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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 21كانون الثاين/يناير  1 -شباط/فرباير 2019

جتميع بشأن شيلي
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش اااموا والتقري اار لمع ااع للمضلوم ااات ال اوارو ا عق ااارير هع ااات ا ضاه اادات
واإلجاراتات اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا ا تةااد ات اليفاال  ،وهااو مقااد ا ش ا و مااوج
عقعدا ابحلد ا قيفى لضدو ال لماتا

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2فعمااا يتضلااح ابلتو ااعات ات اليفاال ابلولا الثانعا مااأل االسااتضرال الاادوري الشااامو(،)3
أشار فريح ا م ا تةد القطري إىل أن شعلي اوقت على اعفاقع منظم الضمو الدولعا بشا ن
الضماا ا نا لعل لضااا ( 2011رقا  )189والربوعوكااو االيتعااري العفاقعا حقااوق الطفاو ا تضلااح
إبجرات عقدمي البل ات()4ا
 -3وا ع ا ااا  ،2015أو ا اات لن ا ا حق ا ااوق الطف ا ااو ش ا ااعلي ابلتيف ا ااديح عل ا ااى الربوعوك ا ااو
االيتعاري ا لةح ابلضهد الدويل اصاا ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا  ،والربوعوكاو
االيتعاري العفاقع القضات على مجعع أش ا التمعع ضد ا رأ ()5ا
 -4وفعمااا يتضلااح ابلتو ااعات ات اليفاال  ،هنّ ا ت مفوضااع ا م ا ا تةااد السااامع لش ا ون
اللج ا اال (مفوض ا ااع شا ا ا ون اللج ا اال) ا ع ا ااا  2018ش ا ااعلي عل ا ااى انض ا اامامها إىل اعفاقعا ا ا
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عا  1954بش ن وضع ا شخا
انضدا النسع ()7ا

عدميي النسع  ،واعفاقع عا  1961بش ن يفض حاالت

 -5وق ّدمت شعلي عقريارا نتيفاا ا اد بشا ن عنفعاذ التو اعات ا ق لدما يال الولا الثانعا
مأل االستضرال الدوري الشامو ا ضقوو ا عا )8(2014ا
ال اإلقلعمااي مري ااا النوبعا التااابع فوضااع ا ما ا تةااد السااامع
 -6ويغطااي شااعلي ا تا ُ
حلقوق اإلنسانا وعضاونت ا فوضاع ماع شاعلي علاى إنشاات ةلعا وقااعا وملنعا ناهضا التضاذيل،
وق اادمت إلعه ااا ا س اااعد التقنعا ا ااد ضقع ااح أم ااور م ااأل بعنه ااا وض ااع مب اااو عوجعهعا ا لر ااد
االحتجاجات االجتماعع  ،وعض ي قدرات ا س ولل احل ومعل وممثلي اجملتماع ا ادين علاى متابضا
عو عات اآللعات الدولع حلقوق اإلنسان()9ا
 -7وق ا ّدمت ش ااعلي مس ااا ات س اانوي إىل ا فوضااع ي اال الف ا  ،2017-2013مب ااا ا
لااإ إىل ااندوق ا ما ا تةااد للتربعااات لضااةان التضااذيل و ااندوق ا ما ا تةااد للتربعااات
ليفاحل الشضوب ا لع ()10ا

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()11

 -8ا عا  ،2015رحبت اللجن ا ضنع ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع بضملعا
اإل االا الدسااتوري ا مااع االضااطلو اااا وأو اات شااعلي بضاامان أن ياان الدسااتور الديااد
عل ااى حقا ااوق الشا ااضوب ا ا االع وعلا ااى االع ا ا ا الشا ااامو ابحلقا ااوق االقتيفا اااوي واالجتماعع ا ا
والثقافع واإلجراتات القانونع حلمايتها()12ا وأفاو فريح ا ما ا تةاد القطاري من مشاروو قاانون
إ االا الدسااتور ُعاارل ا ة ار/مااار  2018علااى ال ااونغر اام أن ا م ضاادأ أي عغع امات
عشريضع منذ لإ احلل()13ا
 -9وفعما يتضلاح ابلتو اعات ات اليفال ( ،)14الحا فرياح ا ما ا تةاد القطاري أن شاعلي
أنش ا ت وكال ا الااونار لش ا ون حقااوق اإلنسااان ووضااضت اصط ا الوملنع ا ا وىل حلقااوق اإلنسااان
للف  ،2021-2018وأو ى بتشجعع عنفعذ اصط ()15ا
 -10وا عااا  ،2017أقاار الفريااح الضامااو ا ضااال تاااالت االيتفااات التضساافي و اام الطااوعي
ابلضم ااو ال ااذي عنجا ا ا ا سسا ا الوملنعا ا حلق ااوق اإلنس ااان ،وح ااز احل وما ا عل ااى موا اال عض يا ا
استقللع هذا ا سس  ،وضمان ع ويادها اب اوارو البشاري وا العا اللنما ل اي عضاطلع بواليتهاا،
وإنال أي عوااح م سسع متنضها مأل أوات وظاافها()16ا
 -11وا عااا  ،2018أحاملاات لن ا مناهض ا التضااذيل علم ا ا مبشااروو القااانون الااذي ياان
علااى عضعاال ا سسا الوملنعا حلقااوق اإلنسااان ك لعا وملنعا نااع التضااذيلا اام أن اللجنا أعرباات
عأل أسفها ن شعلي م عنشئ هذا اآللع حىت اآلن على الر مأل أهنا ادقت علاى الربوعوكاو
االيتعاري العفاقع مناهض التضذيل و ما مأل ضروب ا ضامل أو الضقوب القاسع أو اللإنساانع
أو ا هعنا ا عااا )17(2008ا وا عااا  ،2016حثّاات اللجنا الفرععا نااع التضااذيل و ااما مااأل
ضروب ا ضاملا أو الضقوبا القاساع أو اللإنساانع أو ا هعنا شاعلي علاى إنشاات ةلعا وقااعا وملنعا
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وع وي ا اادها ابلض ا ااما ت ا ا اادو ال ا ااخ ي ا اان
التضذيل()18ا

علعه ا ااا الربوعوك ا ااو االيتع ا اااري العفاقعا ا ا مناهض ا ا ا

 -12وحااز فريااح ا م ا ا تة ااد القطااري شااعلي علااى إنش ااات ةلع ا تابض ا عو ااعات ا ع ااات
الدولع حلقوق اإلنسان()19ا

رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -1املساواة و دم التمييا

()20

 -13ا عااا  ،2016الحا ا قاارر اصااا ا ضااال مبسا ل الفقاار ا اادقع وحقااوق اإلنسااان أن
قانون م افة التمعع لضا  2012يش و يطو عملقا علاى ورب التيفادي للتمععا  ،ام أنا
عض ي ا عاادو مااأل أوج ا القيفااور ،مثااو عااد وجااوو ةلع ا إنفااا يا ا ب ا  ،ووضااض عضريف ا ا ضااعق ا
للتمعع ا  ،وعااد نيف ا علااى مباادأ ا ساااوا ب ال الرجااو وا ارأ  ،وعااد نيف ا علااى التاادابم اإل ابع ا
أو التدابم ا قت ()21ا
 -14وأعربت اللجن ا ضنع ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع عأل قلقها إنات اساتمرار
التمعع ا ا ضا ااد الشا ااضوب ا ا االع وا ثلعا ااات وا ثلعا اال وم ووجا ااي ا عا ااو النسا ااي ومغا ااايري ا وي ا ا
النس ااانع  ،وا ه اااجريأل ،وملتمس ااي اللج ااوت ،واللج اال ،ال س ااعما ا جم اااالت الضمالا ا والتضل ااع
واصدمات اليفةع ()22ا
رحباات اللجن ا ا ضنع ا ابلقضااات علااى التمعع ا ضااد ا ارأ ابلتاادابم الااخ
 -15وا عااا ّ ،2018
اختااذ ا شااعلي ،ل نهااا ال عا ا عشااضر ابلقلااح إنات اسااتمرار القوالاال النمطع ا التمعع ي ا حعااا أووار
ا ارأ والرجااو ا ا ساار واجملتمااعا وأو اات شااعلي ابعتماااو اسا اععجع شااامل مااأل أجااو التيفاادي
ذا القوالل النمطع ()23ا
 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()24

 -16الحا فريااح ا ما ا تةااد القطااري وجااوو أقااالع عُاادعى مناااملح ال اوارأ البع عا وعشااهد
أنش ااط ااناعع م ثّف ا ختل ااا أض ارارا بع ع ا يط اام وعتس اابل ا عفق اام اجملتمض ااات()25ا وأو ااى
الفريااح ابلتةقعااح ا اآل ر الساالبع لااذلإ علااى سا ان هااذا ا ناااملح ،وبتساريع وعاام عنفعااذ بارام
التضاااا االجتماااعي والبع ااي ،وبوضااع مضااايم النوعع ا البع ع ا وفق ا ا للمضااايم الدولع ا نظم ا اليفااة
الضا ع ا ا  ،وبتطبعا ااح ا با اااو التوجعهع ا ا ا تضلق ا ا اب عما ااا التجاري ا ا وحقا ااوق اإلنسا ااان ا جم ا ااا
است شا ا وارو الطبعضع واستغل ا()26ا
 -17وأو اات اللجن ا ا ضنع ا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماعع ا والثقافع ا شااعلي بوضااع إملااار
عنظعمااي واضااش للشااركات مااأل أجااو ضاامان عااد ام أنشااطتها ساالبا ا التمتااع تقااوق اإلنسااان
االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع ()27ا
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 -18وأو ااى فري ااح ا ما ا ا تة ااد القط ااري ابلنظ اار بس اارع ا مش ااروو ق ااانون إنش ااات اإلوار
الوملنع ا ا للتنا ااوو ا حعا ااااي وا نا اااملح ا مع ا ا  ،وبوضا ااع اس ا ا اععجعات شا ااامل للت عا ااا ما ااع عغا اام
ا ناخ()28ا
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()29

 -19ا عااا  ،2014الح ا ا قاارر اصااا ا ضااال بتض ي ا وااي ا حقااوق اإلنسااان واحلاارنت
ا ساساع ا سااعاق م افةا اإلرهاااب أن عضرياا اإلرهاااب ا التشاريضات الشااعلع فضاافال وأن
لن البلدان ا مري ع حلقوق اإلنسان يليفات إىل عضارضا ماع مبادأ الشارعع ()30ا وأعربات لنا
مناهض التضذيل كذلإ عأل قلقها إنات حمدووي الضما ت ا ساسع والضما ت اإلجرااعا الاخ
ين علعها قانون م افة اإلرهاب()31ا
 -20والحا فريااح ا ما ا تةااد القطااري أنا مااا نا
م افة اإلرهاب وعطبعقها ضد أفراو شضل ا ابوعشي ا
()32

ااري االستشااهاو مبضظا أح ااا قااانون

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

()33

 -21أشاااو الفريااح الضامااو ا ضااال تاااالت االيتفااات التضساافي أو اام الطااوعي بضاارل مشااروو
قاانون يشا و مبوجبا االيتفااات القسااري جرميا قااما بااذا ا ا قااانون الضقااوابت ،وحااز احل وما
على اختا التدابم اللنم مأل أجو اعتماوا()34ا
 -22واعتربت لن مناهض التضذيل أن التضريا الديد لرمي التضذيل يتوافاح إىل حاد كبام
مااع ا اااو  1مااأل االعفاقع ا ا اام أن اللجن ا حثاات شااعلي علااى أن لاار اراح أعمااا التضااذيل
ا رع ب ا ااد ختويااا شااخ ةياار أو إكراه ا علااى فضااو شاايت ،وأن عضاامأل فاارل عقااوابت
متناسب مع يطور جراا التضذيل ،وأن علغي ح عقاو هذا الراا ()35ا
 -23وأعرباات اللجن ا نفسااها عااأل قلقهااا إنات احلاااالت الضديااد لتضامااو الش ارمل بوحشااع مااع
ا تجل واستخدا قوات ا ماأل القاو بيفاور مفرملا ضاده وإنات ا ضلوماات ا تطابقا الاخ عشام
إىل سوت مضامل ا تجل ا تج يأل ،واعتدات الشرمل على أفراو شضل ا ابوعشي أ ناات اضاطلعها
بضملعااات عفتااع أو مدا ا وايااو جمتمضااا  ،وارع اااب أفاراو مااأل الش ارمل الضنااا النسااي ضااد
النسات والفتعات يل االحتجاجات الطلبع ()36ا وا عا  ،2016أحاط ا قرر اصا ا ضاال
ابحل ااح ا التجم ااع الس االمي وع ااويأل المضع ااات علما ا ا أيضا ا ا بض ااد عق ااارير عش اام إىل أن الشا ارمل
استخدمت القو بيفور مفرمل ا سعاق االحتجاجات الخ نظمهاا السا ان ا العون للمطالبا
ابح ا حقوقه  ،وال سعما حقه ا احليفو على ا راضي()37ا
 -24وأو ات لنا مناهضا التضاذيل شاعلي من ضقاح علاى ياو ساريع ون يا وفضاا ا مجعااع
اوعاتات استخدا موظفي إنفا القانون القو بيفاور مفرملا  ،وأن عقا ّد التضويضاات ا ناساب إىل
الضااةان()38ا كمااا أو اات شااعلي مبضاااعف جهووهااا الرامع ا إىل عاادريل مااوظفي إنفااا القااانون
بيفور منهجع على استخدا القو ا سعاق االحتجاجات()39ا
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 -25والحا فريااح ا ما ا تةااد القطااري أن القااانون رقا  20931لضااا  2016نا علااى
اعتماو إجرات وقااي جديد لتفتع ا ويا يسامش اوظفي الشارمل بتفتاع هويا أي شاخ ابلا
ا أي م ان وبل سبل ،وأو اى إبنشاات ةلعاات للاتظل ماأل التطبعاح الضشاوااي أو التضسافي اذا
اإلجرات()40ا
ورحبت لن مناهض التضذيل ابلتدابم ا تخاذ لتةسال الظارو ا الساجون ،ل نهاا
-26
ّ
أو اات ش ااعلي من عض اااعا جهووه ااا للة ااد م ااأل االكتظ ااان ا مراك ا االحتج ااان ،ومن عتخ ااذ
عاادابم عاجل ا لسااد أوج ا الاانق ا رعبط ا بظاارو احلعااا بيفااف عام ا ا السااجون()41ا وأعرباات
اللجن ا ضنع ابلقضات على التمعع ضد ا رأ عأل قلقها إنات ارعفاو عدو النسات اللوايت يوجادن ا
احلبس االحتعاملي وميثو ال ثم منهأل ا ضعو الوحعد سرهأل ،وإنات حمدووي فر حيفو النسات
ا تج ات على الرعاي اليفةع ا لام ()42ا
 -27وأو ت اللجن الفرعع نع التضذيل شعلي ابعتماو إملار قاانوين شاامو لنظاا الساجون
يتوافح مع ا ضايم الدولعا  ،وإبنشاات نظاا عوكاو فعا مسا ولع ر اد ومراقبا عنفعاذ أح اا الساجأل
إىل هع قضااع متخيفيف ()43ا
 -28وما نالت اللجن ا ضنع ابلقضات على التمععا ضاد ا ارأ قلقا إنات التقاارير الاخ عشام إىل
اساتخدا ا اوظفل احل ااومعل الضناا ضاد ا ثلعااات وم ووجاات ا عاو النسااي وا غاايرات ااويتهأل
النسع ()44ا
 -29وأعرباات لنا مناهضا التضااذيل عااأل قلقهااا إنات ا ضلومااات الااخ عشاام إىل مااا يتضاارل لا
ا شخا وو اإلعاقا وا شاخا ا سانون ا ملجائ اإلقاما ماأل مضاملا مهعنا  ،مباا ا لاإ
االستخدا ا ت رر لوسااو التقععد واإلكراا على عناو ا ووي  ،ومأل اعتداتات جنسع ()45ا
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()46

رحال الفرياح الضاماو ا ضاال تااالت االيتفااات التضسافي أو ام الطاوعي بت كعاد الساالط
ّ -30
القضااااع مااأل جديااد قرارهااا بضااد قابلع ا مرسااو قااانون الضفااو لضااا  1978للتطبعااحا ومااع لااإ،
اعترب أن لحعت ال عتعش الضاما ت اللنما ضاد أي عغعام حمتماو ا التشاريضات ،وأعارب عاأل
أسف إنات عد إحران عقد ا الضملع التشريضع إللغات هذا ا رسو ()47ا
 -31والح فريح ا م ا تةد القطري أن شهاوات ضةان االحتجان السعاساي والتضاذيل
الاوارو ا عقريار لنا فاالع ) (Valech Iماا نالات ختضاع إلجارات إحاملا ابلساري اد  50عاما ا،
وأو ى ابعتماو مشروو القانون الذي يسمش للمةاك ابالمللو على هذا ا ضلومات()48ا
 -32وأو ى فريح ا م ا تةد القطري بتسريع وعم اعتماو مشاريع القوانل الخ عضلأل عد
عقاو جراا اإلابو والراا ضد اإلنسانع وجراا احلرب وعد إم انع الضفو عأل مرع بعها()49ا
 -33وحث اات لنا ا مناهضا ا التض ااذيل ش ااعلي عل ااى مقاض ااا ا ت ااورملل ا انتهاك ااات حق ااوق
اإلنسااان الااخ حااد ت إابن ف ا احل ا الاادي تاعوري ،وضاامان إوان ا ا تااورملل فعهااا مبااا يتناساال
ويطور أفضا  ،وكذا ضمان عنفعذ الضقوابت ا و ا علعه عنفعذا فضلعا()50ا
 -34والح ا فريااح ا م ا ا تةااد القطااري أن ا أنش ا ت االأ لااان م قت ا لتقيفااي احلقااااح
بغا اارل االع ا ا ا بوضا ااع ضا ااةان انتهاكا ااات حقا ااوق اإلنسا ااان الا ااخ حا ااد ت إابن ف ا ا احل ا ا
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الاادي تاعوري ،وأو ااى إبنشااات لنا ياربات وااما ()51ا كمااا أو ااى الفريااح بوضااع سعاسا م سسااع
عتااعش الاارب ال امااو لمعااع ضااةان احل ا الاادي تاعوري وبت ععااا باار م الاارب والرعاي ا اليفااةع
ال امل مع احتعاجات الضةان وأسره ()52ا
 -35وأحاملاات لن ا مناهض ا التضااذيل علم ا ا إب االا ايتيفا ااات ا اااك الضسا ري ا اام
أهنااا عاار أن هااذا اإل االا اام كااا كونا ال حييفاار ايتيفا ااات هااذا ا اااك ا االاراا الااخ
يرع بها الضس ريون أ نات أوات مهامه الفضلع ا ،وحثت شعلي على موا ل إ لا نظا القضات
الضس ري()53ا
 -36ورحباات اللجنا ا ضنعا ابلقضااات علااى التمععا ضااد ا ارأ إبنشااات ا مانا التقنعا للمساااوا
ب اال النس اال وع ااد التمعع ا ا ا م ا الضلع اااا اام أن اللجن ا أعرب اات ع ااأل قلقه ااا إنات الضواا ااح
ا سسع واإلجرااع والضملع الخ عض ل إم انع لوت ا رأ إىل القضات()54ا
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

()55

رحب ا ا ا اات اللجن ا ا ا ا ا ضنع ا ا ا ا ابلقض ا ا ا ااات عل ا ا ا ااى التمعع ا ا ا ا ض ا ا ا ااد ا ا ا ا ارأ ابعتم ا ا ا اااو الق ا ا ا ااانون
ّ -37
رق  )2015(20840الذي ين على إنشاات نظاا انتخااا شاامو وعناسا ياا ابنتخااابت
ال ونغر  ،مبا يضع حدا للنظا البعال()56ا
 -38ويلا ا قارر اصاا ا ضاال ابحلاح ا حريا التجماع السالمي وا ع اويأل المضعاات إىل
أن اإلملااار الااذي ياانظ احلااح ا التجمااع الساالمي ا شااعلي ياان ا الواقااع علااى نظااا عااريع ا
وأو ااى شااعلي ابعتماااو عش اريضات جديااد عش ا ط ،علااى ا كثاار ،اإليطااار ا ساابح ابلتجمضااات
السلمع  ،ابستثنات التجمضات الضفوي الخ ينبغي أن عضفى مأل شروط اإليطار()57ا
 -39والحا ا قاارر اصااا أن بروعوكااوالت الشارمل الااخ عاانظ اإلوار الضملعا للحتجاجااات
عتضاامأل سلساال مااأل ا باااو اإل ابع ا  ،ل نهااا عتضاامأل أيض ا ا عاادوا مااأل النقاااط ا ثاام للجااد ،
مبااا فعهااا علااإ ا تضلقا بتضريااا االتجمااع ا شاارووا وعضريااا دتلااا وسااااو التااديو ا سااموا اااا
وأو ااى ش ااعلي بض اامان عواف ااح بروعوك ااوالت الشا ارمل م ااع ا ض ااايم الدولعا ا حلق ااوق اإلنس ااان()58ا
كما أشار إىل التقارير الخ عتة ّدأ عأل استخدا قوات الشرمل اصا للقو بيفور مفرمل عناد
التضامو مع االحتجاجات()59ا
اجو منظما ا ا ما ا ا تة ااد لل بعا ا والضلا ا والثقافا ا (العونسا ا و) ح اااالت لقت ااو
 -40وم عس ا ّ
()60
اليفااةفعل أو الضاااملل ا وسااااع اإلعاال ا شااعلي منااذ عااا  2008ا وأو اات العونس ا و
بن و ف الر عأل التشهم وإوراج ا قانون مدين يتوافح مع ا ضايم الدولع ()61ا
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()62

 -41الحظ اات لن ا مناهض ا التض ااذيل أن الرمي ا النااع ا للل ااار ابلبش اار ال عش اامو أفض ااا
االلا ااار ا ارال االسا ااتغل ا الضما ااو ،وحثا اات شا ااعلي علا ااى مواتم ا ا عش ا اريضا ا ما ااع ا ضا ااايم
الدولع ()63ا
 -42وأقا ّار فريااح ا م ا ا تةااد القطااري ابلهااوو الااخ عبااذ ا شااعلي لحق ا ومضاقب ا ا تج اريأل
ابلبشر ،ل أل الح أن عدو اإلوا ت ال ي ا ضضعفا()64ا
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 -43وأو اات مفوضااع ش ا ون اللج اال شااعلي من عاادرب ش ارمل احلاادوو وساالطات ا جاار
ابنتظا على ضديد هوي ضةان االلار ،ومن ضاك النا  ،ومن عضمأل الو او إىل يادمات
إعاو هعو ملام ()65ا
 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()66

 -44أشار فريح ا م ا تةد القطري إىل أن اعتُمد ا عا  2015قانون علقاات االقا ان
ا اادين ااد عنظااع اآل ر القانونع ا للةعااا الضاملفع ا ا ش ا ك لشخيفاال مااأل جنساال دتلف اال
أو مأل نفس النس()67ا
 -45وأو ت اللجن ا ضنعا ابلقضاات علاى التمععا ضاد ا ارأ شاعلي من عضتماد مشاروو قاانون
نواج مثلعااي ال اانس (مش ااروو القااانون رق ا  ،)07-11422ومن عض اامأل ااي ا حق ااوق ا بن ااات
وحقوق الوالديأل()68ا
 -46وا عااا  ،2015أعرباات لن ا حقااوق الطفااو عااأل قلقهااا ن التش اريع الشااعلي يساامش
با واج ا ملفااا ا سااأل الساوسا عشاار إب ن مااأل والااديه أو ممثلااعه القااانونعلا وأو اات شااعلي
من ضدو السأل الدنعا لل واج ا  18عام ا ا مجعع الظرو ()69ا

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل الالئق ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()70

 -47ا عااا  ،2017الحظاات لنا ياربات منظما الضمااو الدولعا ا ضنعا بتطبعااح االعفاقعااات
والتو ااعات اعتماااو وضااديز نظااا علقااات الضمااو ،ل نهااا أشااارت إىل عااد مضال ا عاادو مااأل
ا سااااو حااىت اآلن()71ا وحااز ا قاارر اصااا ا ضااال تري ا التجمااع الساالمي وع ااويأل المضعااات
شاعلي علااى موا اال اختاا التاادابم واتما عشاريضا ا كلعا ا مااع اعفاقعا منظما الضمااو الدولعا بشا ن
احلري النقابع وااي حح التنظع لضا ( 1948االعفاقع رق  )87واعفاقع منظم الضماو الدولعا
بش ن حح التنظع وا فاوض الماعع لضا ( 1949االعفاقع رق )72()98ا
رح اال الفري ااح الضام ااو ا ض ااال مبسا ا ل التمععا ا ض ااد ا ا ارأ ا الق ااانون
 -48وا ع ااا ّ ،2015
وا مارس جبهوو شعلي ،ل ن أعرب عأل قلق إنات اخنفال النسب ا وي للنسات ا ساوق الضماو،
والح أن مضادالت البطالا ا افوفهأل يظاو أعلاى منا ا افو الرجاا ()73ا وأو ات لنا
القضاات علاى التمععا ضاد ا ارأ ابإلساراو ا اعتمااو مشاروو القاانون رقا  13 - 9-322بشا ن
ا جر ا تساوي عأل الضمو ا تساوي()74ا
اجع عل ااى إوم اااج
 -49ورحب اات اللجنا ا ابعتم اااو القا اانون رقا ا  )2015(21015ال ااذي يش ا ّ
ا شخا وي اإلعاق ا سوق الضمو()75ا
ورحباات اللجن ا أيض ا ا ابعتماااو القااانون رق ا  )2014(20786بش ا ن الضمااا ا نا لعلا
-50
ّ
وأو ت شعلي من ع فو عطبعح عشريضات الضماو علاى الضماا ا نا لعل ،بطارق منهاا االضاطلو
بضملعات عفتع عمو منتظم ومنشط عوعع ا هذا اليفدو()76ا
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 -2احلق يف الضمان االجتما ي

()77

 -51الحظاات اللجن ا ا ضنع ا ابلقضااات علااى التمعع ا ضااد ا ارأ مااع القلااح أن نظااا ا ضاشااات
جمةااا بيفااور مفرمل ا ا حااح النسااات هنااأل كث اما مااا يُش اغّلأل ا القطاااو اام الريااي ويتقاضاال
أجورا م مناسب ويضطلضأل معما رعاي م مدفوع ا جرا وأو ت اللجن شعلي من متضي
ا مراجض نظامها ا تضلح اب ضاشات إللغات مجعع ا ح ا التمعع ي ضد ا رأ ()78ا
 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()79

 -52الح ا ا قاارر اصااا ا ضااال مبس ا ل الفقاار ا اادقع وحقااوق اإلنسااان أن ا علااى الاار مااأل
إحران شعلي عقدما استثنااعا مناذ هنايا فا احل ا الادكتاعوري يظاو الفقار والفقار ا ادقع منتشاريأل
مبض اادالت مقلقا ا ا اافو بض ااض الف ااات السا ا انع وعبلا ا أوجا ا الفا اوارق مس ااتونت مرعفضا ا
ج ّدا()80ا وحز شاعلي علاى أن عضتماد يطا شاامل وحمادو ا هادا بضنايا افةا الفقار ماأل
أجو التيفدي على يو حمدو للفقر والفقر ا دقع ،وأن عنشئ ةلعات أكثار فضالعا لتنساعح الاربام
ا وجوو للقضات على الفقر()81ا
 -53وا عااا  ،2018الحظاات ا قاارر اصا ا ا ضنع ا ابلس ا أل اللاااح كضنيفاار مااأل عنا اار
احلح ا مساتو مضعشاي مناسال وابحلاح ا عاد التمععا ا هاذا الساعاق ،أن شاعلي اساتطاعت
مت ل عدو كبم مأل ا سر ا ضعشع ات الديو ا نخفض أو ا توسع ماأل حعاان سا أل ،إال أن
ضاامان احلعااان ا هااذا احلاااالت ض ّقااح علااى حساااب جواناال أساسااع مااأل الس ا أل كةااح مااأل
حقوق اإلنسان ،مثو ا وقع ،والنوعع واليفالحع للسا أل ،وإم انعا الو او إىل وساااو النقاو،
وف اار الضم ااو()82ا وأش ااارت إىل أن ش ااعلي ضت اااج إىل اس ا ا اععجع للسا ا أل االجتم اااعي ش ااامل
وقاام على حقوق اإلنسان()83ا
 -54وأعاارب فريااح ا ما ا تةااد القطااري عااأل قلقا إنات اخنفااال عاوافر ا عاااا الضذبا ل ااو فاارو
وعاد اساتخدا ا عااا بيفااور فضالا ()84ا وأعربات اللجنا ا ضنعا ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماععا
والثقافعا عااأل قلقهااا إنات حمدوويا إم انعا احليفااو علااى معاااا الشارب وياادمات ا رافااح اليفااةع ،
وال سا ااعما ا ا نا اااملح الريفع ا ا  ،وإنات اسا ااتخدا ا عا اااا بيفا ااور مفرمل ا ا و ا اام مسا ااتدام ا قطا اااو
التضديأل()85ا
 -55والحظاات اللجن ا ا ضنع ا ابلقضااات علااى التمعع ا ضااد ا ارأ ابرععاااا الت ا ا شااعلي بتنفعااذ
أه اادا التنمع ا ا ا س ااتدام  ،بطا اارق منه ااا إنشا ااات جملا ااس ومل ااال لتنفعا ااذ يط ا ا التنمع ا ا ا سا ااتدام
لضا )86(2030ا
 -4احلق يف الصحة

()87

 -56أو ت اللجن ا ضنع ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع شعلي مبوا ال جهووهاا
الرامع إىل ضمان عوافر رعاي ةع جعد ومسضار مضقول وإاتحا إم انعا احليفاو علعهاا ،ماع
همش ()88ا
إيلت اهتما يا الحتعاجات الف ات ا روم وا ّ

 -57وأو ى الفريح الضامو ا ضال مبس ل التمعع ضاد ا ارأ ا القاانون وا مارسا شاعلي بوضاع
اس ا اععجع نااع اااو ا راهقااات وإوراج التثقعااا النسااي اإلل امااي ا مجعااع ا اادار ابتاادات مااأل
ا سااتو االبت اادااي()89ا وأش ااار أيض اا إىل أن ا عل ااى ال اار م ااأل أن الق ااانون رق ا  20418ي ف ااو
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احليفااو علااى مجعااع أن اواو وسااااو منااع احلمااو ،فاائن اليفااضوابت الع ا ا قاام ا ا الواقااع الضملااي
بسبل عد ا ساوا ا احليفو على وسااو منع احلمو وعد عاوافر وساااو مناع احلماو الضاجلا
ا الضديد مأل البلدنت()90ا
ورحبا ا ا اات اللجن ا ا ا ا ا ضنع ا ا ا ا ابلقضا ا ا ااات علا ا ا ااى التمعع ا ا ا ا ضا ا ا ااد ا ا ا ا ارأ ابعتما ا ا اااو القا ا ا ااانون
-58
ّ
رقا  )2017(21030الااذي ياان علااى إلغااات احلظاار التااا ل جهااال مااأل ياال إضاافات ملااابع
قانوين على اإلهنات الطاوعي للةماو ا الأ حااالت ،وهاي عنادما ي اون مجاا عاأل ا تيفااب
وعناادما يوجااد يطاار علااى حعااا ا ارأ احلامااو وعناادما ي ااون الناال معتااا ومااع لااإ ،فاائن القلااح
يساور اللجن إنات استمرار ا خاملر ا تمل ل جهال م القانوين و ام ا ا مون علاى ا ارأ وإنات
االساتن ا الضاممي للم لفال بتقادمي الرعايا اليفاةع ماأل أفاراو أو م سساات ،وهاي أماور قااد
عضا ااوق وون قيفا ااد و ا ااو ا ا ارأ إىل اإلجها ااال ا ا ا مون ،ال سا ااعما ا ا نا اااملح الريفع ا ا وا نا اااملح
النااع ()91ا وأو ات شاعلي بتوساعع نطااق القاانون رقا  21030لنا و اف الار عاأل اإلجهاال
ا مجعع احلاالت وعطبعح شروط ارم نع اللجوت الضا إىل االستن ا الضممي()92ا
 -59والح ا الفريااح الضامااو ا ضااال مبس ا ل التمعع ا ضااد ا ارأ ا القااانون وا مارس ا أن مضااد
وفعااات ا مهااات هااو واحااد مااأل أو ا ضاادالت ا أمري ااا اللععنع ا  ،حعااز عسااجو  22.1حال ا
وفا ل و  100 000مولوو حي()93ا
 -60والحا ا فري ااح ا ما ا ا تة ااد القط ااري أن مض ااد ا ش ااخا ا يف ااابل ابلس اامن يبل ا ا
مستونت مقلق وأن انضدا ا مأل الغذااي يرعبع ارعبامل ا و عق ا ابلفقر و الب ا ماا يرع ا ا ا نااملح
الريفع ا مااأل البل اادا وأو ااى الفريااح بوض ااع سعاسااات وأملاار عش اريضع وم سسااع إلعمااا احل ااح ا
الغذات ،وإبنشات منيف وملنع للسعاس الغذااع ()94ا
 -61وأو ت اللجن ا ضنع ابلقضات على التمعع ضد ا ارأ شاعلي من ضظار اراح إيضااو
ا ملفا مأل حاملي فات النسل للجراحات م الضروري أو مهاا ماأل أناواو الضالج الطا
إىل حل بلو ه السأل الخ عسمش إبعطات موافقته احلر وا سبق وا ستنم  ،ومن ع وو أسار
ه الت ا ملفا مبا ي في مأل ا شور والدع ()95ا
 -5احلق يف التعليم

()96

 -62أشااار فريااح ا م ا ا تةااد القطااري إىل التقااد الااذي أحرنع ا شااعلي علااى ورب إ االا
نظا التضلع يل السنوات اصمس ا اضع وإىل اعتماو قانون اإلوماج التضلعمي والقانون الراماي
إىل إنشااات نظااا عضلعمااي عااا ا اام أن الفريااح أشااار إىل وجااوو ف اوارق مهم ا ا الااتضلّ عض ا إىل
ا سااتو االجتماااعي واالقتيفاااوي ساار الطاالب ،وأو ااى بوضااع سعاس ا عاما للتضلااع الشااامو
وضسل نوعع التضلع مأل التضلع ا مرحل الطفول ا ب ر إىل هناي التضلع الثانوي()97ا
 -63وا عااا  ،2017أو ااى ا قاارر اصااا ا ضااال ابحلااح ا التضلااع شااعلي ابعتماااو قااانون
لتمويو التضلع لضمان عوافر موارو عام مستدام للتضلع ()98ا
 -64والحظت العونس و استمرار ا دار الضاما واصا ا علاى حاد ساوات ا ايتعاار ملل اا
اسااتناوا إىل مضااايم عضساافع أو إىل مسااتواه االجتماااعي واالقتيفاااويا وحثاات شااعلي علااى إنال ا
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مجعع اآللعات الخ ع وي إىل التمعع والفيفو بل الطلب وعلى عشجعع وضع إملار عنظع ور د
أكثر فضالع ا ا سسات اصا ()99ا
 -65وشااجضت العونس ا و شااعلي علااى ع ويااد ا قلعااات والشااضوب ا االع اادمات عضلعمع ا
جع ااد  ،مب ااا ا ل ااإ اس ااتخدا لغ ااات الش ااضوب ا االع ا ا اادار  ،ويف ااض ع ااالعا التضل ااع
ا رعفض ()100ا
 -66وأو اات اللجنا ا ضنعا ابلقضااات علااى التمععا ضااد ا ارأ شااعلي بتنقااعش ا ناااه الدراسااع
للقض ااات عل ااى القوال اال النمطع ا ا النس ااانع  ،وبض اامان إاتح ا ا م ا اواو عضلعمع ا ا عراع ااي االعتبا ااارات
النسانع ()101ا
 -67وأو اات لنا حقااوق الطفااو شااعلي بوضااع اسا اععجع شااامل نااع مجعااع أشا ا الضنااا
ضد ا ملفا ا ا وساط التضلعمع  ،مبا ا لإ الضنا النساين ،والتيفدي ا()102ا

دال -حقوق أشخاص حمددين أو جممو ات حمددة
 -1النساء

()103

 -68الحا الفرياح الضاماو ا ضاال مبسا ل التمععا ضاد ا ارأ ا القاانون وا مارسا إحاران شااعلي
عقاادما كباما ااوب ضقعااح ا ساااوا باال النساال ،اام أنا ال عا ا هناااو فجااو كباام باال مباااو
ا ساوا واحلقوق الفضلع للمرأ ()104ا
 -69وأو اات اللجنا ا ضنع ا ابلقضااات علااى التمععا ضااد ا ارأ شااعلي من عضتمااد ،علااى ساابعو
ا ولويا  ،عضريفا ا قانونعا ا شااملا لمعاع أشا ا التمععا ضاد ا ارأ  ،ومن عادرج ،ا وسااتورها أو ا
ما مأل التشريضات ،مبدأ ا ساوا الريع وا وضوعع بل ا رأ والرجو()105ا
ورحباات اللجن ا إبنشااات ونار ش ا ون ا ارأ وا ساااوا باال النساال ووضااع اصط ا الوملنع ا
-70
ّ
الرابض ا للمساااوا باال ا ارأ والرجااو للف ا 2030-2018ا وأو اات شااعلي بضاامان ختيف ااع
ا وارو ال افع للونار  ،مبا يتعش عنفعذ اصط الوملنع عنفعذا كاملا()106ا
 -71وا عااا  ،2018أشااار باار م ا م ا ا تةااد اإلتااااي إىل أن نتاااا عطبعااح احليف ا
االنتخابع كانت إ ابع ا وأضا أن عقلع الفوارق بل النسال ا متوياو احلمالت االنتخابعا
ينبغي أن يش و يطو إىل ا ما وب ضقعح ا يد مأل اإلنيفا ()107ا
 -72وأو ا ا ااى فريا ا ااح ا م ا ا ا ا تةا ا ااد القط ا ا ااري بتس ا ا اريع إج ا ا اراتات سا ا ا ّاأل مشا ا ااروو الق ا ا ااانون
رق ا  07-7567لضاامان ا ساااوا ا احلقااوق باال الرجااو وا ارأ ا النظااا االقتيفاااوي الديااد
لل واج()108ا
 -73والح الفريح الضامو ا ضال مبس ل التمعع ضد ا رأ ا القانون وا مارس أن على الر
مااأل ال اربام الااخ وضااضت والتاادابم الااخ اختااذت ال ي ا ا الضنااا ضااد ا ارأ ساااادا ا شااعلي ا
وأو ااى فريااح ا م ا ا تةااد القطااري بتس اريع ا وافق ا علااى مشااروو القااانون ا تضلااح تااح ا ارأ ا
حعا يالع مأل الضنا ،وبتضديو القانون ا تضلح ابلضناا ا ساري ماأل يال إلغاات بناد ااالعتادات
ا ضتاوا ،وبتسريع ا وافق على مشروو القانون الذي ين على لرمي التةرش ا الشارو()110ا
()109
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 -2األطفال

()111

 -74فعما يتضلح ابلتو عات ات اليفال ( ،)112الحا فرياح ا ما ا تةاد القطاري أنا ُسانلت
ا ع ااا  2018الق ا اوانل ا نش ا ا ت اال أم اال ا ظ ااام ا ض ااال اب ملف ااا ووكال ا ا ال ااونار لش ا ا ون
ا ملفا ()113ا
 -75وأعرباات لن ا حقااوق الطفااو عااأل قلقهااا ن قااانون ا حااداأ لضااا  1967يقااو علااى
مبدأ الو اي ا وأو ت شعلي من عسأل قانو ا بش ن احلماي الشامل حلقوق الطفو وفق ا العفاقعا
حقوق الطفو()114ا
 -76وفعما يتضلح تال ا ملفا وا راهقل ا رومل مأل بع أسري ويضعشون ا مراك سا نع
ياضااض بيفااور مباشاار أو اام مباشاار ل ا وار الوملنع ا لش ا ون القا اريأل ،اعتااربت لن ا حقااوق
الطفو أن شعلي مس ول عأل االنتهاكات السعم وا نهجع للةقوق ا نيفو علعهاا ا اعفاقعا
حقااوق الطفااوا واعتااربت اللجن ا أن هااذا االنتهاكااات عض ا اب سااا إىل أربض ا أسااباب هااي
(أ) مفه ااو الو اااي فعم ااا يتضل ااح بشا ا ون ا ملف ااا ا و(ب) س ااوت فها ا ال اادور ا س اااعد للدولا ا ا
و(ج) اإلفاراط ا عقناال النظااا ا و(و) عااد كفايا ا ااوارو البشاري والتقنعا وا العا ا تاحا للنظااا ا
وقد قدمت عو عات ضالتها()115ا
 -77وحثت لن مناهض التضذيل شعلي على ضمان إجرات ضقعقات سريض ون يه ا مجعع
وفعااات ا ملفااا وا اراهقل ا تجا يأل ا شااب ا راكا السا نع اصاضااض لا وار الوملنعا لشا ون
القا ا اريأل والوك اااالت ا تضاونا ا مضه ااا وا اوع اااتات عض ااذيبه وس ااوت مض اااملته واالعت اادات عل ااعه
جنسع ا()116ا
 -78وأو ت لن حقوق الطفو شعلي بتجارمي الاراا النساع ا رع با ضاد ا ملفاا  ،مباا ا
ل ااإ االسا ااتغل النسا ااي ،وبضا اامان إج ا ارات ضقعقا ااات فضال ا ا ا حا اااالت االسا ااتغل النسا ااي
لألملفا  ،مبا ا لإ على يد أفراو مأل رجا الديأل ال ا ولعإ ،ومقاضا ا تورملل فعها()117ا
 -79وأو ت اللجن أيض ا شعلي من عضتمد قاانو ا شااملا حيظار الضقوبا البدنعا حظارا ارحي ا
ا مجعااع ا ماااكأل ويتضاامأل عاادابم للتوعع ا اب ش ا ا اإل ابع ا و اام الضنعف ا والتشاااركع لتنش ا
ا ملفا ()118ا
 -80وا حل الحظت اللجن نفسها أن القاانون رقا  )2007(20084يان علاى إنشاات
نظااا يااا لقضااات ا حااداأ ،عظااو عشااضر ابلقلااح ن هااذا القااانون ال ياان علااى إنشااات نظااا
قضااااي ديف ا حساال ا ااو يض ا قضااا متخيفيفاال وماادعل عااامل وحماااملا وأو اات
إبنشات هذا النظا ()119ا
 -81وا عاا  ،2017مللبات لنا ياربات منظما الضماو الدولعا إىل شاعلي موا ال جهووهااا
الرامع إىل كفال القضات التادر ي علاى عماو ا ملفاا  ،وال ساعما ا ساعاق االسا اععجع الوملنعا
للقضات على عمو ا ملفا وااي الشباب()120ا
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 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()121

 -82ا عا  ،2016أو ات اللجنا ا ضنعا تقاوق ا شاخا وي اإلعاقا شاعلي ابعتمااو
يط ا عرمااي إىل التوفعااح كلع اا باال الق اوانل والسعاسااات ومواتمتهااا مااع اعفاقع ا حقااوق ا شااخا
وي اإلعاق ()122ا
 -83ومللبت اللجن أيضا إنشات ةلع مستقل لر د عنفعذ االعفاقع متتثو ا باو ا تضلق مبرك
ا سسااات الوملنع ا لتض ي ا وااي ا حقااوق اإلنسااان (مباااو ابريااس) .وأو اات إبش اراو منظمااات
ا شخا وي اإلعاق ا عنفعذ االعفاقع ور د امتثا ا على حد سوات()123ا
 -84وأو اات اللجنا شااعلي من عضتمااد يطا عاما بشا ن الو ااو إىل ا باااين وا رافااح الضاما
ووسااو النقو واحليفو على يدمات ا ضلومات واالعيفاالت ا ا ناملح احلضري والريفع ()124ا
 -85ومللباات اللجنا إىل شااعلي إلغااات مجعااع ا ح ااا القانونعا الااخ ضااد مااأل ا هلعا القانونعا
للبا ااالغل ما ااأل وي اإلعاق ا ا  ،ووضا ااع تا ااو ج للمسا اااعد علا ااى اختا ااا الق ا ارارات حي ا ا اسا ااتقل
ا شخا وي اإلعاق وإراو وأفضلعا ()125ا
 -86وحث اات اللجنا ا ش ااعلي عل ااى م افةا ا القوال اال النمطعا ا والتمععا ا ا وس ااااع اإلع اال ،
وعنظااع ااالت عوععا عاما بغاارل الا وي لألشااخا وي اإلعاقا بو اافه أ ااةاب حقااوق
بدالا مأل أشخا عستهدفه ا عما اصمي ()126ا
 -4األقليات والشعوب األصلية

()127

 -87الح ا ا الفريا ااح القط ا ااري لألم ا ا ا تة ا ااد أن ا ا إىل حا اادوو عنظ ا ااع االنتخا اااابت الرب انع ا ا
لضا  2017م ي أل يوجد أي ممثو للس ان ا لعل ا ال ونغر وأن عغعم نظا االنتخاابت
يسر انتخاب ل مر ّشةل مأل الس ان ا لعلا وأو اى الفرياح بوضاع عادابم عسامش بتمثعاو
ّ
الس ان ا لعل على يو مناسل ا النقاشات وا ع ات التمثعلع الريع ا شعلي()128ا
 -88ومااا نالاات اللجن ا ا ضنع ا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماعع ا والثقافع ا قلق ا بساابل عااد
وج ااوو ةلعا ا قانونعا ا ع ف ااو احليف ااو عل ااى ا وافقا ا ا س اابق واحل اار وا س ااتنم للش ااضوب ا االع
فعما يتضلح ابلقرارات الخ قد ع ر ا حقوقها االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع ()129ا
 -89والحا ا قاارر اصااا ا ضااال مبسا ل الفقاار ا اادقع وحقااوق اإلنسااان أن مضاادالت الفقاار
مرعفض بش و يا ا فو الشضوب ا لع  ،وأو ى شاعلي من عضا ّد ،ابلتشااور ماع مجعاع
اجملموعااات ا ضنعا  ،اسا اععجع شااامل للقضااات علااى الفقاار ا اافو الشااضوب ا االع ا وشا ّدو
ا قرر اصا على أ ع مضال مس ل حقوق ا راضاي ماأل أجاو القضاات علاى الفقار ا افو
الشضوب ا لع وعلى ضرور ال نو بيفور كبم ا ا وارو ا الع ا خيفيف ذا الغرل()130ا
 -90وأفاو فريح ا م ا تةد القطري من ال عوجد ةلع الستضاو أراضي الشضوب ا الع ،
فعما عدا ةلع لشارات ا راضاي لفاااد السا ان ا العل ،ومنا ال يوجاد ساجو راضاي أو معااا
الس ان ا لعل يسمش بتةديد عدو ا طالبات وحلو التضويض ا م ن ()131ا
 -91وا عااا  ،2017حااز ا قاارر اصااا ا ضااال تقااوق الشااضوب ا االع  ،والفريااح الضامااو
ا ضااال ابالحتجااان التضساافي ،وا قاارر اصااا ا ضااال مب افة ا اإلرهاااب ،شااعلي علااى االمتناااو عااأل
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استخدا قانون م افة اإلرهاب ا التضامو مع ا حاداأ الاخ وقضات ا ساعاق االحتجاجاات
االجتماعع الاخ نظّمهاا سا ان ا ابوعشاي للمطالبا تقاوقه ا وأشااروا إىل أهناا لعسات ا ار ا وىل
الخ أ مت فعها شوا و حقوق اإلنسان فعما خي هذا ا س ل وإىل أن شعلي ق ّدمت ا السابح
ضما ت بضد استخدا قانون م افة اإلرهاب ضد أفراو جمتمع ا ابوعشي()132ا
 -92وأحاااط فريااح ا م ا ا تةااد القطااري علما ا من ا ُعاارل ا عااا  2016مشااروو القااانون
الذي ين على االع ا ابلس ان ا نةدريأل مأل أ و أفريقي ،وأو ى ابعتماوا()133ا
 -5املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()134

 -93أش ااارت مفوض ااع ش ا ون اللج اال إىل أن ش ااعلي ال ع ا ا ع اانظ قض ااان ا ج اار مبوج اال
ا رسو رق  1904لضاا  ،1975الاذي ابت ال يساتجعل علاى ياو كاا لادينامعات عادفقات
ا ج اار ا ختلط ا ا وأش ااارت مفوض ااع ش ا ون اللج اال إىل أن ا ُعرض اات عل ااى ال ااونغر ال ااوملال
مشاااريع قاوانل ات اال ا وأو اات شااعلي ابعتماااو قااانون ا جاار الديااد وكفالا عضاامعن ةلعااات
ويااو عراعااي متطلبااات احلماي ا ابلنسااب لألشااخا ا تاااجل إىل احلماي ا الدولع ا وإىل الو ااو
إىل إجراتات ن يه وفضال ومراعع للعتبارات النسانع مأل أجو ضديد وضع اللجئ()135ا
 -94وا ع ااا  ،2014أو اات لنا ا حق ااوق اإلنس ااان ش ااعلي من ع ف ااو متت ااع ا ش ااخا
اصاض ااضل إلجا اراتات ال حع ااو متتضا اا فضلعا اا ابحل ااح ا االس ااتماو إل ااعه وا حيف ااو عل ااى متثع ااو
مناسل وع ويده ابلوقت ال اا للطضأل ا قرارات الطرو()136ا
 -95ورحباات اللجنا ا ضنعا ابلقضااات علااى التمععا ضااد ا ارأ إبجارات ماانش ا ملفااا وا اراهقل
مناذ متون/يولعا  ،2017شامات م قتا ا إملاار بار م اشاعلي عساتقبلإ Chile Te Recibeا،
بيفر النظر عأل وضع هجر الوالديأل()137ا
 -96وأو اات لن ا حقااوق الطفااو شااعلي بتنفعااذ يط ا شااامل إلوماااج ا هاااجريأل ا اجملتمااع،
مبا ا لإ عنظع الت عوعع لتض ي االح ا واإلوماج()138ا
-6

دميو اجلنسية
 -97الحا ا ا فري ا ااح ا ما ا ا ا تة ا ااد القط ا ااري أن التشا ا اريضات الوملنعا ا ا م ضا ا ا ّدو بض ا ا ُاد مفه ا ااو
ا شخا عدميي النسع وأن البلد ال ميلإ إجرات وملنعا لتةديد وضع عدميي النسع ()139ا
 -98وأشااارت مفوضااع ش ا ون اللج اال إىل أن الدسااتور ياان علااى عااد إم انع ا حيفااو
ا ملفا ااا ا ولا ااوويأل لألجانا اال الضا ااابريأل علا ااى النسا ااع الشا ااعلع  ،ا اام أن احل وم ا ا حيفا اارت ا
عا  2014مفهو اا جن الضابرا ا السعاا وأفراو ا ملق ا وبنات على لإ ،حييفو ا ملفاا
()140
ا ولااووون ا شااعلي مااأل أجاناال ا وضااع اام قااانوين علااى النسااع الشااعلع عنااد الااوالو ا
وأو ت شعلي بتضمل قانون ا جر الديد عفسم ميفطلش اأجن عابرا()141ا
 -99وأحاملت مفوضع ش ون اللج ل أيض ا علم ا اب باور ا ش ك بل ا سساات ا
Reconoceا الااخ ع كااد حيفااو أملفااا ا جاناال الضااابريأل علااى النسااع الشااعلع ()142ا وأو اات
اللجن ا ضنع ابلقضاات علاى التمععا ضاد ا ارأ شاعلي مبوا ال عنفعاذ هاذا ا بااور واإلساراو بضملعا
عسوي وضع ا جانل د منش النسع الشعلع لمعع ا ملفا ()143ا
Chile
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