
GE.17-19920(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل 

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

 جتميع بشأن إسرائيل   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقرارْي جملس حقوق اإلنسان  -١

ملضاهعععدات هعئعععات ا ي الشعععاموا والتقريعععر لمعععع  للمضلومعععات العععواررد    قعععاريراالسعععتضرال العععدور 
مععوج      شعع وواإلجععراتات اصا عع  و مهععا مععأل و اععح ا معع  املتةععدد  ات ال ععل ، وهععو مقععد   

  قعداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لماتا

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

رعععع عععدد هعئععات وملعععات مضنععع  نقععوق اإلنسععان ضسععرااعو ضف االن ععما  ضف اال  اقععع   -٢
مايععع  لعععع  لدولعععع  حلاالدولعععع  حلمايععع  حقعععوق لعععع  الضمعععاا املسعععاجريأل وأقعععرار أسعععره ، واال  اقعععع  

ذلك ضف لعع ، وكعو ا شخاص مأل االخت ات القسري، ونظعا  رومعا ا ساسعل للمة مع  اينااعع  الد
الربو وكعوا  ا    لعكالربو وكوالت االختعاري  ال  اقععات حقعوق اإلنسعان الع  هعل يعر، قعسعا،  ع
  أو الالضنسعانع القاسعع  االختعاري ال  اقع  مناه   التضذيب و مه مأل ضروب املضامل  أو الضقوب 

 ا(3)أو املسعن 
املعععرأد وأسععععابق وعواقععععق  ن  سعععار  وأو عععع املقعععررد اصا ععع  املضنعععع   سععع ل  الضنععع  ضعععد  -3

معأل ا  اقعع  الق عات علعى لعع  أشع اا التمععع  ضعد  ١٦ضسرااعو ضف سةب حت ظْعسعا علعى املعارد 
)ب( املت عععل  ٧ارد املعععرأد، املت عععل  ب اقععع  ا معععور املتضلقععع  ابلععع واة والضالقعععات الضاالعععع ، وعلعععى املععع

 ا(4)ابملشارك  السعاسع  على قد  املساواد م  الرجو
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، أشععار ا مععع الضععا  ضف أن ضسععرااعو رق ععع  مععععح الت اما ععا   جمععاا ٢٠١٧و  عععا   -4
عععر  ن قعععرارات ايمضعععع  الضامععع   ات ال عععل ،  حقعععوق اإلنسعععان خعععارة حعععدور ضقلعمسعععا العععوي ، و كة
و قعععارير ا معععع الضعععا  و قعععارير م عععول ا مععع  املتةعععدد السعععامل حلقعععوق اإلنسعععان و تلععع  هعئعععات 

قتئعععع  ِّكةوعععد وجعععوب  معععععح الت اما عععا   هعععذا انعععاا   ا رل ال لسعععمعنع  ا تلععع   املضاهعععدات معععا
ضف أن اً وأشعععار ا معععع الضعععا  أي عععا (٥)ال ععع   اليربعععع ،  عععا قعسعععا القعععدع الشعععرقع ، وقمعععا   ععع د( )أي

، أن ممارسععع  ضسعععرااعو واليععع  ق عععااع  ضقلعمعععع  علعععى ٢٠٠4حم مععع  الضعععدا الدولعععع  الحظعععع   ععععا  
ال لسععمعنع  ا تلعع  اضلسععا مل معع  ابلتقعععد اباللت امععات املتضلقعع  نقععوق اإلنسععان لععاه السعع ان ا رل 

أن االلت امعععات الواقضععع  علعععى ضسعععرااعو  وجعععب الضسعععد العععدو  اً ا لععععع، وقعععاا ضن ا  مععع  رأت أي ععع
و أمعا  ممارسع  بضد  وض  أيع  عراقعع اصاص ابحلقوق االقت اري  واالجتماعع  والثقاقع   شمو "الت اماً 

و كعر ا (٧) (٦)هذه احلقوق   اناالت ال  جرى قعسا نقو االخت اص ضف السعلمات ال لسعمعنع "
أن ان ععما  رولعع  قلسععمع ضف مضاهععدات حقععوق اإلنسععان ال يععِّتر علععى الت امععات ضسععرااعو  وجععب 

 ا(٨)نع  ا تل القانون الدو  حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنساين راخو ا رل ال لسمع
وأو عععع املقعععررد اصا ععع  املضنعععع   سععع ل  الضنععع  ضعععد املعععرأد  ن  نظعععر ضسعععرااعو   ض عععدار  -٥

 ا(9)نلس حقوق اإلنسانرعود راام  ضف اإلجراتات اصا   التابض  
و كعععععر املقعععععرر اصعععععاص املضععععع  نالععععع  حقعععععوق اإلنسعععععان   ا راضعععععل ال لسعععععمعنع  ا تلعععععع   -٦

ا (١٠)ذي ابت منمعععاً، يعععدعو ضف قلعععح ابلععع ععععد  التضعععاون مععع  امل لععع  ابلواليععع ، العععأن  ١9٦٧ منعععذ
 ، التضعععاون معع  تالتععع  م ل عععع٢٠٠٨وأشععار امل عععول السععامل ضف أن ضسعععرااعو رق عععع، منععذ ععععا  

رأت أهنعا  نمعوي علعى ، وأبدت اعرتاضات على هعذه الواليع  الع  ابلوالي  متتالع ومنضع و وهل 
 ا(١١)احنعاز سعاسل

، ينععع  ٢٠١4متوز/يولععععق  ٢3وأنشععع  جملعععس حقعععوق اإلنسعععان،  وجعععب قعععرار اعتمعععده    -٧
حتقعح رولع  مستقل  للتةقعح   لع  انتساكات القانون الدو  اإلنساين والقانون العدو  حلقعوق 
اإلنسععان املر  ععع    ا رل ال لسععمعنع  ا تلعع ،  ععا قعسععا القععدع الشععرقع ، و ا عع    قمععا   عع د 

 أو خاللععق ٢٠١4ح يران/يونعععق  ١3و،   سعععاق الضملعععات الضسعع ري  املن ةععذد سععوات قعععو يععو  ا تعع
 ا(١٢)أو بضده

، ععععأل أسععع سا  ن ٢٠١٥وأعربعععع ينععع  التةقععععح الدولعععع ،   التقريعععر العععذي أعد عععق ععععا   -٨
ن ععذ أن التمسعك بضعد   اً ضسرااعو مل  ستجب لملعا ا املت ررد التضاون مضساا و كرت اللجن  أي 

التو عات ال اررد عأل يان التةقععح وهعئعات املضاهعدات واإلجعراتات اصا ع  واهلعئعات ا خعرى 
رااعو وا رل ال لسعععععمعنع  التابضععععع  لملمععععع  املتةعععععدد اثعععععو أ عععععو االنتساكعععععات الععععع   ت عععععرر   ضسععععع

، 3١/3٥، قد  امل ول السامل، عماًل بقرار جملس حقوق اإلنسان ٢٠١٧و  عا  ا (١3)ا تل 
لتةسع حال  حقوق اإلنسان  ٢٠٠9عأل حال   ن عذ التو عات ال  قدمع منذ عا  اً استضراض

 ا(١4)هبذا الش ناً   ا رل ال لسمعنع  ا تل ا وقدمع احل وم  رر
و ربعععععع ضسععععرااعو  عععععال  مالععععع  ضف م وضععععع  ا معععع  املتةععععدد السععععامع  حلقععععوق اإلنسععععان  -9

ك ضف  ندوق ا مع  املتةعدد االسعتئماين للتربععات اصعاص ،  ا    ل٢٠١3)امل وضع (   عا  
 ا(١٥)اا الرق املضا رد ش 
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 (١٦)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
كعععررت اللجنععع  املضنعععع  نقعععوق اإلنسعععان  و ععععتسا  ن  ضعععدا ضسعععرااعو قانوهنعععا ا ساسعععل،  -١٠

 ا(١٧)  التمعع راح  معدأ املساواد وعدالذي هو  ثاب  شرع  حقوق، لت معنق  
وأو ععععع املقععععررد اصا عععع  املضنععععع   سعععع ل  الضنعععع  ضععععد املععععرأد  ن  ضععععدا ضسععععرااعو القععععانون  -١١

 ا(١٨)لتمعع    انالع الضا  واصاصا ساسل لت معنق معدأ املساواد بع اينسع وعد  ا
  ضيععععار جولعععع   والحظععععع ينعععع  مناه عععع  التضععععذيب أن  عععع   و ععععع   ات  ععععل  قععععدمع -١٢

وأو ععععع  ن  نشععععل ضسععععرااعو مِّسسعععع  وينععععع  مسععععتقل  متتثععععو ابل امععععو ، (١9)االسععععتضرال السععععابق 
 ا(٢٠)اي  حقوق اإلنسان )معارئ ابريس(للمعارئ املتضلق   رك  املِّسسات الوينع  لتض ي  ومح

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 لدويل اإلنساين الساريا

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (٢١)املساواة و دم التمييز -١ 

الحظعععععع اللجنععععع  املضنعععععع  نقعععععوق اإلنسعععععان أن التشعععععريضات  ات ال عععععل    ععععع  حالععععععاً  -١3
للمراجض ، ول نسا أعربع عأل قلقسا بش ن مضامل  الس ان العسور بش و  تل  عأل مضامل   عم 

وانععب عععدد، وبشعع ن متسععك ضسععرااعو،   ضيارهععا القععانوين ا لععل، بنظععا  قععانوين تالتععل العسععور   ج
املسععتو ت ي ععرق   احلقععوق واحلالعع  املدنععع  واحلمايعع  القانونععع  بععع املععوايأل اإلسععرااعلل العسععوري، 

اصععاص وأشععار املقععرر ا (٢٢) لسععمع  املقععع    القععدع الشععرقع واملععوايأل ال لسععمع    ضسععرااعو، وال
املضعععع  نالعععع  حقععععوق اإلنسععععان   ا راضععععل ال لسععععمعنع  ا تلعععع  ضف أن ال لسععععمعنعع الععععذيأل كععععانوا 

ُمنةوا     مقع  راا ، وهل  ع   ا عأل أن ُ سعةب  ١9٦٧يضعشون   القدع الشرقع    عا  
منععععذ ضف عععععدر مععععأل ا سعععععاب، و كععععر أن عععععدر ال لسععععمعنعع الععععذيأل ققععععدوا هععععذه ال عععع   اً اسععععتنار
وقالععععع اللجنعععع  املضنععععع  نقععععوق اإلنسععععان ضن ضسععععرااعو ا (٢3)قلسععععمع  ١4 ٠٠٠بلعععع   ١9٦٧ عععععا 

ينعيعل أن    ععو املسعاواد   املضاملعع  يمععع  ا شعخاص املوجععوريأل   ضقلعمسعا واصاضععضع لواليتسععا 
 ا(٢4)النظر عأل أ لس  القومل أو الضرقلالق ااع ، ب ر، 

بعععع  يُمعفعععح قعسعععا القعععانون ا لعععل اإلسعععرااعلل علعععى وأشعععار ا معععع الضعععا  ضف أن ال ععع   الير  -١4
املسععتوينع اإلسععرااعلعع  مععقععاً يتجععاوز احلععدور اإلقلعمععع ،   حععع ن عع  ال لسععمعنعون للقععانون 
الضسعع ري اإلسععرااعلل ابإلضععاق  ضف النظععا  القععانوين ال لسععمع ا وقععاا ضن  مععععح نظععامع قععانونعع 

 ا(٢٥)و ا  و هو ضجرات متعع ي بمععضتقار ققط ضف اينسع  أ تل ع   اإلقلع  ن سق ابالستن

 (٢٦)التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
 كععععر املقععععرر اصععععاص املضعععع  نالعععع  حقععععوق اإلنسععععان   ا راضععععل ال لسععععمعنع  ا تلعععع  أن  -١٥

اً ممععرراً ا تلعع   شععسد ان ماشععقماعععات ال ععناع  وال راععع  واملععوارر المععضععع    ا رل ال لسععمعنع  
  امل انعع  االقت ععاري  وحجعع  الضمالعع  يُضعع ى ضف أسععععاب مععأل للتسععا القعععور اإلسععرااعلع  امل روضععع  

 ا(٢٧)عمد مأل ا راضل ال احل  لل راع على الو وا ضف ا سواق؛ وخسارد مساح  ك



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

GE.17-19920 4 

يثعم شعوا و بشع ن  تعم  وأشار ا مع الضا  ضف أن ضنتعاة سعل  املسعتوينات وااللعار هبعا -١٦
املِّسسععات التجاريعع  علععى حقععوق اإلنسععان لل لسععمعنعع و سععععسا     ععاق  هععذا التعع تم، وأكععد أن 
ضسعععرااعو مل مععع   نمايععع  ا قعععرار وايماععععات معععأل ان ر ال عععارد نقعععوق اإلنسعععان الععع   تسععععب قعسعععا 

 ا(٢٨)لسلمتسا ال ضلع  اإلقلع  اصاض  أيرا،  لث ، مثو املِّسسات التجاري ، الضامل   

 (٢9)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -٣ 
وسععع  نمعععاق  ضريععع   ٢٠١٦أشعععار ا معععع الضعععا  ضف أن قعععانون م اقةععع  اإلرهعععاب لضعععا   -١٧

"ال عععان اإلرهععا"" و"رععع  كعععان ضرهععا"" و نععاوا "التةععرية" ب عععي  ق  اضعع  و ام عع ا و كععر 
  كتعععدابم مِّقتععع  مثعععو  عععدابم متديعععد قعععرتد احتجعععاز ُ سعععتخداً أن هعععذا القعععانون تعفعععع أح امعععاً أي ععع

الشععخا الععذي يشععتعق   كونععق م ععدر  ديععد لملمععأل مععأل رون ضجععرات مراجضعع  ق ععااع ، واسععتخدا  
 ا(3٠)مأل ضرورد  سجعو وقاا  االستجواب ا رل  السري  واستثنات جساز ا مأل الداخلل

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (3١)واحلرية واألمان  لى شخصهحق الفرد يف احلياة  -١ 

أسعععععع ر عععععععأل  ٢٠١4أشععععععار ا مععععععع الضععععععا  ضف أن   ععععععضعد ا عمععععععاا القتالععععععع ،   عععععععا   -١٨
مدرسع ا وقُتوعو   ٢9٥مستشع ى و ٨٢ي اًل، و دمم أو   عرر  ٥٥٦مدنعاً، بعنس   ١ 4٦٠ مقتو

  بشعع ن النعع ا    و كععرت ينعع  التةقعععح املسععتقلا (3٢)مععدنعاً  ١١ضسععرااعلعاً، بعععنس   9٠   انمععو 
أن  عع   سععاأالت أتععمت بشعع ن رور كعععار املسععِّولع الععذيأل وضععضوا السعاسعع   ٢٠١4 عع د   عععا  

الضسعععع ري    عععععدد منععععايح، مثععععو اهلجمععععات العععع  شععععنتسا قععععوات الععععدقا  اإلسععععرااعلع  علععععى املعععععاين 
ماق   املنايح نالس نع ، واستخدا  املدقضع  و مها مأل ا سلة  املت جرد  ات ان ر الواسض  ال

 ا(33)امل تظ  ابلس ان
وأشارت امل وضع  ضف ورور  قارير عأل االستخدا  امل رط بش و جلل للقعود والقتعو  عم  -١9

املشرو ،  ا    لك  ن عذ قوات ا مأل اإلسرااعلع  عملعات ضعدا  خارة نماق الق ات، و كرت 
ضعد و عمد الضنع    ال ع   اليربعع  العذي علعى ضتعر   عاً أن عدر هعذا النعو  معأل التقعارير ار  ع  كثعم 

علعى اهلجمعات أو اهلجمعات اً ،   سععاق االشعتعاكات ورر٢٠١٥بدأ   منت   أيلوا/سعتمرب 
وأعربععع امل وضععع  ا (34)ضف مقتععو ضسععرااعلعع أو ض ععابتس  العع  يعع ع  أن قلسععمعنعع ن ععذوها وأرت

ضف اسعتخدا  العذخمد احلعع ، وال سعععما بشع ن يعوت قعوات ا مععأل علعى حنعو شعاا  اً ععأل قلقسعا أي ع
 ا(3٥)احلجارد و  سعاق املظاهرات ضد راشقل

ضف أن شوا و أتعمت بشع ن حعاالت عمعدت قعسعا قعوات ا معأل اً وأشارت امل وضع  أي  -٢٠
ضف  خععععععم  قععععععدط املسععععععاعدد المعععععععع  للجرحععععععى املشععععععتعق قعععععععس  أو  ضمععععععد منعععععع  و ععععععوا املسععععععض ع 

 ا(3٦)ضا، ال لسمعنع نعع وسعارات اإلسال لسمع
مععأل ايسععور ل ععل متنعع  اً وقالععع ينعع  مناه عع  التضععذيب ضن علععى ضسععرااعو أن  عععذا م يععد -٢١

على حنو قضاا حاالت استخدا  القعود امل ريع  و ضاقعب اينعاد، بمعرق منسعا ضعمان ا سعاق قواععد 
ا معأل التضعذيب و مهعمع  ا  اقعع  مناه ع  اً اتمعاً االشتعاك أو اللوااح ال   عنظ  ضيعالق النعار ا سعاق

 ا(3٧)املضايم الدولع   ات ال ل 
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اً وأشعارت امل وضععع  ضف أن القععانون اإلسععرااعلل مععا زاا ال يت ععمأل أي ح عع  يععنا حتديععد -٢٢
وأشعارت ينع  مناه ع  التضعذيب ضف أن  ع  مشعرو  ا (3٨)حظعر التضعذيب أو  ضري عق أو لراعقعلى 

ب جراعع  من  ععل    القععانون اإلسععرااعللا ورعععع قععانون   يععور اإلعععدار يق ععل ابعتعععار التضععذي
اللجنعع  ضسععرااعو ضف ا ععا  التععدابم الالزمعع  لتسععري  هععذه الضملععع  وضععمان  مععابح  ضريعع  التضععذيب 

 ا(39)ل امو م  ا  اقع  مناه   التضذيباب
قلسععمع  جتجعع ون    ٦ 3٠٠، أشععار امل ععول السععامل ضف أن حععوا  ٢٠١٧و  عععا   -٢3

و كرت امل وضعع  أن ا (4٠)تل ااعلع ، ومضظمس  حمتج  خارة ا رل ال لسمعنع  ا السجون اإلسر 
ال  اقعع  جنعع  بشع ن اً   ضسرااعو، ما يش و انتساكاً مضظ  ا تج يأل ال لسمعنعع ما زاا حمتج  

بشععععع ن اسعععععتمرار اً محايععععع  ا شعععععخاص املعععععدنعع   وقعععععع احلعععععربا وأ رت امل وضعععععع  شعععععوا و أي ععععع
املتضلقعع  بتضععرل ال لسععمعنعع للتضععذيب وسععوت املضاملعع  أتنععات عملعععات اعتقععاهل  ونقلسعع  االرعععاتات 

واستجواهب    مضظ  ا حعانا وأشعارت ضف أن ععدر شع اوى التضعذيب أو سعوت املضاملع  املرقوعع  
، ومع   لعك مل  سع ر ٢٠١3ضد جساز ا مأل اإلسرااعلل   اع  أرب  معرات منعذ ح يران/يونععق 

 ا(4١) اوى عأل ضجرات حتقعح جناالذه الشأي مأل ه
وأعربععع ينععع  مناه ععع  التضععذيب ععععأل قلقسعععا  ن حعععاالت التضععذيب مل ُ سعععتثأل  عععراح  معععأل  -٢4

و كعرت امل وضعع  ا (4٢)املن وص علعق   قعانون الضقعوابت احل   املتضلح ابلدقا  الذي متلعق ال رورد
ومععع   لعععك، ال يععع اا التعععذر   أن  ععع  حتسععععنات يعععرأت، مثعععو ضنشعععات ملععععات مسعععاتل  شععععق مسعععتقل ، 

وأو عععع ينععع  مناه ععع  ا (43)  ضجعععرات أي حتقعقعععات جنااعععع ابلعععدقا  العععذي متلععععق ال عععرورد شعععااضاً ملنععع
 ا(44)التضذيب التضذيب  ن  ليل ضسرااعو مضعار ال رورد الذي اوز استخدامق لتربير ممارس 

مععا يتضلععح ابالحتجععاز وكععررت ينعع  مناه عع  التضععذيب اإلعععراب عععأل شععوا لسا السععابق  قع -٢٥
اإلراري وأشعععارت،   للععع  أمعععور، ضف أن التشعععريضات  ات ال عععل  لعععع  احتجعععاز ا شعععخاص ضف 

هلععع  أو  عععامعس   ضف أرلععع  سعععري  ال يسعععمحاً أجعععو  عععم مسعععمى معععأل رون  وجععععق اال عععا  هلععع  اسعععتنار
منععععذ اً زارت كثععععم و كععععرت امل وضععععع  أن و ععععمد ممارسعععع  االحتجععععاز اإلراري ا (4٥)اباليععععال  علعسععععا

رقعع  يسععجو منععذ  ، وهععو أعلععى٢٠١٦  متوز/يولعععق اً قلسععمعنع ٧٥٠، حعععا احتجعع  ٢٠١4 عععا 
وأو ععع ينععع  مناه ععع  التضععذيب  ن ُ سعععار  ضسععرااعو ضف ا عععا  التعععدابم ا (4٦)٢٠٠٨مملعع  ععععا  

الالزمععععع  إلهنعععععات ممارسععععع  االحتجعععععاز اإلراري وك الععععع  ح عععععوا لعععععع  ا شعععععخاص العععععذيأل ن عععععضون 
 ا(4٧)كو ال ماانت القانونع  ا ساسع   تجاز اإلراري علىلالح
وقالعععع ينععع  مناه ععع  التضعععذيب ضن ضسعععرااعو ينعيعععل أن   عععمأل ععععد  اللجعععوت ضف احلععععس  -٢٦

االن عععراري والتعععدابم املماتلععع  ضال   نعععرو، اسعععتثنااع  واسعععتخدامسا كتعععدبم أخعععم، وأن  ععععارر علعععى 
 وي اإلعاقعععع   دابم   حععععح ا حععععداص وا شععععخاصال ععععور، ضف ضهنععععات وحظععععر اسععععتخدا  هععععذه التعععع

 ا(4٨)الن سع  االجتماعع 
، أععععرب امل عععول السعععامل ععععأل قلقعععق الععععال  بشععع ن ورور  قعععارير ععععأل ا عععا  ٢٠١٧و  ععععا   -٢٧

 دابم عقابع  ضد ا تجع يأل ال لسعمعنعع العذيأل شعاركوا   اإلضعراب ايمعاعل ععأل المضعا  للممالعع  
و كععععرت امل وضععععع  أن ا (49)عس االن ععععراري   للعععع  ممالععععب أخععععرىواحلعععع إبهنععععات االحتجععععاز اإلراري

  ضيار الت دي لضورد نعاهرد اإلضعراب  ٢٠١٥قانون السجون اإلسرااعلل خ   للتضديو   عا  
للمةتجع يأل امل عربع اإل ن  مارسع  التيذيع  القسعري   عأل المضا ، و لك لتم ع الق اد مأل ضعمات

وأو عععع ينععع  مناه ععع  التضعععذيب  ن  تخعععذ ضسعععرااعو ا (٥٠)للوقعععاد منضعععاً المضعععا  عنعععد االقت عععات ععععأل 
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التعععدابم الالزمععع  ل عععمان ععععد   يذيععع  ا تجععع يأل امل عععربع ععععأل المضعععا  أو ضخ عععاعس  للضعععالة المععع  
 ا(٥١)مأل ضروب التضذيب أو سوت املضامل ابإلكراه  ن هذه املمارسات قد  ضد 

شععععسدت ز رد كعععععمد   و ععععمد ممارسعععع  الضقععععاب و كععععرت امل وضععععع  أن السععععنوات ا خععععمد  -٢٨
ايمعاعل   ا رل ال لسععمعنع  ا تلع ا والحظععع أن أقععارب ا شعخاص الععذيأل يع ع  أهنعع  هععالوا 
ضسرااعلعع يواجسون جمموعع  معأل التعدابم الضقابعع   شعمو هعد  منعازهل ، وهعل ممارسع  اسعتِّن ع   

، ضف احتجعععاز ٢٠١٥عو، منعععذ ععععا  ا وابإلضعععاق  ضف  لعععك، ععععارت ضسعععراا٢٠١4منت ععع  ععععا  
جثعععامع املسعععالع واملسعععالع امل ععععومع ال لسعععمعنعع العععذيأل قتلعععواا وأكعععدت امل وضعععع  أن ض عععالق 
املضابر     د وح ارها علعى حنعو  عال  للقعانون، ممعا يضعد  ثابع  عقعاب لعاعل، ال يع اا يقعول 

اه عع  التضععذيب عععأل قلقسععا لععورور وأعربععع ينعع  منا (٥٢)ره حقععوق اإلنسععان امل  ولعع  للسعع انبععدو 
مضلومععات عععأل  جعععو ضعععارد جثععامع عععدر مععأل ال لسععمعنعع ضف أسععره  بسعععب الشععوا و ا منععع ا 
وأو عععع اللجنععع   ن  ضععععد ضسعععرااعو هعععذه ايثعععامع ضف  وي القتلعععى   أقعععرب وقعععع مم عععأل حععع  

حعععععاالت مماتلععععع    للتقالععععععد والسعععععنأل الدينعععععع ، و ن  ت عععععارى ضسعععععرااعو وقعععععو  اً يتسعععععه رقنسعععععا وققععععع
 ا(٥3)لسعاس  هد  املنازا كإجرات عقا"اً  ن     ضسرااعو حداً املستقعوا وأو ع اللجن  أي 

 (٥4)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
أحايعععع اللجنععع  اصا ععع  املضنعععع  ابلتةقععععح   املمارسعععات اإلسعععرااعلع  الععع  متعععس حقعععوق  -٢9

اإلنسععان للشععضب ال لسععمع  و ععمه مععأل السعع ان الضععرب   ا راضععل ا تلعع  علمععاً ابلشععوا و العع  
أععععرب عنسعععا الضديعععد معععأل منظمعععات انتمععع  املعععدين بشععع ن نظعععا  الضدالععع ، واملض عععل  الععع   واجسسعععا 

كععان   علل القععاا ، مععدنعاً يتضلععح  ععا ض ا كععان ينعيععل يلععب اإلن ععا، مععأل نظععا  الضدالعع  اإلسععراا قعمععا
 ا(٥٥)عس ر ً   أ

ععر ال ريععح الضامععو املضعع  ابالحتجععاز التضسعع ل،   رأي أ ععدره عععأل ٢٠١٦عععا  و   -3٠ ،  كف
ابلقععوا ضن ا شععخاص اً حالعع  امععرأد قلسععمعنع  حوكمععع أمععا  حم معع  عسعع ري ،  نععق متسععك راامعع

 ا(٥٦)كانع التس  املوجس  ضلعس   ي  أ ً حماكمتس  أما  حماك  عس ر  املدنعع ال اوز بتااتً 
وأشار امل ول السامل ضف مناخ اإلقالت مأل الضقاب الذي ال ي اا يست عد منق مون و  -3١

و كعرت امل وضعع  أن قعوات العدقا  ا (٥٧)ن وضف  عاب املساتل  بوجق ععا و ضن ا  القانون اإلسرااعلع
تعو قعسعا و ق ل إبجرات حتقعح قوري   كو حال  يُق ٢٠١١اإلسرااعلع   تع  سعاسً   ضور ضف عا  

شخا مدين خارة نماق القتاا، وم   لك، قسنعاك قلععو معأل احلعوارص الع  أسع رت ععأل ضجعرات 
 ا(٥٨)حتقعح جناال يت ح م  املضايم الدولع 

وأعرب ا مع الضعا  ععأل قلقعق  ن ععد   عواأ  السعاسعات الع   عنظ  اسعتخدا  القعود مع   -3٢
اثو أحعد الضوامعو امل  عع  ضف حالع  اإلقعالت معأل القانون الدو  حلقوق اإلنسان واملضايم الدولع  

الضقعععععابا وأشعععععار ضف شعععععوا و مماتلععععع  قعمعععععا يتضلعععععح بقواععععععد االشعععععتعاك الععععع   تعضسعععععا قعععععوات العععععدقا  
 ا(٥9)ما    د، وهل قواعد ال   اا سري اإلسرااعلع    ال    اليربع  ا تل  وق

 اعو عععأل ضن ععا  القععانون   حععحوكععرر ا مععع الضععا  اإلعععراب عععأل قلقععق بشعع ن  قععاعس ضسععرا -33
سععععجو   و ععععمد عنعععع  اً كعععععم اً  و كععععرت امل وضععععع  أن  راجضععععا (٦٠)املسععععتوينع الععععذيأل اارسععععون الضنعععع 

   املمتل ات خعالا السعنوات العثالص املاضعع ،اً املستوينع الذي كعفد ال لسمعنعع خساار أو أضرار 
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 قلسععععمعنعع   ال عععع   مل  سعععع ر عععععأل ضجععععراتومعععع   لععععك، قععععإن الشعععع اوى املرقوععععع  ضف الشععععري  مععععأل 
 ا(٦١)حتقعقات ضال   حاالت انررد جداً 

 ن نظععا  الضدالعع  الضسعع ري ن عع  لرقابعع  مدنععع  ول نععق اً وأحععاط امل ععول السععامل علمعع -34
قعمععا يتضلععح ابالنتساكععات املر  ععع    ا رل ال لسععمعنع  اً الحععأ أن نظععا  املسععاتل  ال يعع اا حمععدور

جوانب الق ور املعل  عنسا،  ا قعسا احلواج  املاري  واملالع  والقانونع  واإلجرااع  ال  ا تل  بسعب 
 ا(٦٢)نعع على الو وا ضف سعو الضدال حتد  مأل قدرد ال لسمع

و كرت امل وضع  أن   ضعد ا عماا القتالع      د مرت علعق تعالص سعنوات معأل رون  -3٥
املتضلقععع  ابنضعععدا  املسعععاتل  ععععأل االنتساكعععات امل عومععع  للقعععانون العععدو  أن  تععععدر الشعععوا و ال ععععمد 

معععأل اً كععععم اً  اإلنسعععاين وانتساكعععات ولعععاوزات القعععانون العععدو  حلقعععوق اإلنسعععانا والحظعععع أن ععععدر
الق ا  املتضلق  ابنتساكعات  ار  عسعا أقعرار  معأل قعوات العدقا  اإلسعرااعلع  مل ن ع  للتةقععح اينعاال 

عل الضععا  الضسعع ري اإلسععرااعلل ض ععالق  مل ععات هععذه الق ععا  لضععد  وجععور شعععس  بسعععب قععرار املععد
وأشعار ا معع الضعا  ا (٦3)علعى العر   معأل وجعور ارععاتات خمعمدمضقول    وقو  سلوك ضجرامل، 

التةقعقعات ملضعايم  عنعدما  ُ عتح التةقعقعات بشع ن معدى اسعتع ات هعذهاً ضف أن القلح يظو مستمر 
وخل ععع ينعع  التةقعععح بشعع ن النعع ا     عع د ضف أن  ض يعع  اسععتقاللع  ون اهعع  ا (٦4)حقععوق اإلنسععان

 ا(٦٥)التدابم ال   ستدععسا ال رورد املدعل الضا  الضس ري هو مأل

 (٦٦)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
 انعععع  الو عععوا ضف ا معععاكأل الدينعععع ، أشعععارت امل وضعععع  ضف أن القععععور امل روضععع  علعععى ضم -3٦
 ا(٦٧)قدع الشرقع ، ال   اا  دعو للقلحقعسا املسجد ا ق ى   ال  ا

وأشارت منظم  ا م  املتةدد للرتبع  والضل  والثقاق  )العونس و( ضف أن التشسم ال يع اا  -3٧
ال يعععنا  عععراح  ي عععن  جراععع  جنااعععع   وجعععب قعععانون التشعععسم، و كعععرت أن القعععانون اإلسعععرااعلل 

علععععى محايعععع  سععععري  امل ععععارر ال ععععةاقع ا وأو ععععع العونسعععع و  ن  ليععععل ضسععععرااعو جراعععع  التشععععسم، 
 ا(٦٨)املدين، وققاً للمضايم الدولع  و درجسا   القانون

وأعععرب املقععرر اصععاص املضعع  نالعع  املععداقضع عععأل حقععوق اإلنسععان عععأل قلقععق العععال  بشعع ن  -3٨
د  ن املعععداقضع ععععأل حقعععوق اإلنسعععان يتضرضعععون لالعتعععدات ايسعععدي اسعععتمرار االرععععاتات الععع    عععع

وامل ايق  واالعتقاا واالحتجاز والتسديعد ابلقتعو، وال سععما   ا رل ال لسعمعنع  ا تلع ، وحعا 
احل ومعع  علععى ضععمان بعئعع  حامععع  مت ةوععأل املععداقضع عععأل حقععوق اإلنسععان مععأل الضمععو مععأل رون قعععور 

  نالع  وأو عى املقعرر اصعاص املضعا (٦9)نتقامع تضرل  عماا ا م قانونع  ومأل رون خو، مأل ال
ال لسمعنع  ا تلع   ن  توقع  ضسعرااعو ععأل اسعتخدا  ا روات اينااعع  حقوق اإلنسان   ا رل 

 ا(٧٠)ل  بق املداقضون عأل حقوق اإلنسانوالقانونع  وا منع  إلعاق  الضمو املشرو  الذي ي م
نععان مععأل امل ل ععع بععوال ت   ضيععار اإلجععراتات اصا عع  عععأل ، أعععرب ات٢٠١٧و  عععا   -39

مععععداقضع ضسععععرااعلعع عععععأل حقععععوق اً قلقسمععععا بشعععع ن مناقشعععع  أو سععععأل  شععععريضات  سععععتسد، حتديععععد
يل ُ  املنظمات ال  حت و على أكثر معأل  ٢٠١٦أُقر   متوز/يولعق  اإلنسانا وأشارا ضف أن قانوانً 

لععتسعا الضظمعى هعل جمموععات  ضعه نقعوق اإلنسعان، ن   متويلسا مأل م ارر عام  أجنعع ، و ا
عععدا أن  لعععك يشعععوه  عععورد منظمعععات ح قعععوق  ن  شعععم ضف هعععذه امل عععارر   كعععو معععا  نشعععره، وأكف

 ا(٧١)اإلنسان   أ هان عام  الناع
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وأشععار املقععرر اصععاص املضعع  نالعع  حقععوق اإلنسععان   ا راضععل ال لسععمعنع  ا تلعع  ضف أن  -4٠
، قانوانً يق ل بضعد  معنح  شعمد رخعوا أو   عريح ضقامع  ٢٠١٧  م ار/مارع ال نعسع سألف، 

 ي شخا  م موايأل ض ا كان قد خعد    منظمع  أ عدرت رععود عامع  ملقايضع  رولع  ضسعرااعو 
أو واقح علعى املشعارك    هعذه املقايضع ،  عا    لعك املنظمعات الع  ركع ت رععوات املقايضع  الع  

 ا(٧٢)ال لسمعنع  ا تل  ققطت اإلسرااعلع    ا رل أ در ا على املستوينا
ومتضععععععدر املسععععععتو ت مععععععأل القعععععععور اإلراريعععععع  اً مضقععععععداً وأشععععععار ا مععععععع الضععععععا  ضف أن نظامعععععع -4١

ا (٧3)و راخعو ا رل ال لسعمعنع  ا تلع والعموقرايع  يقعد ضف حد كعم حري  ال لسمعنعع   التنق
ض الق املضابر ونقاط الت تعش و قعععد قعرص الو عوا ضف املعوارر وأشارت امل وضع  ضف أن عملعات 

المععضعععع  وا راضععععل ال راعععععع ، و ععععم  لععععك معععأل املضوقععععات العععع  حتععععوا رون الو ععععوا ضف اصععععدمات 
ا (٧4)، مععأل ال لسععمعنعع نقععوق اإلنسععانعلععى متتعع  مئععات انالاً معاشععر اً ا ساسععع ، قععد أتفععر  تععم 

نالعععع  حقععععوق اإلنسععععان   ا رل ال لسععععمعنع  ا تلعععع   ن    ععععو وأو ععععى املقععععرر اصععععاص املضعععع  
 ا(٧٥)لس ان ا رل ال لسمعنع  ا تل  ضسرااعو حري  التنقو ووض  نظا  من   ملنح الت اريح

وأشععارت امل وضععع  ضف أن ض ععالق ضسععرااعو للمضععابر وقععرل احل ععار علععى  عع د علععى حنععو  -4٢
 ملعععععون ١,9جمععععاور عنععععد مضععععرب رقععععح أرى ضف ععععع ا   ععععال  للقععععانون، والقعععععور امل روضعععع  مععععأل بلععععد

وأو عععع اللجنععع  املضنعععع  نقعععوق اإلنسعععان  ن  رقععع  ضسعععرااعو احل عععار العععذي   رضعععق ا (٧٦)قلسعععمع 
على قما    د، نظراً لت تمه السل  على الس ان املدنعع، و تعح ضم انع  احل وا رون قععد علعى 

 ا(٧٧)الزم  يسور اإلعمار املدينات الاملساعدد اإلنسانع  الضاجل  وموار العن

 حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
ارهععا شعع اًل أو ععع ينعع  حقععوق الم ععو  ن ُلععرةو  ضسععرااعو  ععراح  سععخرد ا ي ععاا ابعتع -43

 ا(٧٨)مأل أش اا بع  ا ي اا
وأشععارت املقععررد اصا عع  املضنععع   سعع ل  الضنعع  ضععد املععرأد وأسعععابق وعواقعععق ضف وجععور تيععرد  -44
 ا(٧9)ر قعو احتجازه جماا احلماي  و عاب ملع  قرز مالام  لتةديد ضةا  االلا  

 (٨٠)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -٥ 
وأحععععاط ال ريعععععح الضامععععو املضععععع   سعععع ل  التمععععععع  ضععععد املعععععرأد   القععععانون واملمارسععععع  علمعععععاً  -4٥

ملضرت، هبعا   ضسعرااعو متلعك،  وجعب ابملضلومات الواررد ال   شم ضف أن لع  المواا  الدينع  ا
قععوانع االنتععداب الربيمععاين، العع  ال  عع اا سععاري  امل ضععوا، حماكمسععا الدينععع  الشععرعع ا وأشععار ال ريععح 

للشريض  العسوري ، متارع التمعع  ضد املرأد بوجعوه شع ا اً ضف أن ا اك  احلاخامع ، ال  حت   وقق
أل  ملععععح زوجتعععق معععا ييلعععح كعععو سعععععو للة عععوا علعععى ويشعععار بوجعععق خعععاص، ضف امتنعععا  الععع وة عععع

 المععالق والعع واة مععأل جديععد أمععا  املععرأدا والحععأ ال ريععح أي ععاً أن حمععاك  الشععريض ، العع  حت عع  وققععاً 
للشعععريض  اإلسعععالمع ، متعععع  ضعععد املعععرأد   المعععالق مقارنععع  ابلرجعععاا معععأل حععععا الُعسعععر،  عععا    لعععك 

ا (٨١)مععو أو المععالق ض ا   وجععع مععأل جديععدالرت  ضم انععع  حرمععان املععرأد مععأل ح ععان  ا ي ععاا بضععد
وأو ع املقررد اصا   املضنع   س ل  الضن  ضد املرأد  ن ُ وااو  ضسرااعو قوانعنسا الدينع  ال   نظ  

ليععل شععِّون العع واة والمععالق معع  أح ععا  ا  اقععع  الق ععات علععى لععع  أشعع اا التمعععع  ضععد املععرأد، و 
 ا(٨٢)ا ح ا  التمعع ي  ضد املرأد
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف الضمان االجتما ي -١ 

 كرت م وضع  ا مع  املتةعدد السعامع  لشعِّون الالجئعع )م وضعع  شعِّون الالجئعع( أن  -4٦
 ا(٨3)ةقاقات  م متاح  مللتمسل اللجوتمضظ  خدمات الرعاي  االجتماعع  واالست

،     ضف أن وأشعععارت امل وضعععع -4٧ مد عععق تعععالص سعععنوات  ، أمعععراً مِّقتعععاً ٢٠١٥ال نعسعععع أقعععرف
أمنععع "،  ععا    اععع  سععةب اسععتةقاقات التعع مع الععوي  مععأل ا ي ععاا املععدانع ابر  ععاب "جععراا 

 ا(٨4) لك رشح احلجارد

 (٨٥)احلق يف مستوى معيشي الئق -٢ 
سععا م ععاررد ونعع   أعربععع اللجنعع  املضنععع  نقععوق اإلنسععان عععأل قلقسععا بشعع ن أمععور مععأل للت -4٨

مل ععع  ا راضععل ال لسععمعنع  واالسععتمرار    قععععد قععدرد ال لسععمعنعع   ا رل ال لسععمعنع  ا تلعع  
 علععى الو ععوا ضف املععوارر المععضععع ،  ععا    لععك ا راضععل ال راعععع  وضمععدارات املعععاه ال اقععع ، ق ععالً 

ور معععععأل الت عععععاريح علعععععى ععععععأل موا عععععل  عملعععععع  بنعععععات ايعععععدار   ال ععععع   اليربعععععع  و وزيععععع  ععععععدر حمعععععد
ال لسمعنعع للو وا ضف أراضعس  ال راععع  الواقضع    ال ع   ا خعرىا وأشعارت اللجنع  مع  القلعح 
ضف أن هذه ا قضاا  قول قدرد ال لسمعنعع علعى التمتع   جموعع  واسعض  معأل حقعوقس   وجعب 

 ا(٨٦)رير امل م ا    لك احلح    قالضسد الدو  اصاص ابحلقوق املدنع  والسعاسع ، 
و كععر ا مععع الضععا  أن سعاسعع  التخمعععط و قسععع  املنععايح العع   تعضسععا ضسععرااعو   املنمقعع   -49

جععععع  ابل عععع   اليربععععع  هععععل سعاسعععع   قععديعععع  ومتعع يعععع  و ُيلةوععععب امل ععععا  االسععععتعمانع  ولضععععو قععععرص 
مسعععتةعل  عملععععاًا ال لسعععمعنعع العععذيأل يضعشعععون   املنمقععع  جعععع    احل عععوا علعععى رخعععا العنعععات 

عععر كعععذلك ابلشعععوا و املتضلقععع  بنظعععا  التخمععععط احل عععري التمععععع ي املتفعععع    القعععدع الشعععرقع ،  و كف
و كععرت امل وضععع  أن ال لسععمعنعع   ا (٨٧)ى التنمععع  ال لسععمعنع    املدينعع وابلقعععور امل روضعع  علعع

  املت عررد و عم  لعك معأل املنمق  جع  معأل ال ع   اليربعع  والقعدع الشعرقع  يواجسعون عملععات اهلعد
اهلد  بدرج  كععمد    ال يوط مما نلح بعئ  قاهرد  ضرضس  صمر النقو القسريا وزارت عملعات

 ا(٨٨)٢٠١٦عا  
وقععععاا ا مععععع الضععععا  ضن علععععى ح ومعععع  ضسععععرااعو أن  وقعععع ، علععععى وجععععق السععععرع ، عملعععععات  -٥٠

ا القعدع الشعرقع ،  هنعا  عِّري ضف انتسعاك التخمعط التمعع ي  و م املشروع    ال    اليربع ،  ا قعس
ت  عععا قعسعععا خعععدمات للععع  معععأل حقعععوق ال لسعععمعنعع، منسعععا احلعععح   احل عععوا علعععى املععععاه واصعععدما

و كععرت اللجنع  املضنععع  نقععوق اإلنسعان أن ضسععرااعو ينعيععل أن   ع  عععأل  ن عععذ ا (٨9)ال عة  والتضلععع 
 ا(9٠)ممارس  متعع ي     معط املنايح و أوامر اإلخالت واهلد  املستندد ضف سعاسات وقوانع

والحعععأ ا معععع الضعععا  أن مسعععاز  اإلنتعععاة ال راععععل ال لسعععمع    النعععا   ا لعععل اإللعععا   -٥١
و كعععر معععِّمتر ا (9١)٢٠١3  املااععع    ععععا   4,9ضف  ٨١9٦  املااععع    ععععا   ٥٠ راجضعععع معععأل 

  املااععع  معععأل املععععاه ايوقعععع  ال لسعععمعنع   ٨٢ا مععع  املتةعععدد للتجعععارد والتنمعععع  أن ضسعععرااعو  عععاررت 
السععتخدامسا راخععو حععدورها أو   مسععتوينا ا،   حععع ي ععمر ال لسععمعنعون ضف اسععتمار أكثععر 

وحعا جملعس حقعوق اإلنسعان ضسعرااعو ا (9٢)معأل حعاجتس  معأل املععاه معأل ضسعرااعو   املااع  ٥٠مأل 
 ا(93)ال لسمعنع  ا تل عاه   ا رل على ضمان عد  التمعع     وزي  موارر امل
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، أشععار الضديععد مععأل امل ل ععع بععوال ت   ضيععار اإلجععراتات اصا عع  ضف ٢٠١٧و  عععا   -٥٢
ا ذ ق السلم  ال لسمعنع  ل  رد  قلعا ضمدارات ال سعرابت    ع د، ممعا زار اً أن ضسرااعو  ن ذ قرار 

الظععرو،   املستشعع عات،  مععأل حععدد ا زمعع  اإلنسععانع ا وسععلط اصععربات ال ععوت علععى عععد  اسععتقرار
و  ايععد حععاالت نقععا ضمععدارات املعععاه، معع   راجعع  قععرص احل ععوا علععى املعععاه ال ععاحل  للشععرب   
حع  ُ رفُغ معاه اناري  م املضاي    العةر ا بعة املتوسط، وأشاروا ضف أن ا سر لعد  عضوب  

 ا(94)    يأل المضا  بمريق  ممن 

 (9٥)احلق يف الصحة -٣ 
أشعععارت م وضعععع  ا مععع  املتةعععدد لشعععِّون الالجئعععع ضف أن ملتمسعععل اللجعععوت ال يشعععملس   -٥3

سععععت ارد مععععأل التعععع مع ، و كععععرت أن قر ععععس    اال١994قععععانون التعععع مع ال ععععةل الععععوي  لضععععا  
 ا(9٦)ال ةل حمدورد

والحظع امل وضع  أن ض الق املضابر وقرل قععور علعى  ع د قعد أتعرا علعى جمموعع  واسعض   -٥4
ق اإلنسععان، وخا عع  احلععح   ال ععة ، بسعععب الععنقا املعع مأل   ا رويعع  وانضععدا  الرعايعع  مععأل حقععو 

ضف أن اليع اويع اً ا وأشعارت أي ع٢٠١4المعع  املالام ، وخا   بضد الت ضعد الذي وق    عا  
الذيأل جتاجون ضف الرعاي  ال ةع  املتخ    ن ضون لنظعا  يقعو  علعى ضحالع  احلعاالت املرضعع  

 ا(9٧)ى   اريح مأل السلمات اإلسرااعلع خارة قما    د، وهو ما يتملب احل وا علضف 

 (9٨)احلق يف التعليم -٤ 
أشععارت العونسعع و ضف أن اليالعععع  الضظمععى مععأل التو عععات املتضلقعع  ابلتضلععع  العع  قععدمع  -٥٥

التضلععع ، أتنععات جولعع  االسععتضرال السععابق   شععم ضف  ععدابم  ععدع    ععاقِّ ال ععرص   احل ععوا علععى 
وأقعارت  نعق مل يتسعألف الوقعو، علعى سعجالت ا (99)قرص ا قلععات وانتمضعات ا لعع    لك   ا

 تضلح إبجراتات قانونع  أو سعاسا ع  حمدرد بش ن هذه املس ل ا وار ت أن ُ شعجف  ضسعرااعو علعى 
وعلععى اعتمعععار ا ععا  م يععد مععأل التععدابم معععأل أجععو حتسععع السعععو املت اقئعع  للة عععوا علععى التضلععع  

 ا(١٠٠)ات ا روم  واملسمش    التضلع  دابم ضضاقع   د، ضف  ض ي  قرص ال ئ
وأشععار املقععرر اصععاص املضعع  نالعع  حقععوق اإلنسععان   ا راضععل ال لسععمعنع  ا تلعع  ضف أن  -٥٦

 متويو معدارع القعدع الشعرقع  أقعو ب ثعم ممعا حت عو علععق معدارع القعدع اليربعع ، علعى العر   معأل
 ا(١٠١)ضف من  هذه املمارسات التمعع ي القوانع وقرارات ا  م  الضلعا ال   د، 

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

 كععرت املقععررد اصا عع  املضنععع   سعع ل  الضنعع  ضععد املععرأد أن املواقعع  القاامعع  علععى سععلم   -٥٧
  انتمععععع ا وأو عععععع  ن   ععععع  ضسعععععرااعو اً عمعقعععععالرجعععععو والتنمععععععط اينسعععععاين   عععععرب  عععععذورها 

اسرتا عجع  شامل   ستسد، النسات والرجاا على لع  مسعتو ت انتمع ،  عا    لعك ال عامعات 
الدينعععععع ، للق عععععات علعععععى التنمععععععط اينسعععععاين واملواقععععع  القاامععععع  علعععععى سعععععلم  الرجعععععو بشععععع ن رور 

 ا(١٠3)أد والرجو   ا سرد و  انتم ومسِّولعات كو مأل املر 
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وأشارت املقعررد اصا ع  ضف ورور  قعارير ععأل الضنع  املنع  ، قعذكرت أن نسعع  اإلبعالغ ععأل  -٥٨
هععذه املسعع ل  أرث ب ثععم ممععا هععو علعععق احلععاا   الواقعع  و لععك  سعععاب منسععا النظععرد ضلعسععا علععى أهنععا 

تمضعععات مسععع ل  شخ عععع ، وال سععععما بعععع النسعععات معععأل العسعععور ا رتعععو كس وال لسعععمعنعات ونسعععات ان
ضف ورور  قعععارير ععععأل ار  عععا  اً ا لعععع  العدويععع  والدرزيععع ، وانضعععدا  الثقععع    السعععلماتا وأشعععارت أي ععع

 ا(١٠4)وعأل استمرار شعو  التةرش اينسل مضدالت الضن  اينسل،  ا    لك اال ت اب،
وأو عع املقععررد اصا عع   ن  ضععاي ضسععرااعو مسع ل  ضععض  نسععع  اإلبععالغ وعععد  التةقعععح  -٥9

  حاالت الضن  ضعد املعرأد بسععب ال عيوط االجتماععع  وانضعدا  الثقع    الشعري ، و ن    عو 
ضف الضدالععع  يمعععع  ضعععةا  الضنععع  اينسعععاين اصاضعععضات لواليتسعععا الق عععااع  اً قر ععع  الو عععوا قضلعععع

لسععلمتسا ال ضلععع ، و ن  ضععاي ال جععود املوجععورد   جمععاا احلمايعع  قعمععا يتضلععح بيعععاب اصععدمات  أو
 ا(١٠٥)راخو انتمضات ا لع  الضربع  الالزم  للنسات وال تعات املضرضات صمر الضن  املن  

 (١٠٦)األطفال -٢ 
أشععارت منظمعع  ا معع  املتةععدد للم ولعع  )العونعسععع ( ضف ار  ععا  مضععدا حععاالت انضععدا   -٦٠

املساواد بع ا ي اا   ضسرااعو، و لك    قرير نثع قعق ععد  املسعاواد   العدخو، والتة ععو 
 ا(١٠٧)بع ا ي اا   العلدان املتقدم التضلعمل، والتقعع  الذايت للةال  ال ةع  والرضا عأل احلعاد 

وأعربع ين  حقوق الم و ععأل قلقسعا حل عر نمعاق  معععح أح عا  قعانون محايع  الم عو    -٦١
ا ي عععاا رون سعععأل الرابضععع  عشعععرد، وأو عععع  ن   عععمأل ضسعععرااعو التمعععععح اإلل امعععل لتعععدابم احلمايععع  

 ا(١٠٨)ا  والشسور ح  سأل الثامن  عشرداصا     اإلجراتات اينااع  على لع  ا ي اا ال ة
و كعععر ا معععع الضعععا  أن القعععانون الضسععع ري اإلسعععرااعلل السعععاري   ال ععع   اليربعععع  العععذي  -٦٢

يسمح ابحتجاز ا ي اا ال لسمعنعع اعتعاراً مأل سأل الثانع  عشرد يتضارل م  مععدأ  عوقم محايع  
 ا(١٠9)ابعتعاره  ينتمون ضف قئ  ضضع   خا   لملي اا

 اإلراري لملي عععاا اسعععتِّن ع    شعععريأل ا وا/و كعععرت امل وضعععع  أن ممارسععع  االحتجعععاز  -٦3
ا وأشارت ضف أن احلاالت ال  يل قعسعا ضف هعذه املمارسع ، وكعان أوهلعا   كعانون ٢٠١٥أكتوبر 

  احتجععاز ا ي ععاا  ،  نععدرة   ضيععار العع  رد ال عععمد العع  سععجلع ضلععاالً ٢٠١١ا وا/ريسععمرب 
، ٢٠١٦ا ق ععل هنايعع  شعععاط/قرباير ٢٠١٥  عقععب   ععضعد و ععمد الضنعع    ال عع   اليربععع    عععا

  يسعععجو   وقعععع واحعععد منعععذ ، وهعععو أعلعععى رقعععي عععالً  44٠بلععع  ععععدر ا ي عععاا العععذيأل احتجععع وا 
 ا(١١٠)٢٠٠٨ عا 
وأحايع امل وضع  علماً  موات أخرى ا عذت ملضاقعع  ا ي عاا   القعدع الشعرقع ا ق عل  -٦4
ال يق عععل برقععع  الضقوبععع  الق عععوى علعععى علعععى القعععانون اينعععا ، أرخعععو ال نعسعععع  ضعععديالً ٢٠١٥ععععا  

سعععن  ض ا تععععع وجعععور نعععع  إبيعععذات  ٢٠راشعععقل املركععععات الضعععابرد ابحلجعععارد أو بيمهعععا ضف السعععجأل ملعععدد 
 ا(١١١)سنوات ض ا  ضذر ضتعات  لك ١٠ضف الراكعع، بية النظر عأل ا  ى الناج  عأل  لك، و 

عع    جمعاا  ن اإل عالحات اإلااب وال   اا اللجن  املضنع  نقوق اإلنسان  شضر ابلقلعح -٦٥
ا ععاك  الضسعع ري  لملحععداص، ومععأل  لععك رقعع  سععأل الرشععد   هععذه ا ععاك  ضقامعع  الضععدا عععأل يريععح 

سعن ، واعتمعار ععدر معأل ا وامعر الضسع ري  الع   عنا علعى  عوقم ضععماانت  ١٨سعن  ضف  ١٦معأل 
لعععع ، و ن ا ي عععاا ال لسعععمعنعع لملي عععاا، مل  ُن عععذ  ن ععععذاً قضعععااًل، قعمعععا يععععدو،   املمارسععع  الضم

زالعععوا يتضرضعععون لالعتقعععاا واالحتجعععاز التضسععع عع، وال يسعععت عدون،   كثعععم معععأل ا حععععان، معععأل  معععا
 ا(١١٢)لع  احلقوق اإلجرااع 
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 (١١3)األقليات والشعوب األصلية -٣ 
 ٧٥,٥أشارت املقررد اصا   املضنع   س ل  الضن  ضعد املعرأد ضف أن العسعور يشع لون حعوا   -٦٦

معععأل  ٢٥٠ ٠٠٠أكثعععر معععأل اً   املااععع ا وهنعععاك أي ععع ٢٠,٢  املااععع  معععأل السععع ان والضعععرب حعععوا  
وأعربع اللجن  املضنع  نقعوق اإلنسعان ععأل قلقسعا السعتمرار  عدين ا (١١4)العدو يضعشون   ضسرااعو

ر، علععى عععو مععواي  ضسععرااعو مععأل أ ععو عععر"   قمععا  اصدمعع  املدنععع ، وال سعععما   مواقعع  القععرامتث
 ا(١١٥)الر   مأل اصموات املتخذد

وأعربع اللجن  عأل قلقسا بش ن  ضرل املواينع العدو الذيأل يضعشون    ةرات النقب  -٦٧
قرص العدو، الذيأل يضعشعون    لضملعات هد  الععوت واإلخالت والرتحعو القسريْع، وبش ن  قععد

  النقعععب،   احل عععوا علعععى اصعععدمات ا ساسعععع ، اً القعععرى  عععم املضعععرت، هبعععا واملضعععرت، هبعععا حعععديث
   لععك السعع أل الالاععح واملعععاه وخععدمات ال ععر، ال ععةل والرعايعع  ال ععةع  والتضلععع  والنقععو   ععا

  أي عملعع   تضلعح إبععارد  الضا ا وقالع اللجن  ضن ضسرااعو ينعيل أن    و مشارك  بدو النقعب
 ععععععويعنس  وأن يععععععوف االعتعععععععار الواجععععععب،   أي خمعععععع   ُقععععععرت  إلعععععععارد التععععععويع، لععععععنمط حعععععععا   

 ا(١١٦)للمضايم الدولع   ات ال ل اً وققالتقلعدي، وأن  ُن ذ 
،  عععععالععتس  معععععأل انتمضعععععات العدويععععع  قلسعععععمعنعاً  ١ ٥9٦وأشعععععارت امل وضعععععع  ضف  ضعععععرل  -٦٨

اً وأكععد ا مععع الضععا  جمععدرا (١١٧)٢٠١٦الت القسععري   عععا  نع  ال ععضع  ، ل جععوالرعويعع  ال لسععمع
" أ رت شعوا و أن اصم  ال  وضضع إلعارد  ويع انتمضات العدوي  والرعوي    املنمق  "جعع 

 ا(١١٨)بش ن النقو القسري

 (١١9)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء -٤ 
قلقسعا لضعد  ض عدار شعسارات مععالر، وال سععما  ي عاا أعربع ين  حقعوق الم عو ععأل  -٦9

املسععاجريأل وملتمسععل اللجععوت ولملي ععاا الالجئععع، وأو ععع  ن  سععار  ضسععرااعو ضف ا ععا   ععدابم 
 ا(١٢٠)ع  ا ي اا املوجوريأل   ضقلعمسا  مأل ضم انع  احل وا على شسارات املعالر يم

الالجئع ععأل  قعديرها لقعانون منع  التسعلو العذي وأعربع م وضع  ا م  املتةدد لشِّون  -٧٠
ا ل نسععا أشععارت ضف أن القععانون يععنا، ٢٠١٢ممععا كععان علعععق ب عععي  عععا  اً ابت نماقععق أقععو  قععععد

" معأل رون ضجعرات ر   التةسعنات ال  أرخلع علعق، علعى االحتجعاز التلقعاال ملعأل يضتعرب "متسعلالً 
انون احتجاز ا ي اا ل نعق يسعتث  الُق فعر  عم  قعع  قرري ملدى ضرورد االحتجازا وال جظر الق

امل ععةوبع وا شععخاص الععذيأل قععد يضععرل االحتجععاز  ععةتس  للخمععرا وأو ععع م وضععع  ا معع  
املتةععدد لشععِّون الالجئععع  ن  ضععدا ضسععرااعو هععذا القععانون حلظععر احتجععاز ا ي ععاا و ععوقم قععرص 

عععععد  اللجععععوت ضف االحتجععععاز احل ععععوا علععععى املشععععورد القانونععععع  لملشععععخاص ا تجعععع يأل، وضععععمان 
 ا(١٢١)بضد  قعع  الظرو، اصا   ب و قرركتدبم أخم و  ضال
وأشارت م وضع  ا م  املتةدد لشِّون الالجئعع ضف أن ضسعرااعو مل  قعد  مضلومعات ععأل  -٧١

ضجعععراتات اللجعععوت لملشعععخاص العععذيأل قعععد جتعععاجون ضف محايععع  رولعععع ،  عععا    لعععك علعععى احلعععدورا 
أهنا ال  قعد  املسعاعدد القانونعع  أو  مهعا، وقالعع ضن مضايع  الضعدر ال ععم معأل  وأشارت أي اً ضف

لنظعا  اللجعوت  عت  بشعح ا ن عسا وسعلمع م وضعع  ا مع  املتةعدد لشعِّون اً الملعات املقدمع  وققع
الالجئعععع ال عععوت علعععى حالععع  ا شعععخاص القعععارمع معععأل بلعععدان  لثععع  مضعنععع ، قعععذكرت أن ضسعععرااعو 

اً عاس  احلماي    حال  ا شخاص القارمع مأل بلد مضع، وأهنا  عنع موق ع وق ع عأل اعتمار س
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بش ن ا شخاص القارمع مأل بلد مخر مِّراه أن حعالتس  ال يرت عب علعسعا معنةس   ع   الالجعل 
 ا(١٢٢)ملا  راه م وضع  شِّون الالجئعاً  وجب اال  اقع  اصا   بوض  الالجئع، خالق

جئع  ن  عسط ضسرااعو ضجعراتات اللجعوت و قعد  املسعاعدد وأو ع م وضع  شِّون الال -٧٢
بديلعع  ملضايعع  الملعععات، مثععو اً الليويعع  والقانونععع    لععع  مراحععو ضجععراتات اللجععوت، و  عع  نظمعع

ال ئععات العع  االعععرتا، ب عع   الالجععل علععى أسععاع نععاهر احلععاا قعمععا يتضلععح  لتمسععل اللجععوت مععأل 
 ا(١٢3)قد   ون مضرض  للخمر

 (١٢4)و اجلنسية دمي -٥ 
أشعععععارت م وضعععععع  ا مععععع  املتةعععععدد لشعععععِّون الالجئعععععع ضف أن محايععععع  ا شعععععخاص ععععععدال  -٧3

ملضايعععع  حالععع  ا جنععع  الععععذي يعععدعل أنعععق عععععدط  ٢٠١٢اينسعععع  حمعععدورد  ن نمععععاق ضجعععرات ععععا  
اينسععع ، ال يشععمو ا شععخاص الععذيأل رخلععوا ضسععرااعو بمريقعع   ععم قانونععع ، مععا يضمععو الضمععو هبععذا 
اإلجععرات ابلنسععع  ملضظعع  ا شععخاص عععدال اينسععع    العلععدا وأو ععع اللجنعع   ن  ضععدا ضسععرااعو 

معع  اً اإلجععراتات مععأل أجععو حتديععد مععأل  نمعععح علعععس   عع   عععدط اينسععع  و ععوقم احلمايعع  هلعع  متشععع
 ا(١٢٥)ضلق  بوض  ا شخاص عدال اينسع اال  اقع  املت

 (١٢٦)مناطق أو أقاليم حمددة -هاء 
عأل ضض ات الشرعع  على العِّر  وأشارت امل وضع  ضف استمرار التوس  االستعماين، ق الً  -٧4

ا (١٢٧)بضنع  املسعتوينع   كثعم معأل ا حععاناً وتعقعاً االستعمانع   تر رجضعل، العذي يعر عط ار عايع
منذ و كر ا مع الضا  أن عدر املستوينع املقعمع   املنمق  جع  والقدع الشرقع  قد   اع  

)بعععععنس   ٢٠١٥ نسععععم  نلععععوا هنايعععع  عععععا  ٥94 ٠٠٠ا  اقععععات أوسععععلو، قو ععععو ضف أكثععععر مععععأل 
أن اً نسععم    القعدع الشععرقع ( ومعأل املتوقعع  أن ير  ع  هععذا الضعدرا و كععر أي عع ٢٠٨ ٠٠٠ حعوا 

احل ومععع  اسعععتمرت   التوسععع  االسعععتعماين وم عععاررد ا راضعععل   ايعععوالن السعععوري ا تعععو، وأهنعععا 
منععع ا  ١ ٦٠٠، علعععى بنعععات ٢٠١٦أعمعععع مواققتسعععا نسعععب التقعععارير،    شعععريأل ا وا/أكتعععوبر 

 ا(١٢٨)  مستوين  كتسريأل  م القانونع جديد 
  ا راضعععل ال لسعععمعنع  ا تلععع  ضف أن وأشعععار املقعععرر اصعععاص املضععع  نالععع  حقعععوق اإلنسعععان  -٧٥

اعععع  م عععاررد ا راضعععل ال لسعععمعنع  اصا ععع ا  ،  شعععريضاً ٢٠١٧ال نعسعععع أ عععدر،   شععععاط/قرباير 
وحععدد سعع نع  علععى أرل قلسععمعنع   ٠٠٠ 3و سععضى التشععريضات ايديععدد ضف ضضعع ات الشععرعع  علععى 

ملتضلقعععععع    ععععععاررد ا راضعععععععل خا عععععع    ال عععععع   اليربععععععع ا وأو ععععععى  ن  ليعععععععل ضسععععععرااعو  شععععععريضا ا ا
 ا(١٢9)ال لسمعنع 

، ويععععاب  ووضعععع  مععععع  ضف  يعععععم الرتكعععععع  السعععع انع وأران جملععععس ا مععععأل لععععع  التععععدابم الرا -٧٦
 عا قعسعا القعدع الشعرقع ،  عا يشعمو بنعات املسعتوينات  ١9٦٧ا رل ال لسمعنع  ا تلع  منعذ ععا  

ازا و شعععععريد املعععععدنعع ا راضعععععل وهعععععد  املنععععع و وسععععععضسا ونقعععععو املسعععععتوينع اإلسعععععرااعلعع وم عععععاررد
 ا(١3٠)ال لسمعنعع

ورعععععا جملععععس حقععععوق اإلنسععععان ضسععععرااعو ضف أن  قعععععو  ن ا  اقععععع  جنععععع  بشعععع ن محايعععع   -٧٧
ا شخاص املدنعع   وقع احلرب  نمعح ن   القانون على ا رل ال لسمعنع  ا تلع ،  عا قعسعا 

 ا(١3١)الشرقع  وايوالن السوري ا تو القدع
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 Notes 

 1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 
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