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جتميع بشأن جيبويت
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ممت ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق رق ااارير هتئ ااا املضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ا ال اال  ،وهااو مقاادم ق ش ا ي مااوج
رقتداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()٢()١
اإلنسان
 -٢ق ع ااام  ،٢٠١3ش اااضل اللاملا ا املضملتا ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعتا ا وال قا تا ا
جتب ااوى عل ااى الت ااديح عل ااى ال وروح ااوه االلتتا اااري امللة ااح ابلض ااد ال اادو اص ا ااص ابحلقا ااوق
االقت اااوي واالجتماعت ا ا وال قا ت ا ا ()3ر وق ع ااام  ،٢٠١٧ش اااضل امل ا ا الق ااات عل ااى التمتت ا ا
الضمل اري جتباوى علااى الت اديح علااى املضاهادا الدولتا حلقاوق اإلنسااان الاي لتساال ر ااً ت ااا
بضد ،وال ستما االرفاقت الدولت حلماي حقوق مجتع الضماه امل اجريأل وأ راو أسره ()4ر
 -3وشاضل مملظم ا م املتةد للرتبت والضل ال قا (التونسا و) جتباوى علاى الت اديح
على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم ،وعلى طلب الدعم التقين عند الضرورة()5ر
 -4وشاع ريح ا ما املتةاد القياري جتباوى علاى رقادي رقاريرهاا فوجاة ارفاقتا حقاوق
اليفااي وال وروحاولخ االلتتاااريخ امللةقااخ ااا ،والااي نلاار رقااد ا مملااذ عااام  ٢٠١٢و٢٠١3
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علااى الت اوا  ،ورقريرهااا فوجااة ارفاقت ا مملاه ا التضااذية و اامم مااأل ااروم املضامل ا أو الضقوب ا
القاست أو الالإنسانت أو امل تمل ورقريرها فوجاة ارفاقتا الق اات علاى مجتاع أشا اه التمتتا اد
املرأ اللذيأل نلر رقد ما مملذ عام )6(٢٠١5ر
 -5وشاضل اللامل املضملت ابحلقوق االقت اوي واالجتماعتا وال قا تا جتباوى علاى روجتا وعاو
ل اير البلد إىل املقرريأل اصا خ الذيأل رغي والايهت احلقوق االقت اوي واالجتماعت وال قا ت ()٧ر
 -6وق عا ااام  ، ٢٠١6عما ااد امل تا ااة اإلقلتم ا ا ملفو ا اات ا م ا ا املتةا ااد السا ااامت حلقا ااوق
اإلنساان إىل رتسام وور ردريبتا ملاد ياومخ لفاااد ماواف إنفاا القاانون ق جتباوى بوانن احلاح
ق التظاهر السلم واحلح ق التامع ورضريف التضذيةر واشرتحل املفو ت أي ااً ق رملظات وور
ردريبت ملد ياومخ لضادو  ٢٠اابياً جتبورتااً ماأل اباا السااون و اباا الوار بوانن مراعاا
ا ا ا ااوه القانونت ا ا ا  ،واسا ا اات دام القا ا ااو  ،والتضا ا ااذية ،ومضامل ا ا ا ا تا ا ا ا يألر وق رو ا ا اريأل ا وه/
أحتااوبر  ،٢٠١6اشاارت  3٠قا ااتاً وحارااة م م ا وماادعتاً عام ااً ق وور ردريبت ا بواانن حقااوق
اإلنسان ق جماه إقاما الضاده()٨ر وق رواريأل ال اان/نو م وحاانون ا وه/ويسام  ،٢٠١5نظا
امل تااة اإلقلتم ا حلق ااي عم ااي للمةسس ااا احل ومت ا ومملظم ااا ا تم ااع امل اادن بو اانن متابض ا
التو اتا ال ااور عاأل التاا حقااوق اإلنساانر وق الضاام نفسا  ،قاادم امل تاة رادريباً علاى بملااات
القدرا إىل اللامل املورتح بخ الوزارا واملضملت بتقدي التقارير إىل التا حقوق اإلنسان()9ر
 -٧وأشااار ريااح ا م ا املتةااد القيااري إىل أن وزار الوااةون اصارجت ا لباال الاادع مااةلراً
مأل مفو ت حقوق اإلنسان إلنوات التا و ملتا وااما إلعاداو التقاارير واملتابضا  ،واتاً ماع لاة
املساعد التقملت الذي قدمت احل وم لاله جول االستضرال السابق ()١٠ر

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١١

 -٨رحباال اللامل ا املضملت ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعت ا وال قا ت ا ابعتماااو القااانون رق ا
 55/AN/09/6 Lاملتضلح ابلضملف د املرأ  ،وال ستما رواوي ا ع اات التملاسالت ا ن ويا  ،والقاانون
رق ا  174/AN/07/5 Lاملتضلااح اماي ا ا ش ا اص امل ااابخ بفااموة نقاار اململاع ا البو اري /اإليدز
والفئااا ال ااضتف ()١٢ر وق عااام  ،٢٠١3رحب اال اللامل ا املضملت ا اق ااوق اإلنسااان بسااأل الق ااانون
رق  210/AN/07/5 Lاملتضلح ف ا ة االمار ابلبور ،واعتماو االسرتارتات الو ملت إلوماج املارأ ق
التملمت للفرت  ،٢٠١٠-٢٠٠3واصي االسرتارتات الو ملت لأل فاه للفرت )١3(٢٠١5-٢٠١١ر
 -9وأعرباال اللامل ا نفس ا ا عااأل القلااح ن اللامل ا الو ملت ا حلقااوق اإلنسااان رتمتااع بقاادرا
مالت وبوري مدوو  ،ويُملظر إلت ا ابعتبارهاا هتئا ح ومتا ال مةسسا مساتقل ()١4ر وأحااا رياح
ا م ا املتةااد القيااري علم ااً ابلتضااديال القانونت ا لضااام  ٢٠١4الرامت ا إىل جضااي اللامل ا أح اار
روا قا ااً م ااع املب اااوة املتضلقا ا فرحا ا املةسس ااا الو ملتا ا لتض يا ا و ايا ا حق ااوق اإلنس ااان (مب اااوة
ابري ااس) ،حت ااا ن اال التض ااديال عل ااى اس ااتقاله اللامل ا ع ااأل احل وم ا  ،ومملة ااا ااالحتا
حتقتقت ا  ،ورضدوي ا بااخ أع اااا ا ،وم اوارو بو اري ومالت ا مالام ا ر وشاااع الفريااح القيااري جتبااوى
على م اعف ج ووها ل مان امت اه اللامل اماً ملباوة ابريس()١5ر وأو ل امل الق ات على
التمتت الضمل ري ببذه حي ما هو مستياع مأل ج وو جي اعتماو اللامل ق الفئ ألف()١6ر
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رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة حقااوق اإلنسااان مااع مراقاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاقات
 -١املساواة وقدم التمييا
 -١٠وعل اللامل املضملت ابحلقوق االقت اوي واالجتماعت وال قا ت جتبوى إىل اعتماو قاانون
بواانن عاادم التمتت ا رظاار التمتت ا علااى أي أساااة حااان()١٧ر وأو اال امل ا الق ااات علااى التمتت ا
الضمل ااري ن رُ اامأل جتبااوى رواريضاهتا رضريفااً للتمتتا الضمل ااري يتفااح مااع االرفاقتا وماارم التمتتا
الضمل ري()١٨ر
 -٢التنمية والبيية واألقمال التجارية وحقوق اإلنسان

()١9

 -١١أشاااو ريااح ا ما املتةااد القيااري متبااوى ملواتمت ااا اسارتارتات الملمااو املتسااارع للمل ااول
ابلضمالا  ٢٠١9-٢٠١5مااع أهاادات التملمتا املسااتدام  ،وا ووهااا الرامتا إىل و ااع اسارتارتات
لتغم اململاخ وقانون مدن ستت مأل أح اماً بونن ج ال رر البتئ ()٢٠ر
 -١٢ومااع اإلشاااو ابا ااوو الااي ربااذزا جتبااوى لا ايو الملمااو ق الملااار ا ل ا اإلمجااا نتتا ا
لالست مار ق قياع اصادما  ،الحاف رياح ا ما املتةاد القياري أن الا ايو لاتس زاا ن ام بض ُاد
ق احلد مأل الفقرر قد روقفل مستواي الفقر الملسيب وامليلح علاى ال اضتد الاو ن عملاد ٧9,4
ق املاا و 4١,9ق عاام ٢٠١٢ر وأو اى الفرياح القياري جتباوى بتةساخ ماا لادي ا ماأل التاا
التملستح وبتواتع است مارا القياع اصاص عأل ريح إ ار قانون ومةسس مملاسة()٢١ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي

()٢٢

 -١3ق ح ا ااانون ا وه/ويس ا اام  ،٢٠١5أع ا اارم الضدي ا ااد م ا ااأل امل لف ا ااخ ب ا ااوالاي ق إ ا ااار
اإلجراتا اصا عأل قلق البالغ إزات االوعاتا املتضلق ابالست دام املفرا والضوواا للقو ،
فا ق لك است دام قوا ا مأل ااتبورت لألسالة الملاريا الاي ريلاح ر ا ااً حقتقتااً ،وهاو ماا
أس ا اافر ع ا ااأل مقت ا ااي  ٢٧ش ا ا ااً وإ ا اااب  ١5٠الا ا اريأل ق إ ا ااار املواج ا ااا ب ا ااخ املتظ ا اااهريأل
والسا االيا ق أعقا ااام ماول ا ا الوا اار رفريا ااح املوا ااارحخ ق احتفا اااه ويا اان ق ا اواح مديمل ا ا
جتب ااوى()٢3ر وق ااد ح اار جتب ااوى ق روه ااا أن رج اااه الو اار رضر ا اوا لالعت اادات أ مل ااات ر اادي
عماه شغة منساوي ()٢4ر
 -١4وأعرباال اللاملا املضملتا اقااوق اإلنسااان عااأل قلق ااا إزات االوعاااتا ابرر ااام قاوا ا مااأل
انت اح ا ااا حلق ا ااوق اإلنس ا ا اان قب ا ااي االنت ا ااااب الر س ا اات لض ا ااام  ٢٠١١واالنت ا ااااب التو ا ا اريضت
لضااام  ٢٠١3وبض ااد ا ،وال س ااتما االس اات دام املف اارا للق ااو ااد املتظ اااهريأل ،واعتق اااز التضس ااف ،
ورضذيب  ،وإسات مضاملت ر وح ل اللامل جتبوى على إجرات حتقتقا ن ي ق مجتاع االوعااتا
املتضلق ا ابالنت اح ااا اصي اام حلق ااوق اإلنس ااان()٢5ر وق ع ااام  ،٢٠١5وق إ ااار املتابضا ا  ،ح اار
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جتبوى أن مل مر رساتي أي حااال لوقاوع اةااي حلاواوت ا ال سالة وريا  ،وأن أ اراواً
اعتُقلوا على هامش املظاهرا مأل أجي احلفاظ على الملظام الضام ومملع حدوت أي عملف()٢6ر
 -١5وساور القلح اللامل املضملت اقوق اإلنسان إزات ما أ تد عمل مأل إسات مضاملا ا تاا يأل
علااى أياادي املااوافخ امل لفااخ قنفااا القاوانخ ،وأعرباال عااأل أسااف ا الوااديد لاملقر التاادابم الااي
اختااذهتا جتبااوى إلجارات حتقتااح شااامي تمااا ُزعا مااأل حاااال التضااذية و اامم مااأل ااروم املضاملا
القاساات أو الالإنسااانت أو امل تمل ا وسااوت املضامل ا  ،ومالحق ا ااملااا ر وح اال جتبااوى علااى إنوااات
الت ا مسااتقل للتةقتااح تمااا ُزع ا مااأل ارر ااام مااواف إنفااا القااانون أ ضاااالً اام موااروع ()٢٧ر
وق عام  ،٢٠١5حر جتبوى أن االوعاتا ال أساة زا مأل ال ة ()٢٨ر وق عام ،٢٠١6
أعربل اللامل عأل أسف ا ن جتبوى ال ر اه رمل ر التقارير الي رفتد عأل سوت مضامل ا تا يأل،
وأهنا مل رت ذ أي ردابم لتملفتذ رو تا اللامل بونن هذم املسنل ()٢9ر
 -١6وس اااور القل ااح اللامل ا ا إزات ا ااروت االحتا اااز الس ااتئ  ،وال س ااتما ق س اااأل ااابووير
وح ل اللامل جتبوى على حتسخ الظروت املضتوت للمةتا يأل ومضاملت  ،ومضاا االحتظاظ،
وإنوات الت سري لتلق ش اوى ا تا يأل ومضاات ا()3٠ر
 -٢إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون
 -١٧ساور القلح اللامل املضملت ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعتا وال قا تا إزات شاتوع الفسااو
ق اصدم الضام ر وأو ل اللامل ف ا ة الفساو وما يت ي ب مأل إ ال مأل الضقام()3١ر
 -١٨وأعرب اال اللامل ا ا املضملت ا ا اق ااوق اإلنسا ااان عا ااأل قلق ااا إزات االوعا اااتا املتضلق ا ا قج ا ارات
مالحقااا ق اااات ا ووا ااع ستاساات وم ااايق مااام الااد اعر وح اال اللامل ا جتبااوى علااى
مان إاتح مجتع ال ماو القانونت للامتع ،و مان استقاله السلي الق اات ()3٢ر
 -١9وأعرب اال اللامل ا ع ااأل قلق ااا إزات ااوه م ااد االحتا اااز الس ااابح للمةاحم ا وح اار ع اادو
ا شا ا اص املا اووعخ ق االحتا اااز الس ااابح للمةاحما ا ر وش اااضل جتب ااوى عل ااى رملفت ااذ ب اادااي
لالحتا اااز ،واخت ااا ر اادابم عاجلا ا بو اانن حالا ا السا ااملات ال ااذيأل الا اوا ره ااأل االحتا اااز الس ااابح
للمةاحم لسملوا عديد  ،وحفال عدم احتاااز ا شا اص املادانخ ماع املاووعخ ق االحتاااز
السابح للمةاحم ()33ر
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()34

 -٢٠أشااار التونسا و إىل أن جتبااوى لااتس لاادي ا قااانون بواانن حريا اإلعااالم ،وأن وساااا
اإلع ااالم ةلوحا ا للدولا ا ور ااديرها الدولا ا حلتا ااً ،وأن التوا ا م ال يا ا اه يضتا ا جر ا ا فوج ااة املا اواو
مااأل  4٢5إىل  4٢٧مااأل قااانون الضقااواب  ،يضاقااة علت ااا ابلغرام ا والساااأل ملااد ر ااي إىل عااام
واحد ،وأن مقدم لدما اإلنرتنل الوحتد خي ع ل واب وزار ال يد واالر اال ()35ر
 -٢١وأعرباال اللاملا املضملتا اقااوق اإلنسااان عااأل قلق ااا إزات أح ااام قااانون حريا االر اااال
لضا ااام  ،١999وال سا ااتما الوا ااروا التقتتدي ا ا لتسا اااتي ال ا ااةف ،ومتيلبا ااا الضما اار وااملسا اات
ال ارم المتال ال ةف ،والضقواب الوديد على التو م فا ت ا الساأل()36ر
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 -٢٢وشاااضل التونس ا و جتبااوى علااى رض ي ا بتئ ا إعالمت ا أح اار رضدوي ا واسااتقالالً ،ووع ا
عملت استضرال ورضديي مجتع التوريضا الي رملظ حريا اإلعاالم ق جتباوى للتنحاد ماأل ارفاق اا
مع املضايم الدولت  ،وإلغات ال ف اارمت عأل قانون التو م مث إوراج ق القانون املدن ،واعتماو
قانون يتضلح اري اإلعالم ،وإنوات هتئ رملظتمت مستقل للبا ملح ررالتر البا ورديرها()3٧ر
 -٢3وأش اااو ري ااح ا م ا املتة ااد القي ااري قنو ااات امل ا االر اااال الو ملت ا امل لف ا بتملظ اات
اإل اعا ا ا والتلف ي ا ااون وقملا ا اوا الب ا ااا ا ل ا اارىر وأش ا ااار التونسا ا ا و إىل أن اللاملا ا ا أنو ا اائل ق
ا ار/مااارة  ٢٠١6فوجااة القااانون رق ا  ،114/AN/15/7 Lوأهنااا رتمتااع ب ااالحت اارل الغرام ا
على الورحا و راوى ال ةفتخ ووقف نوا ()3٨ر
 -٢4وأعربل اللامل املضملت اقوق اإلنساان عاأل القلاح بوانن ماا أ تاد با ماأل انتواار حااال
الت ديااد وامل ااايق والت ويااف الااي يتضاارل زااا املاادا ضون عااأل حقااوق اإلنسااان وال ااةفتون علااى
أيدي الور وسليا ا مأل والساليا الضسا ري ر وح ال اللاملا جتباوى علاى أن ر امأل ق
الق ا ااانون وق املمارسا ا ا الضملتا ا ا احل ا ااح ق حريا ا ا التضب ا اام ،واحل ا ااح ق التام ا ااع الس ا االم ور ا ااويأل
اامضتااا  ،وحااح ال ااةفتخ الااذيأل ُس ااملوا ق اإل اراج واا ا الق اااا لل اارر والتضااوي عمل ا ،
واحلااح ق مالحق ا أولئ ااك ال ااذيأل قاااموا بت دي ااد مملظم ااا ا تم ااع املاادن وامل اادا ضخ ع ااأل حق ااوق
اإلنسان وال ةفتخ أو م ايقت أو ختاويف ()39ر وق عاام  ،٢٠١5وق إ اار املتابضا  ،أعلملال
جتبوى أن البلد ال يوجد ب متا ون ستاستون وال ساملات رأي()4٠ر
 -٢5وق شا ااباا /اير  ،٢٠١4وج ا ا الضديا ااد ما ااأل امل لفا ااخ با ااوالاي ق إ ا ااار اإلج ا اراتا
اصا انتبام احل وم إىل حال املدا ضخ عأل حقوق اإلنسان واملضار خ الستاستخ والضاملخ ق
ال ااةا الااذيأل ألقا القااب علاات رضساافاً و اااروا ااةااي للم ااايق الق اااات  ،ووج اوا عملايا
احل وم إىل أن اا اتا الضقابت  ،وخبا الساأل ،ال رضتا متملاساب ماع املمارسا الفضلتا للةاح
ق حري الرأي والتضبم()4١ر
 -٢6وق حا ااانون ا وه/ويسا اام  ،٢٠١5أعا اارم الضديا ااد ما ااأل امل لفا ااخ با ااوالاي ق إ ا ااار
اإلجراتا اصا عأل أق ى ورجا القلح إزات االوعاتا املتضلق بقماع اجتمااع سالم نظما
ق  ٢١ح ااانون ا وه/ويس اام  ٢٠١5االحت اااو م ااأل أج ااي اإلنق ااا ال ااو ن ق ممل ا ه أح ااد أع ااات
االحتااو ،وأ اتة تا عاد موااارحخ إ اااب لياام ر وأعارم امل لفااون باوالاي عااأل قلق ا مااأل
ر ايااد أعماااه القمااع الااي ُ ااارة ااد قاااو املضار ا ووشاايت ا واملاادا ضخ عااأل حقااوق اإلنسااان،
وسااضت ا إلس ا ا املمارس ا املوااروع للةقااوق ا ساساات م ااي احلااح ق حري ا التضباام واحلااح ق
االجتماع ورو تي اامضتا سلمتاً()4٢ر و حر جتبوى ق روها أن أمراً ابلتوقتف قد ادر ق
أعقااام أحاادات  ٢١ح ااانون ا وه/ويساام  ٢٠١5ااد أحااد ق اااو االحتاااو م ااأل أجااي اإلنق ااا
الو نر وأ ملات إلقات القب علت  ،أر مل املواج ا الور على است دام قملبل مستل للدموع
واصر وش امليا (.)43
 -٢٧وق ش ااباا /اير  ،٢ ٠١6أ اااو الضدي ااد م ااأل امل لف ااخ ب ااوالاي ق إ ااار اإلج ا اراتا
اصا ا ا ع ااأل وروو مضلوم ااا ن م ما ا ااا املح ق جتب ااوى ح م اال عل ااى أح ااد امل اادا ضخ ع ااأل
حقوق اإلنسان ،وهو ع و مةسس للرابي ااتبورت حلقوق اإلنسان ،ابلساأل ملد ال ا أشا ر
مع الملفا بسبة "التو م الضلن" لملورم قاام ب ةااي أحدات  ٢١حانون ا وه/ويسام ٢٠١5
وامل تفخ ت ا()44ر
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 -٢٨وأعربل اللامل املضملت اقوق اإلنساان عاأل قلق اا إزات اوعااتا رفتاد ن جتباوى ألقال
القب على زعمات للمضار و اايقت وهادوهت ر وح ال اللاملا جتباوى علاى رض يا حاح مجتاع
امل ا ا اوا ملخ ق املو ا ااارح ق احلت ا ااا الضام ا ا ا وق ةارس ا ا ا حق ا ااوق الستاس ا اات وون أي ختوي ا ااف أو
م ايق ()45ر وق عام  ،٢٠١5وق إ ار املتابض  ،أشار جتبوى إىل أن احل وم ال را اه ملت ما
بتواتع املوارح السلمت و م الضملتف مأل مجتع ا رات ق الملقاش الستاس ()46ر
 -٢9وق نتسان/أبريي  ،٢٠١٧أ او ا ملان مأل امل لفخ باوالاي ق إ اار اإلجاراتا اصا ا
عاأل وروو مضلومااا ن  ١9ع اواً ق حا م املضار ا املضااروت ابسا احلرحا مااأل أجااي التاديااد
الد قرا والتملمت قد ألق القب علت واحتُا وار وربخ زما مع ا سف أن أع ات املضار ا
الستاس ا اات ال ي ال ا ااون ه ا ااد اً لضملت ا ااا التوقت ا ااف واالحتا ا اااز التضس ا اافتخ عل ا ااى أي ا اادي القا ا اوا
احل ومتا ()4٧ر ووح اال جتبااوى هااذم املا اع و حاار ن احلرحا مااأل أجااي التاديااد الااد قرا
والتملمت ح م ستاس احني فوجة مرسوم در ق  9وز/يولت )4٨(٢٠٠٨ر
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()49

 -3٠ق عام  ،٢٠١6رحبل امل اص ات املضملت بتيبتح االرفاقتا والتو تا التابض ململظما
الضمااي الدولت ا ابعتماااو القااانون رق ا  133/AN/16/7 Lلضااام  ٢٠١6الرام ا إىل م ا ة ا االمااار
اب ش ا اص وهتريااة امل اااجريأل ب ااور اام موااروع ر والحظاال اللامل ا أن القااانون يض ا ز إ ااار
الضماي الراما إىل إنفاا حظاار االمااار اب شا اص واملساااعد واحلمايا املمملاوحتخ لل ااةااي أ ملااات
اإلجراتا الق اات  ،الً عأل أن يملر على إنوات هتئ رقابت و ملت الختا اإلجراتا ادت
م ا ة االمار ق ا ش اص واملمارسا الوبت ()5٠ر
 -3١وساور القلح اللامل املضملت اقوق اإلنساان ماأل اساتمرار ةارسا االماار ابلبوارر وح ال
اللامل جتبوى علاى أن رقادم إىل الضدالا مجتاع مارر يب جاراا االماار ابلبوار ،ورضاوي ال اةااي
رضوي ااً مالام ااً()5١ر وبضااد أن أعرباال امل ا الق ااات علااى التمتتا الضمل ااري عااأل قلق ااا البااالغ ن
ااةااي الاارق ه ا ق ا لااة مااأل الملسااات ا جملبتااا وا فاااه ا جانااة ،قااد أو اال جتبااوى
بتو م اي قانونت ومةسست لل ةااي()5٢ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماقية والثقافية
 -3٢الحا ااف ريا ااح ا م ا ا املتةا ااد القيا ااري أن الدس ا ااتور ال يوا اام إىل احلقا ااوق االقت ا اااوي
واالجتماعت وال قا ت ()53ر
 -١احلق يف العمل ويف ظروف قمل قادلة ومواتية

()54

 -33ساور القلح اللامل املضملت ابحلقوق االقت اوي واالجتماعت وال قا ت إزات حاا البيالا ،
وال سااتما بااخ الواابام والملسااات وا شا اص وي اإلعاقا و اامه مااأل البااالغخ()55ر وأشاااو ريااح
ا م ا املتةااد القيااري متبااوى لو ااض ا ستاساات ا الو ملت ا للضمال ا املراعت ا لالعتبااارا ااملسااانت
للفرت  ،٢٠٢4-٢٠١4الي ررح أي اً ررحت اً شديداً على احلماي االجتماعت للضماه()56ر
 -34والحظاال اللامل ا املضملت ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعت ا وال قا ت ا بقلااح عاادم حفاي ا
إنفااا اللاوااح الااي راملظ حقااوق الضماااه ،وال ااة والسااالم ق م ااان الضمااير وشاااضل اللامل ا
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جتبوى على مملح مفتوت الضمي الو ع القاانون والسالي واملاوارو الالزما وات واااف اا الرقابتا ،
وعلى و ع لوااح لا لل ة والسالم ق م ان الضمي()5٧ر
 -35وأو اال اللامل ا ن رضتم ااد جتب ااوى اس ارتارتات ويل ا ا م ااد م ااأل أج ااي اي ا حق ااوق
الضما اااه ق االقت ا اااو ا اام الرت ا ا ما ااأل لا اااله روسا ااتع نيا اااق قا ااانون الضما ااي وأح ا ااام احلماي ا ا
االجتماعت لتومي االقت او م الرت ()5٨ر
 -36وأو اال اللامل ا ن ر فااي جتبااوى إنفااا قااانون الضمااي وحقااوق الملقااااب ق الواارحا
الضامل ق ممليق التاار احلر ()59ر
 -3٧والحظل اللامل مع القلح أن جتبوى أوقفل اا اوو املبذولا إلقارار حاد أوج لألجاورر
وأو اال ن رضتااد جتبااوى الضمااي اااد أوج لألجااور ،و ن ر فااي ح ااوه الض ااملخ علااى أجااور
رتااوز حد ال فات()6٠ر
 -3٨وساااور القلااح اللامل ا إزات رسااتتس أنوااي الملقااااب والقمااع امل عااوم ع ااات الملقااااب
والضماااه امل اربخر وشاااضل اللامل ا جتبااوى علااى اامان حري ا ةارس ا حااح الضماااه ق ر ااويأل
نقاااب مساتقل واالن اامام إلت اا ،وعلاى االمتملاااع عاأل أي عماي يملت ااك احلقاوق الملقابتا أو احلااح
ق اإل رام()6١ر
 -39وقد سبح أن أحا ل امل ل ات مملظم الضمي الدولت علماً ابملالحظا الاي اشارتحل
ق رقد ا مملظما التضلات الدولتا  ،ونقابا مضلما املادارة اإلعداويا وال انويا ق جتباوى ،ونقابا
مضلما ا ا امل ا اادارة االبتداات ا ا ا ق رس ا ااال ورو ق  ١٠أيلوه/س ا اابتم  ٢٠١4أوان ا اال م ا ااايق
املدرسااخ اململ اامخ إىل نقااااب الضماااه وعملتااا نقل ا و اال التضساافت ر وأحا اال اللامل ا
علماً برو احل وم الملاحر لتلك االوعاتا ()6٢ر
 -٢احلق يف الضمان االجتماقي
 -4٠ساااور القلااح اللامل ا املضملت ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعت ا وال قا ت ا إزات عاادم رغيت ا
ال مان االجتماع لملسب حبم مأل الس انر ووعال اللاملا جتباوى إىل إ االا نظاام ال امان
االجتم اااع ات ااا رق ااح رغيت ا ااةت ش ااامل  ،وأو اال بتوس ااتع ني اااق ال اامان االجتم اااع
واسارتواو املبااالغ اام املساادو املسااتةق لل املدوق الااو ن لل اامان االجتماااع ر وأو اال اللاملا
ن ر اادق جتبااوى علااى ارفاقتااا مملظم ا الضمااي الدولت ا التالت ا ي ارفاقت ا ال اامان االجتماااع
(املض ا ااايم ال ا اادنتا)( ١95٢ ،رقا ا ا  ،)١٠٢وارفاقتا ا ا الستاسا ا ا االجتماعتا ا ا (ا ه ا اادات واملض ا ااايم
ا ساساات )( ١96٢ ،رقا  ،)١١٧وارفاقتا املساااوا ق املضاملا (ال اامان االجتماااع )١96٢ ،
(رق .)63()١١٨
 -4١وأشاو ريح ا م املتةد القيري متبوى إلعداوها اسرتارتات شب ا مان الو ملت ق
عااام ٢٠١٢ر بتااد أن ا الحااف أن ا ال ي ا اه يتضااخ و ااع ستاس ا و ملت ا للةماي ا االجتماعت ا  ،وأن
القو الضامل الالزم لتملفتذ أنوي احلماي االجتماعت ال ر اه م حا ت ()64ر
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 -٣احلق يف مستوى معيشي مناسب

()65

 -4٢أعربا اال اللامل ا ا املضملت ا ا ابحلقا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعت ا ا وال قا ت ا ا عا ااأل أسا ااف ا ن
اسرتارتاتا احلد مأل الفقر مل ُختف حدوت الفقر والفقر املدقع ق جتبوى(.)66
 -43والحظاال اللاملا مااع القلااح أن أ لبت ا السا ان ،وال سااتما ق اململااا ح الريفتا  ،ال لااك
م اانوى الاقا ااًر وش اااضل جتب ااوى عل ااى حتس ااخ الظ ااروت املضتو اات ق ا حت ااات الفق اام وا حت ااات
الضو اواات  ،وأو اال ببمل ااات امل ي ااد م ااأل املس اااحأل الضام ا ورتس اام احل ااوه عل ااى الس ا أل الالا ااح ق
اململا ح الريفت ()6٧ر
 -44والحظاال اللامل ا مااع القلااح أن ا  ،علااى الاار مااأل التقاادم ا اارز ،ااال يا اه انضاادام ا مااأل
الغااذاا وسااوت التغذيا يااة ران علااى البتا السا انر وأو اال اللاملا ن ر فااي جتبااوى احلااح ق
الغذات ،وأن رضتمد هنااً متضدو القياعا إزات م ا ة انضدام ا مأل الغذاا وسوت التغذي (.)6٨
 -45والحف ريح ا م املتةد القيري أن  ،على الر مأل اصيوا املت ذ ل ايو إم انت
الو وه إىل املتام وروا رها ،ال ر اه ندر املتام روا ي حتادايً ابلاغ اصياور ق اململاا ح الريفتا ()69ر
وأو ل اللامل املضملت ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعتا وال قا تا ن رضتماد جتباوى ليا عاما
للمتام ،وأن ر في رو م املتام ورتسم الو وه إلت ا وأن ر في نوعت مقبول ممل ا(.)٧٠
 -٤احلق يف الصحة

()٧١

 -46سااور القلاح اللاملا املضملتا ابحلقااوق االقت ااوي واالجتماعتا وال قا تا إزات عادم الت ااا ة
ق التمتااع ابحلااح ق ال ااة  ،و لااك علااى الاار م األ التقاادم ا اارزر وح اال اللامل ا جتبااوى علااى
اامان وي ااي مس ااتقر وي ااي ا م ااد لقي اااع الرعاي ا ال ااةت  ،وحتس ااخ التغيت ا خب اادما الرعاي ا
ال ةت  ،و مان رقدي لدما الرعاي ال ةت ا ساست للفئاا ا روما وامل موا ()٧٢ر وبضاد
أن الحظال اللاملا الاملقر ق ا وويا واررفااع أساضار بضا ا وويا ا ساسات  ،أو ال ب اامان
جضي أسضار ا ووي ق املتملاوه(.)٧3
 -4٧وأشاو ريح ا م املتةد القيري متبوى لبدت الضمي بغيات نمتان شاامي و ار الو اوه
اب ان إىل لدما الرعاي ال ةت ا ولت ق اململا ح الريفت  ،الً عأل عد لادما أساسات ،
فا ت اا الرعايا الساابق للاوالو والتلقاتحر بتاد أن الفرياح القياري ال يا اه يسااورم القلاح إزات ساوت
التغذيا  ،حتاا ال يا اه التقا م باخ ا فااه وون اصامسا ماأل الضمار مساتمراً ،ماع مااوز مضدالرا
نسب  4٠ق املاا ق ِو ِلي وأوبو واتجور ر وأعرم أي اً عأل قلق ن لادما التلقاتح لتسال
متاح ا ابلقاادر ال اااق ،وال سااتما ق اململااا ح الريفت ا ر وأحاااا علم ااً بو ااع ستاس ا و ملت ا لتملظاات
ا سر  ،مأل املتوقع رملفتذها ق املستقبي القرية()٧4ر
 -4٨والحظاال اللامل ا املضملت ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعت ا وال قا ت ا مااع القلااح اررفاااع
مضااده الو تااا الملفاساات  ،مااا أوى إىل مجل ا أمااور ممل ااا مدووي ا اارص احل ااوه علااى لاادما
الرعاي ال ةت  ،واال تقار إىل عاملخ مدربخ ق جماه الرعايا ال اةت والرعايا الساابق للاوالو ،
واإلج ااال اام املاانمون ،و ااضف املضر ا ابل ااة الملفاساات ر وح اال اللامل ا جتبااوى علااى وع ا
رملفتااذ لي ا ال ااة الو ملت ا لألم ااا وحاادي الااوالو وا فاااه ،والتواااتع علااى زايو اارص
ة ا م والرعاي ال ةت اإلجنابت ()٧5ر
احل وه على لدما
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 -49وأعرب اال اللامل ا املضملت ا اق ااوق اإلنس ااان ع ااأل قلق ااا إزات م ااري اإلج ااال إال ارال
عالجتا  ،وإزات مااري الملسااات الااالى ماريأل عملتااا إج اال ورضر ا أل للساااألر وح اال جتبااوى
على رضديي روريضاهتا اتا راملر علاى اسات ملاتا إ اا ت  ،فاا ق لاك احل اوه علاى لادما
اإلج ال ق حاال احلمي الملاج عأل اال ت ام أو سفاا ا ارم(.)٧6
 -٥احلق يف التعليم

()٧٧

 -5٠أو اال التونس ا و ن راادرج جتبااوى ق وسااتورها الااو ن االع ارتات ال اريح ابحلااح ق
التضلت وق عدم التمتت ق جماه التضلت ()٧٨ر
 -5١وأش ا ا اااو ري ا ا ااح ا ما ا ا ا املتة ا ا ااد القي ا ا ااري متب ا ا ااوى لو ا ا ااض ا ليا ا ا ا جدي ا ا ااد للتضل ا ا اات
للفاارت ٢٠١9-٢٠١٧ر بتااد أن ا الحااف أن سااوت نوعت ا التاادريس والااتضل ال ي ا اه يو ا ي حتاادايً
بسبة عدم حفاي رادرية املضلماخ واررفااع مضادال االنقيااع عاأل الدراسا ر والحاف أي ااً عادم
وجااوو راادابم ماادو ل ااال ا فاااه الااذيأل يضتوااون ق ا تمضااا البدوي ا وا فاااه امل اااجريأل
وأ فاااه الو اوارع الااذيأل يو ا لون ج ا تاً حب اماً م ااأل مجااوع اام امللتةقااخ ابمل اادارة()٧9ر وأعرب اال
اللامل ا املضملت ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعت ا وال قا ت ا عااأل ش اوا ي ةا ل ا  ،وشاااضل جتبااوى
على ريوير نظام التضلت ورض ي التضلت ااامع واالست مار ق ردرية املضلمخ(.)٨٠
 -5٢وأقاار التونسا و ن هملااا عملا اار قلتلا مملااذ عااام  ٢٠١3رتااتح اصلااوص إىل حاادوت
حتسااأل ق حال ا الفتتااا والملسااات ق جماااه التضلاات  ،وشاااضل جتبااوى علااى باادت ااال روعت ا
وعل ااى اامان ر اامت اصيا ا القياعتا ا اادي ااد للف اارت  ٢٠١9-٢٠١٧ات ااا ر ف ااي ر ااا ة
الفرص ق و وه الفتتا والفتتان إىل رضلت جتد واتا رُيبح اصي ريبتقاً سلتماً()٨١ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١املرأة

()٨٢

 -53أعرباال اللامل ا املضملت ا اقااوق اإلنسااان عااأل قلق ااا ن عاادواً مااأل أح ااام قااانون ا ساار
ال ي ا اه ت ا ااد امل ارأ  ،وأن انضاادام املساااوا بااخ الرجاااه والملسااات مسااتمر تمااا يتضلااح ابمل امات
وال واج واليالق و م لك مأل الواةون الضاالتا ر وسااور القلاح اللاملا أي ااً ن رضادو ال وجاا
ال ي اه مواروعاً()٨3ر وشااضل اللاملا املضملتا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعتا وال قا تا جتباوى
على إلغات ا ح ام الاوارو ق قاانون ا سار الاي تا اد املارأ  ،ورض يا قادر ال عماات التقلتاديخ
والديملتخ على ا اهر بر مجتع أشا اه التمتتا باخ ااملساخ()٨4ر وشااع رياح ا ما املتةاد
القيااري جتبااوى علااى زايو اا ااوو الرامت ا إىل ر قتااف الفتتااا والفتتااان وا ابت ووساااا اإلعااالم
والقتاوا الديملت وا تمضت وعلى حواد ج اووه ماأل أجاي رغتام القواعاد االجتماعتا التمتت يا ،
وال ستما التملمت ااملسان ال ار املتضلح بدور الفتتا ق ا تمع()٨5ر
 -54وش اااضل اللاملا ا املضملتا ا اق ااوق اإلنس ااان الضم ااي ال ااذي رةويا ا جتب ااوى حالتا ااً ملواتما ا
رفسما الوريض مع الض د الدو اصاص ابحلقوق املدنت والستاست ()٨6ر وق عام  ،٢٠١5وق
إ ااار املتابض ا  ،شاادو جتبااوى علااى ااضوب مواتم ا رفس اما الو اريض مااع أح ااام الض ااد ،ن
الس ان لتسوا مستضديأل لقبوه حلوه رو تقت تما يتضلح ابلقت اإلسالمت ()٨٧ر
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 -55والحظ ا اال اللاملا ا ا س ا ااف اس ا ااتمرار وروو رق ا ااارير ع ا ااأل الضمل ا ااف ااملس ا ااان ا ااد املا ا ارأ
واملمارسااا التقلتدي ا ال ااار  ،وخبا ا روااوي ا ع ااات التملاساالت ا ن وي ا  ،وأعرباال عااأل ج ع ااا
ن  93ق املااا مااأل الملسااات ق سااأل اإلجنااام ل ااضأل زااذم املمارسا ()٨٨ر وأعرباال املا الق ااات
على التمتت الضمل ري عأل قلق ا مأل املمارسا التقلتدي ال ار حال واج املب ر ورواوي ا ع اات
التملاس االت ا ن وي ا ا ابل اار ما ااأل حظ اار ق ااانون ا سا اار وق ااانون الضق ااواب زا ااا ،وم ااأل ررس ا ا ها ااذم
املمارسااا ق اململااا ح الريفت ا والبدوي ا ()٨9ر وح اال اللامل ا املضملت ا اقااوق اإلنسااان جتبااوى علااى
الق ااات علااى هااذم املمارسااا ال ااار مااأل لاااله ريبتااح القااانون ااملاااا  ،وعلااى رملظاات ااال
روعت مأل أجي رغتم املواقف التقلتدي الي ر ر بتمتاع املارأ فاا زاا ماأل حقاوق اإلنساان()9٠ر وق
ع ااام  ،٢٠١5وق إ ااار املتابض ا  ،ح اار جتب ااوى أن ةارس ا رو ااوي ا ع ااات التملاس االت ا ن وي ا
الااذ ق ا ااوه( ،)9١وأنا مااري بااذه ج ااوو إل حاات الااوع وريبتااح القااانون ااملاااا ()9٢ر وأشاااو
ريااح ا م ا املتةااد القيااري متبااوى اللت ام ااا ق عااام  ٢٠١٧بو ااع اس ارتارتات ساات إلهنااات
روااوي ا ع ااات التملاساالت ا ن وي ا ر وشاااع جتبااوى علااى المل ااول بتملفتااذ االس ارتارتات  ،وإيااالت
اهتمام لاص للق ات علاى أقاي شا ي حااو ماأل هاذا التواوي  ،املضاروت ابسا "السامل " ،و امان
مجع البتاو ب ور ممل ات مأل أجي ر د الملتاا (.)93
 -56وح اال اللامل ا املضملت ا اقااوق اإلنسااان جتبااوى علااى رض ي ا اإل ااار القااانون حلماي ا امل ارأ مااأل
الضملف اململ و مان التةقتح واملقا ا ابل امي ق حاال الضملف اململ واال ت ام ال وج (.)94
 -5٧وأو اال املا ا الق ااات عل ااى التمتتا ا الضمل ااري ن ر ااع جتب ااوى ح ااداً لإل ااال م ااأل
الضقااام الااذي يتمتااع با بضا الضسا ريخ الااذيأل ارر باوا عملتااا ا ت ااام ممل اا ااد نساات
عفراي ق أ ملات المل اع وبضدم(.)95
 -5٨وأو ل اللامل املضملتا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعتا وال قا تا ن رت امأل الستاسا
ااملسااانت الو ملت ا للفاارت  ٢٠٢١-٢٠١١ح ااً أح اار موح ااً ملوااارح الرجاااه والملسااات علااى
قدم املساوا ق احلتا الستاست وق اصدم الضام ()96ر
 -59وساور القلح اللاملا ماأل أن الملساات هاأل ا شاد ر ارراً ماأل البيالا ر وأو ال اللاملا ن
ر فااي جتبااوى إزالا الستاسا ااملسااانت الو ملتا للفاارت  ٢٠٢١-٢٠١١الضقبااا الااي حتااوه وون
موااارح امل ارأ عل ااى قاادم املساااوا ق س ااوق الضمااي الرتت ا  ،وإوراج ااا ااال ااو أمت ا الملس ااات
البالغا جملباً إىل جملة مع رض ي ا نوي املدر للدلي(.)9٧
 -٢األطفال

()9٨

 -6٠أشار ريح ا ما املتةاد القياري إىل أنا ال يا اه يتضاخ عماي ال ام لو اع حاد للا واج
املب رر وأشاو ابلتا ام جتباوى فراجضا قاانون ا سار  ،وشااض ا علاى القتاام باذلك ماأل أجاي راو م
احلمايا ال ا تا للقا ارا الااالى را وجأل بضااد وقاوع ااي ام مر ااوم تا  ،ورلبتا احلاجا املاسا
إىل إهنات زواج ا فاه()99ر
 -6١وح ل امل لا ات مملظما الضماي الدولتا احل وما علاى اختاا رادابم ضالا ومادو زمملتااً
إلل اراج ا فاااه مااأل البغااات و اامان إع ااو نهااتل وإوماااج ق ا تمااع()١٠٠ر وح اال اللامل ا
املضملت اقوق اإلنسان جتبوى على م ا ة ما ال ي اه سااداً مأل عملف د ا فااه واساتغاله
جملس ز  ،عأل ريح مقا ا املسةولخ ومضاقبت (.)١٠١
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 -6٢ووعل اللامل املضملت ابحلقوق االقت اوي واالجتماعتا وال قا تا جتباوى إىل راو م ارص
و ااوه لااك الضاادو ال باام مااأل ا فاااه الااذيأل يضتوااون ق الو اوارع أو يضملااون ت ااا إىل املاانوى
والتضلت والرعاي ال ةت  ،وإعاو إوماج ق ا تمع وق الملظام املدرس (.)١٠٢
 -63وح ال اللاملا املضملتا اقااوق اإلنساان جتبااوى علااى و اع حااد للضقوبا البدنتا لأل فاااه
ق مجتع الستاقا  ،وعلى رواتع أش اه التنوية م الضملتف ()١٠3ر
 -64وابلر مأل اصيوا الي اختذهتا جتبوى تما يت ي بملظام ق ات ا حدات ،قد ساور
اللامل القلاح إزات االوعااتا بوقاوع عملاف جملسا اد ا حادات ااااحنخ ق السااونر وح ال
جتب ااوى عل ااى رض يا ا نظ ااام ق ااات ا ح اادات ،و ااي ا اارمخ ا ح اادات ع ااأل ا اارمخ الب ااالغخ،
ورواااتع ااا اتا البديلا للساااأل ،والتةقتااح مااع املسااةولخ عااأل الضملااف ااملسا ااد ا تاا يأل
ا ح ادات ومالحق اات ()١٠4ر وأش اااو ري ااح ا م ا املتة ااد القي ااري ابعتم اااو ق ااانون اي ا اليف ااي
لض ااام  ،٢٠١5وش اااع جتب ااوى عل ااى اخت ااا ر اادابم ررم ا ا إىل رملفت ااذم بي اارق ممل ااا و ااع ل ا اوااح
و ماو إجرااتا مالاما لأل فااه ،االً عاأل اساتةدات إجاراتا رواغتي أو مساارا إحالا
قتاست إلنفا ا ح ام املتضلق ابلتدابم البديل لالحتااز()١٠5ر
 -٣األشخاص ذوو اإلقاقة

()١٠6

 -65أو اال اللامل ا املضملت ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعت ا وال قا ت ا ن رضتم ااد جتب ااوى
رو اريضاً بواانن حقااوق ا ش ا اص وي اإلعاق ا  ،وأن ر ااع لي ا و ملت ا إلوماااج االقت اااوي
واالجتماع  ،وأن ر اعف ما ربذل مأل ج وو اضي اصدما الضام ق متملاوز ()١٠٧ر
 -٤األقليات والشعوب األصلية
 -66أعربل اللامل نفس ا عاأل أساف ا ن جتباوى مل رضارتت حتدياداً اقاوق الواضوم القبلتا
على الر مأل رضايش عد قبااي على إقلتم ار وأو ل اللامل ن ر ادق جتباوى علاى ارفاقتا
مملظم الضمي الدولت بونن الوضوم ا لت والقبلت ( ١9٨9 ،رق .)١٠٨()١69
 -6٧وأو اال امل ا الق ااات عل ااى التمتت ا الضمل ااري ن ر ف ااي جتب ااوى ااتالً ع اااوالً امت ااع
ا تمضا ا لت واململا ح ق هتئاا اختاا القارارا ابلدولا  ،و ن رادم مجتاع الفئاا اإل ملتا ق
الوةون الستاست والضام (.)١٠9
 -6٨وساااور اللاملا القلااح مااأل املضلومااا الااي رفتااد ن اارص الباادو وامل اااجريأل وا شا اص
الذيأل يضتوون ق اململاا ح الريفتا واململاا ح الملااتا مادوو أح ار ماأل امه ق احل اوه علاى املتاام
والتضلاات واصاادما ال ااةت ر وأو اال ن رتاملااة جتبااوى هتمااتش ئااا إ ملتا مضتملا أو مملااا ح
مضتمل  ،وأن ر في إوماج ا ق رملفتذ ستاساهتا وبراجم ا اإلمناات (.)١١٠
 -69وساور القلح اللامل املضملت ابحلقوق االقت اوي واالجتماعتا وال قا تا ن اافاات و اع
ببض جمتمضا الرحي إىل الت ل عأل أسلوم حتاهت استملاواً إىل ازار املوتت (.)١١١
 -٧٠ورحباال املا الق ااات علااى التمتتا الضمل ااري ابلتاادابم املت ااذ مااأل أجااي الاارتوي للغتااخ
وال قا تخ ال ومالت والضفري  ،ول أل القلح يساورها مأل عدم إوراج هاارخ اللغتاخ بض ُاد ق الا ام
املدرسا اات أو ق إقام ا ا الضا ااده()١١٢ر وأعربا اال اللامل ا ا املضملت ا ا ابحلقا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعت ا ا
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وال قا ت ا عااأل أسااف ا لضاادم وجااوو مرح ا قااانون ق جتبااوى للغتااخ ال ااومالت والضفري ا ر وأو اال
جتبوى فملح املرح القانون زارخ اللغتخ(.)١١3
 -٧١وساااور القلااح املا الق ااات علااى التمتتا الضمل ااري مااأل عاادم وجااوو راادابم رواااع احلاوار
وامل اااحل ب ااخ جلتل ااف ااماع ااا اإل ملتا ا  ،وال س ااتما الضف اار والضتس ااى  -ال ااومالتخ ،وأو اال
جتبوى بتواتع امل احل الو ملت (.)١١4
 -٥املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()١١5

 -٧٢الحاف ريااح ا ما املتةااد القيااري أن جتبااوى ال را اه ممليقا عبااور للم اااجريأل ،فااا ق
لك أعداو حبم مأل الق ار ام امل اةوبخ الاذيأل ير باون ق الو اوه إىل ووه اصلات ر وانت اى
امليااات ابلضديااد مااأل هااةالت الق اار الااذيأل مل يسااتيتضوا الضااوو إىل بلااداهن ا االت أو مل ير باوا ق
لك إىل الضتش ق الووارع ،حتا يتضر ون صير الضملاف واالساتغاله وساوت املضاملا ر وملاا حاانوا
ال رملااون عاااو ش ا اوا مااتالو ،ل ا ي ااأل بوسااض احل ااوه علااى التضلاات الرت ا واصاادما
االجتماعت ا لرىر وأو ى الفرياح القياري ن ر فاي جتباوى ح اوه ا فااه امل ااجريأل ام
امل ةوبخ على القدر ال اق مأل اصادما االجتماعتا ولادما احلمايا بيارق ممل اا إومااج
ق اصي القاام ()١١6ر
 -٧3والحظل مفو ت ا م املتةاد الساامت لواةون الالجئاخ أن قاانون الالجئاخ الاو ن،
الذي ُسأل ق  5حانون ال ان/يملااير  ،٢٠١٧ي فاي هتتئا بتئا ايا موارتا لالجئاخ و امل ماأل
التمتع ابحلقوق ا ساست  ،فا ت ا احل وه على اصدما والتضلت والضمي والتاملس()١١٧ر
 -٧4والحظاال املفو اات أن جتبااوى رتبااع ستاسا البااام املفتااوا وال را اه رااو ر احلمايا واللاااوت
لالجئخ وملتمس اللاوتر بتد أهنا أو ل جتباوى قعااو اتح حادوو لاوايوا اتاا يتااا مللتمسا
()١١٨
اللاوت الدلوه إىل اإلقلت وون م ايق وق اي االحرتام ال امي ملبدأ عدم اإلعاو القسري ر
 -٧5وق ح ااخ أن ع اادو الق ااااي ال ااي االل ت ااا اللامل ا الو ملت ا لتةدي ااد ا هلت ا ق ااد اررف ااع،
أشااار املفو اات إىل أن ا ال ر ا اه هملااا لبااا مضلق ا يبلااغ عاادوها  ٨ 5٧٨لب ااًر وأو اال جتبااوى
ب ايو عدو جلسا اللامل مأل أجي رسريع عملت حتديد مرح الالجا ور افت ماا راراح ماأل لباا
()١١9
اللاوت املضلق ر وأو ل أي اً ن ر ع جتبوى ورملفذ إجرات لليضأل يتماشى مع املضايم الدولت ر
 -٧6وساور القلح اللامل املضملتا اقاوق اإلنساان ماأل أن الياوه املفارا ملاد إجاراتا اللااوت
قااد يضاارل ملتمس ا اللاااوت صياار اإلعاااو القس اري ()١٢٠ر وق عااام  ،٢٠١5وق إ ااار املتابض ا ،
أشااار جتبااوى إىل أن احل وم ا مل رياارو أش ا ااً إىل بلاادان قااد ر ااون ت ااا حتاااهت أو حاريت
مضر لل ير ،ومل رُضد رو تمل ق هذم البلدان()١٢١ر

 -٧٧وساااور اللامل ا القلااح ةااا أ تااد عمل ا مااأل حاااال الضملااف ااملس ا ق جلتمااا الالجئااخر
وح اال اللاملا ا جتب ااوى عل ااى رض يا ا التاهت ااا الرامتا ا إىل ممل ااع الضمل ااف ااملسا ا والضمل ااف ااملس ااان
ومالحقا ا اامل ااا بي اارق ممل ااا اامان الو ااوه إىل التا ا لإلب ااال الس ااري وم اااح متملقل ا ا ()١٢٢ر
وأو ال املا الق ااات علاى التمتتا الضمل ااري ن حتاد جتبااوى مااأل االحتظااظ الااذي يواااع علااى
ةارس الضملف ااملس وسوت املضاملا اد ا فااه ق هاذم امل تماا  ،وأن رضتماد رادابم لتقادي
املساعد الق اات إىل ال ةااي()١٢3ر
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 -٧٨وبتملما ررحة اللامل املضملت ابحلقوق االقت اوي واالجتماعت وال قا ت ق دار ش اوا
متالو لأل فاه املولاوويأل ق جلتماا الالجئاخ مملاذ وز/يولتا  ،٢٠١3قاد سااورها القلاح لضادم
رس اااتي حن ااو رب ااع املوالت ااد ق جتب ااوى ،ويو اامي ل ااك ا ف اااه الالجئ ااخ ال ا اذيأل ول اادوا ل ااارج
امل تما ()١٢4ر والحظل املفو ت أن يتضخ على الالجئخ املقتماخ ق اململاا ح احل اري املبااور
بضملتا رساااتي املوالتااد وحتمااي الت ااالتف نفس ا  ،وأن الضديااد مااأل الالجئااخ ق مديمل ا جتبااوى
حانوا م مدرحخ لذلك و م قاوريأل على و ع رسوم التساتي(.)١٢5
 -٧9والحظ اال املفو اات أن جتب ااوى اعرت اال ق أ مل ااات االجتم اااع الض ااام الر ت ااع املس ااتوى املض اان
ارح ااا الملا ا وا ال ا ا ى لالجئ ااخ وامل اااجريأل ،ال ااذي عق ااد ق ع ااام  ،٢٠١6تا ا ر ااو م التضل اات
لالجئااخ وإوماااج الالجئااخ ق نظ ا الرعاي ا ال ااةت ونظ ا التاانمخ الو ملت ا ر ونتتا ا لااذلك ،رولاال
وزار التضل اات املس ااةولت ع ااأل التضل اات ق جلتم ااا الالجئ ااخر وأو اال املفو اات ن روا ااي جتب ااوى
إوماج الالجئخ وملتمس اللاوت ماأل ا فااه ق اململااه الدراسات الو ملتا علاى مجتاع املساتواي ،
ب رت الملظر عأل قدرهت على و ع مثأل و اح رساتي املوالتد الرتت أو احل وه علت ا()١٢6ر
 -٨٠وأو ااى ري ااح ا ما ا املتة ااد القي ااري ن ر اادم جتب ااوى الالجئ ااخ وملتمسا ا اللا ااوت
ابل امااي ق الملظااام ال ااة الااو ن ،وأن حتسااأل جااوو اصاادما ال ااةت املتاح ا ز ا واملضاادا
اليبت واملرا ح املوجوو ق املراح ال ةت والي امل تما ()١٢٧ر
 -٦قدميو اجلنسية
 -٨١س اااور القل ااح اللاملا ا املضملتا ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعتا ا وال قا تا ا ن ا ف اااه
املولااوويأل بااويأل أجملبتااخ قااد يملت ا ا امليااات ،و قااً لقااانون ااملساات  ،إىل أن ي اابةوا عااد
ااملساات ر ووعاال جتبااوى إىل مراجض ا القااانون حااا يتسااا امتااع ا فاااه املولااوويأل ق إقلتم ااا
احل وه على ااملست ااتبورت عملد الوالو ()١٢٨ر
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