
 

GE.22-25637 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 النكا سري   

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1بقراري مجلس حقوق اإلنسان  أِعدَّ هذا التقرير عملا  -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقدَّ  في شاااااااا    .  ( 1) السااااااااا  

 موجز تقيداا بالحد األقصى لعدد الكلمات.

 حقوق اإلنساننطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات  -ثانياا  

أوصااى المقرر الصاا المعني بالح  في حريق التجمع الساالمي والح  في حريق تكويع جم يات  -2
االختياري الثاني الملح  بالعهد الدولي الصاا بالحقوق المدنيق   بروتوكولبالتصاااااااادي  على ال  النكا سااااااااري 

 .( 2) والسياسيق، الهادف إلى إلغاء عقوبق اإلعدا 

يتص   ها مع التزامات ماليق  وما ستقلق المعنيق بآثار الديون الصارجيق للدول،وأوصت الصبيرة الم -3
دوليق أخرى عليها، في التمتع الكام  بجميع حقوق اإلنسااااااااان، وخاصااااااااق الحقوق االقتصاااااااااد ق واالجتما يق  

على البروتوكول االختيااري الملح  باالعهاد الادولي الصااا باالحقوق   النكاا سااااااااااااااري والثقاايياق، بِاتن تصاااااااااااااادق 
 .( 3) االقتصاد ق واالجتما يق والثقاييق

في التصااااااااادي  على البروتوكول االختياري  النكا ساااااااااري وأوصااااااااات لجنق حقوق النظ  بتن تن ر  -4
 .( 4) التظاقيق حقوق األشصاا ذوي اإلعاقق

إلى البروتوكوالت  النكا ي ساار وأوصاات مظو ااق األمم المتحدة الساااميق لحقوق اإلنسااان بتن تن اام  -5
 .( 5) ظاقيات جنيف وإلى ن ا  روما األساسي للمح مق الجنائيق الدوليقاإل اييق الت 

تصاااااااااااااادق على اتظاقيق من مق   لم النكا سااااااااااااااري وأعرب فري  األمم المتحدة القنري عع قلقه ألن  -6
. ( 6) المتعلقااق بمركز اللجنيع  1951 عااا   واتظاااقيااق(  318 رقم)  2000 لعااا   العماا  الاادوليااق لحمااا ااق األمومااق
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في ذلك أساااااااابا ها وعواقبها، بتن تصاااااااادق   بما  الصاا المعني بتشاااااااا ال الرق المعاصاااااااارة، وأوصااااااااى المقرر
في ذلااك اتظاااقيااق الهجرة مع أجاا  العماا    بمااا  على اتظاااقيااات من مااق العماا  الاادوليااق المتب يااق،  النكااا سااااااااااااااري 
  واتظااقياق(،  181 رقم)  1997 لعاا   واتظااقياق وكااالت التو يف الصااصااااااااااااااق(،  97 رقم) 1949 لعاا  )المنقحاق(

 .(  7) (190 رقم) 2019 لعا  واتظاقيق العنف والتحرش(، 189 رقم) 2011 لعا   العمال المنزلييع

مساااااااهمات ماليق إلى مظو اااااايق األمم المتحدة الساااااااميق لحقوق اإلنسااااااان في   النكا سااااااري وقدمت   -7
 .( 8) 2020و 2019و 2017األعوا  

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 والتشريعي. اإلطار الدستوري  -1 

أعرب بعض الم لظيع  وال ات في إطار اإلجراءات الصاصاااااااااااق عع قلقهم إ اء التعدي  الع اااااااااااريع  -8
، والذي يزي  بعض ال اااااوابم والموا يع الم ساااااسااااايق الهامق 2019 عا   الذي ُأقر في النكا ساااااري لدساااااتور 

خنر تآك  ال ااااااامانات  يننوي عليه مع  لما لنزاهق م ساااااااساااااااات الدولق والسااااااالنق الق اااااااائيق، ويمث  تهديداا 
 .( 9) ال روريق لبسم الد مقراطيق وسيادة القانون 

وشاااددت المظو اااق السااااميق لحقوق اإلنساااان على أن العمليق الجاريق اتن لصااايا ق دساااتور جديد   -9
، واساااتقلل الم ساااساااات الرئيسااايق، ونق  النكا ساااري ساااتكون ذات أهميق أسااااسااايق لحما ق حقوق اإلنساااان في  

السااااياساااايق. وحثت الح ومق على أن تتخذ في الحساااابان الملح ات والتوصاااايات التي قدمتها على الساااالنق  
بحقوق اإلنسااااان الواردة في الدسااااتور،  يتعل  ييمامر الساااانيع مصتلف تليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسااااان 

 .( 10) وأن تتيح الم روع للت اور العا  والمناق ق العامق قب  عر ه على البرلمان

وأعرب بعض الم لظيع  وال ات في إطار اإلجراءات الصاصاق عع قلقهم إ اء إعلن حالق النوار   -10
بعد أشاااااااااااهر مع االحتجاجات الجماهيريق. وأشااااااااااااروا إلى أن البرلمان صاااااااااااادق   2022تمو   /يوليه  17في 
األمع على مرساااو   ظرض ح ر التجول ويمنح سااالنات واساااعق وتقديريق لقوات  2022تمو   /يوليه  27 في

 .( 11) والجيش، بحيث  جو  لها احتجا  المت اهريع وتظتيش الممتلكات الصاصق دون إشراف ق ائي

 البنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة. -2 

أعربت المظو ااق الساااميق لحقوق اإلنسااان عع قلقها مع عد  وجود عمليق تعييع شااظافق ومسااتقلق   -11
على ممارسااااق واليتها في مجال حقوق   النكا سااااري وعد  قدرة لجنق حقوق اإلنسااااان في  ومع انعدا  التعدد ق

عع القل  إ اء إم انيق تقويض اسااتقلل اللجنق المعنيق بمعمال الح  في الحصااول   اإلنسااان. وأعربت أ  اااا 
 .( 12) على المعلومات

قد ُعيِ نت  وصاظها اتليق  النكا  ساري والحظ فري  األمم المتحدة القنري أن لجنق حقوق اإلنساان في   - 12
،  2022 عا    الوطنيق لمنع التعذيب أل راض البروتوكول االختياري التظاقيق مناه اق التعذيب. وبعد ذلك، في 
 . ( 13) أن تت الهينق الوطنيق لحما ق النظ  لجنق لتظعي  مبادرة لو ع ورقق و اريق حول ق يق التعذيب 

عع قلقها إ اء العساا رة، وأشااارت في الوقت نظسااه إلى   وأعربت المظو ااق الساااميق لحقوق اإلنسااان -13
الاادور البااار   وجااه خاااا الااذي ي د ااه الجيش في مجاااالت إنظاااذ القااانون والح م والتنميااق في شاااااااااااااامااال  

يزال   ال ، فمن الوجود العسااااا ري 2009 عا  وشااااارقها. وعلى الر م مع أن الحرب قد انتهت في النكا ساااااري 
اط التظتيش وم اركق العس رييع في األن نق الزرا يق واإلنمائيق والمتعلقق مع حيث عدد األفراد ونق  ملحو اا 

خنوات   النكا سااااااري هذا الصاااااادد، أوصاااااات المظو اااااايق بتن تتصذ   وفي  .( 14) بمنظاذ قوانيع م افحق المصدرات
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إلنهاء تدخ  الجيش في المجاالت المدنيق والحد مع الوجود العساااا ري في المقاطعتيع ال ااااماليق وال اااارقيق  
  عادة جميع األرا ااااي الصاصااااق التي يتح م فيها الجيش والظصاااا   نزاهق في النزاعات المتعلقق باألرا ااااي،وإ 
 .( 15) في ذلك مع خلل تعزيز الحوار  يع األد ان حول إقامق المواقع الدينيق بما

خنق    2017 عا   وأشاااار فري  األمم المتحدة القنري إلى أن سااالنات الدولق النرف اعتمدت في -14
حيع أن عملياق صااااااااااااااياا اق خناق العما  الجاديادة   وفي .2021-2017عما  وطنياق لحقوق اإلنسااااااااااااااان للظترة 

. ( 16) تتحق  لم  2021-2017ت في  ادايتهاا، فامن العادياد مع األهاداف الواردة في خناق العما  للظترة   الا  ماا
ألمع وأنه و اااااعت خنق عم  وطنيق ب اااااتن المرأة والسااااال  وا  النكا ساااااري أن  والحظ الظري  القنري أ  ااااااا 

 .( 17)  جري و ع سياسق وطنيق ب تن المساواة  يع الجنسيع

وأشااااااار المقرر الصاا المعني  تعزيز الح يقق والعدالق والجبر و اااااامانات عد  التكرار إلى إن اااااااء   - 15
إلى   وأشااااااار أ  اااااااا .  ( 18) على التوالي   2019و   2018م تب األشااااااصاا المظقوديع وم تب جبر ال اااااارر في  

  .(19) ، ُكل ظت  تقييم عم  اللجان السابقق 2021 عا    للتحقي  في انتهاكات حقوق اإلنسان في تعييع لجنق جديدة  
واعترف مع ذلك بتن اللجان الساااااااااابقق عانت مع  اااااااااعف وال اتها، ومع م ااااااااااك  تتعل  بالع اااااااااويق، ونق  

 .( 20) ها الموارد، وعد  و وح اإلجراءات، ونق  التعاون مع جانب الح ومق، وعد  ن ر التقارير التي تعد 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني   -ألف 
 الواجب التطبيق.

 المساواة وعدم التمييز -1 

وعواقبها، عع قلقه  في ذلك أسااااابا ها  بما  أعرب المقرر الصاا المعني بتشااااا ال الرق المعاصااااارة، -16
إ اء الصاالت القائمق  يع  اهرة االسااتغلل في العم  والتمييز الجنساااني والعمر واألصاا  اإلثني واالنتماء  

على الحاجق إلى تعزيز ال ااامول في جميع قناعات المجتمع  النائظي والنبقي و يرها مع األساااس، م ااادداا 
 .( 21) ى أساس االنتماء النائظيللتغلب على الق ا ا الرئيسيق مث  التمييز القائم عل

 الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي، وعدم التعرض للتعذيب -2 

 أشااااااااااااااار فري  األمم المتحادة القنري إلى التعاديا  الاذي ُأدخا  على قاانون اإلجراءات الجناائياق في -17
 اهر لرييق الم اتبه  ، والذي  ق اي بتن يزور الق ااة مراكز ال ارطق مرة واحدة على األق  في ال2021 عا 

سااوء المعاملق  أو إذا كانوا قد تعر ااوا للتعذيب مما مع أج  التحق    هم المحتجزيع لدى ال اارطق شااصصااياا 
 .( 22) أثناء االعتقال وبعده

وأشااااااار الظري  العام  المعني باالحتجا  التعسااااااظي إلى ورود ادعاءات عديدة مثيرة للجزع ب ااااااتن  -18
في   بما  المهينق مع جانب ال اارطق، أو  اللإنسااانيق أو   ااروب المعاملق القاساايقاسااتصدا  التعذيب و يره مع 

ذلك إدارة التح يقات الجنائيق وشااااااا بق التح يقات المتعلقق باإلرهاب، مع أج  الحصاااااااول على اعترافات مع 
 .( 23) المحتجزيع، إما لتيسير التحقي  أو، في بعض الحاالت، الستصدامها كتدلق في المح مق

ب المقرر الصاا المعني  تعزيز وحما ق حقوق اإلنساااااااان والحريات األسااااااااسااااااايق في ساااااااياق وأعر  -19
م افحق اإلرهاب عع القل  أ  اااااا مع االسااااتصدا  الروتيني والمنهجي للتعذيب وسااااوء المعاملق وإ اء  روف  

 .( 24) سيما ال روف اللإنسانيق في الجناح شديد الحراسق في سجع أنورادها ورا وال االحتجا ،
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وأعربت المظو ااااااااق الساااااااااميق لحقوق اإلنسااااااااان عع قلقها إ اء حاالت االختناف واالحتجا   ير  -20
القانوني والتعذيب والعنف الجنسااااااااي على أيدي قوات األمع السااااااااريلنكيق وحيال الحوادا المتكررة للوييات 

 .( 25) أثناء االحتجا 

ت االحتجا  التعسااااظي ألن ت ااااريعات وأعرب فري  األمم المتحدة القنري عع قلقه إ اء تظاقم حاال -21
تنرح م اااااااك  باعتبار أن تنبيقها  ظ ااااااي تلقائياا إلى ساااااالب الحريق في عدد  النوار  التي ُتسااااااتصد  حالياا 

كبير مع الحاالت. وأ ااااااف أن ن ا  الكظالق  ير متسااااا  وأن مدة االحتجا  الساااااا   للمحاكمق طويلق وقد  
ا  الساا   للمحاكمق  مارسس على نناق واساع، ونتيجق ذلك أن االحتج  سانوات. والحظ أ  ااا  10تصا  إلى 

وأعرب الظري  العام  المعني  .  ( 26) ينت رون المحاكمق  النكا ساااااري فمن أكثر مع نصاااااف نزالء الساااااجون في 
 .( 27) باالحتجا  التعسظي عع بالغ االن غال إ اء  روف االحتجا  السا   للمحاكمق

ل  وأعرب الظري  العام  المعني باالحتج -22 ا  التعساظي عع بالغ قلقه ألن السالنات الحاليق التي تصو 
في ذلك مراكز ال اارطق، والسااجون، ومعساا رات   بما  ساالب األفراد حريتهم ت اام  طائظق واسااعق مع المراف ،

العم  المظتوحق، ومراكز األحداا وكبار الساااااااااع، وم ساااااااااساااااااااات الصاااااااااحق العقليق، ومصيمات إعادة التتهي  
عع المراف  المصصااااااصااااااق لمدمني المصدرات واألشااااااصاا الذيع   ي ااااااون في   للمحاربيع القدامى، ف اااااالا 

 .( 28) أو اع ه ق

 ير النوعي عع قلقه إ اء االدعاءات  أو وأعرب الظري  العام  المعني بحاالت االختظاء القسري  -23
.  (29) انتزاع رشاوى المتعلقق بالحاالت الجديدة المتعلقق باالختظاء القسري لظترة قصيرة عقب االعتقال مع أج   

تعتمد بعُد سياسق شاملق للبحث عع جميع المصتظيع، وشجع على إدخال   لم  وأعرب عع أسظه ألن السلنات
ب ااااااااتن حما ق األقارب وال ااااااااهود   تعدي  على القانون المتعل  بحاالت االختظاء القسااااااااري يت اااااااامع أح اماا 

 المتعلقاق  الحااالت  في الحصااااااااااااااانات  ومنح العظو أح اا  تنبي   ح ر وعلىوين  على الح  في التعويض  
 .( 30) القسري  باالختظاء

 القانون الدولي اإلنساني -3 

الح ت المظو ااااااق الساااااااميق لحقوق اإلنسااااااان أن الح ومات المتعاقبق أخظقت منذ فترة طويلق في  -24
لدولي  امان المسااءلق عع االنتهاكات والتجاو ات الجسايمق لحقوق اإلنساان واالنتهاكات الجسايمق للقانون ا

هذا الصادد،  وفي  .( 31) سايما عندما   ون الجناة المزعومون مع مو ظي الدولق وال ،كاالن  ساري اإلنسااني في 
 النكا ساااري في التحقي  مع مرتكبي الجرائم الدوليق مع جميع األطراف في   النكا ساااري أوصااات بتن تتعاون  

ذلك بموجب المباد  المقبولق للوال ق في  بما ومقا ااتهم مع خلل إجراءات ق اائيق أما  المحاكم الوطنيق،
خارج الحدود اإلقليميق، ومع خلل ال ب ات الدوليق ذات الصلق وبالتعاون مع ال حا ا   أو  الق ائيق الدوليق

 م ع اتصاذه مع عقوبات محددة األهداف مث  تجميد األصاااول وح ر الساااظر   ما  وممثليهم  وأن تساااتك اااف
 .( 32) يق بتنهم ارتكبوا انتهاكات وتجاو ات جسيمق لحقوق اإلنسان د مع توجد بحقهم ادعاءات ذات مصداق

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -4 

كرر بعض الم لظيع  وال ااات في إطااار اإلجراءات الصاااصااااااااااااااااق اإلعراب عع قلقهم إ اء الصنر   -25
مع أج  احتجا  األفراد   عاماا  40الجساااااايم الذي   اااااا له قانون م افحق اإلرهاب، الذي اسااااااُتصد  ألكثر مع 

تعسااااااااااااااظاا لظترات طويلق، وانتزاع اعترافات كاذبق عع طري  التعذيب، واسااااااااااااااتهداف األقليات والمعار اااااااااااااايع  
. ودعوا إلى وقف اختياري فوري الساااااااااتصدا  القانون إلى أن يتسااااااااانى إدخال  النكا ساااااااااري الساااااااااياساااااااااييع في  

 تاماا   عات لم افحق اإلرهاب تمتث  امتثاالا على اعتماد ت اااااااااري  أ  ااااااااااا   النكا ساااااااااري التعديلت الل مق. وحثوا  
 .( 33) للمعايير الدوليق لحقوق اإلنسان
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وأشارت المظو ق الساميق لحقوق اإلنسان إلى أن البرلمان أقر م روع قانون يتعل   تعدي  قانون  -26
ع أن حي  وفي ريثما يتم اإلصاااالح القانوني الذي طال انت اره. 2022تذار/مارس  22م افحق اإلرهاب في  

نت بعض ال اااااامانات، فمنها تركت أح ا  القانون األكثر إشاااااا االا   التعديلت التي ُأدخلت على القانون حساااااا 
دون أي تغيير. وأ لغت الح ومق المظو ااااااااايق بتنها تعتز  و اااااااااع قانون جديد لم افحق اإلرهاب ليح  مح   

بح م األمر   اختيااارياااا   ب  وقظاااا ، أعلناات الح ومااق أنهااا تن2022حزيران/يونيااه   وفي  .( 34) قااانون منع اإلرهاااب
تنور مثير للقل ، احُتجز ثلثاق قاادة   وفي  الواقع السااااااااااااااتصادا  القاانون الماذكور مناذ تذار/ماارس  ومع ذلاك،

 .( 35) 2022تب/أ سنس  18طل ييع بموجب القانون في 

 في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  بما إقامة العدل، -5 

الصاا المعني  تعزيز الح يقق والعدالق والجبر و اااااااااااااامانات عد  التكرار عع قلقه    أعرب المقرر -27
تزال  ااا يظق ومعر اااق للصنر بسااابب التدخ    ال ألن قدرة السااالنق الق اااائيق على العم  باساااتقلل ونزاهق

العا ، الذي هذا الصادد، شاجع الح ومق بقوة على الن ر في إعادة كي لق م تب المدعي  وفي  .( 36) الساياساي
 .( 37) ومحامي للدولق على حد سواء عا   عم  كمدع

التي   وأعرب الظري  العااما  المعني بااالحتجاا  التعسااااااااااااااظي عع باالغ قلقاه إ اء المادة النويلاق جاداا  -28
حتى عقود،  أو ، والتي اساااااتمرت في بعض الحاالت لسااااانواتالنكا ساااااري تساااااتغرقها إجراءات المحاكمق في 

عد  قدرة ال ااااارطق على التحقي   وعد  كظا ق الموارد المتاحق لم تب المدعي العا  بسااااابب عوام  مع  ينها  
بمدارة  يتعل  ييماالمو ظيع  وساااااوء الساااااياساااااات المتبعق  أو  والمحاكم، ساااااواء مع حيث الهياك  األسااااااسااااايق

تساااااااامح تعني األولويق للجلسااااااااات المتتاليق داخ  المحاكم  والممارسااااااااات القانونيق التي  ال الق ااااااااا ا والتي
 .( 38) بالتتجي  المتكرر لجلسات االستماع

وأعربت المظو اااق السااااميق لحقوق اإلنساااان عع بالغ قلقها إ اء اساااتمرار الحالق  ير المساااتقرة ألفراد   - 29
يتم نوا مع ممارساااااااااااق حقوقهم في معرفق الح يقق والعدالق والجبر و ااااااااااامانات عد   لم  أسااااااااااار المصتظيع، الذيع 

 . ( 39) انون مع الحالق االقتصاد ق واالجتما يق اليائسق التي خلظها ذلك على حياتهم انظكوا  ع  ما  التكرار، حيث 

يزال   اااااا   ع بق  ال وأشااااااارت المظو ااااااق الساااااااميق لحقوق اإلنسااااااان إلى أن اإلفلت مع العقاب -30
 وأنه، النكا ساااااري رئيسااااايق أما  بسااااام سااااايادة القانون وتحقي  المصاااااالحق والسااااال  والتنميق المساااااتداميع في 

يزال  مث  عام  الصنورة األساااااسااااي لتكرار المزيد مع االنتهاكات. وأشااااارت إلى أن  ااااحا ا االنتهاكات  ال
منذ انتهاء الحرب. وأشااارت  عاماا  13 الوا ينت رون الح يقق والعدالق بعد مرور  ما  السااابقق لحقوق اإلنسااان

ر في تنظيذ عمليق فعالق في مجال العدالق  أخظقت باسااتمرا  النكا سااري إلى أن الح ومات المتعاقبق في   أ  اااا 
االنتقاليق لمسااءلق مرتكبي االنتهاكات والتجاو ات الجسايمق لحقوق اإلنساان والدفاع عع حقوق ال احا ا في  

 .( 40) معرفق الح يقق والعدالق والحصول على تعوي ات

سااااااظه لعد  إن اااااااء  ير النوعي عع أ أو وأعرب الظري  العام  المعني بحاالت االختظاء القسااااااري  -31
تليق لتقصاااي الحقائ . والحظ  وجه خاا أن القوات المسااالحق تواصااا  التدخ    وال تليق للمسااااءلق الق اااائيق

في ن ا  العدالق وأنه  سااامح لافراد الم اااتبه في تورطهم في حاالت االختظاء القساااري والجرائم ذات الصااالق  
 .( 41) لحق وال رطقفي ذلك داخ  القوات المس بما بالبقاء في مواقع السلنق،

وأعرب المقرر الصاا المعني  تعزيز الح يقق والعدالق والجبر و اااامانات عد  التكرار عع أسااااظه   -32
أدى إلى ف اااا  الدولق في تنظيذ سااااياسااااق للعدالق االنتقاليق  مما العمي  لعد  كظا ق تنظيذ التوصاااايات السااااابقق،

. ( 42)  اااامانات عد  التكرار والبحث عع الح يققوإلى تراجع ملحوظ في مجاالت المساااااءلق وتصليد الذكرى و 
 يزال مع  ير الوا ااااح ال إلى النق  الصنير في التعوي ااااات وتدا ير إعادة التتهي ، حيث وأشااااار أ  اااااا 
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إذا كانت اسااتراتيجيق الم تب المعني بحما ق األشااصاا المظقوديع والوحدة المصصااصااق لحما ق ال ااحا ا  ما
ت ااااااا   مصاااااااادر لتكرار الصااااااادمق   وحيث ثبت أن اتليات المتاحق حالياا   ،( 43) ال أ  وال اااااااهود قد  دأتا العم 

وأعرب كذلك عع قلقه مع أن م اا قق ال احا ا وأسارهم وتهديدهم ومراقبتهم وعرقلق أن انتهم،   .( 44) واإلنكار
 .( 45) 2020 عا  وكثافق في عع األعمال االنتقاميق  د أع اء الجها  الق ائي، قد ا دادت تواتراا  ف لا 

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -6 

 4المعتقد إلى إن اااااء اللجنق البرلمانيق المصتارة في   أو أشااااار المقرر الصاا المعني بحريق الديع -33
 أ  ااااا  وتقد م تقرير عع ذلك. وأشاااار  النكا ساااري لدراساااق والوئا  النائظي والدينيو في   2018أيلول/سااابتمبر  

 النكا ساااري إلى أن م تب الوحدة الوطنيق والمصاااالحق قا   ن ااار الساااياساااق الوطنيق للمصاااالحق والتعا ش في  
التي واف  عليها مجلس الو راء، والتي وفرت ألصاااحاب المصااالحق العامليع في مجال المصاااالحق والتعا ش 

 .( 46) لتحقي  االتساق في مبادرات السل  والوحدة الوطنيق توجيهياا  إطاراا 

  يزال وا حاا  ال  المعتقد عع قلقه ألن النزاع العرقي أو وأعرب المقرر الصاا المعني بحريق الديع -34
في ذلك الح    بما في الحياة الساااياسااايق واالجتما يق واالقتصااااد ق للبلد وي ثر على التمتع بحقوق اإلنساااان،

 يق التي اساااااااتهدفت العديد مع الكنائس المعتقد، وهو و اااااااع تظاقم نتيجق الهجمات اإلرها أو  في حريق الديع
وعلوة على .  ( 47) )المعروفق باساام وتظجيرات عيد الظصااحو( 2019 عا  واألماكع العامق في عيد الظصااح في
لدى ال حا ا بتن المس وليع عع خناب الكراكيق يواصلون حملتهم  عاماا   ذلك، شدد على أن هناك تصوراا 

 .( 48) يتحملوا أي تبعات قانونيق بحريق ويتسببون في حدوا أ رار دون أن

ورد مع تقاارير عع عادة   ماا وأعربات من ماق األمم المتحادة للتربياق والعلم والثقاافاق عع جزعهاا إ اء -35
ا اااانر بع ااااهم إلى  مما ،االعتداء عليهم جسااااد اا  أو  تصويظهم أو  حوادا تتعل   تهديد صااااحظييع ون ااااناء

تساتجب لنلباتها المتعلقق  تساع حاالت تتعل  بقت   لم   ومقعع األساف ألن الح مغادرة البلد. وأعربت أ  ااا 
 .( 49) تزال دون ح  ق ائي وال 2021و 2006صحظييع سجلت  يع عامي 

وأعرب المقرر الصااا المعني بحرياق التجمع الساااااااااااااالمي وتكويع جم ياات عع قلقاه إ اء التقاارير   -36
الهراوات وخراطيم المياه والغا  المسااااي   التي تظيد باحتجاجات قوبلت  ردود  ير متناساااابق شااااملت اسااااتصدا  

لظ ي على أيدي أفراد دون تدخ  مع السااااااالنات، وحاالت   أو  للدموع، وتقارير عع وقوع أعمال عنف  دني
 . ( 50) ال رطق أو تصويف وقت  المت اهريع على أيدي قوات الجيش

االسااااتصدا  الواسااااع النناق والمنول وأدان بعض الم لظيع  وال ات في إطار اإلجراءات الصاصااااق   -37
مع قب  الساالنات السااريلنكيق لقمع المت اهريع    2022نيسااان/أ ري    2والمتكرر لتدا ير حالق النوار  منذ 

الساالمييع ومنعهم مع الت لم وساام انهيار اقتصااادي في البلد. وأعربوا عع قلقهم للح ومق ب ااتن الساالنات  
في ذلك باسااااااااااتصدا   بما ألمع التي قمعت حركق االحتجاج بعنف،الواسااااااااااعق النناق التي تمارسااااااااااها قوات ا

وأوصاااات المظو اااايق الساااااميق لحقوق اإلنسااااان بتن . ( 51) الذخيرة الحيق والغا  المسااااي  للدموع وخراطيم المياه
مدى  ااااارورة وتناساااااب أن مق النوار  وأن تتحق  مع أن اللئحق المقترحق لتن يم   النكا ساااااري تساااااتعرض  

 .( 52) جتماعي تحمي حريق التجمع السلمي وتكويع الجم يات والتعبيروسائ  التواص  اال

عع قلقها إ اء النمم المسااااتمر ألشاااا ال المراقبق  وأعربت المظو ااااق الساااااميق لحقوق اإلنسااااان أ  اااااا  - 38
سااااايما   وال   والم اااااا قق التي تتعرض لها من مات المجتمع المدني والمدافعون عع حقوق اإلنساااااان وال اااااحا ا، 

بالنسااابق ألولنك الذيع   ي اااون في شااامال البلد وشااارقه. ونتيجق لساااياساااق الت ااايي  التي تتبعها السااالنات،  قو  
يوجهون لهم   أو   ات منت مق إلى م اتب من مات المجتمع المدني ومنا ل الن ااااااااااااناء أفراد مع ال اااااااااااارطق  زيار 

اساااااتدعاءات مع أج  اساااااتظساااااارهم واساااااتجوا هم ب اااااتن البيانات المصااااارييق للمو ظيع والمانحيع، واتصااااااالتهم  
الك ااف عع كلمات الساار الصاصااق بحسااابات وسااائ  التواصاا     بجهات أجنبيق وسااظراتهم، وينلبون إليهم أ  اااا 
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وأ اافت أنه في الوقت الذي  جري ييه صايا ق لوائح جديدة تن م ن ااط من مات .  ( 53) الجتماعي التابعق لهم ا 
وأثار المقرر  .  ( 54) المجتمع المدني، ثمق مصاوف كبيرة مع ت اااااديد القيود المظرو اااااق على الحريات األسااااااسااااايق 

 . ( 55) ات شوا   مماثلق الصاا المعني بالح  في حريق التجمع السلمي والح  في حريق تكويع جم ي 

والحظ المقرر الصاا المعني  تعزيز الح يقق والعدالق والجبر و مانات عد  التكرار بقل  عمليق  -39
كانون  29العساااااااا رة المتزايدة والمتسااااااااارعق للو ائف الح وميق المدنيق. وأشااااااااار إلى أن الح ومق قررت في 

في ذلك ال اااااااااارطق وأمانق  بما ارة الدفاع،تحت إشااااااااااراف و   عاماا   كياناا  31و ااااااااااع  2019األول/د ساااااااااامبر 
مع  25 تعييع   المن مات  ير الح وميق والمركز الوطني لإلعل  ولجنق تن يم االتصااااالت. وقامت أ  ااااا 

كبار  اباط الجيش لل انلع بمها  مو ظي تنساي  رئيساييع م لظيع باإلبقاء على البروتوكوالت الصاصاق  
 .( 56) ع المقاطعاتفي جمي ( 91-بمرض فيروس كورونا )كوفيد

 في ذلك االتجار باألشخاص بما حظر جميع أشكال الرق، -7 

ر الصاا المعني بتشاا ال الرق المعاصاارة إلى القرار الذي اتصذته شاارطق  -40  النكا سااري أشااار المقرِ 
بمن ااااااااء شااااااا بق مصصاااااااصاااااااق لم افحق االتجار بالب ااااااار والتحقي  في التهريب والتحقي  في    2021 عا  في

 .( 57) حريق تحت إشراف إدارة التح يقات الجنائيقالجرائم الب 

لمنع   النكااا سااااااااااااااري وعلى الر م مع أن المقرر الصاااا اعترف بمصتلف الصنوات التي اتصااذتهااا   -41
ساايما  ال أشاا ال الرق المعاصاارة والتصاادي لها، فقد أعرب عع قلقه إ اء اسااتمرار هذه الممارسااات في البلد،

الذي   ي ااون في حالق  ااعف، بمع فيهم األطظال. والنساااء    أنها ت ثر  وجه الصصااوا على األشااصاا
إلى أن عمليات تظتيش أماكع العم   ير فعالق   وأشااااااار أ  اااااااا .  ( 58) واألقليات اإلثنيق والدينيق  وكبار السااااااع

 .( 59) يترك العديد مع العمال عر ق للستغلل وسوء المعاملق مما ونادرة،

 ظروف عمل عادلة ومواتية وفي الحق في العمل -8 

، أفاد البنك الدولي بتنه مع المتوقع أن  صاااااااا  عدد األشااااااااصاا الذيع   ي ااااااااون 2021 عا  في -42
، وذلك في    العدد الكبير للو ائف  19-شااااااااااااااص  نتيجق لجائحق كوفيد  500 000تحت خم الظقر إلى 

سااااايما في صاااااظوف العامليع في القناع  ير الرسااااامي والم ساااااساااااات متناكيق  ال  وسااااااعات العم  المظقودة،
 .( 60) الصغر والصغيرة والمتوسنق الحجم

لتمييز في م ااان العماا ، وأعرب فري  األمم المتحاادة القنري عع قلقااه إ اء  ياااب الحمااا ااق مع ا -43
واالفتقار إلى خنم ال مان االجتماعي، وعد  وجود أح ا  تن م الحد األدنى لاجور وعدد ساعات العم  

 .( 61) و روف عم  العمال المنزلييع، مع  يع العمال  ير الرسمييع اتخريع

نه على الر م  وأعرب المقرر الصاا المعني بحريق التجمع السااااالمي وتكويع جم يات عع قلقه أل -44
مع أن القانون  ساااااااااااامح  ن اااااااااااااط النقابات العماليق، فمن ممارسااااااااااااات مع قبي  خرق النقابات، واالنتقا  مع 

تزال   ال  األع اااااااااااااااء فيهاا، والترهياب، والعما  في  روف دون المسااااااااااااااتوى المنلوب، والتحرش الجنسااااااااااااااي
نقابات عماليق مظادها أن و ارة  عع ادعاءات وردت مع   وأ لغ فري  األمم المتحدة القنري أ  اااا .  ( 62) شااائعق
تبذل العنا ق الواجبق في إطار عمليات تظتيش العم  التي أجريت في مناط  تجهيز الصاااااااااادرات،   لم العم 

 .( 63) في المائق 5حيث تق  نسبق العمال المن ميع إلى نقابات عع  

باع ممارسااااات مع وأعرب المقرر الصاا المعني بتشاااا ال الرق المعاصاااارة عع قلقه البالغ إ اء ات  -45
إلى حاالت    االن باط في أماكع عم  تابعق للقناع الصاا. وأشار أ  اا  أو النوع العس ري لظرض الرقابق

في ذلك حاالت ذات طابع  بما  مع الترهيب والم ااا قق تعرض لها عمال على أيدي بعض  ااباط الجيش،
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بالتعرض للسااااااااتغلل  متزايداا   اا وأعرب كذلك عع قلقه ألن الم ااااااااتغليع بالجنس يواجهون خنر .  ( 64) جنسااااااااي
 ير منت مق، دون الحصاااول على دعم اقتصاااادي   أو  وساااوء المعاملق باإل اااافق إلى العم  لسااااعات طويلق

 .( 65) واجتماعي مع الح ومق ألن االشتغال بالجنس  ير قانوني في البلد

 الحق في الضمان االجتماعي -9 

القل  إ اء عاد  وجود خنم توفر ال ااااااااااااااماان االجتمااعي أعرب فري  األمم المتحادة القنري عع   -46
 .( 66) عع عد  وجود خنق للحما ق مع البنالق في البلد للعامليع في القناع  ير الرسمي الواسع، ف لا 

 الحق في مستوى معيشي الئق -10 

 مع تثار أسااوأ  2022 عا  كانت تعاني في النكا سااري أشااار فري  األمم المتحدة القنري إلى أن  -47
أ مق اقتصااااااااااااد ق منذ اساااااااااااتقللها. فقد كان للت اااااااااااصم المظرط، وانقناعات التيار الكهربائي، ونق  الوقود 

في ذلااك التعليم   بمااا  والغااا ، وانهيااار إماادادات األدويااق واأل ااذ ااق، أثر خنير على العااديااد مع القناااعااات،
لحقوق اإلنساان عع قلقها ألن األ مق وأعربت المظو اق السااميق .  ( 67) والصدمات األسااسايق والساظر والصاناعق

لمع م السريلنكييع. وحثت الح ومق على الدخول في حوار   االقتصاد ق الحادة جعلت الحياة اليوميق كظاحاا 
 هاادف مع جميع قنااعاات المجتمع للتصاااااااااااااادي للتحاد اات االجتماا ياق واالقتصاااااااااااااااد اق التي يواجههاا النااس،

 .( 68) ي تقوض حقوق اإلنسانسيما الظنات ال  يظق والمهم ق، والت  وال

وبينما ساااالمت المظو ااااق الساااااميق لحقوق اإلنسااااان بالكم الكبير مع األرا ااااي التي   ااااغلها الجيش  - 48
والتي أعيدت إلى السااا ان حتى اتن، فمنها أعربت عع القل  ألن بعض عمليات االساااترداد كانت جزئيق فقم،  

مح بالوصااول إلى المساااكع ولكع ليس إلى موارد   عع  الع س بالع س. وأعربت أ  اااا  أو  سااب  ال يش حيث سااُ
 . ( 69) القل  إ اء عمليات االستيلء الجديدة على األرا ي و يرها مع المسائ  المثيرة للجدل المتعلقق باألرا ي 

والحظ المقرر الصااااا المعني  تعزيز الح يقاااق والعااادالاااق والجبر و اااااااااااااامااااناااات عاااد  التكرار أن  -49
توث   لم أنها كما  اع اساتراتيجيق لرسام خرائم األرا اي المحتلق واإلفراج عنها،تنظذ التوصايق  و  لم  الح ومق

 .( 70) تن ئ لجنق لارا ي ولم األرا ي التي   غلها الجيش

سايما الحقوق االقتصااد ق   وال وأعربت الصبيرة المساتقلق المعنيق بالديون الصارجيق وحقوق اإلنساان، -50
ء التدا ير الح وميق الراميق إلى إعادة كي لق الم ساااااااااااساااااااااااات العاملق في  واالجتما يق والثقاييق، عع القل  إ ا
قااد ي ثر على إعمااال الحقوق االجتمااا يااق واالقتصااااااااااااااااد ااق والثقاااييااق   ممااا  مجاااالت الكهرباااء والوقود والمياااه،
 .( 71) مع خلل األخذ بصيغق النظم والكهرباء ألصحاب الحقوق، وذلك مثلا 

 الحق في الصحة -11 

لصبيرة المسااااااتقلق المعنيق بالديون الصارجيق وحقوق اإلنسااااااان، وخاصااااااق الحقوق االقتصاااااااد ق أعربت ا  - 51
 . ( 72) لقناع الصحق   2017 عا   واالجتما يق والثقاييق، عع القل  إ اء التراجع المسج  في مصصصات ميزانيق 

جائحق واجهت عدة موجات مع   النكا سااري وشااددت المظو ااق الساااميق لحقوق اإلنسااان على أن  -52
على   وشااااادد فري  األمم المتحدة القنري أ  ااااااا .  ( 73) كان له تتثير على الصاااااحق العامق ما ، وهو19-كوفيد

الحاجق إلى تعزيز  رامج الصااااااااحق العامق، التي  ااااااااعظت أثناء الجائحق، مع أج  تجديد التدخلت الوقائيق 
إلعاقق واألشااصاا المصااا ون المسااتهدفق السااابقق للوصااول إلى أ ااعف الظنات، بمع فيهم األشااصاا ذوو ا

 -على الحاجق إلى تعزيز الصدمات النظساااااايق  بظيروس نق  المناعق الب ااااااريق وكبار السااااااع. وشاااااادد أ  اااااااا 
االجتما يق المقدمق إلى النساااااااااء قب  الوالدة وبعدها وإلى ال ااااااااباب والناجيع مع العنف الجنساااااااااني. والحظ  

 .( 74) ق قد تعنلت خلل الجائحق واأل مق االقتصاد قكذلك أن العديد مع خدمات الصحق الجنسيق واإلنجا ي 
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وشااددت لجنق حقوق النظ  على  اارورة معالجق التظاوتات اإلقليميق في مجال الرعا ق الصااحيق   -53
و يادة عدد المدارس، وخصاوصااا في المناط  الريةيق والنائيق  وتث يف المتصصاصايع في المياديع التي تق  

 .( 75) مجال خدمات الصحق العقليق والجنسيق واإلنجا يقسيما في  وال فيها القدرات،

 الحق في التعليم -12 

أعربت الصبيرة المسااااااااتقلق المعنيق بالديون الصارجيق وحقوق اإلنسااااااااان، وخاصااااااااق الحقوق االقتصاااااااااد ق  - 54
 . ( 76) لقناع التعليم   2017 عا    واالجتما يق والثقاييق، عع القل  إ اء التراجع المسج  في مصصصات ميزانيق 

والح ت لجنق حقوق النظ  وجود تظاوتات إقليميق في الهياك  األسااااااااااااسااااااااااايق المدرسااااااااااايق ونو يق  -55
التدريس، وسالنت ال اوء في الوقت نظساه على الحاجق إلى معالجق ارتظاع معدل التسارب مع المدارس في  

 .( 77) بجميع اللغاتالمناط  الريةيق وإلى توفير مو ظيع م هليع في المدارس مع أج  تعليم جيد 

 2020وأعرب فري  األمم المتحاادة القنري عع قلقااه إ اء اإل لق المنول للماادارس في عااامي   -56
أدى إلى تظاقم أ مق التعلم الموجودة أصااااااااااالا وإلى توسااااااااااايع التظاوتات في التعلم  يع النبقات   مما  ،2021و

 .( 78) االجتما يق واالقتصاد ق وبيع الظتيات والظتيان

 الحقوق الثقافية -13 

أعربت المظو اااااااق السااااااااميق عع قلقها إ اء المنحى الذي أخذته النزاعات على األرا اااااااي المتعلقق  -57
أدى إلى توترات جاديادة مع جمااعاات األقلياات في المقااطعاق   مماا  حماا اق الغااباات، أو  بحظظ التراا البوذي

لى اساااااااتصدا  األرا اااااااي في هذه ال ااااااارقيق. وعلى وجه الصصاااااااوا، أدت القيود التي فر اااااااتها الح ومق ع
 .( 79) المناط  إلى مصاوف في صظوف جماعات األقليات مع حدوا تغيير في الم هد الد مغرافي للمننقق

 التنمية، والبيئة، واألعمال التجارية، وحقوق اإلنسان -14 

، في     النكا  ساااااااااااري أعرب بعض الصبراء المساااااااااااتقليع عع الجزع إ اء االنهيار االقتصاااااااااااادي في   - 58
االرتظاع ال ياسااي لمعدل الت ااصم، وارتظاع أسااعار الساالع األساااساايق، وأ مق الوقود التي ت اا  الحركق. والح وا  

عندما تبي ع أن ساداد الديون هو    2019 عا    أن م ا لق األ مق االقتصااد ق وأ مق الديون المتصااعدة ُأثيرت في 
 ير المدروساق، مث  التصةي اات ال اريبيق   اإلنظاق األكبر في البلد بعد سالسالق مع اإلصالحات االقتصااد ق 

وخدمق الديع. وحثوا على  رورة ت افر الجهود العالميق للتصدي للنهيار، ليس فقم مع الوكاالت اإلنسانيق،  
 . ( 80) مع الم سسات الماليق الدوليق والمقر يع مع القناع الصاا والبلدان األخرى  ولكع أ  اا 

يق بالديون الصارجيق وحقوق اإلنساان، وخاصاق الحقوق االقتصااد ق والح ت الصبيرة المساتقلق المعن  -59
لتعزيز   النكا ساري واالجتما يق والثقاييق، أن حقوق اإلنساان  جب أن تكون في صاميم التدا ير التي تتصذها  

ألثر   تجر تقييماا  لم  النكا ساري النمو االقتصاادي ال اام  للجميع، وأعربت في الوقت نظساه عع األساف ألن 
أدى إلى ارتظاع كبير  مما حات االقتصااااد ق الراميق إلى خظض العجز المالي على حقوق اإلنساااان،اإلصااال

على سااد الظجوة  وحثت الح ومق أ  اااا .  ( 81) في معدل  ااريبق ال يمق الم ااافق وأث ر على سااب   يش النساااء
 .( 82) القانونيق في مجال التهرب ال ريبي و س  األموال

وأعربت لجنق حقوق النظ  عع قلقها إ اء اساااااتمرار األثر السااااالبي لاعمال التجاريق والصاااااناعات  -60
صااناعات البناء والمنسااوجات   وفي في ذلك في مزارع ال اااي بما  المحليق واألجنبيق الصاصااق على األطظال،

 لاعمال التجاريق المحليق واألجنبيق، حتى  وا ااحاا   تن يمياا   إطاراا  النكا سااري . وأوصاات بتن ت ااع والسااياحق
على حقوق اإلنساان  وتن م حملت تساتهدف تو يق قناع الساياحق وعامق الجمهور  ت ثر أن انتها سالباا  ال

 .( 83) بمنع االستغلل الجنسي لاطظال
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 فئات محددة أو  حقوق أشخاص محددين -باء 

 النساء -1 

أعرب فري  األمم المتحدة القنري عع أسااااااظه لبمء التقد  المحر  في حما ق حقوق المرأة، وهو أمر  - 61
ُ عزى إلى حااد كبير إلى المعااايير االجتمااا يااق المتعلقااق بااالنوع االجتماااعي  وانصظاااض تمثياا  المرأة في المواقع 

 حول دون  ما   المائق مع النواب في البرلمان،   في   6ال ياد ق في القناع الرساامي، حيث ت اا   النساااء أق  مع 
 ( 84) مساهمتها في دفع مسار التحول  ونق  االستثمار في جهود تحقي  المساواة  يع الجنسيع وتم يع المرأة 

وأعربت الصبيرة المسااتقلق المعنيق بالديون الصارجيق وحقوق اإلنسااان، وخاصااق الحقوق االقتصاااد ق  -62
  على المقتر اااااااااايع،   ع الجزع ألن ن ا  التموي  البالغ الصااااااااااغر  مارس  ااااااااااغوطاا واالجتما يق والثقاييق، ع

العنف النظسااي والبدني ويتعر ااع ل ااغوط مع أج  تقد م وخدمات    ساايما النساااء، اللتي يواجهع أحياناا  وال
لي الديون. وتظيد تقارير بتن بعض المقتر ات  لغ  هع األمر إلى حد عرض  يع   جنسيقو مع جانب محصِ 

 .( 85) ع لسداد القروضكليته

وأعرب الظري  العااما  المعني بااالحتجاا  التعسااااااااااااااظي عع قلقاه مع أن كي ا  مرف  ميثساااااااااااااايظاانااا   -63
في المائق مع النسااااء  90سااايما أن  ال  ظي باأل راض التي ُأن ااائ مع أجلها، ال  للحتجا  في  انغوداويل

 ير قااادر على توفير الاادعم الااذي   اجتمااا يااق وأن المرف   -المحتجزات هناااك  عااانيع مع إعاااقااق نظساااااااااااااايااق  
تساااامح للنزالء بالمغادرة، فمن المرف  أشاااابه بسااااجع  ال كانت إدارة المرف  لما   حتجنه. وباإل ااااافق إلى ذلك،
 .( 86) منه  بينق مناسبق للتدريب المهني

 جداا  يزال منصظ ااااا  ال وأعرب فري  األمم المتحدة القنري عع أساااظه ألن التمثي  الساااياساااي للمرأة  -64
  في الماائاق في  5,3المقااطعاات، حياث انصظض تمثيا  المرأة في البرلماان إلى   وفي  على الصااااااااااااااعياد الوطني

، وأشاااااااار إلى أن ذلك يرجع إلى الن م الساااااااياسااااااايق التي تكرس تظوق الرج  واساااااااتمرار المعايير 2020 عا 
 .( 87) االجتما يق التمييزيق

ع عد  وجود ت اااااريع   رس مبدأ األجر المتسااااااوي وأعرب فري  األمم المتحدة القنري عع قلقه م -65
عع العما  المتساااااااااااااااوي ال يماق وين  على ح ر التمييز في التو يف، في الوقات الاذي تظياد التقاارير باتن  

 .( 88) 2020 عا  مع في المائق اعتباراا  24الظجوة في األجور  يع الجنسيع  لغت 

تعاني مع  النكا سااااااااري على أن المرأة في   المعتقد أو  وشاااااااادد المقرر الصاا المعني بحريق الديع -66
دينيق، وتتعرض لصنر اإليذاء المزدوج على الصاااااااااعيديع المجتمعي وال اااااااااصصاااااااااي   -أعمال عدائيق عرقيق  

بسااابب البنيق االجتما يق والساااياساااات الح وميق التي تكرس تظوق الرج . وأشاااار على وجه الصصاااوا إلى 
رع وُمنعع مع العم  في الوكاالت الح وميق وال اركات أن العديد مع المسالمات تعر اع للم اا قق في ال اا

 .( 89) الصاصق إذا كع يرتديع الحجاب، حتى وإن كانت وجوههع م  وفق

 األطفال -2 

، م ااااااايرة أعربت لجنق حقوق النظ  عع بالغ القل  إ اء اساااااااتغلل األطظال واالعتداء عليهم جنساااااااياا  - 67
المواد اإلباحيق، وإلى و واج األطظال، واالسااتغلل الجنسااي للظتيان في   وجه خاا إلى اسااتغلل األطظال في  

ساياق الساياحق، والعنف الجنسااني  اد الظتيات. وأشاارت إلى العدد الكبير مع الق اا ا المتعلقق بانتهاك حقوق  
 ق،األطظال في    اساااااااااااتمرار اإلفلت مع العقاب، وإلى المدة النويلق التي تساااااااااااتغرقها اإلجراءات الق اااااااااااائي 

عع قلقها إ اء الصلم  يع هذه الجرائم واالتجار وحيال الظجوة  وأعربت أ  اااااااااااا .  ( 90) ي دي إلى إعادة اإليذاء  مما 
 . ( 91)  تجريم جميع األفعال التي ُتصنَّف  مع هذه الظنق مع الجرائم   يتعل   ييما تزال قائمق   ال  التي 
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العدد الكبير مع األطظال الناشاااانيع اقتصاااااد اا،  وأعربت لجنق حقوق النظ  عع بالغ االن ااااغال إ اء   - 68
قناعات الزراعق والتعديع والبناء والتصاااااانيع   وفي   وي اااااام  ذلك الباعق المتجوليع والعامليع في الصدمق المنزليق 

 . ( 92) والنق  والصيد، وحيال التقارير التي تتحدا عع االتجار باألطظال الستغللهم في العم  المنزلي القسري 

عع قلقها ألن العديد مع األشااااااااااااااصاا الذيع جندوا األطظال    لجنق حقوق النظ  أ  اااااااااااااااا   وأعربت -69
ساااايما القادة شاااابه العساااا رييع،   وال  الوا يتمتعون باإلفلت مع العقاب، ما واسااااتصدموهم أثناء النزاع المساااالح
 .( 93) عاا يزال مرتظ ال أثناء النزاع األشصاا الذيع كانوا أطظاالا  أو وألن عدد األطظال المظقوديع

سيما إ اء االنصظاض  وال  وأعربت لجنق حقوق النظ  كذلك عع قلقها إ اء  روف ق اء األحداا، -70
مع المحاكم المصتصااااق   ال ااااديد في سااااع المساااا وليق الجنائيق، المحدد في ثماني ساااانوات  والعدد القلي  جداا 

ت وطنيق تكظ  لاطظال الح  في  بق ااااااا ا األحداا، وانعدا  النهوج الملئمق لاطظال  وعد  وجود ت ااااااريعا
 .( 94) التمثي  القانوني

وأعرب الظري  العام  المعني باالحتجا  التعسااااظي عع قلقه إ اء اسااااتصدا  الم سااااسااااات التي تح   -71
مع اساااااتصدامها كح  الملذ األخير. والحظ أن أكثر   مح  الساااااجع كصيار أسااااااساااااي الحتجا  األطظال  دالا 

لبوا جريتهم وأودعوا في   عاماا   18ان تق  أعمارهم عع  مع الظتيات والظتي  14 000 مع م سااااااااسااااااااق   371سااااااااُ
 .( 95) النكا سري لرعا ق األطظال في جميع أنحاء 

وأعرب الظري  العااما  المعني بااالحتجاا  التعسااااااااااااااظي عع باالغ قلقاه إ اء االدعااءات التي تظياد باتن   -72
ساايما في المراكز التي تعاني  وال نسااي،األطظال المحتجزيع في دور الرعا ق تعر ااوا لل اارب واالعتداء الج

أي مباد  توجيهيق وا ااااااااحق   وال يتل  المو ظون التدريب المناسااااااااب لم  مع نق  المو ظيع والموارد، حيث
 .( 96) ب تن األساليب التتديبيق المناسبق لاطظال الصا عيع لرعايتهم

 كبار السن -3 

لديهم شااوا   تتعل    المعاصاارة أن العمال األكبر سااناا الحظ المقرر الصاا المعني بتشاا ال الرق  -73
ساايما في المزارع، حيث تتجاو  أعمار  البيق  وال ب روف تو يظهم، بع ااها  صاا  إلى حد العم  القسااري،

، على الر م  و ائف مرهقق  دنياا   . وأشااااااااااار إلى أن ه الء العمال ي دون يومياا عاماا  50العامليع في القناع 
  ظي مع الرعا ق الصاااااااحيق والحما ق االجتما يق، ودون التمتع بمجا ة   ما  ل علىمع سااااااانهم، دون الحصاااااااو 

 .( 97) إجا ة مدفوعق األجر أو مر يق

 األشخاص ذوو اإلعاقة -4 

أعرب فري  األمم المتحادة القنري عع االن ااااااااااااااغاال مع أن األشااااااااااااااصااا ذوي اإلعااقاق يواجهون  -74
سياسات وممارسات تعز  وتحمي حقهم في االندماج في   تحد ات كبيرة في حياتهم اليوميق ن راا لعد  وجود

الحصااااول على خدمات الرعا ق الصااااحيق   وفي المجتمع المحلي، وحقهم في الدراسااااق في ن ا  التعليم العا ،
أن الدولق ليس لديها ن ا   م  ع مع ت اااااااااااصي    واالجتما يق الجيدة في الوقت المناساااااااااااب. والحظ أ  ااااااااااااا 

 .( 98) التدخ  في الوقت المناسب اإلعاقات في مرحلق مب رة ومع

وأثاار الظري  العااما  المعني بااالحتجاا  التعساااااااااااااظي شاااااااااااااوا ا  ب ااااااااااااااتن تزاياد حااالت إياداع األفراد في   - 75
  ااا    مما   م ااا لق تتعل  بالصاااحق العقليق،  أو   المسااات اااةيات ومراف  العلج على أسااااس إعاقق نظسااايق اجتما يق 

يق واالجتما يق بالتعرض لسالب حريتهم لظترات طويلق دون مصاطر جسايمق على األشاصاا ذوي اإلعاقات النظسا 
 . ( 99) أن يتم نوا مع التماس إعادة الن ر في مدى امتثال قرار اإليداع لمعايير المعقوليق والتناسب وال رورة 
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 األقليات -5 

أعرب المقرر الصاا المعني بحريق التجمع الساااااالمي وتكويع جم يات عع بالغ قلقه إ اء التمييز   -76
في ذلك اساتصدا  لغق مهينق  بما  لمنهجي الذي تواجهه األقليات اإلثنيق والدينيق، والذي  تخذ أشا االا عديدة،ا

مع قب  مسااااا وليع رييعي المساااااتوى  وعد  المسااااااواة  يع الجميع أما  القانون  وتقاعس ال ااااارطق  وحملت  
 .( 100) خارجها أو الت هير مع خلل وسائ  اإلعل   وخناب الكراكيق، سواء عبر اإلنترنت

المعتقد على أن التوترات العرقيق والدينيق  أو وشاااااادد المقرر الصاا السااااااا   المعني بحريق الديع -77
تتنلب اتصاذ إجراءات عاجلق مع جانب الساااااالنات، في أعقاب تظجيرات عيد   النكا سااااااري المتصاااااااعدة في  

تلهاا مع عنف  وماا  المجتمعاات العرقياق والادينياقالظصااااااااااااااح المميتاق التي أفر ت حاالاق مع انعادا  الثقاق  يع  
ويساور المظو ق .  ( 102) وأعرب فري  األمم المتحدة الُقنري عع شوا   مماثلق. ( 101) 2019 عا   جماعي في

ساايما حيال الهجمات العديدة التي شاانتها جماعات  وذ ق  وال الساااميق قل  بالغ إ اء تظاقم التوترات النائةيق،
في ذلك الجاليق اإلساااااالميق والمساااااايحيون  بما الدينيق، أو الجنساااااايق أو مت ااااااددة اسااااااتهدفت األقليات الثقاييق

 .( 103) اإلنجيليون 

 جو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينالمثليات والمثليون ومزدو  -6 

أعربت اللجنق المعنيق بالق اااااااء على التمييز  ااااااد المرأة عع قلقها إ اء تجريم الن اااااااط الجنسااااااي  -78
كالديرا،  -، وخلصااات إلى أن البلد قد انتهك حقوق رو انا فلمر النكا ساااري المثلي في قانون العقوبات في  

وناشاانق بار ة في مجال الدفاع عع حقوق المثليات والمثلييع ومزدوجي المي  الجنسااي ومغايري وهي مثليق  
 .( 104) الهويق الجنسانيق وحاملي صظات الجنسيع تعر ت للتمييز والتهديد واإليذاء

يتعر ااااون بصااااظق   والحظ المقرر الصاا المعني بتشاااا ال الرق المعاصاااارة أن المتحوليع جنسااااياا  -79
 .( 105) الوصم  يع الم تغليع بالجنس مع جميع الهويات الجنسانيق والميول الجنسيقخاصق للتمييز و 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -7 

تنظذ  لم النكا سااااااااري رأت اللجنق المعنيق بحما ق حقوق جميع العمال المهاجريع وأفراد أساااااااارهم أن  -80
ك التعديلت الت ااري يق، ل اامان ح  جميع العمال في ذل بما توصاايق اللجنق باتصاذ جميع التدا ير الل مق،

المهاجريع، بمع فيهم أولنك الذيع هم في و اع  ير قانوني، في الم ااركق في األن انق النقا يق واالن اما  
 .( 106) إلى النقابات بحريق

والحظ الظري  العام  المعني باالحتجا  التعسااااااااااااظي ال روف المزريق في مرف  ميريهانا الحتجا    -81
 سااتوفي على اإلطلق ال ااروط الل مق الحتجا  األشااصاا لظترات طويلق ويعاني مع  ال هاجريع، الذيالم

 .( 107) م  لق االكت اظ

وأعرب فري  األمم المتحدة القنري عع القل  مع أن إطار حما ق ملتمساااااي اللجوء واللجنيع في   -82
يعات الوطنيق. ونتيجق لذلك، الحظ   سااااتند إلى أي أساااااس في الت اااار  ال يتساااام باله اااااشااااق ألنه  النكا سااااري 

الظري  أن المهاجريع واللجنيع  ظتقرون إلى فرا الحصاااول على األرا اااي والسااا ع وساااب  ال يش والمياه 
 قدرون   وال المدنيق أو   م نهم الحصااول على الوثائ  ال ااصصاايق ال  بعض الحاالت وفي  والمراف  الصااحيق.

 .( 108) ة إلى الوطع وإعادة اإلدماج عي  جهود اإلعاد مما  على استعادة جنسيتهم،
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 المشردون داخلياا  -8 

ال يزال المقرر الصاا المعني  تعزيز الح يقق والعدالق والجبر و ااااااااااامانات عد  التكرار   اااااااااااعر  -83
، على تالف األشاااااصاا الذيع شاااااردوا داخلياا   كبيراا  يزال ي ثر تتثيراا  ال  بالقل  ألن احتلل الجيش لارا اااااي

ات. وأشاااااااااااااااااار إلى أن هاااذا االحتلل  حول دون عودتهم  ويحرمهم مع نيااا  التعليم  وكثير منهم عااادة مر 
والحصول على العم  والصرف الصحي وسب  ال يش وممارسق حقوق التصويت  ويعرِ  هم للم ا قق مع 

 .( 109) قب  المجتمعات الم يظق
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