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موجز ورقات املعلومات َّ
املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن كرواتيا*
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
أُع د د اذ ا ددير رمالً ي د د عل د دوق اً د د رر د د ً ددو ر ددا  1/5و ،21/16م ددا م رع ددا وري د د
-1
1
رالسالع رض رمذور رمشامل .واو موجز مورقات رملع ومات رملًذم من  18جه صا ب مص ح ( ) إىل
رالسالع رض رمذور رمشامل ،واو مًذَّم يف ٍ
شكل موجز تًيُّذرق ابحلذ رألقصى معذ رمك لات .ويالضلن
اللذ ا ددا ق ع ددى رمالًياددذ رمكامددل
رمالً يد ع عداق م دالًوق يددور م دداا رمليس د رمو يد حلًددو ر ددا رملدُع ن
مببا ئ ابري .

اثنيا -املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املا اعت دة ب ااا ا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
ال ظددأ أمي د رملظدداو يف هوري د أ ورتيددا أ رماملددا رمك د ورا ص د اذ ع ددى رت اقي د رس د بو
-2
إبعو ت ري زرم أوجه رمغلوض ورخلوف(.)2
وذأد د ت أمي د د رملظ دداو أ رم ددذعا ع ددن ً ددو ر ددا م ددات رالجاللاعيد د رمض ددعي  ،م ددل
-3
رموج ددو وم الل ددل رم أددو أو أع د ر رألق يددات رمًومي د أو لددحااي رمع ددن رمعداين ل أو رمع ددن ر ددا ،
شوه ويوصن أب ه يالعارض ما رمًيم رالجاللاعي ورملصاحل رمو ي ورملعالًذ رمذيين رم اينذ مذى
أ ريرق ما يُ ا
()3
ألغ بي  .وشهذ عام  2016رخن الاق أبريرق يف رألمور رمل صو .
وأأذت أمي رملظاو أ قا و مكاعح رماللييز خدل يدز رم داذ م دي عشد سد ورت .ويال داو
-4
اددير رمًددا و أعلددا رماللييددز ع ددى أسدداأل رمعد أو رألصددل ر ثددين أو مددو رمبشد ور ددي  .ومددا ذمد ،

__________

*

و حتَّر ايه رموثيً قبل إرساهلا إىل ورين رمرت رمالح ي ي ابألمم رملالحذ .
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ي الش رماللييز لدذ رم ومدا ورمصد ا ورملهداج ين ويشديا اك د يف دا رمعلدل ،وي يده دا رحلصدو ع دى
رم ا ورخلذمات ورملع ومات رمعام ورموصو إىل وساينط ر عوم(.)4
وأق د ت أمي د رملظدداو أب س د ات رمذوم د ال حتً د يف ج د رينم رمك راي د وال تًالددل م تكبيهددا،
-5
5
وتالعامل معها يف معظم رأل يا ع ى أهنا ج ح ومي أأ رينم ج ايني ( ).
وأعا ت أمي رملظاو إب رز اعض رمالًذم ر جيايب يف ا ًدو رمل يدات ورمل يدو ومز وجدل
-6
()6
رمليددل ر ددل ومغدداي رهلوي د ر ددا ي  .ومددا ذم د  ،عه ددايف ًددر يف رمالددذري رمل هأددل ورحللددوت
رمل الظل رميت ت مل إىل إذأا رموعل رمعام اشأ إ ماج أع ر ايه رم يف رجملاللا ع دى قدذم رمل داور مدا
ا ي بياق(.)8
غريام( ،)7وال تزر يا ر ج ر رت رملالع ً االغيري ر
وال ظددأ أمي د رملظدداو أ دده ع ددى رم د غم مددن رمالعددذيوت رمدديت أُ خ ددأ ع ددى قددا و ر ج د ر رت
-7
ر ايني م ي عام  ،2017عإ رحملالأزين قبل رحملاأل يوجدذو يف أولدا أشدذ سدو رق مًار د ابألشد ا
()9
رمًصد رحملالأدزو قبدل رحملاألد يف
رميين يًضو عرت عًواالهم ابم أن  .واب لاع إىل ذم  ،يولا ا
سأو ال يوجذ عيها ق م م الش ير أو ال يُك ل عيها أ علل أو تذري (.)10

صددو رألش د ا
وذأ د ت أمي د رملظدداو أ ع د
-8
()11
ال ميكن ،اوجه عام ،رموصو إىل رمليس ات رمعام .

ذو ر عاق د ع ددى رمالع دديم ددذو وأ دده

وأع ا ددأ أمي د رملظ دداو ع ددن ق ًه ددا إزر رم أ ددو يف رألج ددور ا ددو ر ددو ،ورخن دداض مع ددذالت
-9
12
توظين رم ا  ،وتزريذ ر اللاالت رالعاللا رقالصا ايق ع ى أع ر رألس رآلخ ين ،ورمالع ض م ً ( ).
 -10وأعددا ت أمي د رملظدداو اعددذم مور م د ر ددار رملعيددار م حلاي د مددن رمع ددن رمع داين ل مددا رت اقي د
رسد د بو ( .)13وال يوج ددذ يي ددز قضد داينل ورل ددح ا ددو ر د د ح ور د د رينم ر اينيد د رملالصد د ابمع ددن رمعد داين ل،
وال توجذ تدذراري ععامد م وقايد وإعدا رمالأايدل مصداحل ر دا  ،وتكدو معظدم رأل كدام رمصدا ر يف صدور
غ رمات أو إع رج حتأ رمل رقب (.)14
 -11وال ظددأ أمي د رملظدداو خ د عً د رأل ددا ورالس دالبعا رالجاللدداعل ،عض دوق عددن رالعالًددار إىل
رمددذعم رالجالل دداعل مذ ددا ذو ر عاق د  ،وعددذم وج ددو عميددات ععام د مل ددا رمع ددن ،وعددذم تً ددذ أ
م اعذ و عم جيذين مذ ا رمضحااي(.)15
 -12ور ع ددأ أمي د د رملظ دداو أ أعد د ر رألق ي ددات رمًوميد د ال يزرم ددو ددو دديوق قصد داق يف صد د وف
مدوظ ل ر رر رمعامد ور هداز رمًضداينل؛ وأشدارت إىل وجددو صدعوابت عيلددا يالع د ابالسدال ذرم رم ددل
م غ رمص اي ورألجبذي رم ريي ي ؛ وإىل رسالل رر رمًورم رم ل ي يف رجملاللا(.)16
 -13وال ظأ أمي رملظاو تزريذ عذ شكاوى رملهاج ين اشأ ع ن رمش مذى تعام ها معهم،
ورس داليوينها ع ددى أم دورهلم وع ددى مًال يدداام رم لي د رألخ د ى ،و ععهددم إىل رمعددو إىل ر ا د رآلخ د مددن
رحلذو رخلض ر  ،و ت يي ر ج ر رمل صو ع يه قا و ق(.)17
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اثني ا -املعلومات َّ
املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )18والتع اااون ما ا اهللي ااات واةيل ااات الدولي ااة حلق ااوق
()19
اإلنسان
 -14أوصدأ رحلل د رمذوميد م ًضدا ع دى رألسد ح رم وويد أب تصدذ أ ورتيدا ع دى معاادذ رألمدم
()20
 .وأوصددأ رمورق د رملشددرتأ 4
رملالحددذ حلظ د رألس د ح رم ووي د ابعالبدداره ابعالباراددا م ددأم ومي د م ح د
أ ورتيددا ابمالصددذي ع ددى رالت اقيد رمذومي د حللاي د يددا رألش د ا م دن رالخال ددا رمً د ؛ ورماوتوأددو
رالخاليار رمل ح ابمعهذ رمذويل رخلا ابحلًو رالقالصا ي ورالجاللاعي ورم ًاعي (.)21
 -15وأوصددى رمالحددامن رمددذويل مددن أجددل رم ددوم ورمال لي د أ ورتيددا ابمالصددذي ع ددى رالت اقي د رمذومي د
حللاي د ًددو يددا رمعلددا رملهدداج ين وأع د ر أس د ام؛ ورمالصددذي ع ددى إج د ر تًددذ رمبوغددات رم ي د
مبوج رالت اقي رمذومي م ًضا ع ى يا أشكا رماللييز رمع ص (.)22
 -16وأعا ت م ظل رمع دو رمذوميد أب ر دار رمالشد يعل ورم ياسداا ورمليس دل ال يالدور م ابمكامدل
م ددا رت اقي د إس د بو ( .)23وأوص ددأ رمورق د رملش ددرتأ  2اض ددلا ت ي ددي أ ش د رمالوعي د رملالص د ابت اقي د
رس بو ومور م ر ار رمالش يعل(.)24

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()25

 -17أوصى مأز ررسات رم وم ( )Centar za Mirovne Studijeإبات وللا رمعلل رمل الًل
ورمً داينم ايرتدده ألمي د رملظدداو اوص د ها عمي د وقايني د و ي د وميس د و ي د حلًددو ر ددا أ ش د أ وعً داق
ملبا ئ ابري (.)26

جيم -ت فيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا م ا مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الواجب التطبيق
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعات

رمل اور وعذم رماللييز

()27

 -18ال ظ ددأ رمورقد د رملش ددرتأ  2أ رمل دداور أم ددام رمً ددا و رسد دال ا رق إىل أس ددباا ش ص ددي ال د د
م صددو ع يهددا يف رملددا  14مددن س دالور هوري د أ ورتيددا .وال ي د ذأ د ص د يح م ليددل ر ددل ورهلوي د
ورمالعبدري ر ددا يو ورخلصداينر ر دي  ،ومكددن رملددا تالضدلن عبددار يأو أسددباا ش صدي أخد ىي رمديت
حتال ظ اًاينل م الو مذسباا رمش صي رمل ال ( .)28وأق ت رمورقد رملشدرتأ  2أيضداق أب رمالوجيهدات
رمل ااض م اللييز ورميت حتظ رماللييدز ع دى أسداأل دو ر د أو رمالعبدري ر دا و/أو رمليدل ر دل قدذ
أُ رجأ م ي عام  2003يف ال ن رمالش يعات ،مبا عيها قا و رمعًوابت ،وقا و رمل اور ادو ر دو،
وقا و وساينط ر عوم ،وقا و رمعلل ،وقا و رم أو  ،وما إىل ذم (.)29
 -19وذأ د رمالحددامن رمددذويل مددن أجددل رم ددوم ورمال لي د أ رماللييددز لددذ رألق يددات ر ث ي د ور ددي
ال يد دزر م الشد د رق ع ددى ددا ورس ددا( .)30وأل ددا ع ددى ذمد د  ،أع ددا ت وأامد د رالحت ددا رألورويب م حً ددو
رألساسي اعذم وجو إج ر مو ذ يف أ ورتيا مالعذيل رمشها أو رمدذا وم اعدذ إعدا حتذيدذ دو ر د
أو اعذ رخاليار رمعيش يف ظل اوي ج ا ي أخ ى(.)31
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 -20وأوص ددأ رمورقد د رملش ددرتأ  4ورمورقد د رملش ددرتأ  2ابعالل ددا رسد درترتيأيات اش ددأ رمالص ددذ م ع ددن
ورماللييددز لددذ رمل يددات ورمل يددو ومز وجددل رمليددل ر ددل ومغدداي رهلويد ر ددا ي ()32؛ وتعددذيل رمالشد يعات
رمل ااض م اللييز ورمالش يعات ر ايني ررج رخلصاينر ر ي أ ب ش صل م حلاي من رماللييز(.)33
 -21وذأ د ت رمورق د رملشددرتأ  6أ ج د رينم رمك راي د رمدديت ت دالهذف رمل يددات ورمل يددو ومز وجددل رمليددل
ر ل ومغاي رهلوي ر ا ي ال تزر ل مشك يف أ ورتيا( .)34وال ظأ لوع أو رتر م حاقيات
( )Lezbijska Grupa Kontraر عذرم رم ً يف رمش وميس ات رمذوم اليأ سو س ويف رمش وعدذم
معاقب د ميس ددات رمذوم د ع ددى ج د رينم رمك راي د رمل تكب د ل ددذ رمل ي ددات ورمل ي ددو ومز وج ددل رملي ددل ر ددل
ومغداي رهلويد ر ددا ي ( .)35وخ صدأ رمورقد رملشددرتأ  4إىل أ رجدا رمشد ورملددذعو رمعدامو ورمًضددا
يورجهو صعوابت يف حتذيذ ج رينم رمك راي وت بي رمًا و ع ى رم حو رمل اس (.)36
 -22وأعا ت رمورق رملشرتأ  2أ اللا رملالحومو ج ياق مالور ِر م غاي عن رأل ظار يف أ ورتيا وال يزر
مي ل ر ز رألأ اليشاق من اللا رمل يات ورمل يو ومز وجل رمليل ر ل ومغاي رهلوي ر دا ي (.)37
وأوصأ اضلا رمالل يل رمكايف م لأاللا رملذ م ل يات ورمل يو ومز وجل رمليل ر ل ومغداي رهلويد
ر ا ي يف يا عل يات ص ا رمً رر ذرت رمص أبع ر ايه رم يف أ ورتيا(.)38

رمال لي ورمبي ورألعلا رمالأاري و ًو ر

ا

()39

 -23حتذثأ رمورق رملشرتأ  4علا يالع ض مه رملذرععو
لددغوم مددن رمل دال ل ين مددن رمً ددا رخلددا رمدديين يال دديو
رم رمي إىل محاي رملص ح رمعام ( . )40وأوصأ أ ورتيا االهي
ر ا وللا ولا خ ط ويل عام ألعلا ًو ر
ابمذعو وتوعري رخلذمات رالجاللاعي (.)41

عن ًدو ر دا ورمل ظلدات رمبي يد مدن
إجد ر رت قا و ي د لددذام ا ددب أ ش د الهم
اي مورتي وعم معلل رملذرععو عن ًو
ا رمل الذرم ورم وي رألجل عيلا يالع

 -2احلقوق املدنية والسياسية

رم

يف رحليا ورحل ي ورألما ع ى ش صه

()42

 -24أوصأ رمورق رملشرتأ  7االعذيل قا و رحللاي من رمع ن رمعاين ل؛ وتعذيل قدا و ر جد ر رت
ر ايني ابع اللا ًو إلاعي مضدحااي ج ميد رمع دن رمعداين ل؛ وتدوعري تدذري مالعدذ رمً اعدات و دو
م ددن رمذوم د د وقد داينم ع ددى رحلً ددو رم دديت تً را ددا رمذومد د م اين ددذ م د دوظ ل رمشد د ورمًض ددا ورألخص د داينيو
رالجاللدداعيو؛ وعد ض وقددن مللارسد رالعالًدداالت رملز وجد مددن جا د مددوظ ل رمشد إىل ددو إجد ر
حتًي شامل؛ ورملًالا ر ايني ليا أشكا رمع ن رمعاين ل رملالكد ر؛ وتدوعري رم عايد رم دك ي مضدحااي
رمع ن رمعاين ل مبأ ر اوغ عن اير رمع ن(.)43
 -25وأأذت رمورق رملشرتأ  4حت ا ن ظ وف رال الأاز اوجه عام ومكن اعض و ذرت رال الأاز
تعا من عذ ًاينر وال ال ل م لعايري رألساسي رمذ يا رملً ر ( .)44وذأ ت رمورق رملشرتأ  1أ ا دايف
ميوق ورلحاق م ات رمذوم إىل رحلذ من إمكا ي رموصو إىل م رع رال الأاز()45؛ وت الً ايه رمل رع
يف رمك ددري م ددن رأل ي ددا إىل رملرت ددو رمش د ويو؛ وال ميال د رملوظ ددو رمً ددذر أو رمل دورر رموزم د م عايد د
رأل ا رملهاج ين غري رملصحواو و علهم اشكل أاف( .)46وأوصأ رمورق رملشرتأ  1اضلا وصو
م ظلات رجملاللا رملذ ورمليس ات رمل الً رملع ي حبلاي ًو ر ا إىل أمداأن رال الأداز وأ امد
رحل يف رصذ رمولا يف م رأدز رال الأداز()47؛ وولدا غدري رملدور و رادن رال الأداز ابالسدال ا عًدط إىل
أسددباا ددذ اولددوع؛ ورمكددن عددن ر الأدداز رملهدداج ين رس دال ا رق إىل خ دوهلم غددري رمًددا و عح د ؛
4
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وللا رم كن ورم عاي رملوينلو مذ ا غري رملصدحواو؛ وتً دير رم درت رمديت يظدل عيهدا رألشد ا
قيذ رال الأاز إىل أقص وقأ كن؛ وللا م رجع رحملاأم ر رري مً رررت رال الأداز اصدور ععامد ؛
وللا صو رحملالأزين ع دى م داعذ قا و يد ععامد تالديح هلدم رم عدن يف قد رر رال الأداز()48؛ ومور مد
تذراري رال الأاز رم اا م لحاأل ما رملعايري رمذومي حلًو ر ا ورمالش يعات رمو ي (.)49

إقام رمعذ  ،مبا يف ذم م أم ر عوت من رمعًاا ،وسيا رمًا و

()50

 -26ال ظأ رمورق رملشرتأ  2أ رمًا و ي ظم عل ي رالعرترف رمًدا و ا دو ر د ومكدن اديه
رمعل ي ال تزر قاص  ،يف دو ال توجدذ مدذى رهلي دات رمل ديوم عدن ت يدياا توجيهدات ورلدح اشدأ
رمال يي أو أهنا تالأاال ،ع ى ما يبذو ،ر ذرو رمزم ي رملً ر يف اير رمشأ  .وأعا ت أيضاق اعذم وجو
أ كام قا و ي تالع أب خياررت ج ا ي ابسال ا خيار رميأور ورأل وث (.)51
 -27وأأدذت رمورقد رملشددرتأ  2أ رألشد ا ث داينيل ر د ال يظهد و اشددكل عدا يف رجملاللددا
رمكد د ورا وال ياللالع ددو ابحللاي د د م ددن رمالليي ددز وجد د رينم رمك راي د د  ،يف ددو ال تش ددري رمالشد د يعات رمًاينل د د
أو رم ياسات رمعام رملعاللذ امياق يف أوأ ر يا إىل رخلصاينر ر ي أو تعرتف هبا(.)52
 -28وأوصددأ رمورق د رملشددرتأ  2ورمورق د رملشددرتأ  4ورمورق د رملشددرتأ  6اولددا خ د شددام جذيددذ
وت يياا مضلا رعرترف يا ق اعات ظام رمعذرم ر ايني اب رينم رمل تكب اذرعا رمالحيز ورمبدأ عيهدا
ابمًدذر رمل اسد مدن ر ذيد ()53؛ وختصدير رملدورر مالدذري د أل رحلدذو ومددوظ ل رهلأد ورمشد (.)54
أورواب إىل رمال يي رم عا م الش يعات ذرت رمص  ،ال سيلا عن ي حت و ظدام ت دأيل
و عا
()55
ايا ت ج رينم رمك راي .
 -29ور عأ رمورق رملشرتأ  4أ ظام رمعذرم رمك ورا ال يزر يورجه عذ رق مدن جد رينم رحلد ا رمديت
دأ عيهددا ،وأ رمبيددا ت رملالا د تشددري إىل وجددو حتيددز إثددين وت لدديط يف إج د ر رت رمالعامددل مددا ج د رينم
و يُبد ا
()56
رحلد ا  .وأوصددأ ابمالحًيد يف جد رينم رحلد ا ومًالددا م تكبيهددا و ت لدديط إثددين؛ ولددلا رمعذرمد
ور ا مضدحااي جد رينم رحلد ا؛ وإهندا م داخ ر عدوت مدن رمعًداا؛ وحت دو وتك يدن رمالعداو مدا رمدذو
رألخ ى واي ااا رمعام ورمًضايني اشأ ل رمل اينل رملالع ً ابمل ًو ين(.)57

رحل ايت رألساسي ورحل يف رملشارأ يف رحليا رمعام ورحليا رم ياسي

()58

 -30ال ظددأ رمورق د رملشددرتأ  6مددا يالع د ض مدده رم اش د و وأعضددا رجملاللددا رملددذ ورمصددح يو يف
أ ورتيدا مدن أعلدا ع ددن ادذ واذيدذرت ا دب عل هددم( .)59واب لداع إىل اديه رالعالدذر رت رملباشد
رمدديت ت ددياا رمذومد ع ددى رمصددح يو ،عهددل ال حتلددل رمصددح يو مددن رم قااد ع ددى رمصددحاع رم اقددذ  ،اددل
وعدززت ادديه رم قااد واديمأ جهددو رق م ًضددا ع دى رمصددحاع رم اقددذ ابم دلاع م ياسدديو ورمش صدديات
رمعام ا عا أأ من  1 100عوى قضايني لذ رمصح يو(.)60
 -31وأوصأ رمورق رملشرتأ  6االعزيز وإ داذ رمًدور و رمديت حتلدل رمصدح يو مدن رألذى رمبدذ  ،مبدا
رينم رمك رايد رمل تكبد لدذ رمصدح يو؛
رمالصذ
يف ذم تذري رمًضا وموظ ل رمش ع ى
وتعزيز رمضلا ت رميت حتلل رسالًو وساينط ر عوم ورعاللا معايري حتذ سياسات وإج ر رت ش اع
مضلا رسالًو اي ات رمبث رمعام عن رمالوجهات ورمالذخوت رم ياسي ؛ وتوعري ويل إلايف م ل اعي
ووساينط ر عوم رميت تع ض أو ل وجهات ظ رألق يات رخل رمذوم (.)61
 -32وحتًً د ددأ م ظل د د رألم د ددن ورمالع د دداو يف أورواب م د ددن إ خ د ددا اع د ددض رمالح د ددي ات ع د ددى رم ظ د ددام
رال ال ايب رمك ورا ،وال سيلا عيلا يالع د االعزيدز مشدارأ رم ومدا ورم د يت يف رحليدا رمعامد ورم ياسدي (.)62
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وأوصأ اضلا رمل اور يف رمالصويأ؛ و مج رمالش يعات رال ال ااي ومور مالها يف قا و ر ال ايب شامل
ور ذ؛ وللا ر رترم ر ذرو رمزم ي مو ال اابت ع ى رم حو رمورج ؛ ورم لاع م ل شحو رمل الً و
خبددوض رال ال دداابت اشددكل ع د ؛ وعددذم ا د رمالشددهري ور اا د ورم ضددح( .)63واب لدداع إىل ذم د ،
أوصأ رمورق رملشرتأ  4اولا تذراري ععام وم الذرم مالعزيز مشارأ شباا و ا رم وما يف م ظلدات
رجملاللا رملذ ويف رحليا رم ياسي (.)64
 -3احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

رحل يف رمعلل ويف ظ وف علل عا م ومورتي

()65

 -33ال ظأ رمورق رملشرتأ  6وم ظلد يأدو شدي  ،أدو مالحدار ي أ رملد أ د ديوق قصداق
يف م اص رمعلل رمع يا( ،)66وأهندا أيضداق تشدغل اب الظدام رموظداينن رمل ضد رألجد يدث إهندا ادل رمديت
أتخي ،يف ام توسا رألس  ،ر جاز رمورمذي وتبًل يف رمل ز م عاي رأل ا ( .)67وال ي لح أصحاا
رمعلل م ل أ ابحلصو ع ى ساعات علل أأ م و أو ابمعلل من رمل ز ىت يال ىن هلا أ تورينم او
رمالزرمااا رألس ي ورمله ي ( .)68وتعلل رمل أ أيضاق أأ من رم جل اعًو علدل دذ رملدذ يدث ال ميدذ
عًددذاا يف امد رحللددل( .)69واددل تك د أقددل ددا يك ددبه رم جددل ،ع ددى رمد غم مددن أهنددا تعلددل سدداعات
علل تزيذ عن ساعات عل ها رمعا ي (.)70
 -34وأوصأ رمورق رملشرتأ  7ورمورق رملشرتأ  6االعذيل قدور و وسياسدات رمعلدل مدن أجدل إ ررج
رموق ددأ رم ددي تًض دديه رملد د أ يف إج دداز رألمومد د يف دداابت رملعاش ددات رمالًاعذيد د وزاي رسد دالحًاقات
رألموم د ؛ وول ددا دورعز ل د يبي و دورعز أخ د ى ألصددحاا رمعل ددل مددن أج ددل تشددأيعهم ع ددى توظي ددن
ورسدال ذرم رم ددا اعًددو رينلد ؛ وم رجعد سياسددات ر جدداز رمورمذيد ؛ ورالسدال لار يف خددذمات رحللايد
رالجاللاعي ( )71؛ وسدن تشد يا مي دا أصدحاا رمعلدل مدن رم دير عدن رمولدا رمعداين ل م شد ر أو ت ظديم
رألس  ،أو إاثر أ أس أخ ى اث أث ا مًااوت رمعلل(.)72

رحل يف م الوى معيشل م اس

()73

 -35ذأ د ت رمورق د رملشددرتأ  4أ رمبيددا ت رملالع ً د ابمظ د وف رملعيشددي غددري رملوينل د ألق ي د رم ومددا
رمًومي ت ري رمً  .وور يف الاينج رمبحث ه أ ما يً ا من ث دث  1500أسد مدن أسد رم ومدا رمديت
جد ى حت يددل أولدداعها يعدديش يف م دداأن ر ي د م غايد أو مددذم  ،وال ت دالويف ،يف رمك ددري مددن رأل يددا ،
رحلذ رأل ىن من رمش وم رمصحي ( .)74وألداف مأدز ررسدات رم دوم أ رمًدذررت ر سدكا ي رحلكوميد
غري أاعي يف رمك ري من رأل يا وأ رألس ال حتصل ع ى رم كن رموين (.)75
 -36واعذ ذم  ،أوصدأ رمورقد رملشدرتأ  4وأديم مأدز ررسدات رم دوم أب تضدا أ ورتيدا وت دي
تددذراري ععام د مالهي د ظ د وف معيشددي موينل د ألق ي د رم ومددا رمًومي د  ،رس دال ا رق إىل مبددذأ عددذم رم صددل()76؛
وتك ل ر رترم رملا  11من رمعهذ رمذويل رخلا ابحلًو رالقالصا ي ورالجاللاعي ورم ًاعي (.)77

رحل يف رمصح

()78

 -37ال ظأ م ظل رمع و رمذومي إمكا ي صو رمل أ ع ى خذمات ومع ومات رمصح ر ي
ور جنااي  ،مبا يف ذم م ا رحللدل ور جهداض ،ع دى رمد غم مدن أ ر جهداض ع دذ رم د أث دا رحللدل
رملبكد ال يدزر قا و يداق .ويشددكل رمد عض رمورسددا رم ددا مددن جا د رمللارسددو رم بيددو جد ر عل يددات
ر جهدداض ع ددى أسدداأل رمضددلري ،ورمالكددامين رمبااظد م ذمد رملًذمد  ،ورمالوزيددا ر ق يلددل غددري رملالكدداع
م ل الشد يات رمعامد رمل د خر هلددا ورمدديت يبددذ عيهددا رملوظ ددو رسدالعذر ام ج د ر عل يددات ر جهدداض،
اعض رمعًبات رم يني ي رميت تورجه رم ا رم ورا ي عو إىل إهنا رحللل اشكل قا و (.)79
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 -38وأوصددأ م ظلد رمع ددو رمذوميد االعددذيل قددا و رمللارسد رم بيد مضددلا ت ظدديم دداالت رمد عض
رمًاينم ع ى رمضلري ورمي يبذيه ع ر ى رمللارسو رم بيو ت ظيلاق موينلاق؛ مبا يف ذم ما يالع حبصو
رمل د أ ع ددى خددذمات ر جهدداض رملددأمو ورمًددا و  ،وع د ض رمال دزرم قددا و يالعهددذ مبًالضدداه يددا مًددذمل
رخلذمات اولا ورسال ذرم ظام مو ذ لا رمبيا ت م حصو ع ى مع ومات قيً عدن إهندا رحللدل
ورال ال ددا هب ددا؛ ول ددلا أ يغ ددل رمص د د ذو رم ددو ين م عاي د د رمص ددحي يف هناي د د رمل دداف إج د د ر رت
ر جهدداض رمًددا و أو أال تكددو تك د ر ج د ر رت م ت ع د م غاي د وأ تكددو مذعوم د م ددا رم دورا
يعا و من ولا رقالصا ورجاللاعل ألعن؛ وت ظيم مح توعي عام مضلا إ دو رملد أ ع دى دو
أاف ع ى ًها يف إهنا رحللل رمي يأز أساساق ع ى مص حالها رم ض ى(.)80
 -39وال ظ مأز ررسات رم وم أ ه حي مذش ا رملشلومو ابحللاي رمذومي يف أ ورتيا رماللالا
ابحللاي د رمصددحي ا د رمًددذر رمددي ياللالددا ادده مور ددو هوري د أ ورتيددا ،ومكددن رألم د مددي أدديم يف
رمللارس رمعل ي  ،يف و حي مل الل ل رم أو رحلصو ع ى رم عاي رمصحي رم ارين عًط( .)81وأوصى
أ ورتيا اب رترم رملا  12من رمعهذ رمذويل رخلا ابحلًو رالقالصا ي ورالجاللاعي ورم ًاعي عيلا يالع
حب م الل ل رم أو ورموج و يف رمصح (.)82

رحل يف رمالع يم

()83

 -40أعا ت رمورق رملشرتأ  2أب م الوى رمرتاي ر دي رملالا د يًدل عدن رمل دالوايت رمل واد وأ ده
حياعظ ع دى ادير رمد هج اليأد أتثدري رمك ي د رمكاثوميكيد  ،يف دو يدي رمالع ديم رمدذيين يف رملدذررأل يف
أ ورتيددا وررق اام داق( .)84وتبًددل رحلكوم د ورم ظددام رمًض داينل اشددكل مددبهم ع ددى ق دور و مكاعح د رماللييددز،
ومك ها ال تشأا ا شام ارسات ًو ر ا (.)85
 -41وذأ د مأددز ررسددات رم ددوم أ أ ددا م الل ددل رم أددو ال ياللالعددو ابحل د يف رالمالحددا ا د ايض
رأل ددا وال تالدداع هلددم سددوى سد ور ددذ مددن رمالع دديم قبددل رملذرسددل؛ وأ عصددل رم ومددا يف ظددام رمالع دديم ال يدزر
قاينل د داق( .)86وأوص ددى رالحت ددا رم ددذويل م را ددات وميس ددات رملكالب ددات مبورص د د رمالع دداو ا ددو ق ددا رملكالب ددات
ورم د ات رألخ د ى ذرت رمص د مضددلا إات د ع د رم دالع م رم ي د وغددري رم ي د ع ددى ددذ س دور أل ددا
وشباا رم وما؛ وللا صو رأل ا م الل ل رم أو ع دى رمالع ديم اصدور ععامد وغدري ييزيد ( .)87وأوصدى
مأز ررسات رم وم اضلا صو رأل ا م الل ل رم أو ع ى رمالع يم اصور ععام وغري ييزي (.)88
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة

رم ا

()89

 -42أعا ت رمورق رملشرتأ  7أب رمع ن رمعاين ل يف أ ورتيا ال يزر مي ل شكوق مهيل اق من أشدكا
رمع ددن ر ددا  .واددو يعالددا أ ددذ رملشدداأل رخل ددري يف رجملاللددا رمك د ورا( .)90ووعً داق جمل د أورواب ،عددإ
رمع ن لذ رمل أ مالأير اعلد يف مظداا عدذم رمل داور ادو رملد أ ورم جدل يف رجملاللدا( .)91وقامدأ رمورقد
رملشرتأ  7إ أشكا رمع ن ايه تع ض ع ى رحملداأم يف معظدم رأل يدا ابعالبارادا أععداالق د ابم ظدام
رمعام ما و حيذث ل ر اذ ج يم ي الذعل مًالا م تكبيها مبوج رمًدا و ر داينل( .)92وال ت د ض
ىت رآل أي عًوا ع ى م تكيب رمع ن رمعا ل أو رم ل(.)93
 -43وال ظد ددأ رمورق د د رملشد ددرتأ  7أ رألع د د رف ورمللارسد ددات ر د ددا ي رألاوي د د  ،ورمال د ددأثري رمً د ددو
م ليس ات رمذي ي رحملاعظ  ،وت اقر أعذر رم كا  ،من او عورمل أخ ى ،تالأ ى يف رمعلل ر جنايب
غددري رملددذعو رألج د رمددي يًددا اشددكل شددبه ص د ع ددى عددات رمل د أ  ،ويف ر عددذرم رمل دداور يف رحللاي د
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رالجاللاعي د ورم عاي د رمصددحي  ،و ددل عًبددات أبددري تعددرتض إعلددا رمل د أ حلًوقهددا يف دداالت رمعلددل،
ورم وم ورألمن ،ورالسالًو رمبذ  ،ورحلًو ر ي ور جنااي (.)94
 -44وال ظأ رمورق رملشرتأ  6أ أ ورتيا قب أ عذ توصيات تذعو إىل رعاللدا تشد يعات تالع د
مب أم رماللييز او ر و يف مكا رمعلل وت يي ا رمج مالغيري ظ رجملاللا إىل رمل أ  ،مبا يف ذم إزرم
رحلورجز رميت تيث ع ى رمعلامد  .ايدذ أ ده وع دى رمد غم مدن أ قدا و رمعلدل وقدا و رمل داور ادو ر دو
معام  2008ي صا ع ى اعض أوجه رحللاي من رماللييز او ر و رملالصل ابمعلام ورماللييدز رم ياسدل
ا ددو ر ددو ،ع ددإ رمل د أ ال ت دزر تورج دده رمالليي ددز يف س ددو رمعل ددل ويف رال ال دداابت ،وتش ددكل رمًورمد د
رم ل ي ر ا ي يظاا مشرتأ ي يف وساينط ر عوم رمك ورتي (.)95

رألش ا ذوو ر عاق

()96

 -45أوصد ددى رالحتد ددا رمد ددذويل م را د ددات وميس د ددات رملكالبد ددات اشد ددذ أب حيد دداعظ رم د د ر رم ه د داينل
م ًا و ( )97ع ى اير رمولا اغي ت ا ص ورجز ال مزوم هلا أمام علل رملكالبات رم رمل إىل إات
إمكا ي صو رألش ا ذو ر عاق ع ى رملع ومات(.)98
 -46وال ظ اير رالحتا أ رملكالبد رمك ورتيد م لك دوعو تضد ا ادذور ريني دل يف تدوعري رملدور رمديت
ي هل رحلصو ع يها  -وال ل امياق أأا م الج م كال يف أشكا ي هل رحلصو ع يها يف رمب ذ،
إىل جا د عددذ م ظلددات أصددغ ألداق .وتعلددل أيضداق رمعذيددذ مددن رملكالبددات رألخد ى غددري رملال صصد
ع ددى ل ددلا أ حيص ددل رمل د دال ذمو رم دديين تالع ددير ع دديهم قد د ر رمل بوع ددات ع ددى رملع وم ددات اص ددور
أعضل( .)99وأوصى رالحتا إبق رر مبا ررت رملكالبات رمًاينل مالوعري ع أعضل مذش ا ذو ر عاق
يف رحلصو ع ى رملع ومات ورملعارف(.)100

رألق يات

()101

 -47ال ظأ رمورق رملشرتأ  2أ رمالًاري تشري إىل رماللييز لذ رألق يات يف رملذررأل ،وأ رمكال
رملذرسي ت ال ذم ص ات رز رريني مإلشار إىل رألق يات(.)102
 -48وذأ ت رمورق رملشرتأ  6أ رمص ا ورم وما ال يزرمو ع ل م اللييز رملال شل يف رجملدامو رمعدام
ورخلددا  ،مبددا يف ذم د يف شددكل خ دداا رمك راي د ورماللييددز يف مكددا رمعلددل .وأأددذ م دديو وزرر أ
رماللييز يف مكا رمعلل يشكل أ ذ أأا رمالحذايت رميت تورجه اع رم وما .وال يزر رم وما يورجهدو
أيضاق رماللييز عيلا يالع ابحلصو ع ى رم كن( .)103وأوصى رمالحامن رمذويل من أجل رم وم ورمال ليد
أب تُ ًح رالسرترتيأي رمو ي ماج اين رم وما اشكل م هأل مالح و ععاميالها(.)104

رملهاج و ورموج و وم الل و رم أو

()105

 -49ال ظأ رمورق رملشرتأ  1أ أ ورتيا شك أ م رت وي ا ذ عبور موج و ورملهاج ين رميين
حياومو رموصو إىل أورواب رمغ اي  ،ع ى رم غم من أ رمب ذ و يضا سياسات إ ماج موينل (.)106
 -50وأعا مأز ررسات رم وم أب رمعذيذ من رمل ظلات رحمل ي ورمذومي أا غأ عن عل يات
( اعي ) غري قا و ي من رألررلل رمك ورتيد  .وتالضدلن رمشدها رت رملًذمد رعدض د رم أدو  ،ورم د
غدري رمًددا و ع ددذ رحلددذو رخلضد ر  ،وإتددوف رمللال كددات رخلاصد وسد قالها ،ورمالحد ا ر ددل ،وأشددكا
ال من رمع ن رمبذ (.)107
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 وأوص دى اددير رملأددز ابعاللددا سياس د جذيددذ م هأ د وإ ررج م الل ددل رم أددو ورألجا د يف-51
خ د رمعل ددل رمًا م د رملالع ً د اب م دداج؛ وتع ددذيل رمً ددا و رمك د ورا رملالع د ابألجا د ؛ وت ي ددي ت ددذراري
رألش ا رمديين
م لوس مضلا رختاذ إج ر رت عا م وع ي اشأ رملورعً ع ى رم أو ؛ وللا
يبح دو عدن رحللايد يف رحلصددو ع دى رم أدو ورمدذخو إىل ر ق دديم؛ ولدلا محايد رأل دا رملهدداج ين
.غري رملصحواو
)108(

ي

عذميو ر

 عذم قذر رألش ا عذميل ر ي يف أ ورتيا ع ى رحلصو ع ى5  ال ظأ رمورق رملشرتأ-52
 وأ دريرق مددا يعامددل ادديال رألشد ا ع ددى أهنددم مور دو مددن ا ددذر، رمل دداعذ رمًا و يد رمدديت وهلددا رمذومد
عمي قا و ي حتذ هبا
 وأأذت أيم أ رحلكوم رمك ورتي ال.اثم وي رتض مح هم ي أخ ى
1954  من أجل ت يي رمالزرمااا رمذومي مبوج رت اقي عام، ي و حهم رحللاي
رألش ا عذميل ر
)109(
. رملالع ً اولا رألش ا عذميل ر ي
 وأوصددأ ادديه رمورقد اولددا إجد ر صددر مالحذيددذ دداالت ر عددذرم ر ددي مبددا ياللاشددى مددا-53
توجيهات م ولدي رألمدم رملالحدذ مشديو رموج دو؛ وتعدذيل قدا و ر دي رمك ورتيد مدن أجدل إ خدا
لددلا ت أام د مل ددا ر عددذرم ر ددي مددذى رأل ددا ؛ وحت ددو ددا رمبيددا ت عددن رألش د ا عددذميل
.)110(ر ي ورألش ا رملع لو خل ر عذرم ر ي يف أ ورتيا و ش اا
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