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جتميع بشأن كرواتيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
أُع ّد هذا التقريرر عالر ب رقررارل حرو قروس ا را  1/5و ،21/16مر مراعراد روريرال اعررت را
-1
الردورل الارراموا والتقريرر اللر لحال حومراد الرواررد ه ئقرارير هلارراد ا اهرداد وا جرراتاد اصا رال وا هررا
من واثئق األمم ا تحدد ذاد الصحال ،وهو مق ّدم ه شكو موجز ئقلّداب ابحلد األقصى ل در الكحالادا

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
( )( )
اإلنسان
2 1

ثّت الحجنال ا نلال ابلقضات عحى التالللز ض ّد ا رأد الدولال عحى النظر ه التصديق عحى اعئفاقلال
-2
الدوللال حلالايال قوس مجل ال ّالال ا هاجرين وأفرار أررهم ،واعئفاقلال الدوللال حلالايال مجل األشخاص مرن
اعختفات الق رل()3ا ورعرت الحجنرال وروائلرا اس اررتخدام اعر ومنهراب عالرو رلجره ه جهورهرا الراملرال
اس ئنفلررذ أ كررام ائفاقلررال القضررات عحررى مجل ر أشرركال التالللررز ض ر ّد ا ررأد ،ورعررت أيض راب اس ارمرراب ا نظررور
اجلن اين ،وفقاب أل كام اعئفاقلال ،ه مجل اجلهور الراملال اس حتقلق أهداف التناللال ا تدامال()4ا
وأعررررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا عررن قحقهررا ادات ال رردر ا رردور مررن القضررااي الررى جررر
-3
فلها اع تجاب أب كام ال هد الدويل اصراص ابحلقروس ا د لرال وال لاررلال أمرام ا راوم الوونلرالا وأعرررت
عررن اع اررأال أيض راب ادات عرردم ا ررام ال ررحوال القضررائلال وا اررتأحه اب هررن القا و لررال أب كررام ال هررد ا ام راب
وافلراب ،وعرردم وفايررال الفرررص ا تا ررال لحالجتال ر ا رردين ،واألقحّلرراد ،واألشررخاص ذول ا عاقررال لححصررول
عحى هذه ا حومرادا وأو رت الحجنرالُ الدولرالا اباراذ التردار ا ئالرال ذورات الروع ابل هرد ه رفوف
القضاد وا امه وا ّدعه ال امه مبا يكفو مراعاد أ كامه من قبو ا اوم الوونلال؛ وابااذ ئدار ف ّالال
لنار أ كام ال هد عحى واس وار ه الدولال ،وئرمجته واات ته ل ّامال الناس()5ا
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واذ ع ظت منظالال األمم ا تحدد لحرترلال وال حم والثقافال (اللو كو) أ ّ وروائلا هر رولرال وررف
-4
ه ائفاقل ررال اي ررال الر ررتاق ال ررا الثق رراه والوبل ر ر ( ،)1972وائفاقل ررال اي ررال الر ررتاق الثق رراه ار ر ا ررارل
رج تها عحررى التنفلررذ الكامررو
( ،)2003وائفاقلررال ايررال وئ زيررز ئنر ّروا أشرركال الت بر الثقرراه ( ،)2005فقررد شر ّ
لأل كام ذاد الصحال الى ئ زد الو ول اس الرتاق الثقراه وأشركال الت بر ا ررداع وا اراروال فلهرا ،ومرن
رارد  27مرن ا عر ال ررا
مث ئفضر اس اعالررال احلررق ه ا اراروال ه احللرراد الثقافلررال ا نصروص عحلرره ه ا ر ّ
()6
حلقوس ا ا وا ّارد  15من ال هد الدويل اصاص ابحلقوس اعقتصاريال واعجتالاعلال والثقافلال ا

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()7

خصصرال
-5
أعررت الحجنال ا نلال إلقوس ا را عرن قحقهرا رارمل ا روارر البارريال وا اللرال ا ردورد ا ّ
()8
كتب أمه ا ظامل ،عحى الرام من الزايرد ه التالويو ا جحال ه الفرتد األخ د ا وأو ت الحجنال وروائلا
رزور مكتررب أمرره ا ظررامل اب روارر ا اللررال والبارريال ال دمررال ل ضررو ا روعيترره عحررى ررو ف ررال وم ررتقو
أب ئر ّ
()9
مبا يتالاشى م ا بارئ ا ت حقال مبروز ا ؤر اد الوونلال لت زيز و ايال قروس ا را (مبرارئ ابريرو) ا
وأو ررت الحجن رالُ الدول رالا أيض راب مبوا ررحال جهورهررا لضررالا التن ررلق ررره ًتح ر مكائررب أمنررات ا ظررامل نب راب
ل درواجلال ه ا هام ،ورتكثل جهورها ل رتجارال لتو لاد أمه ا ظامل ر نايال وررعال()10ا

رابعا -تنفي اذ االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة إلقااوق اإلنسااانة مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة لعدة قطا ات
املساواة و دم التمييا

()11

أعرررت الحجنرال ا نلرال إلقرروس ا را عرن قحقهرا ادات ا تاررار القوالرب النالولرال والتحامرو ضر ّد
-6
ا ثحلرراد وا ثحلرره ومزروج ر ا لررو اجلن ر ومأررايرل اةويررال اجلن ررا لال ،ورارركو خرراص ادات التقررارير الررى
ئتحر ّدق عررن أعالررال عنر ئُرئ اكررب إلر ّرق هررؤعت األشررخاص ،وا رردام التحقلقرراد وا جرراتاد القضررائلال
الف الررالا وأو ررت الحجنررال الدول رالا رتكثل ر جهورهررا كافحررال القوالررب النالولررال والتحامررو ض ر ّد ا ثحلرراد
ت
موجهرال اس
وا ثحله ومزروجر ا لرو اجلن ر ومأرايرل اةويرال اجلن را لال ،روررس منهرا ئنظرلم حرال لحتوعلرال ّ
اجلالهررور ال ررام واات ررال الترردريب ا ئررم لحالررو فه ال الررومله رألررال وضر ر ّد لحو ررم اعجتالرراع ةررؤعت
األشررخاصا وأو ررت الحجنررال الدولررال أيض راب رضررالا اج ررات حتقلقرراد ف ّالررال ه مجل ر الب ارراد ا ت حقررال
ابل ن ضد ا ثحلاد وا ثحله ومزروج ا لو اجلن ومأايرل اةويال اجلن ا لال وحماوالال مررئك أعالرال
ال ن القائم عحى ت
أراس جن وم اقبتهم()12ا

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()13

أعررر ررت الحجنر ررال عر ررن قحقهر ررا ادات الظر ررروف ا زرير ررال ال ر ررائدد ه مرافر ررق اع تجر رراد ،مبر ررا ه ذل ر ر
-7
اعوتظاظ الاديد ه ر ض مراوز اع تجاد وعردم وفايرال فررص احلصرول عحرى خردماد الرعايرال الصرحلالا
وأو ت الحجنالُ الدولالا رت زيز التدار الراملال اس م اجلال ماكحال اعوتظراظ ه مراورز اع تجراد وال رجو ،
وابلتملود من أ ا رافق اجلديدد ئ توه ا اي الدوللال رتخصلص ا وارر الكافلال اائها وئاألحها()14ا
2
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 -2إقامة العدلة مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابة وسيادة القانون

()15

ئفا اهرد ا ف د من ال قاب فلالا يت حّرق ابع تهاوراد
-8
أعررت الحجنال عن اع اأال ادات ّ
اصو د حلقوس ا ا الى ارئُكبت أثنات النزاا ا حّحا وع ظت الحجنال أبر رطت ر التحقلقاد
ه ئح اجلرائم ،وع ظت رقحق ال در القحلو من التحقلقراد الرى أفضرت اس م قراد قضرائلال ّأرد
اس م اقبررال ا ررؤوله عررن ئح ر اجل ررائما والررا أعررررت الحجنررال عررن قحقهررا ادات الص ر وابد الررى يواجههررا
األفرار ه ر لهم لححصول عحى ئ ويض من الدولال عن ا تهاواد قوس ا ا ا رئكبال أثنات النزاا،
وخبا ررال فلال ررا يت حّر ررق و ر ررائم احل ررربا وأو ر ررت الحجن ررال وروائل ررا رت جلر ررو اج ر رراتاد ا ق ررال القضر ررائلال
فلالا يت حّرق رقضرااي جررائم احلررب واجلررائم ا رئكبرال ضر ّد ا را لال ،وضرالا حماوالرال ا رؤوله عرن مجلر
ئحر القضرااي عحرى ررو ار للرزل ،رصررف النظررر عرن ا تالرائهم ا ثراا وينبأر أيضراب أ ئكفرو الدولررال
صول مجل الضحااي وأررهم عحى الت ويض الكاه فلالا يت حّق رتح اع تهاواد()16ا
وذور الفريق ال امو ا ا إلاعد اعختفات الق رل أو ا الووع أ ّره ابد مرن ا ح ّرح جرداب أ
-9
ئقص احلقائق عحى رأس أولوايهتا ،وع رلالا
ئض وو اجلهاد ا نلال ر الحلال البحث عن ا فقورين م مللالا ّ
م ررمللال حتديررد مص ر مجل ر األشررخاص ا ختفرره وأمرراون وجررورهما وينبأ ر ارراب رراعد اعختفررات عحررى
جدول أعالال ال الحلاد ال لارلال رو فها م مللالب ا ا لال وم مللال من م ائو قوس ا ا ()17ا
 -10وأو ت الحجنال ا نلال إلقوس ا ا وروائلرا اباراذ خورو ت
اد فوريرال وف الرال لحتحقلرق ه مجلر

القض ررااي ا حّق ررال ا تص ررحال ابألش ررخاص ا فق ررورين وئق رردن اجلن رراد اس ال دال ررال ،وض ررالا ص ررول أق ررارب
األشررخاص ا ختفرره عحررى م حومرراد راررمل مص ر الضررحااي()18ا وأو ررى الفريررق ال امررو ا ررا إلرراعد
اعختفات الق رل أو ا الووع الدولالا رتجرن اعختفرات الق ررل رو رفه جر رالب قائالرال ررذاهتا ورضرالا
صول ضحااي اعختفات الق رل عحى ا اواد ه ا امحال واجلرب الكامو()19ا

 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()20

 -11أعررررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا عررن قحقهررا ادات عرردم اج ررات حتقلقرراد وافلررال ه مجل ر
أعال ررال التخوي ر ر واععت ررداتاد ال ررى ئ ررتهدف الص ررحفله؛ وي رراور الحجن ررال القح ررق أيض ر راب ادات رررن
رائو ئت حررق اب صررححال ال امررال،
التارره  ،ارّرا يثررل ورررائو ا عر م عررن اررر م حومرراد ّ ارررال راررمل م ر
ا
21
ويا ر ّكو هتديررداب الاررررال ريررال الت ب ر والو ررول اس ا حومرراد مبختح ر أ واعهررا( )ا وأو ررت الحجنررال
وروائلررا رضررالا ريررال الت بر و ريررال الصررحافال ،وابلنظررر ه الأررات رررن التارره  ،وقصررر ئوبلررق القررا و
اجلنائ عحى أش ّد القضااي خوورد ،والتحقلق ه وارق اععترداتاد ضر ّد الصرحفله ووررائو ا عر م
وا الال ا ؤوله عنها اس ال دالال()22ا وئق ّدمت اللو كو رتو ت
لاد ااثحال()23ا
 -12وأشارد الحجنال ا نلال ابلقضات عحى التالللز ض ّد ا رأد اس أ ّ  45ه ا ائال من اثح وروائلا ه
الرب ررا األوروم ه ررم م ررن الن رراتّ ،اع أ ّ ررا أعرر ررت ع ررن قحقه ررا مررن ا تال ررال أ يفض ر ار ررتخدام ظ ررام
رشررحاد ،ومررن ارررتالرار ثل رو ا ررأد ثررل ب ًقص راب ه
التصررويت التفضررلح اس اروررال صررص الن ررات ا ّ
24
منا ررب ا رارد والقلررارد ه ا ؤر رراد اصا ررال وا الحووررال لحدولررال( )ا وأو ررت الحجنررال الدول رالا رضررالا
مااروال ا رأد مااروالب وامحالب وعحى قدم ا اواد ه احللاد ال لارلال وال امال وه اصدمال ا د لال ،وع ررلالا
ه ا نا ب ال حلا ومنا ب ن القرار()25ا
 -13وأو ررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس األشررخاص ذول ا عاقررال وروائلررا ابارراذ ئرردار جل ررو ال الحلررال اع تخارلررال
متا الب ابلكامو جلالل األشخاص ذول ا عاقال ولتل مااروتهم ه اةلااد التالثلحلال والتنفلذيال()26ا
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 -14وأعررررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا عررن قحقهررا ادات ارررتالرار القوالررب النالولررال فلالررا يت حررق
روض الن ات ه اجملتال  ،مبا ه ذل الن ات ه ا ناوق الريفلرال والن رات ذواد ا عاقرالا وأو رت الحجنرال
الدولالا رتكثل جهورها الراملال اس دايرد ماراروال ا ررأد ه القوراعه ال رام واصراص ،ويارالو ذلر عنرد
اعقتضررات اارراذ ئرردار خا ررال مؤقت رال فرراذ أ كررام ال هررد الرردويل اصرراص ابحلقرروس ا د لررال وال لارررلال؛
وابارراذ اصو رواد ال الحلررال ال دمررال لحقضررات عحررى القوالررب النالولررال فلالررا يت حررق روض ر الن ررات ه اجملتال ر
روجه عام ،وابلن ات ه ا ناوق الريفلال والن ات ذواد ا عاقال روجه خاص()27ا
 -4احلق يف احلياة األسرية

()28

 -15رعت الحجنال ا نلال ابلقضات عحى التالللز ضد ا رأد الدولال اس ئ رديو التارري ا ت حّرق إلضرا ال
الوفو ه قضااي الو س مبا يكفو حتديد الوالد ا ؤول عن ال ن وأخذ هذا ال نصر ه احل با عند
رت ه ض ررا ال الوف ررو ،وع رردم حمار رربال الوال ررد ا رردع ابل نر ر عح ررى من رره الوال ررد ا خ ررر م ررن الر رزايرد
الب ر ّ
والتوا و رداع ال ن ؛ وارتب ار الوراوال ا لزاملال ه قضااي ال نر ال رائح  ،وئردريب مجلر ا رشردين
اجملتال له واألخصائله اعجتالاعله و تن وا عن ااررال الضأط عحى ا رأد لحالوافقال عحى الوراوال ه
مثو هذه القضااي؛ واااذ التدار القا و لال ا ناربال رراب ا التحكاد ا ا حالورال ،من قبلو ا اشراد
التقاعديال وم تحقاد ا ات اصدمال والتململناد ا رتاوالال ووال مر ّدد اعرئبراض ضرالن ا التحكراد ا اررتوال
الى ئق م ابلت اول عند ف خ اعرئباض()29ا

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()30

 -16أعررررت الحجنررال ا نلررال ابلقضررات عحررى التالللررز ضررد ا ررأد عررن قحقهررا ادات ارررتالرار التالللررز ا هررا
األفق والرأر وارئفاا بال الن ات ه الو ائ ا تد لال األجر وردوام جزئ ؛ وعدم ئوبلق التاري اد
ا ت حّقال اب اواد ره اجلن ه ه روس ال الو؛ وعدم ئوبلق مبدأ األجر ا ت اول لقات ال الو ا ت راول
القلالال ،وارتالرار الفجود ه األجور ره اجلن ه؛ وا تاار التالللز ه التو ل ض ّد ا رأد ر بب احلالرو
أو األمومال()31ا
 -17ولذل  ،أو ت الحجنال الدولالا ابااذ ئدار ئنظلاللال ئكفرو ئ الرلم مراعراد ا نظرور اجلن راين ه
رروس ال الررو ،وئ زيررز جهورهررا الراملررال اس القضررات عحررى التالللرز ا هررا األفقر والرأرر عحررى ر ّد رروات؛
واااذ ئدار لتوبلق مبدأ األجر ا ت اول لقات ال الو ا ت اول القلالال؛ وئوبلق التاري اد وا الاررراد
القائالررال لضررالا و ررول ا ررأد اس ّللرراد ف ّالررال لتقرردن الارركاو راررمل التالللررز ه ال الررو ر رربب احلالررو
أو األموم ررال ،وئوقل ر ال ق رروابد الواجب ررال التوبل ررق عح ررى أرابب ال ال ررو ال ررذين ارر ررو التاللل ررز ه الوق ررت
ا نارررب ومبررا يتنارررب مر خوررورد ا خالفررال؛ وئاررجل ا ابت عحررى ارررتخدام اجررادد األرر ّرود وضررالا وفررات
أرابب ال الررو ابعلت رزام القررا وين إات ررال هررذه ا جررادد ابعتالررار اجررادد أرر ّرود الزاملررال؛ ودايرد فرررص صررول
الن ررات عحررى التو ل ر الرا ر ورايرد األعالررال ،مبررن فررلهن ررات الرومررا والن ررات ا نتاللرراد اس الفارراد
ا رومال األخر ؛ فض ب عن حت ه امكا لاد التوفلق ره لاهتن ا هنلال وم ؤوللاهتن األرريال ،رورائو
منها دايرد عدر مرافق رعايال األوفال()32ا
 -18وأو ررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس األشررخاص ذول ا عاقررال الدولررال روض ر وئنفلررذ خوررال عالررو،
ابلت رراو مر منظالرراد األشررخاص ذول ا عاقررال ،مررن أجررو ئ زيررز ئو لر األشررخاص ذول ا عاقررال ه
ر رروس ال ال ررو ا فتو ررال؛ وار ررتكالال ظ ررام احلص ررص رت رردار أخ ررر حتف ررز أرابب ال ال ررو عح ررى ئو لر ر
األشخاص ذول ا عاقال؛ وئنظلم ور د امكا لال و وةم اس مكا ال الو()33ا
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 -2احلق يف الضمان االجتما ي

()34

 -19أعرر ررت الحجن ررال ا نل ررال ابلقض ررات عح ررى التاللل ررز ض ررد ا ررأد ع ررن قحقه ررا ادات ا ف ررا م ررتوايد
اعرتحقاقاد اعجتالاعلال و رامال م اي األهحلال الى ئؤرل اس ارتب ار الكث من الن ات الحوايت ي ان
ةن احلصول عحى فر ال
ه الال فقر من احلالايال اعجتالاعلال ،وخبا ال ا نّاد والن ات الحوايت مل ي بق ّ
عالرروا وأو ررت الحجنررال الدولررال إجررات ررارررال لححالررال اعجتالاعلررال واعقتصرراريال لحن ررات الحروايت ي اررن ه
ةن احلصول عحى فر ال عالرو ،وابررتخدام ترائذ هرذه
الفقر ،وخبا ال ا نّاد والن ات الحوايت مل ي بق ّ
الدرارررال ل ررتشررار يررا ه ررلااال رلاررراد ئكفررو التصرردل ،مررن خ ر ل ئرردار احلالايررال اعجتالاعلررال
متورررط عرردر رررنواد اشررتال ا ررأد ه ظررام الضررالا اعجتالرراع ،
وئارري اد ال الررو ،ررمللال ا فررا
ّ
ولتررملث ا فررا رر ّرن التقاعررد ه ررفوف الن ررات ووثرررد الفررتاد ا ر ا اررالولال ابعش ررتاواد ،وا فررا
متورط األجور الى حتصو عحلها ا رأد()35ا
ّ

 -20وأو ررت الحجن ررال ا نل ررال إلق رروس ا ررا وروائل ررا مبوا ررحال جهوره ررا ذو ررات ال رروع مب رمللال اع ّ ررار
ابلباررر ومكافحررال هررذه الظرراهرد ،مبررا ه ذلر عحررى الصر لد ا قحلالر وابلت رراو مر البحرردا اجملرراورد؛ وئرردريب
قواد الاروال ،ومو ف مراقبال احلدور ،والقضاد ،وا امه وا هم من ا و فه ا نله من أجو دايرد الروع
توروه ه اع ار ابلبار وم راقبتهم مبرا يتناررب مر اجلررائم
يذه ا مللال وإلقوس الضحااي؛ وضالا حماوالال ا ّ
ا رئكبررال ،وضررالا مررنح الت ويض رراد لحضررحااي واعررارد ههررلحهم؛ ومض رراعفال اجلهررور لتحديررد ضررحااي اع ررار
ابلبار وضالا مج البلاًد ا ت حّقال ابع ار رصورد منهجلال ،عحى أ ئكو البلراًد مصرنّفالب إل رب ال الرر
و وا اجلنو واأل و ا ثا ،وأ ئرّوز عحى ئدفقاد اع رار ابلبارر مرن أراضرلها واللهرا وعربهرا()36ا وئقر ّدمت
الحجنال ا نلال ابئفاقلال القضات عحى مجل أشكال التالللز ضد ا رأد رتو لاد ااثحال()37ا
 -3احلق يف مستوى معيشي مناسب

()38

 -21أ ّودد مفوضلال األمم ا تحدد ال املال لاؤو ال جاه (مفوضلال شؤو ال جاه) أ ّ وروائلا
اعتالرردد القررا و اجلديررد ا ت حّررق ابلرعايررال ال رركنلال ه ا نرراوق ا اررالولال اب رراعدد ه  1وررا و الثرراين/
ينراير 2019ا ور ّ برت اب فررا عردر وحبراد الرعايررال ال ركنلال ا قدمرال مررن أ رحاب قروس اعرررتاجار
ال ررارقه والررى مل يُنظررر فلهررا ر ر ُرد مررن  1 167وحب راب ه وررا و األول/ري ررالرب  2017اس  310ه وررا و
األول/ري الرب  2018ا وم ذل  ،ثرت مفوضرلال شرؤو ال جاره وروائلرا عحرى موا رحال ئنفلرذ الرربًمذ
ا قحلال لإلركا رف اللال وئنفلذ الربًمذ الووا لحرعايال ال كنلال ركفراتد وه ا واعلرد ا ر ّدرد ،خا رالب
وأ ّ مثررال  6 981وحبراب لحرعايررال ال رركنلال مل يُنظاررر فلهررا ر ر ُرد ه ايررال عررام  ،2018عحالراب أ التقررديراد ئفلررد
أب مخو الوحباد قدمها عائدو من األقحّلال الصررلال()39ا
 -22وأو ررت الحجن ررال ا نل ررال إلق رروس األش ررخاص ذول ا عاق ررال رت زي ررز ر ررامذ احل ر ّد م ررن الفق ررر()40ا
وأو رت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا را وروائلررا ررزايرد جهورهررا مررن أجرو ضررالا صررول مجلر ضررحااي
النزاعراد ا اضررلال اصاضر ه لوعيتهرا ،مبررن فررلهم الرومرا ،عحررى ال رركن ال ئرق واعرررتحقاقاد واصرردماد
اعجتالاعلررال رو للررز؛ ورت رري اجلهررور الراملررال اس اعررارد ئررووه ال جارره وال ائرردين وا ار ّرررين راخحلراب
وئنظلم عورهتم()42()41ا
 -4احلق يف الصحة

()43

 -23أ ّود ا ق ّررر اصراص ا را إلرق ورو ا را ه التالتّر أبعحرى م رتو اكرن مرن الصرحال البد لرال
وال قحلرال أب ّ وروائلرا قرد أ رردد ئقردماب وبر اب رو ا عالرال التردر لححرق ه الصرحال()44ا وعر ود عحرى
قرر اصاص وروائلا عحى ا راد مزيرد مرن التقر ّدم مرن خر ل وضر رلارراد ئ تالرد جراب
ذل ّ ،
شج ا ّ
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قائال ر راب عحر ررى قر رروس ا ر ررا  ،مبر ررا يتالاشر ررى م ر ر خور ررال التناللر ررال ا ر ررتدامال ل ر ررام ( 2030ق ر ررار اجلال لر ررال
ال امال  ،)1/70و نب التدار الرتاج لال واي ت اهتالرام خراص لحفاراد األشر ّد ضر فاب ،مبرن فرلهم الن رات،
واألوف ررال ،واألش ررخاص ا تن ّقح ررو  ،واألقحل رراد القومل ررال ،واألش ررخاص ذوو ا عاق ررال النف ررلال اعجتالاعل ررال
والذهنلال وا رراولال ووبار ال ّن()45ا

قرر اصاص ا ا ابلصرحال الدولرالا رت زيرز قردراهتا لتقردن خردماد
 -24وع وبد عحى ذل  ،أو ى ا ّ
ردخو ا ب ّكررر لألوفررال ه ا ر حررال اعرتدائلررال؛ واعوررات األولويررال حلقرروس ا ررأد والوفررو ه ررال قرروس
التر ّ
الصحال اجلن رلال وا اارلرال؛ وضرالا ائّبراا ُ رذ ديثرال مراعلرال لححقروس فلالرا يت حّرق رنظرام رعايرال الصرحال
ال قحل ررال ه مجل ر ر أ ررات البح ررد؛ وا رر رراا ه وض ر ر ئ رردار م ررن أج ررو ئحق ررلح مجلر ر األوف ررال ا فتق رردين
لح ج ّ د الصحلال ذاد الصحال()46ا
 -25وع ظر ررت الحجنر ررال ا نلر ررال ابلقضر ررات عحر ررى التالللر ررز ضر ررد ا ر ررأد رقحر ررق أ ّ ا تار ررفلاد ئر رررفض
ا جهررا عحررى أررراس اعرررتنكاف الضررال ل ،عحررى الرررام مررن أ ّ ررق الرررفض هررذا مقصررور عحررى
فررار األوبررات وأ ّ ا تاررفلاد محزمررال قررا وًب رترروف عالحلرراد ا جهررا ؛ وع ظررت أيضراب عرردم ئأولررال
رؤرل اس
ررندوس التررملمه الصررح ه وروائلررا ل الحلرراد ا جهررا وورررائو من ر احلالررو احلديثررال ،مررا ير ّ
التالللز ض ّد الن ات الر يت ترتجن ةرذه اصردماد؛ وقحّرال اررتخدام وررائو منر احلالرو احلديثرال وخردماد
الصحال ا اارلال وقحّال ئوفّرها و ورال احلصول عحلها؛ واعفتقار اس اجراتاد وّللاد رقارال لضالا ئوف
م ررتوايد وافلررال مررن الرعايررال و ايررال قرروس ا ررأد أثنررات الرروعرد؛ وأشررارد الحجنررال أيض راب اس عرردم ئرروفّر
خلاراد لحوعرد خارب ا تافلاد()47ا
 -26وأرحأت الوعال من ا كحّفه روعايد ه اوار ا جرراتاد اصا رال ،ه رررالال ّارعرات ماررتوال،
روعهن ل الحلرراد وبلرال ئت حّررق
عرن رراعد ا اراد مررن الن رات ال ئر ئ رضرن لح نر وا رراتد أثنررات خض ّ
اعرعراتاد أيضراب اععترردات البرردين وا ذعل وا يررذات
رحتهن ا اارلررال مررن رو أل اررديرا وئضر ّرالنت ّ
رص ّ
افقتهن
ئتم من رو احلصول عحرى مرو ّ
الحفظ  ،وا جراتاد الوبلال ا لزاملال أو ا ها من ا جراتاد الى ّ
48
لتهن( )ا
التامال وا تن د ،ورفض
اعوائهن م ّكناد األمل أو التخدير ،اب ضافال اس ا تهال خصو ّ
ّ
 -5احلق يف التعليم

()49

يكرس احلق ه الت حلما ّاع أ ّ القا و ا ت حّق ابلت حلم
 -27ع ظت منظالال اللو كو أ ّ الدرتور ع ّ
ينص ه ا ّارد  )1(12منه عحى الزاملرال الت حرلم اعرتردائ مرن ر ّرن ال ارررال اس
اعرتدائ والثا ول (ّ )2012
رنص قررا و الت حررلم والترردريب ه
رررن اصام ررال عاررر ،وه ا ر ّ
رارد  66من ره عحررى ا لررال الت حررلم ا لزام ر ا وير ّ
مر حال الوفولرال ا ب ّكررد (ل رام  ،1997رصرلأته ا ّدلرال ه عرام  )2013عحرى الزاملرال الت حرلم ه مر حرال الوفولرال
ا ب ّكرد قبو رنال وا دد من الت حلم اعرتدائ (ا ارد -23أ( ))1و ا لته (ا ارد )50())4(48ا
 -28وأعررررت الحجنررال ا نلررال ابلقضررات عحررى التالللررز ضررد ا ررأد عررن قحقهررا ادات ا تاررار القررلم التقحلديررال
واألرويال ه ا ناهذ الدرارلال وا دام ا اواد رره اجلن ره ه الت حرلم ،وعردم صرول الت ملرذ عحرى ئثقلر
ه ررال الصررحال اجلن ررلال وا اارلررال يراعر أعالررارهم ،وارررتالرار الفروارس ررره اجلن رره ه اعلتحرراس ابلت حررلم
الثا ول()51ا وأو ت الدولالا رتنقلح ا ناهذ وا وار الدرارلال يدف القضات عحى التنالرلط اجلن راين التالللرزل
وئضرراللنها رررامذ الزاملررال راررمل التثقلر اجلن رراين؛ ودايرد عرردر ررراعاد الرترلررال الصررحلال اجلن ررلال وا اارلررال
الى ئراع ال الر وحت ه وعلال الربامذ ذاد الصحال؛ وئكثل اجلهور الراملال اس ئنوي اصلراراد األوار لرال
وا هنلررال ا تا ررال لحن ررات والرجررال والفتلرراد والفتلررا واارراذ ا زيررد مررن الترردار لتاررجل الن ررات والرجررال عحررى
اختلررار رراعد ئ حلاللررال وم رراراد مهنلررال ار ئقحلديررال؛ وئوبلررق ئرردار  ،مبررا ه ذلر ئرردار خا ررال مؤقتررال،
هتدف اس دايرد ثلو ا رأد ه ا ؤر اد األوار لال ،وع رلالا ه ا نا ب القلاريال()52ا
6
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 -29وأشارد اللو كو اس ارئفاا م ّدل ئ جلو الفتلاد والن ات ه الت حلم الثا ول واجلام ()53ا
وأو ت الدولالا رتكثلر جهورهرا الراملرال اس ئنوير اصلراراد األوار لرال وا هنلرال ا تا رال لحن رات والرجرال
والفتل رراد والفتل ررا ؛ وابا رراذ ئ رردار ا اض ررافلال لتا ررجل الن ررات والرج ررال عح ررى اختل ررار رراعد ئ حلالل ررال
وم اراد مهنلال ا ئقحلديال()54ا
 -30وذورد مفوضلال شؤو ال جاه أ ّ الأالبلالا ال ظالى من األوفال محتال ر الحجروت وال جاره ار
ا صر ررحوره وا نفصر ررحه ع ر ررن ذويهر ررم ئ ر ررتاو أعال ر ررارهم رر رره  15و 17رر ررنال ومل يكالح ر روا ئ حر ررلالهم اعرت ر رردائ ،
ت
وابد ه اعلتحاس ابلنظم الت حلاللال؛ وأ ّ األوفال الذين ئتجاود أعالرارهم  15ررنال ار قراررين
ويواجهو
عح ررى اعلتح رراس اب رردارس اعرتدائل ررال ال اري ررال ويض ررورو اس اعلتح رراس ابلفص ررول الدرار ررلال اصا ررال ابلكب ررارا
وأفارد أب الت جلو ه رروس الحأال الكروائلال لأر موا حال الت حلم عالحلال ئ تأرس وقتاب ووي ب()55ا
 -31وه هذا الصدر ،أو ت مفوضلال شؤو ال جاه الدولال رتح ه فرص صول األوفال ا
ا صررحوره وا فص روله عررن ذويهررم عحررى الت حررلم عررن وريررق ئل ر صرروةم عحررى ا ذ حلضررور روراد
ئدريو الحأال الكروائلال ابعتباره شرواب م بقاب لحت جلو ه ررامذ ئ حلم الكبار وئقحلو مدد اع تظار()56ا
 -32وأعررت الحجنال ا نلال إلقوس ا را عرن قحقهرا ادات اررتالرار ورور ئقرارير رارمل التالللرز ال رائد
إلكررم الواق ر ض ر ّد أوفررال الرومررا ه قورراا الت حررلم ،وادات ا رردام الفرررص ا تا ررال ةررم لتحق ر الت حررلم رحأرراهتما
وأو ررت الحجنررال وروائلررا رتكثل ر جهورهررا لضررالا ئح ّق ر أوفررال الرومررا الت حررلم رحأررتهم األم ،رررنفو جررورد
ومضرالو الت حررلم الررذل يتح ّقراه رررائر الور ّ ب؛ واباراذ خورواد فوريررال مرن أجررو القضررات عحرى التالللررز ضر ّد
أوفال الروما ه ظامها الت حلال من خ ل ضالا ئ جلحهم ه ا دارس عحى أراس فررل()57ا

دال -حقوق أشخاص حم ّددين أو فيات حم ّددة
 -1النساء

()58

ثّت الحجنال ا نلال ابلقضات عحى التالللز ضرد ا ررأد وروائلرا عحرى ااراذ ئردار  ،مبرا فلهرا ئردار
-33
ئا رري لال ،هترردف اس ئرروف ضررالاًد وافلررال ئتررلح التحقررق مررن أ ا واق ر اعجتالاعلررال والثقافلررال ،مبررا ه
()59
ذل ر ا واق ر القائالررال عحررى أررراس ريررا ،ع ئ لررق ا عالررال الكامررو حلقرروس ا ررأد ا وأو ررت الدول رالا
مبوا ررحال ئ زيررز ر ررامذ الت حررلم القررا وين ورنررات القرردراد لحقضرراد وا ر ّدعه ال ررامه وا ررامه راررمل ائفاقلررال
القضات عحى مجل أشكال التالللز ضد ا رأد؛ ورزايرد الوع ره الن ات رامل قوقهن مبوجب اعئفاقلال
وا جراتاد ا نصروص عحلهرا ه الربوئوورول اعختلرارل ا ححرق يرا؛ ورتارجل الن رات عحرى ا رر عرن
رراعد التاللل ررز عح ررى أر رراس اجل ررنو والن رروا اجلن رراين اس ق ر رواد الا ررروال واةلا رراد القض ررائلال وش رربه
القضائلال؛ وررتمجال التو لاد ال امال الصاررد عن الحجنال و ارها()60ا
 -34وأو ت الحجنال ا نلرال إلقروس األشرخاص ذول ا عاقرال اباراذ ئردار ئرمر اس ئوروير قردراد
رنهن ه رراعد مررن قبلررو الت حررلم وال الررو ،وابارراذ اج رراتاد فوريررال حلالايررال
الن ررات ذواد ا عاقررال و كلر ّ
()61
ا
الن ات والفتلاد ذواد ا عاقال من ال ن  ،مبا ه ذل ال ن اجلن
 -35ور ّ بت الحجنال ا نلال ابلقضات عحى التالللز ضد ا رأد والحجنال ا نلرال إلقروس ا را ابعتالرار
قررا و احلالايررال مررن ال نر ال ررائح واعرررتائلجلال الوونلررال لححالايررال مررن ال نر األررررلا ار أ ّ الحجنررال
ا نلررال ابلقضررات عحررى التالللررز ضررد ا ررأد أعررررت عررن قحقهررا ادات ااررررال اععتقرراعد ا زروجررال ه قضررااي
ال ن ر ال ررائح ()62ا وأعررررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا عررن قحقهررا ادات ئقررارير ئفلررد روجررور قضررااي
كام ً ّففالا وأعررت الحجنال أيضاب
مل ر التحقلق فلها ،وماتبه يم مل تاوالوا ،وجناد درد إل ّقهم أ ٌ
عن قحقها ادات ا فا عدر الن ات ا تفلداد من ظام ا اعدد القا و لال اجملا لال ،وقحال ئدار احلالايال
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ا تالرردد وعرردم متار ررال أوامررر احلالايررال ،اررا حهررا ار ديررال اس ر ّد ر لرردا وعر ودب عحررى ذلر  ،أعررررت
خصصرال لضرحااي ال نر ال رائح  ،وع ظرت أبرر
الحجنرال عرن قحقهرا ادات عردم وفايرال عردر ا جررة ا ّ
عدم ئوافر رلاًد ا صائلال رامل هذا ال ن ()63ا
 -36وأو ت الحجنال ا نلال إلقوس ا ا الدولال ابعتالار ذ شامو ن ال ن ض ّد ا رأد والل
أشركاله والتصر ّدل لره؛ وئكثلر ئردار ها ذوررات الروع ه أوررراض قرواد الاررروال وال رحواد القضررائلال
وا ّدعه ال امه واثح اجملتال ا ح والن ات والرجال رنواس ال ن ال ائح وآباثره ال رحبلال عحرى لراد
الضررحااي؛ وضررالا قلررام الاررروال ابلتحقلررق ه رراعد ال ن ر ال ررائح حتقلق راب وافل راب ،وحماوالررال اجلنرراد،
وم اقبتهم عحى النحو ا نارب ،ه ال ارا تهم ،وئقدن الت ويض الكراه اس الضرحااي؛ والقضرات عحرى
ااررال اعتقال وارا ال اجلاين والضحلال عحى ّتد روات ه اعد ال ن ال ائح ؛ وضرالا ا ردار أوامرر
ايررال ف الررال لضررالا رر مال الضررحااي ،ووفالررال وض ر ئرردار تار ررال أوامررر احلالايررال؛ وضررالا اات ررال عرردر
و ت
راف مرن مراورز ا يروات وئزويردها مبروارر وافلرال؛ ومجر البلراًد عرن راعد ال نر ال رائح ضر ّد ا ررأد،
()64
واعرررتنار اللهررا ه موا ررحال وض ر ار ررتائلجلاد م ررتدامال كافحررال هررذا اع تهررال حلقرروس ا ررا
اوق ّدمت الحجنال ا نلال ابلقضات عحى التالللز ضد ا رأد ئو ت
لاد ااثحال()65ا
 -2األطفال

()66

 -37أو ررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس األشررخاص ذول ا عاقررال الدول رالا رضررالا ايررال األوفررال ذول
ا عاق ررال عح ررى ق رردم ا رراواد مر ر ا خر ررين ه مجلر ر التار رري اد وال لار رراد والت رردار ال ررى ئ ررتهدف
ؤر ررادا والررا أو ررت
األوفررال ،ورت زيررز ال لاررراد ا ت حقررال مبن ر ايررداا األوفررال ذول ا عاقررال ه ا ّ
الحجنال الدولال إلظر أل اعد جديدد ئت حق رقبول أشخاص ه ا ؤر اد ورت زيز جهورها من أجو
ئوف الدعم النف وا ايل واعجتالاع لألرر()67ا
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()68

 -38أع ررررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا عررن قحقهررا ادات ئقررارير ئتحرردق عررن ا ف رراض ه ايررداا
أشررخاص ذول اعاقررال عقحلررال أو اعاقررال ف ررلال اجتالاعلررال ه ا تاررفلاد ق رراب ولفرررتد وويحررالا وأو ررت
الحجنال الدولال أب ئتحقق مرن أ ررحب احلريرال ع يُ رتخدم اع وتردر مرن ئردار ا ر ذ األخر وألقصرر
ينص عحلها القا و ؛ وإ اات ظام
فرتد اكنال ،وأ يقرت ابلضالاًد ا جرائلال وا وضوعلال الكافلال الى ّ
م تقو لحر د وا رر  ،وضرالا اجررات حتقلرق ف ّرال ه التجراوداد وحماوالرال مرئكبلهرا ومرنح الت رويض
لحضحااي وأررهم؛ وئ زيز الرعايال النف لال الى ئتلح و ورامال ا رضى من البالأه والقا رين عحى ّد
ؤر اد ،مبا ياالو اعدار ررامذ مناربال لتقدن الرعايال
روات؛ ووض خوال ن ايداا ذول ا عاقال ه ا ّ
ه ال لاراد اصارجلال وئوف الرعايال اجملتال لال()69ا وق ّدمت الحجنال ا نلال إلقوس األشخاص ذول ا عاقال
ئو ت
لاد ااثحال()70ا
روم الرتئلب رراد
 -39وأو ررت الحجن ررال ا نل ررال إلق رروس األش ررخاص ذول ا عاق ررال وروائل ررا رتنظ ررلم مفه ر ا
التل ر يال ا قولررال والتصرراللم ال ررام خررارب اوررار قررا و مناهضررال التالللررز ه رراعد مثررو الت حررلم والصررحال
والنق ررو وا ا ررات؛ وئ رروف خ رردماد وار ررتحقاقاد ُحت رردر عح ررى أر رراس ا عاق ررال جلالل ر األش ررخاص ذول
ا عاق ال ،رصرف النظر عن ربب ال اهال؛ وئوف التدريب رامل احلقوس الى ئنص عحلها ائفاقلال قروس
األشرخاص ذول ا عاقرال جلاللر ا رؤوله احلكرومله وا هنلره ه القوراا ال رام واصراص الرذين ي الحررو
مر األشررخاص ذول ا عاقررال؛ واجررات ئقلررلم مكا لررال الو ررول اس ا برراين وا رافررق وورررائو النقررو فضر ب
عن امكا لال اعرتفارد من خردماد ا حومراد واعئصراعد؛ وضرالا ئل ر صرول مجلر األشرخاص
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ذول ا عاقال عحى ئ حلم جلد وشامو ه ا را و اعرتدائلال والثا ويال واجلام لال ،وئوف الرتئلباد التل يال
ا قولررال ه الت حررلم ال ررام؛ واات ررال الفر ررال لألشررخاص ذول ا عاقرال لتناللررال وارررتخدام قرردراهتم ا رداعلررال
والفنلال والفكريال ،رورائو منها اقامال مهرجاًد فنلال لذول ا عاقال()71ا
 -40وأو ررت الحجنررال الدولررال أيض راب ر ر ّرن ئا رري اد لترروف الوعررال وار ر ال مررن الترردار الررى حترررتم
ارتق للال األشخاص ذول ا عاقرال وارارهترم وأفضرحلاهتم ،مبرا ه ذلر قهرم ه مرنح وررحب مروافقتهم
الفرري ررال ا ررتن د لحخض رروا ل ر ر ب ور ر  ،وه الحج رروت اس ال دال ررال ،والتص ررويت ،وال ررزواب ،وال ال ررو ،اس
جا ب ت هم إلقوقهم الوالديال الكامحال()72ا
 -4األقليات

()73

 -41أفر ررارد اللو ر رركو أب ّ وروائلر ررا وض ر ر ت اعر ر ررتائلجلال الوونلر ررال لإلرمر رراب اعجتالر رراع لحرومر ررا
لحفرررتد  ،2020-2013الررى ئ ترررب أ الت حررلم ينرردرب ضررالن ال لاررراد ذاد األولويررالا ووررا هرردف هررذه
اعررتائلجلال رفر م رتو ارمراب أوفرال الرومرا ه الت حرلم اس متوررط ا ر ّدل الرووا ،والنهرو رنوعلرال
الت حلم ألفرار أقحلال الروما ودايرد ف اللته م ضالا اوت ايم لحال ارف وا هاراد ا وحورال()74ا
صررب رراه األقحلررال القوملررال
 -42وأشررارد مفوضررلال شررؤو ال جارره اس أ ّ ررا ر رردد جر ّرواب مررن الت ّ
الص رررلال ،وأ ّ خورراب الكراهلررال ،مبررا ه ذل ر ه ورررائو التوا ررو اعجتالرراع وورررائو ا ع ر م ا حلررال،
صرب()75ا وأعرررت الحجنرال ا نلرال إلقروس
وارتخدام رمود وش اراد احلقبال الناديال قرد أررهم ه دايرد الت ّ
ا ررا عررن قحقهررا أل ّ أف ررار ر ررض األقحلرراد القومل ررال يواجهررو مارراوو ه التالتّ ر  ،م ر رررائر أف ررار
مجاعتهم ،ابحلق ه ارتخدام لأاهتم()76ا
 -43وأو ررت مفوضررلال األمررم ا تحرردد ال رراملال لاررؤو ال جارره احلكومرالا ابلاررروا ه حررال وونلررال
هتدف اس ئ زيز اجملتال اد الاامحال و ايال قوس األقحلاد الوونلرال ،ورفر م رتو الروع لرد وررائو
ا ع ر م وعامررال النرراس()77ا وأو ررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا الدولررال اب عالررال الكامررو لححررق ه
ا اواد ه ارتخدام الحأاد والكتاابد اصا ال ابألقحّلاد وفقاب وارها الدرتورل والقا وين()78ا
 -44وأعررررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا عررن قحقهررا ادات ارررتالرار ورور ئقررارير راررمل اعتررداتاد
عنصر رريال ُ ر ارارس ضر ر ّد أفر ررار األقحل رراد ا ثنل ررال ،وخبا ررال الروم ررا وا ر رواونه الصر رررله؛ وادات ع رردم وفاي ررال
التحقلقرراد وا قرراد القض رائلال ه القضررااي ا تصررحال يررذه اععتررداتاد وعرردم ئقرردن الت ررويض الكرراه
لحضحاايا وأو ت الحجنال الدولال رت زيز جهورها من أجو مكافحرال اععترداتاد ال نصرريال الرى يرئكبهرا
مو فو ا فاذ القا و  ،وخبا ال ض ّد الروما وا واونه الصرررله ،مرن خر ل ئروف ئردريب خراص رو ف
ا فرراذ الق را و يهرردف اس ئ زيررز ا ررتام قرروس ا ررا والت ررامح وقبررول التنر ّرواا وينبأ ر لحدولررال ئ زيررز
جهورها من أجو ضالا اجرات حتقلقاد شامحال مر ا تهالره ابرئكراب هرذه اععترداتاد ،وحمراوالتهم،
وم اقبتهم عحى النحو ا نارب ،ه ال ارا تهم ،وئقدن الت ويض الكاه اس الضحااي()79ا
 -45وأعرررت الحجنرال عرن قحقهرا ادات التنالررلط ا ثرا الرذل اررره مو فررو ا فراذ القرا و ضر ّد ر ررض
األقحلاد ا ثنلال ،ع رلالا أفرار الروما ،الذين يت ّرضو أوثر من ا هم ل الحلاد اررتجواب وئردقلق ه
اةويال ه الاب أل اشتباه ه ارئكاب ًالفادا وأو ت الحجنال الدولال ابااذ مجل التدار ال دمال من
أجرو مكافحرال التنالرلط ا ثرا الرذل اررره مو فررو ا فراذ القرا و والقضرات عحلره روريقرال ف الرال ،رورررائو
منها ئ ري التناللط ا ثا ومن ه مبوجب القا و وئوف التدريب ا لزامر رو ف ا فراذ القرا و رارمل
الروع الثقرراه وعرردم جرواد التنالررلط ا ثرراا وينبأر لحدولرال أيضراب التحقلررق ه رروت ال ررحول عحررى أررراس
التالللز ا ثا ،وم اقبال مرئك هذه األف ال عحى النحو ا نارب()80ا
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 -5الالجيون وملتمسو اللجوء

()81

 -46أفررارد مفوضررلال شررؤو ال جارره أب ّ ا وررار القررا وين الررووا لحدولررال ا ت حّررق مبحتال ر الحجرروت
وال جاه واألشخاص عد اجلن لال ياتالو عحى قا و احلالايال الدوللال وا ؤقتال وقرا و األجا رب وقرا و
اجلن لال الكروائلالا ورحغ الوا ال جاه وا هاجرين الذين عربوا وروائلرا  658 068شخصراب رره  16أيحرول/
رجو 2 234
ربتالرب  2015وّ 5ذار/مارس 2016ا ورحغ عدر محتال الحجوت ذروئه ه عام  ( 2016لرث ر ّ
شخصاب) ،مث ا فض عحى رو موّررر ه عرام  1 889( 2017شخصراب) وه عرام  1 070( 2018شخصراب)ا
وئ تضل وروائلا ه الوقت الراهن  1 067محتالو جلوت و 824عجااب()82ا
 -47وذورد ا فوضلال أ را ئتح ّقرى ارع ت
راتاد رارمل احلرمرا مرن الو رول اس األراضر وا جرراتاد،

وراررمل روارق عن ر ارررره ق رواد الاررروالا وأو ررت ا فوضررلال احلكومررال رضررالا و ررول األشررخاص
ال ررذين تت رراجو لححالاي ررال الدولل ررال اس األراضر ر واس اجر رراتاد جل رروت عارل ررال وف ّال ررال؛ وموا ررحال متار ررال
احلروارق ا بحررغ عنهررا راررمل اررراتد ا امحررال واعرررتخدام ا فرررض لحقررود عحررى احلرردور ،رورررائو منهررا ر ررد
هذه احلوارق والتحقلق فلها رصورد ف ّالرال وم رتقحّال ،وااراذ اجرراتاد رارمال ،عنرد اعقتضرات ،لححلحولرال
رو وقوا هذه احلوارق()83ا
راوف ااثحررال فلالررا يت حررق
 -48وأاثرد الوعرالٌ مررن ا كحّفرره ررروعايد ه اوررار ا جرراتاد اصا ررال ًر ا
إجرراتاد شررروال احلرردور الكروائلررال ،وذل ر ه رردات عاجررو مارررتل راررمل ّارعرراتاد مفارهررا أ وروائلررا
حترم ال جاه من احلالايال الدوللال وئنته مبارئ عدم التالللز وعدم ا اقبال وعدم الرر()84ا
 -49وأو ت مفوضلال األمم ا تحدد ال املال لاؤو ال جاه احلكومرال ربرذل جهرور عاجحرال لتروف
روراد لت حلم الحأال الكروائلال واتريخ وروائلا وثقافتها ،ر د اععرتاف مبروز ا رتفلد مرن احلالايرال الدوللرال،
والنهو رفرص ال الو واع دماب ه اجملتال ()85ا
 -50وع ظررت مفوضررلال شررؤو ال جارره ارررتالرار ايررداا محتال ر الحجرروت وال جارره مررن األوفررال
ا ر ر ر ا ص ر ررحوره وا نفص ر ررحه ع ر ررن ذويه ر ررم ه مراف ر ررق لألوف ر ررال ذول اعض ر رروراابد ال ر ررحوولال أو رور
ًصصرال يروات لألوفرال ا ررومه مرن الوال اردين أو مررئك ا خالفراد الب رلوال
األ داقا وهذه ا رافق ّ
لف ررتاد قص ر د ،وه ر لل ررت مؤائلررال لتحقلررق رفرراه األوفررال الررذين ئ ّرض روا أل ررداق مؤ ررال أثنررات النررزو
أو ال ررذين و ررا وا ض ررحااي اععت رردات أو اعر ررتأ ل أو ا ررال()86ا وأو ررت مفوض ررلال ش ررؤو ال جا رره
احلكومرال رتح رره رروف ارررتقبال األوفرال ار ا صرحوره وا نفصررحه عرن ذويهررم ،مرن خر ل ا اررات
مرفق ل رتقبال األويل ئتروفر فلره مجلر اصردماد الضرروريال اس ره ااراذ قرراراد ائلرال رارمل ئرئلبراد
الرعايررال واعرررتقبال ا ئالررال()87ا وأو ررت الحجنررال ا نلررال إلقرروس ا ررا أيض راب أب ئض ر الدولررال اج ررات
لتحبلال اع تلاجاد اصا ال لألوفال ا ا صحوره من ا ا واونه وضالا مراعاد مصاحلهم الفضحى
ه رلاس أل اجراتاد ئت حّق ابةجرد أو الورر أو ا جراتاد ذاد الصحال()88ا

-6

دميو اجلنسية

()89

 -51ذوررد مفوضررلال شررؤو ال جارره أ ّ وروائلررا ئ تضرل اللراب  2 886شخصراب عررد اجلن ررلال
أو م ّرض رره صو ررر ا رردام اجلن ررلال()90ا وأعرر ررت الحجن ررال ا نل ررال إلق رروس ا ررا ع ررن قحقه ررا ادات ع رردر
األشخاص عد اجلن لال ،وع رلالا الروما ،اصاض ه لوعيال الدولال الورف والذين يواجهو وابد
ه ارتلفات شروض احلصرول عحرى اجلن رلال الكروائلرال أل رم يفتقررو عراردب لحواثئرق الرى ئثبرت هرويتهم()91ا
وأو ت الدولالا اب ااذ وئنفلذ ئدار ف الال من أجو م اجلال م رمللال ا ردام اجلن رلال وئ رويال وضر الرومرا،
رورس منها ئل امكا لال صوةم عحى واثئق اةويال؛ وأو ت ابااذ مجل التدار ال دمال لضالا تّ
مجل ا قلاله ،مبن فلهم عد و اجلن لال ،ت اب وام ب ابحلقوس ا نصوص عحلها ه ال هد()92ا
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