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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٨

جتميع بشأن مايل
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااام والتقري اار عم ا لاع للمضلوم ااا ال اوارو ق ااارير ه ئ ااا املضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ا ال اال  ،وهااو مقاادم ش ا مااوج
ق داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()٢( )١
اإلنسان
 -٢أنواائش شااضق حقااوق اإلنسااان واحلماي ا عااام  ٢٠١٣ابعتقارهااا عن اراً مااأل عنا اار
بضث ا ا ا م ا ا املتة ااد املت امل ا ا املتض اادو ا بض اااو لتةق ااح االس ااتقرار م ا اايل وق اادمش الو ااضق
()٣
املساعد التقن إىل مايل عد جماال  ،مبا لك جمال ض ي املؤسسا
 -٣وأشاااو يريااح ا ما املتةااد القبااري بتضاااون مااايل مااع اصقاام املسااتق املضا الا حقااوق
اإلنسااان مااايل ،الااذي أجاارر سااقع لبرا إىل القلااد اام أن ال ريااح القباري أعاار عاأل أسا
إطار اإلجراتا اصا الذيأل أبدوا ر قته
إلات قل التضاون مع امل ل ني اآلخريأل بوالب
()4
لبر القلد
 -4وأو ااش الل ن ا املضن ا ابلقلااات علااى التم ا مااد امل ارأ ن ضتمااد مااايل خب ا عم ا
()٥
وطن رابع السنوا بوأن ن ذ املالحظا اصتام ا خم ال اور عأل الل ن
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()٦

 -٥أشااار ال ريااح القبااري إىل أن قااانون إنوااات املؤسس ا الوطن ا حلقااوق اإلنسااان اعتمااد
عام  ٢٠١٦وإىل أن م وما ا ما املتةاد الساام حلقاوق اإلنساان وعماش الضمل ا الرام ا إىل
ض ي لك املؤسس ( )7وش ع اصقم املستق املض ال حقوق اإلنسان مايل الل ن الوطن
حلقوق اإلنسان علاى الوارويف املسااعل اللاروري العتماوهاا ماأل ققا الل نا ال رع ا لالعتمااو
التابضا لل نا التنسا ح الدول ا للمؤسسااا الوطن ا حلقااوق اإلنسااان (الا أ ااقةش ضاار ابسا
()٨
التةالف الضاملل للمؤسسا الوطن حلقوق اإلنسان)
 -٦ورحب يريح ا م املتةد القبري ابعتماو الس اسا الوطن ا حلقاوق اإلنساان والس اسا
الوطن للضدال االنتقال  ،وخب الضم املنقثقتني عنهما ،عام  ،٢٠١٦وإبنوات ولار حقوق
()9
اإلنسان وإ الح مؤسسا الدول عام ٢٠١7
 -7وأشااار ا مااني الضااام إىل أن االنتهااات مااأل إنوااات الساالبا املؤقت ا املناااطح الواامال
يو  ،ر التأخما املت رر  ،خبو أوىل حنو استضاو سلب الدول وبسابها ادرا اً لاك
املناااطح( )١٠اام أن امل اسااب ال ا آلققااش حاال اآلن مسااار السااالم واالسااتقرار مااايل
ا بضااد إىل مرحلا ال رجضا ي هااا وحا ا مااني الضااام ااع أ ااةا امل االة مااايل علااى
مل اااع جها ااووه والتضا اااون سا ااأل ن ا ا ما ااأل أج ا ا التن ا اذ الس ا اريع وال ام ا ا ال ا اااق السا ااالم
()١١
وامل احل
 -٨وأشااار ا مااني الضااام إىل وجااو ض يا التاادابم املؤقتا إب ااالحا مؤسسا أطااول أجاالً
شااامل
واام مراجض ا الدسااتور وأشااار أيل ااً إىل ماارور مضا ا مسااأل عاادم وجااوو اس اةا
إل ااالح قبااايف ا مااأل ه ااداً لنا يف سااالح املقااا لني و ساارمه وإعاااو هها له وإوماااجه وإعاااو
()١٢
ع أحنات القلد
و قوا الديايف وا مأل املال
 -9وأو ااى ا مااني الضااام ن ساات د ا طارا املوقضا علااى اال اااق مااأل الا خ الااذي ولااد
إنوات السلبا املؤقت إلعاو إرسات مؤسساا شاامل وخاماض للمسااتل وبساة سالب الدولا
ع أحنات القلد مأل جديد ،بساق منهاا إعااو إرساات سا او القاانون و اويم ا ماأل واصادما
االجتماع ا ا ا ساسا ا للسا ا ان واملس اااعد إنض ااا االقت اااو ابل اال ،ب اادتاً ابإلسا ارايف بتسا ا م
()١٣
وورب خمتلب إقل مل ك دال و ق تو

رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة وقااوق اإلنسااانر مااع مراناااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطانات
 -1املساواة وندم التمييا

()١4

 -١٠كاارر الل نا املضن ا ابلقلااات علااى التم ا مااد املارأ اإلعارا عااأل قلقهااا مااأل اسااتمرار
املمارسا والتقال د الثقاي اللار واملواقف ال رس سلب الرج والقوالاب النمب ا التم يا
()١٥
املتضلق ووار ومسؤول ا املرأ والرج اجملتمع و ا سر
2
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 -١١وأعربش الل ن عأل قلقها القالغ ن ا مض الوطن ا حاذيش ا ح اام التقدم ا املتضلقا
قوق املرأ ال كانش قد أورجاش املوارويف ا ويل لقاانون ا حاوال الوص ا وا سار املانق
أثن ااات مرحلا ا قرات ا ا الثان ا ا بس ااقب اللا ا وجل الا ا ضرم ااش ااا م ااأل جان ااب ا ماع ااا الدين ا ا
وابايِظ ونت لذلك ،يتلمأل القانون املضتمد أح اماً ي عديد  ،مباا لاك ي ماا يتضلاح
ابإلرث واخ ااتال احل ااد ا وز لس ااأل لوا ال ت ااا ع ااأل س ااأل لوا ال ت ااان ووي ااع مه اار للض ااروس
و ضاادو ال وجااا واشاةاجل طاعا الا و ( )١٦وأو ااش الل نا مااايل إبل ااات ااع ا ح ااام التم يا
الاوارو قااانون ا حاوال الوص ا وا ساار ن وسااأل قااانون شااام مل ايةا التم ا ن والواارويف
مناقوا عام م توح وشامل لل م ع ،و وع الربملان ني مه إجرات إ الح قانوين شام مأل
أج آلق اح املسااوا ال ضل ا باني املارأ والرجا ( )١7وشا ضش الل نا أيلااً علاى إجارات مناقواا
عام م توح وشاامل لل م اع بواأن ناويف الت اسام ي ماا يت ا ابلقاوانني واملمارساا اإلساالم
()١٨
املتضلق اب سر ملنع ربير التم مد املرأ ابس الديأل
 -2التنمية والبيية واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -١٢أشار ال ريح القبري إىل اختا مقاور لتةديد و رمي الوركا الدول ا الا بقاح طوعااً
أح ااام الق ااانون املتضل ااح بتص ا ح ا وا ا للم ارأ (م ااا ال يق ا ع ااأل  ٣٠املاا ا م ااأل
()١9
الواااف) القبايف اصاص مايل
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()٢٠

م ا ااايل ي م ا ااا يتضل ا ااح
 -١٣أك ا ااد اصق ا اام املس ا ااتق  ،ع ا ااام  ،٢٠١٦ضق ا ااد الوم ا ااع ا م ا ا
اب ماعااا املتبري ا  ،وعاااول أبضاااو املتضاادو حاادوو القلااد وشاادو علااى ماارور أن يضما اجملتمااع
()٢١
الدويل وبلدان املنبق على لبو أوا ر التضاون مأل أج الن اح م اية اإلرها
 -١4وأش ااار اصق اام املس ااتق
حلقااوق اإلنسااان اللااش حاااال
واحت ااال اام ق ااانوين وا ت ااا
س
الوحد القلاا املتص

ااد بت ااورجل القا اوا ا من ا ا انتهاك ااا
إىل وروو مضلوم ااا
إعاادام ضس ا ل ومضامل ا اام إنسااان ومه ن ا وأعمااال ضااذيب
س ا اق عمل ااا م اية ا اإلره ااا ( )٢٢و ك اار أن و ا
()٢٣
ت آياقاً جديد جمال م اية اإلرها

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

()٢4

ع ااام  ،٢٠١٦أع اار اصق اام املس ااتق ع ااأل قلق ا إلات اادهور الوم ااع ا م ا
-١٥
دهوراً شديداً ا عدو ا ما اإلرهاب و م املت ايئ أقال موب وس و و او

م ااايل

()٢٥

الاايل ماايل هاا لل ايا
 -١٦و عام  ،٢٠١7أشار اصقم املستق إىل أن الوماع ا ما
نت ا النااداليف مواجهااا قا لا بااني ا ماعااا الا وقضااش ا اااق السااالم وأشااار أيلااً إىل أن
()٢٦
انضدام الثق بني ا طرا املوقض أور إىل هخر ن ذ ا اق السالم
 -١7وأعاار اصقاام املسااتق عااأل قلق ا إلات احللااور اام ال ااا لق اوا ا مااأل املال ا خااار
ابماااكو واملاادن الرا سا وقااال إن هااذا احللااور اللااض ف لقاوا ا مااأل ،يلاالً عااأل ال قاار وعاادم
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املساوا  ،يوير مناخااً مالامااً لهرهاا
()٢7
شام وكلل ملسأل ا مأل

وأو اى ن يسااعد اجملتماع الادويل ماايل علاى إاااو حا

 -١٨و ع ااام  ،٢٠١7أش ااار ا م ااني الض ااام إىل أن حالا ا البا اوار م اادو إىل  ٣١وا اريأل
()٢٨
ا ول/أكتوبر
 -١9وأشااار اصقاام املسااتق إىل ايااد أعمااال الضنااف الا ر قهااا ا ماعااا املتبريا حااح
املاادن ني وأع اار ع ااأل قلق ا إلات اس ااتمرار عمل ااا االختب ااا واالخت ااات القس ااري املنس ااوب إىل
ا ماعااا املساالة املناااطح الواامال ( )٢9وأعاار عااأل أس ا إلات ايااد نقاااجل الت ت ا ا ال ا
ق مه ااا ا ماع ااا املس االة واملنو ااق عل ااى جوان ااب الب اارق و اي ااد ا م ااا ال ا و اانها عل ااى
()٣٠
املسايريأل ،مبا لك سرق املركقا واستهدا الضاملني اجملال اإلنساين
 -٢٠وأعاار اصقاام املسااتق عااأل قلقا إلات شااضور السا ان ابنضاادام ا مااأل يض ا الدولا عااأل
مح ااايته ح ا ا اه ااور اع ااا ال ااديايف ال ااذان ووي ااع بضا ا ا ح ااان السا ا ان املتل اارريأل إىل
الل ااوت إىل ا ماعااا ا هاوي ا طلق ااً للةماي ا ( )٣١وأع اار عااأل قلق ا أيل ااً إلات الن اعااا ال ا
نواب ي مااا بااني الققااا وواخا القق لا الواحااد والا وا ةديااداً لضمل ا السااالم( )٣٢وأشااار
إىل املضلوما ال د بوقويف حواوث خبم وأعمال انتقام و او را باني ققااا يواتق أ اا
()٣٥
دع ا ما اإلرهاب ( ،)٣٣وأو ى إبجرات آلق قا ( )٣4ومبوا ل عقد منتدب امل احل
 -٢١وأعرب ااش بضث ا ا ا م ا ا املتةا ااد املت امل ا ا املتضا اادو ا بضا اااو لتةق ا ااح االسا ااتقرار ما ااايل
وم وم ا ا م ا املتةااد السااام حلقااوق اإلنسااان عااأل قلقهمااا إلات حاااال اإلعاادام إبج اراتا
موج ال وقضش إطار املواجها باني ا ماعاا املسالة واملل وا ا وإلات قااعس القاوا
املسا االة املال ا ا  ،بض ا ا احلا اااال  ،عا ااأل محاي ا ا الس ا ا ان( )٣٦وعا ااالو علا ااى لا ااك ،ا اات
()٣7
السلبا القلاا أي آلق ح هذ ا حداث
 -٢٢وأع اار اصق اام املس ااتق ع ااأل قلقا ا إلات اي ااد ع اادو ا يا اراو ابت ا ا يأل مبضا ا ل ع ااأل الض ااا
اصارجل لدر أجه ا مأل ماايل ولادر القاوا الدول ا وأعار عاأل قلقا أيلااً إلات اساتمرار
منع شضق حقوق اإلنسان واحلماي القضث مأل وخول املقاين التابضا اذيأل ال اانني علاى الار
()٣٨
مأل النداتا املت رر ال وجهها للسماح للوضق بدخول لك املقاين
 -٢٣وأشاار الل نا ال رع ا ملناع التضااذيب و ام مااأل مارو املضاملا أو الضقوبا القاسا أو
الالإنسااان أو امله ن ا إىل أن مض اادل االكتظ اااي مر ااع لل اي ا وإىل أن ه ااذ املو ا ل مت و ا
ااع مراك ا االحت ااال ال ا لارةااا يضلااى سااق املثااال ،ي ااوق عاادو نا الت سا أل ابماااكو املرك ا ي
قاادر الس ا أل االساات ضاب بنسااق  ٣٠٠املاا ا  ،ب ا إن هااذ النسااق ت اااول  4٠٠املاا ا
()٣9
هذا ال دو
الس ون ا خرر وقدمش الل ن ال رع و
 -٢4وأعربا ااش منظم ا ا ا م ا ا املتةا ااد للةب ا ا والضل ا ا والثقاي ا ا (ال ونس ا ا و) عا ااأل قلقها ااا إلات
ق ت ااو ع ااام ٢٠١٢
ا مااا ال ا اس ااتهديش ال اةاث الثق ااا وأش ا ال التضق اام الثقاي ا
و ك اار أن اجملتمض ااا ابل ا ا ق ااد أما اراراً جسا ا م م ااأل جا ارات ضم ااد اادمم املض ااا التار ا ا
()4٠
وا ماكأل املر قب بذاكر اجملتماع وحظار أشا ال التضقام واملمارساا الثقاي ا ا اما و ضب لهاا
وش ضش ال ونس و مايل على الضم  ،ابلتضاون مع م وم حقاوق اإلنساان ،علاى ض يا اإلطاار
القااانوين ل ال ا ااويم محاي ا أيل ا للااةاب ا مااا ال ا سااتهد ال اةاث الثقااا وأش ا ال
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التضقاام الثقاي ا ن وعلااى إنوااات ن ا وطن ا ضااج ابلثقاي ا للااةوي ال قااايف ا شااام لاادر ومااع
()4١
الس اسا واالسةا ا اإلمناا
 -2إقامة العدلر مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابر وسيادة القانون

()4٢

 -٢٥الحظااش القضث ا املت امل ا وم وم ا حق ااوق اإلنسااان أن إح اادر الضواق ااب النا ا ع ااأل
س بر ا ماعا املسلة على بض املناطح تمثا هارو املاوا ني اإلوارياني وأياراو القاوا
املسالة احل وم ا  ،وهاو ماا أور إىل حادوث ياراي إواري وعا ل سا بر ا ماعاا املسالة علاى
()4٣
لك املناطح
 -٢٦وأشار اصقم املستق إىل أن نق
()44
ال ضل للمةاك اإلقل م

املوارو املاوي والقوري يو

عااقاً كقاماً أماام القادر

 -٢7وأشار اصقم املستق أيلااً إىل أن "قلاا " قل اديني أو وين اني يقتاون الواؤون املدن ا
والقلاا والدين ويقاً ح ام الوريض اإلسالم بض املنااطح الا ال وجاد ي هاا سالبا
ا اااق السااالم علااى اختااا التاادابم
قلاااا علمان ا ( )4٥وحا اصقاام املسااتق ااع ا طارا
الاللم للمان طمأن الس ان ابل ني و اويم ا ماأل ا والساماح بضاوو السالبا احل وم ا
ااع أحنااات املنبق ا علااى النةااو املن ااوص عل ا ا اااق السااالم( )4٦وأو ااى أيل ااً ن يقاادم
جهووهااا الرام ا إىل بنااات قادر ا هااال
اجملتماع الادويل املساااعد املال ا والتقن ا لادع السالبا
()47
القلاال على الويات ابلت اما
 -٢٨و ك اار ال ري ااح القب ااري ،مض اارل إش ااار إىل إجا ارات فاكم ااا جناا ا ا ال ااة ب ااني
عاامل  ٢٠١٦و ،٢٠١7أنا ماارل قادم يااذكر م ايةا اإليااال ماأل الضقااا علااى ا اراا
()4٨
ال تورجل ار اهبا عنا ر اتبض لقوا الديايف وا مأل أو اعا مسلة
ا ر ا يو ا
 -٢9والحااا اصقاام املسااتق أن باادت فاكما أماااوو هاااب سااانو و وشاري
مرحل ا هام ا جمااال م اية ا اإليااال مااأل الضقااا والاارجالن متهمااان ابللاالويف قت ا ٢١
شص اً مأل أ ةا الققضا احلمارات الاذيأل اخت اوا عاام  )49(٢٠١٢ام أنا يالحاا أي
ق اادم س اام ال اادعاور القل اااا ا خ اارر املريوعا ا م ااد أيا اراو عسا ا ريني( )٥٠والح ااا ال ري ااح
()٥١
القبري أن فاكم سانو و ُعلقش بضد بلض أبم مأل بداها
 -٣٠و كاار اصقاام املسااتق أن القااانون الضسا ري ال تثا لللااماع الدول ا املتضلقا قااوق
اإلنس ااان ع اادو م ااأل اجمل اااال الرا سا ا ( )٥٢وأو ااى كا ا م ااأل اصق اام املس ااتق والل نا ا املضن ا ا
()٥٣
ابلقلات على التم مد املرأ ن ست م مايل عمل مراجض القانون الضس ري
 -٣١وأشااار اصقاام املسااتق إىل عاادم إح ارال أي قاادم بضااد ساام الاادعور ال ا ريضتهااا
ق تااو نس ااات وقض ااأل م ااة عمااال عن ااف جنس اال وال ا ال ال ااضوب م ااأل بُض ااد اب م ا
الوح د املصت ابلنظر هاذ القلااب وال اانا الوحاد القلااا املضن ا مب ايةا اإلرهاا
الداار القلدي الثالث ابماكو( )٥4وأو ى اصقام املساتق ن تصاذ السالبا املال ا ادابم
لتم ااني وحااد م اية ا اإلرهااا التابض ا للااداار القلدي ا الثالث ا مااأل الضم ا خااار الضا اام ب ا
()٥٥
ني اللةاب مأل التقامل وممارس حقه الضدال
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 -٣٢وأو ااش الل ن ا املضن ا ابلقلااات علااى التم ا مااد امل ارأ ن اانظ مااايل محااال وع ا
للقلااات علااى و ا النسااات الل اوان يل ااأن إىل نظااام الضدال ا ()٥٦ن و ن ا ح ااول اللااةاب
عل ااى الض ااال البا ا الو ااام وال اادع الن س اال  -االجتم اااعل( )٥7وأو ااى اصق اام املس ااتق ن
يوا اجملتمع الادويل قادمي املسااعد والادع املاال ني والتقن اني إلعانا ماةاب انتهاكاا حقاوق
()٥٨
اإلنسان
 -٣٣وأش ااار اصق اام املس ااتق إىل أن احل ااح
()٥9
الواقع

املس اااعد القانون ا اجملان ا ال يبق ااح عل ااى أرل

 -٣4وأعرب ااش بضث ا ا ا م ا ا املتةا ااد املت امل ا ا املتضا اادو ا بضا اااو لتةق ا ااح االسا ااتقرار ما ااايل
وم وما ا ما املتةااد السااام حلقااوق اإلنسااان عااأل أسا هما إلات قلا التاادابم املتصااذ لتةديااد
هويا ا م اار انتهاك ااا وع اااولا حق ااوق اإلنس ااان ومس اااتلته ع ااأل أيض ااا وأو ااش القضثا ا
وامل وم السلبا املصت ابلورويف يوراً آلق قا متسم ابمل داق  ،والتضااون ماع ا ئاا
الدول ا ا املضن ا ا  ،ونوا اار نتا اااا ها ااذ التةق قا ااا ( )٦٠و قا اادمي ا ااع ما ااأل يوا ااتق أ ا ا ار ق ا اوا
()٦١
انتهاكا وعاولا حلقوق اإلنسان إىل اباك املصت
 -٣٥و عااام  ،٢٠١٣أو ااش امل وم ا السااام ن نوااآ مااايل آل ا عدال ا انتقال ا ويق ااً
للقا ااانون الا اادويل حلقا ااوق اإلنس ا ااان با اادع ق ا ا ما ااأل م وم ا ا ا م ا ا املتةا ااد السا ااام حلق ا ااوق
اإلنسااان( )٦٢و عااام  ،٢٠١٦أعاار اصقاام املسااتق عااأل قلق ا إلات عاادم إج ارات أي مواااورا
وطن ا قق ا إنوااات ن ا احلق ق ا وامل اااحل ( )٦٣و عااام  ،٢٠١7رحااب اصقاام املسااتق ابلتقاادم
ابرل جمال الضدال االنتقال  ،وال س ما موت ض امل ا ب اإلقل م التابض لل ن الضدالا
واحلق ق ا وامل اااحل وباادت عمل ا اإلوالت ابلوااهاوا ( )٦4اام أن ا أعاار عااأل قلق ا إلات انضاادام
امل اوما ال أو إىل ض ني أعلات ن الضدال واحلق قا وامل ااحل  ،وشادو علاى
الو اي
()٦٥
مرور أن لع الل ن س اس ا ال تس بدينام أكرب وشدو اصقم املستق على مرور
ويد الل ن بدع قا وماايل مساتمر( )٦٦وأكاد اصقام املساتق أن إرساات وعااا الساالم الاداا
يتبلااب ومااع حااد لهيااال مااأل الضق اا علااى انتهاكااا وعاااولا حقااوق اإلنسااان الس ااابق
ل الا الق اام ب اور منه ا ابلتةق اح انتهاكاا حقاوق
واحلال  ،وأو ى بومع اساةا
()٦7
اإلنسان ومقاما مر ق ها ،مبأل ي ه موا و الدول
 -٣٦وأعاار اصقاام املسااتق عااأل قلقا القااالغ إلات اإليارا  ،إطااار اادابم بناات الثق ا املتصااذ
لدع ا دن وعمل السالم ،عأل فت ا يأل يواتق مالوعه ار اا جاراا خبام  ،وام
()٦٨
جراا حر وأعمال إرهاب وانتهاكاا جسا م حلقاوق اإلنساان ،أو اةماوا راب ااً ابر اهباا
ااد نا يوااتق ماالويف الضديااد ممااأل أطلااح ساراحه الااال
و لقااى اصقاام املسااتق مضلومااا
القل ااد ار ااا ج اراا م ااد اإلنس ااان أو ج اراا ح اار أو انتهاك ااا جس ا م أخ اارر حلق ااوق
اإلنسااان( )٦9وأكااد اصقاام املسااتق أن أي اادبم يضااد مبثاب ا ع ااو س ا ون مناي ااً للقااانون الاادويل
()7٠
ويو خرقاً لاللت ام الذي ضهد ب أطرا ا اق السالم وامل احل
 -٣7ووع ااا اصق اام املس ااتق م ااايل إىل االس اات او م ااأل لخ ا ا اإل ااالح املؤسس اال ،وال س ا ا ما
ي مااا يتضلااح ابلضدال ا وإنوااات وحاادا املوااور القانون ا  ،هبااد التض ا ابإلج اراتا القلاااا
()7١
املتضلق اب راا املر ق الال القلد
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 -٣٨ورحاب اصقاام املسااتق ابباكما التار ا محااد ال قاال املهاادي ،القااااد السااابح للواارط
اإلسااالم لااأوا  ،أمااام اب م ا ا ناا ا الدول ا بضااد إوانت ا ابر ااا جر ا حاار تمث ا
()7٢
ق تو عام ٢٠١٢
نظ دمم مقان وين واتر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()7٣

 -٣9أعربا ا ااش القضث ا ا ا املت امل ا ا ا وم وم ا ا ا حقا ا ااوق اإلنسا ا ااان عا ا ااأل أس ا ا ا هما إلات اختبا ا ااا
ة ني اتبضني إلحدر اإل اعا الدول وإعدامهما مأل قق اعا إرهاب منبق ك دال
()74
عام ٢٠١٣
 -4٠وأشار ال ونس و إىل عدم وجوو أي واريع يلامأل احل اول علاى املضلوماا أو ساري
م اااور ال اةاي ني( )7٥وش ا ضش ال ونس ا و مااايل عل ااى اعتماااو قااانون بو ااأن حري ا اإلع ااالم،
وأو ااتها ن ل اال ع اارمي التو ااهم وأن درجا ا يئا ا القل اااب املو اامول ابلق ااانون امل اادين ويقا ااً
()7٦
للمضايم الدول
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()77

 -4١أشار امل وم السام إىل استمرار التم مد بض اجملموعا اإلثن واالجتماع ا ،
وال س ا ما بض ا ققاا ا الب اوارق املقساام ويق ااً لنظااام طققاال ال ا ال ي ا ال الاارق ممارس ا شااااض
ِ ()7٨
ي ها وهذا هو احلال على وج اص وص ابلنسق لبقق القال
 -4٢والحااا اصقاام املسااتق بقلااح أن جمتمااع الب اوارق يتااألف مااأل عواااار ومااأل اآلاااو عو ااار
يتس بنظام هرمل ارم يُققل أس السل االجتماعل طقق القِال ،وه البوارق السوو الذيأل
()79
ال ي الون يضتربون عق داً وال ي الون مرمون مأل ال رام واحلقوق املتأ ل ي ه كقور
 -4٣وأعربااش الل ن ا املضن ا ابلقلااات علااى التم ا مااد املارأ عااأل قلقهااا إلات ضاارل ال ت ااا
()٨٠
لالست الل عم ا ط ال ،مبا لك الضم املن يل والتسول
 -44وأعر ال ريح القبري عأل أس لضدم وجوو بارعم وطا مل ايةا االسات الل ا نسال
()٨١
للنسات وا ط ال

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف نمل نادلة ومواتية
 -4٥مااا لال القلااح يساااور الل ن ا املضن ا ابلقلااات علااى التم ا مااد امل ارأ إلات رك ا النسااات،
خ و اً املناطح الري  ،واااف القبايف الرابال املنص لا ا جار الا ال تبلاب مهاارا
وإلات اسااتقضاوهأل مااأل احلماي ا االجتماع ا وأو ااش الل ن ا بلاامان املوااارك ال ضال ا للم ارأ
()٨٢
م و ن ذ برام إااو يرص الضم
 -4٦وأعربش الل ن عاأل قلقهاا ن قاانون الضما ناع املارأ ماأل أوات أعماال مض نا وأو اش
()٨٣
الل ن ن ل ل مايل ا ح ام التم ي املن وص عل ها قانون الضم
 -47وأعربااش الل ن ا أيل ااً عااأل قلقهااا إلات اسااتمرار ال ااو ا جااور بااني ا نسااني ،وإلات
ار ايف مضدال القبال أوساجل النسات و ضرمهأل لتم أيقال ورأسال مساتمر ساوق الضما
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القباااعني الضااام واصاااص علااى الساوات وأو ااش الل نا ن بقااح مااايل مقاادأ ا جاار املتساااوي
()٨4
لقات الضم املتساوي الق م
 -4٨وحثا ااش منظم ا ا الضم ا ا الدول ا ا و ن ا ا اص ا اربات املضن ا ا بتبق ا ااح اال اق ا ااا والتو ا ا ا
مااايل علااى اختااا التاادابم الاللما لت ااف وواااار تا ا الضما و ض ي هااا ل الا اساات او ا ط ااال
لها ا اق احلاد ا وز لساأل االلتةااق ابلضما
م املل مني ي عالق عم مأل احلماي ال
لضام ( ١97٣اال اق رق  )٨٥()١٣٨وعلى اختا التدابم الاللم ل ال مراعا ضل قا الل ن
()٨٦
إطار املراجض الوامل لقانون الضم ون و التن ذي
 -2احلق يف مستوى معيشي مناسب

()٨7

 -49وأشار امل وم السام إىل ار ايف مساتور ال قار ماايل وقلا ح اول السا ان علاى
()٨٨
اصدما االجتماع ا ساس والتوليع م الضاول للثرو الوطن  ،وال س ما املوارو البق ض
 -٥٠وأو ى اصقم املستق ن تصذ السلبا املال كاي التدابم املم ن ل ال أن يؤوي
()٨9
مضدال يقر الس ان
منو إ ايل النا ابلل إىل اخن ال ناس
 -٥١وأش ااار اصق اام املس ااتق إىل أن مض اادل انض اادام ا م ااأل ال ااذاال مر ااع لل ايا ا وأن ٢٥
املااا مااأل السا ان ال ي الااون يضااانون مااأل انضاادام ا مااأل ال ااذاال ويقااً السااتضرال وطا وأن هنااا
لهااات  ٥٠٠ ٠٠٠شااص متاااجون إىل مضون ا ذاا ا يوري ا ( )9٠وابإلماااي إىل لااك ،ضاارل
()9١
ال ثم مأل الس ان للتوريد القسري
 -٥٢و كاار ا مااني الضااام أن احلال ا الت ذوي ا لسط ااال والنسااات سااأل اإل ااا ظ ا شااا الً
ع أحنات مايل ،ح آلتا  ١١٥ ٠٠٠امرأ حام أو مرماع إىل مسااعد ذويا
را س اً
()9٢
ويضاين  ٦٢٠ ٠٠٠ط وون سأل اصامس مأل سوت الت ذي احلاو
 -٥٣وأشااار ال ريااح القبااري إىل ومااع وث ق ا س اس ا وطن ا لسمااأل ال ااذاال والت ااذوي عم االً
بتو ا اااور عااأل االسااتضرال الاادوري الوااام واااري اعتماااو الوث ق ا املااذكور أو الت ااديح
()9٣
عل ها
الااال مااايل ال م االون
 -٥4و لقااى اصقاام املسااتق قااارير ااد ن  ٥4 ٠٠٠شااص
على ما ي ل ماأل امل اا ال ااحل للوار ( )94و كار ا ماني الضاام أن لهاات  ١.٢مل اون شاص ،
يوجااد مضظمه ا املناااطح الواامال والوساابى ،يضااانون مااأل فدووي ا سااق احل ااول علااى امل ااا
()9٥
النظ وخدما ال ر ال ةل
 -٥٥وقااال اصقاام املسااتق إن التهدياادا ا من ا اصباام املناااطح الواامال والوساابى مااأل
()9٦
مااايل ض اارل امل اادن ني للصب اار وآل ااول وون ح ااو عل ااى اص اادما االجتماع ا ا ساس ا
و كاار أن الساارقا وا مااا الا سااتهد الضاااملني اجملااال اإلنساااين ااؤثر ساالقاً علااى ااويم
املساااعد اإلنس ااان للس ا ان وح ا ا ط ارا عل ااى ك ال ا و ااول املس اااعدا اإلنس ااان وون
()97
عوااح إىل املراك الس ان املتلرر ومحاي الضاملني اجملال اإلنساين
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 -3احلق يف الصحة

()9٨

 -٥٦أشاار امل وما السااام إىل أن احااتالل ا ماعاا املساالة الااال القلااد أور إىل نا وح
الضاملني اجملال الب ن وحاً اع اً وإىل دمم املرايح ال ة ( )99وأشار اصقم املستق بدور
إىل أن مااوا ل ال ااة امل ل ااني مل ا التبضا مااد شاال ا ط ااال ريل اوا الااذها إىل إحاادر
قرر موب بسقب انضدام ا مأل السااد املنبق  ،وأن مسلةني ها وا أحد املراكا ال اة
()١٠٠
ق تو وسرقوا أجه وأووي وس ار إسضا
 -٥7وأو ااش الل ن ا املضن ا ابلقلااات علااى التم ا مااد املارأ مااايل با بو اعتماااوا امل ان ا
املر وو صادما الرعايا ال اة ا ساسا والرعايا ال اة ا نسا واإل اب ا  ،و اويم وسااا
منااع احلما احلديث ا وخاادما نظا ا ساار بت ل ا م سااور  ،وإيااالت ا ولوي ا للنسااات املناااطح
()١٠١
الري والنسات املناطح املتلرر مأل الن ايف والنسات وا اإلعاق
 -4احلق يف التعليم

()١٠٢

 -٥٨أشار ال ونس و إىل أن مايل ققلش ،أثناات استضراماها الادوري الواام الثااين ،التو ا
بتض ي ا نظامهااا التضل م اال ولبو ياارص ن ا التضل ا  ،ول ااأل املضاادل اإل ااايل لاللتةاااق ابمل اادارس
االبتداا ا ا اخن ا ا م ااأل  9٢املااا ا إىل  ٨٣.٥املااا ا ال ااة املمت ااد ب ااني ع ااامل ٢٠١١
()١٠٣
و ،٢٠١٣ب نما اخن مضدل إكمال التضل االبتداال مأل  ٦٢املاا إىل  49املاا
 -٥9وأشااار ا م ااني الضا ااام إىل أن انض اادام ا ما ااأل أور إىل إ ااالق أب اوا  ٥٠١ما اادرس م ااأل
أ ا ا  4 ٨7٢مدرسا املنااطح الوامال والوساابى ماأل القلاد وانقباايف  ١٥٠ ٠٠٠ط ا عااأل
()١٠4
الدراس وهثر منبق موب ب خا  ،ح أُ لقش ي ها  ٢٦٦مدرس
 -٦٠وأش ااار القضثا ا املت املا ا وم وما ا حق ااوق اإلنس ااان إىل أن موا ا ل إ ااالق امل اادارس
أبواهبا انلاايش إل هاا موا ل احاتالل املادارس ماأل ققا ا ماعاا املسالة بضا املنااطح
ال ااال م ااايل وأو ااش القضثا ا املت املا ا وم وما ا حق ااوق اإلنس ااان بوم ااع ح ااد ي ااوري الح ااتالل
()١٠٥
املدارس وابلورويف جهوو وعو متلاير حل السلبا املال على إعاو يت املدارس
 -٦١والحظش الل ن املضن ابلقلات علاى التم ا ماد املارأ بقلاح وجاوو نظاام ضل مال ماوال
مااا لالااش املاادارس القرآن ا خارج ا ي ا عااأل نباااق اخت اااص ولار التضلا ( )١٠٦وأو ااش الل ن ا
مااايل بلاامان مواتما املناااه الدراسا املاادارس القرآن ا مااع املناااه الا ُاادرس علااى ال ااض د
()١٠7
الوط واملناه املضتمد مأل قِق ولار التضل
 -٦٢وأو ااش ال ونس ا و ن ضتمااد مااايل كاي ا التاادابم الاللم ا للاامان احلااح
()١٠٨
حاال البوار والن اعا وأن آلرص على ويم التضل لل م ع

التضل ا

 -٦٣وأشااار ا مااني الضااام إىل اسااتمرار اإلبااالي املناااطح الوساابى مااأل القلااد عااأل حاااال
ضارل ي هااا ماديرو املاادارس للتصوياف مااأل ققا أياراو مسالةني يبااالقو اب قاايف إيديولوج ا وين ا
()١٠9
ارم
 -٦4وأشار ال ونس و أيلاً إىل أن التقدم ابرل ضل ال ت ا والنساات ال اة ماا باني
عااامل  ٢٠١٢و ٢٠١4يض ا ر إىل املواااريع ال ا ن ااذةا مااايل بضااد أن ش ا ضتها ال ونس ا و علااى
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التماس الدع مأل اجملتمع الدويل لتض ي نظامها التضل مل يقاد ار اع مؤشار الت اايؤ باني ا نساني
()١١٠
إكمال التضل االبتداال مأل  ٠.٦٦املاا إىل ٠.٨9

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1املرأة

()١١١

 -٦٥الحظش الل ن املضن ابلقلات على التم ماد املارأ أن ا هاوو الا قاذ ا السالبا
سااق آلس ااني حال ا امل ارأ مااايل عرقلته ااا إىل ح ااد كق اام حال ا ع اادم االس ااتقرار النا ا ع ااأل
احااتالل اعااا إسااالم متبري ا للمنبقتااني الواامال والوساابى مااايل و واال الضنااف بااني
ا ماعا اإلثن وما أعققا ماأل ادخال عسا ري عدياد مناذ عاام  ٢٠١٢والحظاش الل نا
أيلااً أن ا عمااال الضداا ا ال ا ال ااؤثر هثاماً ابل ااً علااى النسااات الااال القلااد بوجا اص ااوص،
()١١٢
وعلى املوروا واخل اً
 -٦٦وأعربش الل ن عأل قلقها إلات ما ر قا ا ماعاا املتبريا وأياراو القاوا املسالة ماأل
أعمااال عنااف جنساال حااح النسااات واام الا وا ابإلكارا والا وا املق اار واالسااةقاق ا نساال
()١١٣
واال ت ا والتضذيب ،وإلات إيال مر ق ها مأل الضقا
 -٦7و كاار امل وم ا السااام أن بضث ا م وم ا حقااوق اإلنسااان ال ا لار مااايل و اريأل
الثاين/نويمرب  ٢٠١٢ضش كم كقم مأل املضلوما عأل اوعاتا وقويف أعمال اعتدات جنسال
مأل جانب ع ا ماعا املسالة الا سا بر علاى املنااطح الوامال ام أن و ا اللاةاب
ال يا ال يوا عققا را سا أمااام ااويم الرعايا ا ( )١١4وقااد اساات و اصقاام املسااتق  ،خااالل
لبر ا  ،الضديااد مااأل اللااةاب الااذيأل يقاادموا شا اور خويااً مااأل االنتقااام أو الو ا  ،وهااو عاما
()١١٥
آخر مأل عوام اإليال مأل الضقا
 -٦٨وأعربش الل نا املضن ا ابلقلاات علاى التم ا ماد املارأ عاأل قلقهاا إلات اساتمرار االر اايف
الوااديد حاااال وااوي ا علااات التناساال لااهعث ( 9٠املاا ا ) ،و ايااد ا ر السااأل ال ا
ُارر ي ها ختان اإلعث ،وإيال ا نا مأل الضقا ( )١١٦وأشاار ال رياح القباري إىل أن القلاات
عل ااى ه ااذ املمارس ااا الل ااار ال ي ا ا ال يو ا ا آل اادبً وطن ا ااً وأع اار ع ااأل أس ا ا لض اادم وج ااوو
()١١7
إح اتا موثوق ووراسا متضمق عأل الضنف ا نساين
 -٦9وأو ا ااش الل ن ا ا املضن ا ا ابلقلا ااات علا ااى التم ا ا ما ااد امل ا ارأ ن تصا ااذ ما ااايل جمموع ا ا
إجاراتا  ،منهااا اساات مال مواارويف قااانون حظاار وااوي ا علااات التناساال لااهعث ،وأن لاامأل
املوارو الاللم للمان ن ذ خب الضم الوطن ا
يرل ج اتا على هذ املمارس  ،وأن خت
مل اية ووي ا علات التناسل لهعث( )١١٨وأو ش ال ونسا و واد التضااون الادويل الااللم
لتنظا محلا وع ا و ثق ااف يضالا مااأل أجا القلااات امااً علااى ممارسا وااوي ا علااات التناساال
()١١9
لهعث
 -7٠وأعرب ااش الل نا ا املضن ا ا ابلقل ااات عل ااى التم ا ا م ااد املا ارأ ع ااأل قلقه ااا ن املمارس ااا
اللااار  ،مث ا لوا ا ط ااال وال ا وا القسااري و ضاادو ال وجااا وممارسااا الةم ا املذل ا وامله ن ا
والتساامني ولوا ا رمل ا مااأل شااق ح لوجهااا وال ا وا اب خااش ال ا رر لل وج ا املتويااا  ،مااا لالااش
مايل وأعربش الل نا أيلااً عاأل قلقهاا ن الضناف ا نسااين ،مباا
مت و ومستمر بال عقا
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يف اجتماع اً على ما يقدو ويقةن بثقاي ماأل ال امش واإلياال
ي الضنف املن يل وا نسل ،مورو ل
()١٢٠
مأل الضقا
 -7١ورحقش الل ن ابعتماو القانون رق ( ٠٥٢-٢٠١٥لضام  ،)٢٠١٥الذي يرسل ادابم
لتض يا املساااوا بااني ا نسااني قااوت املنا ااب الا ُوا خ ابلتك ا واالنتصااا ( ،)١٢١كمااا رحقااش
()١٢٢
ابعتماو خب الضم املتضلق ابملرأ والسالم وا مأل (لل ة )٢٠١7-٢٠١٥
 -7٢ورحااب ال ريااح القبااري ابعتماااو اادابم واريض حلمايا حقااوق املارأ
محاي املرأ مأل املمارسا التقل دي ال ال ووهبا ث را وأوج ق ور قانون

اام أن ا اعتاارب أن

()١٢٣

 -7٣وأو ااى اصقاام املسااتق ن ااديأل مااايل إوان ا ً علن ا ال لااقس ي هااا ااع أش ا ال الضنااف
مااد امل ارأ  ،وون التااذريف ي عاار أو قل ااد أو اعتقااار وي ا لتربياار أو عااذر هااذا الضنااف ،و ن
ع حاال الضنف مد املرأ ا سر أو اجملتمع ابلل
قذل الضناي الواجق التةق ح
()١٢4
و مقاما مر ق
 -74وأشار اصقم املستق إىل أنا ال يوجاد حال اآلن قاانون مل ايةا الضناف ا نسااين(،)١٢٥
وأن املراي ااح املص ا ا لل ااةاب الضن ااف ا نس اال املت ا ا ابلنا ا ايف اام كاي ا ا  ،ال سا ا ما ال ااال
()١٢٦
القلد
 -7٥وأو ااش الل ن ا املضن ا ابلقلااات علااى التم ا مااد امل ارأ ن ض ا مااايل بسااأل قااانون
مل اية الضنف ا نساين ،وأن توقف عأل إحال قلاب الضنف ا نساين إىل الوسااط  ،وأن لاع
ال ا ا الن هاا ا ا للا ااربعم الا ااوط ي ال ا اال  ،وأن ا ااوير املسا اااعد واحلماي ا ا للا ااةاب الضنا ااف
()١٢7
ا نساين
 -7٦وأعربااش الل ن ا عااأل قلقهااا مااأل أن امل ارأ ال ا ال ُ ث ا ث ا الً عق ااً علااى مسااتور اانع
القرار منذ بداي عمل ا اار للساالم وامل ااحل ماايل( )١٢٨وأو اش الل نا بتص ا ماوارو
كاي ا صبا الضما املتضلقا بتن ااذ قارار جملااس ا مااأل  )٢٠٠٠(١٣٢٥للاامان آلق ااح ا هاادا
ااع مراح ا عمل ا آلق ااح االسااتقرار
املتوخااا منهااا واملتمثل ا ض ي ا املوااارك اجملدي ا للم ارأ
()١٢9
وإعاو اإلعمار
 -77ورح ااب اصق اام املس ااتق ابعتم اااو الق ااانون رق ا ا  ٠٥٢-٢٠١٥ال اااور  ١٨ك ااانون
ا ول/ويسمرب  ،٢٠١٥الذي يقلل ابختا دابم لتض يا املسااوا باني ا نساني املنا اب الا
و ا ابلتض ااني وابالنتصااا وأعاار اصقاام املسااتق عااأل أمل ا اعتماااو مرسااوم ن ااذي ااذا
()١٣٠
القانون قريقاً
 -7٨وأحاطش الل ن املضن ابلقلات على التم مد املرأ اب هوو ال قاذ ا ماايل هاذا
ال اادو ،ل نهااا أعربااش عااأل قلقهااا إلات اخن ااال ث ا امل ارأ منا ااب اانع الق ارار ال ا ُو ا
ابالنتصا والتض ني وإلات حرمان النساات وا اإلعاقا ماأل حقهاأل الت اويش مبوجاب القاانون
االنتصايب( )١٣١وأو ش الل نا ماايل إبل اات املااو  ٢٨ماأل القاانون االنتصاايب ومبسااعد النساات،
وال س ا ما النسااات ا م ااا والنسااات وا اإلعاق ا  ،علااى احل ااول علااى الو اااح املبلوب ا ملمارس ا
ا اانع
حقها ااأل الت ا ااويش( )١٣٢وأو ا ااش الل ن ا ا أيل ا ااً ما ااايل ب ا ا بو ث ا ا امل ا ارأ ه ئا ااا
()١٣٣
الوطن لسمأل ال ذاال و ن ذها
الس اسا واإلوار ابل و م االسةا
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 -79وش ا ع اصق اام املس ااتق م ااايل عل ااى وم ااع ال ا النهاا ا للصب ا االس اةا
()١٣4
الربعم الوط للمساوا بني ا نسني لل ة ٢٠١٨-٢٠١٦

لتن ااذ

 -٨٠وأو ش الل ن املضن ابلقلات على التم مد املرأ ن ل ل مايل ا ح اام القانون ا
الا ا لا ا م النس ااات بباعا ا ألواجه ااأل و ن ااذكل وع اال ال عم ااات التقل ااديني والرج ااال عل ااى وج ا ا
م ااأل اسا اةا ا
اص ااوص بل اارور وا ا ع التم ااني االقت اااوي للما ارأ بو ا ا اسا اةا
()١٣٥
التص ف مأل حد ال قر
 -2األطفال

()١٣٦

 -٨١كاار امل وم ا السااام أن بضث ا م وم ا حقااوق اإلنسااان ال ا لار مااايل و اريأل
الثاين/نويمرب  ٢٠١٢ضاش مضلوماا موثوقا وام إىل أن كاالً ماأل احلركا الوطن ا لتةريار ألواو
و نظ القاعد بالو امل ر اإلسالمل و اع أن اار الاديأل وحركا التوح اد وا هااو ار
أيريق ااا انااد ا ط ااال وياادرهب مضس ا را وعقااب ه ا حرك ا ألواو ،انل ا مضظ ا ا ط ااال
()١٣7
ا نوو ي ما يقدو إىل ا ماعا املسلة ا خرر
 -٨٢وأُبل ش القضث املت امل وم وم حقوق اإلنساان بوجاوو أط اال
املسلة وابلدور الذي يؤوون أثنات ا ما ال ونها لك ا ماعا

()١٣٨

ا و ا ماعاا

 -٨٣وأُبلااغ اصقاام املسااتق ن ا ط ااال اجملنااديأل يُسااتصدمون أساسااً لبهاال البضااام ،ول اانه
يتلق ااون أيلا ااً اادريقاً عسا ا ربً وأش ااار التق ااارير أيلا ااً إىل وج ااوو أط ااال مس االةني نق اااجل
الت تا ا ا( )١٣9و ك اار اصق اام املس ااتق أن املستوا ا ا وثق ااش ح اااال ط ااال جن ااوو م ااابني
ببلقااا ر اااص( ،)١4٠وأن أط اااالً كااانوا عااداو مااةاب االشااتقاكا الضن ا الا نوااقش بااني
ا ماعا املسلة ( ،)١4١وأن الضديد مأل ا ط ال سقبوا بني قت وجاري ماأل جارات خااار ام
()١4٢
من ر أو ر اص طااا
 -٨4وقا ااال اصقا اام املسا ااتق إن احتما ااال ضا اارل ا ط ا ااال للضنا ااف ا نسا اال علا ااى يا ااد أي ا اراو
()١4٣
ا ماعا املسلة يظ كقماً
 -٨٥وطلقااش ن ا اص اربات التابض ا ملنظم ا الضم ا الدول ا إىل مااايل أن تصااذ التاادابم الاللم ا
لوما ااع حا ااد ملمارس ا ا الت ن ا ااد القسا ااري أو اإلجقا اااري لسط ا ااال وون سا ااأل  ١٨عام ا ااً ما ااأل قق ا ا
ا ماعااا املساالة وأن ن ااذ عمل ا ن ا يف سااالح ااع ا ط ااال املاار قبني ابلق اوا املساالة أو
ا ماعااا املساالة و ساارمه وإعاااو إوماااجه مااماعً إلعاااو هه ا له وإوماااجه اجملتمااع
()١44
مقاما ا نا ومضاققته
وطلقش ن اصربات أيلاً إىل مايل أن
 -٨٦وأعربش امل وم السام عاأل قلقهاا إلات عن اد أط اال "طلقا " وماضه آابهها عهاد
ماراببني لااتضل مقاااو الدبن ا اإلسااالم  ،وإلات اساات ال كمتس اولني ي مااا يقاادو مااأل قق ا هااؤالت
املا اراببني وق ااد ي اار ع اادو م ااأل املا اراببني املس ااؤولني ع ااأل ه ااؤالت ا ط ااال م ااأل ال ااال القل ااد و ركا اوا
()١4٥
الم ذه مضرمني صبر الت ن د
 -٨7وأعاار اصقاام املسااتق عااأل قلقا ن انضاادام سااق احل ااول علااى امل ااا ال اااحل للواار
()١4٦
ومرايح ال ر ال ةل اض ا ط ال عرم له اب مرال قد ؤوي إىل الويا

12

GE.17-19394

A/HRC/WG.6/29/MLI/2

 -٨٨وأياااو ال ريااح القبااري ن مااأل املقاارر نق ا قااانون محاي ا الب ا ملراعااا املساااا املت اال
()١47
ماي ا ط ال حاال البوار
مااايل يت ا وجأل قق ا
 -٨9وأعاار ال ريااح القبااري عااأل قلق ا ن  ٢٠املاا ا مااأل ال ت ااا
()١4٨
بلو هأل سأل  ١٥عاماً و ن  ٥٠املاا منهأل يت وجأل قق بلوي سأل  ١٨عاماً
 -9٠وحثااش ن ا اص اربات التابض ا ملنظم ا الضم ا الدول ا مااايل عل ااى ماامان إج ارات آلق ق ااا
شامل ومالحقا قلاا ارم ويرل ج اتا مناسق على املراببني الذيأل يست لون ا ط ال
()١49
وون سأل  ١٨عاماً سقا اقت اوي ت
 -3األشخاص ذوو اإلناقة
 -9١رحق ااش الل نا ا املضن ا ا ابلقل ااات عل ااى التم ا ا م ااد املا ارأ ابعتم اااو اصبا ا االسا اةا
الضو اري وخبا ا الضم ا املنقثقا ا عنه ااا لتض ي ا احلق ااوق االجتماع ا واالقت اااوي لسش ااصاص وي
اإلعاق ا ا ( )١٥٠وأو ا ااش ال ونس ا ا و ما ااايل ن ض ا ا ابعتما اااو موا اارويف القا ااانون املتضلا ااح قا ااوق
ا ش ااصاص وي اإلعاقا ا  ،ويقا ااً للمض ااايم الدول ا ا ( )١٥١وأو ااش الل نا ا املضن ا ا ابلقل ااات عل ااى
التم ا م ااد امل ارأ ن ق ااوم مااايل بوم ااع ال ا النهاا ا للق ااانون املتضلااح ابحلماي ا االجتماع ا
()١٥٢
لسشصاص وي اإلعاق وإبنوات آل لر د إن ا
 -4املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا
عاام  ،٢٠١7أشااار ا ماني الضااام إىل اسااتمرار حااال التواريد ابلال بسااقب الضنااف
-9٢
املناطح الوسبى ،مما أور إىل ار ايف عدو املورويأل واخل اً ماأل حاوايل  4٥ ٨٠٠شاص إىل
حاوايل  ٥9 ٠٠٠شااص ويقلااغ عاادو الالجئااني املااال ني القلاادان اجملاااور ح اوايل ١4٣ ٦٠٠
()١٥٣
الجآ
ااد ابسااتمرار ااديقا الالجئااني مااأل مااايل أحااد
 -9٣و لقااى اصقاام املسااتق مضلومااا
القلاادان اجملاااور ويرجااع هااؤالت الالجئااون نا وحه إىل انضاادام ا مااأل مناااطقه ا اال بسااقب
()١٥4
ا راا الضن وا نوب اإلرهاب
 -94وأشار القضث املت امل وم وم حقوق اإلنسان إىل أن سقوجل مدين ك دال ققل
ا ماع ااا املس االة ع ااام  ٢٠١4أور إىل موجا ا نا ا وح للسا ا ان املنبقا ا ي اال أعق ااا
املضار  ،ن ح  ١٨ ٠٠٠شص  ،مأل ب نه أُسر ،خوياً مأل التضرل لالنتقام أو التهدياد ماأل ققا
ا ماعا املسالة بساقب وجهااة الس اسا أو انتمااتاة اإلثن ا وهار ال ثام ماأل السا ان
أيلاً ابعا القلدا اجملاور عندما سقبش مدينا أ لهاو ققلا احلركا الوطن ا لتةريار ألواو
()١٥٥
عام ٢٠١4
 -9٥وأشار ال ريح القبري إىل س  ٣٢ ٠٦4شص اً مأل املورويأل قسراً واخ القلاد
()١٥٦
ال ة املمتد بني كانون الثاين/يناير و ول/يول ٢٠١7
 -9٦وأحاجل ال ريح القبري علمااً ابلتادابم الا اختاذةا ماايل حلمايا حقاوق الالجئاني ،مباا
()١٥7
لك لتةسني ارو استققال الضااديأل وإ دار شهاوا م الو لالجئني
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 -97والحااا اصقاام املسااتق أن الضديااد مااأل ا ساار تلااح بضااد أي مساااعد مااأل املؤسسااا
()١٥٨
الوطن واجملتمع اإلنساين بضد شهور مأل ن وحها
 -9٨والحااا اصقاام املسااتق أيل ااً ضاارل مهاااجريأل لالسااتهدا واالعتاادات ب ااور منتظم ا
أثنات رحلته عرب مايل ي ل منبق او مثالً ،ضرمش شاحن كانش قا  7٠مهااجراً٢١ ،
واريأل ا ول/أكتااوبر  ،٢٠١٦ااوم مااأل ققا مساالةني جمهاولني كااانوا يسااتقلون شاااحن ا م
()١٥9
على البريح بني او وك دال بضد اتابن ور
-99
إلات ا
سنوا
اري

وأعربااش الل ن ا املضن ا ماي ا حقااوق ااع الضمااال املهاااجريأل وأياراو أسااره عااأل قلقهااا
ح ااام التوا اريض الا ا اارل عق ااواب ابلسا ا أل ل ااة ا اةاوح ب ااني ثالث ا أش ااهر وث ااالث
على الرعاب ا جانب املق مني مايل ماأل وون اري إقاما أو الاذيأل انتهاش االح
()١٦١
إقامته ( )١٦٠وأو ش الل ن ن نظر مايل إل ات عرمي ا ر م املوروع

 -١٠٠وأعربااش الل ن ا عااأل قلقهااا إلات املضلومااا ال اوارو ال ا ااد ن الالجئااني الضااااديأل إىل
مااايل يواجهااون نق ااً ياارص احل ااول علااى اصاادما ا ساس ا  ،وار اع ااً مضاادل القبال ا ،
وخباراً ابلتضاارل للتوق ااف أو االحت ااال ضسا اً إ ا كااانوا ينتمااون إىل اعااا مض نا  ،يلاالً عااأل
خباار التااو را الباا ا ( )١٦٢وأو ااش الل ن ا مااايل بتنظ ا عااوو الالجئااني الااذيأل اااوروا القلااد
أثنات ا لم  ،وممان سالمته ومحاي حقوقه  ،واختا دابم مأل أجا إعااو إومااجه اقت ااوبً
()١٦٣
واجتماع اً وثقاي اً
 -5ندميو اجلنسية
الوطن ا لتةاادي و اااح احلال ا املدن ا  ،ال ا
 -١٠١أشااار ال ريااح القبااري إىل أن االس اةا
ع ااام  ،٢٠١٦ضتم ااد بض ااد وع ااالو عل ااى ل ااكُ ،وم ااع إج اراتا ف اادو لت س اام
أُق اار
س ا ط ال الاذيأل يسا لوا سا احلالا املدن ا بساقب ا لما الاال القلاد وأعار
ال ري ااح القب ااري ع ااأل قلق ا ن ا ا ط ااال ال ااذيأل س ااتصر ا ش ااهاوا م ا الو ال يس ااتب ضون
()١٦4
خول امتةان إكمال التضل ا ساسل
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