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جتميع بشأن بليز
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااامير والتقري اار جمي ااع للمضلوم ااار ال اوارو ه تق ااارير هي ااار ا ضاه اادار
واإلجاراتار اصا ا و مهااا ماان و اااح ا م ا ا تةااد ار اليفاال  ،وهااو مقااد ه ا ي مااوج
تقيداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لمارر

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
( )٢ ( )١
اإلنسان
 -٢فيم ااا يتضل ااح ابلتو ااي ار اليف اال اليف اااور ع اان ااولا ا الثانيا ا م اان االس ااتضرال ال اادوري
الشامي( ،)3الحظ فريح ا م ا تةد القطري أن بليا ادقيف ه عاا  ٢٠١٥علاى الضداد الادو
اص اااحل ابحلق ااوق االقتيف اااوي واالجتماعي ا والثقافي ا ()4ر والح ااظ أيض ااً أن بلي ا اادقيف ه السا ا
نفسدا على الربوتوكاو االتتيااري التفاقيا م اهضا التضاذيه و امر مان عاروة ا ضاملا أو الضقوبا
القاسي أو الالإنساني أو ا دي  ،ووقضيف ه عا  ٢٠١٦اتفاقي ا م ا تةد افة الفساو()٥ر
 -3وأفاااور مفوعااي ا م ا ا تةااد السااامي لش ا ون الالج اا( (مفوعااي ا ون الالج اا()
أبن بلي انضميف ه عا  ٢٠١٥إىل اتفاقي تفض حااالر انضادا اا ساي لضاا  ،١9٦١وأهناا
طرف ه مضظ اليف وك الدولي ا ترى حلقوق اإلنسان()٦ر
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 -4وه عااا  ،٢٠١4أقاادميف اللة ا ا ض ي ا حماي ا حقااوق يااع الضمااا ا داااجرين وأف اراو
أس ااره عل ااى وع ااو بليا ا إىل التيف ااديح عل ااى اتفاقيا ا دي ااد ا س ااتوار ال اادنيا ل ج ااور١97٠ ،
(رق )١3١؛ واتفاقي السالم واليفة ه الب اات( ١9٨٨ ،رقا )١٦7؛ واتفاقيا وكااالر االساتمدا
اصا ا ( ١977 ،رق ا )١٨١؛ واتفاقي ا الضمااي الالاااح للضمااا ا ا لي(( ٢٠١١ ،رق ا )١٨9؛
واتفاقي الضما ا داجرين (أح ا ت ميلي )( ١97٥ ،رق  )١43ظم الضمي الدولي ()7ر
 -٥و ا ااةضيف اللة ا ا نفسا اادا بلي ا ا علا ااى ال ظا اار ه إ ا اادار اإلعالنا اا( ا يفا ااوحل عليدما ااا ه
ا اوت(  7٦و 77من االتفاقي الدولي حلماي حقوق ياع الضماا ا دااجرين وأفاراو أساره لالعا اف
ابتتيفاحل اللة ه تلقي البال ار ا قدم من الدو ا طراف وا فراو وال ظر فيدا()٨ر
 -٦واعتااربر اللة ا أن عااد وفااات بلي ا ابلت امالااا بتقاادب التقااارير دوجااه االتفاقي ا الدولي ا
حلماي ا حقااوق يااع الضمااا ا داااجرين وأف اراو أسااره يش ا ي انتداك ااً للماااو  73ماان االتفاقي ا ر
و اارعيف ه اسااتضرال ت فيااذ االتفاقيا ه بليا وون وجااوو تقرياار ووون حضااور وفااد ،وطلباايف إىل
بلي كفال ت فيذ التو يار ،مع إ راك م ظمار اجملتمع ا دين على حنو أوثح()9ر
 -7و ك اار الفري ااح القط ااري أن مس ااال تيف اافي ت ا اراك التق ااارير ا ت اااتر تق ااد دا إىل هي ا ااار
ا ضاهدار ال ت ا تش ي داً لبلي  ،وأ ار إىل استمرار وع ا م ا تةد ه هذا اليفدو()١٠ر
 -٨والحااظ الفريااح القطااري أن بلي ا ع توجااو وعااو مفتوح ا إىل ا لفاا( بااوالار ه إطااار
اإلجراتار اصا ()١١ر ومع التسلي دتابضا احل وما للا ار الام قامايف قاا ا قارر اصا ا ا ض يا
ابالجار اب ماحل ،ال سيما ال ساات وا طفاا  ،أو اى الفرياح القطاري بليا ابالساتفاو بشا ي
أفضي من آليار اإلجراتار اصا ه ب ات القدر على مضاا القضاا والتةدار ال ا ()١٢ر
 -9وبلي مشمول اب ته اإلقليمي مري ا الوسطى التابع فوعي ا م ا تةاد الساامي
حلقوق اإلنسان (مفوعي حقوق اإلنسان)ر وقد عملايف مفوعاي حقاوق اإلنساان ماع بليا علاى
التيفااديح علااى اليفا وك الدوليا حلقااوق اإلنسااان ،وقاادميف الاادع للةدااار الفاعلا ار اليفاال
من أجي تض ي مشاركتدا مع هي ار ا ضاهادار واالساتضرال الادوري الشاامي وا لفا( باوالار
ه إطار اإلجراتار اصا ()١3ر

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١4

 -١٠حثاايف اللة ا ا ض ي ا حماي ا حقااوق ي ااع الضمااا ا د اااجرين وأف اراو أس ااره بلي ا عل ااى
التاكااد ماان أن قواني دااا وسياسااالا الوط ي ا متواام ا مااع أح ااا االتفاقي ا الدولي ا حلماي ا حقااوق
يع الضما ا داجرين وأفاراو أساره  ،و مهاا مان ا ضاهادار الدوليا حلقاوق اإلنساان()١٥ر و كار
الفريح القطري أن بلي رز تقدما ه جضي القوان( الوط ي متوافق مع ا ضاهدار الدولي ()١٦ر
 -١١وأفاو الفريح القطري أبن بلي ال متلك م سس وط ي حلقوق اإلنساان متشاياً ماع ا بااو
ا تضلق درك ا سسار الوط ي لتض ي ومحاي حقوق اإلنسان (مباو ابريس)ر والحاظ أن أما(
ا ظاع يفتقر إىل سلط إ دار الضقوابر علاى انتداكاار حقاوق اإلنساان الام يتو اي إليداا فيماا
جيريااو ماان قيقااار ،أو باادت إجاراتار قانونيا ابسا الضااةاا ،وأن م تااه أماا( ا ظاااع ال لااك
الضدو ال اه من ا وظف( القاور على إجرات ر د م تظ حلقوق اإلنسان()١7ر
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 -١٢وأعربيف اللة ا ض يا حمايا حقاوق ياع الضماا ا دااجرين وأفاراو أساره عان قلقداا إزات
مضايم االتتيار وإجراتار الفيفي من الضمي فيما يتضلح أبم( ا ظاعر وأعربيف أيضاً عن قلقداا ن
ق ااانون أم اا( ا ظ اااع ال يتض اامن والي ا ااامل فيم ااا يتضل ااح حق ااوق الضم ااا ا د اااجرين ،وأن إم ااان
السلط الت فيذيا التادقيح ه أي وقايف ه التةقيقاار الام جيريداا أما( ا ظااع ،وأن اإلجاراتار الام
تتم ااذها قا اوار ال اادفاو ه بليا ا أو ال اام الض ااع لق ااانون ال اادفاو ال اان إتض اااعدا للتةقي ااح()١٨ر
وأو اايف ا ق اارر اصا ا ا ض يا ا ابالج ااار اب ااماحل أبن ت ش ااة بليا ا وون إبط ااات م سس ا وط يا ا
حلقوق اإلنسان متتثي باو ابريس ،وت ووها اب وارو الالزم للضمي بفضالي واستقاللي ()١9ر

رابعا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -١املساواة و دم التمييز

()٢٠

 -١3فيمااا يتضلااح ابلتو اايار ار اليفاال اليفاااور عاان ااولا الثانيا ماان االسااتضرال الاادوري
الشااامي( ،)٢١كاار الفريااح القط ااري أن بلي ا ع تتمااذ أي ا إج اراتار راجض ا الدسااتور أو إل اادار
تشا اريضار اادو للتيف اادي للتمييا ا ع ااد ف ااار تلفا ا ر وأف اااو أبن احمل ما ا الضلي ااا ح م اايف ه
عاا  ٢٠١٦أبنااو ال اان اسااتمدا ا اااو  ٥3ماان القاانون اا ااااي لتةاارب ال شاااني اا سااي باا(
ابلغ( م اعي( ه تيفو ي م ازهل ()٢٢ر
 -٢التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢3

 -١4الحاظ الفرياح القطااري أن بليا وقضايف ه عااا  ٢٠١٦اتفااق ابرياس بشااان تغام ا ااا ،
وأعدر اس اتيةي لتغم ا ا والت يف مضو مان أجاي تض يا جملاس تغام ا اا  ،وأنشاار آلياار
من أجي اإلوار الفضال للمماطر ا ق ن بتغم ا ا ()٢4ر

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

()٢٥

 -١٥فيمااا يتضلااح ابلتو ااي ار اليفاال اليفاااور عاان ااول ا الثاني ا ماان االسااتضرال الاادوري
الشا ااامي( ،)٢٦كا اار الفريا ااح القطا ااري أن بلي ا ا توا ا ااي با ااذ جدووها ااا الرامي ا ا إىل مضاا ا ا مسا ااال
االسااتمدا ا فاارني للقااو ماان جانااه ا ااوظف( ا لفاا( إنفااا الق اوان( ،وعاامان قاادر أكاارب ماان
ا ساااتل حيثمااا وجاادر اوعاااتار إسااات الساالوكر والحااظ ه هااذا اليفاادو أن بلي ا أنشااار ه
عا  ٢٠١٥مر د اار ه بلي الذي يتيح س( تتبع أمناني اار داا ه لاك احلااالر الام
حدثيف فيداا مشاارك مان جاناه ماوظفي إنفاا القاانون ،وبادأر ااداوو الراميا إىل ت فياذ اتفاقيا
ا ما ا تةااد افةا الفسااو()٢7ر وه عااا  ،٢٠١٨طلباايف اللة ا ا ض يا حقااوق اإلنسااان إىل
بلي التضليح على التقارير ا توا ل عن االستمدا ا فرني للقو وا سلة ال اري من جاناه أفاراو
الش اارط وقا اوار ا م اان ،د ااا ه ل ااك ع ااد القيف اار ،ض ااا أوى إىل الوف ااا ه بض ااض احل اااالر()٢٨ر
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و ااةضيف م ظما ا ا ما ا ا تة ااد لل بيا ا والضلا ا والثقافا ا (اليونسا ا و) بليا ا عل ااى توس اايع نط اااق
التدريه احلا ه جما حقوق اإلنسان ليشمي يع ا وظف( ا لف( إنفا القانون()٢9ر
 -١٦وأو ايف اللة ا الفرعيا اع التضااذيه و اامر ماان عاروة ا ضاملا أو الضقوبا القاسااي أو
الالإنساني أو ا دي أبن ت شة بلي هي وقااي وط ي ه أقرة وقيف ض ن ،ماع التاكاد مان أهناا
تضمي بيفور مستقل وأهنا م وو اب وارو ال افي وأهنا م لف إجارات زارار مفاج ا إىل ا مااكن
الم يوجد فيدا أ ماحل رومون من حريتد ()3٠ر وقد الفريح القطري تو يار ضاثل ()3١ر
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()3٢

 -١7فيمااا يتضلااح ابلتو ااي ار اليفاال اليفاااور عاان ااول ا الثاني ا ماان االسااتضرال الاادوري
الش ااامي( ، )33س اال الفري ااح القط ااري دش ااارك ضثل ااي الس االط القض ااااي ه أنش ااط ب ااات الق اادرار
اإلقليمي  ،ول و الحظ عاد وجاوو بار مو موحاد جااري ت فياذر لت ميا ا داارار ا د يا ه جماا
حقوق اإلنسان للقضا أو احملام(()34ر و ةضيف اليونس و بلي على توسايع نطااق التادريه ه
جما حقوق اإلنسان ا قد إىل قوار ا من الضا ليشمي ا ستشارين والقضا واحملام(()3٥ر
 -١٨وأعرباايف اللة ا ا ض ي ا حماي ا حقااوق يااع الضمااا ا داااجرين وأف اراو أسااره عاان قلقدااا إزات
دووي و و الضما ا داجرين إىل الضدال  ،بيفرف ال ظر عن وعضد كمدااجرين ،بسابه افتقااره
إىل الوعي بسبي االنتيفاف اإلواري والقضااي ا تاح هل  ،فضالً عن عقبار أترى ،مثي التاتر
ه إقام الضد الذي يض ى إىل نقص ال فات ه إوار القضاا وسةالر احملاك احمللي ()3٦ر
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 -١9ك اارر اليونسا ا و أن وس ااتور بليا ا يضا ا ف حريا ا التضب اام ،ول د ااا الحظ اايف أن ق ااانون
القا ااذف والتشا اادم جيا اار التشا اادم والقا ااذف ه وسا اااات اإلعا ااال ا طبوع ا ا واإل اعي ا ا ر وأو ا اايف
اليونس و بلي ب و اليفف اارمي عن التشدم وإوراجو ه قانون مدين وفقاً للمضايم الدولي ()37ر
 -٢٠وأفاور اليونس و أبهنا ع تسةي م ذ عا  ٢٠٠٨أي حاالر لقتي اليفةفي( ه بلي ()3٨ر
 -٢١والحظيف اليونس و أن الوزير ا سا و عان الباإل اإل اعاي هاو الاذي يضا( أعضاات هي ا
اإل اع ا ه بلي ا  ،وهااي اهلي ا الريتي ا الاام ت ا ظ ا سااااي ا تضلق ا ابلبااإل اإل اعااي ،و ااةضيف بلي ا
على تقيي نظا التضي( عما ً الستقال هذر اهلي ()39ر
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()4٠

 -٢٢فيمااا يتضلااح ابلتو ااي ار اليفاال اليفاااور عاان ااول ا الثاني ا ماان االسااتضرال الاادوري
الشامي( ،)4١كر الفريح القطري أن بلي عا زر تادابم م افةا االجاار اب اماحل بطارق م داا
ت ق اايح ع ااا  ٢٠١3لق ااانون (حظ اار) االج ااار اب ااماحل ،واعتم اااو ق ااانون (حظ اار) االس ااتغال
ارال جاريا وتضااديي القااانون اا ااااير والحااظ مااع لااك أنااو ال تا ا ه اااك
اا سااي ل طفااا
اادار ،مثااي عااد وجااوو بياا ر كافيا لتقيااي نطاااق ا شا ل  ،فضاالً عاان وجااوو فساااو ه آليا
االستةاب رال احلماي وأوجو قيفور ه آلي ا راقب واإلنفا ()4٢ر
 -٢3وأعرباايف اللة ا ا ض ي ا حماي ا حقااوق يااع الضمااا ا داااجرين وأفاراو أسااره عاان قلقدااا
إزات الض اادو القلي ااي م اان اإلوا ر ابالج ااار ال اام أس اافرر ع د ااا مقاع ااا جةا ا دوج ااه التشا اريع
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اادي ااد ،واإلتف اااق ه دي ااد هويا ا الض ااةاا كم ااا ي بغ ااي ،ونق ااص وع ااي ا سا ا ول( احل ااومي(
وفدمدا لت ااو االجااار ،وانتشاار السااياح اا ساي ه البلااد()43ر أو ايف اللة ا  ،ه لا أمااور،
أبن قااح بلي ا ه يااع أعمااا االجااار اب ااماحل وأن تالحااح مرت بيدااا وتضاااقبد  ،وأن تض ا ز
اإلجراتار القاام لتةديد هويتد  ،فضالً عن تدريه ا س ول( ا ض ي( وب ات قدرال ()44ر
 -٢4وأو يف مفوعي ون الالج ( أبن تدمو بلي هنةاً مراعياً حلمايا الضاةاا احملتملا(
لالجار اب ماحل  -وال سيما الضةاا من مشا أمري ا الوسطى  -من تال كفال احليفو
على الدع ال فسي وال شف عان احتياجاار احلمايا  ،وأعاافيف أناو إ ا ماا أعارة الضاةاا عان
توفد من الضوو إىل بلداهن ا لي  ،في بغي أن يسمح هل ابلو و إىل نظا اللةوت()4٥ر
 -٢٥وأو يف ا قرر اصا ا ض ي ابالجار ابلبشر أبن تض ز بلي ال ظا احلا امع البيا ر
عن االجار اب اماحل()4٦ر وأو ايف أيضااً أبن ت ثاف بليا ااداوو الراميا إىل زاو الاوعي با(
عاما السا ان يميااع أ ا ا االجاار اب ااماحل ،وأن توساع نطااق احلمااالر اإلعالميا الضاما
ه قطاو السياح ع السياح اا سي ()47ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
 -٢٦الحظ الفريح القطري أن بلي أعاور ه عا  ٢٠١٦إنشات اجمللس االستشااري للضماي
وعداادر إليااو ابإل اراف علااى اإل ااالحار السياساااتي والتش اريضي اضااي ق اوان( الضمااي متوافق ا
متاماً مع االلت امار الدولي ()4٨ر
 -٢7وأعاور ا اصربات ا ض ي بتطبياح االتفاقياار والتو ايار التابضا ظما الضماي الدوليا
ه عااا  ٢٠١7أتكيااد التضليقااار الاام أب اادلا ه عااا  ٢٠١١ابعتبااار أح ااا قااانون ال ق اااابر
الضمالي  ،الذي يتيح فرل ج اتار تشامي الضماي القساري كضقوبا علاى انتداكاار االنضاباني ه
الضمي أو ا شارك ه اإلعاراابر ،أح اماا ام متوافقا ماع اتفاقيا إلغاات الضماي اااربي١9٥7 ،
(رق )49()١٠٥ر
 -٢٨وأعاور ا تربات م ظم الضمي الدولي أتكياد ماا قدمتاو ه ابو ا مار مان تضليقاار
ه ع ااا  ٢٠١٢تفي ااد فيد ااا أبن اإل ااار الا اوارو ه ق ااانون ا س اااوا ه ا ج اار لض ااا  ٢٠٠3إىل
"ا جر ا تساوي عن الضمي ا تساوي" أعيح نطاقاً من مبدأ اتفاقي ا ساوا ه ا جور١9٥١ ،
(رق ا  ،)١٠٠وأن ا اااو  )١(٢ماان القااانون تقتيفاار علااى ا عمااا الاام تشاامي ا دااا والشااروني
وا هالر وا دارار واادوو ا ماثل وما إىل لك وال تشمي مفدو "القيم ا تساوي "()٥٠ر
 -٢9وأعاور ا تربات م ظما الضماي الدوليا أتكياد ماا أبدتاو مان تضليقاار ه ابو ا مار
ه عااا  ٢٠١٢تفيااد أبن قااانون الضمااي (ا ضااد ) لضااا  ٢٠١١ال يااوفر احلماي ا إال ماان الفيفااي
التضسفي أو التاويه على أساس بضض أسباة التمييا  ،وطلبايف إىل احل وما أن تتماذ تطاوار
لتوس اايع نط اااق احلمايا ا ليش اامي ي ااع جوان ااه الضمالا ا وا د اان ،د ااا ه ل ااك إم انيا ا الو ااو ،
والشروني وا ح ا  ،و م لك()٥١ر
 -3٠وأعاور ا تربات م ظما الضماي الدوليا أتكياد ماا أبدتاو مان تضليقاار ه ابو ا مار
ه ع ااا  ٢٠١١تفي ااد فيد ااا أبن ااو ي بغ ااي اإلسا اراو إع اااو ال ظ اار ه مرس ااو االتتيف اااحل اا ا ااي
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(اا اراا ) الااذي ي شااة الت ام ااً قانوني ااً ابإلنفاااق علااى ال ا فس ابلضمااي ه ياااة الوسااااي ا تاارى
ويضاقااه اإلتااال ا تضمااد قااذا االلت ا ا  ،و لااك ماان أجااي مواتم ا التش اريضار مااع اتفاقي ا الضمااي
ااربي( ١93٠ ،رق )٥٢()٢9ر
 -3١وأعاور ا تربات م ظما الضماي الدوليا أتكياد ماا أبدتاو مان تضليقاار ه ابو ا مار
ه عا  ٢٠١٢تطله فيدا إىل بلي االا تدابم دو لتض ي ا ساوا ب( الضما من أ اي ا ااا
ومن ا قليار ا ترى ه البلد()٥3ر
 -٢احلق يف مستوى معيشي الئق

()٥4

 -3٢أثىن الفريح القطري على بليا اا تبذلاو مان جداوو للتضبام عان أهاداف الت ميا ا ساتدام
ه اسا اتيةي ال مااو والت ميا ا سااتدام للفا )٥٥(٢٠١9-٢٠١٦ر بياد أنااو أ اار إىل قلا ا اوارو
ا تاحا ا وا اال ت في ااذ االسا ا اتيةي  ،واحلاجا ا إىل إع اافات الط ااابع احملل ااي عل ااى أه ااداف الت ميا ا
ا ستدام عما ً ن ييفبح قيح ا هداف والغاار الوط ي مسضى وط ياً()٥٦ر
 -33وفيما يتضلح ابلتو يار ار اليفال اليفااور عان ااولا الثانيا مان االساتضرال الادوري
الشامي( ،)٥7أ ار الفريح القطري إىل أن ا سح الض قووي اصامس ا تضدو ا ارار الاذي أجاري
ه عااا  ٢٠١٦أظداار بضااض التةساان ه مسااتوى ا ضيش ا عاان طريااح زاو فاارحل احليفااو علااى
ا يار اليفاحل للشرة واليفرف اليفةي()٥٨ر
 -٣احلق يف الصحة

()٥9

 -34كر الفريح القطري أن بلي ت فذ عدواً من ا بااورار ،مثاي اصطا االسا اتيةي اليفاةي
الوط ي للف  ٢٠٢4-٢٠١4وهنو ب ار إييفا اصدمار اليفةي ا ت امل  ،اللذين يغمان
ااور تركيا الرعايا اليفااةي ماان منااو ج للرعايا موجااو اب اارل إىل منااو ج يتمةااور حااو اإلنسااانر
والح ااظ أن بليا ا وقض اايف ه ع ااا  ٢٠١4اسا ا اتيةي لتضم ااي احليف ااو عل ااى اص اادمار اليف ااةي
والتغطي اليفةي الشامل  ،وحس يف إم اني احليفو على الرعاي اليفةي ا ولي ()٦٠ر
 -3٥والحظيف اليونس و أن االفتقار إىل ا ضلومار عان تادمار اليفاة اا ساي واإلةابيا
ثي مش ل سااد  ،وخبا ه اجملتمضاار الريفيا  ،وأن ا ادارس الدي يا ظار ا اقشاار ا تضلقا
ابليفاة اا سااي واإلةابيا أو تقياادهار و ااةضيف بليا علااى كفالا تااوفم ال بيا اليفااةي اا سااي
واإلةابي  ،وال سايما ه اجملتمضاار الريفيا  ،وزاو ماا تبذلاو مان جداوو لتة اه تسارة ا راهقاار
احلوامااي ماان ا درس ا ()٦١ر والحااظ الفريااح القطااري أيض ااً احلاج ا إىل إجياااو هناُاو اادو ا هااداف
لتق اادب ا ضلوم ااار ع اان اليف ااة اا س ااي واإلةابيا ا جملتمض ااار السا ا ان ا االي( ،وزاو ف اارحل
احليفو على اصدمار على اليفضيد احمللي()٦٢ر
 -3٦واع ف اايف اليونسا ا و اباد ااوو ال اام ب ااذلتدا بليا ا بش ااان التثقي ااف بف ااموس نق ااص ا اعا ا
البشري /اإليدز وا مرال ا قولا ابالتيفاا اا ساي ،ل داا ال تا ا تشاضر ابلقلاح الرتفااو مضاد
اإل اب بش ي تاحل عمن الذين ت اوح أعماره ب(  ٢٠و ٢4عاما وب( ٦٠و ٦4عاما من
اإل ث ،ضااا يساالت الضااوت علااى أايا االسا اتيةيار الوقاايا ا وجدا حنااو الشااباة وحنااو ال سااات
بضد انقضات س وار اصيفوب ()٦3ر
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 -37ورأى الفريااح القطااري أن ا سااااي اليفااةي ا تاارى ال ا ا تتمثااي ه اسااتةاابر ال ظااا
اليفةي لل وارث واحتياجاار اليفاة الضقليا ال ا ا عان التضارل لليفادمار ال فساي والض افر
والحظ ه هذا اليفدو أن احلاج إىل تدمار اليفة الضقلي تفوق ا وارو واصربار ا تاح ()٦4ر
 -٤احلق يف التعليم

()٦٥

 -3٨مااع مالحظا أن قااانون التضلااي والتاادريه يا ص علااى ا تابضا اإلل اميا للدراسا فيمااا باا(
اصامسا والرابضا عشاار ماان الضماار ويتضاامن أح امااا بشااان ا ساااوا باا( اا ساا( وعااد التمييا ،
تشااضر اليونس ا و ابلقلااح إزات عااد وجااوو عاامان وس اتوري اريح للةااح ه التضلااي ر و كاارر أنااو
ي بغي تشةيع بلي على كفال اإلنفا الفضا للةح ه التضلي من تال ا ح ا الدستوري ()٦٦ر
 -39و ك اارر اليونسا ا و أن بليا ا اال ااذر إجا اراتار فيم ااا يتضل ااح ابحليف ااو عل ااى التضل ااي ه
جمااالر مان بي داا قياح تضماي التضلاي االبتادااي وتفاض مساتوى التسارةر والحظايف ماع لاك
أنو على الر من أن نسب االلتةاق اليفاه اب دارس االبتداايا ه عاا  ٢٠١٥بلغايف 9٦.١4
ه ا ااا ا  ،فق ااد الف ااض مض ااد االلتة اااق عل ااى مس ااتوى التضل ااي الث ااانوي إىل  ٦9.٥١ه ا ااا ا ر
و ةضيف بلي على موا ال إعاداو الاربامو الراميا إىل عامان تضماي التضلاي االبتادااي ،واحلاد مان
مضاادالر التساارة والرسااوة()٦7ر وأو ااى الفريااح القطااري أيضااً ابلتوسااع ه ت فيااذ باار مو أنشااط
ما بضد الدوا ا درسي ه ا اطح احلضري من أجي عضاف ا وات الدراسي من ا طفا ()٦٨ر
 -4٠وفيمااا يتضلااح ابلتو ااي ار اليفاال اليفاااور عاان ااول ا الثاني ا ماان االسااتضرال الاادوري
الشامي( ،)٦9الحظ الفريح القطري أن بلي ت اوليف ج اياً مسال توفم حقاوق اإلنساان كمااو ه
ا اااهو التضليمي ا ا إوراج الت اادريه عل ااى اتفاقي ا ا حق ااوق الطف ااي ه التضل ااي االبت اادااي والثا ااانوي
والضااا ر بيااد أنااو كاار أنااو ال ت ا ا ه اااك اادار بساابه عااد توحيااد م اااهو ا اادارس الدي ي ا
ا ملوك ا للقط اااو اص اااحل ،و اادو عل ااى ع اارور إوراج جوان ااه أت اارى م اان حق ااوق اإلنس ااان مث ااي
ا ضااايم اا ساااني  ،وعمااي ا طفااا  ،والتضاارل للض ااف ،بو اافدا ماان قضاااا حقااوق اإلنسااان الاام
ت ثر على ا طفا ()7٠ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()7١

 -4١كر الفريح القطري أن عدو ا مثالر علاى اليفاضيدين الاوطا واحمللاي ع يرتفاع ،والحاظ
وجوو مق ح دشاريع تضاديالر علاى قاانون متثياي الشاضه قاد يا ص علاى اليفايص حيفا لتمثياي
ا رأ ه اامضي الوط ي نسبتدا  33ه ا اا ر و كر أن ا ق ح ي تظر وروو تضليمار من الاوزارار
ار اليفل قبي تقد و إىل الرب ان ،وسلت الضوت على احلاج إىل حشد الدع لو()7٢ر
 -4٢وسل الفريح القطري ابادوو الم تبذهلا بلي افة الض ف عد ا ارأ ر بياد أناو الحاظ
أن الض ف ا ال ي ا ثي مش ل  ،وأنو ع جير أبداً ت فيذ سةي مرت يب اااراا اا ساي الاذي
ي ا ا ا ص علي ا ااو الق ا ااانون()73ر وأف ا اااور اليونس ا ا ا و أبن بلي ا ا ا أورج ا اايف ا س ا اااوا ب ا اا( اا س ا اا( ه
اس ا اتيةيتدا لل مااو والت مي ا ا سااتدام  ،ول اان مااا ماان ب ارامو اادو افة ا الض ااف عااد ا ارأ
جرر م اقشتدا ه هذا السياق()74ر
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 -٢األطفال

()7٥

 -43الحظ الفريح القطري أن بلي وسضيف نطاق بر جمدا لتسةيي الاوالوار ،ول ان ال تا ا
ه اااك ثغارار ه نطاااق تغطيا تسااةيي الااوالوار()7٦ر وظلاايف اللة ا ا ض يا حمايا حقااوق يااع
الضما ا داجرين وأفراو أسره تضرة عن قلقدا إزات التةدار ا ساتمر ه الو او إىل تساةيي
الوالوار ،دا ه لك تلاك الام يواجدداا أطفاا ا دااجرين ام ال ظاامي( ،وال سايما ه ا ااطح
الريفي ا ر وأو اايف بلي ا ابال ااا تط اوار اض ااي تس ااةيي ال ااوالوار أكث اار كف ااات وت ااوفم ااداوار
الوالو اميع ا طفا ا ولووين ه البلد()77ر
 -44وفيمااا يتضلااح ابلتو ااي ار اليفاال اليفاااور عاان ااول ا الثاني ا ماان االسااتضرال الاادوري
الشاامي( ،)7٨أفاااو الفريااح القطاري بضاد وجااوو تشاريع جديااد قيااد ال ظار فيمااا يتضلااح حظاار الضقوبا
البدني ه ا از ()79ر
 -4٥وفيما يتضلح بقضات ا حاداث ،الحاظ الفرياح القطاري أن بليا أحارزر بضاض التقاد ه
إوم اااج االلت ام ااار الدوليا ا ه التش ا اريضار والسياس ااار ،ل ااو أ ااار إىل ب ااتت وت اام اإل ااالح
التشريضي ه هذا اليفدور وأكد أيضاً أنو ال ت ا ه اك ادار تطام  ،مثاي احلابس االحتيااطي
لف ار طويل ه جاراا ظااهر احلاا  ،ونقاص التمثياي القاانوين ل طفاا  ،وا طفاا الاذين تيفادر
ه حقد ا ا أح ا ااا ابلسا ااةن ا با ااد عا اان ج ا اراا ارت بوها ااا بيفا اافتد قيف ا اراً ،وا طفا ااا ا تدما اا(
ابال اك مع كبار ه ارت اة جراا أبسلة ري والذين يواجدون أح اما إل امي ابلسةن()٨٠ر
 -4٦وسل الفريح القطري اب باورار احل ومي الرامي إىل القضات على عمي ا طفاا  ،داا ه
لااك إعاااو إنشااات اللة ا ا ض ي ا بضمااي ا طفااا ه عااا  ،٢٠١7ول ااو الحااظ أن التةاادار
ال تا ا قاام ا  ،وال ساايما فيمااا يتضلااح اب ضااايم الثقافي ا والتقليدي ا ه ا ا ارو وا سسااار التةاري ا
الام تااديرها ا ساارر وأو اى با او الت ساايح با( إوار الضمااي وإوار اصاادمار اإلنسااني ماان أجااي
التيفدي لتلك ا ضايم الثقافي ()٨١ر
 -47وأو اايف اللة ا ا ض يا حمايا حقااوق يااع الضمااا ا داااجرين وأفاراو أسااره أبن ت فااي
بلي ا احلظاار التااا علااى تضياا( وتوظيااف يااع ا طفااا وون الرابض ا عشاار ماان الضماار ،وت ثيااف
اادوو الرامي إىل م افة عمي ا طفا ا داجرين ،ومضاعف اادوو الراميا إىل محايا ا طفاا
الذين تقي أعماره عن  ١٨عاماً من أسوأ أ ا عمي ا طفا ()٨٢ر
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة

()٨3

 -4٨أ ااار الفريااح القطااري إىل أن بليا ع تضتمااد تشاريضار واتم ا القاوان( احمللي ا مااع اتفاقي ا
حقوق ا ماحل وي اإلعاق ()٨4ر
 -49والحااظ الفري ااح القط ااري أن بلي ا توا ااي ت في ااذ سياس ا التضل ااي الش ااامي ل طف ااا
اإلعاق  ،وأهنا سن فرحل الو و إىل ا رافح ا درسي ()٨٥ر
 -٤األقليات والشعوب األصلية

وي

()٨٦

 -٥٠حثيف ا قرر اصا ا ض يا حقاوق الشاضوة ا الي بليا ه عاا  ٢٠١٥علاى عامان
اح ا حقوق ضه ا اا ه عد التميي وا ل ي التقليدي ر و دور على أن للشضوة ا الي
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احلح ه استمدا ا راعي وا قالي وا وارو الم وزها ح ا ا ل يا التقليديا واحلاح ه تطويرهاا
والساايطر عليدااا ،وحثاايف احل وم ا علااى إقام ا ح اوار مااع زعمااات ا اااا وم اقش ا ا سااااي الضالق ا ،
دا فيدا حال حياز ا راعي لشضه ا اا ،بروح من الشراك واالح ا ا تباو ()٨7ر
م ا الض ااد ال اريبي ا ابالع ا اف
 -٥١وأف اااو الفري ااح القط ااري أبن ااو عل ااى ال اار م اان ح ا
ابحلقااوق الضرفيا للماااا ه مل يا أراعاايد  ،فاانن بليا ع تساان قاوان( تقتضااي التشاااور ا ساابح مااع
الشضوة ا لي بشان ا سااي الم ت ثر عليد ()٨٨ر
 -٥املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()٨9

 -٥٢مع مالحظ أن مبدأ عد التمييا م ارس ه وساتور عاا  ،١9٨١ال يا ا القلاح الباال
يسااور اللة ا ا ض يا حمايا حقاوق ياع الضماا ا داااجرين وأفاراو أساره إزات ا ح اا التميي يا
لقااانون اهلةاار لضااا  ٢٠٠٠فيمااا يتضلااح ابلرعاااا ا جانااهر وأعرباايف اللة ا بيفااف تا ا عاان
قلقدا نو ان رفاض وتاو الضاماي ا دااجر وا طفاا ا ضيلا( وون الساوسا عشار مان الضمار
سباة متيي ي تشمي احلال اليفةي أو الطبي  ،بيفرف ال ظر عما إ ا كان ه اك لديد أو تطر
علااى اليفااة الضام ا ؛ واإلعاق ا البدني ا أو ال فسااي  -االجتماعي ا  ،إ ا اعتاارب أن ماان احملتمااي أن
تيفبح عب ا على ا موا الضام ؛ فضالً عن ا ثلي( وا شتغل( ابا س وا اماحل الاذين يضاانون
ماان ا مارال الساااري  ،دااا فيدااا فااموس نقااص ا اع ا البشاري /اإليدزر وأعرباايف اللة ا أيض ااً عاان
قلقدااا ن القااانون ّ اان مااوظفي اهلةاار ماان مطالب ا أي عامااي مداااجر ير ااه ه وتااو البلااد
ابصضوو لفةص طيب قاا على هذر ا سس التميي ي ()9٠ر وحثايف اللة ا بليا علاى إلغاات ياع
ا ح ااا التميي ي ا ا تضلق ا ب اادتو الضم ااا ا د اااجرين وجض ااي تش اريضالا وضارس ااالا متواام ا م ااع
االتفاقي الدولي حلماي حقوق يع الضما ا داجرين وأفراو أسره ()9١ر
 -٥3وأعربيف اللة ا ض ي حماي حقوق يع الضما ا داجرين وأفراو أسره عن قلقداا الباال
إزات جرب ا داجرين ام ال ظاامي( ،واحتةااز الضماا ا دااجرين إىل جاناه ا ادان( ه ظاي ظاروف
اام إنساااني ووون تقاادب ا ساااعد ا ساسااي  ،واحتةاااز ا طفااا وون ساان الثام ا عشاار وكااذلك
القيفاار اام ا يفااةوب( بساابه ارت اااة ا مالفااار ا ااذكور ه قااانون اهلةاار ر وحثاايف اللة ا بلي ا
َّ
عل ااى أن ت ي ااي م اان تش اريضالا أي ح ا يضت اارب أي حال ا م اان ح اااالر اهلة اار اام ال ظامي ا جر ا ا
ج ااي  ،وأن تضمن أن ي ون االحتةاز اإلواري بسبه اهلةر تدبماً اساتث ااياً فقات ويُتماذ قيفار
فا ا ض ا ا  ،وأن تضتم ااد ت اادابم بديلا ا الحتة اااز الضم ااا ا د اااجرين ،وأن تض اامن حيف ااو الضم ااا
ا داااجرين احملتة ا ين علااى ا ساااعد القانوني ا واصاادمار الق يفاالي واحتةااازه ه ظااروف إنساااني ،
وأن متت ع عن احتةاز ا طفا ا داجرين وطروه على أساس وعضد كمداجرين()9٢ر
 -٥4وأعربيف اللة نفسدا عان قلقداا إزات ا ح اا الاوارو ه قاانون اهلةار لضاا  ٢٠٠٠الام
تسمح ابلطرو ااماعي للمداجرين م ال ظامي( ،وحثيف بليا علاى عامان حاإل كاي حالا والبايف
فيدا على حد  ،وعد ت فيذ الطرو إال ب ات على قرار من السلط ا متيف ووفقاً للقانون()93ر
 -٥٥وأعرباايف اللة ا نفساادا عاان قلقدااا ل ا قص ا ت اوافر ماان البيااا ر اإلحيفااااي الريتي ا عاان
اهلةاار ا يف ا ف حسااه اا ا س والضماار واا سااي والوعااع ماان حيااإل اهلةاار  ،وأو اايف بلي ا أبن
ت شة قاعد بيا ر مرك ي و امل بشان اهلةر ()94ر
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 -٥٦والحظيف مفوعي ون الالج ( أن بلي انضميف ه عاا  ٢٠١7إىل اإلطاار اإلقليماي
الشامي للةماي واحللو  -االستةاب اإلقليمي حلال التشرو ه مشا أمري ا الوسطى()9٥ر
 -٥7وفيمااا يتضلااح ابلتو ااي ار اليفاال اليفاااور عاان ااول ا الثاني ا ماان االسااتضرال الاادوري
الشامي( ،)9٦أث ايف مفوعاي ا ون الالج ا( علاى بليا إلعااو إنشاات جدااز اللةاوت اصااحل قاا،
د ا ااا ه ل ا ااك اللة ا ا ا ا ض يا ا ا بتةدي ا ااد أهلي ا ا ا الالج ا اا( ه عا ا اا  ،٢٠١٥وإوار الالج ا اا( ه
عا  ،٢٠١٦ول دا الحظيف أنو ي بغي هلا ت فياذ عاد تادابم إعاافي ()97ر وأو ايف بليا إجارات
اسااتضرال ااامي لضمليا الباايف ه اللةااوت ،وال ظاار ه اليفاايص ماوارو ماليا وبشاري إعااافي لاادع
إوار الالج ا اا( ما اان أجا ااي زاو ما ااالك موظفيدا ااا والسا ااماح ابلبا اايف ه طلبا ااار اللةا ااوت بسا اارع
أكاارب()9٨ر والحااظ الفريااح القطااري أن عملي ا الباايف ه اللةااوت تسااتغرق وقت ااً طااويالً ،وأن ه اااك
طلبار كثم متاتر  ،ي يد عدو مقدميدا على  3 ٠٠٠مص ،وال ي ا يتض( استضراعدا()99ر
 -٥٨وأو يف مفوعي ا ون الالج ا( بليا أبن تضاد ا ااو  )١(٨مان قاانون الالج ا( مان
أجاي حااذف ا دلا الاام مت اع أي اامص ع يقااد طلااه اللةاوت ه ضااون  ١4يومااا ماان وتولااو
البلااد ماان الو ااو إىل نظااا اللةااوت ،أو إ ا ارت ااي أن ا دل ا ال ت ا ا عااروري  ،أن تااوفر بلي ا ف ا
زم ي ا أطااو لطلااه اللةااوت وإوراج اسااتث اتار واسااض ر وه ضااون لااك ،ي بغااي لبلي ا أن تفساار
ا ااو  )١(٨علااى أهنااا تساامح ابسااتث اتار سااباة وجيد ا ادااار م دااا عااةاا التضااذيه أو
اليفاادمار ال فسااي  ،وا طفااا  ،وعااةاا االجااار اب ااماحل ،وأي مقااد للطلااه واتااي إقلااي
بلي ت ون احتياجاتو إىل اللةوت قد نشار ع دما كان ابلفضي ه بلي ()١٠٠ر
 -٥9والحظيف مفوعاي ا ون الالج ا( أناو ال جماا ن ليفاي ملاتمس اللةاوت علاى تيفاريح
عمي وون إر امو على االنسةاة من عملي اللةوتر وأو ايف بليا دا ح ملتمساي اللةاوت إم انيا
التقااد بطلااه للةيفااو علااى تيف اريح الضمااي حاال يتم اوا ماان اإلنفاااق علااى أنفسااد وأسااره ،
وإ راك ملتمسي اللةوت ه برامو التضلي والتدريه على ا دارار الم ترعاها الدول ()١٠١ر
-٦

دميو اجلنسية
 -٦٠الحظيف مفوعي ون الالج ( أنو على الر من أن بليا طارف ه االتفااقيت( ا تضلقتا(
ابنضاادا اا سااي  ،فاانن اعتماااو تشاريضار واتليا ااامل ترسااي إجارات لتةديااد حاااالر انضاادا اا سااي
من أجي ديد وعمان حقوق ا ماحل عد ي اا سي ومحايتد ال ي ا مضلقاً()١٠٢ر
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