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جتميع بشأن كواب
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ام ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق رق ااارير ه ئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ا ال اال  ،وهااو مقااد ق ش ا ي م اوجز
رقّداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2ق عا  ،2013رحبت اللجن املضن ابلقضات على التم ز ضد املرأ ابنضما كاواب ىل
بروروك ااون من ااع وقم ااع ومضاقبا ا االا ااار اب ش ااواأل ،ولا ا ا النس ااات وا ااان ،وىل بروروك ااون
م افة هتريب املهاجريأل عأل رياح الاو والبةار واااو امل ملاا الر اق ا ا ما املتةاد مل افةا
اارمي املنظم عو الو ن ()3ر
 -3وشجضت اللجن اهتا كواب علاى النظار ق الت اديح علاى املضاهادا الاض رنضا ىلل هاا
بض ااد ،وها ا الضه ااد ال اادو اص اااأل ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماع ا ا والوقاف ا ا  ،والضه ااد ال اادو
اصاأل ابحلقوق املدن والس اس  ،واالر اق الدول حلماي حقوق مج ع الضمان املهاجريأل وأفراو
أسره ()4ر وق عا  ،2017أو ت املقرر اصا املضن ابالاار اب شاواأل ،ال سا ما النساات
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وا ااان ،كااواب صن ر اادق علااى بروروكااون منظما الضمااي الدول ا لضااا  2014امللةااح ابر اق ا
الضمي ااوي لضا )5(1930ر
 -4وق عا  ،2015أو ت ان حقوق الط ي كواب ابلت ديح على الووروكون االخت اري
الر اق ا حقااوق الط ااي املتضلااح اج ارات رقاادظ البال ااا وعلااى نظااا رومااا ا ساس ا للمة م ا
ااناا ا الدول ا ()6ر وشااجضت اللجنا املضن ا ابلقضااات علااى التم ااز ضاد املارأ كااواب علااى الت ااديح
على الووروكون االخت اري الر اق القضات على مج ع أش ان التم ز ضد املرأ ()7ر
 -5وق عااا  ،2017وعاات اللجن ا املضن ا فاااال االخت ااات القسااري كااواب ىل الت ااديح
عل ااى الووروك ااون االخت اااري الر اق ا مناهضا ا التض ااذيب و ااما م ااأل ض اارو املضامل ا أو الضقوبا ا
القاس أو الالىلنسان أو امله ن ر وحوت اللجن أيضاً كاواب علاى االعا ا ابخت ا اها ق رلقا
البال ااا ال رويا ا والرس ااااي املتباولا ا ب ااا ال اادون والنظ اار ف ه ااا وج ااب امل اااورا  31و 32م ااأل
االر اق الدول حلماي مج ع ا شواأل مأل االخت ات القسري()8ر
 -6وأو اات م وض ا ا م ا املتةااد السااام لوااوون الالجئااا كااواب ابالنضااما ىل ار اق ا
عاا  1951اصا ا بوضاع الالجئاا وبروروكولاا لضاا  ،1967وكاذل ىل ار اق ا عااا 1954
املتضلق ا بوضااع ا شااواأل عاادمي اانس ا وار اق ا عااا  1961املتضلق ا ل ااال حاااال انضاادا
اانس ()9ر
 -7وق عااا  ،2017قام ات املقاارر اصا ا املضن ا ابالاااار اب شااواأل واصباام املسااتقل
املضن فقوق اإلنسان والتضامأل الدو بزايرا رمس ىل كواب()10ر
 -8وق عااام  2013و ،2016قاادمت كااواب مساااما مال ا ىل م وضا ا ما املتةااد
السام حلقوق اإلنسان()11ر

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()12

 -9أحا اات اللجن ا املضن ا فاااال االخت ااات القسااري علم ااً ابملضلومااا املقدم ا مااأل كااواب
بو ا ن اعتماااو البلااد نظام ااً مو ا كاً بااا الوكاااال ي ااي مضاا ا الو ا اوأب املتضلق ا صي انتهااا
حلقااوق اإلنسااانر اام أ ااا أعرباات عااأل أسا ها ن كااواب رنواام موسسا و ن ا مسااتقل حلقااوق
اإلنسااان وفقااً للمباااوا املتضلقا ركااز املوسسااا الو ن ا لتضزيااز ومحايا حقااوق اإلنسااان (مباااوا
ابريس) ،وحوتها على النظر ق ىلم ان ىلنوااها()13ر وقدمت انتان أخراين رو ا مماثل ()14ر

رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -1املساواة و دم التمييا

()15

 -10ب نماا أحا ات اللجنا املضن ا ابلقضاات علاى التم ااز ضاد املارأ علمااً اباهاوو الاض بااذلتها
كااواب ،فقااد حوتهااا علااى اعتماااو اس ا ار ج شااامل لت اام أو استئ ااان أش ا ان الساالو ا بااوي
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والقوالب النمط الض رنطاوي علاى التم از ضاد املارأ ر كماا وعات اللجنا كاواب ىل اعتمااو رادابم
خا موقت للتضج ي بتةق ح املساوا املوضاوع للمارأ  ،وال سا ما للنساات املنةادرا ماأل أ اي
أفريق  ،والنسات كبما السأل ،والنسات وا اإلعاق  ،والنسات الري ا ()16ر
 -11وق ىل ااار متابضا ا انا ا القض ااات عل ااى التم ااز الضن ااري مالحظاهت ااا اصتام ا ا لض ااا ،2011
أعربت ق عا  2013عأل شا رها ل اواب علاى املضلوماا الاض أ حتهاا بوا ن اإل اار القاانو املتضلاح
ابلتم ز و لبت ىلل ها مزيداً مأل املضلوما عأل قضااي التم ز الض رنظر ف ها ال ئاا القضااا  ،وكاذل
عأل التدابم املتوذ لتم ا ضةااي التم ز الضن ري مأل االست او مأل سابي جاو الضارر القضااا ق
قضااااي التم ااز الضن اارير كمااا أحا اات اللجن ا علم ااً اباهااوو الااض ربااذلا كااواب لتضزيااز اإلر ا فريق ا
و لباات ىلل هااا مضلومااا عااأل التاادابم امللموس ا الااض نُ ااذ مااأل أجااي ىلومااا منظااور جنسااا ق مج ااع
الس اسا واالس ار ج ا الرام ىل م افة التم ز الضن ري()17ر
 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()18

 -12ق عااا  ،2017كاار اصباام املسااتقل املضن ا فقااوق اإلنسااان والتضااامأل الاادو أن
كواب أابنت عأل رقل د ويي ا مد ق التضامأل مع البلادان ا خارأب الاض رضماي ماأل أجاي الت لاب
على التةداي اإلمناا ()19ر وأشار ىل أن كاواب لاديها شاراكا قويا ماع أكوار ماأل  30بلاداً،
رتم ز ابملمارسا اا د الض رُطلع بق وون الضا عل ها ،موي برانمج حمو ا م ا ننضا أساتط عن
وموروع النواط الباد اتتمضا نماأل أجاي احل اا ن ،اللاذيأل احتاذ اماا بلادان عدياد ر وأثنات
على كواب لضملها املتم ز مأل أجي الت دي لألزما ال ة وال وار الطب ض ق اصار ()20ر
 -13وق عااا  ،2015أشاااو ا مااا الضااا لألم ا املتةااد ب ادور كااواب كبلااد ضااامأل ق رااوفم
املساعد لضمل السال ق كولومب ا()21ر
 -14وق ع ااا  ،2014رح ااب م ااول ا م ا املتة ااد الس ااام حلق ااوق اإلنس ااان ابلتط ااورا
احلا ل ق جماان رطب اع الضالقاا باا كاواب والاوالاي املتةاد ا مري ا ()22ر وأشاار فرياح ا ما
املتةد القطري ىل أن احل ار ا مري ال يزان خيلف أثراً مباشراً على س اق التنم البوري ق
كواب ،وأن الس اس املضتمد موخراً بو ن الضالق با الوالاي املتةد وكواب روامي رق اد بضاال
التدابم ا كور مرون  ،ا ف ها رل املتضلق ابلس ر واإلن اق ،الض اعتُمد ق السابح()23ر
 -15وق ع ااا  ،2017أش ااار امل وضا ا الس ااام حلق ااوق اإلنس ااان ىل أنا ا  ،وفقا ااً للمق اارر
اصاأل املضين اب ثر السليب للتدابم القسري االن راويا ق التمتاع فقاوق اإلنساان ،راوثر الضقاواب
الض رتجاوز احلدوو اإلقل م  ،الض ر رضاها الاوالاي املتةاد ا مري ا علاى كاواب ،بوا ي ساليب
على قدر البلد علاى املتااجر ماع الضاا اصاارج واحل اون علاى الضماال ا جنب ا والو اون ىل
ا سا ا اواق الدول ا ا ا  ،ا ااا ق لا ا ا قدررا ا ا عل ا ااى شا ا ارات ا ذيا ا ا وا وويا ا ا والت نولوج ا ااا صس ا ااضار
رنافس ()24ر وق الضا ارا  ،وب نماا أشاار اامض ا الضاما لألما املتةاد ىل قراراهتاا الساابق ق
هااذا الو ا ن ،فقااد اعتمااد الق ارار  4/72املتضلااح بضاارور ىل ااات احل ااار االقت اااوي والتجاااري
واملا الذي ر رض الوالاي املتةد ا مري على كواب()25ر
 -16والحااف فريااح ا م ا املتةااد القطااري أن احل وم ا وا االت رن ااذ عمل ا ىلعاااو التنظ ا
االقت اااوي واملوسسا ا املضروفا ا ابسا ا نعمل ا ا ي اادي النم ااو االقت اااوينر وق ىل ااار ه ااذا
الضمل  ،نُ ذ ر ما موسس وه ل عديد ()26ر
GE.18-04095
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ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()27

 -17أحا اات اللجن ا املضن ا فاااال االخت ااات القسااري علم ااً صن عقوب ا اإلعاادا  ،وىلن كااان
من و اً عل ها ق القانون احملل  ،رطبَّح منذ عا )28(2003ر
 -18وأو اات اللجن ا كااواب اورا االخت ااات القسااري كجرمي ا قاام ا بااذاهتا ق القااانون الااو ين،
وبت ن كجرمي ضد اإلنسان ر وىل شادو اللجنا علاى الطاابع املساتمر لالخت اات القساري ،فقاد
أو اات صن ياانا القااانون اراح علااى احتسااا مااد رقاااو اإلج اراتا ااناا ا ق هااذا اارمي ا
ابتداتً مأل الوقت الذي رنته ف حال االخت ات القسرير وأو ات اللجنا أيضااً صن يانا القاانون
الااو ين علااى نظااا لتقاادظ التضااويال الوااامي للضااةااي يتاوات مااع املضااايم الدول ا  ،وحواات كااواب علااى
وضع ىلجرات يت ح ىلم ان است دار ىلعالن ب ا شوا ما بسبب االخت ات القسري()29ر
 -19وأعربات اللجنا عااأل قلقهااا ن ااالح ىل اادار ا ماار ابالحتجااز السااابح للمةاكما ،
وفق ا ااً لقا ااانون اإلج ا اراتا ااناا ا ا  ،رضا ااوو ىل املا اادع الضا ااا  ،وأحا ا اات علم ا ااً صن ا شا ااواأل
احملتجزيأل ال ميوُلون أما القضات ىلال بضد أن رُست مي ىلجاراتا التةق احر وأو ات أيضااً بضامان
موااون مج ااع ا شااواأل احملتج ازيأل ،الااذيأل يُ اار عاانه  ،أمااا قااال وون خاام ،لُ اادر ق اراراً
بو ن أي ردبم سالب للةري واب خا االحتجاز السابح للمةاكم ()30ر
 -20والحظت اللجن مع القلح أن ال جيوز لووا سل ب احلري  ،وجب املااو  249ماأل
قانون اإلجراتا ااناا  ،أن يت ي ةام ىلال اعتباراً مأل اللةظ الاض ي ادر ف هاا قارار يقضا
صحد التدابم الوقاا املسموح اا ،والض يتقرر مضظمها باا  24و 72سااع ا و  ،ولا س مناذ
بدت ىلجرات سلب احلريا ر وأو ات أيضااً كاواب صن ر اي ام اع ا شاواأل سال يب احلريا ىلم ان ا
االر ان ةا منذ بدت ىلجرات سلب احلري ()31ر
 -21وأحا اات اللجن ا ا علم ا ااً ابملضلوم ااا املقدم ا ا بو ا ا ن ااه ااا ال اعل ا ا احل وم ا ا و اام
احل وم ا الااض جيااوز لااا زاير أماااكأل احتجاااز ا شااواأل ساال يب احلري ا ر اام أ ااا الحظاات عااد
ىلنوااات ةل ا حماادو ومسااتقل إلج ارات زايرا ووري ا ىل مج ااع أماااكأل احتجاااز ا شااواأل ساال يب
احلري  ،وأو ت انوااها()32ر
 -22وق عا  ،2014رحب ال ريح الضامي املضين ابالحتجاز التضس ابإلعالن عأل ىل االق
ساراح عاادو مااأل احملتجازيأل ،عقااب ال وااف عااأل اصط اوا الرام ا ىل رطب ااع الضالقااا بااا كااواب
وال ا ااوالاي املتة ا ااد ()33ر وق ع ا ااا  ،2015الحظ ا اات امل وضا ا ا الس ا ااام حلق ا ااوق اإلنس ا ااان أن
عما ال يقي عأل رسض سجنات س اس ا ،و ل  ،حسابما أف اد با  ،ق
السلطا ال وب أفرجت َّ
()34
ىل ار االر اق املو با البلديأل ر
 -23وحوت اللجن املضن فااال االخت اات القساري كاواب علاى مواتما ىل ارهاا القاانو علاى
حنو مع االر اق الدول حلماي مج ع ا شواأل مأل االخت ات القسري()35ر
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 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()36

 -24أحا اات اللجنا ا املضن ا ا ف اااال االخت ااات القس ااري علما ااً ابملضلوم ااا املقدما ا بوا ا ن
الضااماان القاام ا ل ال ا اسااتقالل احملاااك وح اوهااار اام أ ااا الحظاات أن املاااو  121مااأل
الدسااتور راانا علااى ربض ا احملاااك مااأل الناح ا ال ارب ا للجمض ا الو ن ا وجملااس الدولا  ،وأعربات
عأل قلقها ن مأل ش ن هاذا التبض ا أن راوثر ق اساتقالن احملااك ر وأو ات اللجنا كاواب بضامان
االستقالن التا للسلط القضاا عأل السلطا ا خرأب ق الدول ()37ر
 -25وأشار اللجن املضن ابلقضات على التم ز ضد املرأ ىل أ ا ال رزان رواضر ابلقلاح ىلزات
عد ىل ح سبي فضال للجوت ىل القضات للنساات ،وأو ات كاواب بضامان ااوت املارأ ىل القضاات،
بساابي منهااا املساااعد القانون ا اتان ا وبارامج محاي ا الضااةااير والحظاات اللجن ا أن كااواب لااديها
بضال املوسسا الض رتمتع ب الح ا مض ن لتلق الو اوأبر ام أ اا أعربات عاأل قلقهاا ن
النس ااات ال يس ااتودمأل اال ااا القااما ا  ،وأو اات ك ااواب ب الا ا ىلم ان ا ا ا ااوت النس ااات ىل رلا ا
املوسسا على حنو م سر وم مونر وأعربت أيضاً عأل قلقها ىلزات عاد وجاوو ةل ا رظلا ل باال
عأل حاال التم ز وانتهاكا حقوق اإلنسان للمرأ  ،وأو ت انوات هذا اال ()38ر
 -26والحظت اللجن املضن فاال االخت ات القسري مع القلح أن جراا االخت ات القسري
ق كااواب مي ااأل ىلوراجهااا ضاامأل اخت اااأل احملاااك الضس ا ري  ،ن هااذا احمل ااك خمت ا ابلنظاار ق
الدعاوأب ااناا الض رتضلح صفضان مرر ب ق منا ح عس ري أو الض ي اون املاته ف هاا فارواً ماأل
أف اراو اا ا ر وأو اات بضاامان االسااتبضاو ال اريح إلج اراتا التةق ااح واحملاكم ا املتضلق ا اااذا
ا فضان مأل اخت األ القضات الضس ري ق مج ع احلاال  ،وعد جاواز التةق اح ف هاا واحملاكما
عل ها ىلال للقضات الضاوير وأو ت أيضااً صن يُانا اراح علاى ىلنواات ةل ا لضامان َّأال رواار
ق التةق ح قوا ىلن ا القانون أو قوا ا ماأل ،الاض يواتب ق ضالوع أفراوهاا ق ارر اا جرميا
االخت ات القسري()39ر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()40

 -27ق عااا  ،2015كاار امل وضا السااام حلقااوق اإلنسااان أ ااا روااضر بقلااح شااديد ىلزات
االحتجاااز الق اام ا جااي للمضارضااا الس اس ا ا والناشااطا ق جمااان حقااوق اإلنسااان وأعضااات
منظما اتتمع املد ر ورلقت امل وض السام حلقوق اإلنسان رقارير عدياد خاالن السانوا
ا رب ااع املاضا ا بوا ا ن ح اااال احتج اااز م ااأل ه ااذا القب ااي ،ب اادون أم اار قض اااا  ،وال سا ا ما قب ااي
اجتماعا وأحدا مض ن  ،و ل  ،على ما يبدو ،ملنع أشواأل حمادويأل ماأل املواارك ف هاا()41ر
وق الضااا ار ا  ،ح ا م ااول ا م ا املتةااد السااام حلقااوق اإلنسااان الساالطا علااى اح ا ا
حقوق كي فرو ق حري التضبم والتجمع السلم ور ويأل اامض ا وعلى وقف ممارس االعتقان
التضس لألشواأل ،وال س ما قباي املظااهرا السالم وأثناتهاا وبضادهار ووعاا ىل اإلفارا عاأل
مج ع ا شواأل الذيأل اعتُقلوا رضس اً()42ر
 -28ووج ا الضديااد مااأل امل ل ااا ب اوالاي ق ىل ااار اإلج اراتا اصا ا رسااااي ىل كااواب رتضلااح،
ضاامأل مجل ا أمااور ،ابوعاااتا املضااايق والتوويااف وا عمااان االنتقام ا  ،وق بضااال احلاااال  ،سااوت
املضامل واالعتقان وانتهاكا احلح ق حريا التضبام والتجماع السالم ور اويأل اامض اا ()43ر و كار
احل وما ق روووهااا ،ضاامأل مجلا أمااور ،أن هااذا االوعاااتا اام ااة ة و ا ووافااع س اسا وأن
املنظما و/أو ا شواأل املوار ىلل ه ل سوا مأل املدافضا عأل حقوق اإلنسان ق كواب()44ر
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 -29وأشار منظم ا م املتةد لل ب والضل والوقاف (ال ونس و) ىل رقارير عأل حااال
ختويااف واعتقااان ل ااة ا يضملااون حلسااا وس اااط ىلعااال رقم ا ال رااديرها الدول ا ر والحظاات
أيضااً أنا لا س لاادأب كاواب قااانون بوا ن حريا اإلعااال  ،وال يازان التوااهم جمَّرمااً ومي ااأل أن يضاقااب
ابحل اابس م ااد ً ر ااي ىل س اان واح ااد و/أو ب راما ا م ااأل يُنتج اون أو يروج ااون منو ااورا م ااأل وون
اإلشار ىل م درها أو بو ي ال ميتوي للقواعد املتضلق ابلنورر ورضاا احل وما سالطا املضهاد
ال ويب ل اعا والتل زياون ،وهاو ال ئا التنظ م ا للبا اإل اعا والتل زياو ر وشاجضت ال ونسا و
كاواب علاى رضزياز ب ئا ىلعالم ا أكوار رضدويا واساتقالل وفقااً للمضاايم الدول ا  ،وعلاى ىلنواات ه ئا
رنظ م مستقل مضن نح رراخ ا الب وىلوارهتا ،وعلى استةدا قاانون بوا ن حريا اإلعاال
وفق ااً للمض ااايم الدول ا  ،وعل ااى ن اازع ا اارمي ا ع ااأل التو ااهم ىلورا ال اانا املتضل ااح ب ااذل ق
القانون املد  ،وفقاً للمضايم الدول ()45ر
 -30والحظ اات انا ا خا اوات منظما ا الضم ااي الدول ا ا املضن ا ا بتطب ااح االر اق ااا والتو ا ا ا
املضلوما املقدم مأل كواب بو ن التدابم الوقاا املتاح  ،ق حال التم ز ،ي عامي يضر عأل
أف ار خمال للنظا ر وأشار  ،ف ما يتضلح فماي الضمان مأل التم از ق االساتودا واملهنا علاى
أسااال ال ارأي الس اس ا  ،ىل أن ار اق ا منظم ا الضمااي الدول ا املتضلق ا ابلتم ااز (ق االسااتودا
واملهن )( 1958 ،رق  ،)111رنا ضمن اً على أن ينب راوفم احلمايا للضماان ف ماا يتضلاح اا
ميارسااون مااأل أنو ااط ل ع ارا أو ال و ااف عااأل مضارض ا املباااوا الس اس ا القاام ا  ،ح ا وىلن
كانات بضااال املااذاهب هتااد ىل ىلحاادا ر اما أساسا ق موسسااا الدولا ر وأعرباات انا
اصاوات عاأل ثقتهااا ق أن كاواب ساتتوذ التاادابم الالزما لضاامان ىلم ان ا ممارسا مج ااع الضماان ،ااأل
فا ه ال اة ون املسااتقلون ،ملهناته فريا ووون ي ااز سابا س اسا  ،حا ق حالا اإلعارا
عأل ةرات خمال للنظا القاا ()46ر
 -4حظر مجيع أشكال الرق
 -31أثنات املقاارر اصا ا املضن ا ابالاااار اب شااواأل علااى كااواب ملاا أبدرا مااأل ىلراو س اسا
للت اادي لالا ااار اب ش ااواأل ،ورحبا ات ب ك ااز احل وما ا بق ااو عل ااى منضا ا  ،والحظا ات بس اارور
خط ا الضمااي الو ن ا الااض ُوضااضت مااوخراً ملنااع وم افة ا االاااار اب شااواأل ومحاي ا الضااةااي
()2020-2017ر اام أ اا الحظات وجااوو عاادو مااأل التةااداي الااض ينب ا الت اادي لااا مااأل
أجي امل افة ال ضال لالاار اب شواأل()47ر
 -32وأو ات املقاارر اصا ا كااواب بتنق ا ح ىل ارهااا القااانو مل افة ا االاااار اب شااواأل مااع
يدي ااد عنا اار االا ااار بوض ااوح ،وجبضل ا ش ااامالً ام ااع أش ا ان االا ااار ،وبتوس ا ع نط اااق احلماي ا
امل ول لأل اان ق حالا اااراا املرر با بادوافع جنسا برفاع الساأل احملادو لتوفمهاا ماأل  16سان
ىل السأل املض اا وول ا ،وه  18سن ()48ر وأو ات أيضااً كاواب صن رن اذ خطا الضماي الو ن ا
وفح أهدا حمدو بوضوح ،ويون ا نوط ابلقدر ال اق ،ويدو املساوول ا واملوشارا بوضاوح،
ورضجي انوات اللجن املو ك با الوزارا املن وأل عل ها ق هذا اصط ()49ر
 -33وأو ات املقاارر اصا ا كااواب بت و ااف جهووهااا الرام ا ىل التةق ااح مااع م ارر يب ج اراا
االاااار اب شااواأل ومقاضاااهت وىلوانااته  ،وابختااا ىلج اراتا عاجل ا إل كااات الااوع الضااا جبم ااع
أش ا ان االا ااار اب ش ااواأل ،ااا ق ل ا الضم ااي القس ااري واالس اات الن ق الضم ااي واالس اات الن
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اانسا وانتازاع ا عضاااتر وأو ات أيضااً كااواب فماي ا مج ااع ضااةااي االاااار ومساااعدهت وك ال ا
ل ابست الل ()50ر
عد ىلوانته بسبب ما ارر بوا مأل جراا أو انتهاكا ىلواري ا
 -34وشجضت ان خوات منظم الضمي الدول ا احل وما علاى موا ال اختاا رادابم مل افةا
الب ااات القسااري واالاااار ابلنسااات ارال اساات اللأل جنسا اً()51ر ووعاات اللجنا املضن ا ابلقضااات
على التم ز ضد املرأ كواب ىل أن رضاجل ا سبا ااذريا لالااار اب شاواأل وللب اات ماأل أجاي
مضاا مس ل قابل ال ت ا والنسات للتضرل لالست الن اانس واالااار ،ور اي ىلعااو ه اي
الضااةااي وىلوماااجه االجتماااع ()52ر والحظ ات املقاارر اصا ا املضن ا ابالاااار اب شااواأل أن
اصااو مااأل الضقااا يوا ي عقبا را س ا ينااع ضااةااي االاااار ارال االساات الن اانسا مااأل
اإلبااال عااأل االعتااداتا الااض رضرض اوا لااار ووعاات ىل القضااات علااى الو ا االجتماااع امل ارربط
ابلب ااات والضم ااي ق جم ااان اا اانس ،وىل ىل ااالق م ااا يس اامى راك ااز ىلع اااو الت ه ااي ح ا ا يتج ااز
النسات ،ر أن الب ات ال يضتو جرمي ()53ر
 -35وأو اات انا حقااوق الط ااي كااواب صن رطبااح ب اارام س اسا عااد التسااامح ىل القااً مااع
االاااار اب ااان واساات الل جنسا اً ،وصن رر ااد ىلقاما ا شااواأل املطلااوبا ل ااو جماارما أو
موااتبها ابرر اااا اعتااداتا جنس ا علااى ا ااان ،و لا أثنااات وجااووه ق ىلقل مهااار وأعرباات
اللجن عأل قلقها ن ا ان ضاةااي االعتادات اانسا قاد يضااملون ،ق الواقاع ،كمجارما وقاد
يتضرضون للو ر وأو ت بضمان ح ون مج ع ا ان الضةااي على الدع املناسب لتضاف ه
وىلعاو اندماجه ()54ر
 -36ورحب اات اللجنا ا ابلت اادابم املتو ااذ ملن ااع السا ا اح ب اادافع ممارسا ا اا اانس م ااع ا ااان،
وأو ات كاواب بتضزياز مضاار ماون ىلن اا القاانون وقادراهت ف ماا يتضلاح ابلسا اح بادافع ممارسا
اانس مع ا ان()55ر
 -37وحو اات اللجن ا ا ك ااواب عل ااى مواتم ا ا الق ااانون اان اااا عل ااى حن ااو كام ااي م ااع الووروك ااون
االخت اااري امللةااح ابر اق ا حقااوق الط ااي بو ا ن ب ااع ا ااان واساات الن ا ااان ق الب ااات وق
امل اواو اإلابح ا  ،و ل ا مااأل خااالن التجاارظ املناسااب ام ااع أش ا ان ب ااع ا ااان واساات الل ق
املواو اإلابح  ،وك ال أن يومي هذا القانون مج ع ا ان وون سأل الوامن عور ()56ر
 -38وأعرب ا ات اللجن ا ا عا ااأل قلقها ااا ن نسا ااب ً ضا اائ ل فقا ااط ما ااأل قضا ااااي اا ا اراا ا ال ا اال
ابلووروكون االخت اري رنته ابملالحق القضاا وب ارل عقاواب جناا ا ر وأو ات كاواب اجارات
يق ح شامي ق مج ع ااراا املبلغ عنها و الحق مرر ب ها()57ر
 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية
 -39أعرباات اللجن ا املضن ا ابلقضااات علااى التم ااز ضااد امل ارأ عااأل قلقهااا ن اعتماااو موااروع
قانون ا سر قد جير وأو ت كواب اعطات ا ولوي العتماو هذا القانون()58ر
 -40وأعربات اللجنا عاأل قلقهااا نا  ،ر ا يدياد السااأل القانون ا الاادن ا للازوا ق  18ساان ،
مي ااأل احل ااون علااى ىل ن خاااأل ،ال ي اادر ابلضاارور عااأل حم ما  ،لازوا ال ت ااا البال ااا 14
ساان وال ت ااان البااال ا  16ساان مااأل الضماارر وأو اات صن جيااري ،ق احلاااال االسااتوناا للاازوا
وون سأل الوامن عور  ،يديد السأل اهتا ابلنسب لل ت ا وال ت ان ،وه  16سن  ،ماع اشا اط
احل ون على ىل ن مأل احمل م ق مج ع رل احلاال ()59ر
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()60

 -41ب نما الحظت ان خوات منظم الضمي الدول ا اعتمااو قاانون الضماي اادياد ،الاذي يانا
علااى أن ا حيااح ام ااع امل اوا نا القاااوريأل علااى الضمااي احل ااون علااى عمااي وون أي ي ااز قاااا علااى
عادو مااأل ا ساس ،فقااد لباات ىل كاواب أن رضاادن هااذا القاانون ف ا يُضاّار وحيظار بوا ي اريح
التم از املباشاار و اام املباشاار القاااا علااى ا قااي علاى مج ااع ا سااس احملاادو ق ار اق ا منظما الضمااي
الدول ا ا املتضلقا ا ابلتم ااز (ق االس ااتودا واملهنا ا ) ،ااا ق لا ا الض اارق والا ارأي الس اسا ا وا ااي
القوم واالجتماع ر و لبت اللجن أيضاً ىل كواب أن رتوذ التدابم الالزم لضمان َّأال رُطلاب ىل
الضمان أو الطال  ،ق املمارس الضمل  ،أي مضلوما عأل رأيه الس اس أو الديين()61ر
 -42وب نمااا الحظاات اللجن ا املضن ا ابلقضااات علااى التم ااز ضااد امل ارأ أح ااا قااانون الضمااي
الرام ىل ك ال املسااوا باا الرجاي واملارأ ق قطااع الضمالا  ،فقاد أشاار ىل أ اا ال رازان رواضر
ابلقل ااح ن ه ااذا الق ااانون ال يتض اامأل أي أح ااا بو ا ا ن مب اادأ املس اااوا ق ا ج اار لق ااات الضم ااي
املتساوي الق م وال بو ن التةرش اانسا ق م اان الضماير و لبات ىل كاواب أن ر اي ر اافو
ال رأل للمرأ ق سوق الضمي ،وحوتها على رضما قانون الضمي أح اماً بو ن مبدأ املساوا ق
ا جر لقات الضمي املتساوي الق م وبو ن حظر التةرش اانس ر وحوت اللجن كواب أيضاً على
روج ع الرجان على رقاس املسوول ا ا بوي على قد املساوا مع النسات()62ر
 -2احلق يف مستوى معيشي الئق

()63

 -43الحظا ا ات اصب ا اام املس ا ااتقل املضن ا ا ا فق ا ااوق اإلنس ا ااان والتض ا ااامأل ال ا اادو أن ال ا ا اوانمج
ال ااويب ل عاااان ال ذاا ا كااان عااامالً مهم ااً ق كااواب لتةق ااح اي ا ا هاادا اإلمناا ا لألل ا
املتضلق بتو ال نساب اااوع ونقاا الت ذيا ىل أقاي ماأل  5ق املااا مناذ عاا )64(2005ر وق
ع ااا  ،2016أش ااار منظما ا ا ذي ا والزراعا ا لألم ا املتة ااد ىل أن ك ااواب ل ااديها أوىن مض اادن
النتوار حاال نقا الوزن عند الوالو ق املنطق ( 5,3ق املاا )()65ر

 -44و كاار فريااح ا ما املتةااد القطااري أنا  ،وفقااً لتقرياار التنم ا البواري اإلقل م ا ق أمري ااا
الالر ن ا ومنطق ا البةاار ال ااارييب لضااا  ،2016كاناات اإلزااازا االجتماع ا الااض حققتهااا كااواب

أعلى مأل املتوقع حسب مستواها مأل ح
 -3احلق يف الصحة

ن ب ال رو مأل الدخي()66ر

()67

 -45أشاااو ا مااا الضااا لألم ا املتةااد بنظااا الرعاي ا ال ااة ال ااويب ،القاااا أساس ااً علااى
الرعاي ا ال ااة ا ول ا ا  ،ال ااذي حيق ااح نت ااااج ابه اار  -اخن ااال مض اادن وف ااا الرض ااع ،وارر اااع
متوسط الضمر املتوقع ،والت ط الوامل ر وهو منو للضديد مأل البلدان ق مج اع أحناات الضاا ()68ر
والحظ ات اصباام املسااتقل املضن ا فقااوق اإلنسااان والتضااامأل الاادو أن احلااح ق الوقاي ا والرعاي ا
ال اة تا م ارل ق الدسااتور ال اويبر ور اي الدولا هاذا احلااح ماأل خاالن رااوفم الرعايا الطب ا
واالستو اا اتان ق الض اوا املتضدو التو ا ومراكاز الضاال الوقااا واملتو اا ،ىل
جانااب الرعاي ا ال ااة اتان ا لألساانان ،ومااأل خااالن رضزيااز التوع ا والتوق ااف ق جمااان ال ااة
وبرامج التلق ح و مها مأل التدابم الرام ىل احل لول وون ر و ا مرال()69ر
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 -46وأعربت اللجن املضن ابلقضات على التم ز ضد املارأ عاأل ابلاغ قلقهاا ىلزات حااال محاي
املراهقا  ،وأو ت كواب صن ردر ابنتظا بارامج شاامل ومالاما للساأل بوا ن ال اة واحلقاوق
اانس ا واإلزاب ا ق املناااهج الدراس ا اااد منااع حاااال محااي املراهقااا وا م ارال املنقول ا
جنس اً()70ر
 -47وأعربت اللجن عأل قلقها ىلزات ارر اع مضدن اإلجهال ،وال س ما با فت ا ال رتجاوز
أعمااارهأل  12ساان ر ووعاات كااواب ىل رضزيااز ىلم ان ا احل ااون علااى وسااااي منااع احلمااي ال ضال ا
والضال ا ااااوو واسااتودامها ،وىل يسااا نوع ا خاادما ال ااة اانس ا واإلزاب ا وضاامان
ىل حتها لل ئا احملروم مأل النسات()71ر

 -48وق عا  ،2015اع فت منظم ال اة الضامل ا ابلقضاات علاى انتقاان فامول نقاا املناعا
البوري والزهري مأل ا ىل الط ي ق كواب ،وه أون بلد ق الضا حي ي على هذا االع ا ()72ر
 -4احلق يف التعليم

()73

 -49أشااار ال ونسا و ىل أن كااواب حققات الت ط ا الوااامل رقريب ااً ق جمااان التضلا مااا قبااي
املدرسا والتضلا االبتااداا للجم ااع والت ط ا الوااامل رقريبااً ق جمااان التضلا الوااانوي وون فاوارق
كبم با اانسار وقد اختذ عد ردابم ،منها اصطوا الرام ىل خ ال نسب الطاال ىل
املدرسا ااا ،وررك ا ااب حواس ا ا ب ق مج ا ااع املا اادارل ،واسا ااتودا الوسا ااااي التضل م ا ا الت نولوج ا ا
املساعد ق كي ف ير وينب روج ع كواب على ر د ورق رل التدابم()74ر
 -50وب نما الحظت اللجن املضن ابلقضات على التم ز ضد املرأ مع االرر اح اإلزاازا احملارز
ق جمان رضل النساات وال ت اا  ،فقاد أو ات كاواب بضامان ر اافو فارأل االلتةااق ابلتضلا الواانوي
والضا لل ت ا والنسات ،األ فا هأل املنتم اا ىل ا قل اا وال ئاا احملروما ر وأو ات اللجنا كاواب
أيضاً بتوج ع املزيد مأل النسات على لب ش ي املنا ب الرف ض املستوأب ق قطاع التضل ()75ر

 -51وق عا  ،2016الحظات اللجنا االقت ااوي مري اا الالر ن ا وال اارييب أنا يوجاد ق
كااواب فاارق ضاائ ي بااا ال ئااا اإلثن ا والضرق ا ف مااا يتضلااح ابلتةاااق الواابا ابلتضل ا الضااا أو
رحل ما بضد التضل الوانوي()76ر
 -52وأعربت ان حقوق الط ي عأل قلقها ن جيوز التةاق أ ان ربلاغ أعمااره  14سان
ابملدارل الضسا ري و ن الساأل الادن ا لاللتةااق درسا عسا ري ماأل فئا التضلا الضاا هاو 17
س اان ر وأو اات اللجنا ا ك ااواب صن يظ اار الت اادريب ا الط ااابع الضسا ا ري ،ااا ق لا ا اس ااتودا
ا سلة الناري  ،ابلنسب لأل ان الذيأل رقي أعماره عأل  18سن ()77ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()78

 -53ب نمااا الحظاات اللجن ا املضن ا ابلقضااات علااى التم ااز ضااد امل ارأ أن التو اريضا الو ن ا
رومي حظر التم ز على أسال نوع اانس ،فقد أشار ىل أ ا ال رزان روضر ابلقلح ن كواب
راادر ق رو اريضاهتا رضري ااً شااامالً للتم ااز ضااد امل ارأ ر ووعاات اللجن ا كااواب ىل اعتماااو رضريااف
قانو شامي ام ع أشا ان التم از ضاد املارأ  ،وفقااً الر اق ا القضاات علاى مج اع أشا ان التم از
ضد املرأ  ،يومي التم ز املباشر و م املباشر على حد سوات()79ر
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 -54والحظاات اللجنا ارر اااع مسااتوأب موااارك املارأ ق احل ااا الس اسا والضاما  ،ورحباات ابرر اااع
نسب يو ي املرأ ق الوملان ( 48,9ق املاا ق عا  )2013وبازايو يو اي املارأ ق ال ئاا احل وم ا ر
م أ ا أعربت عأل قلقها ن كواب رضتمد قانوانً للمساوا با اانسا ف ماا يتضلاح واارك املارأ ق
احل ااا الس اس ا والضام ا  ،و ن يو ااي امل ارأ ق القطاعااا االقت اااوي ال ي ازان انق ااًر وأو اات اللجن ا
ك ااواب وا اال رضزي ااز روا اريضاهتا لض اامان املس اااوا ب ااا اانس ااا ق مج ااع مس ااتواي احل ااا الس اسا ا
والضام ا  ،وبا ازايو ع اادو النس ااات ق منا ااب اانع الق ارار عل ااى مج ااع املس ااتواي وق مج ااع ات اااال ،
وبتسا اريع ور اام املو ااارك ال املا ا واملت افئا ا للما ارأ ق احل ااا الضاما ا والس اسا ا  ،ولا ا ا ف م ااا يتضل ااح
ابلنسات وا اإلعاق والنسات املنةدرا مأل أ ي أفريق والنسات الري ا ()80ر
 -55وق عااا  ،2016نوه اات اللجن ا  ،ق ىل ااار متابض ا مالحظاهت اا اصتام ا لض ااا ،2013
ابملضلوما اإلضاف الض قدمتها كواب بو ن ر م اياو املرأ ال وب ا ومهاما وواليتا ر ام أ اا
الحظت أن كواب رنوم بضد ةل ح وم خمتل للنهول ابملرأ  ،ابلنظر ىل أن االياو ،الاذي
اام لااذا ال اارل ،لا ا منظما اام ح وم ا ر وأو اات اللجنا كااواب صن رقااد  ،ق رقريرهااا
الاادوري التاسااع ،مضلومااا عااأل اإلجاراتا اإلضاااف املتوااذ إلنوااات هااذا اال ا احل وم ا وصن
رضزز التنس ح با االياو والوكاال احل وم ()81ر
 -56وق عااا  ،2016رحباات اللجنا لطا الضمااي الو ن ا ملتابضا املااوير الضااامل الرابااع املضااين
ابمل ارأ  ،ول نه ااا الحظ اات أن اصط ا ال خ ااذ ق االعتب ااار ما اواو مهم ا م ااأل االر اق ا وال مسا ا ل
الضنااف ضااد امل ارأ ر وأو اات اللجن ا كااواب صن رقااد  ،ق رقريرهااا الاادوري التاسااع ،مضلومااا عااأل
اإلجراتا اإلضاف املتوذ لتضديي خط الضمي ل الا جضلهاا شاامل ومتوافقا علاى حناو كاماي
مع االر اق  ،وصن رضمأل التق املنتظ صط الضمي()82ر
 -57وأو ات اللجنا كااواب صن رتوااذ مج اع التاادابم الالزما لتةسااا حالا النسااات املنةاادرا مااأل
أ ااي أفريق ا والنسااات كب اما السااأل والنسااات الري ااا والنسااات وا اإلعاق ا  ،وابلتااا القضااات علااى
قابل ا رضرض ااهأل لالس اات الن ،ورضزي ااز ال اارأل املتاح ا ل ااأل للة ااون عل ااى خ اادما الرعاي ا ال ااة
واالسااتةقاقا االجتماع ا واملوااارك ق احل ااا الس اسا والضاما ر وأو اات اللجنا أيضااًكااواب انوااات
ةل ا للر د املنتظ ثر الس اسا االجتماع واالقت اوي على ال ئا احملروم مأل النسات()83ر
 -58وأعربات اللجنا عاأل قلقهاا ىلزات اساتمرار الضنااف ضاد املارأ  ،اا ق لا الضناف الضاااال ر
وأبد قلقها أيضاً ىلزات عاد وجاوو رواريضا حمادو بوا ن الضناف ضاد املارأ اار مج اع أشا ال
وىلزات خلااو التواريضا القااما مااأل رضريااف حماادو للضنااف الضاااال  ،ابعتبااارا جرميا جناا ا  ،يواامي
الضنااف الن س ا والبااد علااى حااد س اواتر وحواات اللجن ا كااواب علااى اعتماااو قااانون شااامي بو ا ن
الضنف ضد املرأ جير مج ع أش ال  ،وعلى وضع خط عمي اس ار ج و ن ملنع مج ع أشا ان
الضنف ضد املرأ  ،ومحايا الضاةااي ومضاقبا ااناا  ،وىل كاات الاوع الضاا ااذا املسا ل  ،ماأل خاالن
وسااااط اإلعااال وال اوامج التضل م ا وراادريب املااون ا الضاااما ،ورااوفم مااا ي ا مااأل املساااعد
واحلماي للنسات ضةااي الضنف()84ر
 -2األطفال

()85

 -59رحباات انا حقااوق الط ااي بتض ااا النااااب ا ون للارا س بو ا الساالط الو ن ا املضن ا
ابملسااااي املت اال فقااوق الط ااي ،ول نهااا أعرباات عااأل قلقهااا ىلزات عااد الوضااوح واالزوواج ا ق
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ال اك ااي املس ااوول ع ااأل حق ااوق الط ااير وأو اات اللجن ا ا ك ااواب بتض ااا ك ااان واح ااد ق اااور عل ااى
االضطالع بدور الرايو والرقاب ب ضال ف ما يتضلح اذا املس ل ()86ر
 -60والحظا اات اللجن ا ا اهت ا ااا أن وزار التجا ااار اصارج ا ا واالس ا ااتومار ا جنا اايب أ لق ا اات ق
عا  2014عمل التنس ح مأل أجي وضع خط و ن للط ي لل 2030-2015ر وأو ت
اللجن كواب ابعتماو هذا اصط على ال ور()87ر
 -61والحظت اللجن أيضاً أن أوىن سأل مي أل ف ها ان اد املاوا نا ال اوب ا ق ا و القاوا
املساالة بوا ي ااوع هااو السااابض عواار مااأل الضماارر وشااجضت اللجنا كااواب علااى يديااد  18ساان
كةااد أوىن لسااأل التجن ااد ق ا و الق اوا املساالة  ،وون اسااتونات()88ر وأو اات أيض ااًكااواب صن
يظاار وااار بو ا ي اريح ان ااد ا اان وون سااأل الوامن ا عواار  ،واسااتودامه للقتااان ق ا و
الق اوا املساالة وق ااماعااا املساالة اام التابض ا للدول ا وق شااركا ا مااأل ،وصن رضتااو ان ااد
ا ان البال ا مأل الضمر أقي مأل  15سن جرمي حر ورضاقب عل ()89ر
 -3املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا
 -62أش ااار م وض ا ا م ا املتة ااد الس ااام لو ااوون الالجئ ااا ىل أن ك ااواب ال يل ا ةل ا ا
و ن ا ا لتةدي ااد وض ااع الالج اام وال روا اريضا رتواف ااح م ااع ال ا ا و الضامل ا ا املتضلقا ا ابلالجئ ااار
ويو ا ي ابلتااا االع ا ا بوالي ا امل وض ا السااام اإلم ان ا الوح ااد للة ااون علااى احلماي ا
الدول ر م أن كواب رراع ابل ضي مبدأ عد اإلعاو القسري  ،وروفر ف ا الواقاع احلمايا املوقتا
لالجئااا املض ا ا ا ق ىل ااار والي ا امل وض ا ر ول ااأل ،ور ا أن القااانون الااو ين للهجاار يُادر
م ااطلح نالالج اامن كت اان ف فرعا ا ض اامأل فئا ا ناملقا ا املوق ااتن ،فا ا ن اعا ا ا الدولا ا بوض ااع
الالجم ق ىل ار والي امل وض ال ي ض ىل منح الالجم وضع املهاجر()91ر
()90

 -63وأشااار م وض ا ا م ا املتةااد السااام لوااوون الالجئااا ىل أن  121شو ااً ممااأل
اع ا ُ ا ا كالجئااا ق ك ااواب ق ىل ااار والي ا امل وض ا السااام ح ا  31ة ار/م ااارل 2017
وعدوه  ،323ل س ل أي وضع قانو بضد انتهات الح شماهت الس اح  ،وهو ما حيون
وون ح ااول علااى اصاادما ا ساس ا  ،ابسااتونات ال ااة والتضل ا  ،وحيااد مااأل ىلم ان ا يااتضه
ابحلح ق الضمير وأو ت امل وض السام كواب نح وضع اإلقاما املوقتا لاوالت الالجئاا ف ا
ر ن ف الالجئا ك ئ فرع مأل املق ما املوقتا ق القانون الو ين للهجر ()92ر
 -64وأشا ااار امل وض ا ا السا ااام ىل أن  175الجئ ا ااً ةخا اار ق ىل ا ااار والي ا ا امل وض ا ا ما ااأل
الطال الوبا املست ديأل مأل منح وراس ح وم ا ر وأعربات عاأل رقاديرها ل ارأل التضلا الاض
روفرهااا ح وم ا كااواب لالجئااا مااأل خااالن يت ا ضه اانح وراس ا و اام ل ا مااأل أش ا ان ر ساام
الدراس ا  ،وكااذل لس األ أح ااا قانون ا رضاامأل احل ااون علااى اصاادما ال ااة اتان ا ام ااع
الالجئا وملتمس اللجوت()93ر
 -65و كر م وض ا م املتةد السام لووون الالجئا أنا  ،عنادما يت اي ااا شاوا
حمتجز م موا أل لتقدظ لب احل ون على وضع الالجم ،يُسمح لا ابالر ان با ويُ ار عنا
بضااد ل ا ر اام أن ساالطا الجاار ل ساات لااديها ةل ااا أو أنظم ا لتةديااد ملتمس ا اللجااوت
احملتملا وال ي اي القضاااي ىل امل وضا الساام ر وأو ات امل وضا الساام كاواب انواات ةل اا
رمس ا لتةديااد وىلحال ا ا شااواأل الااذيأل حيتاااجون ىل احلماي ا الدول ا  ،ساااعد مااأل امل وض ا
السااام ()94ر وأو اات امل وض ا السااام كااواب أيض ااً بوضااع قواعااد أو ىلج اراتا قانون ا أو ىلواري ا
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 أل ف ه املهااجرون الاذيأل،رت ح االح ا ال امي ملبدأ عد اإلعاو القسري ومحاي م املوا نا
يواجهون خطر التضذيب ق بلده ا ل أو الاذيأل ينادرجون ضامأل أي فئا أخارأب ماأل ال ئاا
)ر95(ا ال ل املن وأل عل ها ق ال و الدول الض دقت عل ها كواب
 وأشااار امل وض ا السااام ىل أن ا رتوا ااي باابطت ول ااأل اب اراو عمل ا ىل ااالحا للقااانون-66
 ويدياد فا السا ر ىل اصاار لأل ارال،  وال س ما ىلل اات شاما اصارو، والس اس املتضلقا ابلجر
 ووض ااع،ً ش ااهرا24  ىل11 الوو ا ا املس ااموح ا ااا لل ا اوب ا لالحت ااام بوض ااع املقا ا ال ااداا م ااأل
)ر96(ىلجراتا قانون لتم ا املوا نا الذيأل يضتوون مهاجريأل مأل رقدظ لب الضوو ىل الو أل
دميو اجلنسية

-4

 أشار م وض ا م املتةاد الساام لواوون الالجئاا ىل أن ا شاواأل عادمي اانسا-67
 مواي امه ماأل ا جانابر وي اي رطب اح مبادأ قاانون،  ق القانون واملمارسا الضمل ا،ق كواب يضاملون
)ر97(مسقط الرأل اعتبار مج ع ا ان املولوويأل على ا راض ال وب موا نا كوب ا
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