا فضللا  ،و ض يا م ااارك املارأ ساوق الضما علااى نطاااق ماااين
()97
أوسع ،بسب مناا التوعل والتةسلس مأل أج التملل على القوال النمطل اجلنسانل
 -٢األطفال

()9٨

 -٦١أو ااس جلنا حقااوق الطفا اربلا بسااأل قااانون شااام يتضلااح اب طفااا وابعتماااو إجارات
()99
لتقلل أ ر يلع الت ريضا الوطنل اجلديد على حقوق الطف
 -٦٢وعلااى الاار مااأل التقاادم احملاارء ،أعربااس اللجن ا نفساااا عااأل ابل ا قلقاااا إءات ار فااات عاادو
مااا باُلِّا عنااه مااأل حاااال عنا ةااد ا طفااا وحثااس اللجنا اربلا علااى وةااع اادابم اريضل
و اام اريضل لطاامان االمتثااا اإلل امااي ابلربو وكااو الضااام املتضلااح ماي ا ا طفااا مااأل اإليااذات
والضن ( )١٠٠وأو س اللونس و ربلا وا ل عسان السلاساا التضللملا الراملا إىل م افةا
()١٠١
الضن  ،ا لت الضن اجلنسي ةد النسات وا طفا
 -٦3و كر فريح ا م املتةد القطري أن ريا ءايو عادو ماا باُلِّا عناه ماأل حااال الضنا
ةد ا طفا  ،إةاف إىل قارير م إىل أن احتما ضرل ا طفاا وي اإلعاقا للضنا أكارب
أربضا مارا ابملقارنا مااع امه مااأل ا طفااا ( )١٠٢وأشااار أيطااً إىل أن القااانون ال ااري ال حيظاار
()١٠3
الضقاب البدين املن
 -٦4وقالس جلن حقوق الطف إطا ال ا ضر ابلقلح ن الضقاب البدين املن ما ءا
م ااارس حاللا ااً ،وم ااا ءا مقب ااوالً عل ااى نط اااق واس ااع اجملتم ااع كوس االل لتلويا ا ا طف ااا  ،و ن
الت ريضا مل عظره راح حا اآلن وحثس اللجن ربلا على طمن ريضاهتا حظاراً ارحياً
()١٠4
للضقاب البدين
 -٦٥وفلم ااا يتضل ااح ن ااع االع ااار اب طف ااا واس ااتملالص جنس االاً ،ك اار مفوة اال ا ما ا املتة ااد
الساامل ل ا ون الالجئاان أن نظااام الرعايا االجتماعلا ال يلا ب ا كاااف احتلاجااا ا طفااا مااأل
ملتمس ا ااي اللج ا ااوت والالجئ ا اان واملا ا اااجريأل ،ال س ا االما ا طف ا ااا ا اام امل ا ااةوبن واملنف ا االون ع ا ااأل
ويا ا ( )١٠٥وأو ااس احل وم ا بتض ي ا نظاماااا الااوطين حلماي ا الطف ا عااأل طريااح ةاامان نظااام و اااي
فض ااا و نفل ااذ الضملل ااا الالءما ا لتقل اال وعدي ااد م ااال الطفا ا الفط االى( )١٠٦وطلب ااس املفوة اال إىل
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احل وم ض ي نظاماا الوطين املتضلح ماي ا طفا عأل طريح كفالا وجاوو نظاام و ااي فضاا و نفلاذ
عمللااا قلاال وعديااد امل ااال الفطاالى للطف ا ( )١٠7وطلبااس جلن ا اربات منظم ا الضم ا الدولل ا إىل
احل وم ا ض ي ا قاادرا وكاااال إنفااا القااانون ااا ي ف ا إج ارات عقلقااا شااامل وحماكمااا ااارم
()١٠٨
ملر جراا بلع ا طفا واالعار هب واالستملال اجلنسي لخطفا رال عاري
 -٦٦ومااا ءالااس جلنا حقااوق الطفا ااضر ابلقلااح ن عاادو ا طفااا املااووعن م سسااا
الرعاي ا الرمسل ا  ،ااأل فاالا ا طفااا وون سااأل الثالث ا  ،ال ي ا ا كب اماً( )١٠9وأعربااس اللجن ا املضنل ا
ق ااوق ا ش ااخان وي اإلعاق ا ا ع ااأل قلقا ااا الب ااال إءات ار ف ااات ع اادو ا طف ااا وي اإلعاق ا ا ،
()١١٠
ال سلما ا طفا وو اإلعاقا الذهنل  ،الذيأل يضل ون م سسا
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة

()١١١

 -٦7أعربااس اللجن ا املضنل ا قااوق ا شااخان وي اإلعاق ا عااأل القلااح إءات قل ا اإلج اراتا
ربلا ملناع وم افةا التمللا املتضادو ا شا ا وامل ارت بان القطاعاا الاذي
احملدو املتخذ
واجاااه النسااات والفتلااا وا اإلعاق ا  ،ال ساالما الو ااو إىل الضدال ا  ،والوقاي ا مااأل الضن ا
()١١٢
واالعتدات ،و وفم التضلل وال ة والضم
 -٦٨و ااضر اللجنا ا ابلقل ااح أيطا ااً إءات ع اادم وج ااوو اسا ارتا لجل وطنلا ا للو ااو أو ا اريع يتط اامأل
عق ااواب فضللا ا لض اادم االمتث ااا للمض ااايم ا ال اال  ،وإءات ةا اض إم انلا ا الو ااو إىل املب اااين الضاما ا
ا اربلا وأو ااس ا اربلا بوة ااع طا ا ش ااامل
وامل سس ااا واص اادما ووس اااا اإلع ااالم اإلل اارتوين
()١١3
لتلسم الو و  ،وةمان الر د الفضا لتلت اصط  ،ووةع ريط طريح عدو مضامل إءال الضوااح
 -٦9وأكد فريح ا م املتةد القطري أن  4٥املااا ماأل يلاع ا شاخان وي اإلعاقا الاذيأل
ي ااد أعم اااره ع ااأل  ١٥س اان مل يلتةقا اوا أب ااداً ابمل اادارس أو التةقا اوا هب ااا لبط ااع س اانوا وون إكم ااا
ضلاالما االبتاادااي( )١١4وأشااار إىل أن أق ا مااأل  ١املاا ا مااأل ه ا الت التالملااذ نُقل اوا مااأل التضلاال ي
م سسا ااا وي االحتلاجا ااا اصا ا ا ي إىل التضلا اال الضا اااوي( )١١٥و كا اار املقا اارر اصا ا ا املضنل ا ا
ابلس ا أل الالاااح أن إلملااات الرعاي ا امل سساال ال م ااأل أن ياانجل إال إ ا رافااح مااع ااوفم مااا ي فااي مااأل
()١١٦
اصدما واملوارو والدع اجملتمع احمللي لخشخان وي اإلعاق والقاامن على رعايتا
 -7٠و كر فريح ا ما املتةاد القطاري أن حاوايل  9١املااا ماأل ا شاخان وي اإلعاقا
ربلا عاطلون عأل الضم ( )١١7وأو س اللجن املضنل قوق ا شخان وي اإلعاق اربلا
ممل امور بلناا استضرال طبلح القاانون املمارسا الضمللا حر ااً علاى أال يا وي القاانون إىل
()١١٨
حرمان ا شخان وي اإلعاق مأل الضمال ومأل امل ارك سوق الضم
 -7١وأو ااس اللجنا املضنلا قااوق ا شااخان وي اإلعاقا اربلا با ايو جاووهااا لتم اان
ا شااخان وي اإلعاقا مااأل بااو منا ا التمثلا االنتخابلا واملنا ا الضاما وأو ااتاا أيطااً
ن طاامأل م ااارك اجلملااع االنتخااااب املقبل ا وأن تاالل إم انل ا و ااو يلااع ا شااخان
()١١9
وي اإلعاق إللاا
 -7٢وأشار فريح ا م املتةد القطري إىل ا ح ام ال متناع ا شاخان الاذيأل يفتقارون إىل
ا هلل القانونل مأل الرتشل االنتخاااب  ،وأو اى إبلملاات ا ح اام القانونلا الا علا الو ااي
ال امل  ،ا يتماشى مع مضايم حقوق اإلنساان( )١٢٠وأو اس اللجنا املضنلا قاوق ا شاخان
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وي اإلعاق ا ا ا اربلا واتم ا ا ا اريضاهتا ما ااع ا فاقل ا ا حق ااوق ا ش ااخان وي اإلعاق ا ا  ،هبا اادف
االستضاةا عااأل نظا اختااا القارارا ابلوكالا باانظ الاادع اختااا القارارا الا عاارتم اسااتقاللل
()١٢١
ال خص وإراو ه وأفطللا ه
 -٤األقليات والشعوب األصلية

()١٢٢

 -73أشااار فريااح ا م ا املتةااد القطااري إىل أن اربلا ع ادالس ،عااام  ،٢٠١٦الت اريضا
املتضلق اب قللاا القوملا  ،ل نااا أحارء قادماً حمادوواً الاتخلص ماأل ركاا الف ا اللملاوي
واإل ااين( )١٢3و كاار املقاارر اصا ا املضنلا ابلسا أل الالاااح أن التمللا اسااتمر علااى أرل الواقااع
()١٢4
القانون و الرباما
بال هواو ر اختا طوا هام مل افة التملل ةد ا قللا
 -74وأعربااس اللجن ا املضنل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا عااأل قلقاااا إءات التملل ا
ام متناسا ،
افوفا ب ا
السااد ةد الروما كما يتبن مأل أمور عد مناا البطالا املر فضا
وحمدووي ا ا ح ا ااوص علا ااى الطا اامان االجتما اااعي ،وس ا ا نا ا حلا ااات الض ا اواال  ،وعا اادم كفاي ا ا
مااا حي االون عللااه جمااايل الرعاي ا ال ااةل والتضلاال وحثااس اللجن ا اربلا علااى اختااا م يااد مااأل
الت اادابم للتملل ا ا عل ااى التملل ا ا الس ااااد ةا ااد الروم ااا التمت ااع ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعل ا ا
والثقافل  ،بسب مناا نقلل اسرتا لجل عسن وةع الروما( )١٢٥وأشار فريح ا م املتةاد القطاري
إىل عاادم انتخاااب أي مااأل الرومااا لضطااوي اجلمضلا الوطنلا ال اربل انتخااااب عااام  ،٢٠١٦وإىل
اادين متثل ا الرومااا للملاي ا اصلئااا التمثللل ا احمللل ا واإلقللمل ا و كاار أيط ااً أن الرومااا مسااتبضدون،
()١٢٦
على ما يبدو ،مأل الضم امل سسا الضام بنسب قريب مأل ماا املاا
 -7٥وأشا ااار فريا ااح ا م ا ا املتةا ااد القطا ااري إىل أن اس ا ارتا لجل اإلوما اااى االجتما اااعي للروما ااا
للف اارت  ٢٠٢٥-٢٠١٦فتق اار إىل إط ااار ق ااوي للر ااد والتقل اال  ،وه ااي ابلت ااايل ال ع اادو بوة ااو
()١٢7
ما هتدف إىل عقلقه لت الفرت
 -7٦وأشار فريح ا م املتةد القطري إىل عقلح بضش التقدم جما التضلال ل اال الروماا
ل نااه أكااد اسااتمرار وجااوو م اااك هل لل ا متجااذر ومااا ءا الف ا الضن ااري مااارس نظااام
التضلاال  ،وهااو ف ا جلااي التضلاال الضاااوي ،و ااً املناااطح احلط اري ف ثااماً مااا يُف ا
أطفااا الرومااا التضلاال مااا قب ا املدرسااي ويوةااضون ةاامأل ياجملموعااا ا االحتلاجااا اصا ا ي
ار/ماارس  ،٢٠١٦الاةا تضلاح
وأشار فريح ا م املتةد القطري إىل أن وءار التضلل اعتماد
()١٢٨
افة التملل
 -77وس االطس املق اارر اصا ا املضنل ا ابلس ا أل الالا ااح الط ااوت عل ااى الض اادو اام املتناس ا م ااأل
اوفم اصادما ا ساسال أو الطامان
عمللا اإلجالت القسري للروما وعلى إ فاق السالطا
()١٢9
القانوين للةلاء للمقلمن ا حلات الض واال  ،ما يض س الو والتملل ةد الروما
 -7٨و كا اار فريا ااح ا م ا ا املتةا ااد القطا ااري أن نسا ااات وفتلا ااا الروما ااا ي ا اواجاأل متلل ا ا اً متضا اادو
القطاعا وعقبا أ ض ضلح و وصأل إىل اصدما وال ي ا الا واى املب ار والا واى املادبار
()١3٠
ربلا قطل مثم للقلح
بضش شراال جمتمضا الروما
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 -٥املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()١3١

 -79طلب ااس جلنا ا ا اربات منظما ا الضما ا الدوللا ا إىل احل وما ا اخت ااا الت اادابم الالءما ا جلم ااع
البل اااان ع ااأل الضم ااا املا اااجريأل املنخ اارطن أعم ااا اام م اار هب ااا ،و اانلفاا ،إن أم ااأل،
سا نااوت اجلاانس والبلااد ا االي وطلبااس إىل احل وما أيطااً اختااا اصطاوا الالءما ل االا
و نفل ااذ سلاسا ا وطنلا ا ب االن اااف الف اارن واملس اااوا املضاملا ا فلم ااا يتضل ااح ابلضمالا ا واملا ااأل
()١3٢
والطمان االجتماعي واحلقوق النقابل والثقافل واحلراي الفروي واجلماعل
 -٨٠وأشار مفوةل ا م املتةد الساامل ل ا ون الالجئان إىل أن م تا اللجاوت ،برتكلبتاه
احلاللا  ،اام قاااور علااى التضاما مااع الا ايو ال باام طلبااا اللجااوت( )١33وأعربااس جلنا مناهطا
التضذي عأل قلقاا ن املوارو الب ري مل ت اللجوت ام كافلا للتضاما ب ا مناسا ماع الضادو
املت ايااد مااأل طااال اللجااوت وأو ااس اربلا وا اال جاووهااا و ثلفاااا لتسااال الو ااو إىل إج ارات
()١34
سريع وعاو وفروي للبس طلبا اللجوت مأل أج عن طر اإلعاو القسري
 -٨١وأكد املفوةال احلاجا امللةا إىل اختاا ادابم ق ام ا جا لتةسان و ساريع عالا
الطلبا  ،ا لت إن ات لل فرء راعي مقتطلا احلمايا ماأل أجا عدياد ا شاخان وي
االحتلاجا اصا ا ( )١3٥وأو اس احل وما إبأحا إم انلا املراجضا القطااال املن اف والفضالا
()١3٦
لقرارا اللجوت السلبل
 -٨٢وأعربااس اللجن ا املضنل ا قااوق اإلنسااان عااأل قلقاااا ،يل ا أمااور ،إءات الضقبااا ال باام
وفا ارتا الت اال ر الطويلا ا الا ا تنا ا عمللا ا س ااجل ملتمس ااي اللج ااوت وإجا ارات مق ااابال مضاا ا
و ويده بو اح هوي  ،وإءات ما كر ه التقارير عأل حاال طرو ياعي وعنل  ،وساوت طبلاح مبادأ
يالبلااد الثالاان اآلمااألي ،ر ا بواعاان القلااح املتضلق ا اب وةااات بضااش مااأل لاات البلاادان وأو ااس
اللجن ا اربلا بطاامان يل ا أمااور بلناااا إأح ا اإلج اراتا الرمسل ا لطل ا اللجااوت يلااع النقاااأ
()١37
احلدووي وةمان وجوو برو وكوال مناسب لتةديد سأل الق ار م امل ةوبن بذويا
 -٨3و كاار فريااح ا ما املتةااد القطااري أن حاااال طاارو ياااعي أو ضساافي مااأل اربلا أُبلا
عنااا عاام  ،٢٠١٦ضارل صاا أشاخان أُبضادوا بضاد فارت وجلا ماأل عباور احلادوو ماأل بلملااراي إىل
اربلا ،إ اعتقلااتا الساالطا ال اربل وأر مااتا علااى الضااوو إىل ا راةااي البلملاريا  ،مسااتخدم
()١3٨
بضش احلاال
الضن
اربلا
 -٨4و كر فريح ا م املتةد القطاري أن حاوايل  ٥٠ ٠٠٠شاخص وجادوا ماال اً
فاارت النا ات  ،١999-١99٨مطاالفاً أن  ٢3 ٢١7شخ ااً مااأل الرومااا وا شا ايل وامل ارين
البلقان كانوا عام  ٢٠١4مسجلن رمسلاً ةمأل امل رويأل وا للااً ماأل كوساوفو( )١39وأكاد أن
الضديد مأل ه الت ا شخان يضل ون حلا هام ل للملاي وأن افتقااره إىل و ااح ثباس إقاامتا
()١4٠
امل قت أو الداام ي ضِّ عللا إياو عم نظامي
 -٨٥و ك اار املق اارر اصا ا ا املضنلا ا ق ااوق اإلنس ااان للم اارويأل وا للا ااً أن م ااأل ب اان أكث اار
احتلاجااا احلماي ا الضاجل ا للم اارويأل وا لل ااً احل ااو علااى و اااح مت اانا مااأل احل ااو علااى
كوساوفو إىل وياد ا شاخان
اصدما الضام ا ساسال ووعاس ح وما اربلا والسالطا
()١4١
امل رويأل وا للاً ابلو اح ال خ ل
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اربلا ممل ا أمااور مناااا إباادات
 -٨٦وأو ااس املقاارر اصا ا نفساااا الساالطا املخت ا
اإلراو السلاس اال ورو القل اااو الالءمت اان للتو ا إىل حل ااو واام ا جلمل ااع امل اارويأل وا للا ااً
ربلا؛ و و ي الواقضل اإلوماى احمللي ص  ،مع إيالت االعتبار للضوو والتوطن م ان ار؛
والتنفلذ الفضا للقانون املتضلح ابإلقام الداام وامل قت على أساس شام ؛ وموا ل إيالت اهتمام
()١4٢
ان حلماي الروما مأل أج مضاجل حال الطض احلاو ال يضانون مناا
 -٨7وأو ااس املقاارر اصا ا أيط ااً الساالطا املخت ا كوسااوفو ممل ا أمااور بلناااا ااوفم
احلماي ا اصا ا وا مااأل والسااالم للم اارويأل وا لل ااً الضااااديأل مناااطقا ا االل  ،وكااذلت
ساالاق حا املناءعااا
أمااكأل االناادماى أو إعاااو التااوطن؛ واملضاجلا الفضالا ملساالل املمتل ااا
املتضلق ا متل ااا ا شااخان امل اارويأل وا لل ااً ،و ااوفم سااب انت اااف فضال ا فلمااا يتضلااح هبااذه
املمتل ااا  ،ومنااع االسااتلالت اام امل ااروت علااى تل ااا ا شااخان امل اارويأل وا للااا؛ وةاامان
()١43
التنفلذ الفضا للسلاس احل ومل مأل أج عسن محاي يلع ا شخان امل رويأل وا للاً
-٦

دميو اجلنسية
-٨٨
اجلنسل

()١44

أشااار فريااح ا م ا املتةااد القطااري إىل ضاارل ح اوايل  ٢ 4٠٠شااخص صطاار انضاادام
()١4٥
الروما النسب ا كرب منا
ربلا ،بلنا عد مئا مل ُس اج والوهت وي

 -٨9وأشار املقرر اصا املضنل قوق اإلنساان للم ارويأل وا للااً إىل أن نساب كبام ماأل
امل اارويأل وا لل ااً م األ الرومااا ال حيملااون شااااوا ماالالو( )١4٦و كاار مفوةاال ا م ا املتة ااد
ريضا جديد ِّ
وقس
بست سجل الوالوا
السامل ل ون الالجئن أن ربلا اعتمد
الحاح واإلجاراتا املتضلقا بتساجل اإلقاما ورحبااس ابجلااوو الراملا إىل إيااو حلاو للم اااك
املت ل إبم انل التسجل املتل ر للوالوا  ،ال أو إىل اخنفال كبم عدو الروما املضرةن
()١47
صطر انضدام اجلنسل البلد
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