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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة والعشرون
 ١٧-٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧

تجميع بشأن بيرو
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ا تق ااارير هل ااا ا ضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا ماان وماااتح ا م ا ا تةااد ا ال اال  ،وهااو مقااد ا ا مااوج
تقلداً باحلد ا ق ى لضدو ال لما

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الدوليااة والتعاااون مااع ايليااات والةيلااات الدوليااة لحقااوق
()٢()١
اإلنسان
 -٢وعت جلن مناهض التضذيب بمو إىل النظر ا الت ديح على الربوتوكول االختلااري الثااين
للضهااد الاادو اصاااا باااحلقوق ا دنل ا والسلاساال  ،اةاااوا إىل إلربااات عقوب ا اإلعاادا  ،والربوتوكااول
()3
االختلاري ا لةح بالضهد الدو اصاا باحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافل
 -3وأو ت اللجن ا ضنل بالقضات على التملل ضد ا رأ بمو بأن تضع آللا فضال لر د
االمتثال للتشريضا القاتم  ،والتفاقلا منظما الضما الدوللا ا ال ال الات ادقت عللهاا،
مبااا ا لااق اتفاقل ا الضم ا القسااري( ١93٠ ،رق ا  ،)٢9واتفاقل ا ا ساااوا ا ا جاار١95١ ،
(رق ا  ،)١٠٠واالتفاقل ا ا تضلق ا ب ااالتملل (ا الضمال ا وا ه اان)( ١958 ،رق ا  ،)١١١واتفاقل ا
()4
الضمال وي ا سؤوللا ا سري ( ١98١ ،رق )١5٦
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 -4وحثت مالث جلان والفريح الضاما ا ضامب مبساأل التمللا ضاد ا ارأ ا القاانون وا مارسا
بمو على التضجل بالت اديح علاى اتفاقلا منظما الضما الدوللا بشاأن الضماال ا نا لل ٢٠١١ ،
()5
(رق )١89
 -5و ااجضت جلن ا القضااات علااى التملل ا الضن ااري باامو علااى أن تنظاار ا الت ااديح علااى
اتفاقل ا الالاادان ا مري ل ا افة ا الضن اري والتملل ا الضن ااري ومااا يت ا بااذلق ماان أ ا ال
()٦
التض ب لضا ٢٠١3
 -٦ورحب فريح ا م ا تةد القطري بت ديح بمو علاى ا وخم لتلفا  ،ل ناا أ اار إىل أن
()٧
بمو مل متتث بضد التو لا ا ال ل ال اور عن اجلول الثانل لالستضرال الدوري الشام
 -٧وسا اااعد م تا ااب ا فوضا اال اإلقللما ااو مري ا ااا اجلنوبل ا ا علا ااى تض ي ا ا قا اادرا ا سا ااؤول
احل اومل والرب ااانل علااى متابضا التو االا ا ناثقا عان االسااتضرال الاادوري الشاام و اام ماان
آللااا حقااوق اإلنسااان ،و ااجع علااى تااااول ا مارسااا اجللااد بشااأن قاعااد بلانااا ا تابضا ا
()8
ا اإلنرتنت
 -8وقاادمت باامو منااذ عااا  ٢٠١٢مساااهتها ا الل ا إىل ا فوضاال  ،وكااذلق إىل ااندوق ا م ا
()9
ا تةد للتربعا ل احل الشضوب ا لل  ،و ندوق ا م ا تةد للتربعا لضةايا التضذيب

ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()١٠

 -9أحاطاات اللجن ا ا ضنل ا بالقض ااات عل ااى التملل ا الضن ااري علم ااً بإنش ااات اللجن ا الوطنل ا
افة التملل  ،ل نها أعربات عان قلقهاا إ ات عاد وجاوو مضلوماا وقلقا عان وظاتفهاا وا اوارو
ا خ ا ا ةا اا وأعرب اات اللجنا ا ع اان أس اافها ن ا ضه ااد ال ااوطمب للنه ااول بالش ااضوب ا ندي يا ا
()١١
وا ما ونل والاموفل  -ا فريقل أُومج ا و ار الثقاف
 -١٠والحا ااي الفريا ااح الضام ا ا ا ضا اامب وا اااال االختفا ااات القسا ااري أو ا اام الطا ااوعو أن با اامو
اعتمد اصط الوطنل حلقوق اإلنساان  ،٢٠١٦ -٢٠١4إضااف إىل خطا أخارم مثا اصطا
()١٢
الوطنل للتثقلف بشأن احلقوق وا سؤوللا ا ساسل
 -١١وأفاااو الفريااح القط ااري بااأن قاع ااد الالانااا ا قرتح ا ومنهاااج متابض ا التو االا خط ااو
إجيابلا  ،وإن كاناات هااذ القاعااد ال تا ال ا مرحلا االختاااار و اام متاحا للجمهااور( )١3وأ ااار
الفري ااح أيضا ااً إىل أن اصطا ا الوطنلا ا حلق ااوق اإلنس ااان  ٢٠١٦-٢٠١٢تض اامنت تو االا م اان
االستضرال الدوري الشام  ،ل نها استاضد ا ثللا وا ثلل وم ووجاو ا لا اجلنساو ومرباايري
اةوي ا اجلنسااانل وحاااملو اافا اجلنس ا وأضاااا الفريااح أنااا ال ت ا ال هناااخم ااديا ت ارتا
()١4
بتنسلح وتنفلذ ور د وتقلل اصط ا خرم
 -١٢وا عا  ،٢٠١٧الحي م تب ا فوضل اإلقللمو مري ا اجلنوبل أنا يتض على بمو
()١5
أن ت ف ا وات السلل تب أم ا ظامل
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رابع ا -تنفيا االلتماماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون
الدولي اإلنساني الساري
ألف -المسائل المشتركة بين القطانات
 -1المساواة وندم التمييم

()١٦

 -١3أ اار الفرياح القطاري إىل أن  8١ا ا اتا مان السا ان اعتاربوا أن التمللا ظااهر يوملا
ورحااب الفريااح بإنشااات اللجنا الوطنلا افةا التمللا  ،ومناارب اإلنااذار ضااد الضن اري  ،فضاالً عاان
()١٧
إ دار ا رسو التشريضو رق ١3٢3
 -١4وأعربت جلن حقوق الطف عن قلقها إ ات انتشار التملل اةل لاو ضاد ف اا مضلنا مان
ا طفااال ،مباان فااله أطفااال الس ا ان ا االل  ،والاموفل ا ماان أ ا أفريقااو ،وا طفااال الااذين
يضلشااون ا ا ناااطح الريفلا  ،وا ثللااا وا ثللا وم ووجااو ا لا اجلنسااو ومربااايري اةويا اجلنسااانل
وحاملو فا اجلنس من ا طفال ،وا طفال وي اإلعاق  ،ال سلما ما يتضلح و وة على
()١8
التضلل والرعاي ال ةل
 -١5وأعربت جلنتان عن قلقهما إ ات استمرار ا واقف الت تن عن طربلان سالط الرجاال والقوالاب
()٢٠
النمطل ا تأ ل بشأن ا رأ والطف ( )١9وأمار فريح ا م ا تةد القطري وا ممامل
 -١٦وأعربت جلنتان عن قلقهما ن الشضوب ا لل وا نةدرين من أ أفريقو ال ي الون
يتضرض ااون للتمللا ا  ،و ن النس ااات م اان السا ا ان ا االل والاموفلا ا م اان أ ا ا أفريق ااو ال تا ا لن
()٢١
تواجهن التملل ا جماال التضلل والضمال وال ة
 -١٧وأعرباات جلنتااان عاان قلقهمااا إ ات عااد وجااوو تشاريضا ظاار التمللا علااى أسااا ا لا
اجلنسو أو اةوي اجلنسانل حظراً رحياً ،وأو تا بمو بأن ظر راح التمللا القاات علاى هاذ
ا س ااس( )٢٢وأو ااى الفري ااح القط ااري بتض يا ا احلم ااال اإلعالملا ا الراملا ا إىل م افةا ا التمللا ا
()٢3
والضنف من منطلح كر ا ثلل ومربايري اةوي اجلنسانل
 -١8وأعربات اللجنا ا ضنلا بالقضااات علاى التمللا الضن ااري عاان قلقهاا ن الالج ا وطااال اللجااوت
()٢4
ال ي الون يواجهون التملل الضن ري ،وهو ما يضوق ممارس حقوقه ا الرعاي ال ةل وا الضمال
 -2التنمية والبيلة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢5

 -١9أعربت اللجن ا ضنل بالقضاات علاى التمللا الضن اري عان قلقهاا ن امتلاا ا اساتخراج
ا وارو الطالضل ال ت ال تنتهق حقوق الشضوب ا لل ا أراضلها ،مباا ا لاق ا لاا  ،وماا يناتج
عاان لااق ماان مشاااك بل لا وأعرباات اللجنا أيض ااً عاان قلقهااا إ ات عااد تنفلااذ التاادابم ا ضتمااد
()٢٦
للتخفلف من اآلمار الال ل تنفلذاً فضاالً
 -٢٠وأعربات جلنا حقااوق الطفا عاان قلقهااا إ ات تااأمم مشاااريع التضاادين وا شاااريع ال هرماتلا
على ا حوال ا ضلشل لألطفال ا مناطح مث ال أورويا ،وسامو وي باسا و ،وكاخاماركاا ،وإ ات
ا خطااار ال ااةل والتاادهور الال ااو وأعرباات اللجن ا أيض ااً عاان قلقهااا إ ات عااد إج ارات عمللااا
()٢٧
تقلل ا مر الال و واتماً قا منح تراخلص للشركا
GE.17-14860
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 -٢١وأعربت اللجن ا ضنل بالقضات على التملل ضد ا رأ عن قلقها إ ات القلوو الرتلسل الت
تواجهها ا ارأ الريفلا  ،وآماار تربام ا ناا ا تااينا وساب ناوجل اجلانس وال اوارث الطالضلا ا ت ارر ،
()٢8
مبا ا لق اجلفاا الشديد ،واالهنلارا ا رضل  ،وال ال ل
 -٢٢وأفاااو الفريااح القطااري بااأن باامو عرض ا للتااأمر بترباام ا نااا و خاااطر ال اوارث الطالضل ا ،
كم ااا ك ااان احل ااال م ااع ظ اااهر النلنل ااو ا ع ااا  ،٢٠١٧ال اات ك ااان ة ااا ت ااأمم ب ااال عل ااى السا ا ان
()٢9
واةلاك ا ساسل
 -٢3والح ااي الفري ااح القط ااري أن ااا ال توج ااد اسا ارتاتلجل ح وملا ا لتنفل ااذ ا ا اااو التوجلهلا ا
ا تضلق ا با عمااال التجاري ا وحقااوق اإلنسااان ،وأو ااى بااإوراج إحااداها ا اصط ا الوطنل ا حلقااوق
اإلنسان ،وإ راخم عاد قطاعاا ا لاق( )3٠وا متو /يوللاا  ،٢٠١٧وعاا الفرياح الضاما ا ضامب
مبسأل حقوق اإلنسان والشركا عارب الوطنلا و مهاا مان مؤسساا ا عماال التجاريا إىل ر يا
جديااد للن اعااا ا ال اال با شاااريع التجاريا  ،و ااجع علااى وضااع خطا عما وطنل ا بشااأن
()3١
ا عمال التجاري وحقوق اإلنسان
 -٣حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -٢4أعرباات اللجن ا ا ضنل ا وقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إ ات التضريااف الواسااع لضاااار اع ا
مضاوي الوارو ا ا رسوم التشريضل رق  ١٠94ورق  ،١٠95وهو ماا قاد يفسار بأناا يشام
()3٢
احلركا االجتماعل

باء -الحقوق المدنية والسياسية
 -1حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه

()33

 -٢5أحاطت جلنتان علماً مع القلاح باوعااتا ارت ااب انتهاكاا جسالم حلقاوق اإلنساان
ا أمنات إعالن حال الطوار مث االحتجا التضسفو ،واال تلاال  ،والتضذيب ،وبتقارير أفاو
باسااتخدا القااو ا فرطا  ،مبااا ا لااق اسااتخدا ا سااؤول عاان إنفااا القااانون وأفاراو قاوا ا ماان
أسلة مملت ا سلاق االحتجاجا االجتماعل ( )34وأعربت جلن مناهضا التضاذيب عان قلقهاا
إ ات إ اادار ا رسااو التش اريضو رق ا  ١٠95الااذي جيل ا للمةاااك الضس ا ري بالااات ا حاااال
()35
االستخدا ا فرط للقو  ،وانتهاكا حقوق اإلنسان أمنات حاال الطوار
 -٢٦وأعربت اللجن نفساها عان قلقهاا إ ات تقاارير أفااو وادوث ر اا واعتاداتا عنلفا ،
أفضااى بضضااها إىل الوفااا  ،ضااد ا ثللااا وا ثلل ا وم ووجااو ا ل ا اجلنسااو ومربااايري اةوي ا اجلنساال
()3٦
ارت اها أفراو الشرط الوطنل  ،والقوا ا سلة  ،والدوريا ا منل الالدي  ،وموظفو السجون
 -٢٧والحااي الفريااح القطااري أن ا رسااو التشاريضو رقا  ١١8٦نظا اسااتخدا أفاراو الشاارط
الوطنل ا القااو ا باامو وأو ااى الفريااح بتطالااح مضااايم اسااتخدا القااو  ،وتاادريب أف اراو الشاارط ،
()3٧
والتةقلح ا احلاال ا ال عنها
 -٢8وأعرب م تب ا فوضال اإلقللماو مري اا اجلنوبلا ا عاد مناسااا مناذ عاا ٢٠١4
()38
عن قلقا إ ات استخدا الشرط ا فرط للقو ا بمو رواً على االحتجاجا االجتماعل
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 -٢9وأعرباات جلنا مناهضا التضااذيب عاان قلقهااا إ ات عااد احارتا الشاارط أحلانااً الضاامانا
القانونلا ا ساساال لأل ااخاا الاذين تجا ه  ،وأعرباات عاان أساافها لضااد وجااوو سااج خاااا
()39
واال التضذيب و م من ضروب ا ضامل القاسل أو الالإنسانل أو ا هلن
 -3٠ورحاب الفريااح القطاري باعتماااو القاانون واصطا الاوطنل للاةااا عان ا ااخاا ا ختفا ،
()4٠
ل نا أ ار إىل أن ضةايا الضنف اجلنسو مل يُدرجوا ا اصط الشامل للتضويضا
 -3١ورحااب الفريااح القطااري بإنشااات آلل ا وطنل ا نااع التضااذيب ضاامن م تااب أم ا ا ظااامل،
()4١
ل نا أعرب عن قلقا إ مل يادأ الضم هبذ اآللل بضد

 -3٢وأعربا اات اللجن ا ا ا ضنل ا ا وق ا ااوق اإلنسا ااان عا اان قلقه ا ااا إ ات مسا ااتوم االكتظا ااا ا أم ا اااكن
االحتجا  ،ال سلما ا ساجمب ياناماايو ،وتشااالبال ا( )4٢وأعربات جلنا مناهضا التضاذيب عان قلقهاا
()43
إ ات ا ضلوما ا تضلق بأوضاجل مراك االحتجا  ،مبا ا لق االكتظا الذي بل  ١١4ا ا ات
 -33وأبلا ا الفري ااح القط ااري با اأن االكتظ ااا أح ااد ا ش اااك ا نظ ااا الس ااجون ،إىل جان ااب
مشاك الرعاي ال ةل  ،وا من ،وإعاو تأهل السجنات وأ ار الفريح إىل أن موظفو السجون
تلقا اوا ت اادريااً كافلا ااً بش ااأن قواع ااد ا ما ا ا تة ااد ضاملا ا الس ااجلنا والت اادابم اام االحتجا يا ا
للجاحنا ااا (قواعا ااد با ااان وخم) ،والقواعا ااد النمو جل ا ا الا اادنلا ضامل ا ا السا ااجنات (قواعا ااد نللسا ااون
()44
مانديال) ،على حنو ما تضرتا با احل وم
 -34وأعرب اات جلن ا ا حق ااوق الطف ا ا ع اان قلقه ااا بش ااأن الظ ااروا الس اااتد ا مراك ا ا الرعاي ا ا
ا ؤسسل الت للسات واتمااً علاى ا ساتوم ا طلاوب ،وبشاأن التقاارير الات تتةادث عان اساتخدا
()45
احلرمان من الربذات وال يارا ا سري وسلل ً للضقاب
 -2إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون

()4٦

 -35أعربت جلن مناهض التضذيب عن قلقها ن  ٦٠ا ا ات من ن الت السجون تقريااً ها
رهن االحتجا قا احملاكم  ،وهو ما يسه ا االكتظاا ا مراكا االحتجاا ( )4٧وأفااو الفرياح
()48
القطري أن االحتجا قا احملاكم ال ي ال يُطاح ب ثر وللس على سال االستثنات

 -3٦وأعربت اللجن ا ضنل بالقضات على التملل ضد ا رأ عن قلقهاا إ ات احلاواج الات اول
وون مت اان ا ارأ ماان اللجااوت إىل الضدال ا  ،وماان لااق التمللا وعااد مراعااا االعتاااارا اجلنسااانل
واحلاواج اللربويا واالقت اااوي الاات تواجااا ا ا قااا ا ول النسااات الالتااو يضااان الفقاار وتضشاان ا
ا ناااطح الريفل ا والنس ااات ماان الس ا ان ا االل والاموفل ا ماان أ ا أفريقااو( )49وأمااار الفري ااح
()5٠
الضام ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس وا ممامل
 -3٧وأعرباات اللجنا ا ضنلا ومايا حقااوق لااع الضمااال ا هاااجرين وأفاراو أسااره عاان قلقهااا
لضااد متتااع الضمااال ا هاااجرين سااوم بفاارا داادوو للو ااول إىل الضدال ا بساااب جهله ا بسااا
()5١
االنت اا اإلواري والقضاتل الت حيح ة احل ول عللها
 -38ورح ا ااب الفري ا ااح ال ُقط ا ااري باتف ا اااق الضدالا ا ا الوطنلا ا ا  ،وباصطا ا ا الوطنلا ا ا بش ا ااأن و ا ااول
ا خاا الضضفات إىل الضدالا  ،٢٠٢١-٢٠١٦علاى الار مان أن الفرياح الحاي أن احلاواج
االقت اااوي وا اويا ا واجلربرافلا ا والثقافلا ا ال تا ا ال قاتما ا  ،فضا االً ع اان اإلحس ااا بفس اااو الس االط
القضاتل ( )5٢والحي الفريح الضام ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس أن هناخم
()53
نق اً ا عدو النسات ا ا راتب الضللا للنظا القضاتو
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 -39وأع اارب الفري ااح الضام ا ا ض اامب و اااال االختف ااات القس ااري أو اام الط ااوعو ع اان تق اادير
إلنشات نظا فرعو للضدال اجلناتل يُضا بالت ادي النتهاكاا حقاوق اإلنساان( )54وحثات جلنا
حقااوق الطف ا باامو علااى م افة ا الفساااو واإلفااال ماان الضقاااب علااى ل اع مسااتويا نظااا
()55
الضدال اجلناتل
 -4٠واع اارتا الفري ااح الضاما ا ا ض اامب و اااال االختف ااات القس ااري أو اام الط ااوعو أن بضا ا
اصطا اوا اةاما ا ال اات ا ااذ إلحق اااق احلقلقا ا والضدالا ا واجل اارب ،م اان قالا ا عما ا جلنا ا احلقلقا ا
وا اااحل  ،وعملل ااا إخا اراج اجلث ااا م اان القا ااور ،والتضويض ااا النقديا ا  ،واحل ااص التضللملا ا ،
والرعايا ا ال ااةل ( )5٦والح ااي أن التة ااديا مشل اات وج ااوو ع اادو قللا ا فقا ا م اان اإلجا اراتا
القض اااتل ال اات اس اات ملت ،وع ااد وج ااوو قاع ااد بلان ااا وراملا ا  ،واالفتق ااار إىل الرعايا ا النفس اال
()5٧
واالجتماعل الشامل لضةايا االختفات القسري
 -4١وأعربت جلن مناهض التضذيب عن قلقها إ ات الانقص ا اإلباالع عان حااال الضناف اجلنساو
ضااد النسااات أمنااات الن اعااا ا ساالة  ،والضاادو احملاادوو للتةقلقااا  ،وعااد فاارل عقوبااا  ،وعااد وجااوو
()59
سا انت اا فضال لضةايا الضنف اجلنسو( )58وأعربت جلن حقوق الطف عن وا ممامل
 -4٢وأعربت اللجن ا ضنلا بالقضاات علاى التمللا الضن اري عان قلقهاا إ ات تاأخر تنفلاذ خطا
التضويضا اجلماعل الشامل  ،ال سلما ما يتضلح بالشضوب ا لل الت وقضات ضاةل الن اعاا
()٦١
ا سلة ( )٦٠وأعربت جلن حقوق الطف عن وا ممامل
 -43والحظت اللجن أيضاً أن حاال بض ضةايا عمللا التضقل القساري الات أجريات
ا سلاق الربنامج الوطمب لل ة اإلجنابل وتنظل ا سار  ٢٠٠٠-١99٦مل جيار التةقلاح فلهاا
()٦٢
ب ور فضال  ،ومل حي الضةايا على أي تضوي
 -٣الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

()٦3

 -44أعربت جلنتان عن قلقهما إ ات التقارير الت أفااو وادوث اعتاداتا بدنلا واعتقااال
ا اافوا ال ااةفل وا اادافض عاان حقااوق اإلنسااان ،ال ساالما ا اادافض عاان حقااوق ا هااا ،
مبن فله ا طفال ،ا تضررين من مشاريع التضدين والطاق ال هرماتلا ( )٦4وأ اار الفرياح القطاري
إىل أن الربوتوكول ا تضلح وماي ا دافض عان حقاوق اإلنساان الاذي أعلنتاا و ار الضادل وحقاوق
()٦5
اإلنسان مل يُضتمد بضد

 -45وأعرباات اللجنا ا ضنل ا وقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا لاانقص متثلا ا ارأ ا منا ااب اانع
القرار ا القطاجل الضا ( )٦٦وأعربت اللجن ا ضنل بالقضات علاى التمللا ضاد ا ارأ عان قلقهاا إ ات
تراج ا ااع متثل ا ا ا ا ارأ ا الرب ا ااان ،وإ ات ع ا ااد اح ا ارتا احل ا ااص اجلنس ا ااانل االنتخابل ا ا الراهن ا ا ا
االنتخابا اإلقللمل والالدي ا كثم من ا حلان( ،)٦٧وإ ات تضرل النسات ا شتربال بالسلاسا
()٦8
للتةرش من أقراهنن أو من السلطا
 -4٦وأو اات اللجنا نفسااها باامو بااأن تتخااذ تاادابم خا ا مؤقت ا بربلا تساريع عمللا قلااح
ا ساوا ا لاع ااااال حلاا ا ارأ ممثلا متثالالً ناق ااً أو تتضارل للةلاف( )٦9وأو اى الفرياح
القطري فتح نقاش بشأن وميقراطل الت افؤ بربل قلح ا نا اف ا ت اافؤ الفارا ا بامو ولاول
()٧٠
عا ٢٠3٠
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 -4٧والح ااي الفري ااح الضام ا ا ض اامب مبس ااأل التملل ا ض ااد ا ارأ ا الق ااانون وا مارس ا أن ب اامو
ب ااذلت جه ااوواً كا اام ا جم ااال ا ش ااارك السلاس اال للما ارأ وق ااد ارتفض اات ه ااذ ا ش ااارك بفضا ا
تش اريضا احل ااص اجلنس اانل ومااع لااق ،مل تاانجح هااذ التش اريضا ا تاادارخم الوضااع الااذي
()٧١
تضاين فلا ا رأ من تأخر كام
 -48وأعرب اات اللجن ا ا ضنل ا وق ااوق اإلنس ااان ع اان قلقه ااا ن التش ااهم ال ي ا ال يضت ارب جرميا ا
()٧٢
مبوجب القانون الوطمب ،وهو ما ميث هتديداً مارس حري التضام
 -٤حظر جميع أشكال الرق

()٧3

 -49أعربت مالث جلان عن قلقها إ ات انتشار عم ا طفال على نطاق واسع ،ال سالما ا
ا ن اااطح الريفل ا  ،وارتف اااجل نس ااا ا طف ااال الض ااامل ا أعم ااال تن اادرج ض اامن أس اوأ أ ا ال عم ا
ا طفااال ،مبااا ا لااق التضاادين ،وا ااربال ال راعل ا  ،وقطااع ا ااجار ،و ااناع الطااوب ،والضما
ا ن  ،ووفن القمام  ،وا نشط ام ا شاروع ( )٧4وأعربات اللجنا ا ضنلا بالقضاات علاى التمللا
الضن ااري عاان قلقهااا إ ات حال ا الس ا ان ا االل الااذين يسااتدرجون إىل ا ش اارك ا ممارسااا
()٧5
السخر والضاووي ا قطاعو احلراج والتضدين
 -5٠ويساااور اللجن ا ا ضنلا بالقضااات علااى التمللا ضااد ا ارأ القلااح بوجااا خاااا إ ات االعااار
رال االستربالل اجلنسو ،أو االساتربالل ا الضما  ،وصا ا ا اناعا
بالفتلا ا راهقا
()٧٦
التضاادين وقطااع ا خشاااب ورحااات جلن ا حقااوق الطف ا بساان تش اريع جياار ساالاح ممارس ا
()٧٧
اجلنس مع ا طفال ا بمو
 -5١وأو اات اللجن ا ا ضنل ا وماي ا حقااوق لااع الضمااال ا هاااجرين وأف اراو أسااره باامو بااأن
توا ا جهووهااا الرامل ا إىل م افة ا االعااار با ااخاا والتةقلااح ا هااذ ا عمااال ومالحق ا
ومضاقا ا خاا واجلماعا الت ترت اهاا( )٧8وأ اار جلنا اصاربات ا ضنلا بتطالاح االتفاقلاا
والتو االا التابض ا نظم ا الضم ا الدولل ا إىل أن لااامو موقف ااً ساالالاً إ ات ا قاضااا بشااأن القضااايا
()٧9
ا تضلق باالعار با طفال
 -5٢وأفاااو الفريااح القطااري بتضاادي جرمي ا االعااار با ااخاا واعتاارب أن اعتماااو اصط ا الوطنل ا
()8٠
الثانل افة السخر  ،٢٠١٧-٢٠١3والتضريف القانوين جلرمي السخر خطوتان إجيابلتان
 -٥الحق في الخصوصية والحياة األُسرية

()8١

 -53أعربت اللجن ا ضنل وماي حقوق لع الضمال ا هاجرين وأفراو أسره عن قلقهاا ن
باامو مل تاادرج ا قوانلنهااا ا تضلقا باااةجر أح امااً تاانص علااى مل مشا ا ساار ،ال ساالما مااا يتضلااح
()8٢
بت اريح اإلقام لأل واج ا حال الوفا
 -54وأعرباات مااالث جلااان ع اان قلقهااا ن عاادواً كاااماً م اان ا طفااال والنسااات والفتلااا م اان
السا ان ا االل ال ي الااون يواجهااون ااضوبا ا احل ااول علااى سااج ا واللااد ووماااتح اةوي ا ،
()83
ال سلما ا جمتمضا الس ان ا لل ا منطق ا ما ون وا ناطح ا ندي ي
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جيم -الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية
 -1الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية

()84

 -55أعربت اللجن ا ضنل بالقضات على التملل ضد ا رأ عن قلقها إ ات عد ا سااوا ا ساوق
الضم  ،والفجو ا ا جور ب اجلنس  ،وظروا الضم السال وانضادا احلمايا االجتماعلا للمارأ
الضامل ا القطاجل ام الرياو ،ال سالما خاارج الضا ام للماا ،وا ا نااطح الريفلا ( )85وأماار الفرياح
()8٦
الضام ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس وا ممامل
 -5٦و دو جلن خربات منظم الضم الدولل على أن الفوارق ا ا جاور ال تا ال مان أ اد
()8٧
أ ال الالمساوا ب ا رأ والرج
 -5٧وأو ات اللجنا ا ضنلا ومايا حقااوق لاع الضماال ا هاااجرين وأفاراو أسااره باأن ت فا
()88
بمو للضمال ا هاجرين م النظامل ممارس حقوقه النقابل
 -58وأ ااار الفريااح القطااري إىل ارتفاااجل مسااتوم الاطال ا ا قنض ا والضمال ا اام الريل ا  ،حلااا
بل  ٧3،٢ا ا ات ا عاا  ٢٠١5وأقار الفرياح باأن اسارتاتلجل و ار الضما واساتةداث فارا
الضما ا بش ااأن ترس اال الضمالا ا خط ااو إىل ا م ااا  ،ل نا اا اادو عل ااى أن ااا ينارب ااو أن يش اام ل ااق
القطاعاا ا خارم وأ ااار الفرياح إىل أن الت ااديح علاى اتفاقلا منظما الضما الدوللا ٢٠١١ ،
()89
(رق  )١89بشأن الضمال ا ن لل ال ي ال قلد النظر
 -2الحق في الضمان االجتماني
 -59الحي الفريح القطري أن  4٠ا ا ات من خاوما ا نا ل ال تتمتضن بالتاأم ال اةو
()9٠
وأن  8٧،4ا ا ات لسن منتساا إىل نظا ا ضا ا التقاعدي
 -٣الحق في مستوى معيشي الئق

()9١

 -٦٠الحاي الفرياح القطاري أناا علاى الار ماان اخنفاال نساا السا ان الاذين يضلشاون اات
()9٢
خ الفقر ،تاقى االختالال قاتم ر الربامج االجتماعل احملدو اةدا
 -٦١وال ت ا ال جلن ا حقااوق الطف ا قلق ا إ ات اسااتمرار انتشااار الفقاار علااى نطاااق واسااع علااى
الاار ممااا قااح ماان ساالنا ( )93وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا بالقضااات علااى التملل ا الضن ااري عاان
قلقهااا ماان أن أف اراو الس ا ان ا االل والاموفل ا ماان أ ا أفريقااو ال ي الااون يتضرضااون لتملل ا
()94
هل لو ،ويواجهون باستمرار ة الفرا االقت اوي  ،ويضانون الفقر واالستاضاو
 -٦٢وأعرباات اللجنا ا ضنلا بالقضااات علااى التمللا ضااد ا ارأ عاان قلقهااا إ ات عااد وجااوو بضااد
جنس اااين ا مل ل ا ا ا راض ااو ،وإ ات ت ااأمر ا ا ارأ ول ااا الش ااركا ا تض اادو اجلنس االا لألراض ااو
وا وارو( )95وأمار الفريح الضام ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس وا ممامل
()9٦
فلما يتضلح بالنسات ا ا ناطح الريفل
 -٦3وأ ااار الفريااح الضاما نفساا إىل أن ا ارأ ال تا ال تواجااا الضديااد ماان الضقاااا الاات متنضهاا
()9٧
من قلح إم اناهتا االقت اوي
 -٦4والحااي الفريااح القطااري أن  5،٢مللااون بااموا ال ي الااون يواجهااون وضااضاً ااذاتلاً ااضااً
للرباي ا بساااب ظ اواهر طالضل ا مت اارر وأو ااى الفريااح باعتماااو تش اريضا تتضلااح بااا من الربااذاتو
()98
والتربذوي ،واعتماو لواتح بشأن قانون ا ذي ال ةل
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 -٦5وأفاااو الفريااح القطااري بااأن إم انل ا احل ااول علااى خاادما الس ا ن ا ساساال ارتفضاات
ت اادرجيلاً عل ااى ال اار م اان أن نس ااا  4٦،٦ا ا اتا ا م اان سا ا ان ا اادن يضلش ااون ا أحل ااات فق اام
()99
أو مستوطنا م ريل أو مساكن م التق
 -٤الحق في الصحة

()١٠٠

 -٦٦أ ار الفريح القطاري إىل أن  ٧٢.3ا ا اتا مان السا ان يساتفلدون مان تربطلا التاأم
ال ةو من ناوجل ماا( )١٠١ورحاات اللجنا بالتقاد ال اام الاذي حققتاا بامو ا احلاد مان وفلاا
ا طفال وسوت التربذيا ا ا من ،ل نهاا أعربات عان قلقهاا إ ات أوجاا التفااو با ا نااطح احلضاري
()١٠٢
والريفل  ،وإ ات أطفال الس ان ا لل وا طفال الذين يضلشون ا الفقر
 -٦٧وأعربت جلن حقوق الطف عن قلقها إ ات ارتفاجل مضدل مح ا راهقاا  ،وعاد ح اول
ا اراهق علااى خاادما ال ااة اجلنساال واإلجنابل ا  ،وارتفاااجل مضاادال االنتةااار واالكت اااب ا
()١٠3
فوا ا راهق
 -٦8ورح ااب الفري ااح الضام ا ا ض اامب مبس ااأل التملل ا ض ااد ا ارأ ا الق ااانون وا مارس ا باعتم اااو
الدلل الفمب الوطمب بشأن توحلد إجراتا الرعاي الشامل للنسات الالتاو يلجاأن إىل إهناات احلما
()١٠4
طوعاً ا ظروا طال
 -٦9وأعاارب الفريااح الضاما اتااا واللجنا ا ضنلا بالقضااات علااى التمللا ضااد ا ارأ عاان قلقهمااا
إ ات قاوان اإلجهااال التقللديا ( ،)١٠5وأو االا باامو بااأن توا ا توساالع نطاااق الساالاق الااذي جيلا
اإلجهااال ولااا يشاام حاااال اال ت اااب وساافات احملااار وتشااوها اجلن ا الشااديد  ،وأن
()١٠٦
ت فا ا إتاحا ا خ اادما اإلجه ااال واحل ااول عل ااى رعايا ا عاللا ا اجل ااوو بض ااد اإلجه ااال
()١٠٧
وقدمت مالث جلان والفريح القطري تو لا ممامل
 -٧٠وأعرباات جلن ا حقااوق الطف ا عاان قلقهااا ن  5٠ا ا ات ا فق ا ماان ا طفااال ا اااب
بفمو نقص ا ناع الاشري تلقاوا عاالج مضااوا الفموساا الض وسا وأعربات اللجنا أيضااً
عن قلقها إ ات ارتفاجل مضدال اإل اب ب أطفال الس ان ا لل  ،وددووي خدما الرعاي
ال ااةل ا ناسااا ا تاح ا للنسااات احلوام ا ا ااابا بااالفمو ( )١٠8وأضاااا الفريااح القطااري أن
ا خاا ا اب بفامو نقاص ا ناعا الاشاري ال ي الاون حي الون علاى خادما دادوو مان
()١٠9
ال ة اجلنسل واإلجنابل
 -٧١وأو اات اللجنا ا ضنلا ومايا حقااوق لااع الضمااال ا هاااجرين وأفاراو أسااره بااأن تتخااذ
()١١٠
باامو تاادابم داادو وفضال ا لضاامان ح ااول لااع الضمااال ا هاااجرين علااى الرعاي ا ال ااةل
وأعرباات اللجنا ا ضنلا بالقضااات علااى التمللا ضااد ا ارأ عاان قلقهااا إ ات احلاواج اللربويا والثقافل ا
()١١١
واالقت اوي الت تواجهها نسات الس ان ا لل ا الو ول إىل اصدما ال ةل
 -٧٢وأبل الفريح القطري وال ا خاا ا اب بأمرال ع ال ونفسل  ،وأو ى بتسريع
تنفلااذ القااانون رق ا  ٢9889القاضااو بإنشااات مراك ا جمتمضل ا لل ااة الضقلل ا  ،وأماااكن إي اوات ا
()١١٢
لع أحنات الالد
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 -٥الحق في التعليم

()١١3

 -٧3الحااي الفريااح القطااري أنااا علااى الاار ماان التقااد احملاار ا التضلاال االبتااداتو ،ال ي ا ال
قراب ا  383 ٠٠٠طف ا وون س اان  ١٢عام ااً خ ااارج النظ ااا التضللم ااو ،وأكث اار م اان ٦43 ٠٠٠
تلملذ يواجهون خطار االنقطااجل عان الدراسا وأعارب الفرياح عان قلقاا إ ات نقاص عادو ا درسا
()١١4
درب ا التضلل الثناتو اللرب ا تضدو الثقافا  ،والتضلل الشام للجملع
ا َّ
 -٧4وأ ااار منظما ا ا ما ا ا تة ااد للرتبلا ا والضلا ا والثقافا ا (اللونسا ا و) إىل أن ب اامو ب ااذلت
()١١5
جهااوواً كااام علااى طريااح س ا نظااا التضلاال ماان خااالل مشااروعها الااوطمب للتضلاال ٢٠٢١
()١١٦
والحظت اللونس و أن إنشات الربنامج الوطمب للهلاك ا ساسل التضللمل كان مااور متمل
 -٧5والحااي الفريااح القطااري أن ا ناااهج الدراساال ا ساساال الوطنل ا متث ا تطااوراً إجيابل ااً هنااا
()١١٧
أخذ بنهج يراعو احلقوق وا نظور اجلنساين ا ا دار
 -٧٦وأعربت جلنتان عن قلقهما إ ات اخنفال مضدال االلتةاق با دار وإكمال الدراس ،
وإ ات ال ااضوبا ا احل ااول علااى تضلاال جلااد ومناااتو اللرب ا  ،وإ ات ارتفاااجل مضاادال ا مل ا ب ا
ا طفااال الااذين يضلشااون ا ا ناااطح الريفل ا وأطفااال الس ا ان ا االل وا طفااال الاموفل ا ماان
أ ا أفريقااو( )١١8وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا بالقضااات علااى التملل ا الضن ااري( )١١9والفريااح الضام ا
()١٢١
ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس ( )١٢٠واللونس و عن وا ممامل
 -٧٧وهنأ الفريح الضام ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس بمو على اإلجنا
ال اام الااذي حققتاا ا جمااال الت ااافؤ با اجلنسا ا التضلاال االبتااداتو ،ل نااا الحااي أن مضاادل
انقطاااجل الانااا عاان الدراس ا علااى مسااتوم ا اادار الثانوي ا ال ي ا ال ياادعو للقلااح( )١٢٢وأعرباات
()١٢3
اللجن ا ضنل بالقضات على التملل ضد ا رأ عن وا ممامل
 -٧8وأعرب اات جلنا ا حق ااوق الطفا ا ع اان قلقه ااا ن  5٠ا ا اتا ا فقا ا م اان ا طف ااال وي
()١٢4
اإلعاق التةقوا با درس
 -٧9وأو اات اللجن ا ا ضنل ا وماي ا حقااوق لااع الضمااال ا هاااجرين وأف اراو أسااره باامو بااأن
()١٢5
تتخذ تدابم ددو وفضال لضمان ح ول لع أطفال الضمال ا هاجرين على التضلل
 -8٠وأعربت جلن حقوق الطف واللونسا و عان قلقهماا إ ات ت اياد خ خ ا التضلال  ،ا مار
()١٢٦
الذي قد يض التملل ا النظا التضللمو

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
 -1النساء

()١٢٧

 -8١اعرتا الفريح الضاما ا ضامب مبساأل التمللا ضاد ا ارأ ا القاانون وا مارسا بااجلهوو الات
بذلتها بمو من أج تض ي أطرها القانونل وأطر سلاساهتا ا ال ل بتض ي ومحاي حقوق ا ارأ ،
()١٢8
وبتةقلح ا ساوا ب اجلنس
 -8٢وأعربت اللجن ا ضنل بالقضات على التملل ضد ا رأ عن قلقها إ ات ا ح ا الوارو ا
قانون الضم والقانون ا دين وقانون الضقوبا الت متل ماا ر ضاد ا ارأ  ،باإلضااف إىل ا ح اا
()١٢9
احملايد جنسانلاً الت متل أحلاناً ضد ا رأ بطريق م ماا ر
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 -83وأعربت جلن القضات على التملل الضن ري عن ج عها بسااب التقاارير الات أفااو باأن
الضديد مان الضاامال ا ن للاا عاان التمللا بسااب أ الهن اإلمامب( )١3٠والحاي الفرياح الضاما
ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس أن ا مناط الت تان عان طربلاان سالط الرجا
القاتم على السلوخم والت رفا وا مارسا الت تقل من قلم الفتلا والنسات ال تا ال منتشار
()١3١
على نطاق واسع
 -84وأعربا اات جلنتا ااان عا اان قلقهما ااا إ ات تقا ااارير تفلا ااد بتفشا ااو ظا اااهر الضنا ااف ضا ااد النسا ااات
والفتلااا  ،مبااا ا لااق الضنااف الضاااتلو والضنااف اجلنسااو ،ووأو اإلناااث( )١3٢وا عااا ،٢٠١4
الحاي الفريااح الضاما ا ضاامب مبسااأل التمللا ضااد ا ارأ ا القااانون وا مارسا أن الضنااف ضااد ا ارأ
مش ل واسض االنتشار ا لع اااال  ،مباا ا لاق الالات وا درسا وم اان الضما وا مااكن
الضاما  ،وأن إيااالت ا ولوي ا للمقاضااا بشااأن اجلارات ال يا ال وون ا سااتوم ا طلااوب وهااذا ا ماار
يتطلب ا ا إجاراتا عاجلا علاى لاع ا ساتويا ( )١33واعارتا الفرياح القطاري مباا قاح مان
تقد بالر من أن الضنف القات على نوجل اجلنس ال ي ال مسأل بالرب ا هلا واعتارب الفرياح أن
()١34
وع االستجاب ا تضدو القطاعا مسأل حلوي
 -85وأو ت اللجن ا ضنل بالقضات على التملل ضاد ا ارأ بامو باأن تااذل م ياداً مان اجلهاوو
()١35
إل كات وعو النسات وقوقهن االقت اوي وحقوقهن ا ا ل ل
 -8٦وأعرب الفريح الضام ا ضمب مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس عن أسفا ن
ا ل انل ا ا خ ا لااو ار ااؤون ا ارأ والف ااا الضااضلف ال ت فااو للوفااات بواليتهااا ،ل اان الفريااح
()١3٦
الحي مع االرتلات إنشات مراك الطوار للنسات تُض برعاي النسات ضةايا الضنف
 -2األطفال

()١3٧

 -8٧رحات جلنا حقاوق الطفا باعتمااو القاانون رقا  3٠4٠3ا عاا  ٢٠١5الاذي حيظار
الضقااب الاادين وساااتر ضاروب الضقااب ا هلنا لألطفاال وا اراهق  ،ل نهااا أعربات عان قلقهااا إ ات
االنتش ااار الواس ااع مارسا ا الضق اااب الا اادين وقاول ااا اجتماعلا ااً وأعرب اات جلنت ااان ع اان قلقهم ااا إ ات
ا ستويا الضالل مان الضناف ضاد ا طفاال ،مباا ا لاق الضناف الضااتلو واجلنساو( )١38وأعربات
جلن حقوق الطف عن قلقها إ ات كثر حاال االعتدات على ا طفاال الات ارت اهاا رجاال الادين
()١39
التابض لل نلس ال امولل ل
 -88وأعربات اللجنا نفسااها عاان القلااح السااتمرار تثالاات احلااد ا ول لساان االلتةاااق بالضما
عنااد ساان  ١4عام ااً وأو اات باامو بااأن ترفااع الساان الاادنلا إىل  ١5عام ااً ،وأن تتأكااد ماان حظاار
()١4٠
لع أ ال الضم اصطم وا سل لألطفال وون سن اصامس عشر عاماً
 -89وأعربت اللجن عن قلقها لضد تنفلذ إجراتا التةقح من سان التجنلاد ا القاوا ا سالة
()١4١
تنفلذاً منهجلاً ،ولضد اعتاار عنلد ا طفال وون سن اصامس  ١5عاماً جرمي حرب
 -9٠ورحااب الفريااح ال ُقطااري بساان ا رسااو التش اريضو رق ا  ١٢9٧بشااأن ا طفااال وا اراهق
احملروم من الرعاي ا بوي  ،وقانون ا سؤولل اجلناتل للمراهق  ،وأ ار إىل اساتمرار الضناف ضاد
()١4٢
ا طفال وا راهق
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 -9١وأعربت جلن حقوق الطف عن قلقها إ ات ارتفااجل مضادل إوماان ا خادرا وال ةاول ا
فوا ا طفال وا راهق  ،ال سلما ا طفال ا رتاط أوضااعه بالشاوارجل( )١43وأعربات اللجنا
عاان قلقهااا أيض ااً إ ات ارتفاااجل مضاادل واج ا طفااال ،ال ساالما ا اافوا الشااضوب ا االل وا
()١44
ا ناطح الريفل
 -٣األشخاص ذوو اإلناقة

()١45

 -9٢أعرب اات جلن ا مناهض ا التض ااذيب ع اان قلقه ااا إ ات تق ااارير أف اااو و اادوث أعم ااال عن ااف
وممارس ااا متلل ي ا ض ااد أ ااخاا م اان وي اإلعاق ا ا مؤسس ااا طال ا  ،وس االب حا اريته وون
ح ا ااوة علا ااى الضا اامانا القانونل ا ا ا ساسا اال  ،وإخضا اااعه للضا ااالج القسا ااري مث ا ا الضا ااالج
بال اادما ال هرباتلا ا وأو اات اللجنا ا ب اامو با اأن تلرب ااو ا رس ااو اإلواري ا ضطا ا مؤقتا ااً ال ااذي
()١4٦
يسمح بالتضقل القسري لأل خاا وي اإلعاق الضقلل
 -93وأعرباات جلن ا حقااوق الطف ا عاان قلقهااا إ ات عااد امااتالخم أكثاار ماان  9٠ا ا ات ا ماان
ا طفال وي اإلعاق هاو إعاق  ،وإ ات ددووي فرا التةااق ا طفاال وي اإلعاقا باالتضلل
الشااام للجملااع ،ال ساالما ا ا ناااطح الريفل ا والناتل ا  ،وإ ات ددووي ا خاادما الاادع وا شااور
()١4٧
ا قدم للطالب وي االحتلاجا التضللمل اصا
 -94وبلنما ااا يرحا ااب الفريا ااح ال ُقطا ااري با ا ااا با اامو إطا ااار تنظلما ااو امتث ا ااالً التفاقل ا ا حقا ااوق
ا ااخاا وي اإلعاق ا  ،أع اارب الفري ااح ع اان قلق ااا إ ات اس ااتمرار التملل ا ض ااد ا ااخاا وي
اإلعاق ا ا وإ ات الضقا ا ااا ال ا اات ا ااول وون مت ا ااتضه ال ام ا ا ب ا اااحلح ا التضل ا اال وال ا ااة والضما ا ا
()١48
وتسهلال الو ول ،واحلواج التنظلمل ا ال ل با هلل القانونل
 -٤األقليات والسكان األصليون

()١49

 -95الح ااي ا ق اارر اص اااا ا ض اامب وق ااوق الش ااضوب ا االل أن ب اامو ب ااذلت جه ااوواً كا اام
للتضاما ماع ا شااك النا ا عان اساتخراج ا اوارو الطالضلا  ،مثا وضاع إطااار قاانوين للتشااور مااع
الس ان ا لل  ،وإنشات نظا ددو حلمايا ااتمضاا احملللا للسا ان ا الل الات توجاد ا
()١5٠
ظروا من الض ل أو الت جر مضها ات اال أولل
 -9٦وأفاو الفريح القطري بأنا منذ سن القانون رقا  ٢9٧85بشاأن حاح السا ان ا الل
ا ا شا ا اااور ا سا ا اااق والل ا ا اواتح ا ال ا ا اال  ،نُظما ا اات  ٢8مشا ا اااور مسا ا اااق بشا ا ااأن ا شا ا اااريع
االستخراجل واصط والربامج الوطنل  ،ر أهنا مل تطااح ا قطااجل التضادين بضاد ،وال توجاد حاىت
()١5١
اآلن أي متابض فضال لالتفاقا ا ربم
 -9٧وا متو /يوللا  ،٢٠١٧حا عضوان من ا لف بواليا ا إطار اإلجراتا اصا
بمو على تضللح مفاوضاهتا بشأن الضقوو اجلديد الستربالل النف فلما يسمى بلوخم  ١9٢إىل
()١5٢
أن تتأكد من أن حقوق الس ان ا لل احمللل دمل
 -98وأو ااى ا ق اارر اص اااا ا ض اامب وق ااوق الش ااضوب ا االل ب اامو ب ااأن تت فا ا مب ااا يلا ا م اان
التموي  ،وا وظف  ،واالستقرار التنظلمو لتم م تب ناتب و ير الشاؤون ا تضادو الثقافاا مان
الوفات بواليتا فلما يتضلح بالسا ان ا الل ( )١53وأ اار إىل أناا علاى الار مان أن تنفلاذ ا شااور
ا ساااق قااد أفضااى إىل مشااارك أوسااع للسا ان ا االل ا ماانح تاراخلص ا شاااريع االسااتخراجل ،
()١54
فإن هؤالت الس ان مل يشاركوا ا التخطل االسرتاتلجو ي ال ل با وارو الطالضل
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 -99وأعربت جلن حقوق الطف عن قلقها أيضاً إ ات تقاارير أفااو باأن القاانون رقا ٢9٧85
بشاأن حاح السا ان ا الل ا ا شااور ا ساااق ال ينطااح علااى كا اجلماعاا الاات تضتارب نفسااها
ماان الس ا ان ا االل ا تضااررين ماان هااذ ا شاااريع ،وإ ات اسااتاضاو بض ا ا شاااريع ا تضلق ا بقطاااجل
()١5٦
التضدين من عملل ا شاور ( )١55وأعربت جلنتان أخريان عن وا ممامل
 -١٠٠وحثاات اللجن ا ا ضنل ا بالقضااات علااى التملل ا الضن ااري باامو علااى اعتماااو تاادابم عام ا
وددو للتأكد من أن الاموفل من أ أفريقو ميارسون حقوقه  ،وأن تضتماد آللاا ترماو إىل
ضمان مشاركته ا احللا السلاسل  ،وا ت مل واعتماو ا ضايم والسلاسا الضام  ،وا تنفلاذ
()١5٧
ا شاريع الت تؤمر علله بطريق ماا ر أو م ماا ر
 -١٠١وأ ااار الفريااح القطااري إىل مااا قااح ماان تقااد فلمااا يتضلااح وقااوق الس ا ان ماان أ ا
أفريقااو ماان قالا اصطا اإلمناتلا الوطنلا للسا ان الاموفلا ماان أ ا أفريقااو ،٢٠٢٠-٢٠١٦
واالس الوطمب للاموفل من أ أفريقو ،والفرياح الضاما ا ضامب بالسلاساا ا تضلقا باالاموفل
من أ أفريقاو ،وإوراج ساؤال عان ا ا الضرقاو ا التضاداو السا اين لضاا  ،٢٠١٧وتساجل
أول إوانا علاى جرميا التمللا الضن اري والحااي الفرياح القطاري أن الالاد ال يا ال يواجاا ااديا
ا جم اااال التمت ااع با ااحلقوق االقت اااوي واالجتماعلا ا والثقافلا ا  ،وإم انلا ا اللج ااوت إىل الضدالا ا ،
()١58
وم افة القوالب النمطل واصطاب الضن ري
 -٥المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا
 -١٠٢الحظاات ا فوضاال السااامل لشااؤون الالج ا أن ا ح ااا القانونل ا اجلدياد ا ا رسااو
التش اريضو رق ا  )٢٠١٧(١35٠تتطااابح عموم ااً مااع ا ضااايم الدولل ا اام أن ا فوضاال السااامل
لشؤون الالج أ ار إىل أنا يناربو بذل جهوو لتنفلاذ اللاواتح اجلدياد للتأكاد مان لا أماور
منها عد مواجه طاال اللجاوت عقااا اول وون وخاوة الالاد ومت ان الالج ا مان احل اول
على إقام واتم ( )١59ولفت الفريح ال ُقطري االنتااا إىل قاانون اةجار وإىل عما اجتمااجل ا اتاد
ا س ااتدير ا ش اارتك با ا القطاع ااا إلوار اةج اار  ،ل اان الفري ااح أ ااار إىل أن إوم اااج ا ه اااجرين
()١٦٠
والالج دللاً ال ي ال يش
دياً
 -١٠3وأو ت اللجن ا ضنل وقوق اإلنسان بمو باأن تضتماد وتنفاذ قاوان ت فا احارتا ماادأ
عد اإلعاو القساري ا احلااال الات تنطاوي علاى خطار تضارل ا هااجرين للماو أو التضاذيب
أو سوت ا ضامل ( )١٦١وأو ت اللجن ا ضنل وماي حقوق لع الضمال ا هااجرين وأفاراو أساره
بمو بأن ت ف عد اللجاوت إىل احتجاا الضماال ا هااجرين ام النظاامل إال بضاد اساتنفاو لاع
()١٦٢
السا ا خرم
 -١٠4وأعربت اللجن اهتاا عان قلقهاا لضاد السامات فاراو أسار الضماال ا هااجرين بالضما ا
بمو( )١٦3وأعربت اللجن أيضااً عان قلقهاا إ ات آللا ا اواطن الالقي راقاا اةجار  ،حلاا مي ان
()١٦4
للمواطن اإلبالع عن الضمال ا هاجرين
 -١٠5وأ ار ا فوضل الساامل لشاؤون الالج ا إىل أن بامو اهد يااو بنساا  9٠٠ا
ا اتا ا طلاااا اللجااوت اجلديااد  ،بتسااجل أكثاار ماان  3 ٦٠٢طلاااً جديااداً ماان طلاااا اللجااوت
()١٦5
قدمها مواطنون فن ويللون ا عا ٢٠١٦
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 الحظ اات ا فوض اال الس ااامل،)١٦٦( وفلم ااا يتضل ااح بتو االا اجلول ا ا الثانلا ا لالس ااتضرال-١٠٦
لشااؤون الالج ا بااأن الالج ا وملتمسااو اللجااوت عرض ا بش ا خاااا صطاار الوق اوجل ضااةايا
)١٦٧(
لالعار بالاشر أو للتهريب بساب حاال الضضف الت يضلشوهنا ا كثم من ا حلان
 الحظا اات مفوضا اال ا ااؤون،)١٦8(وفلما ااا يتضلا ااح بتو ا االا اجلول ا ا الثانل ا ا لالسا ااتضرال
 وأن هااذ،أن الالج ااا وملتمسااو اللجااوت اإلناااث ي اواجهن حاااال الضنااف الضاااتلو
تتف اااق بس اااب تش ااروهن وافتق ااارهن للمضلوم ااا ا تضلق ا باص اادما ا تاح ا وتضرض ااهن
)١٦9(
متلل ي

-١٠٧
الالج ا
احل اااال
ضامال

 وأ ار ا فوضل السامل لشؤون الالج إىل أن ملتمساو اللجاوت اساتُاضدوا مان نظاا-١٠8
التااأم ال ااةو الشااام ن الوماااتح ا ؤقتا الاات است اادر ةا اعتُارب اام اااحل لتم لاانه
م اان االلتة اااق هب ااذا النظ ااا وأ ااار ا فوض اال الس ااامل أيضا ااً إىل أن أس اار الالج ا ا واجه اات
)١٧٠(
ضوبا كام ا االلتةاق هبذا النظا بساب فرل روط إضافل عللها
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