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الرامل.

قدددمم مدقرددقر رقريرهددا ال الددن يف رردرين ال ددا  /وفمرب  2019يف إطددار اتسددت راد الدددور

و تيجددة هلددذا اتسددت راد ر قددم  203روصدديا
-2
ع ى  29من ا.

وُتحظد
قحب ددم من ددا  163فد ا
دورً حورفضددم  11روصددية ح

ولدددإ إعددداد هددذا التقريددر اورددايف شدداور مدقرددقر ا ددا امل نيددة .ور ددر الددردود آراا الددو ارا
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امل ظة بتنظيذ التوصيا .
ور ددرد مدقر ددقر يف ه ددذه الوثيق ددة موقظ ددا م ددن التوص دديا الد دواردة يف الظق ددرة  122م ددن رقري ددر الظريد د
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ال امل التابع جمل ر حقوق او سان .ورود أن رحنرر إجاابهتا يف م ح التقرير املذكور.
-5

وتؤيد مدقرقر التوصيا التالية 7 :و 8و 11و 13و 15و 16و 18و 19و 21و 23و.28

وال تؤيد مدقرقر التوصيا من  1إىل  6و 9و 10املت قة ابلتصدي ع ى ارظاقية منع جرمية
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اوابدة ا ماعية وامل اقبة ع ي ا وبروروكول عام  1967املت ابلالجئني واترظاقيتني املت قتني اب ددام
ا نسية واترظاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اتختظاا القسر والربوروكدول اتختيدار امل حد ابل دد
الدددو اخلدداص ابحلقددوق اتقتصددادية واتجتماعيددة وال قافيددة .وي مددل الب ددد حالي داً ع ددى رنظيددذ الص د و الدوليددة
حلقوق او سان اليت سب أن صدق ع ي ا.
وال تؤيد مدقرقر التوصية  12املت قة ابعتماد ررريع شامل حيمي من التمييز جبميع أش اله
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محاية اتمة وف الة ويتضمن قائمة شام ة أبسباب التمييز احملظورة .فدستور مدقرقر حيظر مجيع أش ال
التمييز؛ ومن ج ة أخرإ مدقرقر من الدول األطراف يف اترظاقية الدولية ل قضاا ع ى مجيع أش ال
التمييز ال نصر وكذلك يف ارظاقية القضاا ع ى مجيع أش ال التمييز رد املرأة.
وال تؤيييد مدقرددقر التوصددية  14املت قددة إ ردداا آليددة مسددتق ة ل تحقيد يف ادعددااا الت ددذي
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وسوا امل ام دة ع دى يدد أج دزة األمدن ت سديما أثنداا عم يدا م افحدة سدرقة املاشدية .ف دى الصد يد البنيدو
لدددإ مدقرددقر البددم الال مددة ع ددى مسددتوإ قدوا الدددفاع وأج ددزة األمددن .وع ددى ص د يد الدددر الددوط رتددوىل
إدارة الرؤون ا نائية واخلاصة امل حقة مبديرية الررطة القضدائية وفروع دا م دل أقسدام البحدوا ا نائيدة
وأفرقة الدعم التاب ة ل ررطة القضائية مسؤولية التصدد ألعمدال الت دذي الديت يرر ب دا عناصدر الددر
ويدرب عناصدر الددر ع دى أداا م مدت م يف إطدار القدا ون دون أن ر دون لددي م رون قابويدة.
الوط َّ .
فظي عام  2019أصدر الددر الدوط  140إذانً مبالحقدا قضدائية وأحودع  81مدن عناصدر الددر مدن مجيدع
السجن مبوج أمر ابحلبر .ومنذ بداية عدام  2020صددر  15إذانً مبالحقدة قضدائية وأحودع 8
الرر
َ
دجن مبوجد أمددر ابحلددبر .وألددو ألما ددة الدولددة لدددإ و ارة الدددفاع
مددن عناصددر الدددر مددن مجيددع الررد السد َ
املسؤولة عن الدر أن أتمر إجراا ُتقي عند اتشتباه يف ارر اب عناصر الدر هذه األعمال.
وال تؤيد مدقرقر التوصية  17الرامية إىل ورع حد ملضايقة املداف ني واملداف ا عن حقوق
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او سددان مبددن فددي م الناشددشون والناش دشا يف جمددال البيئددة وهددويظ م واحتجددا هم ر سددظاً بسددب رارسددت م
حق م يف حرية الت بري .ذلك أن مدقرقر متارس سياسة ف الة يف جمال م افحة اوفال من ال قداب.
لددذا ملددا كا ددم مدقرددقر دولددة قددا ون فددرن أ عمددل يت ددارد مددع القددا ون يحرر د يف إق يم ددا يحقارددى
مقرتفحه .ويقارى كل فرد عن أ ف ل خمالف ل قا ون يرر به خارج إطار الدفاع عن حقوق او سان
وذلك بصرف النظر عن الصظم .وهذا لير عمالً من أعمال التخويف بل هو امت ال ل مقتضيا القا و ية
السارية .ومع ذلك ألدر ابوشارة أ ه ألر حاليداً النظدر يف مردروع قدا ون بردين محايدة املدداف ني واملدداف ا
عن حقوق او سان.
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 -10وال تؤي ييد مدقر ددقر التوص ددية  20املت ق ددة إل دداا جرمي ددة إها ددة املد دوظظني ال م ددوميني .فد داجملتمع
املدقرقر يرفض اوها ة رفضاً اباتً ابعتبارها عمالً مير الررف .وت جمال ل نظر يف إل اا هدذه ا رميدة
يف الوقم احلا .
 -11وال تؤيييد مدقرددقر التوصددية  22املت قددة ابهدداذ ردددابري لعف دراج عددن مجيددع احملتج دزين ت لردديا
إت ملمارست م حقوق م يف حرية الت بري والرأ ور دوين ا م يدا والتجمدع .ذلدك أن السد شة القضدائية
وحدها خمتصة ابهاذ قرارا اوفراج عن احملتجزين .مث إن استقاللية القضاا ر ظ ا الدولة ويدن
ع ي ا الدستور.
 -12وال تؤيييد مدقرددقر التوصدديتني  24و 25املت قتددني إسددقاط الشددابع ا رمددي عددن التر د ري واوها ددة.
والتر ري واوها ة عمالن ت يتسامح م ما اجملتمدع وال قافدة املدقردقر ن .ور تدرب هدذه األف دال يف حد
شخ خبي ة وقد رسب عواق اجتماعية يص التح م في ا.
 -13وال تؤيييد مدقرددقر التوصدديتني  26و 29املت قتددني مب افحددة الددزواج املب ددر وإسددقاط الشددابع ا رمددي
عن اوج اد .فظيما يت مب افحة الزواج املب ر فقد بحذلم ابلظ ل ج ود لت زيدز حقدوق الظتيدا والنسداا
ومحايت ا .والدليل ع ى ذلك رصددي مدقردقر ع دى ارظاقيدا دوليدة يف هدذا الصددد .وأمدا مدا يت د إسدقاط
الشددابع ا رمددي عددن اوج دداد فددرن إرددظاا الرددرعية ع ددى هددذه املمارسددة ددل ابلنظددام ال ددام واآلداب ال امددة
وامل تقدددا يف اجملتمددع املدقرددقر الددذ ي تددرب اوج دداد ا ت اك داً ل ح د يف احليدداة وهددو ح د م ددرس يف
املددادة  8مددن دسددتور ا م وريددة .وإرددافة إىل ذلددك ينب ددي عدددم اسددتب اد إم ا يددة إسددااة اسددت مال هددذا احل د .
وعن إرظاا الررعية ع ى اوج اد ال الجي ََتر حالياً مراورا يف هذا الصدد.
 -14وال تؤيييد مدقرددقر التوصددية  27املت قددة وصددول النسدداا والظتيددا ع ددى امل ومددا واخلدددما
واملنتجا اتساسية يف جمال الصدحة ا نسدية واوبابيدة مبدا في دا اوج داد وكدذلك ع دى الت قيدف ا نسدي
الرامل داخل املدرسة وخارج ا .فالب د قري قادر ب دد حدا اليدوم ع دى قشدع التزامدا مدن هدذا احلجدم
إذ إن حصول األطظال ع ى منتجا الصحة ا نسية األساسية ت يزال قدري مناسد ل قافدة وال دادا
املدقرددقرية .وأ ً ي ددن األمددر رر د د مدقرددقر رشددوراً حقيقي داً فيمددا يت د ابحلصددول ع ددى امل ومددا املتص د ة
ابلصحة ا نسية داخل املدرسة وخارج ا.
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