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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة والعشرون
 17-6تشرين الثاين/نوفمرب 2017

م ووورق وراوووام المعلوموووام المقدموووة م ووح الج ووام و وواح ة الم وول ة
بشأن بيرو*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوالا -معلومام أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهو خالص للمعلومات املقدَّم من  16جه من اجلهات صاحب
املصاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقاادَّج قااال مااوجا تقىااداً با ااد ا ص ا
لعدو الالمات .وخيص فر مفصصل إلسهامات املسسس الونفى قوق اإلنسان املعتمد بفا
عل التقىد الاامل مبباوئ باريس.

ثانيا -المعلومووام المقدمووة مووح الملسسووة الوونيووة ل قوووق اإلنسووان المعتموودة
بناء على التقيد الكامل بم ادئ باريس
 -2الحااد وياوان املااااو البااةو ا اجا إىل بىانااات عاان العفااا الفاااج عاان معاااوا املثلىا
ومغايري اهلوي اجلفسانى وسن تشريعات بشأن اهلوي اجلفسانى (.)2
 -3و ال ويوان املاااو إن اااوأ أتاةت بشاأن أنشاة الشارن رما التقادج الاذي يف قا
أعقاب سن املرسوج التشريعي ر  1186الذي يفا استخداج الشرن الونفى القو (.)3
 -4وذكر وياوان املاااو أن الت ارو هاو املشاال الريفىسا
عملىات التصتىش ونق الغذا واخلدمات الةبى (.)4

__________

*

و رر هذه الوتىق بل إرساهلا إىل ووايفر الرتمج الت ريري با م املت د .
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 -5واوعا وياوان املااااو أن القااانون الااذي أنشااو مبوجبااه الااديوان بصااصته ا لىا الونفىا ملفااع
التعذيب ال يف عل متويل إقا (.)5
 -6وح ااذر وي ااوان املا اااو م اان أن ااه ظ ااب ت اادعى الفا اااج الق ا اايفي الصرع ااي اخل ااا املع ا ا
بانتهاكااات حق ااوق اإلنسااان اخلة ااة وجعلااه م ااة مركاااي ،وم اان الااال ج أن ااافد عل ا حص اري
مهامه(.)6
 -7والحد ويوان املاااو وجاوو مفاان مان التساامت االجتمااعي ماع االباار بالبشار وأن مان
ال روري تعاون املسسسات فىما بىفها هذا الصدو(.)7
 -8وفىم ااا يتعلا ا بالتوص ااى  ،)8(1-116أف اااو ويا اوان املا اااو ب ااأن هف ااا فرو ا ااً با ا الفا اااج
اخلا ونااج التوظىا اخلا (.)9
 -9وقاادو وياوان املااااو علا ا اجا إىل مباااوئ توجىهىا للو ايا ماان فااةوص نقا
البشري أوساط الشعوب ا صلى (.)10

املفاعا

 -10وخبص ااو التوص ااىت  28-116و )11(29-116بش ااأن املش ااارك السىاس ااى للما ارأ ،
أوص ا ا وي ا اوان املاا اااو بتامل ا ا ا ص ا ا اجلفسا ااانى بتا اادابة ما اان بىا اال التفا اااوب ب ا ا املرق ا ا
واملرق ات القوايف االنتخابى (.)12
 -11ولصااد وياوان املااااو االنتباااه إىل معاادل الوفىااات املرتصااع سااباب تتعلا
الرعاي الص ى أتفا ا مل(.)13

ااوو خاادمات

 -12والحد ويوان املاااو ،بقلا  ،الفوعىا املتدنىا خلادمات الرعايا الصا ى املقدما ل ا ايا
االمتصاب وعدج مجع ا ول الق ايفى (.)14
 -13وعن العفا املمارص عل املرأ العال ات ا مىمى ( ،)15أوص ويوان املااو بتدريب
موظصي الشرن الونفى و س التفسى ب املسسسات.
 -14وأقا ااار وي ا اوان املاا اااو إىل أنا ااه ُع ا ا بوصا ااصه ا لى ا ا املسا ااتقل مبقت ا ا اتصا ى ا ا حقا ااوق
ا قخا ذوي اإلعا وبالتايل ،اج برصد املسايفل العالق مثل املوا م ب التشريعات وا هلىا
القانونى والتعلى (.)16
 -15وأوصا وياوان املااااو ب اارور إجارا املشاااورات املتعلقا مبشاااريع التعاادين والاافصو والغااا
أتفا عملى تقىى ا تر البىئي(.)17
 -16و ا ااال وي ا ا اوان املا ا اااو إن املرس ا ااوج التش ا ا اريعي املتعل ا ا ا ب ا اااهلفر وخ ا اال حى ا ااا الفص ا اااذ
عاج  ،2017لان اللوايفت املرتبة به و تان جاها (.)18
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ثالث ا -المعلومام المقدمة مح الج ام األخرى اح ة الم ل ة
ألف -نطوواق االلتقام ووام الدولي ووة( )19والتع وواون مووا اولي ووام وال يي ووام الدولي ووة ل ق وووق
()20
اإلنسان
 -17الحاااد التفسااىقى الونفى ا قااوق اإلنسااان عاادج تااوفر اإلراو السىاسااى إللغااا عقوب ا
اإلعداج ،ويت ت ذلك من عدج التصدي عل الربوتوكول االختىاري الثاين املل بالعهاد الادويل
اخل ااا ب ااا قوق املدنى ا والسىاس ااى  .وأق ااافد أن ب ااةو و تص اادق علا ا اتصا ى ا مفاما ا العم اال
الدولى لعاج ( 2011ر .)21()189
 -18واعرتفد مفام العصو الدولى وفري وع باةو باالتةورات اإلظابىا مان حىاص التصادي
عل ا ا املعاه اادات أو االع اارتاأ هبىئ ااات املعاه اادات ،لافهم ااا الحا ااا أن ب ااةو و تص اادق عل ا ا
الربوتوكااول االختىاااري املل ا بالعهااد الاادويل اخلااا بااا قوق اال تصاااوي واالجتماعى ا والثقافى ا
رم ا ا تعها اادها با ااذلك االسا ااتعراض السا اااب  ،وو تعا اارتأ باختصا ااا اللفف ا ا املعفى ا ا ا اااالت
االختصا القسري تلقي البالمات الصروي ب الدول(.)22
 -19والحا ااد اللفف ا القانونى ا للتفمى ا الذاتى ا لش ااعوب ا ن ااديا ا ص االى ال مب اااال الدول ا
الة اارأ ب االرا اللففا ا املعفىا ا ق ااوق اإلنس ااان ال اابال ر ا ا  2006/1457بش ااأن الش ااعوب
ا صلى (.)23

باء -اإلوار الووني ل قوق اإلنسان

()24

 -20أف اااو معه ااد رون ااا للتفمىا ا والدراس ااات اجلفس ااانى (معه ااد رون ااا) ،ومرك ااا الب ااو املتع اادو
جمااال اجلاافس واإليااد وا تمااع ( Centro de Investigación Interdisciplinar en
التخصصاات
) ،)Sexualidad, Sida y Sociedad (CIISSSوالتفسىقى الونفى قاوق اإلنساان ،والور ا املشارتك 9
بأناه جاار كاال إقااار إىل ا مايا بساابب املىاال اجلفسااي واهلويا اجلفسااانى ماان اخلةا الونفىا قااوق
اإلنس ااان  2016-2014رم ا أن مجاع ااات املثلى ااات واملثلى ا وماووج ااي املى اال اجلفس ااي ومغ ااايري
اهلوي اجلفساانى قااركد إعاداوها وأن اخلةا الونفىا اجلدياد قاوق اإلنساان 2020-2017
ىد التشاور(.)25
 -21وأتارت مفام العصو الدولى  ،وفري وع بةو ،ومجعى الشعوب املعرق للخةر قوامل
بشأن االستقاللى السىاساى ما املاااو اجلدياد ،وتغىاة املاوظص العاامل معاه ،وإجرا اتاه الا
بالويفهن وأق د عاجا عن قمان احرتاج حقوق اإلنسان البلد ومىاانىته(.)26
أصىبد يف
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ريم -تنفيووا االلتقامووام الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووان مووا مراعوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الوارب التط يق
 -1القضايا المتعددة القطاعام

املساوا وعدج التمىىا

()27

 -22لصااد مركااا الب ااو املتعاادو التخصصااات ومفاما العصااو الدولىا االنتباااه إىل التمىىااا
ح ا ا املثلىا ااا ت واملثلى ا ا وماووجا ااي املىا اال اجلفسا ااي ومغا ااايري اهلوي ا ا اجلفسا ااانى وحا اااملي صا ااصات
اجلفسا  ،مبااا ذلااك جارايف الاراهىا بساابب املىاال اجلفسااي واهلويا اجلفسااانى  ،ا ماار الااذي يقااى
حواجا ول وون التمتع قاوق مثال الرعايا الصا ى والتعلاى والعمال والساان( .)28و اال املركاا
إن الدول ال متلك آلىات فعال للتعامل ماع املشاال ويايا هاذه الصئا مان السااان( .)29والحاد
معهد رونا بقل مسأل عدج االعرتاأ هبوي مغايري اهلوي اجلفسانى (.)30
 -23وأقار مركا الب و املتعدو التخصصات ،والور املشرتك  ،9والور ا املشارتك  12إىل
املرسوج التشريعي ر  1323الذي يع ّدل القانون اجلفايفي بإقاف املىل اجلفساي واهلويا اجلفساانى
قمن أسس التمىىا احملاور  .وحذرت مان أن الااونغرص يعارتض علا التشاريع( .)31وأفااو معهاد
رونا ااا بأنا ااه ال ي ا ااال يعا يفا ااب عل ا ا العال ا ااات اجلفسا ااى املثلى ا ا مبوجا ااب الفاا اااج التا ااأوي للشا اارن
الونفى (.)32
 -24وذكاار معهااد رونااا والور ا املشاارتك  9أن عاادواً ماان مشاااريع الق اوان الرامى ا إىل الق ااا
عل التمىىا ح تلك الصئ مان السااان و يتالال بالففااب بسابب معارقا مجاعاات افاا
قىت(.)33
 -25وأفاااوت الور ا املشاارتك  9عاان إنشااا اللفف ا الونفىا ملااف ا التمىىااا ،والصري ا العاماال
املع بتعايا حقوق املثلىات و ار قسون املرأ  ،وعان نشار كتىباات موجها إىل الشارن الونفىا
ووسايفو اإلعالج تتعل ار التمىىا عل أساص املىل اجلفسي واهلوي اجلفسانى (.)34
 -26و ال ا ا ااد الور ا ا ا ا املش ا ا اارتك  12إن مفصا ا ا ا  ( Alerta contra el Racismoا ا ااذير م ا ا اان
العفصري ) ،وهاي آلىا ترقاد اجلمهاور إىل كىصىا التعامال ماع ا فعاال الا تفةاوي علا متىىاا ،ماة
()35
معروف وال تف عل آلىات عقابى  .وأفاوت الور املشرتك  16بأن الدولا ال تعا اب فعلىااً
عل ا ا با ااص ال ا اربامة التلصايونى ا ا واإلعالنا ااات التفاري ا ا ذات امل ا اامون العفصا ااري والتمىىا اااي با اااه
البةوفى املف درين من أصل أفريقي(.)36

التفمى والبىئ وا عمال التفاري وحقوق اإلنسان

()37

 -27أقااارت الور ا املشاارت  2إىل آتااار اسااتغالل الاافصو والغااا أراقااي الشااعوب ا صاالى
()38
واالنساابات الفصةى  .والحاد مفام البقا الثقا أن الصفاعات االستخراجى تستر تأتةاً
ماادمراً عل ا البىئ ا أراقااي الشااعوب ا صاالى  ،وأن حال ا الة اوارئ البىئى ا  ،والرعاي ا الص ا ى
ح اااالت الة اوارئ اللت ا أعلفتهم ااا ا اوم ا تصتق اران إىل ا م اوال الاافى ا ( .)39والحا ااد مجعى ا
الشااعوب املهاادو أن بااةو تعرقااد كثاار ماان  150تسا ّارباً نصةىااً خااالل الساافوات ا خااة (.)40
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وقااعر فري ا وع ا ب ااةو ب ااالقل ماان ع اادج وج ااوو آلى ااات للو اي ا والعااال للتعام اال م ااع ع اادو م اان
االنساابات الفصةى (.)41
 -28وذكاارت جلف ا حقااوق اإلنسااان ( )COMISEDHأن السىاسااات العام ا اخلاص ا بااالتلو
البىئااي مااة متسااق  .وال توجااد لااد ماتااب نايفااب و ياار الثقاف ا آلى ا رصااد مفاسااب ن ماتااب
التقى اى واحملاس ااب البىئى ا ال يتمت ااع باالس ااتقالل ال ااذاي أو س االة ف اارض مرام ااات بىئى ا أو رص ااد
االنتهاكات(.)42
 -29وأقااارت الور ا املشاارتك  18وجلفا حقااوق اإلنسااان إىل إقااعاأ الر ابا البىئىا بواسااة
الق ااانون ر ا  ،30230والحات ااا أن الس االة التفصىذي ا أص اادرت مراس ااى تش اريعى ق ااىت تفته ااك
ا قوق وت عا اإلوار البىئى (.)43
 -30والحاا ااد مفام ا ا بروإيتىاا ااا ( )Proeticaأن با ااةو تا ااأترت ،ب ا ا كا ااانون الثاين/يفا اااير
وآذار/ما ااارص  ،2017با م ا ا املفاخى ا ا اخلةا ااة والواسا ااع الفةا اااق املتمثل ا ا فى ا ااان ا ا ااار
وسىوهلا ،ا مر الذي خلّا العديد من القتل واجلرح والدمار ،ولصتاد االنتبااه إىل عادج فاعلىا
تفصىذ املىاانى للو اي من الاوار (.)44
 -31و ال مركا إنصاأ للسىاس العام وحقوق اإلنسان ( )Equidadإنه يفبغاي للدولا أن
متفااع انتهاك ااات ا قااوق اال تص اااوي واالجتماعى ا والثقافى ا والبىئى ا  ،ال ا ظهاارت نتىف ا أنش ااة
قركات التعدين الصىفى  ،و ق فىها وتعا ب مرتابىها وتعوض ق اياها(.)45
 -2ال قوق المدنية والسياسية

ح الصرو ا ىا وا ري وا مان عل قخصه

()46

 -32أف اااوت التفس ااىقى الونفى ا ق ااوق اإلنس ااان ب ااأن احملام ا الدس ااتوري نق ااد املرس ااوم
التشريعى ر  1094و 1095وبأ ا تشاعر باالقل إ ا الساماب للقاوات املسال بالتادخل
املهاج املتصل بالفااج الداخلي عفدما و يان هفا إعالن مسب عن حال الةوارئ(.)47
 -33وأق ااارت الور ا ا املش اارتك  14والعى اااو الدولىا ا ق ااوق اإلنس ااان جامعا ا أوكالهوم ااا
( )IHRC-OUإىل أن الق ا ااانون ر ا ا ا  ،30151ال ا ااذي وخ ا اال حى ا ااا الفص ا اااذ اعتب ا اااراً م ا اان ك ا ااانون
الثاين/يفاااير  ،2014عاادل القااانون اجلفاايفي هباادأ ماافت ا صااان ماان املالحقا الق اايفى ل أفاراو
القوات املسل والشرن الذين يتسببون إصابات أو وفىات عفد أوايفه مهامه مساتخدم
أساال ته أو مةهااا ماان وس اايفل الاادفا  ،بغااا الفااار عاان امتثاااهل لونام ا الونفى ا أو املعاااية
الدولى ( .)48والحد فري وع بةو والور املشرتك  14أنه أصبت من املست ىل مع هذا القانون
مسا ل عفاصر الشرن (.)49
 -34وأ اارت الور ا املشاارتك  17بااأن ساان املرسااوج التش اريعي ر ا  ،1186الااذي أنشااأ ول
ماار إناااراً انونى ااً السااتخداج الشاارن القااو  ،أور املعاااية املعاارتأ هبااا وولى ااً .وأقااافد الور ا أن
املرسااوج ال ي اامن تااوفة املعاادات املفاسااب والتاادريب املفاسااب للتأكااد ماان أن عملىااات الشاارن
تتماق ا م ااع املع اااية ال ا ي ااف علىه ااا املرس ااوج( .)50وس االمد الور ا املش اارتك  14ب ااأن الق ااانون
بمااع
اجلديااد أور املباااوئ الدولى ا  ،لافااه مااا ال ظى
51ا)اا اسااتخداج ا ساال الصتاك ا عفااد وجااوو ّ
ُعْفا وقغب  ،وون تعريا هذين الشرن ( .
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 -35والحا ااد جلفا ا حق ااوق اإلنس ااان ع اادج وج ااوو كتىب ااات عملىا ا س اان س االو الش اارن
واالسااتعمال املشاارو للقااو عفااد حاادو احتفاجااات اجتماعى ا ( .)52وأعربااد مجعى ا الشااعوب
املهادو ومفاما العصااو الدولىا عان لقهمااا إ ا جاواب الدولا القمعاي علا التااااهر االجتماااعي
املشرو ( .)53وأقارت الور املشرتك  14إىل املمارس الشايفع اوما باةو املتمثلا التعساا
إعالن حال الةوارئ( .)54والحاد التفسىقى الونفى قوق اإلنسان عدج بذل الفىاب العاما
اساتخداج القاو
العفاي الاافى الت قى  ،إقاف إىل صعوب الت قى مع املاوظص ال االع
تعسصاً(.)55
 -36وأقااارت الور ا املشاارتك  20إىل العفااا الااذي متارسااه ساالةات الشاارن و اوات ا ماان
ا اومى ا احمللى ا عل ا املش ااتغالت باااجلفس( .)56وفىم ااا يتعل ا بالتوص ااى  ،)57(16-116أف اااوت
الور املشرتك  11بأن ُمغايرات اهلوي اجلفسانى اللواي يشتغلن باجلفس هن ال ايا الريفىساىات
عوان الدولا ( .)58وأقاارت الور ا املشارتك  9إىل العفاا املسالو علا املثلىاات ومغاايرات اهلويا
اجلفسانى (.)59
 -37وأف اااوت التفس ااىقى الونفىا ا ق ااوق اإلنس ااان ب ااأن التشا اريع املتعلا ا با لىا ا الونفىا ا ملف ااع
التعااذيب و يفص ااذ ،وأن وي اوان املا اااو و يُص اليفت لا ااي ي ااسوي مهام ااه عل ا الوج ااه الص ا ىت(.)60
وأقاافد جلفا حقااوق اإلنساان أن الت ادي الريفىساي الاذي يعارتض التفصىااذ هاو عادج تااوفر اإلراو
لد أم املااو اجلديد(.)61

إ ام العدل ،مبا ذلك اإلفالت من العقاب وسىاو القانون

()62

 -38أف اااو مرك ااا الب ااو املتع اادو التخصص ااات ع اان التمىى ااا الوص ااول إىل العدالا ا ال ااذي
يواجهااه جمتمااع املثلىااات واملثلىا وماووجااي املىاال اجلفسااي ومغااايري اهلويا اجلفسااانى  ،وأقااار مركااا
التفمى ا ا العر ى ا ا إىل التمىىا ااا ال ااذي تواجه ااه املف ا اادرات م اان أص اال أفريقا ااي( .)63وأق ااارت الور ا ا
املشرتك  9إىل معاية اإلتبات ال تعوق وصول مغايري اهلويا اجلفساانى إىل العدالا ( .)64ولصتاد
الور ا ا املش اارتك  12االنتب اااه إىل العرا ى اال الا ا تص ااةدج هب ااا الريصى ااات ونس ااا الش ااعوب ا ص االى
()65
للوصاول إىل نااااج الدولا الق اايفي  ،حا أوقا د الور ا املشاارتك  20أن هفااا انعااداماً
للثق إ ام العدل ب املشتغالت باجلفس(.)66
 -39وأف اااوت مفام ا ا بروإيتىا ااا أن الصس اااو وس ااو إوار امل ا اوارو نا اااج الق ااا يق ااوض
أقاال ا ماي القانونى ( .)67وأقارت الور املشرتك  21إىل لا عادو املرتمجا الصاوري للغاات
الشااعوب ا صاالى نااااج العدال ا ( .)68وذكاارت الور ا املشاارتك  11أنااه ال توجااد بروتوكااوالت
متخصص ا ا للتعام اال م ااع ال ا ا ايا املثلى ااات واملثلى ا ا وماووج ااي املى اال اجلفس ااي ومغ ااايري اهلوي ا ا
اجلفسانى وحاملي صصات اجلفس (.)69
ااا ا حاادا  ،والتوصااىات  10-116و 30-116و،)70(41-116
 -40وفىمااا خيا
ذكرت الور املشرتك  6أنه و تُاتيفت املىاانىات وال التغىةات الال م لتفصىذ أهداأ اخلة الونفى
مدون مسسولى املراهق اجلفايفى عقب إ رارمها(.)71
لو اي املراهق اجلاحن وعالجه و ّ

 -41وعا ا ا ا اان التوصا ا ا ا ااىات  ،72-116و ،108-116و ،)72(23-116أقا ا ا ا ااارت الور ا ا ا ا ا
املشرتك  19إىل أن الشعوب ا صلى و تُستشر مشااريع القاوان املتصال بالتفساى با ناااج
العدال العاوي ونااج العدال اخلا أو الذي تأخذ به الشعوب ا صلى  ،وأن مث مشاالت من
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جه ا د وسااتوري د مشاااريع الق اوان إذ إ ااا متفااع ماان عاارض ا اااالت اخلةااة عل ا
ا صلى  ،و د و ع ذلك بالصعل(.)73

اااك الشااعوب

 -42والحاااد جلفا حقااوق اإلنسااان أن القااانون املتعلا بالب ااص عاان املختصا خااالل فاارت
العفا من عاج  1980إىل عاج  2000والاذي ُسان ماسخراً ميثال اخلةاو ا وىل للدولا نريا
إتبات ا قىقا بىاد أ اا أعرباد عان لقهاا إ ا أوجاه القصاور الريفىساى اخلةا الونفىا للب اص
عن املصقووين من عاج  1980إىل عاج  ،2000ال جروت الوتىق من معفاها عملىاً(.)74
 -43والحا ااد مفام ا ا العصا ااو الدولى ا ا أن اإلفا ااالت م اان العقا اااب عل ا ا انتهاكا ااات حقا ااوق
اإلنسان ال ارتاباد خاالل الفااا املسالت الاداخلي ال يااال يبعاص علا لا قاديد رما العدياد
م اان ا حاا اااج الفموذجى ا ا ( .)75وأقا ااافد التفس ااىقى الونفى ا ا قا ااوق اإلنسا ااان أن و اري الا اادفا
والداخلى استمرتا عدج تقدمي معلومات إىل الفىاب العام والق ا الصرت ب عامي 2011
و.)76(2016
 -44وأفاوت التفسىقى الونفى قوق اإلنسان بأن بارامة تعاويا قا ايا انتهاكاات حقاوق
اإلنس ااان با ا ع ااامي  1980و 2000و تفص ااذ بصعالىا ا  .فعلا ا س اابىل املث ااال ،و ي اادر قا ا ايا
العفا اجلفسي برنامة التعوي ات الشامل(.)77

ا ريات ا ساسى وا

املشارك

ا ىا العام وا ىا السىاسى

()78

 -45أفاوت التفسىقى الونفى قوق اإلنسان بأن  78مدافعاً عن حقوق اإلنساان تلاوا با
عااامي  2011و 2016وبأنااه و يااان هفااا أي سىاسا عاما لتااوفة ا مايا هلا  .وأقااافد أن
العديد من املدافع تعرقوا للم ايقات أتفا إجرا ات جفايفى تعساصى  ،وو يُعارتأ بعملها (.)79
وأبلغد الور املشرتك  14ومفام العصو الدولى واملسسسا الدولىا مايا املادافع عان حقاوق
اإلنسان (مسسس اخلو ا مامي) عن قوامل مماتل (.)80
 -46والحاا ااد الور ا ا املشا اارتك  14أن ا ااه و َّ
يفصا ااذ أي م ا اان التوصا ااىات( )81املتعلق ا ا ماي ا ا
املدافع عن حقوق اإلنسان ،وأقاافد أ ا يتعرقاون للم اايقات والتخوياا واملرا با والتفارمي
والعفا البدين( .)82وأقارت إىل العقبات ال تصةدج هبا مفامات ا تمع املادين لتلقاي ا ماوال
ا جفبى (.)83
 -47والحاااد الور ا املشاارتك  11أن القوال ااب الفمةى ا احملىة ا مب اان ياادافعون عاان ا ق ااوق
السوي لفااج الق ا أو هىئات الر ابا التابعا للسالة
اجلفسى واإلجنابى تشرعن االستخداج مة
ّ
التشريعى قده (.)84
جمااال البىئ ا و اااو
 -48والحاااد الور ا املشاارتك  17والور ا املشاارتك  14أن الفاقااة
()85
الشااعوب ا صاالى يواجهااون اااانر كبااة أعمااال الاادعو ال ا ي ااةلعون هبااا  .و الو ااد
نصسااه ،أتااارت مسسسا اخلااو ا مااامي والور ا املشاارتك  14قاوامل إ ا أوقااا عمااا الفقابااات
بةو(.)86
 -49وذكرت مفام العصو الدولىا أن احملاام الاذين يادافعون عان قا ايا انتهاكاات حقاوق
اإلنس ااان يتعرق ااون ب اادوره لالق ااةهاو وامل ااايق القانونى ا ا  .وأعرب ااد ع اان لقه ااا إ ا أوق ااا
املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليفي تعرقن للعفا اجلفساين ويالت التشهة(.)87
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 -50والحااد مفاما مراسالون بااال حاادوو أن التقاارير الا تت ااد عان تعاارض اإلعالمىا
للتهديدات واالعتدا ات اجلسدي وحىت القتل لىسد ناور بةو ،وأن مدبّري االعتدا ات ها
إم ااا م اان عص ااابات اجلرميا ا املفاما ا وإم ااا مس ااسولون مفتخب ااون لىا ااً .وذك اارت مفاما ا مراس االون
بال حدوو أن التهديدات الريفىسى تأي من وان التشهة اجلفايفى البلد ،الا كاناد تاسوي
الساب إىل سفن الص صى بسبب كتابته صصاً سن نى ( .)88وأعرباد الور ا املشارتك 14
والور املشرتك  17عن قوامل مماتل (.)89
 -51وأفاوت مفام مراسلون بال حدوو بأن ملاى وسايفو اإلعالج البةوفى ممركا متركاااً ماة
عاوي إىل ورج أ ا هتدو حري التعبة(.)90
 -52وأفاااوت التفس ااىقى الونفى ا ق ااوق اإلنسااان ب ااأن نسااب الفس ااا املفاصااب االنتخابى ا
و تتف ا اااو ح ا ااىت ا ن  30املايفا ا ا وأ ا ااا أ ا اال م ا اان  5املايفا ا ا م ا اان املفاص ا ااب االنتخابىا ا ا
ا اومااات احمللى ا واإل لىمى ا  .وأفاااوت الور ا املشاارتك  10بإسااهاب ،وهااي تشااة إىل التوصااىت
 29-116و ،)91(36-116عن الت رو السىاسي باعتباره حاجااً اول وون مشاارك املارأ
السىاس ( .)92وألقد الور املشرتك  10ال و عل ا اج إىل اعتماو تشاريع يتصاد للت ارو
السىاسي بالفسا من خالل الو اي والعال والعقاب(.)93
 -53والحاد الور املشرتك  14أن  6توصىات بشأن ا ا
واحد و تفصذ إال جايفىاً(.)94

حار مجىع أقاال الرق

حريا التفماع و تفصاذ وأن

()95

 -54باإلقا ااار إىل التوصا ااى  )96(21-116املتعلق ا ا باالبا ااار با قا ااخا  ،اعرتفا ااد الور ا ا
املش اارتك  6ب ااأن تق اادماً أح اار السىاس ا العام ا  ،لافه ااا الحا ااد أن التخصى ااات املىاانى ا
()98
()97
أعا د تفصىذها  .وفىما خي التوصى  ، 42-116أفاوت الور املشرتك  11باأن تقادماً
أحاار جمااال الو اي ا واملالحق ا الق اايفى  ،لااان ال ت ااال هفااا مشاااكل تتصاال برعاي ا ال ا ايا
وياايته ( .)99والحاااد أخويا السااىد العاذرا والراعااي الصااا لوعمااال اخلةيا أن نسااا أبلغاان
عن انتهاكات أتفا عملىات اإلنقاذ ال ظريها عفاصر الشرن (.)100
 -55وأقااارت الور ا املشاارتك  12إىل اسااتغالل الىااد العاملا و/أو االسااتغالل اجلفسااي لفسااا
الشعوب ا صلى نتىف حا الصفاعات االستخراجى (.)101
 -56والحا ااد أخوي ا ا الس ااىد العا ااذرا والراع ااي الصا اااا لوعم ااال اخلةي ا ا ص اادور املرسا ااوج
التشريعي ر  1323عاج  2017املفشو جلرمي االستغالل اجلفسي(.)102

ا

اخلصوصى وا ىا ا ُسري

()103

 -57أقارت الور املشرتك  19إىل استمرار وجوو العديد من ا قخا مة املسفل مان
الشااعوب ا صاالى مفةقا ا مااا ون رما ياااو عاادو يااالت ديااد اهلوي ا املفااان الريصى ا ،
ا مر الذي ميفعه من ممارس حقو ه السىاسى وتل ّقىه التعلى واخلدمات الصا ى واساتصاوهت
ماان ال اربامة االجتماعى ا  .وأ اارت بااأن ا اوم ا اساات دتد ساافالً لشااهاوات املااىالو تف اايفي اللغ ا
ببعا لغات الشعوب ا صلى  ،لان و يسخذ بعد ببةا ات اهلوي الثفايفى اللغ (.)104

8

GE.17-13590

A/HRC/WG.6/28/PER/3

 -58وأقار مركاا الب او املتعادو التخصصاات جماال اجلافس واإلياد وا تماع إىل ا اجا
إىل وع ا وويل لق ااانون اهلوي ا اجلفس ااانى نا ااراً إىل أن مجاع ااات افا ا الا ااونغرص ل ااديها آرا
تتعارض مع املباور (.)105
 -3ال قوق االات ادية واالرتماعية والثقافية

ا

العمل و ظروأ عمل عاول ومواتى

()106

 -59أبدت الور املشرتك  12تعلىقاً بشأن نسا الشعوب ا صالى اللاواي اناتقلن إىل مراكاا
ح اري واسااتُخدمن أساسااً عااامالت مفالىااات قاامن قااروط القااانون ر ا  27986الا تفةااوي
عل متىىا مقارن بفا أخار تةبا علا ا نشاة اخلاصا ( .)107والحاد مركاا التفمىا العر ىا أن
ماان الصااعب اسااتخال أي اسااتفتاجات بشااأن أماااكن عماال البةوفىااات املف اادرات ماان أصاال
أفريقي بالفار إىل عدج وجوو بىانات بشأن هذا املوقو (.)108
 -60و ال معهد رونا إن إ ام حواجا ول وون ممارس ا
التمىىا ح مغايري اهلوي اجلفسانى (.)109

العمل هاي أبار مثاال علا

 -61وأقارت الور املشرتك  20إىل قرور س ّان تشاريع يافا االقاتغال بااجلفس صاد ا اد
من الوص والتمىىا اللذين يواجههما املشتغلون باجلفس وقمان حد أوىن من ا قوق(.)110

ا

مستو معىشي مفاسب

()111

 -62باإلقا ا ا ا ا ا ااار إىل التوصا ا ا ا ا ا ااىات  ،81-116و ،82-116و ،84-116و،87-116
و ،89-116و ،)112(110-116أفاااوت الور ا املشاارتك  19بااأن الدولا و تاااافت الصقاار با
الشعوب ا صلى  .وأقافد أن فقرها تصا بسبب سىاسات الدول املتمثل مصااور أراقاىها
لصايفااد الشااركات الصاافاعى  -الاراعى ا عل ا نااول الساااحل و ا ومااال ،وقااركات التعاادين
اجلب ااال ،وق ااركات ال اافصو ا وم ااال( .)113وأق ااارت أخوي ا ا الس ااىد الع ااذرا والراع ااي الص اااا
لوعمال اخلةي إىل سو التغذي املامن لد ا نصال(.)114

ا

الص

()115

 -63أقااارت جلف ا حقااوق اإلنسااان إىل آتااار التلااو البىئااي عل ا ص ا الشااعوب ا صاالى ،
حل و ار الص مديري الشعوب ا صلى املل ق بديوان و ير الص العاما مثّال
والحاد (أنّ )116
()117
تراجعاً كبةاً  .وأعربد الور املشرتك  19عن قوامل مماتل .

 -64وفىما يتعل بالتوصىات  ،72-116و ،108-116و ،)118(23-116ذكارت الور ا
سىاق التعدو الثقا ال ُوقعد مبشارك
املشرتك  19أن السىاس القةاعى املتصل بالص
مفاماات الشااعوب ا صاالى  ،و تفصااذ بساابب انعااداج التمويال وأن  51.2املايفا ماان ا تمعااات
احمللى ال متلك أي نو من مراف الرعاي الص ى (.)119
 -65والحا ااد الور ا ا املش اارتك  9أن املب اااوئ التوجىهىا ا الونفىا ا للرعايا ا الصا ا ى اجلفس ااى
واإلجنابىا الشاامل واالسارتاتىفى الونفىا للصا اجلفساى واإلجنابىا تركااان علا الفساا الغةيااات
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جفسىاً( .)120وب ّ معهد رونا أن بروتوكوالت الرعاي الص ى ال تأخذ
اجلفسانى (.)121

ا سبان مغاايري اهلويا

 -66وذكرت الور املشرتك  12أن معدل الوفىات الفصاساى البلاد اضصاا بوجاه عااج ،لاان
لااىس املفااان ال ا تقةفهااا أعااداو كبااة ماان الساااان ا صاالى ( .)122ولصتااد الور ا املشاارتك 7
االنتباه إىل معدل الوفىات الفصاسى املرتصع با املراهقاات ،وت الىل الارأي العااج ،والتمىىاا ،ومشااكل
البفى ا ا الت تى ا ا واملع اادات( .)123وباإلق ااار إىل التوص ااىت  ،95-116و ،)124(98-116أق ااارت
الور ا املشاارتك  6والور ا املشاارتك  7إىل أن معاادل ا ماال ب ا املراهقااات و ياافق وأنااه ال ت ااال
هفا حواجا ول وون الوصول إىل املعلومات(.)125
 -67وذكاارت مفام ا العصااو الدولى ا أن اإلجهاااض ال يااال يعتاارب جرمي ا  ،إال ا اااالت ال ا
تا ااون فىه ااا ص ا ا ا ام اال ،ام ا ارأ كان ااد أو فت ااا  ،أو حىاهت ااا ،معرق ا ا للخة اار .وأق ااافد أن
اإلجهاااض السااري ومااة ا ماان هااو الغالااب رم ا اعتماااو املباااوئ التوجىهى ا املتعلق ا باإلجهاااض
العالج ااي ع اااج  .)126(2014وذ ّك اارت الور ا ا املش اارتك  11ب ااأن مفا شا ا مس ااأل ع اادج ب اارمي
اإلجهاااض حاااالت االمتصاااب ىااد الفااار الاااونغرص( .)127وأفاااو الت ااالا الاادويل للاادفا
عاان ا ري ا ( )ADFعاان مس األ ا ا ا ىااا سااىاق اإلجهاااض ،والحااد أن عل ا بااةو أن
تس ااتثمر التفمى ا االجتماعى ا واال تص اااوي ع اان نري ا تق اادمي ال اادع للم ارأ ن اوال ف اارت ا م اال
وبعدها(.)128
 -68وأقار مركا التفمى العر ى إىل القوالب الفمةىا العر ىا بشاأن البةوفىاات املف ادرات مان
أصاال أفريقااي ،الا تااستر بشااد حصااوهلن علا الرعايا الصا ى ( .)129وأقاااأ أن عاادج وجااوو
بىانااات إحصاايفى ّدتا ظعاال ماان الصااعب تقاادير عاادو ا نصااال البةوفىا املف اادرين ماان أصاال
أفريقااي الااذين ال يتلقااون رعاي ا ص ا ى كافى ا ( .)130وأقااارت الور ا املشاارتك  16إىل عاادج وجااوو
سىاسات ص ى عام للبةوفى املف درين من أصل أفريقي(.)131

ا

التعلى

()132

 -69خبص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااو التوص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااىات  ،23-116و ،25-116و ،31-116و،99-116
و ،)133(104-116اعرتفااد الور ا املشاارتك  3بااأن تل ّقااي التعلااى ا ساسااي والعااايل ،والت ااق
الةلبا ا ا ذوي اإلعا ا ااات وإوم ا اااجه ا واوا ولا ا اان بةريقا ا ا م ا ااة متاافئا ا ا ( .)134ولصت ا ااد الور ا ا ا
املشاارتك  3االنتباااه إىل معاادالت ا ماال املرتصع ا ب ا املراهقااات ا واماال وكااون  84.4املايف ا
مفهن تسربن من املدارص .وأقافد الور املشرتك  6أن يل املراهقات مة املرموب فىه ميفعهن
من إكمال تعلىمهن الفاامي ا ساسي وبلو التعلى العايل(.)135
 -70وأفاااوت الور ا املشاارتك  3عاان تاايااد خصخص ا التعلااى املرتبة ا بصقاادان ةااا التعلااى
العاااج ىمتااه ،وكااذلك معلمىااه وساايفر العااامل فىااه( .)136وأقااافد أن مهفا التعلااى ال تااال تعاااين
مشاكل رم إصدار جمموع من الصاو وا وافا اإلظابى (.)137
 -71وع ا ا ا ا اان التوص ا ا ا ا ااىات  31-116و 99-116و ،)138(104-116ق ا ا ا ا اادوت الور ا ا ا ا ا
املشاارتك  7عل ا عاادج وجااوو تاادابة فعال ا ملااف ا التساارب ،و س ا نوعى ا التعلااى املفااان
الريصى ا ا  ،ومااف ا ا الالمسا اااوا تو يا ااع امل ا اوارو املا اادارص ،وعل ا ا أن و ار التعلا ااى ال تعت ا ا
إال لىالً مبعدل التسرب أو رفا املعلم التعلى املفان الريصى  ،مجل مشاكل(.)139
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 -72واعرتفد الور املشرتك  9بأن مفها التعلى ا ساسي الفاامي اجلديد يشمل مواقاىع
متعاادو اجلوانااب مثاال املساااوا ب ا اجلفس ا وعاادج التمىىااا الق اايف عل ا االخااتالأ ،مب اا ذلااك
املىاال اجلفسااي واهلوي ا اجلفسااانى ( .)140وحااذرت الور ا املشاارتك  ،9والور ا املشاارتك  ،11والور ا
املش ا اارتك  ، 6ومرك ا ااا الب ا ااو املتع ا اادو التخصص ا ااات جم ا ااال اجل ا اافس واإلي ا ااد وا تم ا ااع م ا اان
أن القةاعااات احملافا ا باادأت يل ا قااد ا يديولوجى ا اجلفسااانى املاعوم ا وأنلقااد اساارتاتىفى
بشعار ال تعبص بأنصايل (  ،) Con Mis Hijos No Te Metasواهلدأ من ذلك إبةال املفها
الدراسي(.)141
 -73وأقارت الور املشرتك  1إىل مشاكل

ناامي التعلى البديل والتعلى ا تمعي(.)142

 -74وأقااار معهااد رونااا إىل أن التعلااى املقاادج يسااتفد إىل اااذ اجلفسااانى الثفايفى ا املتمثل ا
العال ا ب ا رج اال وام ارأ  ،ا م اار ال ااذي يع ا أن احملت ااو التعلىم ااي ي اار بالةلب ا مغ ااايري اهلوي ا
اجلفسانى ( .)143والحد مركا التفمى العر ىا والور ا املشارتك  ،16بقلا  ،أن عادج وجاوو إقاارات
إىل أصول الساان البةوفى املف درين من أصل أفريقي ومة ذلك من ا حدا التارخيى اهلام
ي ر بفما الةالب(.)144
 -75و ااال مركااا التفمى ا العر ى ا إن  33املايف ا فقااو ماان ساااان بااةو املف اادرين ماان أصاال
أفريقااي ،الااذين ت ارتاوب أعماااره ب ا  18و 26سااف  ،بلغ اوا التعلااى العااايل( .)145وأفاااوت الور ا
املشاارتك  19بااأن ا اوما أنشااأت ماادارص اار الشااعوب ا صاالى وون تااوفة مااا ياصااي ماان
مىاانىات(.)146
 -4حقوق أشخاص م دديح أو فيام م ددة

الفسا

()147

 -76رحبد أخويا الساىد العاذرا والراعاي الصااا لوعماال اخلةيا بالتشاريعات الا اعتمادت
بشأن برمي العفا املمارص عل املرأ  ،مبا فىه وأو اإلنا  ،والت رو اجلفسي ،وتعايا تاافس الصار
ب الفسا والرجاال ،واخلةاو الونفىا العدياد لاان ،رما هاذه القاوان  ،عااىن  70.8مان الفساا
نوع ااً ماان العفااا عل ا يااد ق اريك حىااا ( .)148وفىمااا يتعل ا بالتوصااىت  30-116و،41-116
أفااوت الور ا املشارتك  6بااأن العفاا اجلفساي ال يااال قاايفعاً ،ومتثال البفااات اللاواي تارتاوب أعمااارهن
ب  12و 17سف أكرب فئ عرق له( .)149وتواجه مراكا نوارئ املرأ صعوبات تفصىاذ املبااوئ
التوجىهى ا للرعاي ا الشااامل اجلديااد  ،ال ا ماان قااأ ا أن ساان أوا ا فر ا املتعاادو التخصصااات
ايا العفا اجلفسي(.)150
ىص ميثل احملامون ال ايا
 -77وأفاااوت التفسااىقى الونفى ا قااوق اإلنسااان بااأن ساافل ق ا ايا التعقااى القسااري الااذي
أنشو لتسفىل ق ايا التعقى القسري الذي أُجري ب عامي  1996و 2000تشوبه أقااال
يقاض اجلفا بعد ،وو تُرس بعاد سىاسا عاما جلارب ا قارار( .)151وأفااوت
قىت من القصور ،وو يف
الور املشرتك  8بأن التباين ب عادو ال ا ايا الاذين يةلباون إورا أماايفه السافل والعادو
الذي كشصد عفه الت قىقات ياهر أن السفل ال ياال مة ماتمل(.)152
 -78وباإلقار إىل التوصى  ،)153(56-116ذكرت الور املشرتك  8أن ال ايا ال ياالون
يعانون من عوا ب عل ص ته الفصسى واجلسدي و عال اهت با سر وا تمعات احمللى (.)154
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واوعد الور املشرتك  12أن الفسا الاليفي تعرقن للعفا اجلفسي أتفاا الفااا املسالت والتعقاى
يعوقاان( .)155وأعربااد مفام ا العصااو الدولى ا  ،وفري ا وع ا بااةو ،ومجعى ا
القسااري و يُ يف
فصااصن أو ّ
()156
الشعوب املعرق للخةر عن قوامل مماتل .

ا نصال

()157

 -79الحاد أخوي السىد العذرا والراعي الصااا لوعماال اخلةيا أن باةو حققاد تقادماً
وقع أنر وخةو وبرامة تتصل با نصال واملراهق (.)158
 -80وعاان التوصااىات  ،9-116و 12-116و ،50-116أفاااوت الور ا املشاارتك  6بااأن
مجىااع
القااانون ر ا  30403اعتمااد ،وهااو ااار العقوب ا البدنى ا واملهىف ا لونصااال وامل اراهق
ا اااالت( )159وم ااع ذل ااك ،ال ي ااال العق اااب ممارس ا اجتماعى ا مستش اري  ،وال ي ااال يتع ا نش اار
الق ااانون امل ااذكور مجى ااع املسسس ااات التعلىمىا ا ( .)160وأف اااوت الور ا ا املش اارتك  13ع اان افتق ااار
ا اوم ا للقاادرات ال ا متافهااا ماان إنصاااذ القااانون بصاعلى ا ( ،)161والحاااد أن و ار قااسون امل ارأ
والساااان ال ااعصا نامااد يل ا بشااعار ال لل اارب ،ال لاالذالل ونا ا ا تمااع املاادين يل ا
بشعار اجلرأ عل التفشئ عل ا ب بىد أن تلك اجلهوو و تان كافى (.)162
 -81ولصتااد الور ا املشاارتك  6االنتباااه إىل مشاااكل تتعل ا بقااانون ا نصااال وامل اراهق الااذي
و يعتما ا ااد بعا ا ااد ،والحاا ا ااد أن رأي ا ملبى ا ا ا الاا ا ااونغرص ال يتواف ا ا ا ما ا ااع اتصا ى ا ا ا حقا ا ااوق
الةصل(.)163
 -82و الااد الور ا املشاارتك  7إن مشااارك ا نص ااال رماي ا و اادوو ( .)164والحاااد الور ا
املشرتك  1أن أنصاال ومراهقاي الشاوار ها ماهار لالا اجتمااعي واقات( .)165وأقاارت الور ا
املشاارتك  13إىل قاارور تاادعى ماادافعي البلااديات عاان ا نصااال وامل اراهق ماان خااالل إنشااا
اهلىاكل الال م لتىسة إجرا تقدمي الشااو (.)166

ذوو اإلعا ات

()167

 -83أفاااوت التفسااىقى الونفىا قااوق اإلنسااان بااأن اتصا ىا حقااوق ا قااخا ذوي اإلعا ا
و تفصااذ كامل ا نااه كااان يتع ا إعاااو تصعىاال اللفف ا الدايفم ا املتعاادو القةاعااات املالص ا مبتابع ا
االتصا ى وتوسىع هىالىتها ىص يتسىن مشارك ا تمع املدين(.)168
 -84وذكاارت مفام ا هىااومن رايااتس ووتااش أن التش اريعات املدنى ا أبقااد عل ا ىااوو ا هلى ا
القانونى رم أن بةو أنصذت بعا ا حااج القانونى واإلواري لتسهىل املشارك السىاسى لاذوي
اإلعا ا ااات( .)169وأك ا اادت الور ا ا ا املش ا اارتك  4أن ا ااه و يت قا ا ا تق ا اادج ا اادو خبص ا ااو ا هلىا ا ا
القانونى (.)170
 -85والحاد هىومن رايتس ووتش أن بةو و تصلت بعد تشاريعاهتا االنتخابىا إل ادار ذوي
اإلعا ات عل ممارس حقو ه السىاسى ممارس تام (.)171
 -86وأفااوت الور ا املشارتك  4باأن و ار العمال وإظاااو فار العمال أورجاد
براجمها االجتماعى  ،لان ا تر ا قىقي هلذا اإلجرا مة معروأ(.)172
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 -87والحاااد الور ا املشاارتك  4نقصااً الرعايا الصا ى املقدما لااذوي اإلعا ااات ،ا ماار
تىسر التااج لل ركا  ،وعادج وجاوو ترتىباات اساتىعاب معقولا  ،وعادج تاوافر
الذي يتفسد عدج ال ّ
اخلدمات ،مجل أمور .وأقافد الور ا أن القاانون يصارق با التعلاى اخلاا والتعلاى العااوي،
ا ما اار الا ااذي يسا ااهل االسا ااتبعاو ،وأن الدول ا ا و تا اافا سىاس ا ا الشا اامول مسسسا ااات التعلا ااى
اخلا (.)173
 -88وعن التوصىات من  105-116إىل  ،)174(107-116أقارت الور املشرتك  7إىل
مشاااكل التمىىااا ح ا ا نصااال ذوي اإلعا ااات ،ال ا تشاامل مس اايفل ماان بىاال عاادج تاىّااا
اخلدمات العام  ،ونق املسسسات التعلىمى  ،واالفتقار إىل تدريب دو للمعلم (.)175

ا لىات والشعوب ا صلى

()176

 -89أتااارت الور ا املشاارتك  19مسااأل معرف ا ساابب عاادج توافا القااانون وال الل اوايفت املتعلق ا
بالتشاور املسب مع املعاية الدولى  ،وأقافد أن الدول و تستشار الشاعوب ا صالى القاوان
الا ياارجت أن تااستر علىهااا ،وال يوجااد لااديها لاوايفت هلااذا الغاارض( .)177وأقااارت الور ا املشاارتك 2
ةااا الصافاعات االسااتخراجى  ،مثال االفتقااار إىل
إىل سابب عاادج اللفاو إىل التشاااور املساب
ساافدات ملاى ا ا رض ،واملتةلبااات اجلديااد  ،وعاادج تةبىقااه باال عاااج  ،2011وحلقااات العماال
اإلعالمى  ،واستخداج االتصاق املسب  ،وعدج التشاور بل مفت االمتىا ات(.)178
ااور مس ااب بش ااأ ا ةاعا اات
 -90وأق ااارت الور ا ا املش اارتك  18إىل الت اادابة الا ا مت تش ا ب
التعدين والفصو والغا  ،ونتايفة أربع عملىات تشاور مساب علا الصاعىد الاون  .و اد تُاو ذلاك
بالسىاس الص ى املشرتك ب الثقافات ،واخلة الونفىا للتعلاى املتعادو الثقافاات الثفاايفي اللغا ،
واللوايفت املتعلق بالغابات وا حىا الربي الغابى  ،ولوايفت انون اللغات(.)179
 -91والحاد الور املشرتك  12املشارك احملدوو للمرأ
إنشا أي آلىات لتعايا مشاركتها(.)180

عملىات التشاور املسب وعدج

 -92واستصاقااد الور ا املشاارتك  2ا ااديص عاان مشاااكل تتعلا بساافدات ملاىا أراقااي
الش ااعوب ا ص االى  ،مب ااا ذل ااك تشا اريعات وعق ااوو نق اال اس ااتخداج ا راق ااي ا رجىا ا وتص اافىا
ا راقااي مجل ا أمااور ووجهااد االنتباااه إىل املشااال مااع القااانون ر ا  30230لعاااج 2014
ال ااذي يش اافع علا ا إع اااو تو ي ااع ا راق ااي لالس ااتثمار( .)181وأف اااوت الور ا ا املش اارتك  18ب ااأن
ا لىات القانونى ماي ا راقي وا الى ظري إقعافها(.)182
 -93وأعاارب فريا وعا بااةو عاان لقااه ماان عاادج نشاار ا اوما صااىغ ايفىا لقاعااد بىانااات
ا تمع ااات احمللى ا ا ص االى ( .)183واعت ااربت مجعى ا الش اعوب املعرق ا للخة اار أن اع ااد البىان ااات
خةو كبة ورب االعرتاأ بالشعوب ا صلى (.)184
 -94والحاااد الور ا املشاارتك  18أن وياوان نايفااب و ياار العال ااات با الثقافااات حاادو 55
قعباً أصلىاً لان املف درين من أصل أفريقي و يدرجوا اعد البىانات وو ادووا علا أ ا
قعب(.)185
 -95وأفاوت الور املشارتك  15والور ا املشارتك  2عان التهديادات واالعتادا ات وعملىاات
التشاريد الا تتعاارض هلاا الشااعوب الا تعااىش عالا نوعىا و مرحلا االتصااال ا ويل بساابب
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ا نشااة مااة القانونى ا املرتبة ا بالتعاادين ،و ةااع ا قاافار مااة املشاارو  ،واالبااار باملخاادرات،
وأنشة استخرا الغا والفصو ،مع عدج وجوو خة ياي حاومى فعال (.)186
 -96ورحباد مجعىا الشااعوب املعرقا للخةاار بالقاانون ر ا  29735الااذي ماي اسااتعمال
مجىع لغات الشعوب ا صالى باةو وصاو ا واساتعاوهتا( .)187وأقاارت الور ا املشارتك  15إىل
أن الشعوب ا صلى تصتقر إىل وسايفو إعالج خاص هبا(.)188
 -97والحااد مركااا الفهااوض باااملرأ السااووا البةوفى ا ( )CEDEMUNEPأن القااانون املتعل ا
با ص ا ال يسااتصىد مفااه البةوفىااون املف اادرون ماان أصاال أفريقااي الااذين ال ياادرجون الق اوايف
الربملانى ا ا إال ح اااالت اس ااتثفايفى ( .)189والح ااد أي ا ااً أن التع ااداو الس ااااين ال ااون املقب اال
عاج  2017سىشمل ول مر البةوفى املف درين من أصل أفريقاي( .)190وفىماا يتعلا باملساأل
تعاداو
ا خة  ،قااد الور املشرتك  16صىغ السسال الت ديد الذاي للهوي اإلتفىا
الساان(.)191
 -98والحا ا ااد الور ا ا ا املش ا اارتك  16أن مديريا ا ا السىاس ا ااات املتعلق ا ا بالس ا اااان البةوفىا ا ا
املف درين من أصل أفريقي ال أنشئد مسخراً و ار الثقافا لاىس لاديها اإلمااناات أو املىاانىا
الال م وأنه ال توجد مىاانىا ادو لتفصىاذ اخلةا اإل ايفىا للبةوفىا املف ادرين مان أصال أفريقاي.
وباإلقاااف إىل ذل ااك ،بىف ااد الور ا املش اارتك  16أن الدول ا و ت ااع أي سىاس ااات عام ا معىف ا
لل د من الصقر ديداً ا تمعات احمللى البةوفى املف در من أصل أفريقي(.)192
 -99والحاد الور املشرتك  ،16بقل  ،أن الفسا املف ادرات مان أصال أفريقاي يُساتقدمن
للسىاح اجلفسى (.)193
 -100ولصتااد الور ا املشاارتك  19االنتباااه إىل إلغااا القااانون املتعل ا باملعهااد الااون للفهااوض
بش ااعوب ا ن ااديا وا م ااا ون واملف اادرين م اان أص اال أفريق ااي ،علا ا أرض الوا ااع ،وك ااذلك جمل ااس
إوارته اجلماعى وبفىته املتعدو القةاعات ،عفدما نقال املعهاد إىل وياوان نايفاب و يار قاسون التفاو
الثقا (.)194

املهاجرون والالجئون وملتمسو اللفو واملشروون واخلىاً

 -101رحااب مركااا العدال ا والقااانون الاادويل باعتماااو املرسااوج السااامي  N 001-2017-INالااذي
مياافت إ ام ا مس ت ا مهااات أو آبااا القاص ارين وذوي اإلعا ااات الدايفم ا وق ا ايا أعمااال العفااا
املسلو عل املرأ  .ورحب أي اً باعتماو املرسوج  N 002-2017-INالذي يتفاول أوقا املهاجرين
الصفاويلى (.)195

عدميو اجلفسى
 -102رحب مركا العدال والقانون الدويل بإورا انعداج اجلفسى انون اهلفر بىاد أن تعرياا
الشااخ عاادمي اجلفسااى ال اوارو املاااو  8ال يفسااف مااع التعريااا الااذي كرسااته االتصا ى ا املتعلق ا
بوقااع ا قااخا عاادميي اجلفسااى لعاااج  .1954وذكاار أن بااةو ال ت ااال اج ا إىل إومااا إج ارا
لت ديااد حاااالت انعااداج اجلفسااى ماان أجاال االعارتاأ بوقااع الشااخ عاادمي اجلفسااى  .وأخااةاً ،رأ
من ا مور اإلظابى أن القانون ن عل إماانى مافت تأقاةات ماراض إنساانى لالجئا وعادميي
اجلفسى وا قخا املعرق خلةر كبة ،وق ايا االبار ،مجل أقخا (.)196
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JS14, pp. 11-12.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.21; 116.42; 116.48.
A/HRC/22/15 recommendation 116.21 (Thailand).
JS6, pp. 12-13.
A/HRC/22/15 recommendation 116.42 (United States of America).
JS11, p. 9. See also CLCGS, p. 3.
CLCGS, p. 5.
JS12, p. 3.
CLCGS, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.68-116.71; 119.3.
JS19, p. 4.
CIISSS, pp. 4-5.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.77; 116.112.
JS12, p. 6.
CEDET, p. 3.
Instituto Runa, p. 6.
JS20, pp. 3-11.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.19; 116.23; 116.78-116.90; 116.109.
A/HRC/22/15 recommendations 116.81 (Brazil); 116.82 (Chile); 116.84 (Morocco); 116.87
(Bangladesh); 116.89 (Belarus); and 116.110 (Bolivia, Plurinational Republic of).
JS19, pp. 6-8.
CLCGS, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.92-116.98; 119.6-119.9.
COMISEDH, p. 5.
JS19, pp. 10-11. See also JS15, pp. 4-5; JS18, p. 3.
A/HRC/22/15 recommendations 116.72 (Australia), 116.108 (Greece), 116.23 (Tunisia).
JS19, pp. 10-11.
JS9, p. 7.
Instituto Runa, p. 7.
JS12, p. 8. See also ADF, p. 3.
JS7, p. 1. See also AI, p. 4.
A/HRC/22/15 recommendations 116.95 (Slovenia) y 116.98 (Mexico).
JS6, pp. 8-9; JS7, p. 2. See also ADF, p. 3.
AI, p. 1.
JS11, pp. 7-8.
ADF, pp. 3-4.
CEDET, p. 4.

130

CEDET, p. 5.

131

JS16, pp. 12-13.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.25; 119.99-116.104.
A/HRC/22/15 recommendations 116.23 (Tunisia); 116.25 (Holy See); 116.31 (Slovakia); 116.99
(Cuba); 116.100 (Indonesia); 116.101 (Hungary); 116.102 (Malaysia); 116.103 (Costa Rica); 116.104
(Honduras).
JS3, pp. 2-4. See also CLCGS, p. 3 and JS12, p. 7.
JS3, pp. 4-5; JS6, p. 4.
JS3, p. 6.
JS3, pp. 8-9.
A/HRC/22/15 recommendations 116.31 (Slovakia); 116.99 (Cuba); 116.100 (Indonesia); 116.101
(Hungary); 116.102 (Malaysia); 116.103 (Costa Rica); 116.104 (Honduras).
JS7, p. 5.
JS9, p. 8.
JS9, p. 8; JS11, p. 4; JS6, pp. 2-3; CIISSS, p. 5.
JS1, pp. 3-5.
Instituto Runa, p. 7.
CEDET, p. 5; JS16, pp. 4-5.
CEDET, p. 2.
JS19, p. 12.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.28-116.31; 116.36-116.40; 116.51116.52; 116.75-116.76.
CLCGS, p. 4.
A/HRC/22/15 recommendations 116.30 (Romania) and 116.41 (Australia).
JS6, pp. 5-6.
CNDDHH, p. 5.
JS8, pp. 5-6.
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151
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177
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193

194
195
196
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A/HRC/22/15 recommendation 116.56 (Belgium).
JS8, p. 1.
JS12, p. 6.
AI, p,1; PSG, p. 6; and STP, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.9-116.13; 116.24; 116.43-116.47;
116.50; 118.1; 119.4.
CLCGS, p. 2.
A/HRC/22/15 recommendations 116.9 (Belarus); 116.12 (Portugal); 116.50 (Liechtenstein).
JS6, pp. 2-3. See also JS7, pp. 5-6; JS13, pp. 1-2; CLCGS, p. 3.
JS13, pp-1-2.
JS13, p. 8.
JS6, p. 1. A/HRC/22/15 recommendations 116.10 (Jordan); 116.11 (Liechtenstein); 116.13 (Republic
of Moldova).
JS7, p. 4.
JS1, pp. 3-7.
JS13, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.105-116.107.
CNDDHH, p. 1.
HRW, p. 1.
JS4, pp. 7-8.
HRW, pp. 2-3.
JS4, p. 7.
JS4, pp. 4-6.
A/HRC/22/15 recommendations 116.105 (Italy); 116.106 (Indonesia); 116.107 (Malaysia).
JS7, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/22/15, paras 116.108; 116.110; 116.111.

JS19, p. 5. See also STP, p. 2.
JS2, pp. 5-8. See also JS15, p. 1; CS, pp. 3-4; FLD, p. 2; IHRC-OU, pp. 1-3; AI, p. 3; PSG,
p. 4; JS12, p. 4.
JS18, p. 5-7. See also PSG, p. 4.
JS12, p. 9.
JS2, pp. 1-4. See also AI, p. 2; IHRC-OU, p. 2; STP, p. 7.
JS18, pp. 3-4.
PSG, p. 4.
STP, p. 3.
JS18, pp. 1-3. See also IHRC-OU, p. 3. JS19, p. 3.
JS15, pp. 4-5; JS2 (pp. 8-11) See also STP, p. 2.
STP, p. 3. See also JS15, pp. 2-3.
JS15, pp. 2-3.
CEDEMUNEP, pp. 2-3.
CEDEMUNEP, pp. 4-5.
JS16, pp. 7-8.
JS16 (pp. 5-6) refiriéndose a las recomendaciones A/HRC/22/15 116.87 (Bangladesh); 116.81
(Brazil); 116.82 (Chile); 116.84 (Morocco); 116.89 (Venezuela, Bolivarian Republic of).
JS16, pp. 10-12. In relation to recommendations A/HRC/22/15 116.22 (Nicaragua); 116.27
(Argentina); 116.28 (Venezuela, Bolivarian Republic of); 116.29 (Brazil); 116.30 (Romania); 116.51
(United States of America); 116.52 (Belgium); 116.98 (Mexico).
JS19, p. 13.
CEJIL, pp. 3-4.
CEJIL, pp. 2-5.
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