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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الثامنة الدورة
 ٢٠17 تشرين الثاين/نوفمرب 6-17

 سري النكاجتميع بشأن   
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 ساسيةأمعلومات  -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  16/٢1و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ملضاهعععدار ار هيئعععار جتميععع ل للمضلومعععار العععواررد   تقعععاري االسعععتضرال العععدوري الشعععامير والتقريعععر
مععوج   م   شعع يواإلجععراتار اصا عع  و مهععا مععن و اععح ا معع  املتةععدد  ار ال ععل ، وهععو مقععد  

  تقيداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لمارر

نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق  -اثنياا  
 (٢) (1)اإلنسان

، أو عععن  مععع  مماهعععع  التضعععذيي الن تميفعععر سعععري الن عععا   الت عععديح ٢٠16  ععععام  -٢
الربوتوكععععوخ االرتيعععاري التناقيعععع  مماهععععع  التضعععذيي و ععععمل مععععن  عععرو  املضاملعععع  أو الضقوبعععع  علعععى 

وأو ععععن أيعععععاً الن تميفععععر سععععري الن ععععا   الت ععععديح علععععى  ر(3)القاسععععي  أو الالننسععععاني  أو امل يمعععع 
 ر (4)1967اصا   بو   الالجئني وبروتوكوهلا لضام  1951اتناقي  

، أو ععن اللةمعع  املضميعع  حمايعع  حقععوق  يعع  الضمععاخ امل ععاجرين وأفععرار ٢٠16و  عععام  -3
ملميفمع  الضمعي  (189رقع  ) ٢٠11 ،اتناقيع  الضمعاخ املمع لينيأسره  الن ت دق سري الن ا على 

 ر(5)الدولي 
لعى التمييع  الضم عري سعري الن عا علعى الميفعر ، شعةضن  مع  القععات ع٢٠16و  عام  -4

  الت ععديح علععى الربوتوكععوخ االرتيععاري التناقيعع  حقععوق الجنععي املتضلععح اجععرات تقععد  ال ال ععار، 
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والربوتوكععوخ االرتيععاري امللةععح والربوتوكععوخ االرتيععاري التناقيعع  حقععوق ا شعععاق  وي اإلعاقعع ، 
تماعيعع  والثقافيعع ، والربوتوكععوخ االرتيععاري الثععاين ابلض ععد الععدوا اصععاق ابحلقععوق االقت ععاري  واالج

امللةععععح ابلض ععععد الععععدوا اصععععاق ابحلقععععوق املدنيعععع  والسياسععععي  اهلععععار  ن  نل ععععات عقوبعععع  اإلعععععدام، 
  ر(6)(169)رق   1989، واتناقي  مميفم  الضمي الدولي  بشأن الشضو  ا  لي  والق لي 

القسعععري أو  عععم الجعععوع  الن تضععع    وأو عععى النريعععح الضامعععي املضعععا حعععاالر االرتنعععات -5
بتلقع  وحعا ال ال عار املقدمع   سري الن ا ابرت عاق اللةمع  املضميع  حعاالر االرتنعات القسعري

من االتناقي  الدولي  حلمايع   يع  ا شععاق معن  31اصا ضني لواليت ا، وفقاً للمارد  من ا فرار
  ر(7)االرتنات القسري

لقجعععري   سعععري الن عععا أن سعععري الن عععا قعععد وج عععن   والحعععر فريعععح ا مععع  املتةعععدد ا -6
  ر(8)رعود راام  ن   ي  امل لنني بوالاير   نطار اإلجراتار اصا   ٢٠15 عام
وقعععععدمن سعععععري الن عععععا مسعععععااار ماليععععع  ن  منو عععععي  ا مععععع  املتةعععععدد السعععععامي  حلقعععععوق  -7

 ر(9)٢٠17و ٢٠14و ٢٠13و ٢٠1٢اإلنسان   ا عوام 

 (1٠)الوطين حلقوق اإلنساناإلطار  -اثلثاا  
أبععععري فريعععععح ا مععععع  املتةعععععدد القجعععععري أن سععععري الن عععععا ا عععععذر ععععععدد رجعععععوار إل عععععدار  -8

تشععععريضار ترمعععع  ن   ععععمان يايرد شععععنافي  املمبسسععععار واسععععتقالهلا،  ععععا    لعععع  قععععانون احلععععح   
فض عععي تضيعععني جملعععس رسعععتوري رشععع  أعععععات  املضلومعععار، والتضعععديي التاسععع  عشعععر للدسعععتور، العععذي

بتضييمععار   املما ععي احل وميعع  الرفيضعع  املسععتوف ا رععرف  ععد  عععدم  لةععان املسععتقل  وأو ععىال
 ر(11)تسييس اصدمار الضام  وتقييد  الحيار الرايس

 /والحعععععر فريعععععح ا مععععع  املتةعععععدد القجعععععري أن االعععععس الدسعععععتوري ععععععني    تشعععععرين ا وخ -9
نسعان، وأن التضعديالر املق حع  علعى منو ني جدراً   اللةم  الوطمي  حلقوق اإل ٢٠15 أكتوبر

ععععد فضليععععاً  القععععانون املتضلععععح بلةمعععع  حقععععوق اإلنسععععان ق ععععد تض يعععع  تمنيععععذ التو ععععيار ال ععععاررد   جُتس 
 ر (1٢)بضدُ 
والحر فريح ا م  املتةدد القجري أيععاً تضيعني  مع  مشع ك  بعني العويارار لتمنيعذ رجع   -1٠

 ن ععععععععدم   عععععععيل ويارد للتضةيعععععععيول ععععععع( ٢٠16-٢٠11)الضمعععععععي الوطميععععععع  حلقعععععععوق اإلنسعععععععان 
رجععع  عمعععي  ٢٠16وُو عععضن   ععععام ر تسععع ي   بعععروي  عععداير   جمعععاخ املتابضععع  ابإلجعععراتار

ومع   لع ، ر ، ابلتشعاور مع  ااتمع  املعدين٢٠٢٢-٢٠17وطمي  جديعدد حلقعوق اإلنسعان للنع د 
اسعععت ضار نقعععا  فقعععد أُفيعععد أن املشعععرول املعععمق  العععذي و ععع  جملعععس العععويرات ملسعععات  ا رعععمد أرف ن  

اهنععات جتعر  الضالقعار ا مسععي  املثليع ، وقعانون ممعع  التشعرر، ونم انيع  ح ععوخ  عمعي رايسعي  تتضلعح
  ر(13)امل ابني بنموس نقل املماع  ال شري  على ردمار الرعاي  ال ةي 
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تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 ساين الساريالدويل اإلن

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 
 (14)التمييز و دم املساواة -١ 

الععع   ، أعربعععن اللةمععع  املضميععع  حقعععوق اإلنسعععان ععععن قلق عععا نيات ا ح عععام٢٠14  ععععام  -11
فيمععا تمجععوي علععى  ييعع    حععح املععرأد   التشععريضار الوطميعع ،  ععا    لعع  بشععأن حقععوق اصالفعع  

وأو ععن الن ت نععي سععري الن ععا  ارععيل وَمععمأل  ا را عع  والت ععر    ا مععواخ الثابتعع ر ب يتضلععح
املسعاواد بععني الرجعي واملععرأد عععن طريعح نجععرات اسععتضرال شعامي لقوانيم ععا الدارليعع ،  عا في ععا القععوانني 

علعععى تعععراريل وَمعععمأل  ا را ععع ، والت عععر    ا معععواخ الثابتععع ، وععععدم  الععع    ععع  حقعععوق اصالفععع 
 ر(15)د أرىن لسن ال واج   الشريض  اإلسالمي وجور ح

وأعربعععن اللةمععع  املضميععع  ابحلقعععوق االقت عععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  ععععن قلق عععا النتشعععار  -1٢
 ععنار   اهلويعع  ا مسعاني  وحععامل يامليععي ا مسع  وم ععاير    وم روجععنياملثليععار واملثليعالتمييع   ععد 

ن، والضمالعع ، والرعايعع  ال ععةي ، واإلسعع ان، والتضلععي ، ،  ععا    لعع    جمععاخ نننععا  القععانو ا مسععني
ولتضععععععرل املثليععععععار واملثليععععععني وم روجعععععع  امليععععععي ا مسعععععع  وم ععععععايري اهلويعععععع  ا مسععععععاني  للت ديععععععدار 

 ر(16)  وسااط التوا ي االجتماع  بس ي ميوهل  ا مسي  أو هويت   ا مساني  واالعتداتار

 (17)قوق اإلنسانالتنمية والبيلة واأل مال التجارية وح -٢ 
املقععررد اصا عع  املضميعع  بقعععااي  فيمععا يتضلععح ابلضقععارار اململوكعع  للقجععال اصععاق، شععدرر -13

: ن  امل عار  التوجي يع  املتضلقع  اب عمعاخ التةاريع  وحقعوق اإلنسعان   مضرل نشعاراا ا قليار،
مسععععمبولي  الشععععركار  ، علععععى"احلمايعععع  واالحعععع ام واالنت ععععا "تمنيععععذ نطععععار ا معععع  املتةععععدد املضمععععون 

 ر(18)اصا     اح ام حقوق اإلنسان، وال  ت ون م مل  ملسمبوليار احل وم 
وأعربعععععن اللةمععععع  املضميععععع  ابحلقعععععوق االقت عععععاري  واالجتماعيععععع  والثقافيععععع  ععععععن قلق عععععا نيات  -14

االستعدام امل ثف للموار ال يميااي  ال راعي    سري الن ا، وأو ن الن تت عدف سعري الن عا 
حنو عاجي لالستعدام امل ثف للموار ال يميااي  ال راعي ، وأن تتعذ رجوار إلننا  احليفعر  على

املنعععرول علعععى ال لينوسعععار    يععع  القجاععععار، وأن توسععع  نجعععاق احليفعععر ليشعععمي  يععع  املعععوار 
ال يمياايعع  ال راعيعع  العع  تععمب ر سععل اً علععى  ععة  السعع ان وال يئعع ، وأن جتععري عمليععار تنتععي  فضالعع  

 ر(19)دومت رر 

 (٢٠)اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق -٣ 
الن تل عع  سععري  النريععح الضامععي املضععا حععاالر االرتنععات القسععري أو  ععم الجععوع أو ععى  -15

 ر(٢1)الن ا على النور قانون ممع  اإلرهعا  وأن  عي  لع  تشعريضار تتماشعى مع  الت امااعا الدوليع 
                القاسععععي  الضقوبعععع  أو املضاملعععع   ععععرو  مععععن ملو عععع التضععععذيي  سععععأل  املضععععا اصععععاق وأو ععععى املقععععرر

الن تسععتضرل سععري الن ععا مشععرول قععانون نععي  ععي قععانون ممعع  اإلرهععا   امل يمعع  أو الالننسععاني  أو
لتععععوفم ( القععععوانني املتضلقعععع  اب مععععن القععععوم  وأج عععع د الدولعععع  االسععععتع اراتي  وممعععع  ا ر عععع  املميفمعععع )

ضاملععععع  القاسعععععي  أو الالننسعععععاني  أو امل يمععععع ،  عععععما ر  عععععد االعتقعععععاخ التضسعععععن  والتضعععععذيي أو امل
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وا ح ععام املتضلقعع  ابحل ععوخ علععى املشععورد القانونيعع  ممععذ حليفعع  سععلي احلريعع ، واإلشععرا  القعععاا  
القوي على أج  د نننا  القانون وا ج  د ا ممي ، ومحاي  حقوق املواطمني   اص و ي ، ونجرات 

بشععأن مشعاري  القعوانني الع  تشعمي  يع  فئععار  وشعنا    الوقعن املماسعي نقعا  وطعا متضمعح
  ر(٢٢)ااتم  املدين

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢3)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

 أو ععععى املقععععرر اصععععاق املضععععا  سععععأل  التضععععذيي ال ععععات عقوبعععع  اإلعععععدام أو، كةععععد  أرىن، -16
 ر(٢4)ابلسةنن  أح ام   نيف أح ام اإلعدام

اسععتمرار التضععذيي وسععوت املضاملعع ،  ععا    لعع  مععا كععان مم مععا  ا طععاب  جمسعع ،  والحععر -17
  املراحي امل  رد من االعتقاخ واالستةوا  على وج  التةديد، وي ون  ل    ال الي ب رل 

أهنع   احل وخ على اع افار، وت ايد رجورد سوت املضامل  ال  يتضرل هلا ا شعاق الذين يضتقعد
وقععععد  ععععأر الشععععرط  ن  انتعععع ال ر اب مععععن القععععوم  ا ععععراا  العععع   ععععس  ععععالضون   اإلرهععععا  أو  

املضلومععار ابلقععود أو احل ععوخ علععى اع افععار ابإلكععرال عععول نجععرات  قيقععار شععامل  ابسععتعدام 
 ر(٢5)ا ساليي الضلمي 

 ي ممارسعع  شععااض وال تعع اخ  معع  مماهععع  التضععذيي تشععضر بقلععح ابلععش  ن التضععذيي يشعع  -18
التةقيقعار ا ماايع  الضاريع    ا  ل يع  نطعار  ارس ا نرارد التةقيقار ا ماايع  التابضع  للشعرط    
 ر(٢6)املشت     ارت اب  مالضيفمى من احلاالر، ب ر  الميفر عن ط يض  ا ر 

 يسعمى عمليعار ارتجعا  أفعرار التاميعي ابسعتضماخ معاوالحيفن اللةم  بقلح أن ممارس   -19
 ر والحيفعن أيععاً "شاحمار بيععات" للعن مسعتمرد   السعموار الع  أعق عن هنايع  المع ال املسعل 

كانععن بضيععدد، ةماععع  يععور  ريععر  ميععي نيععالم   حععو ونناملشععت     أن هلعع  عالقعع ،  شعععاقا أن 
 الضمععف ا مسع  وا ت ععا  الرجعاخ والمسععات   لع  قعد ارُتجنععوا ع تضر عوا لتضععذيي وحشع ،  ععا 

علعى أن ر وحثعن سعري الن عا أماكن احتةاي  عم مضلألمع يدي أفرار من ا ي  والشرط    على أ
ت ني قيام هيئ  مستقل  اجعرات  قيقعار سعريض  ون ي ع  وفضالع     يع  ارععاتار االحتةعاي  عم 

مراكعع  احتةععاي  ععم   ون ععالق أيعع ،القععانوين والتضععذيي والضمععف ا مسعع  علععى أيععدي قععوار ا مععن
  ر(٢7)أي شعل في اعدم احتةاي  رمسي ، و مان

وبعدت  وحثن اللةم  سري الن ا على الشرول فعوراً   اإل عالا املمبسسع  لقجعال ا معن -٢٠
عمليععع  فعععري معععن أجعععي عععع خ عما عععر معععن الرتعععي الضليعععا والعععدنيا   القعععوار الضسععع ري  وا مميععع  وأي 

ن   انت اكععععار و مععععولنني عمععععوميني ارععععرين ن ا ُوجععععدر أسعععع ا  مضقولعععع  لالعتقععععار الهنعععع   ععععالض
 ر(٢8)حلقوق اإلنسان

والحععر املقععرر اصععاق املضععا  سععأل  التضععذيي أن لععرو  االحتةععاي ت ععي ن  مسععتوف  -٢1
املضاملعععع  القاسععععي  أو الالننسععععاني  أو امل يمعععع  بسعععع ي االكتيفععععاحل الشععععديد ونقععععل الت ويعععع  واحلععععرارد 

ي  ال ةي  والتضلي  والتعدريي وعدم ن ح  النرق ال افي  للة وخ على الرعا والرطوب  املنرطتني،
رنع  االكتيفعاحل  وحثن  م  مماهع  التضذيي سري الن عا علعى ر(٢9)امل ا وا نشج  ال في ي 

وأو ععن الن ُ س ععن سععري الن ععا لععرو  ر   السععةون عععن طريععح يايرد اسععتعدام بععدااي الس ععةن
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عععن املر  افعععح الج يععع    السعععةون، االحتةعععاي، وتُضععع  ي أنشعععج  نععععارد اإلرمعععاج ونععععارد التأهيعععي، وُ س 
 ر (3٠)وتعمن نقي املر ى بسرع  ن  املستشنى الوطا   حاالر الجوار  وا مرال اصجمد

وأو ععععى النريععععح الضامععععي املضععععا حععععاالر االرتنععععات القسععععري أو  ععععم الجععععوع  الن تتعععععذ  -٢٢
  احل ومععععع  نجعععععراتار حامسععععع  وأن ت عععععدر أوامعععععر وا عععععة  علعععععى أعلعععععى املسعععععتواير بوقعععععف املراق ععععع

والت ديعععععدار وال هيعععععي واملععععععايقار،  عععععا    لععععع  التةعععععر  ا مسععععع ، ونسعععععاتد مضاملععععع  أقعععععار  
  ر(31)املعتنني وا شعاق الذين يت رفون ابمس  

مارس  معولنني وأعربن اللةم  املضمي  حقوق اإلنسان عن قلق ا نيات التقارير ال  تنيد   -٢3
دات ال دين، والت ديد ابلقتي، واالحتةعاي اإلراري ل هيي واملعايق ،  ا    ل  االعتلح وميني 

بععععت    ار روافعععع  سياسععععي ،  ععععد  ععععةنيني، و ععععامني، ورجععععاخ ريععععن، وأععععععات مميفمععععار  ععععم 
وأو ععن الن  تمعع  سععري الن ععا ر سياسععيني مضار ععنيو ح وميعع ، ومععدافضني عععن حقععوق اإلنسععان، 

الععذين  ارسععون حق ععع    ا شعععاق ت لعععش حععد ال هيععي أو املعععايق   عععد عععن ا ععا  أيعع  تععدابم 
العع  تسععت د  ال ععةنيني وا ععامني     يعع  حععاالر الت ديععد واالعتععدات حريعع  التض ععم، وأن  قععح

ورجعععاخ العععدين والماشعععجني السياسعععيني وأعععععات املميفمعععار  عععم احل وميععع  واملعععدافضني ععععن حقعععوق 
ن  معع  مماهععع  وأعربعع ر(3٢)اإلنسععان، وأن  اسععي ا مععاد، وتععوفر سعع ي انت ععا  فضالعع  للعععةااي

  ر(33)التضذيي عن شوا ي مما ل  وقدمن تو يار متشا  
لع ض  أشع اخ  أن املعرأد أكثعر عر ع  وشدرر  مع  القععات علعى التمييع  الضم عري علعى -٢4

وأو عن الن ت نعي سعري الن عا ر أ معات الم اععار املسعلة التميي  الضم ري، مثعي الضمعف ا مسع  
اليععار شعع وف النت اكععار مععن  ععةااي اوتععوفر ل ععي  ععةي   ال، محايعع  املععرأد   فعع د مععا بضععد المعع

وسععععع ي انت عععععا  قععععععااي ، وت نعععععي التةقيعععععح   احلعععععاالر امل لعععععش عم عععععا ومقا عععععاد ا معععععاد املشعععععت   
 ر(34)في  
وأعربعععن اللةمععع  املضميععع  حقعععوق اإلنسعععان ععععن قلق عععا نيات االرععععاتار الععع   عععد ن ععععن  -٢5

ق االحتةاي ونعارد التوطني وسوااا معن ا و عال الع  ممارس  الضمف ا مس  حح المسات   سيا
  ارععاتار الضمعف  وأو ن الن جتعري سعري الن عا  قيقعاً رقيقعاً ر تستل م االت اخ بقوار ا من

مقا عاد ا معاد ومضعاق ت  ، وتضعوي  الععةااي تضويععاً  ت ني قوار ا من، و  الذي ترت   ا مس  
 ر(35)كافياً 
ععن   عد نععن ان عاج عا معن التقعارير الع  وأعربن  م  القعات على التمييع  الضم عري  -٢6

واالعتعداتار امل عةوب  ابلضمعف،  عا    لع  أعمعاخ  ،والتةعري  علعى الضمعف ،رجا  ال راهي 
الديميعع ، العع  رل نععن قتلععى وجرحععى وأرر ن  تععدمم  - الشعع ي، علععى ا قليععار اإل ميعع  واإل ميعع 

الديميععع   -و عععن الن  مععع  سعععري الن عععا سعععالم  وأمعععن ا قليعععار اإل ميععع  واإل ميععع  وأر املمتل عععار
وا ماكن ال   ارس في ا ع اراعا وأن تضتمعد تشعريضاً شعاماًل بشعأن رجعا  ال راهيع  حيعا نيفعر 
ا ف ععار القاامعع  علععى التنععوق الضم ععري وال راهيعع  الضم ععري ، والتةععري  علععى ال راهيعع  الضم ععري ، 

 عععععد أي ععععععرق أو جمموععععععار أشععععععاق معععععن لعععععون ارعععععر أو أ عععععي ن عععععا ارعععععر،  وأعمعععععاخ الضمعععععف
 ر(36)والتةري  على هذل ا عماخ
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اصجوار املتعذد املرحي  ا معن  والحر فريح ا م  املتةدد القجري أن  على الر   من -٢7
أجععي نعع ل السععالا، مثععي نيالعع  نقععا  التنتععي ، ال يعع اخ الوجععور الضسعع ري   املمجقتععني الشععمالي  

 ر(37)لشرقي  كثيناً، وال ت اخ  قاف  املراق   وال هيي واملعايق  متوا ل    بض  احلاالروا

 (38)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
الن يضععع   الدسعععتور اع افعععاً املقعععررد اصا ععع  املضميععع  ابسعععتقالخ القععععاد وا عععامني  أو عععن -٢8

 ابمل عععدأ ا ساسععع  املتمثعععي   الن عععي بعععني السعععلجار، ويعععع   عععوابط ومعععوايين، وا عععةاً و عععرناً 
وأو ععن أيعععاً الن ي ععون ارتيععار  ر(39)ويعععمن اسععتقالخ القعععات وا ععاك ، وكععذل  م معع  ا امععاد

القعععاد وتضييععم     ا ععاك  الضليععا واالبتداايعع  شععنافني    يعع  املراحععي وأن تُعت  عع     لعع  مضععايم 
  ر(4٠)الشرو  التقمي   ،  ا في اتوليف وا ة

وأو عععن املقعععررد اصا ععع  كعععذل  الن تضتمعععد السعععلجار تعععدابم را ععع  لععععمان أن تتعععاا  -٢9
لألشعاق الذين يضانون من أو ال هش  لل ايع ، مثعي ا طنعاخ، وا شععاق العذين يضيشعون   

العع  واإلجععراتار النضلعع  ن  نيفععام الضد ممععاطح  ايعع ، و ععةااي الضمععف ا مسعع ، نم انيعع  الو ععوخ
 ر(41)ا ررف لتقد  الش اوف،  ا    ل  توفم املساعدد القانوني  من أشعاق ممبهلني

لشعرط  الع   وهلعا ل عالحيار الواسعض  وأعربن  م  مماهع  التضذيي ععن قلق عا نيات ال -3٠
ورععععن سعععري الن عععا ن  نجعععرات تضعععديالر تشعععريضي  ر توقيعععف املشعععت    ععع  رون أمعععر معععن ا  مععع 

ر تقتع  ح وخ الشرط  على أمر توقيف  ارر عن سلج  قعااي  معن أجعي توقيعف شععل معا
            وأو عععععععن أيععععععععاً الن تععععععععمن سعععععععري الن عععععععا تسعععععععةيي ا تةععععععع ين ونحععععععععاره  أمعععععععام قعععععععال   

 ر (4٢)ساع  48 عون 
اليععع  قععععااي   ار مستشعععار رعععاق  وحثعععن اللةمععع  سعععري الن عععا علعععى التضةيعععي انشعععات -31

للتةقيععععح   ارعععععاتار التضععععذيي واالرتنععععات القسععععري و ماععععا مععععن االنت اكععععار اصجععععمد حلقععععوق 
ممبسسععار مسععتقل  للقعععات واالرعععات الضععام يقورهععا أفععرار مضروفععون ابلم اهعع   ، وأن تشععمياإلنسععان
 ر(43)على ال ضيدين الوطا والدوا واحليار

ا ماايع  ل ع  تععمن، تضديي مشعرول مدونع  قعانون اإلجعراتار وحثن سري الن ا على  -3٢
  القعععانون و  املمارسععع ، معععم   يععع  ا تةععع ين  يععع  الععععما ر القانونيععع  ا ساسعععي  ممعععذ بدايععع  

  نبععالأ أحععد ا قععار  و  ،علععى النععور  ةععام نم انيعع  االسععتضان  احلععح   سععل    احلريعع ،  ععا    لعع 
، والجضعععن،   أي وقعععن أ معععات االحتةعععاي   عععانتةععع  أو شععععل ارعععر معععن ارتيعععار الشععععل ا 

 ر(44)على قرار رون أترم، واحل وخ ،   شرعي  االحتةاي أو    رورت  أمام قالاالحتةاي
والحعععر فريعععح ا مععع  املتةعععدد القجعععري أن مسعععتواير اإلفعععالر معععن الضقعععا  عاليععع  بوجععع   -33

 ٢٠15ملعععل ا ععراا  اصجععمد لضععام رععاق فيمععا يتضلععح ةععراا  مضيمعع ، مثععي الضمععف ا مسعع ، وأن 
 ر(45)٢٠15يتعمن سوف نران  واحدد ابال ت ا    عام  ال

وأبري النريح الضامي املضا حاالر االرتنعات القسعري أو  عم الجعوع  أن التةعدي العذي  -34
تواج   احل وم  يتمثي    ويعي وعورهعا ن  نطعار ملمعوس وشعامي وتشعارك  ي عد  ن   عمان 

رفععع  احلقيقععع  والضدالععع  وا عععرب وحنعععر العععذاكرد، واحل عععوخ علعععى  عععما ر ععععدم الت عععرار احلعععح   مض
 ر (46) سر املعتنني وااتم  السريالن   ك ي،   سياق عملي  امل احل 
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والحعععر أيععععاً أن  عععةااي االرتنعععات القسعععري ال يثقعععون كثعععماً   نيفعععام الضدالععع  أو روااعععر  -35
وال ي اخ هماك يط مع من لففعالر معن الضقعا   ر(47)املسلة  االرعات الضام أو الشرط  أو القوار

وأو ععى الن تمشععك احل ومعع  اليعع  مسععاتل  قعععااي  تععدم  ر فيمععا يتضلععح حععاالر االرتنععات القسععري
؛ وأن جتري  ي  التةقيقار وا اكمعار (48)القعاد واملدعني الضامني وا امني وا ققني الدوليني

مل ععدأ بععذخ الضمايعع  الواج عع ، معع  مراعععاد ررجعع  تضق ععد حععاالر االرتنععات  واإلجععراتار القعععااي  وفقععاً 
القسععري، والسععياق الععذي وقضععن فيعع ، وا يععا  العع  تنسععر سعع ي وقععول ا حععدا ، و ععمان عععدم 

؛ وأن تعععع ، علعععى سععع يي (49)أسعععاليي التةقيعععح حعععدو  أي ن نعععاخ    ععع  ا رلععع  أو   تجعععوير
   االعت ار االحتياجار ا درد للمسعات وا طنعاخ، االستضةاخ، سياس  وطمي  للتضويعار أترذ
 ر (5٠)وتر د خم  ار كافي  هلا   مي اني  الدول 

اب ا  تعدابم شعامل  علعى وجع  املقررد اصا   املضمي  ابستقالخ القعاد وا امني وأو ن  -36
السععععياق االسععععتضةاخ للت ععععدي لففععععالر مععععن الضقععععا ؛ ويم  عععع  أال تقت ععععر هععععذل التععععدابم علععععى 

وأو ععن أيعععاً الن تتعععذ السععلجار ر االنتقععاا، بععي يم  عع  أن تسععت د  سلسععل  الضدالعع  برمت ععا
والتو ععيار الععواررد   تقريععر منو ععي   3٠/1تععدابم ملموسعع  لتمنيععذ قععرار جملععس حقععوق اإلنسععان 
ابلتةقيععععح الععععذي أجرتعععع  بشععععأن سععععري الن ععععا،  ا معععع  املتةععععدد السععععامي  حلقععععوق اإلنسععععان املتضلععععح

يما مععا يت ععي مم ععا   افةعع  اإلفععالر مععن الضقععا ، والت ععديح علععى نيفععام رومععا ا ساسعع  سعع وال
  ر(51)للمة م  ا مااي  الدولي 

حاليععاً   جمععاخ احلقيقعع   العع  ت ععذخاب  ععور  ورح ععن  معع  القعععات علععى التمييعع  الضم ععري -37
احلقيقعع ،  مضرفعع   انت ععاج هنعع  رابععع  ا بضععار يشععمي عععدم الت ععرار، واحلععح مععن رععالخ وامل ععاحل  

علعى نشعراك ممثلعني  ميع  ا ماععار اإل ميع   وشةضن سعري الن عار واحلح   الضدال ، والتضوي 
الديميعععع ،  ععععن فععععي   نسععععات هععععذل ا ماعععععار،   تشعععع يي عمليععععار الضدالعععع  االنتقاليعععع   - واإل ميعععع 
 ر(5٢)وتمنيذها

فععرار الععذين نر ععون علععى وأعربععن اللةمعع  عععن قلق ععا نيات عععدم مسععاتل  ا ماعععار أو ا  -38
وأو ععن ر الديميعع  - ويشععمون اعتععداتار م ععةوب  ابلضمععف علععى ا قليععار اإل ميعع  واإل ميعع الضمععف 

علععى الضمععف وجععراا  ال راهيعع   نععرلال راهيعع  و الن تقا عع  سععري الن ععا مععن يسععتعدم رجععا  
 ر(53)ارت ا  امل يد من ا راا  ومم  نفالر ا ماد من الضقا عن ررل لل

الن ت نعععي سعععري الن عععا التةقيعععح   قععععااي انت اكعععار حقعععوق اإلنسعععان   عععن أيععععاً وأو  -39
 ر (54)ا ماد وتقد  تضويعار مماس   للعةااي املرت    أ مات الم ال و  أعقاب ، ومقا اد

وأو ن  م  مماهع  التضذيي سري الن عا   افةع  اإلفعالر معن الضقعا  علعى جر ع   -4٠
رعععالخ  عععمان قيعععام اليععع  مسعععتقل  ابلتةقيعععح الشعععامي والسعععري   االرتنعععات القسعععري، وال سعععيما معععن

 عععا في عععا تلععع  الععع  وقضعععن   مضسععع ر  والنضعععاخ    يععع  حعععاالر االرتنعععات القسعععري والتضعععذيي
، ومعم  العذين حلعح مقا اد املشت      ومضاق ع  معن تث عن نرانعت  ، و مان ال ةري    تريم وماا

وأو عععن اللةمععع  أيععععاً الن ت نعععي ر تضويععععاً ععععارالً   ععع   عععرر كمتيةععع  م اشعععرد لالرتنعععات القسعععري
سععععري الن ععععا ت ويععععد م تععععي ا شعععععاق املنقععععورين ابلقععععدرار التقميعععع  الاليمعععع  إلجععععرات عمليععععار 

 ر (56)وقدمن اللةم  املضمي  حقوق اإلنسان تو يار مما ل  ر(55)استعراج ا ثا
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ال ععارر  4وأو ععى املقععرر اصععاق املضععا  سععأل  التضععذيي الن تضعع ي احل ومعع  القععانون رقعع   -41
 سععاعدد ومحايعع   ععةااي ا ععراا  والشعع ور  ضععي السععلج  الوطميعع  املمشععأد  واملتضلععح ٢٠15  عععام 

  ععع   وجععي هععذا القععانون وكالعع  مسععتقل  ورا ععض  للمسععاتل  وال تععديرها الشععرط  فةسععي، بععي
القعععات، وأن تعععمن توسععي  نجععاق واليت ععا ليشععمي محايعع   ععةااي االجتععار الععذين  أيعععاً إلشععرا 

 عععةااي التضععذيي والضمععف ا مسعع ، مععن التضععرل  عمعععاخ  خيشععون ابلنضععي، مععثل      لعع  مثععي
 ر(57)انتقامي 

ن  يسعت رق ر وأبعري فريعح ا مع  املتةعدد القجعري حعاالر التعأرر املت عررد   نيفعام الضدالع  -4٢
القعااي املتضلق  اب طناخ، وال سعيما ا عراا  املرت  ع  حعح ا طنعاخ، سعن سعموار   التةقيح   

والحر أن التشريضار الوطمي  ال تتعمن أح اماً ت ني لألطناخ   ر املتوسط ق ي توجي  االاام
 ر(58)نيفام قعات ا حدا  احلح   التمثيي القانوين

ي الن ترف  احل وم  سن  املسمبولي  ا مااي  ن  وأو ى املقرر اصاق املضا  سأل  التضذي -43
مستوف مق وخ رولياً وأن ت ني ف عي ا تةع ين ا حعدا  ععن ا تةع ين ال عال ني، وععدم اللةعوت 

 ر(59)ا طناخ نال كمال  أرم و ق ر ف د يممي  مم م  ن  احتةاي

 (6٠)ة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحليا -٣ 
 الحر فريح ا م  املتةدد القجري استمرار التميي   ن بض  ا  ار احل وميع  ال تع اخ -44

 ر(61) الض    االنت اكار ال  تجاخ حري  الدين
أن التشععع م يضتعععرب ( اليونسععع و)والحيفعععن مميفمععع  ا مععع  املتةعععدد لل بيععع  والضلععع  والثقافععع   -45

معععن قعععانون الضقعععوابر، وأو عععن الن تل ععع  سعععري الن عععا جتعععر   479جر ععع  جماايععع   وجعععي املعععارد 
 ر (6٢)  قانون مدين يتماشى م  املضايم الدولي  التش م وتدرج 

، وحثعن احل ومع  ٢٠٠8ممعذ ععام  وأبرير اليونس و أهنعا سعةلن قتعي  عةنيني ا معني -46
 ر (63)حال  املتابض  القعااي  على موا ل  التةقيح   قعيتي ما ونبال  ا طوعاً 

والحر فريح ا م  املتةدد القجري   ن عدر من ال ةنيني الذين كانوا   املمنى معن  -47
بيد أن عدراً من القوانني وا نيفم  يقيد، من الماحيع  الضمليع ، ر ٢٠15الضورد ن  ال لد ممذ عام 

ا  والقعانو ن وتشعريضار م افةع  اإلرهع احلح   حري  التض م،  ا    ل  قعانون ا سعرار الرمسيع 
 ر (64)املتضلقان ابلتش م وانت اك حرم  ا  م 

والحر فريح ا مع  املتةعدد القجعري الشعوا ي املتضلقع  بضعدر معن االحتةاجعار الجالبيع   -48
وأحعا  علمعاً أيععاً ابلتقعارير  ر(65)  نطعار م افةع  الشع ي ال  قمضت ا الشعرط  السعاليي عمينع 
 ر(66)د فيما يتضلح ابالحتةاجارال   د ن عن سن قوانني جديد

املشععارك  المسععااي   تععدين مضععدالر وأعربععن اللةمعع  املضميعع  حقععوق اإلنسععان عععن قلق ععا نيات -49
  احليعععاد السياسعععي  واحليعععاد الضامععع ، التعععدين العععذي يرسعععع  اسعععتمرار القوالعععي الممجيععع  بشعععأن أروار 

 ر (67)ياداملرأد والرجي ومسمبوليااما وهواياما    ي  جماالر احل
وحثععععن اللةمعععع  املضميعععع  ابلضمععععاخ امل ععععاجرين سععععري الن ععععا علععععى  ععععمان نعمععععاخ احلععععح    -5٠

الت عععععععوين للضمعععععععاخ امل عععععععاجرين السعععععععريالن يني املقيمعععععععني   اصعععععععارج وتيسعععععععم نعمعععععععاخ املعععععععواطمني 
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السعععريالن يني العععذين يقيمعععون ويضملعععون   اصعععارج حلق ععع    الت عععوين   االنتععععاابر الر سعععي  
  ر(68)٢٠٢٠اني  املقرر نجراؤها   عام والربمل

 حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
 ٢٠19-٢٠15ترحعععي اللةمععع  املضميععع  ابلضمعععاخ امل عععاجرين ابصجععع  االسععع اتيةي  للنععع د  -51

الراميععع  ن  ر عععد وم افةععع  االجتعععار ابل شعععر، ول م عععا تشعععضر ابلقلعععح نيات ععععدم وجعععور تعععدابم فضالععع  
وأعربعن ر ت عا  فضالع  هلع ،  عا    لع  التضعوي  ونععارد التأهيعيحلماي  العةااي وتعوفم سع ي ان

ر اخننال مضعدالر مالحقع  ا معاد وععدم كنايع  الضقعوابر املتععذد   حق ع  عن قلق ا أيعاً نيات
وأو ععععععن الن  معععععع  سععععععري الن ععععععا االجتععععععار اب شعععععععاق وتقمضعععععع  وتضاقععععععي عليعععععع ، وأن  قععععععح   

اك  املسععععمبولني عععععن ارت ابعععع ، وتضععععاق    ن ا   تععععن االرعععععاتار املتضلقعععع  ابالجتععععار اب شعععععاق و عععع
  ر(69)نرانت  ، وأن توفر كذل  احلماي  واملساعدد والتضوي   مي  العةااي

 (7٠)احلق يف اخلصوصية واحلياة اأُلسرية -٥ 
 365نيات اسعععتمرار انج عععاق املعععوار  ال تععع اخ اللةمععع  املضميععع  حقعععوق اإلنسعععان تشعععضر ابلقلعععح -5٢
معن قعانون الضقعوابر الع  جُتعر م ا شععاق املثليعني واملثليعني وم روجع  امليعي  399و (ألف)365و

االنتشععععار الواسعععع  للتمييعععع  نيات ، و ا مسعععع  وم ععععايري اهلويعععع  ا مسععععاني  وحععععامل   ععععنار ا مسععععني
وأو عن الن ر وهعويت   ا مسعاني   ا مسعي ميعوهل والو   اللعذين يتضعرل هلمعا ا شععاق بسع ي 

ل ععع  تعععمل  معععن الدسعععتور 1٢الضقعععوابر، وأن تميفعععر   تضعععديي املعععارد  تضعععدخ سعععري الن عععا قعععانون
وأو ععن أيعععاً  ععراحً  علععى أن امليععي ا مسعع  واهلويعع  ا مسععاني  سعع  ان للتمييعع  يشععمل ما احليفععرر 

محايعع  حقععوق املثليععار واملثليععني وم روجعع  امليععي ا مسعع   الن تضعع ي سععري الن ععا التععدابم الراميعع  ن 
تععععدابم ن كععععات الععععوع   ععععذل احلقععععوق  كععععذل   ني  مععععن االنت ععععاك، وأن تضعععع يوم ععععايري اهلويعععع  ا مسععععا

  ر(71)والتدريي بشأهنا

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

الحععععر فريععععح ا معععع  املتةععععدد القجععععري أن احلععععح   الضمععععي  ععععم مضعععع   بعععع   ععععراح     -53
، وتستثىن من  ل  حري  ممارس  م مع  أو ولينع  مشعروع ،  عا    لع  احلعح   املشعارك  الدستور

علعى أنع  ال زعوي نهنعات رعدمار  (أح ام را ع )ويمل قانون نهنات الضمي  ،(7٢)  أنشج  نقابي 
وزععوي الجضععن   ر أي شعععل نال  وافقتعع  أو مععن رععالخ طلععي يقدمعع  ن  منععول شععمبون الضمععي

  ر(73)م   س ا  أتري ي  أمام   م  الضميقرار نهنات اصد
املضععيالر المسععات وأو ععن  معع  القعععات علععى التمييعع  الضم ععري الن تسععاعد سععري الن ععا  -54

 - احل عععععوخ علعععععى الضمعععععي واصعععععدمار ا ساسعععععي  لتةسعععععني أو عععععاع ن االجتماعيععععع     سعععععرهن
  ر(74) االقت اري

تسععععتةد  سععععري الن ععععا فر ععععاً مععععدرد وأو ععععن اللةمعععع  املضميعععع  ابلضمععععاخ امل ععععاجرين الن  -55
للععدري للمععرأد،  ععا    لعع    املمععاطح الرينيعع ، وأن  معع  الضمععف املمعع ا ل عع  ت عع   اهلةععرد ريععاراً 

 ر(75)وليس  رورد
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وأو عععععن أيععععععاً الن تعععععع  سعععععري الن عععععا سياسععععع  توليعععععف مم عععععن  تراعععععع  االعت عععععارار  -56
لععععععدمار الععععع  لالر التوليعععععف  سعععععني وكعععععا االجتماعيععععع ، وتسعععععتمد ن  مضعععععايم عاليععععع ؛ وتععععععمن

ع   وابط تميف  عمي الوكالت من ال عاطن وتبواج ااا؛   امساتلت ا عن عدم ا جالعو تقدم ا؛ 
 عععد  القاامععع  السعععورات لوكعععاالر و  عععم الميفعععاميني والسماسعععرد ومضاق ععع  الوكعععاالر  عععم املرر ععع ؛ 

  ر(76)ابنتيفام مشرهاتالتوليف و 
 6٠اعاد وكعاالر التوليعف الحتياجعار املعرأد ووجعور ضدم مر ل وأعربن اللةم  عن قلق ا -57

ما زضي و وخ سع ان املمعاطح وهو   املاا  من وكاالر التوليف املرر     مقاطض  كولوم و، 
وكععاالر التوليععف بتضيععني مولنععار عمععد  وأو ععن الن تلعع م سععري الن ععا ر ععض اً  الرينيعع  نلي ععا أمععراً 

ار ويايرد تسع يي الو عوخ ن  وكعاالر التوليعف الجلي لفشرا  على توليف الضامالر املم ليع
املرر   للةد معن الشع  ار  عم الرمسيع  ومعن االعتمعار علعى السماسعرد،  عا    لع    املمعاطح 

 ر(77)الريني 

 (78)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
الر ال عدأعربن اللةم  املضمي  ابحلقوق االقت اري  واالجتماعي  والثقافي  عن قلق عا  ن  -58

اقتجاععار نل اميع   ،  عم كافيع  و نسعامورريال  يقدم ا بر م  املساعدد االجتماعي  الرايسع ، 
وأو عن ر تُنرألل،   حال  وجور مدررار على سع يي املثعاخ، وهعو معا خُينَ ع  ال عدالر املدفوعع 

دمار العععععمان صعععع ت جيعععع  شععععامل  الن ُت ععععل  سععععري الن ععععا نيفععععام احلمايعععع  االجتماعيعععع  وتعععععمن
كافيعع   ميعع  ا شعععاق،  ععن فععي   املمتمععون ن  أشععد النئععار حرمععا ً   اسععتةقاقارو  االجتمععاع 

 ر(79)واميشاً 

 (8٠)مستوى معيشي الئقاحلق يف  -٣ 
أعر  فريح ا م  املتةدد القجعري ععن قلقع  نيات عمليعار اإلرعالت الواسعض  المجعاق الع   -59

الععذي و ععضت  احل ومعع  السععابق  ومععا أعقععي  لعع  ننععذر   نطععار بععر م  جتديععد املمععاطح احلعععري  
 ر(81)من ترحيي لألسر  ار الدري املمعن  ن  أماكن بضيدد عن مرك  املديم 

 احلق يف الصحة -٤ 
ابلشععععوا ي املتضلقعععع  ابحل ععععوخ علععععى الرعايعععع   أحععععا  فريععععح ا معععع  املتةععععدد القجععععري علمععععاً  -6٠

ل ععةي  اصا عع  ابهيفعع  الت ععاليف وتنتقععر ن  وأُفيععد الن الرعايعع  ار ال ععةي  ا يععدد والضععالج الجععي
  ر(8٢)التميفي 
وأعععر  فريععح ا معع  املتةععدد القجععري أيعععاً عععن قلقعع  نيات عععدم تععوافر اصععدمار ال ععةي   -61

املراعيعع  الحتياجععار املععراهقني وعععدم نم انيعع  احل ععوخ علععى الضمايعع  ال ععةي  الضقليعع  املعت عع    
وأعععر  عععن قلقعع  أيعععاً لضععدم نرراك ا ط ععات و ععمه  مععن ر سععياق امل ععاحل    فعع د مععا بضععد احلععر 

امليعي    وم روجعنيمثليعار واملثليع  ال ثم من ا حيان لالحتياجعار ال عةي  لل املولنني الج يني
  ر(83)، وعدم م االا   ااهلوي  ا مساني  يا مس  وم اير 



A/HRC/WG.6/28/LKA/2 

11 GE.17-14848 

 (84)تعليماحلق يف ال -٥ 
ا ي ا كععار يني والجعال  ا ععامضيني فيمعا يتضلععح الحعر فريعح ا معع  املتةعدد القجععري شعو  -6٢

والحر أيععاً ععدم ح عوخ الشع ا    ال ثعم معن ر ب اج  احلري  ا كار ي  واستقالخ ا امضار
ا حيععععان علععععى مضلومععععار رقيقعععع  ومراعيعععع  الحتياجععععار الشعععع ا  فيمععععا يتضلععععح ابل ععععة  ا مسععععي  

واإلجنابيععع  وابحلقعععوق املرت جععع   عععا رارعععي  واإلجنابيععع  و دوريععع  التثقيعععف   جمعععاخ ال عععة  ا مسعععي 
  ر(85)الميفام املدرس  الرمس 

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (86)النساء -١ 

صجعع  عمععي وطميعع   ٢٠16الحععر فريععح ا معع  املتةععدد القجععري اإلطععالق الرمسعع    عععام  -63
علععى نععول ا ععمس، وو عع  تسعع  متضععدرد القجاعععار وشععامل  إلهنععات الضمععف ا مسعع  والضمععف القععاا  

  ر(87)ويارار قجاعي  صجط عمي فرري 
ورح ن اللةم  املضمي  حقوق اإلنسان ابعتمار قانون مم  الضمعف املمع ا، ول م عا أعربعن  -64

 قافيعع  تت ا ععى عععن الضمععف املمعع ا، ا مععر الععذي  - وجععور قععي  اجتماعيعع عععن قلق ععا نيات اسععتمرار 
وأو ععن ر المععول مععن الضمععف وكععذل   تضعع  ابإلفععالر مععن الضقععا  أرف ن  اسععتمرار استشععرات هععذا

تشععععريضار  ععععدرد  يفععععر  ععععراح  الضمععععف املمعععع ا واال ت ععععا  ال وجعععع ،  الن تضتمععععد سععععري الن ععععا
ت نععي التةقيععح الععدقيح   حععاالر الضمععف وأن  ،ب ععر  الميفععر عععن اإلقععرار القعععاا  ابالنن ععاخ

 ر(88)ق ت  ، وتضوي  العةااي تضويعاً كافياً ومقا اد ا ماد ومضا املم ا واال ت ا  ال وج ،
قعععععانون العععع واج والجعععععالق اإلسعععععالم   والحععععر فريعععععح ا معععع  املتةعععععدد القجعععععري أن أح ععععام -65
بع واج ا طنعاخ، وممارسعار الجعالق  تتععمن ممارسعار  يي يع  تسعم  و اك  القعاد 1951 لضام

  ر(89)توا ي م الضارل ، واال ت ا  ال وج ، وتضدر ال وجار، و دوري  ال
املقععععرر اصععععاق املضععععا حقععععوق اإلنسععععان للم ععععاجرين الن تسععععةي سععععري الن ععععا  وأو ععععى -66

مععن  ٢٠14يمععاير /التضمععي  ال ععارر عععن ويارد الم ععول ابلضمععاخ امل  بععني ورفععاه     كععانون الثاين
  ر(9٠)أجي اح ام حري  املرأد   التمقي

 (91)األطفال -٢ 
علععى أسععاس االنتمععات فريععح ا معع  املتةععدد القجععري ابسععتمرار التمييعع   ععد ا طنععاخ أفععار  -67
، وال سععيما فيمععا بععني ا قليععار املقيمعع    املمععاطح ال راعيعع ، وا طنععاخ والو عع  االقت ععاري  ععااإل

اللةعوت، وا طنعاخ العذين الذين يضيشون   املمعاطح الرينيع  الماايع ، وا طنعاخ الالجئعني وملتمسع  
  ر(9٢)ه    اصارج، وا طناخ املورعني   ممبسسار الرعاي ، وا طناخ  وي اإلعاق اابؤ  يضمي
  عدار املنقعورين  طني ن  اآلن 6٠٠ حواا والحر فريح ا م  املتةدد القجري بقات -68

  ر(93)وقل  اإلجراتار املتعذد إلجرات  قيح مستقي   تل  احلاالر
الضمعف  عد ا طنعاخ والضقوبع  ال دنيع   الن قوق اإلنسان علمعاً وأحاطن اللةم  املضمي  ح -69

 يفوران قانو ً   املدارس، والن الضقوب  ال دني  ال  ن ع   عا القععات، الع  ُتسعمى "ا لعد"، قعد 
بقلح أن الضقوبع  ال دنيع  ال تع اخ تُق ألعي و عارألس ابعت ارهعا  ول م ا الحيفن، ٢٠٠5 أُل ين   عام
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ر وأو عععن الن تم ععع  سعععري الن عععا لتأريعععي  ارسععع  الوالعععدان وأوليعععات ا معععورشععع اًل معععن أشععع اخ ا
أن تشة  على استعدام أساليي أتري يع   عم عمينع  ك عدااي ، و الضقوب  ال دني     ي  السياقار

عن الضقوب  ال دني ، وأن تميف  محالر نعالمي  عام  للتوعي  ابآل ر العارد امل ت   على هذا المول 
 ر(94)من الضقوب 

وأعععر  فريععح ا معع  املتةععدد القجععري عععن قلقعع  لضععدم قععدرد أطنععاخ ملتمسعع  اللةععوت علععى  -7٠
والع   ،للة وخ على مرك  الالجعك الجل ار ال  يقدموهنا مضا  أ مات االلتةاق ابملدارس الضام  

حقعوق ابلتضلي  الضام ن  نعاقع  نعمعاخ  ويمبري عدم القدرد على االلتةاقر قد تستمر ملدد سمتني
  ر(95)همبالت ا طناخ وتقوي  نم اني  يات الجني بش ي مماسي

 (96)شخاص ذوو اإل اقةاأل -٣ 
أفععار فريععح ا معع  املتةععدد القجععري الن ا شعععاق  وي اإلعاقعع  يواج ععون  ععداير ك ععمد  -71

    حياا  اليومي  نيفراً لضدم وجور سياسار وممارسار تض ي و م  حق     اإلرماج   ااتم
ا لعععع ، وحق عععع    الدراسعععع    نيفععععام التضلععععي  الضععععام واحل ععععوخ علععععى رععععدمار الرعايعععع  ال ععععةي  

االععع ا  ابإلعاقععار  والحععر أيعععاً أنعع  ال   ععن حاليععاً ر واالجتماعيعع  ا يععدد   الوقععن املماسععي
، وهو ما يضا   الواق  عدم استنارد اال  ا طناخ  وي نال ابتدات من سن اصامس وتسةيل ا 

  ر(97)إلعاق  من التةويالر املالي  االجتماعي  واالستةقاقار ا ررفا

 قليات والشعوب األصليةاأل -٤ 
ايععالت اهتمععام رععاق للمشععارك  النضالعع   املقععررد اصا عع  املضميعع  بقعععااي ا قليععار أو ععن  -7٢

جتماعيعع ، لألقليعار   عمليعع  ا عا  القععرارار، واملسععاواد   احل عوخ علععى النعرق االقت ععاري  واال
والتجور ال معات للممارسعار وال تي عار املمبسسعي  الاليمع  السعتيضا  التمعول اإل عا والل عوي والعديا 

  ر(98)راري ااتم 
وأو ععن أيعععاً الن تمشععك احل ومعع   معع  مسععتقل  تُضععىن بقعععااي ا قليععار وفقععاً للدسععتور،  -73

قود عامل  متموع  تع  ممثلني ععن  وتتمت  بوالي  و الحيار وموارر واستقاللي  وا ة ، وتولف
 ر(99)ا قليار

 (1٠٠)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٥ 
أو ععى املقععرر اصععاق املضععا حقععوق اإلنسععان للم ععاجرين الن تعععمن سععري الن ععا  اشعع   -74

 اشععياً  مععاً معع  املضععايم بضمالعع  امل ععاجرين،  تشععريضااا،  ععا    لعع  مشععرول قععانون السععلج  املضميعع 
  ر(1٠1)الدولي  حلقوق اإلنسان

وأو ععععى أيعععععاً الن تضعععع ي سععععري الن ععععا،    لعععع  أمععععور، تميفععععي  ور ععععد عمععععي وكععععاالر  -75
التوليععف، مععن رععالخ و عع  سياسعع  توليععف شععامل  تسععتمد ن  مضععايم عاليعع ، وأن تعععمن  سععني 

م ا عععجالع ا بواج ااعععا، وو ععع  ومسعععاتلت ا ععععن ععععد وكعععاالر التوليعععف للععععدمار الععع  تقعععدم ا،
ومضاق عع  الوكععاالر  ععم املععرر ل  السماسععرد  ععم الميفععاميني/ ععوابط تععميف  عمععي الععوكالت مععن ال اطن

  ر(1٠٢)هلا
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نال كمععال  أرععم و ق ععر  وأو ععى كععذل  الال  تةعع  احل ومعع  امل ععاجرين  ععم الميفععاميني -76
لالحتةعاي، ال سعيما ابلمسع   لألسعر وا طنعاخ ف د يممي  مم م ، وأن تج ح ب عورد مم ةيع  بعدااي 

 ر(1٠3)الذين ال يم    احتةايه  أبداً 
وأو عععععن اللةمععععع  املضميععععع  ابلضمعععععاخ امل عععععاجرين الن ت نعععععي سعععععري الن عععععا  ميععععع  الضمعععععاخ  -77

امل عععععاجرين،  عععععن فعععععي   الضمعععععاخ  عععععم الميفعععععاميني، احلعععععح   املشعععععارك    ا نشعععععج  المقابيععععع  وحريععععع  
  ر(1٠4)ر الضمالي االنعمام ن  المقااب

وأبري فريح ا م  املتةعدد القجعري أن ععدر الالجئعني السعريالن يني   اصعارج، وال سعيما  -78
  اهلمد، ال ي اخ ك ماً، وييفي الدع  الذي تقدم  احل وم  لضورا  الجوعيع   عرورايً  ن املشعاكي 

واسعععتضارد  اعععح احلالععع  املدنيععع املت عععل  ابحل عععوخ علعععى ا رل والسععع ن وامليعععال واملرافعععح ال عععةي  وو 
  ر(1٠5)ا مسي  ال ت اخ تضوق ج ور نعارد اإلرماج

ملتمسععع  اللةعععوت والالجئعععني يضعععاملون،   لعععي  وأفعععار فريعععح ا مععع  املتةعععدد القجعععري الن -79
امل ععاجرين  ععم الميفععاميني وقععد يتضر ععون لالعتقععاخ واالحتةععاي  انضععدام نطععار وطععا للةععوت، مضاملعع أل 

والحيفن منو ي  ا م  املتةعدد لشعمبون الالجئعني ر قانون الوافدين وامل اجرين وال حيي،  وجي
أن احل ومععع  احلاليععع  ت نعععي احلعععد ا رىن معععن حيععع  اللةعععوت العععاليم وتسعععم  بوجعععور طعععالي اللةعععوت 

  نطععار سععضي ا ن  احلععد مععن  اعتقلععن، احل ومعع  السععابق  قععد والالجئععني   نقليم ععا،   حععني أن
   ال لعد، أععداراً ك عمد معن ملتمسع  اللةعوت والالجئعني واحتةع ا  ورحلععت  ت ايعد ععدر ا جانعي 

  ر(1٠6)وهو ما يش ي انت اكاً مل دأ عدم اإلعارد القسري  ب ورد تضسني ،
وأبععري النريععح القجععري أن الالجئععني وملتمسعع  اللةععوت مضر ععون لالعتقععاخ واالحتةععاي ن ا  -8٠

على التضلي  والضمي أمرا هاماً لتوفم نقام  كر    ويش ي احل وخر مارسوا أي نشا  مدر للدري
ولعععن يقلعععي  لععع  فقعععط معععن اعتمعععاره  علعععى العععدع  ا عععدور ر لالجئعععني وملتمسععع  اللةعععوت   ال لعععد

لل اي  الذي ن لون علي  من التةويالر املالي  واملمبسسار اصمي  اصا  ، بي سيتي  هل  أيععاً 
و  هععذا ال ععدر، أو ععن منو ععي   ر(1٠7)  احلمايعع  الاليمعع املسععاا    بمععات ااتمعع  الععذي يععوفر هلعع

ا م  املتةدد لشمبون الالجئني الن توفر سري الن ا مللتمس  اللةوت والالجئني نم اني  الو وخ 
  ر(1٠8)ن  سوق الضمي واحل وخ على اصدمار التضليمي  املتاح  على ال ضيد الوطا

احل ومعع  قععد شععرعن   عمليعع  نعععارد ا را عع  والحععر فريععح ا معع  املتةععدد القجععري أن  -81
 والحعر أيععاً ر تش ي م در قلعح وم   ل ، فإن بطت وتمد اإلرالتر ال  استو  علي ا ا ي 

على الر   من املساعدد  حة  املساعدد املقدم  للضاادين، نعا ر رع  املضيش  وتقلل  دوري 
 عععع  ال راعيعععع  ن  أ ععععةا ا ل عععع  يععععتم ن  ععععرورد نعععععارد ا را وأبععععرير املقدمعععع    جمععععاخ اإلسعععع ان

  ر(1٠9)املشررون رارلياً من استئما  حياا  الج يضي  واستضارد فرق كسي الضي 
والالجئعني الضااعدين ال يع اخ  وأبري فريح ا م  املتةدد القجري أن بض  املشعررين رارليعاً  -8٢

هعذا ال عدر ععن قلقع  نيات وأععر    ر عاج اً عن نزار حلوخ راام  بس ي عدم مل ي  ا را ع 
جمموععع  خم  عع  مععن التضععديالر العع  أررلععن علععى قععوانني ا را عع ،  ععا    لعع  قععانون حيععايد 

التمميعع  لنعع د مععا  ا را عع ، وشععدر علععى  ععرورد تسععوي  ممايعععار ا را عع    سععياق الضسعع رد أو
ععن احلقعوق املتضلقع   بضعد احلعر  ابلتشعاور مع  املعولنني الضمعوميني وااتمضعار املتععررد واملعدافضني

وأو عععن منو عععي  ا مععع  املتةعععدد لشعععمبون الالجئعععني الن تسعععتضرل سعععري الن عععا  ر(11٠)اب را ععع 



A/HRC/WG.6/28/LKA/2 

GE.17-14848 14 

التشعععريضار والسياسعععار واملمارسعععار اإلراريععع  الوطميععع  املتضلقععع  اب را ععع  معععن أجعععي نزعععار حلعععوخ 
أولئعع  الععذين   والالجئععني الضااععدين، وال سععيما  راامعع  تلععي بنضاليعع  احتياجععار املشععررين رارليععاً 

  ر(111)ن  أرا   الدول  تت  هل  قط  فر   الو وخ

  دميو اجلنسية -6 
الحيفععععن منو ععععي  ا معععع  املتةععععدد لشععععمبون الالجئععععني أن احل ومعععع  أجععععرر ن ععععالحار  -83

 و كعععرر أيععععاً أن  لعععيالرر تشعععريضي  تدرزيععع  معععن أجعععي معععم  ا مسعععي  للسععع ان ععععد   ا مسعععي 
مشععع ل  انضعععدام ا مسعععي  قعععد تسعععتمر أيععععاً  ن احل ومععع   طمععع  تيف عععر أنابملوا التشعععريضار املتضلقععع 

 عععععم  تلقاايعععععاً ا مسعععععي  لألطنعععععاخ املولعععععورين   نقليم عععععا، والعععععذين سعععععي قون بعععععال جمسعععععي  لعععععوال  ال
  ر(11٢) ل 
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