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جتميع بشأن تركيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ممت ا ااع للمضلوم ااا ال اوارو ا ق ااارير هت ااا ا ضاه اادا
واإلجااراءا اخلاص ا وهاهااا م ا ومماامل ادمااا ا تصااد ها الماال  ،وهااو مقااد ا ا ي مااوج
قتّداً ابحلد ادقمى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2()1
اإلنسان
 -٢حااأل ادم اام الضااا الس اال ا  ،لااا يت اامل م ااع ال ااما ا قدم ا  ،علااى ب ااذ قم ااار
جهووها م أجاي احاما النماا الدساتوري والقاانون الادو حلقاوق اإلنساان احمامااً امااً ،واتاً
مع الت اما البلد الدولت  ،وم مجلتها احما حري التضبا وحري التنقي وحريا التمماع السالم
واستقال احملامم وا ه القانونت والتقتد لراعا ادصو القانونت الواجب ()٣ر
 -٣وقد مضت اللمن ا ضنت ابلق اء على التمتت ضد ا رأ وجلن مناه التضذيب ركتا
على النمر ا التمديمل على اال اقت الدولت حلماي مجتاع اد اصام ما االات ااء القساري()4ر
وأوصاات اللمن ا ا ضنت ا حماي ا حقااوق مجتااع الضمااا ا هاااجري وأف اراو أساارها نن نماار ركتااا ا
التم ا ااديمل عل ا ااى الخو وك ا ااو االاتت ا اااري ا لص ا اامل ابلضه ا ااد ال ا اادو اخل ا ااام ابحلق ا ااوق االقتم ا اااوي
واالجتماعت ا ا والثقافت ا ا  ،والخو وك ااو االاتت اااري ال اقت ا ا حق ااوق ال ااي ا تضل اامل ج ا اراء ق ااد
البالها  ،وا اقتا منمم الضمي الدولت التالت  :ا اقت اهلمر طلباً للضماي (منقصا )١٩4٩ ،
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(رقا  ،)٩٧وا اقت حتديد احلد ادوىن لألجور( ١٩٧٠ ،رقا  ،)١٣١وا اقت الضما ا هاجري
(أح ااا متلتا ا ) لض ااا ( ١٩٧5رق ااا  ،)١4٣وا اقتا ا وك اااال االس ااتصدا اخلاصا ا ١٩٩٧ ،
(رقا  ،)١٨١وا اقت الضما ا ن لتم( ٢٠١١ ،رقا  ،)5()١٨٩كما مضتها على االن ما إىل
ا اقتا ا ا ا ا ح اااال انض اادا اجلنس اات واال اقتا ا ادوروبتا ا بوا ا ن اجلنس اات ( )6و اامضت جلنا ا
الق اااء علااى التمتت ا الضنمااري ركتااا علااى التمااديمل علااى ا اقت ا منمم ا الضمااي الدولت ا بو ا ن
الضمااا ا نا لتم ،لضااا ( ٢٠١١رقااا )٧()١٨٩ر و اامضت التونسا و علااى التمااديمل علااى ا اقتا
التونس و ناه التمتت ا التضلتا()٨ر و مضت اللمن ا ضنت حقاوق اد اصام هوي اإلعاقا
ركتا على التمديمل على مضاهد مراكش لتتسا الن اه إىل ا من ا ا نواور ل اماد اد اصام
ا وفم وضضاف البمر أو هوي اإلعاقا ا قراء ا بوعا ()٩ر
 -4وحثت اللمن ا ضنت ابلق اء على التمتت الضنمري وجلنا مناه ا التضاذيب ركتاا علاى
النم اار ا رف ااع القت ااوو اجلالرافت ا ا عل ااى اال اقت ا ا ا تضلق ا ا لرك ا ا الالج اام نن س ااصب حت ما ااا
علته ااا()١٠ر ووع اات اللمنا ا ا ضنتا ا ابلق اااء عل ااى التمتتا ا الضنم ااري ركت ااا إىل النم اار ا س ااصب
حت ما ا وإعال ا بو ن اال اقت الدولت للق ااء علاى مجتاع أ ا ا التمتتا الضنماري ا مجتاع
ادق ااالتا ال ااك ق ااد ااون لدول ا ركت ااا والي ا ق ااامت علته ااا()١١ر وأوص اات اللمن ا ا ضنت ا ابلضم ااا
ا هاااجري بسااصب اإلعااال والتص مااا ا قدما بوا ن اال اقتا الدولتا حلمايا حقااوق مجتااع
الضم ا ااا ا ه ا اااجري وأفا ا اراو أس ا اارها( ،)١٢وابلنم ا اار ا إص ا اادار اإلعالن ا اام ا نم ا ااوم علتهم ا ااا ا
ا او م  ٧6و ٧٧م اال اقت ( )١٣و مضت اللمن ا ضنتا ابلق ااء علاى التمتتا الضنماري ركتاا
على إصدار اإلعالن االاتتاري ا نموم علتا ا ا ااو  ١4ما اال اقتا الدولتا للق ااء علاى
مجتااع أ ا ا التمتتا الضنمااري ،وهااو لثابا اعاماف اباتمااام اللمنا بتلقا البالهااا ال رويا
والنمر فتها()١4ر
 -5وقاد سااا ت ركتاا مالتااً ا م وضات ادمااا ا تصاد السااامت حلقاوق اإلنسااان ساانو ً()١5ر
وقالت ا وض السامت إن ا وضت ستواصي رصد احلال ا جنوب رق ركتا م بضتد()١6ر

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()17

 -6أوص اات اللمن ا ا ضنت ا ابلق اااء عل ااى التمتت ا الضنم ااري واللمن ا ا ضنت ا ابلق اااء عل ااى
التمتتا ضااد ا ارأ وجلن ا مناه ا التضااذيب ب اامان اسااتقال م سس ا حقااوق اإلنسااان وا ساااوا
ام أع ااامها امتث اااالً ام ااً للمب اااوك ا تضلق ا لرك ا
وظت ت ااً وهت لت ااً ومالت ااً وب اامان أن تث ااي ضت ا ن
ا سسا الوطنت لتض ي حقوق اإلنسان ومحايتها (مباوك ابريس)ر وز و ً على هلك ،ينبال أن
اام ركتااا اضا الن اللمن ا الوطنت ا بواليتهااا ب ضالت ا  ،بوص ا ها ةلت ا وقامت ا وطنت ا ها هت ااي
خممص وموارو كافت حتقتقاً لذاك الالرل()١٨ر
 -٧والحاامل ا قاارر اخلااام ا ضااذ لس ا ل التض ااذيب أن احل وم ا قااد أعلناات حال ا ال اوارك
عقب االنقالب ال ا ي ،وأعلنت عد قتدها ابلضهد الادو اخلاام ابحلقاوق ا دنتا والستاسات
فضلتا ااً ابت ااداءً ما ا اريا ا  ٢ةب/أهسا ا س  ،٢٠١6وع ااد قت اادها ابال اقتا ا ادوروبتا ا حلق ااوق
مساات
اإلنسااان قبااي هلااك التاااري ر واعتمااد ركتااا سلساال م ا ا راسااتا ا تمتض ا بقااو القااانون ّ
مساس ااً كب اااً حقااوق اإلنسااان وابل ااما اإلجرامت ا لألف اراو واجلماعااا وا نممااا ا وااتب ا
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ااورطها ا واول ا االنقااالب أو ا حرك ا أ بااان ه اول أو ا هاهااا م ا ادنو ا الااك ُضتااخ ها
صل ابإلرهابر وأوصى ا قارر اخلاام ءااء عاد التقتاد ا أقارب وقات ي ا عملتااً()١٩ر وقاا
اخاء ا ادما ا تصد إن جواز قتتد االلت ا لوجب ا او  4م الضهد الدو اخلام ابحلقوق
ا دنت ا والستاساات ال اان وي ااً م لق ااً لتماهااي مجتااع االلت امااا ا نمااوم علتهااا ا الضهااد
حتاأل يقاع علااى عاا مل احل وما التا ا قاانوين ابحلاد ما مثاي هاذم التاادابا حساب مقت اى احلااا
فقط ال ها()٢٠ر
 -٨والحمت ا وضت أن قد ُس  ٢٢مرسوماً ااصااً ابل اوارك ا ال ام الاك فمالت بام
اريا ا ا ا ف ا ا اارل حالا ا ا ا ال ا ا ا اوارك ا  ٢١وز/يولتا ا ا ا  ٢٠١6وب ا ا اام اريا ا ا ا  ٢٢ك ا ا ااانون ادو /
ويساامخ  ،٢٠١٧علااى ااو ماااوز التمصااتص الخ اااين والتاال علااى ساابتي ال ض ا الااداال لااد
احمل م ا ا الدسا ااتوري ر و ا ا ّام الضديا ااد م ا ا ا راسا ااتا أح ام ا ااً ال رقا ااى إىل مسا ااتو ال ا ااما
ادساست حلقوق اإلنسان وال إىل الت اما ركتا لوجاب القاانون الادو ()٢١ر وقاد مان االسات تاء
علااى  ١٨ضااديالً وسااتور ً ا نتسااان/أبريي  ٢٠١٧صااالحتا أكااخ للساال التن تذي ا  ،حتااأل
مس للرمتس بتوستع ن اق صالحتا التن تذي وااي اجلهازي التواريض والق اام لنصا سال ن
سا ا القا اوانم اباللت اااف عل ااى الخ ااان والس اات ر عل ااى التضتتن ااا وإجا اراءا الرقابا ا ا اجله اااز
الق ام ر وقد منصت التضديال الرمتس وح نادم صاالحت إعاالن حالا ال اوارك وإصادار مراساتا
رائساات ال ع ااع للمراجضا الق ااامت ر وأعرباات ا وضاات السااامت حلقااوق اإلنسااان عا القلاامل دن
ارار إصاادار ق ارارا ديااد حال ا ال اوارك قااد ااون ل ا بضااا وامم ا علااى النساات ا سس ا
واالقتماااوي االجتماااع ا ركتااا()٢٢ر وقااا ا قاارر اخلااام ا ضااذ حري ا التضبااا إن راسااتا ديااد
حال ا ال اوارك ةمر بضتااد ا ااد وإءااا اان ساال ا قديري ا واسااض لض ااد التقتااد اباللت ام ااا
ا تضلق حقوق اإلنسان ،وون وفا قنوا مالمم للمراجض وال ض الق امتم()٢٣ر

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

()24

 -٩أوصاات اللمن ا ا ضنت ا ابلق اااء علااى التمتت ا الضنمااري ن سن اادرت ركتااا أسااباب التمتت ا
احملمور ا ضريل التمتت الضنمري الوارو ا وريضا ا ا تضلق لناه التمتت ()٢5ر
 -١٠ويساااور اللمن ا ها ن ااا القلاامل إزاء قااارير ورو ع ا إلقاااء ا ااااب علااى ا ااأل اانا ع ا
تت يا ا س ااتهدف ا مضممه ااا أقلت ااا  ،حا ا ا وس ااامط اإلع ااال ر
ال راهتا ا الضنما اري وبت ااا
وأعربت اللمن أي اً ع قلقها إزاء ما بلالها ع ار اب جراما كراهت ا تملت على اعتاداءا
بدنتا اسااتهدفت أف اراواً بساابب أصاالها الضرق ا  -مثااي ادكاراو وادرما والالماارر ويساااور اللمن ا
القلمل كذلك دن حاال ا اب ال راهتا وجاراما ال راهتا اداار ال ع اع واممااً لتصقتقاا
قاضون وال يُضاقنبونر و الحامل اللمنا أنا جار التمادي
كافت وفضال  ،ودن ا س ولم عنها ال يُ س
لبض احلاال  ،ها أن القلمل يسااورها ما اا اال عادو ق اا جاراما ال راهتا الاك ُرفضات إىل
احملاكا احمللت ()٢6ر
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 -١١وقالا اات م وضا اات ادما ااا ا تصا ااد السا ااامت لو ا ا ون الالج ا اام (م وضا اات الالج ا اام) إن
ا ثلتا وا ثلتم وم ووجا ا تاي اجلنسا ومالاايري اهلويا اجلنساانت وحاامل صا ا اجلنسام قاد
يواجهون قدراً كبااً م التمتت والض ل االجتماعت بسبب متلها اجلنس وهويتها اجلنساانت  ،وقاد
يتضرضااون للتصاارن اجلنسا والضناال الباادين واجلنسا والا وات القسااري بناااءً علااى افامال إم انت ا
التا ا تي اجلنس ()٢٧ر
 -2التنمية والبيية واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان

()28

 -١٢أعرب ا اات ا وض ا اات الس ا ااامت حلق ا ااوق اإلنس ا ااان عا ا ا قلقه ا ااا إزاء التضس ا اال ا مم ا اااور
ا متل ا اخلاصا وإزاء أساالتب الضقااب اجلمااع الاك ساتهدف أفاراو أسار اد اصام ا واتب
ا أءا ار بوا جراما أثناء سر ن حال ال وارك()٢٩ر
 -٣حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()٣0

 -١٣الحمت ا وض الساامت حلقاوق اإلنساان أن ركتاا أعلنات ما اراً ءايا حالا ال اوارك،
إال أن قلق ااً عمتق ااً يساااورها إزاء قااانون م افص ا اإلرهاااب الااذي ُس ا منااذ وقاات قريااب ،والااذي
رج أن يسااتمر إضارارها
يُبقا علااى الضديااد ما القتااوو ا روضا ا حاااال ال اوارك الااك ما ا ا َّ
حقااوق اإلنسااان واحلاار ادساساات ر ويقتلّااد هلااك القااانون ااوفا ضااما اإلج اراءا القانونت ا
الواجبا  ،وي تااي مااد احلاابس قبااي احملاكما  ،و تا االسااتمرار ا إقالا مااوظ م عمااومتم باادعو
إقاما صااال مااع منممااا إرهابتا ()٣١ر والحاامل ا قاارر اخلااام ا ضااذ لسا ل التضااذيب أن قااانون
م افصا اإلرهاااب إتااا يتسااا بمااتاه ف اضا ومبهما  ،مثل ا ا هلااك مثااي ضرياال "اإلرهاااب"
ال اوارو ا ا اااو  ،١فباإلم ااان اسااتصدا هلااك القااانون ده ارال مالحق ا ا ضارضاام الستاسااتم
وا دافضم ع حقاوق اإلنساان والماص تم ق اامتاً بادوافع ستاسات  ،وال ساتما بادعو "االنتمااء
إىل منمم إرهابت "ر وأعرب ا قرر اخلاام عا قلقا ما قاانون جدياد (رقاا  )6٧٢٢ان قاوا
م افص اإلرهاب ح ا الواقع احلمان م ا قاضا على ادفضا الك ُر ب ا ستاق عملتا ا
ا من قا اجلنااوب الواارق  ،رهااا أءااا حمااان متما َّاور وجاااما إلالا هااا()٣٢ر وأ اار ا وضاات إىل
وسضت ن اق قانون ال وارك ادصل ل يت ّم ادابا ُاتّصاذ ا
أن لك ا راستا الرائست قد ّ
اإلرهابتا أو الاذي هاا علاى صال أو واصاي
حمل ادفراو الذي "ينتمون إىل منمم أ بان فات
مضهااا" (مرسااو بقااانون  )66٨وا حاامل ا ااوظ م الضمااومتم "ا نتماام إىل منمم ا أ بااان فاات
اإلرهابت ا ا أو ا نتس ا اابم إلته ا ااا أو ا تواص ا االم مضه ا ااا" وك ا ااذلك ا ح ا اامل أزوات ه ا ا الء اد ا ااصام
وأوالوها (ا رسو بقانون )٣٣()6٧٠ر
 -١4وأع اارب اا اخاء ادم ااا ا تص ااد جم اادواً عا ا قلقه ااا ما ا اس ااتصدا ااا اإلره اااب بال اارل
استهداف ا مارس ا وروع حلري التضبا وحري وي اجلمضتا ()٣4ر و مضت التونسا و ركتاا
على ضمان عاد إف ااء التن تاذ ا وارون لتواريضا م افصا اإلرهااب إىل ا اس بقادر ا اواطنم
الضاويم ،ل فتها المص تون ،على يارس احلمل ا حري الرأي والتضبا()٣5ر
 -١5وقا ا قرر اخلام ا ضذ حريا التضباا إن احلتّا ا تاات للتضدويا الستاسات ماا فتا ي اتمل
وأن أحا اب ا ضارضا عرض ا لتوجتا ا امااا إلتهااا ها صاال ابإلرهااابر وأوصااى ا قاارر اخلااام
جبضي التوريضا الوطنت ا تضلق ابلتوها وم افص اإلرهاب تموى ماع ا ضاايا الدولتا ر وحاأل
ركتااا علااى اسااتضرال قااانون م افص ا اإلرهاااب س اريضاً للت كااد م ا أن اادابا م افص ا اإلرهاااب
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توافامل ماع ا ااو  ١٩ما الضهاد الادو اخلااام ابحلقاوق ا دنتا والستاساات  ،ووعاا ركتاا إىل إلالاااء
مرم ااان التو ااها اب سا ا ولم احل ااومتم
ا اااو م  )٣(١٢5و ٢٩٩ما ا ق ااانون الضق ااواب اللت اام ّ
وبرمتس اجلمهوري ()٣6ر
 -١6وأوصاات ا قاارر اخلاص ا ا ضنت ا حاااال اإلعاادا اااارت الق اااء أو جاراءا مااوج أو
ضس ا اً ،بتضااديي ا اااو  ٢م ا القااانون  ٣٧١٣ا تضل اامل ابإلرهاااب ك ا ت ا ّام سااا مم ا ل
التناسا ااب" ا ضتما ااد وولت ا ااً ،وك ا ا ا اانص علا ااى عا ااد اسا ااتصدا القا ااو ا متت ا ا إال ا حا ااا كا ااان
" ُ
السبتي الوحتد ا تبق للصماي م ا ر و تك يهدو احلتا ()٣٧ر
استصدامها
ن
 -١٧والحماات جلن ا ا اخاء منمم ا الضمااي الدولت ا أن ركتااا قالاات إن ا قااد اسااتُند ا حاااال
فمااي مااوظ م عمااومتم م ا وظ ااام ها علااى النواااي هااا ا واارون ال ااذي كااان يقااو ب ا ه ا الء
ا وظ ااون ا سااتهدفون ،هااا أن نقااااب الضمااا قالاات إنا اإلفاراي ا بتاامل مضااايا "االر باااي
لنممااا إرهابت ا " وإءااا اسااتُصدمت دجااي اسااتهداف أع اااء النقااااب الااذي كاناات ممضهااا
اب ضارض ا الستاساات أف ااار مواامك  ،وهلااك بالاارل ض ي ا موقاال النقااااب ا والت ا للص وم ا ا
الق ان الضا ()٣٨ر

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

()٣9

 -١٨أفا اااو ا وضا اات نن الالا ااارا اجلوي ا ا واهلمما ااا الخي ا ا الا ااك ن ا ااذها اجلا ااتش المك ا ا
واجلماعااا ا ساالص التابض ا ل ا وااااي اجلمهوري ا الضربت ا السااوري قااد أضاار ابهلتاكااي ادساساات
ا دنت الرمتست ا وافم احلسا ر و لقات ا وضات أي ااً قاارير تاد ابلتضارل للمهتاب وساوء
ا ضاملا والقتااي واالات اااف والنهااب علااى يااد اجلماعااا ا ساالص ا دعوم ا ما ركتااا وابسااتتالء
لك اجلماعا على مناز ا دنتم ا ا ناطمل الواقض ا مشا اجلمهوري الضربت السوري ر وحثات
ا وضات السااامت حلقااوق اإلنساان مجتااع ادطاراف علاى التقتااد جبمتااع االلت اماا الساااري لوجااب
الق ااانون اإلنس اااين ال اادو والق ااانون ال اادو حلقا ااوق اإلنس ااان أثن اااء ن ت ااذ الضملت ااا الضس ا ا ري
وفتم ااا يتضل اامل ابد ااصام ا قتم اام ا اإلقل ااتا الواق ااع حت اات س اات ر الق ا اوا الضس ا ا ري المكت ا ا
واجلماعااا ا ساالص التابض ا هلااا()4٠ر وأعرباات جلن ا مناه ا التضااذيب عا القلاامل بو ا ن ار اااب
الس اال ا أعم ااا قت ااي ا ااارت ن اااق الق اااء ا ح اامل م اادنتم أثن اااء ن ت ااذ عملت ااا م افصا ا
اإلرهاااب ا جنااوب اارق ركتااار وأعرباات عا القلاامل أي ااً بوا ن قااارير تااد نن أفاراو أسا لر نما
قُتل اوا ا اال ااتباكا باام ق اوا ادم ا وأف اراو مجاعااا مساالص قااد ُمنض اوا م ا اسااتضاو جثااامم
هويهار وأعربت ع القلمل بو ن قارير تد نن فرل حمر التماو ا ا نااطمل الاك جار فتهاا
ن تاذ عملتاا أمنتا قاد حا َّاد ما قاادر السا ان ا ت ارري علااى احلماو علااى السالع واخلاادما
ادساست ر وأعربت ع القلمل كاذلك بوا ن الا و ال باا ا اوعااءا االساتصدا ا اري للقاو
علااى ا تماااهري ر وأوصاات ج اراء حتقتقااا س اريض ون يه ا وفضال ا ا مجتااع االوعاااءا ا تضلق ا
نفضا القتي اارت ن اق الق اء ،و لاك ا تضلقا ابالساتصدا ا اري للقاو ما جاناب ا اوظ م
ا ل م ن اه القانون ،كما أوصت لساءل مر يب لك ادفضا ()4١ر
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 -١٩وأعرباات جلن ا مناه ا التضااذيب عا قلاامل ابلااع بو ا ن وروو الضديااد ما التقااارير ا وثوق ا
ال ااك ت ااد لو ااارك مسا ا ولم عا ا إن اااه الق ااانون ا ض ااذيب وتما ا ي وإس اااء مض اااملتها أثن اااء
م ّلور واوع أن ديدا أمنت ا جنوب رق ركتا()4٢ر
مديها ا ُ ُ

 -٢٠وأعربت اللمن ها ُ ا عما يساورها م قلمل دءا مل تلمل مضلوما كافت ع ا الحقاا
الق امت على أعما التضذيب ح ا ستاق الق ا ا تضلق ابوعااءا ضاذيب كانات موضاون
قارارا احمل ما ادوروبتا حلقااوق اإلنسااان علااى الاارها ما ضااديي القااانون علااى ااو ضااي جر ا
التض ااذيب ال س ااقط ابلتق اااو ر وأوص اات اللمن ا نن مض ااي ركت ااا ا اااو  ٩4م ا الق ااانون اجلن ااام
متسق مع ا او  ١م ا اقت مناه التضذيب وهام م ضروب ا ضامل أو الضقوب القاسات أو
الالإنسااانت أو ا هتنا ()4٣ر وحثاات اللمنا ُ علااى التصقتاامل بساارع وفضالتا وحتاااو ا مجتااع حاااال
واوعاءا التضذيب وإساء ا ضامل وعلاى مقاضاا اجلناا وإواناتها لاا يتناساب وجساام أفضااهلا
وعلااى وقتاال ما ياُادَّعى أءااا ار باوا أفضااا ضااذيب وسااوء مضامل ا فااوراً عا الضمااي وطاوا مااد
التصقتااملر وأوصاات اللمنا نن كااد ركتااا جماادواً وب ااي وضااوت أن التضااذيب ومااور حمااراً م لقااً
ونن اادي علن ااً يارس ااا التض ااذيب و م اادر حت ااذيراً واض ااصاً م ا حتم ااي ا س ا ولت اجلنامت ا عنا ا
بم صمت ()44ر
 -٢١وأوصااى ا قاارر اخلااام ا ضااذ لس ا ل التضااذيب ابل اال ع ا إياادان احملتم ا ي ا احلاابس
االن راوي واحتمازها ا أماك احتماز ها رمست  ،ح أثناء سر ن حاال ال وارك()45ر
 -٢٢وقا ال ريمل الضامي ا ضذ حاال االات اء القسري أو ها ال اوع إن ركتاا مل ُقاا ساو
جبهد بستط للتماحل مع ما م ى م حاال االات اء القسري ،حتأل إن احل وما ا تضاقب قاد
رهبت ع مضاجل هاذم ا سا ل ر فلاا اع أي ستاسا مب ل
ااور و اامل دجاي إعماا احلامل ا مضرفا
احلقتق ا وا الضدال ا واجلااخ وإحتاااء هكاار ال ااصا ر وأعاارب ال رياامل الضامااي ع ا القلاامل دن القااانون
ال يضتخ االات اء القسري جر قامم باذا ا ،ادمار الاذي يوا ي عقبا بديهتا عنادما يتضلامل ادمار
ابلتصقتمل وا قاضا وال مي ا الق ا الك ن وي على أفضا اات اء قسري أو ها طوع ()46ر
 -2إقامة العدلر مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابر وسيادة القانون

()47

 -٢٣أعرب ا اات م وض ا اات حق ا ااوق اإلنس ا ااان ع ا ا ا القل ا اامل بوج ا ا ا ا ا ااام دن ا رس ا ااو بق ا ااانون
ال وارك  6٩6يتت اإلفال م الضقاب وعد التضرل للمساءل حتأل يوفّر للسل ا اإلواري
الك تمرف ضم إطار ا راستا احلمان ن القانونت واإلواري واجلنامت التام ()4٨ر
 -٢4وأعاارب ا قاارر اخلااام ا ضااذ حريا التضبااا عا قلقا إزاء التالتااا اهلت لتا الااك أُوالاات
قول استقال السل الق امت  ،وم مجلتها لك الك أُوالت قبي
على النما الق ام والك ّ
إعااالن حال ا ال اوارك ا عااا ٢٠١6ر ومنااذ عااا  ،٢٠١4اادو الساال التن تذي ا قب ااتها
على م سسا السال الق اامت والنتابا الضاما  ،بوساامي منهاا اعتقاا الق اا وا ادعم الضاامم
وإقالتها ونقلها ضس اً و وجت ديدا إىل احملامم()4٩ر
 -٢5والحاامل ا قاارر اخلااام ا ضااذ لس ا ل التضااذيب أن اعتقااا مااوظ م ماادنتم ،ل ا فااتها
ق ااا وماادعون عااامون وهاااها م ا يثل ا الساال الق ااامت  ،أو إقااالتها أو إيقااافها ع ا الضمااي
بمااور مجاعتا  ،ما ا ن أن يسااتتبع ن سااا كبااا ويا ّار إقاما الضااد ر وأفاااو أي ااً لضلومااا
ع اعتقاال أار نُ ذ ح ا صا وف ضاباي اجلاتش والوارط وا صا وف ا ادافضم عا
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حقاوق اإلنسااان والماص تم واحملااامم والضاااملم ا جماا الرعايا الماصت ()5٠ر وأ ااار م وضاات
حقا ااوق اإلنسا ااان إىل أن ا رسا ااو  -القا ااانون  66٧ا تضلا اامل ابهلت ا ااا الق ا ااامت الضلتا ااا (احمل م ا ا
الدستوري وو م النق واحمل م اإلواري الضلتا) قد من اهلت ا الق امت االست نافت صالحت ن
إقالا أع اامها الااذي يُادَّعى أءااا علاى صاال بواب هاول ر وبنااء علااى هلاك ،إقالا عادو كبااا
م الق ا وا دعم الضامم واعتقاهلا واحتمازها منذ واول االنقالب ال ا ل وأقتاي 4 ٢4٠
قاضتاً ومدعتاً عاماً بمدور أوامار ن تذيا عا اجلاس ادعلاى للق اا وا ادعم الضاامم ،وأقالات
احمل م ا الدسااتوري اثناام م ا ق ااا ار وأ ااار م وضاات حقااوق اإلنسااان إىل أن أي إقال ا م ا
الوظت ا وااااي الساال الق ااامت ينبال ا أن ع ااع لتاادقتمل مو ا ّدو ح ا أثناااء حال ا ط اوارك عام ا
برمتهاا وأن اس ب ضالتتهاار وا اجماون،
وا ا  ،حتأل م ءا أن اضل السال الق اامت ّ
اعتُقي و  5٧٠وامتاً بتنما واج  ١ 4٨٠وامتاً نوعاً م أناوان ا الحقا الق اامت ر والحمات
م وضات حقااوق اإلنسااان ضاارل احملااامم الااذي ثلاون اد ااصام ا تهماام ابإلرهاااب لاانمط ما
نساب إىل ماوكلتها ،أو علاى جاراما ها
االض هاو حتأل تا مالحقتها على اجلر ها اا الاك ُ
ن
صل ر وقد ّ ي هذا ع نقب أما التمتع ابحلمل ا واكم عاول وا الوصو إىل الضدال ()5١ر
 -٢6والحمل ا قرر اخلام ا ضذ لس ل التضذيب أن على الرها م االوعاءا ا تواصل الك
تااد ابنتوااار يارس ا التضااذيب وهااام ما ضااروب سااوء ا ضامل ا ا كااي م ا ا رحل ا الااك أعقباات
مبا اار انته اااء االنق ااالب ال ا ااي ا  ١5وز/يولت ا  ٢٠١6و م اااعد الضن اال ا جن ااوب اارق
البلد ،فإن التصقتقا وا الحقا الق امت الرمست على لك هذم االوعااءا بادو ور للالايا
يااا فلاال ااضوراً قااو ً نن اإلفااال ما الضقاااب علااى أعمااا التضااذيب وهااام ما ضااروب سااوء
ا ضامل أمر واقع()5٢ر
 -٢٧وكرر ال ريمل الضامي ا ضذ حاال االات اء القسري أو ها ال وع القاو ا مناسابا
عديد إن اإلفال م الضقاب على أعما االات اء القسري قد يتسبب ا ار اب انتهاكاا
مس ااتقبالًر وأوص ااى نن ض اامف ركت ااا ح اااال االات اااء القس ااري ال ااك ح اادثت ا ا اضا ا ونن
ضتمااد ستاس ا ااامل دجااي إ اااو حلااو كامل ا هلااا ضااما ً حلقااوق ال ااصا ا مضرف ا احلقتق ا
والضدال والتضوي وضما عد الت رار ،وهلاك بتض يا النماا الق اام وبواسا ةلتا أُنوا ت
ح ااديثاً ا ااارت اجله اااز الق ااام ()5٣ر وأف اااو م وض اات حق ااوق اإلنس ااان ب ااوروو اوع اااءا تضل اامل
ابر اب أفضا التدما والقتي على ن اق واسع وهاها م االنتهاكا اخل ا والضديد حلقاوق
اإلنس ا ا ااان ا جن ا ا ااوب  -ا ا اارق ركت ا ا ااا ا ال ا ا اام م ا ا ااا ب ا ا اام وز/يولت ا ا ا  ٢٠١5وك ا ا ااانون ادو /
ويسمخ ٢٠١6ر وقد وثقت م وضت حقوق اإلنساان حااال ضاذيب واات ااء قساري وحتاري
على ال راهت ومنع م احلمو على الرعاي ال بت ا ستضمل ر وأفاو م وضت حقوق اإلنسان
أي ااً بوقااون أضارار جسااتم ا ساات رم ،مقاطضا سااا ك ،حتااأل بقا  ١٨٩صمااً ما الرجااا
والنساااء وادط ااا واص اري ا أقبت ا ع ا ّد ن أسااابتع وون إمااداوها اب اااء والالااذاء والرعاي ا ال بت ا
وال هرابء قبي أن يلقوا حت ها ا حراممل مج ع قملر ويساور ا وض السامت القلامل بوجا
اام لضد إجراء أي حتقتقا ها ممداقت ولضد مقاضا أحد على ما حدث()54ر
 -٢٨والُماات ا قاارر اخلاص ا ا ضنت ا حاااال اإلعاادا ج اراءا مااوج إىل أن التصقتقااا
الك مريها ركتا ا حاال القتي ها ا ورون ،عقب مقتي مجا اا ُ قم  ،مل ساتوف ا ضاايا
الدولت ا  ،وأوصاات نن مااري ركت ااا حتقتق ااً عام ااً ونن واال ع ا ا ضلومااا وادول ا ا وج ااوو
حوز ا()55ر
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 -٣احلرايت األساسية

()56

 -٢٩قالت ا وض الساامت إن احلتا ا تاات للمضارضا ا ركتاا قاد ضااق بوا ي كباا ااال
الضامم ا اضتم ،بسبب إعالن حال ال وارك الواحد لو ادار  ،حتأل يُلقاى ابلماص تم ا
السمون بتهما ار ااب جاراما إرهااب()5٧ر ووعات ا وضا الساامت السال ا أي ااً إىل اعتباار
ادص اوا ال ااك ر ااع ابلنق ااد أو ادص اوا ا ضا لرض ا  -ل ااا فته ااا أص اوا ا اادافضم ع ا حق ااوق
اإلنسااان وادكاااو تم والمااص تم  -مسااا ا قتّم ا ا احل اوار االجتماااع  ،باادالً م ا اعتبارهااا
قااو ع ا ن االسااتقرارر فمالحق ا  ١6ا اً م ا نو ا اء اجتمااع ا اادين ق ااامتاً بتهم ا "واول ا
اإلطاح ابحل وم " ،بسبب أووار يُ ّدعى أءاا قااموا اا أثنااء احتماجاا ا عاا ُ ،٢٠١٣رما
إىل الضديد م احملاكما ادار الك مل تقتّاد اب ضاايا الدولتا دصاو احملاكماا ()5٨ر وأفااو
م وضت حقوق اإلنسان بتضرل منمما اجتمع ا دين لإلهالق ضس اً ،لا فتهاا منمماا هاا
ط إعااال وابحتماااز م ا ألق ا علااتها القااب
ح ومت ا ابرز ا متاادان حقااوق اإلنسااان ووسااام ُ
لوجب دابا اعذ ا حال ال وارك احتمازاً ضس تاً واستصدا التضذيب وسوء ا ضامل أثناء
االحتماز السابمل للمصاكم وفرل قتوو على احلمل ا حري التضبا وحري التنقي()5٩ر
 -٣٠وأوىل ا قرر اخلام ا ضاذ حريا التضباا فااو عا اتتمل اخلنااق علاى ا نافاذ اإلعالمتا
اإلرهابتا ا " و"حركا ا ها اول " وعل ااى الم ااص تم ال ااذي يضمل ااون
التابضا ا ل "منمما ا أ ب ااان ف اات
حلساب هذم ا نافاذ أو سابمل أن عملاوا حلساا ا ،وعلاى الماص تم الاذي يُتم َّاور أءاا علاى صال
ابحلرك ا وعلااى ا نافااذ اإلعالمت ا والمااص تم ا سااتقلم أو ا نتم ام إىل ا ضارض ا أو ا اادافضم ع ا
ادقلتا ()6٠ر و َّ
قد ا قرر اخلام بسلسل م التوصتا بو ن حري وسامط اإلعاال واحلماو
علااى ا ضلوم ا وحري ا اإلنمناات ومراسااتا ال اوارك والقتااوو ا روض ا علااى احلاامل ا حري ا ال ارأي
والتضبا ا التوريضا الوطنت ر وأ اار إىل أن احل وما قاد أعلنات انتهااء حالا ال اوارك ا اوز/
يولتا  ،٢٠١٨بتنمااا ُع ّمااي واااا عاادو كبااا ما التضااديال علااى التواريضا القامما بواسا
مراسااتا ن تذي ا صاادر أثناااء حال ا ال اوارك وظلّاات ساااري بضااد انتهامهااار و ا ّدو ا قاارر اخلااام
علااى أن االفتقااار إىل أولا ااخر وجتا ُ ااا اإلرهاااب ا هااذم احلاااال وطبتضا ن التواريضا الضام ا
وال اض ا هذا المدو أمران يثاان قلقاً ديداًر وأ ار منمم رصد اجتماع ا ادين إىل أنا
يوجااد مااا باام  6٨و ١٣٩صااص تاً رها االحتماااز حا اريا هااذا التقرياار ،وأن ااو  ١٩٠ما
()6١
وسامط اإلعال ووور النور قد أُهلقت ومل يُسم ساو لضادو قلتاي منهاا عااو فات أبوابا ر
وقد سبمل أن قا ا قرر اخلاام إن حريا وساامط اإلعاال كانات مهادو قباي وز/يولتا ،٢٠١6
ول ا ن اااق عملتااا القمااع قااد اّسااع بوا ي كبااا بضااد هلااك التاااري ر وحتا ّدثت قااارير عا أن
أكثر م  ١٠٠من ذ إعالم قد أُهلمل استناواً إىل مراستا ال وارك ااال ادساابتع السات ادوىل
م ا حال ا ال اواركر وأ ااار ق ااارير إىل أن ا  ،منااذ  ١5وز/يولت ا  ،٢٠١6أُهلاامل  ١٧٧من ااذاً
إعالمتااً علاى ادقاي وألقا القاب علاى  ٢٣١صاص تاً وأقتاي او  ١٠ ٠٠٠صاص وعامااي ا
وسامط اإلعال  ،وأُلالتت ب اقا المص ل  ٧٧٨صص تاً على ادقير وأفاو قارير يقااف
أكثر م  ١٠٠ ٠٠٠موقع إل موين ا ركتا ا ةهار/مارس )6٢(٢٠١٧ر
 -٣١وأوصاات ا قاارر اخلاص ا ا ضنت ا حاااال اإلعاادا ج اراءا مااوج بتن تااذ التوصااتا الااك
قدمتها اإلجراءا اخلاصا عقاب البضثاا الاك أجراهاا كاي منهاا ا عاا  ٢٠١6وا السانوا الاك
لت  ،وم مجلتها إسقاي مجتع التها ا وجه إىل صص تم وأكاو تم وهاها يّ استُهدفوا بسابب
التضبا السلم ع ةرامها()6٣ر
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 -٣٢وأعربت جلنا مناه ا التضاذيب عا ابلاع القلامل إزاء اساتمرار وروو قاارير كثاا ومتّساق
عمااا يتضاارل لا ا اادافضون عا حقااوق اإلنسااان والمااص تون وادطباااء الااذي قا ّدموا ا ساااعد إىل
ضصا التضذيب م عويل وم ايق وعنل ،وحثات ركتاا علاى االمتناان عا احتمااز وواكما
المص تم وا دافضم ع حقوق اإلنسان كوستل لتصوي ها م اإلبالغ حري ع ق ا حقاوق
اإلنسان أو ثنتها ع هلك()64ر
 -٣٣وأعربت اللمن ا ضنت ابلق اء على التمتت ضد ا رأ ع القلامل إزاء اعااه ادابا ماا فت ات
ا ا واو قتت ااداً وقمضا ااً ل اارور الس اانم ،مث ااي عقوبا ا الس اام  ،ا ح اامل يثلا ا منمم ااا اجتم ااع ا اادين
وا نممااا النس ااامت وا اادافضا ع ا حقااوق اإلنس ااان والمااص تم والنو ا اء ا ا اري  ،ل ا ف ااتها
النوا اء ا ال ام ا ال رويا ()65ر وه ّكاار اللمنا ا ضنتا ابلضمااا ا هاااجري ركتااا نن ا اادافضم عا
حقااوق اإلنسااان يسااتصقون محاي ا ااص ا فلضملهااا أ ت ا حامس ا ا ض ي ا حقااوق اإلنسااان للناااس
مجتضاً ،لا فاتها الضماا ا هااجرونر وأوصات ابلسامات للماص تم وا ادافضم عا حقاوق اإلنساان
وجلمتع ا نمما ها احل ومت لمارس حقها ا حري التضباا والارأي وون أي دياد أو م اايق ر
وحثاات اللمن ا الدول ا ال اارف علااى ك ال ا إج اراء حتقتاامل فااوري ومسااتقي فتمااا يبلَّااع عن ا م ا أفضااا
التصويل وا ايق الك يتضرل هلا أع اء ا نمما ها احل ومت وا ادافضون عا حقاوق اإلنساان
ونو اء اجتمع ا دين ،وواسب ا س ولم ع هذم االنتهاكا ()66ر
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()67

 -٣4أعرباات اللمنا ا ضنتا ابلق اااء علااى التمتتا ضااد ا ارأ عا قلقهااا إزاء الا و ال بااا ا
يارس ا البالاااء ا ا ناااطمل الااك ااا أعااداواً كبااا م ا الالج اام السااوريم وإزاء اسااتمرار االمااار
ابلنساء وال تتا واالتاً وعخ احلدوو دهرال االستالال اجلنس  ،لا ا هلك االماار ابل تتاا
السور ا يارس البالاء مقابي وعوو كاهب ابل وات وحتا أف ي ا ركتا()6٨ر وأوصات اللمنا
ا ضنتا ابلضمااا ا هاااجري نن ضتمااد ركتااا قااانو ً ااامالً افصا االمااار ونن واصااي جهووهااا
الرامت إىل منع االماار ابد اصام وقمضا وا ضاقبا علتا  ،ا اتاً ماع الالايا  ٢ما اهلادف  5ما
أهداف التنمت ا ستدام ()6٩ر
 -٣5و ل ّقى ال ريمل الضاماي ا ضاذ حااال االات ااء القساري أو هاا ال اوع مضلوماا مقلقا
يضخون را ار و لقى ال ريمل الضاماي قاارير
ع حاال اات اء مهاجري كانوا يقتمون ا ركتا أو ُ
ع ا اات اااء نساااء وأط ااا ا ااب ا االمااار ابد ااصام ،وداص ا نساااء وفتتااا أي يااد
اتا الدول ا اإلسااالمت ا
ااري االمااار ا م ا اجلمهوري ا الضربت ا السااو(ري)٧٠إىل ركتااا ويبااتضه نما ُ
الضراق والوا ا هازي عنتاب ا جنوب ركتا ر
 -5احلق يف احلياة األسرية

()71

 -٣6وع اات اللمنا ا ا ضنتا ا ابلق اااء عل ااى التمتتا ا ض ااد ا ا ارأ ركت ااا إىل الق اااء عل ااى ض اادو
ال وجااا وزوات ادط ااا  ،لااا ا هلااك ال ااا الدينتا هااا ا ساامل  ،وإىل ك الا ساامتي مجتااع
ال ا ا دنت صو ً حلقوق مجتع النساء ا ت وجا وأط اهل وبتضاديي التواريضا القامما حا
ُ ي للنساء حقوق ا أمسامه تساو مع حقوق الرجا ا أمسامها()٧٢ر
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف نمل نادلة ومواتية

()7٣

 -٣٧أفاااو م وضاات حقااوق اإلنسااان نن ا اات ،ا أعقاااب واول ا االنقااالب وح ا كااانون
ادو /ويساامخ  ،٢٠١٧إقال ا  ١5٢ ٠٠٠موظاال ماادين علااى ادقااي ،ما مجلااتها ١٠٧ ٩44
صماً ورو أمسا ها ا قواما أُرفقت اب راساتا المااور أثنااء حالا ال اوارك (ما بتانها حاوا
 6٠ ٠٠٠ما ا م ااوظ ادما ا واجل ااتش والو اارط  ،وح ا اوا  ٣٣ ٠٠٠م اادرس ،و ااو 6 ٠٠٠
أكاو  ،و و  6 ٠٠٠م الضاملم ا ق ان المص )ر وفنقد  ٢٢ 4٧4صماً ةار وظام ها
بسبب إهالق م سسا ااص ()٧4ر
 -٣٨وأعرباات اللمن ا ا ضنت ا ابلق اااء علااى التمتت ا ضااد ا ارأ ع ا القلاامل إزاء ار ااان مضااد
الب ال ا ص وف النساء ،وإزاء استمرار ال مو ا ادجور بام اجلنسام واا اال ادجار الاذي
تقاضام النساء الضامال ا ظروف هو ()٧5ر
 -٣٩وأعربات اللمنا ا ضنتا ابلضماا ا هااجري عا القلامل إزاء اساتالال الضماا ا هااجري ا
م ان الضمي ،ال ستما إزاء اا ال أجور ا هاجري ا وضع ها نمام وا سامها بتباي ديد
واعتم اااو مبلن ااع ادج ااور بدرجا ا كب ااا عل ااى سلس ااي هرما ا متم ا َّاور صتل اال جنس ااتا الضم ااا
ا هاجري  ،وإزاء وفضها بمور ها نمامت على اإلطالق()٧6ر
 -4٠والحماات جلنا ااخاء منمما الضمااي الدولتا أن ركتااا ،بضااد واولا االنقااالب ،قااد ماار
نزم قومت حاو  ،كما الحمت إنواء جلن حتقتمل دجي لقا الوا او ا تضلقا حاي النقاااب
لوجب مرسو صدر أثناء حال ال وارك ،و ال ض ا قرارا ا أما احملاكا اإلواريا ا أنقار ر
وقااد ناولاات اللمن ا ابلتمصااتص الاادور الااذي قااو ب ا لااك اللمن ا لوجااب ا اقت ا حاامل التنمااتا
النق اااا وا اوض ا اجلماعت ا لض ااا ( ١٩4٩رق ااا )٩٨ر وأعرب اات اللمن ا ع ا أمله ااا ا أن ي ااون
اال ما ابللمن متاحاً جلمتع ا نمما الك رهب ا اخل ون الستضرال اللمن ()٧٧ر
 -2احلق يف الضمان االجتماني

()78

 -4١أوص اات اللمنا ا ا ضنتا ا ابلضم ااا
و ل ّقتهااا لااا يتموااى مااع الالاي ا (ت) م ا
استصدا التصويال ا الت على و منتل
 -٣احلق يف مستوى معيشي مناسب

ا ه اااجري نن ع ّل ا ا ركت ااا ااالتل إرس ااا ادما اوا
تساار
اهلاادف  ١٠م ا أهااداف التنمت ا ا سااتدام ونن ّ
()٧٩ر

()80

 -4٢الحاامل ا اخاء ادمااا ا تصااد أن طبتض ا ا راسااتا الماااور أثناااء حال ا ال اوارك ا البلااد،
التضسا ت وال اسااص قااد ا ّ لت انتهاكااا جسااتم للصقااوق االقتماااوي واالجتماعتا والثقافتا
وأءااا اسااتُصدمت لتخياار إفقااار الضديااد م ا مااوظ اخلدم ا ا دنت ا ر وأ اااروا إىل أن ا م ا ا م ا ،
اار علااى قتتااد لااك احلقااوق نسااالتب حتاام احلقااوق ادساساات
ح ا ا حال ا ال اوارك ،االقتما ُ
()٨١
ن سها و"جضلُها نصمر ا هرل وحتد هو ض ي الرفام الضا ا جمتمع و قراط " ر
 -4٣وأعرباات ا وضاات السااامت حلقااوق اإلنسااان ع ا ج عهااا إزاء نتااام حتلتااي صااور السااا ي
الذي ّبم حما الدمار اهلامي الذي طا ا ساك بسبب استهدافها ابدسلص الثقتل ()٨٢ر
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 -4احلق يف الصحة

()8٣

 -44الحماات اللمن ا ا ضنت ا ابلق اااء علااى التمتت ا ضااد ا ارأ بقلاامل أن فاارم احلمااو عل ااى
ادما المص اجلنست واإلجنابت  ،لا فتها وسامي منع احلمي احلديث  ،قلتل للالايا  ،ال ساتما منهاا
ال اارم ا تاحا ا للنس اااء ال اارو ونس اااء ادقلت ااا ادا اار  ،وللنس اااء اللا اوا يضوا ا ا ادر ف
وا ناطمل النامت  ،يا أو إىل حدوث عدو كبا م حاال احلمي ا ب ّ ر وها ا رهوب فت ()٨4ر
 -45وأوص اات اللمن ا ا ا ضنت ا ا ابلضم ااا ا ه اااجري نن ا اام ركت ااا ،ا الق ااانون وا مارس ا ا
الضملت  ،حمو مجتع الضما ا هاجري على الرعاي ال بت ()٨5ر
 -5احلق يف التعليم

()86

 -46ظ ااي القل اامل يس اااور اللمنا ا ا ضنتا ا ابلق اااء عل ااى التمتتا ا ض ااد ا ا ارأ إزاء ار ااان مض ااد
التساارب ا درس ا ا ص ا وف ال تتااا والنساااء وإزاء اا ااال عاادوه مقارن ا ً بضاادو الااذكور ا
التادريب ا هاذ والتضلاتا الضاا  ،وال ساتما ا ا نااطمل الري تا احملروما وواااي جمتمضاا الالج امر
والحمت اللمن ها ا بقلمل وروو قاارير ،عا منااطمل ا جناوب ارق ركتاا ،تاد نن ماا يقارب
م ا  5٠ا ا ام ا م ا ال تت ااا ال يض اارف الق اراء وال تاب ا وأن نس ااب ً م اانه أك ااخ انق ض اات ع ا
الدراس بضد إءاء ا رحل االبتدامت دن التضلتا الضموم ها متات ابللال ال روي ()٨٧ر
 -4٧و مضت التونس و على نقت اإلطار التنمتم ل مان إاحا سان واحاد فضلتااً علاى
ادقااي ما التضلااتا اجاااين واإلل اما ا مرحلا التضلااتا مااا قبااي االبتاادام  ،كمااا اامضت علااى ز و
وفا التضلتا ماا قباي االبتادام ك الا ً لتم ام مجتاع ادط اا  ،وال ساتما الالج ام ،ما التسامتي
ا ا دارس()٨٨ر
 -4٨وأعرباات اللمن ا ا ضنت ا حقااوق اد ااصام هوي اإلعاق ا ع ا القلاامل إزاء التمتت ا ا تضاادو
اجلوانب ا حمل الالمر وإزاء استبضاوها م التضلتا على وج اخلموم ،وال ستما منها ال تتا
هوا اإلعاق ()٨٩ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()90

ّ -4٩بم للم وضت السامت حلقوق اإلنسان وجوو تط يبضأل على اجل ن بوا ي ااام ما
ضرل نساء لالحتماز قبتي وضضه محله أو مبا رً بضادمر وأفااو م وضات حقاوق اإلنساان
بوجوو عدو م النساء هوا أط ا صالار ره االحتماز()٩١ر
 -5٠وأعربت اللمن ا ضنت ابلق اء علاى التمتتا ضاد ا ارأ عا القلامل بوا ن اساتمرار وجاوو صاور
ت ت تت ي متم ّلذر فتما يتضلمل نووار ومس ولتا كي م ا رأ والرجي ا ادسر واجتمع()٩٢ر
 -5١وأعرباات اللمن ا ن ُسااها ع ا القلاامل إزاء اسااتمرار ار اااب اجل اراما ،لااا فتهااا عملتااا القتااي
الاك ُر اب حتات مس ّامى "الوارف" ،وإزاء الضادو ال باا نسابتاً ما حااال اإلكارام علاى االنتصااار
والضاادو ال بااا م ا حاااال زوات ادط ااا  ،وإزاء عااد ك اي ا اجلهااوو ا بذول ا لاادرء وقوعهااا وإلن ا ا
الضقوب ا ناسب لر بتهار وأوصت بتضديي ا او  ٢٩م قانون الضقواب دجي استبضاو ماا يسامى
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جب اراما الواارف ص اراح ً ،وبت تااك ف اار أن الواارف والساامض مر ب ااان بساالوك ا ارأ أو ابلساالوك
الذي يُ مل أن تّبض ا رأ  ،وه ف ر قامم على مواقل أبوي ()٩٣ر

ضرض ا للقتااي علااى يااد
 -5٢والحماات اللمن ا ن سااها بقلاامل أن عاادواً كب اااً م ا النساااء قااد ّ
ُعوا ارامه أو أزواجها ا احل ااالتم أو الس ااابقم أو عل ااى ي ااد أق ااار ()٩4ر وأوص اات جلنا ا مناه ا ا
التض ااذيب اح ا وص ااو مجت ااع النس اااء ض ااصا الضن اال إىل م االو وحم ااوهل عل ااى الرعاي ا ال بت ا
والادعا الن سا الالزماام()٩5ر وأوصاات اللمنا ا ضنتا ابلق ااء علااى التمتتا ضااد ا ارأ عا طرياامل
مر الضنل ا ن مر اً صرحياً دجي التم م م مقاضا اجلنا ومضاقبتها()٩6ر
 -5٣ويساااور اللمن ا ن نسااها القلاامل إزاء و ا عااد اإلبااالغ ع ا مجتااع أفضااا الضناال القاااما
علااى نااون اجلاانس ا حاامل الالج ااا  ،لااا فتهااا الضناال اجلنس ا وال ا وات القسااري برجااا سااوريم
وأ راك دسباب اجتماعت واقتماوي أو بقمد االحتماء ا()٩٧ر
 -54وأوصاات اللمنا ن سااها نواااء وحااد ااصا وااااي م سسا أمانا ا مااامل ُضا حماي ا
حقااوق اإلنسااان للنساااء وادط ااا  ،وبوضااع و ن تااذ ستاس ا عام ا حتمااى ابلتمويااي ال اااا دجااي
ضمان النهول اب رأ ()٩٨ر

 -2األطفال

()99

 -55أعربت اللمن ا ضنت ابلضما ا هاجري عا القلامل دن احلاد ادوىن لسا الضماي ،احملادو
ا  ١5عاما ااً ،يق ااي عا ا السا ا ال ااك ي ااون ادط ااا ق ااد اس اات ملوا فته ااا ع اااو ً مرحلا ا التضل ااتا
اإلل ام ()١٠٠ر
 -56وأعربت اللمن ن سها ع القلمل دن الضدياد ما ادط اا ا هااجري  ،ساواء أكاانوا هاا
ممااصوبم أو برفق ا أساارها ،يضملااون ا الق ااان هااا الرمس ا  ،وال سااتما ا ق ااان ال راع ا حتااأل
يضملون ساعا طويل ا ظروف قاست وون أن وفَّر هلا أي محاي قانونت ()١٠١ر
 -5٧وأوصاات اللمن ا ا ضنت ا ابلضمااا ا هاااجري نن اال ركتااا عاااجالً و ام ااً ع ا احتماااز
ادط ااا بساابب وضااضها أو وضااع ةابمهااا كمهاااجري ونن ضتمااد باادامي ع ا االحتماااز تاات
لألط ااا البقاااء مااع أفاراو أساارها و/أو مااع أوصااتاء علااتها ا مرافاامل جمتمضتا هااا احتمازيا ريثمااا
يااتا الباات ا وضااضها كمهاااجري  ،وهلااك ا ااتاً مااع مباادأ مماااحل ال ااي ال االى واحمام ااً حلاامل
ال ي ا احلري وحق ا احلتا ادسري ()١٠٢ر
 -5٨وأوص اات اللمنا ا ا ضنتا ا ابلق اااء عل ااى التمتتا ا ض ااد ا ا ارأ ابلتن ت ااذ ال ض ااا حلم اار زوات
ادط ا ()١٠٣ر
 -٣األشخاص ذوو اإلناقة

()104

 -5٩أعرباات اللمن ا ا ضنت ا حقااوق اد ااصام هوي اإلعاق ا ع ا القلاامل إزاء اسااتمرار فمااي
اد ااصام هوي اإلعاقا عا هاااها ا التضلااتا ،وهااو أماار فتا تتاا علااى مجتااع ا سااتو  ،وإزاء
ع ااد وج ااوو نم ااا ضلتما ا ااامي للممت ااعر وأوص اات ابالعا اماف ابلتضل ااتا الو ااامي للممت ااع ا
القوانم وابعتماو ستاسا واسما تمتا لتصقتق ()١٠5ر
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 -6٠وأعرباات اللمن ا ن سااها عمااا يساااورها م ا قلاامل إزاء اّبااان مقاااراب طبت ا وأبوي ا وااي ا
علااى ن اااق واسااع مااام مس ا ل اإلعاق ا  ،ويتمثّااي هلااك ا قتتمااا اإلعاق ا اسااتناواً إىل التقااارير
ال بت  ،حتأل ُفت اد صام هوو اإلعاق ا إعاقا ا وظروفها المصت ()١٠6ر
 -6١وأوصت اللمن نن لال ركتا ادح ا التمتت ي ا حمل اد صام هوي اإلعاق ونن
مضي وريضا ا اخلاص ل افص التمتت متسق مع ا اقت حقوق اد صام هوي اإلعاق ()١٠٧ر
 -6٢كمااا أوصاات اللمنا ن سااها لنااع حاااال احلاابس االن اراوي وإا ااان اد ااصام هوي
اإلعاقا دي عااالت هااا طااوع ا ا سسااا  ،وابلتصقتاامل مااع نما ي ضااي هلااك وإنا ا ل عقااواب
جنامت وإواري ب ()١٠٨ر
 -4األقليات

()109

 -6٣أعرب اات اللمن ا ا ا ضنت ا ا ابلق اااء علا ااى التمتت ا ا الضنما ااري ع ا ا القلا اامل دن أف ا اراو بض ا ا
ادقلت ااا ال يتمتض ااون ابحلق ااوق االقتم اااوي واالجتماعت ا والثقافت ا عل ااى ق ااد ا س اااوا م ااع ابق ا
الس ا انر ويساااورها القلاامل أي ااً م ا أن الضتب ا احمل ادو ا نسااب  ١٠ا ا ام ا و ا ّ ي عقب ا أمااا
التمثتي الضاو لألقلتا ا الو ون الستاست  ،وال ستما ا اهلت ا ا نتصب ()١١٠ر
 -64وأوصت اللمنا ن ساها نن ضتاد ركتاا النمار ا موق هاا ونن نمار ا االعاماف ابل اا
وص ها نءا أقلتا إثنت أو قومت أو أقلتا إثنت ووينت ا ةن مضاً()١١١ر
ادار الك
 -65وقالت اللمن ها ُ اا إن القلامل ال يا ا يسااورها بوا ن اساتمرار التمتتا والقوالاب النم تا
وحاال التصامي على الروما ،وبو ن ما يضانت الروما م ةمر ال قر()١١٢ر
 -66وأعربت اللمن ا ضنتا ابلق ااء علاى التمتتا ضاد ا ارأ عا قلقهاا إزاء ااقا حالا احلرماان
ا ستمر الك ضتوها النساء ال رو بسبب التصامي على هويته الضرقت واللالويا  ،ياا ي ا إىل
اإلمضااان ا متوااه فتمااا يتضلاامل حقااوقه ا دنت ا والستاساات واالقتماااوي واالجتماعت ا والثقافت ا ر
ووعت اللمن ركتا إىل مضاجل أوج عد ا ساوا الك تضرل هلا النساء ال رو ()١١٣ر
()114

 -5املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا

 -6٧أعربت اللمن ا ضنت ابلضما ا هاجري ع القلمل بو ن قاارير ورو تاد نن الضماا
ا هاجري ها القانونتم قلّما يست تضون التماس االنتماف م انتهاكا حقوقها وون التضرل
اوف م ا ا االنتق ااا والتهدي ااد
للضق اااب بس اابب وض ااضها كمه اااجري ه ااا نم ااامتمر وق ااد رون اخل ا ُ
ابلمحتي وم التالر بسابب القتاا نعماا هاا مم َّارت اا الضماا ن ا هااجري هاا القاانونتم عا
قد الو او ()١١5ر
 -6٨وأوصت جلن مناه التضاذيب نن اي ركتاا ت ا ظاروف مناساب الساتقبا الالج ام
وملتمس اللموء وا هاجري ها النمامتم الضامدي إلتهاا وأن تناع عا احتمااز ملتمسا اللماوء
ل
ومع على استصدا بدامي ع االحتماز()١١6ر
وا هاجري ها النمامتم ل ما طويل  ،ونن ّ
 -6٩وأعرباات اللمنا ا ضنتا ابلضمااا ا هاااجري واللمنا ا ضنتا ابلق اااء علااى التمتتا ضااد ا ارأ
وجلن ا مناه ا التضااذيب ع ا قااديرها للمهااوو ال بااا الااك بااذلتها ركتااا ا التماادي لتاادفمل أعااداو
هامل ا م ا طاااليب اللمااوء وا هاااجري هااا القااانونتمر وأثناات هااذم اللمااان أي ااً علااى ركتااا دء ااا
GE.19-19551
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استقبلت و/أو نةو ما ي يد على ملتون الج م الالج م الساوريم ا ساملم ال ااري ما النا ان
ا ساال ا بلاادها ،ف االً ع ا ةالف ملتمس ا اللمااوء والالج اام القاااومم م ا بلاادان ا ()١١٧ر
وقالت ا وضت إن ركتا وي أكخ عدو م الالج م ا الضاملر وا ءاي وز/يولت  ،٢٠١٩كان
عدو الساوريم حتات احلمايا ا قتا قاد فااق  6.٣ملتاون ساوري ،ثّاي ادط اا ماا يقاارب نما ن هار
وأوصاات م وضاات ا ون الالج اام بتض ي ا ةلتااا ضرياال اهلوي ا بالاارل كواال ا صاااطر الااك حتتاامل
ابحلماي ا وقت مب ر()١١٨ر
 -٧٠وأعرباات اللمن ا ا ضنت ا ابلضمااا ا هاااجري ع ا القلاامل إزاء وروو قااارير تااد نن ركتااا قااد
طاارو عااد ةالف ما ا هاااجري هااا القااانونتم( .)١١٩وأعرباات جلنا مناه ا التضااذيب عا قلقهااا
إزاء وروو عاد قااارير تااد ب اارو ا ااا ما ا اواطنم السااوريم أو عاااو ا أو إبضاااوها ،ا انتهاااك
عم أعتدوا إىل بلد ملأل وون أن تات هلاا سابي طلاب اللماوءر
بدأ عد اإلعاو القسري  ،ف ال ّ
وأعربت اللمن ن سها ع القلمل إزاء التقارير الك أفااو نن القاوا ا سالص المكتا أطلقات الناار
علااى أ س كااانوا حياااولون عبااور حاادوو ركتااا اجلنوبت ا ا نتسااان/أبريي  ،٢٠١6رهااا أءااا أحاطاات
علما ااً نن وف ااد الدولا ا ال اارف ق ااد أن اار ه ااذم االوع اااءا  ،م اادعتاً أن اد ااصام ال ااذي قتلا اوا،
وعاادوها  ،١٨هااا ما "إرهااابت حا ب الضمااا ال روسااتاين" كااانوا حياااولون عبااور احلاادوور وأوصاات
اللمن ن سها نن ي ركتا عملتاً عد السمات ب ارو أي اصص أو إعاو ا أو سالتم إها كاان
ا هلك انتهاك بدأ عد اإلعاو القسري  ،ونن حت لّقمل ا حواوث إطالق النار()١٢٠ر
 -٧١وأعربت اللمنا ا ضنتا ابلق ااء علاى التمتتا الضنماري عا قلقهاا إزاء قاارير تاد بضاد
وجوو اسما تمت وطنت تنااو لبتا احتتاجاا ا واروي واالتااً وظاروف مضتواتها هاا ا ناساب
والم ااضواب ال ااك ضمض ااها ا احلم ااو عل ااى سا ا الم اامل أو ا اس اامواو يتل ااا ا ،واا ااال
مضد مواظب ادط ا ا وروي واالتاً على الدراس ()١٢١ر
 -6ندميو اجلنسية

()122

 -٧٢أوصت اللمن ا ضنتا ابلضماا ا هااجري بتسامتي مجتاع أط اا الضماا ا هااجري حاا
والو ا وبت ويدها بومممل اهلوي الوصمت  ،عماالً ابلالايا  ٩ما اهلادف  ١6ما أهاداف التنمتا
ا ستدام  ،كما أوصت ابلتوعت ن ت التسمتي عند الوالو ا ص وف الضماا ا هااجري وأفاراو
أُسرها ،وال ستما منها نم ها ا وضع ها قانوين()١٢٣ر

هاء -مناطق أو أقاليم حمددة

()124

 -٧٣أف اااو م وض اات حق ااوق اإلنس ااان نن ما ا ادم ااور الضاجلا ا ابلنس ااب للس اال ا المكتا ا
مواصل ا باور إىل إماداو اللمنا ا ضنتا اب قاووي ا قاخم ب اي ا سااعد الالزما حرصااً علاى
اام اللمن ا م ا الوصااو وون عواماامل إىل مجتااع مااا ا الوصااو إلت ا م ا ا ناااطمل الضس ا ري
الواقض ا اجل ء الوما م قخم وإىل ا باور م لقاء ن سها إىل ويد اللمن ني مضلوماا
م ادر ت ا ها المل ()١٢5ر
 -٧4وأ ااار ا وض اات إىل أن اللمن ا الوزاري ا عل ااى مس ااتو ن اواب ال ااوزراء ا جمل ااس أورواب
كان اات ق ااد وع اات ركت ااا إىل س ااديد التض ااوي الض اااو ال ااذي منصتا ا احمل ما ا ادوروبتا ا حلق ااوق
اإلنسان بو ن أ صام م قووي وحقوق مل ت ا قخمر والحمت م وضات حقاوق اإلنساان
14

GE.19-19551

A/HRC/WG.6/35/TUR/2

أي ااً أن يثااي منمما ادما والتضاااون ا أورواب ا ضااذ حريا وسااامط اإلعااال قااد حااأل الساال ا
- المكت ا علااى إسااقاي الااتها القانونت ا ا وجه ا إىل اثناام ما صااص ت صااصت أفري ااا القخصاات
 م كااداً علااى ضاارور امتنااان الساال ا الضام ا ع ا رفااع وعاااو ق ااامت علااى صااص تم، المكت ا
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