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جتميع بشأن غاان
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االس ععتضرال ال ععدوري الش ععام والتقري ععر عمل ع للمضلوم ععا ال عواررد تق ععارير هلئ ععا املضاه ععدا
واإلج عراتا اصا ع و مهععا مععن و اععح ا م ع املتةععدد ا ال ععل  ،وهععو مقععدم ش ع مععوج
تقلداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لما

اثنيا -نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق
()٢()١
اإلنسان
عام  ،٢٠١٦أو ت اللجن املضنل حبقوق اإلنسان اان أبن تنظعر الت عديح علعى
-٢
الربوتوكول االختلاري الثاين امللةح ابلضهد الدويل اصاص ابحلقوق املدنل والسلاسعل  ،ااعار إىل
() 3
إلغات عقوب اإلعدام
 -3والحظ فريح ا م املتةدد القطري أن اان دقت على الربوتوكول االختلاري التفاقل
مناهضع ع التض ععذين و ععمع م ععن ا ععرو املضاملع ع أو الضقوبع ع القاس ععل أو الالإنسع عانل أو املهلنع ع
() 4
أيلول/سبتمرب ٢٠١٦
 -4و ععام  ،٢٠١5أو عت ننع حقعوق الطفع عاان أبن تسعرت الت عديح علعى اتفاقلع
اله ععاي بش ععان فايع ع ا نف ععال والتض ععاون جم ععال التب ععى عل ععى ال ععضلد ال ععدويل لض ععام ١993
وأو ععتها أيضعاً أبن تنظععر الت ععديح علععى اتفاقلع منظمع الضمع الدوللع بشععان الضمععال املنع لل

() 5
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لض ععام ( ٢٠١١رق ع  ،)٦()١٨9وأن ت ععدق عل ععى الربوتوك ععول االختل ععاري امللة ععح ابتفاقل ع حق ععوق
الطفع ع ع بش ع ععان بلع ع ع ا نف ع ععال واس ع ععتغالل ا نف ع ععال البغ ع ععات و املع ع عوار اإلابحلع ع ع  ،والربوتوك ع ععول
االختلععاري التفاقل ع حقععوق الطف ع املتضلععح ج عرات تقععد البال ععا ( ،)٧واالتفاقل ع الدولل ع حلماي ع
مجل ع ا شععماص مععن االختفععات القسععري( ،)٨وأن تنظععر االنضععمام إىل االتفاقل ع املتضلق ع بوا ع
ا ش ععماص ع ععدة اننس ععل لض ععام  ١954واالتفاقل ع ع املتضلق ع ع خبف ععال ح ععاال انض ععدام اننس ععل
() 9
لضام ١9٦١
 -5والح ع ععظ الفري ع ععح القط ع ععري لتمع ع ع املتة ع ععدد أن ع ععاان تضه ع ععد ابالنض ع ععمام إىل اتف ع ععاقل
عععام  ١954و ١9٦١خععالل املععالر ال عوملاري املضععى ابنضععدام اننسععل املضقععور أبلععدجان ٢3
ش ع ععباي/فرباير  )١٠(٢٠١5وأو ع ععت مفوا ع ععل ا م ع ع املتة ع ععدد الس ع ععامل لش ع ععاون الالجئ ع ع ع ععاان
()١١
ابالنضمام إىل اتفاقل عام  ١954واتفاقل عام ١9٦١حبلول هناي عام ٢٠١٧
 -٦و عام  ،٢٠١4أو عت اللجنع املضنلع ابلقضعات علعى التمللع اعد املعرأد عاان أبن تنظعر
الت ديح على اتفاقل منظم الضم الدولل بشان الضمعال املنع لل ( ،)١٢وحثتهعا علعى الت عديح
()١3
على االتفاقل الدولل حلماي مجل ا شماص من االختفات القسري
 -٧و عام  ،٢٠١4أو ى املقرر اصاص املضى مبسال التضذين و مع معن اعرو املضاملع
أو الضقوب ع القاسععل أو الالإنسععانل أو املهلن ع ععاان أبن ت ععدق علععى الربوتوكععول االختلععاري الثععاين
للضهععد ال عدويل اصععاص ابحلقععوق املدنل ع والسلاسععل  ،ااععار إىل إلغععات عقوب ع اإلعععدام ،وأن تسععرت
()١4
ابلت ديح على الربوتوكول االختلاري امللةق ابتفاقل حقوق الطف
 -٨و عععام  ،٢٠١4أو ععت املقععررد اصا ع املضنل ع أبش ع ال الععرق املضا ععرد ،مبععا ل ع
أسع ععباوا وعواقبه ع ععا ،ع ععاان أبن ت ع ععدق علع ععى االتفاقل ع ع اصا ع ع ابل ع ععرق لض ع ععام  ،١9٢٦واالتفاقل ع ع
الت مللل ع ع إلبطع ععال الع ععرق وعع ععارد الرقلع ععح وا ع ع عرا واملمارسع ععا الشع ععبله ابلع ععرق لضع ععام ،١95٦
والربوتوكععول االختلععاري امللةععح ابتفاقلع حقععوق الطفع بشععان بلع ا نفععال واسععتغالل ا نفععال
البغععات و امل عوار اإلابحل ع  ،وبروتوك عول من ع وقم ع ومضاقب ع االعععار اب شععماص ،وخبا ع النسععات
وا نفععال ،امل مع التفاقلع ا مع املتةععدد مل افةع انرةع املنظمع عععرب الوننلع  ،واتفاقلع منظمع
()١5
الضم الدولل بشان الضمال املن لل  ،و/أو تضتمد تشريضا تنفلذي بشان هذع ال وك
 -9وأحانععت مفواععل شععاون الالجئ ع علم عاً بتوقل ع ععاان اتفاقل ع االقععار ا فريق ع حلماي ع
()١٦
ومساعدد الناملح راخللاً أفريقلا (اتفاقل كمباال) ،م أن الربملان مل ي دق عللها بضد
 -١٠و ع ععام  ،٢٠١4رع ععت اللجن ع املضنل ع حبماي ع حق ععوق مجل ع الضم ععال امله ععاجرين وأف عرار
أسععره ععاان إىل النظععر االنض عمام إىل اتفاقل ع منظم ع الضم ع الدولل ع بشععان الضمععال املهععاجرين
()١٧
(مراجض ) لضام ( ١949رق  ،)9٧واتفاقل الضمال املن لل

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٨

 -١١أحاي فريعح ا مع املتةعدد القطعري علمعاً أبن العرالس أفعار كعانون الثاين/ينعاير ٢٠١٧
عععام  ٢٠١٠ستتوا ع لاشععلاً م ع خطت ع إل ععال
أبن عملل ع مراجض ع الدسععتور ال ع بععدأ
()١9
احل
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رابع ا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااان مااع مراةاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاةات
 -١املساواة وةدم التمييز

()٢٠

 -١٢أو ععت ننع حقععوق الطفع ععاان مععن جديععد أبن توسع نطععاق تسععجل املواللععد وإ ععدار
الشهارا ابجملان للشم  ،على ا ق  ،ا نفال رون سن اصامس  ،وققح التغطلع الشعامل فلمعا
يتضلععح بتسععجل ا نفععال املنععانح الريفل ع وا نفععال ملتمس ع اللجععوت والالجئ ع ( )٢١وقععدمت
()٢٢
اللجن املضنل حبقوق اإلنسان تو لا مماثل
 -١3وحثععت اللجنع املضنلع ابلضمععال املهععاجرين ععاان علععى اععمان لتع مجلع الضمععال املهععاجرين
وأف عرار أسععره املوجععورين إقللمهععا أو اصااععض لواليتهععا ،رون للل ع  ،ابحلقععوق املض ع وععا
االتفاقل ع الدولل ع حلماي ع حقععوق مجل ع الضمععال املهععاجرين وأف عرار أسععره  ،و ل ع وفق عاً للمععارد ٧
()٢3
منها
 -١4وأعربت اللجن املضنل حبقوق اإلنسان عن قلقها إملات ما يتضرل ل امل ابون ابملهح من
()٢4
و وللل وأو ت اللجن اان أبن ت ف فاي ا شماص امل اب ابملهح من التملل
 -١5وأفعار فريعح ا مع املتةعدد القطعري أبن بضععال الفئعا الع تضعاين معن الضعضت والتهمععل
ب ععورد خا ع  ،مثع املثللععا واملثللع وم روجع امللع اننسع ومغععايري ااويع اننسععانل وحععامل
ععف اننسع  ،ومععدمى املمععدرا  ،والسععجنات ،وا شععماص عععدة اننسععل أو ععم املسععجل ،
قتاج تدابم فاي ورع خا من أج أن تتمت ابحلقوق على قدم املساواد مع مهعا وابلتعايل
الركععن عنععد السععض إىل ققلععح أهععدا التنمل ع املسععتدام و مهععا مععن ا هععدا
ال ت ع ك(٢5خ)لععت د
وأش ععار اللجنع ع املضنلع ع حبق ععوق اإلنس ععان إىل أنع ع ينبغع ع أن تتم ععذ ععاان اصطع عوا
الوننلع ع
الضععروري حلماي ع املثللععا واملثلل ع وم روج ع املل ع اننس ع ومغععايري ااوي ع اننسععانل مععن مجل ع
()٢٦
أش ال التملل والضنت
 -٢التنمية والبيلة واألةمال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢٧

 -١٦أو ععى الفريععح الضامع املضععى مبسععال حقععوق اإلنسععان والشععركا عععرب الوننلع و مهععا مععن
ماسسا ا عمال اان أبن تدمج املبارئ التوجلهل املتضلق اب عمال التجاري وحقوق اإلنسان
مجل ع السلاسععا ا ال ععل  ،مب ععا ل ع السلاس ع املمطط ع بشععان املس ععاولل االجتماعل ع
()٢٨
للشركا
 -١٧و قطات ال ناعا االستمراجل  ،أو ى الفريح الضام عاان أبن تضلعد النظعر لعواا
التقلل اصا بوكالتها املضنل حبماي البلئ ل ع تتضعمن عمللعا لتقلعل ا ثعر علعى مجلع حقعوق
اإلنس ععان املضع ع و ععا روللع عاً ،وتش ع ي الضنايع ع الواجبع ع حلق ععوق اإلنس ععان قب ع الش ععروت إ ععدار
ال اخلص( )٢9كما حثت اان على أن تقوم على سبل ا ولوي ابلنظر وا تعدابم مل افةع
الفسععار وبتنفلععذها( )3٠وأفععار فريععح ا مع املتةععدد القطععري أبن ععاان ملار مععن قععدراعا فلمععا يتضلععح

GE.17-14840

3

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

ابلشععفافل إرارد الشععاون الضام ع مععن خععالل اعتمععار خط ع الضم ع الوننل ع مل افة ع الفسععار
()3١
لومل/يولل ٢٠١4

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان ةلى شخصه

() 3٢

 -١٨أو ععت اللجنع املضنل ع حبقععوق اإلنسععان ععاان أبن توا ع انهععور الرامل ع إىل إلغععات عقوب ع
اإلعدام( )33وقعدم املقعرر اصعاص املضعى مبسعال التضعذين تو علا مماثلع وأو عى عاان أبن فعت
() 34
مجل أح ام اإلعدام م النافذد لت ب أح اماً ابحلبس
 -١9وأعرب ععت اللجنع ع املضنلع ع حبق ععوق اإلنس ععان ع ععن قلقه ععا إملات التق ععارير الع ع تش ععم إىل ن ععوت
مساويل إنفا القانون وموظف ا من إىل االستمدام املفري للقود وعمللا القت م املشعروع
ارع ععاتا الس ععلوك الس ع ت لض ععباي
وأو ععت ععاان أبن تنش ع آلل ع مس ععتقل إلج عرات ققلق ععا
الشرن وأن ت ف توافح القانون واملمارس م املبارئ ا ساسل بشان استمدام القعود وا سعلة
()35
الناري من جانن املوظف امل لف نفا القوان
 -٢٠وأو ى املقرر اصعاص املضعى مبسعال التضعذين عاان أبن تنشع آللع وقاالع وننلع جمعال
م افة ع ع التضع ععذين ،و كرهع ععا ابسع ععتةدات جرة ع ع التضع ععذين التش ع عري اننع ععاا الع ععونى وتض ي ع ع
الضععماان القانونل ع اععد التضععذين و ععمع مععن اععرو سععوت املضامل ع ( )3٦وقععدمت اللجن ع املضنل ع
()3٧
حبقوق اإلنسان تو لا مماثل
 -٢١وأو ععت اللجن ع املضنل ع حبق ععوق اإلنس ععان ععاان أبن تض ععمن ع ععدم اس ععتمدام ا ععاك أو
قبواا ،قت أي ظر من الظرو  ،أي اع افا يت احل ول عللها على حنعو ينتهع املعارد ٧
مععن الضهععد الععدويل اصععاص ابحلقععوق املدنلع والسلاسععل  ،وأبن ققععح مع املسععاول الععذين ينت عععون
اع اف ععا ق ععت ون ععاد التض ععذين وتقاا ععله ( )3٨وق ععدم املق ععرر اص ععاص املض ععى مبس ععال التض ععذين
()39
تو لا مماثل
 -٢٢وأو ععت اللجنع ع املضنلع ع حبق ععوق اإلنس ععان ععاان بتةسع ع ظ ععرو ا ش ععماص ا تجع ع ين
والت ععدي ملشع ل اكتظععاو السععجون كمععا أو ععتها نشععات آللع وننلع ملنع التضععذين وآللع لتلقع
()4٠
ش اوى ا تج ين ومضانتها
 -٢3وحععا املقععرر اصععاص املضععى مبسععال التضععذين ععاان علععى إنشععات هلئع مسععتقل بضع لعوملارد
ال ععة بغععرل قس ع كمل ع ونوعل ع ا ذي ع املتاح ع أمععاكن االحتجععامل ،وتععوفم احلععد ا ر
املقبععول مععن املسععاح ل ع سععج وأسععرد منف ععل وظععرو ععةل مالامع للمةتجع ين( )4١كمععا
أو ى اان جرات اإل الحا الشامل ال تنشدها اصط االس اتلجل لشرن اان فلمعا يتضلعح
()4٢
السجون
بظرو االحتجامل وتقد اصدما
 -٢4وأعربت اللجن املضنلع حبقعوق اإلنسعان ععن قلقهعا إملات التقعارير العواررد بشعان ععدم تقعد
الضععالج ال ععا للم ععاب اب معرال الضقلل ع ماسسععا الطععن النفس ع وإملات الظععرو السععلئ
ملستش ععفلا الط ععن النفسع ع الضامع ع واكتظاظه ععا وانيف ععال ع ععدر الض ععامل فله ععا وأو ععت ععاان
بضععمان تنفلععذ قععانون ال ععة الضقلل ع  ،بطععرق منهععا اعتمععار ع وك تش عريضل وتضل ع أخ ععاال
()44
جمال ال ة الضقلل ( )43وقدم فريح ا م املتةدد القطري مالحظا مماثل
ماهل
4
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 -٢5وأو ع ععى املقع ععرر اصع ععاص املضع ععى مبسع ععال التضع ععذين ع ععاان ح ع ع إم انل ع ع احل ع ععول علع ععى
املس ععاعدد القانونلع ع وإنش ععات آللع ع لتق ععد الشع ع اوى وإ حع ع االنت ععا م ععن املضاملع ع القاس ععل أو
الالإنسانل أو املهلن مستشفلا ا مرال النفسل  ،وحظعر تقعد الضعالج رون موافقع املراعى
()45
ماسسا الطن النفس وخملما ال الد
 -٢٦وأعربععت اللجن ع املضنل ع حبقععوق اإلنسععان عععن القلععح إملات وجععور "خملمععا " خا ع و ععم
مسجل "لل الد" ،تضاجل فلها ا مرال ،ال سعلما ا معرال الضقللع  ،وتضمع ظع رقابع اعئلل
ورون تنظ ععل ح ععوم ( )4٦وأو ععت اللجنع ع ععاان حبظ ععر الض ععالج النفسع ع رون موافقع ع املع عريال،
()4٧
كالضالج القسري وحج املريال
 -٢إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()4٨

 -٢٧أشععار فريععح ا مع املتةععدد القطععري إىل أن ا مع املتةععدد تضمع مع احل ومع علععى تض يع
أرات املاسسا الرالسل القطات القانوين والقضاا  ،بغل احلد من أوج عدم ال فعاتد وتوسعل
إم انل الو ول وقس نوعل اصدما وتدارك التاخر إقام الضدل وال سلما ل عا الفئعا
()49
الضضلف ومن شان إرخال التةسلنا على تل اجملاال أن يض مل الثق لدى عموم الناس
 -٢٨وحععا املقععرر اصععاص املضععى مبسععال التضععذين ععاان علععى أن تضععمن احلععح االسععتضان
مبةععام مجل ع الظععرو  ،وت ف ع مععن مجل ع ا شععماص ا تج ع ين إم انل ع الطضععن مشععروعل
احتجامله ( ،)5٠وتضمن وجور ما ي ف معن إجعراتا وآللعا العتظل ( )5١وأو عى املقعرر اصعاص
أبن تُلع ع م ا ععاك بب ععدت التةقلق ععا حب ع ع املن ععن كلم ععا ُوج ععد أس ععبا مضقولع ع لالش ععتباع
حععدوت تضععذين أو إسععاتد مضامل ع ( ،)5٢وأن ت ف ع ععاان ح ععول الضععةاى علععى انععرب والتضععويال
()53
الضارل عن انتهاكا حقوقه
 -٢9وأش ععار فري ععح ا مع ع املتة ععدد القط ععري إىل ع ععدم نع ع ت ععف انرةع ع ع ععن إقامع ع الضالق ععا
اننس ععل ابل اا ع ب ع الب ععالغ م ععن نف ععس ان ععنس ععاان( )54وأو ععت اللجن ع املضنل ع حبق ععوق
اإلنسععان ععاان أبن ت ف ع أال يضاق عن القععانون علععى الضالقععا اننسععل ابل اا ع ب ع البععالغ مععن
نفععس ان ععنس( )55وأش ععار فري ععح ا م ع املتةععدد القطععري إىل أن أف عرار ا قللععا اننس ععل كث ععماً م ععا
االعتععدات أو التةععر أو الضنععت
خيتععارون عنععن اللجععوت إىل القضععات ،حععني ملقااععاد املتععورن
ال ععذي ترت بع ع الش ععرن  ،خش ععل تضرا ععه للضق ععا أو انفض ععاحه وتشع ع إس ععاتد املضاملع ع الع ع
يتضععرل اععا املثللععا واملثللععون وم روجععو املل ع اننس ع ومغععايرو ااوي ع اننسععانل وحععاملو ععفا
اننس م در قلح يتفاق بسعبن اكتظعاو السعجون والع رر اإلبعالا ععن االعتعدات خوفعاً معن
()5٦
التضرل لالنتقام وللم يد من الو
 -3٠وحثععت اللجن ع املضنل ع ابلضمععال املهععاجرين ععاان علععى التةقلععح مجل ع أعمععال االعععار
اب شععماص ومقااععاد املتععورن فلهععا ومضععاقبته  ،وعلععى اإلسعرات مضانع القضععاى املرفوعع اععد
()5٧
املتجرين ومهريب البشر
 -3١وأو ععت اللجن ع املضنل ع حبق ععوق اإلنس ععان ععاان أبن ت ف ع إم انل ع الو ععول إىل ا ععاك
()5٨
وتوفر التموي ال ا لربانمج املساعدد القضاال
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 -3٢وأو ى الفريعح الضامع املضعى مبسعال حقعوق اإلنسعان والشعركا ععرب الوننلع و مهعا معن
ماسسا ا عمال التجاريع عاان أبن ت فع حلعاملد ننع حقعوق اإلنسعان والضدالع اإلراريع املعوارر
ال افلع ع لتنفل ععذ واليته ععا والضمع ع كعللع ع بديلع ع فضالع ع لتس ععوي املناملع ععا م ععن أجع ع الت ععدي ر
()59
ا عمال التجاري على حقوق اإلنسان
 -33وأو ت اللجن املضنل ابلقضات على التملل اعد املعرأد عاان أبن تنفعذ بعرامج للتوعلع معن
()٦٠
أج النهول ابملضار القانونل للمرأد والقضات على و النسات املطالبا حبقوقهن
 -34وحثت اللجن املضنل ابلضمعال املهعاجرين عاان علعى أن ت فع ح عول الضمعال املهعاجرين
وأفع عرار أس ععره  ،مب ععن ف ععله ععم النظ ععامل  ،عل ععى ف ععرص تق ععد الشع ع اوى واالس ععتفارد م ععن س ععب
()٦١
ا اك على قدم املساواد م مواننلها
االنت ا
 -35وحثت املقررد اصا املضنل أبش ال الرق املضا رد ،مبا لع أسعباوا وعواقبهعا ،عاان
علععى تضععدي القععانون اننععاا لضععمان فايع مجلع ا نفععال رون اسععتثنات مععن االسععتغالل اننسع ،
واعتمار تدابم قانونل فضال اد اسعتمدام ا نفعال أو عراعه أو شعرااه بغعرل ممارسع أنشعط
()٦٢
م مشروع
 -3٦وحثععت اللجن ع املضنل ع حبقععوق الطف ع ععاان علععى مواتم ع نظامهععا لقضععات ا حععدات م ع
()٦3
اتفاقل حقوق الطف و مها من املضايم ا ال ل
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()٦4

 -3٧ش ع ععجضت منظم ع ع ا م ع ع املتة ع ععدد لل بل ع ع والضل ع ع والثقاف ع ع (اللونس ع ع و) ع ععاان عل ع ععى أن
تسععتةدت قععانوانً حلريع اإلعععالم ،وأن تنع ت ععف انععرم عععن التشععهم وتدرجع قععانون مععدين وفقعاً
()٦5
للمضايم الدولل
 -3٨وأو ععت اللجن ع املضنل ع ابلقضععات علععى التمللع اععد امل عرأد ععاان ابإلس عرات سععن مشععروت
قانون الضم اإلجيايب (املساواد ب اننس ) الذي ينص على أن ي ون لتمثل النسات الربملعان
واإلرارد الضام ع ع ح ع ع نسع ععبتها  4٠املاا ع ع ( )٦٦وأشع ععار فري ع ععح ا م ع ع املتةع ععدد القط ع ععري إىل أن
التةععدى الرالسععل ال ع تض ع ل ملىرد املشععارك السلاسععل للم عرأد تشععم املشععاك االجتماعل ع -
()٦٧
االقت اري والثقافل وانضدام املساتل راخ ا ح ا السلاسل
 -39وأو ععت اللجنع ع املضنلع ع ابلضم ععال امله ععاجرين ععاان أبن ت فع ع للضم ععال امله ععاجرين وأفع عرار
أسره احلح إنشعات انمضلعا والنقعااب واالنضعمام إىل هلئاععا التنفلذيع بغلع تض يع م عاحله
وفايتها( )٦٨وأو ت اان أيضاً أبن تضمن إعمعال حعح الضمعال املهعاجرين الغعانل املقلمع
()٦9
اصارج الت ويت
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()٧٠

 -4٠حثععت اللجن ع املضنل ع ابلضمععال املهععاجرين ععاان علععى إنفععا قععانون م افة ع االعععار ابلبشععر
وقانون ااجرد املضدل ،و لص ما ي فع معن املعوارر الالملمع مل افةع االععار اب شعماص وعريعن
()٧٢
البشععر و ععم ل ع مععن أش ع ال ااجععرد ععم القانونل ع ( )٧١وقععدمت املقععررد اصا ع املضنل ع ابلععرق
واللجن املضنل ابلقضات على التملل اد املرأد( )٧3ونن حقوق الطف ( )٧4تو لا مماثل
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 -4١وش ععجضت نن ع ع خ ع عربات منظم ع ع الضم ع ع الدوللع ع املضنل ع ع بتطبل ع عح االتفاقل ععا والتو ععلا
احل وم ع علععى ععلص امل عوارر املالل ع الالملم ع ل ع يععاري نظععام تفتععل الضم ع وظااف ع علععى حنععو
()٧5
فضال
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األُسرية

()٧٦

 -4٢أو ت اللجن املضنل ابلقضات على التملل اد املرأد عاان أبن تضتمعد علعى وجع السعرع
مشروت قانون حقوق ا ملواج املل ل لضعام  ٢٠٠9حعني ي عون تومليع حقعوق املل لع علعى قعدم
()٧٧
املساواد شامالً للنسات ،بغال النظر عن نوت ال واج أو االق ان حب الواق
 -43وأو ع ععت اللجنع ع ع ع ععاان أبن ت فع ع ع تس ع ععجل مجلع ع ع ال جي ع ععا الدينلع ع ع والضرفلع ع ع ب ع ععورد
()٧9
منهجل ( )٧٨وقدمت املقررد اصا املضنل ابلرق تو ل مماثل

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماةية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف ةمل ةادلة ومواتية

()٨٠

 -44نلبععت ننع خعربات منظمع الضمع الدوللع إىل احل ومع أن تتمععذ التععدابم الالملمع لتضععدي
املععارت  ) (١٠و ٦٨مععن قععانون الضم ع لضععام  ،٢٠٠3لتضععرب ابل ام ع تش عريضاعا عععن مبععدأ
ا جععر املتسععاوي للرج ع وامل عرأد عععن الضم ع املتسععاوي القلم ع  ،وأن تقععدم مضلومععا عععن أي تقععدم
()٨١
حيرمل هذا ال در
 -٢احلق يف الضمان االجتماةي

()٨٢

 -45أو ععت اللجنع املضنلع ابلضمععال املهععاجرين ععاان أبن ل ععن مجلع الضمععال املهععاجرين وأفعرار
أس ع ع ععره م ع ع ععن االش ع ع ع اك ب ع ع عرانمج للض ع ع ععمان االجتم ع ع ععاع واالنض ع ع ععمام إىل اتفاق ع ع ععا الض ع ع ععمان
()٨3
االجتماع
 -4٦وأو ت اللجن املضنل ابلقضات على التملل اد املرأد اان بتعوفم إنعار تنظلمع للقطعات
ععم الردع ع و ععد م ععن املع عرأد إم انلع ع الو ععول إىل الض ععمان االجتم ععاع وخ ععدما الس ععالم
()٨4
ا ساسل
 -٣احلق يف مستوى معيشي الئق

()٨5

 -4٧أشععار فريععح ا م ع املتةععدد القطععري إىل أن ب عرانمج التم ع مععن كسععن ال عرملق مل افة ع
الفق ععر ،وه ععو ب عرانمج للض ععمان االجتم ععاع يضتم ععد عل ععى التة ععويال النقدي ع  ،يش ععم عل ععى وج ع
اص وص ا سر ال تض نسات حوام وراضاً وعلى الر من اتسات نطعاق العربانمج علعى حنعو
كبم جداً ،فإن ال يغط سوى أسرد مضلشل واحدد من ك مثاين أسعر مضلشعل فقعمد لعلس لعديها
سوى فاي اجتماعل حمدورد للغاي وقد سج الفقر تراجضاً كبماً السنوا ا خمد ،ر أن
التقدم ا رمل قد تبانا بشدد( )٨٦وأشعار فريعح ا مع املتةعدد القطعري إىل أن حعح سع ان ا حلعات
الفقععمد احلضعري السع ن و فايع احلقععوق ال يع ال يشع قععدىً ععاان ،مع ت ايععد مضععدال
التوس احلضري وقد تفاق انضدام التنظعل واملسعاواد املعدن ،ممعا أرى إىل ت ايعد سع ان ا حلعات
الفق ععمد ،وال ي ع ع ال التوس ع ع احلض ععري يس ععم ب ععوتمد أس ععرت م ععن وت ععمد التوس ع ع اص ععدما الضام ع ع
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ا ساسع ععل ولقع ععد اعتُمع ععد سلاسع ععا للتنمل ع ع احلض ع عري واإلس ع ع ان واب ال كل ع ع من ع عباً علع ععى
تنفلععذها ،وهععو مععا د ع ب كل ع االهتمععام علععى التععاقل البلئ ع وعلععى فاي ع حقععوق اإلنسععان نمل ع
املنععانح احلض عري ومل ت عرات انهععور ال ع بُععذلت مععاخراً أك عرا مععن أج ع الععتة
املقلم ع
املنععانح احلض عري وإرارد الطععرق املاال ع احلععح الس ع ن الالاععح مراعععاد كامل ع  ،ممععا
الفلضععاان
أسفر عن تنفلعذ بضعال عمللعا اإلخعالت القسعري رون إشعضار فضلع وعمللعا تشعريد رون تعوفم
مععا ي ف ع مععن آللععا التضقععن وك عذا عععن خطععا إعععارد تععون لععس ا قللععا املقلم ع املنععانح
()٨٧
احلضري
 -4٨وال يع ال القلععح يسععاور اللجنع املضنلع ابلقضععات علععى التمللع اععد املعرأد إملات انتشععار الفقععر
عن القعرار وأو عت اللجنع
عفو النسعات الريفلعا وإملات اسعتبضارهن معن عمللعا
وا مل
اان أبن ت ف إملال الضقبا أمام مل ل النسعات لترااع وإنفعا ا عاك الوننلع حلقعوق املعرأد
()٨٨
ا راا واملل ل
 -49وأو ععت ننع حقععوق الطفع ععاان أبن تضع مل التععدابم املتمععذد إلعمععال حقععوق الطفع
خط اان االس اتلجل للةد من الفقر ،بطرق منها إجرات مشاورا حمدرد ا هعدا مع ا سعر
وا نف ععال ومنظم ععا اجملتم ع امل ععدين ،وأبن تس ععرت توس ععل نط ععاق ب عرانمج التة ععويال النقدي ع
()٨9
الونى
 -٤احلق يف الصحة

()9٠

 -5٠أفععار فريععح ا م ع املتةععدد القطععري أبن قلععور املل انل ع الوننل ع ومشععاك املش ع ى تضععوق
تقد اصدما ال ةل وقد من نوعل وكمل الرعايع ال عةل املقدمع  ،وهعو معا يعاري أيضعاً إىل
()9١
نقص املوار ا ساسل الالملم لضالج فموس نقص املناع البشري والس واملالرى
 -5١وأو ععت ننع حقععوق الطفع ععاان أبن تضتمععد سلاسع لل ععة اننسععل واإل ابلع لفااععدد
امل ع عراهق  ،وتض ع ع سلاس ع ع حلماي ع ع حقع ععوق املراهقع ععا احلوام ع ع وا مهع ععا املراهقع ععا وأنفع ععاان
ومل افةع التمللع اععدهن( )9٢وقععدمت اللجنع املضنلع ابلقضععات علععى التمللع اععد املعرأد تو ععلا
()93
مماثل
 -5٢وأو ععت اللجن ع املضنل ع حبقععوق اإلنسععان( )94واللجن ع املضنل ع ابلقضععات علععى التملل ع اععد
املرأد( )95ونن حقوق الطف ( )9٦اان ب ىرد انهور الرامل إىل احلعد معن الوفلعا النفاسعل النامجع
عن اإلجهال م املامون
 -53وأو ععت نن ع ع حقع ععوق الطف ع ع ع ععاان أبن تفض ع ع االس ع ع اتلجل وخط ع ع الضم ع ع الع ععوننلت
لتنفععال حععديث الععوالرد ،وقععد مععن مضععدال الوفلععا عععن نريععح قس ع الرعاي ع قب ع ال ععوالرد
والوقاي ع م ععن ا م عرال املضديع ع  ،و ععص امل عوارر الالملمع ع للم ععدما ال ععةل  ،وال س ععلما ععة
()9٧
الطف وتغذيت
 -54وأشع ععار فريع ععح ا م ع ع املتةع ععدد القطع ععري إىل أن التقع ععارير تفلع ععد أبن ا شع ععماص امل ع ععاب
أبم عرال عقلل ع كثععماً مععا يضععاملون كمععا لععو أهن ع ال ةل ععون إرارد حععرد ،وإىل اسععتمرار ممارس ع إيععدات
خملما ال الد (أو ما يسعمى ب ع "خملمعا السعاحرا ") ومعا ملالعت مثع تقعارير تشعم
ا قار
إىل إسععاتد املضاملع وممارسع القععود ب ععورد ععم مضقولع خملمععا ال ععالد و مستشععفلا الطععن
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النفس ع  ،وإىل وجععور حععاال عديععدد السععتمدام القععود ب ععورد ععم مضقول ع مععن جانععن الشععرن
وعدم إجرات عمللا لتقلل السجنات نفسلاً( )9٨ونلبت اللجن املضنل ابلقضات على التملل اد
املعرأد إىل ععاان مجع بلععاان م ععنف عععن ال ععة الضقللع للنسععات ،وتضععم تقريرهععا الععدوري املقبع
()99
مضلوما عن التقدم ا رمل تطبلح قانون ال ة الضقلل لضام ٢٠١٢
 -55وأو ت اللجن املضنل حبقوق الطف اان أبن تضعاجل حعاال تضعان ا نفعال واملعراهق
املمععدرا  ،بطععرق منهععا ت ويععد ا نفععال وامل عراهق مبضلومععا عععن إرمععان الضقععاقم وتطععوير عععالج
مالا للشبا من إرمان املمدرا ( )١٠٠وال ي ال القلح يساور اللجن إملات ارتفعات مضعدل انتشعار
ف ععموس نق ععص املناعع ع البشع عري  ،وارتف ععات مض ععدل وفل ععا ا نف ععال بس ععبن متالملمع ع نق ععص املناعع ع
امل تسن (اإليدمل) ،وأو ت اان بتةس الضالج املقدم إىل ا مها امل عااب بفعموس نقعص
()١٠١
املناع البشري /اإليدمل وأنفاان
 -٥احلق يف التعليم

()١٠٢

 -5٦أشععار فريععح ا م ع املتةععدد القطععري إىل أن ععاان حققععت ااععد اإللععاا لتلفل ع املتضلععح
بتضم ععل التضل ععل االبت ععداا وإىل أهن ععا تضط ع ا ولوي ع إىل قس ع نوعل ع التضل ععل وق ععد س ععاه ع ععدم
امععتالك مضظ ع املععدارس ملرافععح ال ععر ال ععة املالام ع التسععر املدرس ع وبوج ع عععام ،ةث ع
نقص فرص التضلل املتاح للمراهقا بت لفع ملسعورد سعبباً رالسعلاً الع واج املب عر وأشعار فريعح
ا م املتةدد القطري ابلت ام احل وم بتوسل نطاق احل ول على التضلعل الثعانوي ابجملعان للشعم
مجل الطلب اعتباراً من أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٧وهو تدبم يتطلن استثمار معوارر كبعمد تعدرين
املضلم وإنشات املرافح املدرسل وتوفم التجهل ا واملنعاهج معن أجع قسع نوعلع وتعوافر التضلعل
ه ععذا املس ععتوى وش ععدر فري ععح ا مع ع املتة ععدد القط ععري عل ععى أن يش ععم تنفل ععذ تلع ع السلاس ع ع
()١٠3
الالجئ
 -5٧وأشععار اللونسع و إىل اسععتمرار مشععارك ا نفععال ا عمععال اصطععرد ،وهععو مععا يععاثر
مضان ع املمارسععا
قععدرع علععى التمت ع حبقه ع التضلععل وينبغ ع تشععجل ععاان علععى املض ع
الضععارد والقضععات عللهععا ،مبععا ل ع علععى سععبل املثععال ال احل ععر عم ع وملواج ا نفععال ،وعلععى
االستمرار إ كات وع انمهور آب رها السلبل وأبمهل التضلل وال بد من رع انهعور الوننلع
الراملع إىل ملىرد فععرص التضلععل للجملع وقسع نوعلع التضلععل  ،لاشععلاً مع ااععد  4مععن أهععدا
()١٠4
التنمل املستدام بشان التضلل انلد ،لتةقلح قسلنا على املدى الطوي
 -5٨وأعرب ععت ننع ع حق ععوق الطفع ع ع ععن القل ععح إملات حرم ععان نس ععب كب ععمد م ععن ا نف ععال ال ععذين
يضلش ععون املن ععانح الريفلع ع وا نف ععال وي اإلعاقع ع وأنف ععال ا س ععر املضلش ععل الفق ععمد وا نف ععال
الض ععامل وا يت ععام وامل ععاب و/أو املت ععاثرين بف ععموس نق ععص املناع ع البش عري /اإليدمل م ععن حقه ع
التضلععل وأو ععت اللجن ع ععاان أبن تتمععذ تععدابم حمععدرد ا هععدا لضععمان ح ععوا علععى التضلععل
االبت ع ععداا ابجمل ع ععان( )١٠5وق ع ععدمت اللجن ع ع املضنل ع ع ابلقض ع ععات عل ع ععى التملل ع ع ا ع ععد امل ع عرأد تو ع ععلا
()١٠٦
مماثل
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دال -حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة
 -١النساء

()١٠٧

 -59أف ععار فري ععح ا م ع املتة ععدد القط ععري أبن التط ععورا املاسس ععل اإلجيابل ع الرامل ع إىل ققل ععح
املسععاواد ب ع اننس ع دلععت اعتمععار السلاس ع اننسععانل عععام  ٢٠١5وموافق ع جملععس ال عوملرات
على مشروت قانون الضم اإلجيايب العذي كعان مضرواعا علعى الربملعان وقعد كعان الفريعح يتضعاون مع
الوملارا املضنل بشان خطا التنفلذ لضمان أن يفض التشري إىل بلعوا ا ثعر املنشعور( )١٠٨وقعد
نلبععت اللجنع املضنل ع ابلقضععات علععى التمللع اععد املعرأد إىل ععاان أن تضتمععد مشععروت قانوهنععا املتضلععح
ابلضم اإلجيايب (املسعاواد بع اننسع ) ،وت فع اشعتمال علعى تضريعت للتمللع يتفعح مع املعارد ١
()١٠9
من اتفاقل القضات على مجل أش ال التملل اد املرأد
 -٦٠وأفار اللونس و أبن يتضع علعى عاان مضانع الضديعد معن املسعاا املهمع  ،مبعا لع
ال ع واج القسععري واملب ععر واحلم ع املب ععر و ععم ل ع مععن املمارسععا الضععارد ال ع تععاثر علععى امل عرأد
()١١٠
ب ورد مفرن  ،مضان وافل
 -٦١وحثت املقررد اصا املضنل ابلرق اان على أن تضتمد علعى سعبل ا ولويع قعانوانً يتضلعح
()١١١
نشات نظام للمل ل ال وجل يتفح م املضايم الدولل وم املساواد احلقوق بع الع وج
()١١٢
وقدمت اللجن املضنل حبقوق اإلنسان تو لا مماثل
 -٦٢ونلبععت اللجن ع املضنل ع ابلقضععات عل ععى التملل ع اععد امل عرأد إىل ععاان ا ععمان تنفلععذ ق ععانون
م افة الضنت الضاال لضعام  ٢٠٠٧تنفلعذاً فضعاالً ،بطعرق منهعا اعتمعار تشعريضا ل لنلع  ،وملىرد
()١١3
املوارر الالملم لتنفلذ السلاس الوننل
 -٦3وأعربععت اللجنع املضنلع حبقععوق اإلنسععان عععن القلععح إملات اسععتمرار املمارسععا الضععارد مثع
تشوي ا عضات التناسلل لإلانت ،وممارس شضمد تروكوملي (االس قاق الشضااري) ،وال واج املب عر
القسععري ،واالعامععا مبمارسع السععةر ،وتضععدر ال وجععا وأو ععت ععاان بتض يع براجمهععا الراملع إىل
التوعل ع والتثقلععت ،ومبن ع واستئ ععال املمارسععا التقللدي ع الضععارد ،وبضععمان و ععول الضععةاى إىل
آللا االنت ا واحلماي وإعارد التاهل ( )١١4وقدمت اللجن املضنل ابلقضات على التملل اعد
()١١٦()١١5
املرأد واملقررد اصا املضنل ابلرق تو لا مماثل
 -٦4وأعربععت اللجن ع املضنل ع ابلقضععات علععى التملل ع اععد املعرأد عععن القلععح إملات اسععتمرار الضنععت
املدرسع و م عان الضمع و
املرت ن اد املرأد ،مبا ل اال ت عا  ،والتةعر اننسع
جمعال احللععاد الضامع  ،والع واج املب ععر والع واج القسعري ،والضنععت الضععاال  ،وتشععوي ا عضععات التناسععلل
ل ععإلانت ونلب ععت إىل ععاان ت ثل ععت انه ععور الراملع ع إىل منع ع مجلع ع أشع ع ال الضن ععت ا ععد النس ععات
والفتل ععا واملضاقب ع علله ععا ،ع ععن نري ععح ا ععمان التةقل ععح الش ع اوى املقدم ع وتق ععد انن ععاد إىل
()١١٨
الضدال ( )١١٧وقدمت املقررد اصا املضنل ابلرق تو لا مماثل
 -٦5والحظت اللجن املضنل ابلقضات على التملل اد املرأد ارتفات عدر حاال الضنت اد
الفتلععا والنسععات املسععنا امل عععوم ممارسععتهن للسععةر ،الل عوا يلجععان إىل مععا يسععمى بع ع "خملمععا
الس ععاحرا " ،و البع عاً م ععا يض ععان م ععن ظ ععرو مضلش ععل ععضب ونلب ععت اللجنع ع إىل ععاان ا ععمان
اإل ععالق الس عري ل ع مععا تبقععى مععن خملمععا السععاحرا  ،وكفال ع اسععتفارد الفتلععا والسععاحرا
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تل اململما من إععارد التاهلع ابلقعدر ال عا  ،وإععارد اإلرمعاج بشع آمعن
امل عوما
جمتمضاعن ا لل أو احل عول علعى سع ن بعدي  ،وسعب ل سعن العرملق ،والتضلعل انلعد ،والتعدرين
()١٢٠
املهى( )١١9وقدمت نن حقوق الطف تو لا مماثل
 -٢األطفال

()١٢١

 -٦٦الحععظ فريععح ا مع املتةععدد القطععري أن ععاان ال تع ال تسععج مضععدال مرتفضع جععداً مععن
أش ع ال الضنععت وسععوت املضامل ع واالسععتغالل ال ع تسععتهد ا نفععال والت ع ال الفتلععا املراهقععا
ي عواجهن خمععانر ملواج ا نفععال ح ع اب الفتلععان املراهقععون يهععاجرون أكثععر فععاكثر ظععرو
()١٢٢
م آمن
 -٦٧وكرر نن حقعوق الطفع تو علتها السعابق إىل عاان أبن تضعدل مجلع التشعريضا ل ع
قظع ع ععر الضقوب ع ع ع البدنل ع ع ع ع ع عراح  ،وأن تض ع ع ع مل ب ع ع عرامج التوعل ع ع ع والتثقلع ع ععت ملن ع ع ع الضقوب ع ع ع البدنل ع ع ع
وم افةته ععا( )١٢3وق ععدمت اللجنع ع املضنلع ع حبق ععوق اإلنس ععان تو ععلا مماثلع ع ( )١٢4وق ععدم املق ععرر
اصع ع ععاص املضع ع ععى مبسع ع ععال التضع ع ععذين أيض ع ع عاً تو ع ع ععلا مماثل ع ع ع وحع ع ععا ع ع ععاان علع ع ععى تضع ع ععدي قع ع ععانون
()١٢5
الطف ( )١9٨٨حلظر مجل أش ال الضقوب البدنل لتنفال مجل ا وساي
 -٦٨وكععرر ننع حقععوق الطفع تو ععلتها السععابق إىل ععاان أبن تنشع قاعععدد بلععاان وننل ع
بشان مجل حاال الضنت الضاال واالعتدات ال يتضرل اا ا نفال ،وعري تقللماً شامالً اعذع
()١٢٦
الظاهرد
 -٦9وأعربت اللجن نفسها عن القلح إملات انتشار ممارسع االسع قاق الشعضااري ،وال سعلما
اجملتمضععا الريفلع والتقللديع  ،وإملات عععدم اإلبععالا عععن أي حالع أو التةقلععح فلهععا وحثععت اللجنع
ععاان علععى من ع هععذع املمارس ع والقضععات عللهععا ،ال سععلما مععن أج ع اععمان اإلف عراج الفععوري عععن
ا نفععال الععذين يتضراععون اععا ،وعلععى اععمان التةقلععح حععاال االس ع قاق الشععضااري ووا ع
آللععا حلماي ع ا نفععال وو ععول مجل ع اععةاى هععذع املمارس ع إىل اصععدما االجتماعل ع والطبل ع
والتاهللل ع ع وس ع ععب االنت ع ععا الق ع ععانوين( )١٢٧وق ع ععدمت املق ع ععررد اصا ع ع املضنل ع ع ابل ع ععرق تو ع ععلا
()١٢٨
مماثل
 -٧٠وال يع ع ال القل ععح يس ععاور ننع ع حق ععوق الطفع ع إملات ت اي ععد االس ععتغالل اننسع ع لتنف ععال،
عرال عاري ع وأو ععت اللجن ع ععاان أبن تض ع آللععا وإج عراتا
وخبا ع االسععتغالل اننس ع
ومبععارئ توجلهل ع لضععمان اإلبععالا اإلل ام ع عععن حععاال االسععتغالل اننس ع لتنفععال وتضععدي
التشعريضا لضععمان مضاملع مجلع ا نفععال املضراع ي شع مععن أشع ال االسععتغالل اننسع
()١٢9
كضةاى وعدم تضريضه لضقواب جناال
 -٧١وأو ععت اللجنع نفسععها ععاان أبن تضععمن تنفلععذ احلظععر القععانوين لضمع أي نفع ال يتجععاومل
سن الثامن عشرد ا عمال اصطرد وأعمعال التضعدين ،وتضعمن تنفلعذ خطع الضمع الوننلع للقضعات
عل ععى أسع عوأ أشع ع ال عمع ع ا نف ععال ،مب ععا لع ع تطبل ععح الضق ععواب ال ععارم املن ععوص علله ععا
القوان علعى مسعتغل ا نفعال( )١3٠وقعدم الفريعح الضامع املضعى مبسعال حقعوق اإلنسعان والشعركا
ع ععرب الوننلع ع و مه ععا م ععن ماسس ععا ا عم ععال( )١3١وننع ع خع عربات منظمع ع الضمع ع الدوللع ع تو ععلا
مماثلع ( )١3٢وقععدمت اللجنع املضنلع حبقععوق اإلنسععان تو ععلا مماثلع وحثععت ععاان علععى القضععات علععى
عم ا نفال ،وال سلما بتض ي فال توعل انمهور هعذا اجملعال وععالود علعى لع  ،أو عت
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ععاان ابلتةقل ععح ح ععاال أسع عوأ أش ع ع ال عم ع ع ا نف ععال ،وتق ععد انن ععاد امل ع ععوم إىل الضدال ع ع ،
()١33
وامان ح ول مجل الضةاى على ما ي ف من احلماي واملساعدد وإعارد التاهل والتضويال
 -٧٢وحثععت املقععررد اصا ع املضنلع ابلععرق ععاان علععى ت للععت ننع خا ع ابلتةقلععح احلال ع
البااس ع لتنفععال والشععبا  ،مبععا ل ع املشععاك ا ساسععل املتمثل ع الفقععر ،وإسععاتد مضامل ع
ا نفال وإمهاا  ،وإرمان الضقاقم ،والع واج املب عر واحلمع  ،و الضواقعن امل تبع علعى تلع احلالع
()١34
ابلنسععب للتنمل ع البش عري البلععد ،و ل ع وععد احلععد مععن اسععتغالل ا نفععال واس ع قاقه
وال ي ال القلح يساور نن حقوق الطف إملات عدم توافر بلاان وننل بشان مدى انتشار ظعاهرد
ا نفال الذين يضلشون ويضملون الشعوارت وأو عت اللجنع عاان أبن ععري رراسع مضمقع ععن
ا س ععبا انذري ع ا ععذع الظ ععاهرد ونطاقه ععا ،وتضع ع اس ع اتلجل وننل ع وخط ع عم ع وننل ع ل ععدع
أنفال الشوارت والت دي للمشاك االجتماعل  -االقت اري و مها من ا سبا انذري حلالع
الضضت ال يضلشها ا نفال املوجورون هذع الظرو  ،وكعذا للضنعت العذي يواجهونع أحلعاانً،
()١35
مبا ل على أيدي املوظف امل لف نفا القوان
 -٣األشخاص ذوو اإلةاقة

()١3٦

 -٧3الحظت اللجن املضنل حبقوق اإلنسان بقلعح معا يتضعرل لع ا شعماص وو اإلعاقع معن
و ع ولللع  ،ممععا يسععاه أوجع الق ععور الشععديدد الع تضع ي مرافععح الرعايع ال ععةل الضقللع
()١3٧
اان
 -٧4وأعرب ع ععت ننع ع ع حق ع ععوق الطف ع ع ع ع ع ععن القل ع ععح الب ع ععال
ما يتضراون للمضامل املهلن  ،ال سلما بضال خملما ال الد

ن ا نف ع ععال وي اإلعاقع ع ع كث ع ععماً

()١3٨

 -٧5وأععر فريعح ا مع املتةعدد القطعري ععن تقعديرع لقلعام احل ومع ععام  ٢٠١٦نععالق
()١39
سلاستها التضللمل الشامل للجمل  ،م ال كل على ا نفال وي اإلعاق تركل اً خا اً
 -٤األقليات والشعوب األصلية

()١4٠

 -٧٦أفار فريح ا مع املتةعدد القطعري أبنع معن ال عضن أكثعر فعاكثر ،عاان ،كمعا عر
أفريقلا ،امان فاي حقوق اإلنسعان للرععاد الرحع  ،العذين ينتمعون الغالعن إىل إثنلع الفعوالين
()١4١
ت ايد
وابتت حوارت الن ات والضنت ب الرعاد وامل ارع
 -٥املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا
 -٧٧أعربت مفوال شاون الالجئ عن قلقها إملات إ دار ت اري إقام ربضع أععوام قابلع
للتجديد ،وهعو معا ال يتعل حلعوال قانونلع فضالع لالجئع العذين خيتعارون البقعات عاان وشعدر
املفواعل علععى أمهلع التمععاس مركع اإلقامع ععم حمععدرد املععدد وفقعاً لتح ععام ا ال ععل مععن قععانون
ااجرد لضام  ٢٠٠٠و الوقت الراهن ،توجد حواج قانونل وإراري وعملل قول رون احل ول
على اننسل ومرك اإلقام م حمعدرد املعدد وأو عت املفواعل احل ومع أبن تلغع شعري امعتالك
()١43
جوامل سفر ونى كشري مسبح للة ول على مرك اإلقام م حمدرد املدد
()١4٢

 -٧٨وأو ععت اللجن ع املضنل ع حبقععوق اإلنسععان ععاان بتس عري مراجض ع اإلنععار القععانوين لالجئ ع
()١44
وسن تشريضا تتوافح م الضهد الدويل اصاص ابحلقوق املدنل والسلاسل
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 -٧9وأعربت اللجن املضنل ابلضمال املهاجرين عن قلقها إملات ت ايد ععدر حعاال نعرر الضمعال
املهاجرين وعدم وجور مضلوما بشان إم انل الطضن أوامعر الطعرر وأو عت اللجنع عاان أبن
لع  ،وأن تتاكعد معن
تقدم مضلوما حمدث ععن ععدر حعاال الطعرر واإلجعراتا املسعتمدم
كفال ع احلععد ا ر مععن الضععماان امل رس ع االتفاقل ع املتضلق ع ابلضمععال املهععاجرين فلمععا يتضلععح
()١45
ابلته انناال أو اإلراري ال توج إىل الضمال املهاجرين وأفرار أسره
 -٨٠والحظععت مفواععل شععاون الالجئ ع أن قععانون الالجئ ع لضععام  ١99٢ال يضععرب مبععا ي ف ع
عععن ك ع اععماان اللجععوت اإلجراال ع الععدنلا مععن أج ع كفال ع وجععور إج عراتا ن يه ع لتةديععد ععف
الالج مللتمس اللجوت وحثت املفوال اان على امان إجرات مراجض شامل للقعانون ،ال سعلما
إرراج أح ععام تتضل ععح ابلض ععماان اإلجراال ع اصا ع مبلتمس ع اللج ععوت( )١4٦وأو ععت نن ع حق ععوق
الطف ع ععاان مبراجض ع وتضععدي القععانون لضععمان مراعععاد احتلاجععا ا نفععال ملتمس ع اللجععوت خععالل
إج عراتا قديععد ععف الالج ع وأو ععتها أيض عاً أبن عععري املقععابال الشم ععل علععى حنععو مالا ع
للطف ع  ،وأن تراع ع وا ع اععماان إجراال ع حمععدرد مللتمس ع اللجععوت مععن ا نفععال ععم امل ععةوب
()١4٧
أو املنف ل عن ويه  ،وأن تلتمس املساعدد التقنل من املفوال هذا ال در
 -٨١وأحانععت اللجنع املضنلع ابلضمععال املهععاجرين علمعاً مع القلععح ابملضلومععا املتضلقع حبععاال
الضنت واالختطا والوفاد املسجل البلدان ال يضربهعا الضمعال املهعاجرون الغعانلون نعريقه
إىل بل ععدان املق ععد وأو ععت اللجنع ع ععاان أبن ت ععربم اتفاق ععا م ع ع بل ععدان عمع ع وعب ععور الضم ععال
املهاجرين الغعانل معن أجع قسع فايع حقعوقه وتلسعم تقعد اصعدما القن علل و مهعا معن
()١4٨
اصدما
 -٨٢و ن ع ععدم وج ععور املط ععاع املدرس ععل ي ععاثر س ععلباً املواظب ع والتة ععل الضلم ع وال كل ع
والسععلوك ،أشععار مفواععل شععاون الالجئ ع ابملوافق ع علععى إرراج مععدارس خملمععا الالجئ ع
ععاان اعتب ععاراً م ععن ك ععانون الثاين/ين ععاير  ٢٠١٧وش ععجضت
ال ععربانمج ال ععونى للتغذي ع ع املدرس ععل
احل وم على موا ل جهورهعا الراملع إىل اعمان ح عول ا نفعال الالجئع وا نفعال ملتمسع
()١49
اللجوت على التضلل
 -٨3وأش ع ععار مفوا ع ععل ش ع ععاون الالجئ ع ع إىل أن ال ع عراعا الضرقل ع ع والضن ع ععت الن ع ععاج ع ع ععن
عاان و
الن اعا على املوارر الطبلضل وال عام القبلل لث أسبا التشعرر العداخل الرالسعل
الواقع الضملع  ،تركع فايع حقععوق ا شععماص املشععررين راخللعاً علععى احلقععوق املاريع  ،مععن خععالل
تععوفم اإل اث ع  ،رون اععمان اح ع ام احلقععوق السلاسععل وتش ع اتفاقل ع كمب ععاال ،ال ع مل ت ععدق
عللهععا ععاان بضع ُعد ،ع اً إقللملعاً مل معاً قععانوانً لضععمان فايع ومسععاعدد ا شععماص املشععررين راخع
البلد وه تتضمن ح ماً رحياً بشان املساواد وعدم التمللع  ،وتلع م العدول ا نعرا علعى وجع
التةديععد حبماي ع النسععات وا نفععال مععن الضنععت القععاا علععى نععوت انععنس ،مبععا ل ع االس ع قاق
()١5٠
اننس واالعار اب شماص
 -٦األشخاص ةدميو اجلنسية
 -٨4أشار فريح ا م املتةدد القطري إىل أن اان واضت خط عمع وننلع إلهنعات حعاال
()١5١
انضدام اننسل ل نها ال ت ال قلد إجراتا املوافق منذ شباي/فرباير ٢٠١٦
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 م ععن، وأو ععت اللجنع ع املضنلع ع حبق ععوق اإلنس ععان ععاان أبن لنع ع انض ععدام اننس ععل وتض ععمن-٨5
 احلقععوق ا ساسععل لتشععماص عععدة اننسععل وا شععماص املضرا ع، خععالل القععانون واملمارس ع
)١5٢(
صطر انضدام اننسل
 و ععمع م ععن٢٠٠٠  وأو ععت نن ع حق ععوق الطف ع ععاان أبن تراج ع ق ععانون اننسععل لض ععام-٨٦
التشريضا املتضلق ابننسل ملواتمتهعا مع املضعايم الدوللع املتضلقع حبمايع ا نفعال ععدة اننسعل
)١53(
ومن هذع حاال وخفضها
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