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جتميع بشأن غينيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ام ااع للمضلوم ااا ال اوارو تق ااارير ه ااا اتضاه اادا
واإلجاراتا اصا ا وغريهااا ماائ واأل ا اتم ا اتتاااد ا ال اال  ،وهااو مقااد ش ا ي مااوج
تق داً ابحلد اتق ى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
()2( ،)1
اإلنسان
 -2أو ا اللجن ا اتضن ا حبقااوق اإلنسااان ن تأاادأ غ ن ااا عمل ا االن ااما إىل الربوتوكااو
االخت اااري الثاااين اتلا ا ابلض ااد الاادو اصاااا ابحلقااوق اتدن ا والس اس ا  ،واهلاااوإ إىل إلءااات
عقوب اإلعدا ()3ر
 -3أو جلن حقوق الطفي ن ت ّدق غ ن ا على الربوتوكو االخت اري التفاق حقاوق
الطفي اتتضل إبجرات تقدمي الأالغاا  ،و ن تنظار الت ادي علاى الربوتوكاو االخت ااري التفاق ا
الق ات على مج ع أش ا التم ا داد اتارأ  ،والربوتوكاو االخت ااري اتلاا ابلض اد الادو اصااا
ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماع ا ا والثقاا ا ا واالتفاق ا ا الدول ا ا حلمايا ا مج ااع اتشا ا اا م اائ
االختفات القسري()4ر
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 -4أو ى اري اتم اتتاد ال ُقطري غ ن ا ن ت ّدق غ ن ا على الربوتوكو االخت اري
التفاق مناه التضذيب وغريه مئ دارو اتضاملا أو الضقوبا القاسا أو الالإنساان أو ات نا
والربوتوكو اإلدا اتلاا ابتفاق اا جن ا اتؤرخا  12آ /أغساطس  1949بوانن اعتمااو
شار مم إداا (الربوتوكو الثالث)()5ر
 -5أو ا جلنا حقااوق الطفااي ن تضاّز غ ن ااا تضاو ااا مااع اللجنا الدول ا لل اال ب ات اار
ومااع اتمثل ا اصا ا لألماال الضااا اتضن ا ابتطفااا والن ا اع اتس الّح ،وأن تست و ا سااأي زايو
التضااون ماع منظما اتما اتتااد للطفولا وغريهاا ماائ ال اات التابضا لألما اتتااد سا اق
تنف ذ الربوتوكو االخت اري التفاق حقوق الطفي بونن اشرتاك اتطفا اتنازعا اتسلا ()6ر
 -6الحظ اري اتم اتتاد القطري أن غ ن ا مل تستجب بضد للطلأ ْل اتقدَّمل مئ اتقرر
اصا اتضن حباال اإلعدا خارج نطاق الق ات أو إبجراتا موج أو تضسفاً واتقرر اصاا
اتضين بتض ي احلق ق والضدال واجلرب ودمات عد الت رار ل اير الألد()7ر
 -7متو ا اً مااع التو ا ا ال اال ال اااور عاائ اجلول ا الثان ا لالسااتضرال الاادوري الو اامي(،)8
توا اي مفودا اتما اتتاااد الساام حلقااوق اإلنسااان غ ن ااا وعا احل وما جمااا احلقااوق
االقت اااوي واالجتماع ا والثقاا ا ر ومنااذ عااا  ،2017أجاار اتفودا أحباااً بواانن حقااوق اإلنسااان
س اق أنوط التضديئ ،قاما احل وما علاى إررهاا إبوخاا بضا التاسا نا علاى اإلطاار اتؤسسا
ي ال ل ()9ر

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -8أو اللجن اتضن حبقوق اإلنساان ن خت ا غ ن اا للجنا الوطن ا اتساتقل حلقاوق
ادربل الثاابتل لتم ن اا مائ االداطالع
اإلنسان م ان كاا ا وت ووهاا ااا ي فا مائ اتاونيفل ات َّ
بواليت ا على أكمي وجه ،واقاً للمأاوئ اتتضلق اركا اتؤسساا الوطن ا لتض يا حقاوق اإلنساان
و ايت ااا (مأاااوئ ابريااس)ر وينأء ا أي ااً أن تنظاار تقاادمي طلااب اعتماااو إىل اللجن ا الفرع ا للتاااال
الضااات للمؤسسااا الوطن ا حلقااوق اإلنسااان و إ كااات وع ا الس ا ان( )11بوالي ا هااذه اتؤسس ا
واااا تؤويااه ماائ عمااير وأو ااى اري ا اتم ا اتتاااد ال ُقطااري ن تض ا ّد غ ن ااا القااانون اتتضل ا ابتؤسس ا
الوطن اتستقل حلقوق اإلنسان ،واقااً تأااوئ ابرياس ،وأن خت ا هلاذه اتؤسسا ماا ي فا مائ
اتوارو لتم ن ا مئ الواات بواليت ا()12ر

رابع ا -تنفي ا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة حقااوق اإلنسااان مااع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -القضااي الشاملة
 -1املساواة وعدم التمييا

()13

 -9أو اللجن اتضن حبقاوق اإلنساان غ ن اا ن تقاو ااا يلا ( :أ) دامان تضريا مج اع
داااااي التم ا بسااأي االنت اااإ اتدن ا واإلواري ا الفضال ا ومت اان ماائ اللجااوت إل ااا ،وداامان
ح وهل على تضوي اا ( ) الواروع عمل ا هتادإ إىل إلءاات اتااو  274مائ القاانون اجلنااأل ،
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الااجت ااار ساالوك اتشا اا علااى أساااي ما ل اجلنسا (ج) تااواري احلمايا الفضالا لألشا اا
ات ابل ابت وات ابل بفريوي نق اتناعا الأواري /اإليدز ،ودامان حقاوق اتساسا  ،ودامان
النظ اار عل ااى النا ااو الواج ااب مج ااع ح اااال التم ا  ،وإج ارات ق ق ااا من ج ا مج ااع ح اااال
الضن ومقادا اتسؤولل عن ا وإوانت وتضوي دااايها تضوي ااً مناساأاً (و) اعتمااو إطاار قاانوين
يت مئ أهداااً حمدو وإل ام بونن ت سري ح و اتش اا وي اإلعاق على اصدما ()14ر
 -10أو ا اللجن ا اتضن ا حبماي ا حقااوق مج ااع الضمااا ات اااجريئ وأا اراو أسااره ن ت فااي
غ ن ا ،مئ ح ث القانون واتمارس  ،متتّع الضما ات اجريئ وأاراو أساره  ،اائ اا أول ال الاذيئ
ه ودع غري نظام  ،بنفس الفرا الجت يتمتع هبا رعاااي الدولا ا ماا يتضلا بتقادمي الوا او
واحل و على تضوي قانوين حال انت ااك حقاوق ات فولا اوجاب االتفاق ا الدول ا حلمايا
حقااوق مج ااع الضمااا ات اااجريئ وأا اراو أسااره ر وأو ا اللجن ا كااذلل ن تت ااذ غ ن ااا تاادابري
إلبالغ الضماا ات ااجريئ وأااراو أساره  ،اائ اا أول ال الاذيئ ها وداع غاري نظاام  ،بساأي
االنت اإ الق األ وغري الق األ اتتاح هل حال انت اك حقوق ات فول اوجب االتفاق ()15ر
 -11الحااظ اري ا اتم ا اتتاااد ال ُقطااري أن اتش ا اا ات ااابل ابت ا يضااانون ماائ مج ااع أن اواع
التم ا خااارج إطااار قااانوين ومؤسسا مما كارامت ر ومضظا هاؤالت اتشا اا ،ال سا ما اتطفااا ،
يض وون مئ التسو ر وقد أُع ّد موروع قانون لتض ي و اي حقوق اتش اا ات ابل ابت ا
عا  ،2018بدع مئ مفود اتم اتتاد حلقوق اإلنسان وابلتضاون مع رابطا اتش اا
ات ابل ابت ر وقد اعتمد اجلمض الوطن لء ن ا مواروع القاانون هاذا أاير/ماايو 2019ر
وأو ى اري اتما اتتااد القطاري غ ن اا ابلق اا ااا يلا ( :أ) سائ القاانون اتتضلا بتض يا و ايا
حقوق اتش اا ات ابل ابت ( ) إ دار الالألا التنف ذيا للقاانون اتتضلا بتض يا و ايا
حقااوق اتش ا اا ات ااابل ابت ا (ج) بلااور س اسااا واس ارتات ج ا تتااوخى داامان كرام ا
اتش اا ات ابل ابت ومت ن ومواركت ()16ر
 -2التنمية والبيئة واألعمال وحقوق اإلنسان
 -12أو ا اللجنا اتضن ا حبقااوق اإلنسااان ن ت فااي غ ن ااا موااارك الس ا ان وإجارات مواااورا
حمل اضل مض للا و على موااقت احلر واتسأق واتستنري قأاي إبارا أي عقاوو تت اي إبوار
اتوارو الطأ ض أو تؤرر على اجملتمع والأ ()17ر
 -13أعرب جلن حقوق الطفي عئ ابلغ قلق ا إزات عاد كفايا تنف اذ اتااو  130مائ قاانون
التضااديئ ( ،)2011الاجت تانظ الضالقااا باال شااركا التضااديئ اصا ا واجملتمضااا اول ا  ،وعااد
إوراج الت ا ا قااانوين ،الضقااوو الااجت أُبرم ا باال الدول ا وشااركا التضااديئ الدول ا السااأض نا
والثمان نا مئ القرن الضوريئ ،ن جيري التواور مع اجملتمضا اول وتقاسا اإلياراوا مض اار
ن ت في غ ن ا أن تنتفع اجملتمضا اول  ،اا لل اتطفا  ،على حنو مناسب مائ
وأو
اناعا التضاديئ ،و لال اساارع وزار اتنااج واجل ولوج اا إىل مراجضا االتفاقاا
االستثمار اصااا
اإلمناأل اول اتقرتح  ،عمالً ابتاو  130مئ قاانون التضاديئ ( ،)2011وابلتضااون ماع شاركا
التضديئ ل مان التواور مع اجملتمضا اول ()18ر
 -14أو ا جلنا حقااوق الطفااي ن ت ااع الدولا وتنفااذ وتر ااد لاواألح ل فالا امتثااا قطاااع
التضديئ للمضايري الدول والوطن حلقوق اإلنسان ،والضمي ،والأ وال اا  ،وغريهاا مائ اتضاايري،
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ال س ما ا ما يتضل حبقوق الطفي ،وتوق ع اجل اتا اتناسأ على أي انت اكاا تُ توا وتاواري
سأي االنت اإ من اار كماا أو ا ن تساارع غ ن اا إىل إخاراج اتطفاا مائ مج اع اتعماار مائ
أود اااع الضم ااي اصط اار  ،وإع اااو إوم اااج ه ااؤالت اتطف ااا ات ااداري ،ود اامان مقاد ااا مو ااءل
اتناج اتسؤولل عئ هذا االساتءال ومضااقأت ااوراً ابجلا اتا اتناساأ وإلا ا الواركا إبجارات
تق ما ووري ترر حقوق الطفي وودع لواألح تنظ إجراتا ونطااق تضاوي اتسار الاجت تُنا ع
مل ت ا وتض ي تدابري اي الطفي ،اا لل احلماي مئ االستءال اجلنس ()19ر
 -15أكد اري اتم اتتااد القطاري أن منظما اتما اتتااد للتنم ا ال اناع ساا
تنف ااذ االتفاق ااا الأ ا الدول ا  ،ماائ خااال وعا اسااتضاو النفااااي الأالساات  ،وم اااا اتلااوا
الض وي وإعاو تادوير النفاااي  ،ماع إجيااو اارا عماي للواأا والنسااتر وقاد وعما هاذه اتؤسسا
أي ااً تنف ااذ موااروع لتوااج ع حمطااا الطاق ا اتاأل ا ال ااءري اتتضاادو اتغارال ،ل اامان إوخااا
الطاق وتض ي الطاق اتتجدو اتناط الريف ر وأو ى اري اتم اتتااد القطاري ن تواجع
غ ن ا تض ي و اي احلقوق االقت اوي واالجتماع والثقاا  ،وكذلل احل التنم ()20ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي

()21

 -16رحأ ا ا اللجن ا ا اتضن ا ا حبقا ااوق اإلنسا ااان إبلءا ااات عقوب ا ا اإلعا اادا ما اائ القا ااانون اجلن ا ااأل
لضا  2016وقانون الق ات الضس ري لضا 2017ر وماع لال ،أعربا عائ أساف ا تن اتشا اا
الاذيئ كااان حم ومااً علا ابإلعاادا قأاي تلاال التضااديال التواريض مل ُخت َّفا عقااوبت إىل ا نر
وأو ا ن ت فااي غ ن ااا ختف ا الضقااواب ال اااور حا اتشا اا الااذيئ ال يا ا حم ومااً
عل ابإلعدا وون أتخري()22ر
 -17الحظ مفود اتم اتتااد الساام حلقاوق اإلنساان أن الضدياد مائ االشاتأاكا وقضا
الفاارت ماائ ن سااان/أبريي إىل تو اريئ اتو /أكت اوبر  2015باال مااونيف إنفااا القااانون وجمموعااا
اوتجل وبال اتتضااطفل ماع الارأل س وأن اار اتضاردا  ،مماا خلا قتلاى وجرحاى بساأب الضنا الاذي
اجي م ت ااب مفودا ا اتما ا
جل اان إل ااه اوتج ااون واالس اات دا اتف اارن للق ااو م اائ جان ااب الو اارط ر وس ا ّ
اتتااد السااام حلقااوق اإلنساان غ ن ااا سا عمل اا قتااي خااال احتجاجاا اتضاردا الس اسا
بل ن سان/أبريي وتوريئ اتو /أكتوبر()23ر
 -18أشاار اتفودا السااام أي ااً إىل أنااه ن ساان/أبريي  ،2016تااوىل ات تاب القطااري
غ ن ا ر د حالتل مئ حاال التضذيب اترت أ أرنات التوق وخال االستجوا  ،أُوال ا على يد
وحااد مواارتك مؤلف ا ماائ أا اراو ماائ الواارط والاادرك ،والثان ا علااى يااد الس اري اتتنقل ا للتاادخال
اصا ر و كلتا احلالتل ،انتاي أاراو الوحدتل ف دأان شرط ق األ  ،إ إن م ام تقت ر
الضاااو علااى توق ا اتوااتأه هب ا وون اس ااتجواهب ر واختااذ وزار اتماائ واحلماي ا اتدن ا ت اادابري
أتويأ  ،اا لل تضل خدم  12مئ ال أان والوكالت ال الضل إحد احلالتل()24ر
 -19كار اتفودا الساام أنااه آ ار/مااري  ،2016قاما وحااد موارتك مائ الواارط
والاادرك ،ها ارقا م اااا اجلر ا رقا  ،8بتوق ا رجااي بوااأ الساارق ر وأخ ااع أااراو الوحااد
الرجي للتضذيب مد رالر أاي متتال حلمله على االعرتاإ ابجلر ر مث أُح اي إىل وحاد للتاق قاا
اتبض للدرك ،ح ث ق ى هناك رالر أاي م أي ال ديئ()25ر
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 -20أش ااار اتفودا ا الس ااام إىل أن ات ت ااب القط ااري غ ن ااا ورا ا ح اااال أخ اار ترق ااى إىل
حاال اتضاملا القاسا والالإنساان وات نا ر وعادو ات تاب  26جرمااً ،ب ان  25أح لاوا إىل مراكا
طأ بسأب ما تضردوا له مئ عن وسوت مضامل على أيدي اجلنوو حاوث وقاع مقاطضا ماا ر
وم اائ د اامئ ال اااااي كانا ا هن اااك ر ااالث نس اااتر وخ ااال ل اال احل اااوث الا اذي وق ااع ح يا اران/
يون ه  ،2016قا قاألد مضس ر للموا مقاطضا ماا  ،بء ن اا الوساطى ،إبنا ا سااأل شااحن  ،قأاي
أن يوجه إل ه افضا وممار حرساه إبشاأاعه دارابًر ورواً علاى لال ،طالاب السا ان حااك اتقاطضا
ن مم اار القاأل ااد ابلرح ااي ع اائ اتقاطضا ا ر وأو ل اال إىل وق ااوع مواج ااا أا اارن اجلا ا خالهل ااا
اساات دا اتساالا الفتاك ا ح ااث أطل ا أا اراوه الااذخري احل ا ر وخااال هااذه االشااتأاكا ُ ،جاار 25
ش اً ،ب ن مخسا رجاا أ ا أوا بطلا تري ،وأُحرقا متااجر وقُتلا رووي مائ اتاشا ر وأقنضا
ق او اتنطق الضس ري واإلوار اتدن للمقاطض القاألد اتذكور ب رور مءاور اتقاطض ()26ر
 -21أو ااى اريا اتما اتتاااد القطااري ن تنوا غ ن ااا آل ا وطن ا تنااع التضااذيب وآل ا مسااتقل
كاا ات اع اتتضلق حباال التضذيب واتضامل القاس أو الالإنسان أو ات ن ()27ر
للتاق
 -22أو اللجن اتضن ا حبقاوق اإلنساان غ ن اا ن تقاو ااا يلا ( :أ) اديث إطارهاا التواريض
اااا ي فااي ت اان اتاضااا اتن ااوا عل ااا الفقاار  2ماائ اتاااو  232ماائ القااانون اجلن ااأل  ،مثااي
ال ض ابل رابت أو احلارق ،ا ا أاضاا التضاذيب ،ومضاقأا مرت أ اا بضقاواب تتناساب وجساامت ا
( ) دمان إجرات ق قا شاامل مج اع حااال التضاذيب أو ساوت اتضاملا ات عوما  ،وكفالا
مقادااا اجلنااا ومضاااقأت بضقااواب مناسااأ  ،إن رأت ا إواناات  ،وتضااوي ال اااااي (ج) إنوااات
آل ا وطن ا تنااع التضااذيب وآل ا مسااتقل م لفا ابلتاق ا مج ااع اوعاااتا التضااذيب وغااريه ماائ
درو اتضامل أو الضقوب القاس أو الالإنسان أو ات ن ()28ر
 -23أعربا ا اللجنا ا اتضن ا ا حبق ااوق اإلنس ااان ع اائ القلا ا إزات التق ااارير ال ااجت تف ااد ابكتظ ااا
السااجون الناااج ج ا ت منااه عاائ كثاار اوتج ا يئ رهاائ اواكم ا  ،وبظااروإ االحتجاااز القاس ا
للءاي  ،وال س ما ا ما يتضل ابحل او علاى الءاذات وخادما النظااا ال اا والرعايا ال اا ر
وأو ا غ ن ااا ن تق ااو ا اا يل ا ( :أ) س اال الظ ااروإ اتض و ا للس ااجنات و س اال مض اااملت
( ) مضاجلا موا ل اكتظاا السااجون واقااً لقواعااد اتما اتتاااد النمو ج ا الاادن ا تضاملا السااجنات
(قواعد ن لسون مانديال) (ج) الف ي بل اوتج يئ حسب عمره وجنس ونظا احتجازه ()29ر
 -2إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()30

 -24الحظ ا مفود ا اتم ا اتتاااد السااام حلقااوق اإلنسااان أنااه علااى الاارغ ماائ اجل ااوو
الأارز الاجت باذلت ا احل وما إل اال قطااع ْ الضدالا واتمائ ،ال يا ا اإلااال مائ الضقاا ثاي
دايً كأرياًر اق أحداث  28أيلو /سأتمرب  ،2009الجت را دا ت ا أكثار مائ  150قتا الً
وجاار خالهلااا اغت ااا أكثاار ماائ  100امارأ  ،ال ت ا ا عالقا أمااا الق اااتر وعلااى الاارغ ماائ التقااد
ال أااري اواارز التاق ا اتتضل ا هبااذه الق ا  ،وال س ا ما توج ااه االهتااا إىل  14ش ااً ،واسااتضداو
الساالطا الء ن ا علااى مج ااع اتسااتواي للتضاااون مااع اجملتمااع الاادو  ،وال س ا ما مااع او م ا اجلناأل ا
الدول ا  ،اااحن ال اااااي مل م االوا بضااد علااى سااأي االنت اااإر وعااالو علااى لاال ،اااحن بض ا
الو ا ا الااجت و ّج ا إل ااا او ما هتما ال االوع هااذه الق ا اتتضلقا ةاراأل دااد اإلنسااان
ال تا ا ا تو ااءي منا ااب تتقل ااد ا ااا م ااا كأ ااري ر وواقا ااً للس االطا الق ا ااأل  ،مل تُضق ااد اواكما ا
يتسئ االستماع إل ما()31ر
عا  2016تن ش تل حموريتل الق مل ّ
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 -25الحااظ اري ا اتم ا اتتا اد القطااري أنااه  29كااانون اتو /ويساامرب  ،2017أغل ا
ق ااا التاق ا ات لفااون الا أحااداث  28أيلو /سااأتمرب  2009التاق ا وأحاالوا الق ا إىل
متضمد،
حم م جناأل ر كما أعاووا ت ن الوقاألع على أ ا جراأل قتي واغت ا ودر وجر ّ
وهو ما يتناق مع خال ا جلن التاق الدول الجت و فت ا ا جراأل دد اإلنسان  ،تن
نفاس اتلا ر
مرسو وزير الضد لضا  2010أورج الق ا واتح اا الساابق ال ااور عان
وقااد ُو ّج اه االهت ااا إىل مج ااع اتش ا اا ال ااذيئ ورو أمس اااوه تقرياار جلن ا التاق ا الدول ا ،
ابستثنات دابط كأري اجل ()32ر
 -26أو اللجن اتضن حبقوق اإلنسان غ ن ا ن تقاو ااا يلا ( :أ) تساريع وتاري التاق ا
28
اتادا  ،وال سا ما اتحاداث الااجت وقضا
انت اكاا حقااوق اإلنساان الااجت ارتُ أا
أيلااو  /سااأتمرب  ،2009وحماكما مرت أ ااا ومضاااقأت ( ) داامان وقا مج ااع اتشا اا اتوااتأه
ارت اهب انت اكا جس م  ،ائ ا أع اات احل وما  ،عائ الضماي ط لا اارت التاق ا مض ا
وحماكمت (ج) كفال ح و مج ع ال اااي وأاراو أسره على تضوي كاماي عماا ارتُ اب
حق ا ماائ انت اكااا (و) داامان إطااالع أُساار اتفقااوويئ وداااااي عمل ااا اإلعاادا علااى احلق ق ا ،
بسأي من اا اسات راج اجلثاث مائ اتقاابر اجلماع ا والتضارإ علاى رااا أ اااهبا بوسااألي علم ا
(ه ا) إنوااات جلنا احلق قا والضدالا وات اااحل أقاار وقا مم اائ وت وياادها ااا ي فا ماائ اتاوارو
لتم ن ا مئ أوات واليت ا بفضال ()33ر
تسرع غ ن ا أطوار اواكم اتتضلقا حاداث 28
 -27أو ى اري اتم اتتاد القطري ن ّ
اجي أي تطااورا
أيلو /سااأتمرب 2009ر كمااا الحااظ أنااه ا مااا يتضل ا بضمل ا الضدال ا االنتقال ا  ،مل تسا َّ
م م ا منااذ أن أح ااي موااروع قااانون بواانن إنوااات جلن ا احلق ق ا والضدال ا وات اااحل إىل احل وم ا
عا )34(2017ر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()35

 -28أعرب اللجن اتضن ا حبقاوق اإلنساان عائ القلا ل اون التواريضا الء ن ا ال تا ا تت امئ
أح امااً ا ّد ماائ حريا التضأااري ،وال سا ما( :أ) اتاااو  363ماائ القااانون اجلنااأل  ،الااجت ااار التوا ري
ابإلوارا الضاما  ،واهل ااا التواريض  ،واجلا  ،واواااك  ،واهل ااا الق اااأل ( ) اتاااو  31ماائ
قااانون اجلر ا اإلل رتون ا اتااؤر  28متوز/يول ااه  ،2016الااجت ااّار  ،بنااات علااى مضااايري ا فادا  ،إنتاااج
الأ ااات الااجت قااد ختااي ابلنظااا الضااا أو اتماائ الضااا ونواارها والسااما ابحل ااو عل ااار كمااا أعرب ا
اللجنا عاائ القلا إزات االوعاااتا الااجت أكاادها الواااد والااجت تف ااد إبغااالق وسااألي إعااال خا ا ووقف ااا
بوا ي تضسااف عاائ الضمااي ووقا بااث بارامق تفاعل ا واعتقااا اااف ل بسااأب نواار شااألضا عاائ
رأل ا س الألاادر وأعرب ا عاائ اتس ا للمضلومااا الااجت أااااو بتضاارل ماادااضل عاائ حقااوق اإلنسااان
للت ديد واالحتجاز واإليذات الأدين()36ر
 -29أو اللجن اهتا غ ن ا ن تقو اا يل ( :أ) دمان مواتم مج ع اتح ا الوارو
تو اريضاهتا مااع اتاااو  19ماائ الض ااد ،واحلاارا غ ااون لاال علااى عااد سااجئ أي ش ا
بت م ا التو ا ري ( ) داامان امتثااا أي ق ااوو تُفاارل علااى ممارس ا ال ااااا ووس ااألط اإلعااال
أنوطت ا امتثاالً ارماً تح ا الفقر  3مئ اتااو  19مائ الض اد (ج) دامان ايا اتادااضل
عاائ حقااوق اإلنسااان ماائ الت ديااد والت وي ا  ،وال س ا ما ماائ خااال اعتماااو قااانون حماادو واضااا
ي في ايت ()37ر
6

GE.19-19244

A/HRC/WG.6/35/GIN/2

 -30أعرب ا اللجن ا اهتااا عاائ قلق ااا إزات اتضلومااا الااجت أااااو ن التظاااهر جاار حظااره
حظاراً تضساف اً ،وال سا ما ابلنسااأ لألحا ا اتضاردا  ،و ن عمل اا اعتقااا مجااع قاد حاادر
خال اتظاهرا ر وأعرب عئ أسف ا أي اً تن أح ا قانون تنظا اجلمض اا  ،اتاؤر  4متاوز/
يول ااه  ،2005مل تُاراع اتمارس ا الضمل ا  ،وال سا ما ا مااا يتضلا بواارون ماانح تاراخ ت ااويئ
اجلمض ا واديد هذه الرتاخا  ،وها ممارسا مفرودا باال أي أسااي قاانوينر وأعربا اللجنا
عاائ قلق ااا إزات اتضلومااا الااجت تف ااد اااا يل ا ( :أ) ااارل شاارون قانون ا تقّاد إنوااات النقااااب الضمال ا
وتنظ اإلدرااب ( ) اعتقا النقاب ل أرنات اإلدرااب ()38ر
 -31الحااظ اريا اتما اتتاااد القطااري أناه جاار حظاار اتظاااهرا الضام ا اضل ااً منااذ متااوز/
يول ه 2018ر ومع لل ،هناك ا ماا يأادو ناوع مائ التساامح اااه اجملموعاا اتضرواا بقرهباا مائ
بضد إنوات اتر د الوطين للمظاهرا  ،وهو اتر اد الاذي كاان قاد
السلط ر كما الحظ أنه مل يت ُ
أو إبنواأله خال االستضرال الدوري الوامي لضا )39(2015ر
 -32أو ا اللجن ا اتضن ا حبقااوق اإلنسااان غ ن ااا ن تقااو اااا يل ا ( :أ) داامان راااع مج ااع
مااا هااو مفاارول علااى اتظاااهرا الساالم ماائ ق ااوو غااري متناسااأ ال متل ااا ال اارور الق ااو
دوت أح ا اتاو  21مائ الض اد ( ) مراجضا إطارهاا القاانوين ااا ي فاي ايا احلا حريا
ت ااويئ اجلمض ااا  ،اااا لاال احل ا االن ااما إىل النقااااب الضمال ا واحل ا اإلد ارا ،
اي ا ً اضال ا ً ،واالمتناااع عاائ ممارس ا أي اضااي ماائ أاضااا الرته ااب دااد احلركااا النقاب ا وأع ااات
النقااب الضمال ()40ر
 - 33أو اللجن اهتا غ ن ا ن تقو اا يل ( :أ) كفال احرتا السالطا اإلواريا واجاب
الن اه ا واحل اااو أرنااات االنت ااااب ( ) التاق ا اتعمااا الااجت أو إىل وقااوع وا ااا وإ ااااب
أعقااا انت ااااب شااأان/ارباير  ،2018ومقادااا مرت أ ااا
نت ج ا أعمااا الضن ا الااجت اناادلض
وإواناات  ،وتقاادمي داامات بضااد ت ارار هااذه اتعمااا (ج) تنف ااذ االتفاااق الس اس ا اتاارب 12
تواريئ اتو /أكتااوبر  2016تنف ااذاً اااورايً وكااامالً (و) داامان اضال ا اللجن ا االنت اب ا الوطن ا
اتستقل واستقالهلا ال امي()41ر
 -4حظر مجيع أشكال العبودية
 -34أحاط ا اللجن ا اتضن ا حبقااوق اإلنسااان علم ااً إبنوااات اللجن ا الوطن ا ت ااا ا االاااار
ابتش اا وما ارله مئ ممارسا  ،كما أحاط علماً إبنوات الوحاد الوطن ا ت اااا االااار
ابتش اار ب د أ ا أعرب عائ القلا تن ج اوو م اااا االااار ابتشا اا ماا زالا قل لا
ومتواد ااض ر وأعربا ا اللجنا ا ع اائ أس ااف ا عل ااى وج ااه اص ااوا لقلا ا ع اادو الوا ا او اتس ااجل
والتاق قا واتالحقا الق األ اجملرا ا ا واإلوات ال ااور حا اجلناا ر وأعربا اللجنا
كذلل عئ قلق ا مما يلا ( :أ) حمنا ات ااجريئ الء ن ال ل أ اا ( ) حمنا اتطفاا والفت اا والنساات
ال اواقضل ا نااري االساارتقاق اتن ا و قأ ا شااأ ا الاادعار الألاادان اتجنأ ا  ،وال س ا ما
مشا أاريق اا والوارق اتوساط (ج) اتضلوماا الاجت تف اد ن ماا يقار مائ ن ا اتطفاا الألاد
التسو ()42ر
يضملون وأن بض
يضملون قسراً ُ
وجيربون على ّ
 -35أو ا اللجنا اتضن ا ابلضماا ات ااجريئ ن تقاو غ ن اا ااا يلا ( :أ) الق اا بوا ي من جا
ةمااع ب ااات م اانف حسااب نااوع اجلاانس والساائ وات ااي ماائ أجااي ساال م اااا االاااار ابلأواار
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ال مناع االااار ابلضماا ات ااجريئ وهتاريأ  ،واختاا التادابري اتالألما
وهتريأ ( ) ت ث
تناع نواار اتضلومااا ات االل اتت اال ابهلجاار مائ الألااد وإل ااه (ج) تض يا التاادريب علااى م اااا
هتريب الأوار واالااار ابلأوار الاذي ض اع لاه رجاا الوارط وغاريه مائ ماونيف إنفاا القاانون،
اتدرسااون ،ومونيفااو الاادواألر ال ااا
وحااري احلاادوو ،والق ااا  ،واتاادعون الضااامل ،ومفتوااو الضمااي ،و ّ
ومونيفااو ساافار الدولا وقن اال اهتا (و) التاق ا بساارع وعلااى حنااو اضااا ون ياه مج ااع أعمااا
االاااار ابتشا اا وهتريااب الأواار واجلاراأل اتخاار ا ال اال ومقادااا مرت أ ااا ومضاااقأت ،
واإلسراع مضاجل الق ااي اتراوع دد اتتجريئ وم ريب الأور()43ر
 -36حثا جلنا حقااوق الطفااي غ ن ااا علااى م اااا االاااار ابتطفااا وعلااى الق ااا اااا يلا :
(أ) تض ي الس اساا واإلجاراتا الفضالا مائ أجاي دياد ووعا اتطفاا دااااي االااار واالساتءال
بسأي منع االااار ابتطفاا  ،وإباالغ السالطا عائ هاذه احلااال ( ) التاق ا
اجلنس  ،والتوع ُ
علاى وجااه السارع جاراأل االااار ابتطفااا ومقاداا مرت أ ااا ومضااقأت  ،ومنااع تادخي الساالطا
اإلواري ا أو الدين ا اإلج اراتا الق ااأل  ،وزايو إم ان ا الو ااو إىل الق ااات وزايو الثق ا
النظااا الق ااأل (ج) خت ا ات اوارو الأواري والتقن ا واتال ا الالزم ا لتنف ااذ االتفاقااا الثناأل ا
واتتضاادو اتط اراإ الرام ا إىل م ااا ا االاااار ابتش ا اا تنف ااذاً اضاااالً ،مااع الرتك ا علااى م ااا ا
االاار ابتطفا ()44ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()45

 -37الحظ اري اتما اتتااد القطاري وجاوو وكالا تسامى "الوكالا الء ن ا لتض يا الضمالا "،
ب ااد أن أترريهااا نيااي حماادوواً هااذا اجملااا ر والحااظ كااذلل أن مسااتثمريئ ماائ القطاااع اصاااا اسااتءلوا
دض مفتو الضمي لفرل نيروإ عمي ال رت اللواألح اتضمو هبا()46ر
 -2احلق يف الضمان االجتماعي
حاال رحأا جلنا حقااوق الطفااي ابلس اسا الوطن ا بواانن احلمايا االجتماع ا  ،الااجت
-38
اعتُمااد مااؤخراً ،و دااوت ارتفاااع مضاادال اتطفااا الااذيئ يض وااون أساار مض و ا اقااري
غ ن ا ،ومع اإلحاط علماً أي اً ابلءاي  3-1مئ أهداإ التنم اتستدام  ،اح ا حث احل وم
على تض ي تطأ اسرتات ج اهتا اتتضلق ابحلد مئ الفقر ،مع الرتك بو ي خاا علاى اتطفاا ر
وأو ا اللجن ا أي ااً غ ن ااا ب ا ايو التنس ا ا مااا باال الااوزارا واتااديراي الوطن ا اتسااؤول عاائ
تنف ااذ الس اس ا وأن ت ّس ار و ااو الف ااا ال ااض ف ماائ اتطفااا إىل بارامق احلماي ا االجتماع ا ،
ائ ا اتطفا الذيئ يلجن آابوه إىل نظ احلماي االجتماع غري الرمس الأديل ()47ر
 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()48

 -39أو ااى اري ا اتم ا اتتاااد القطااري ن تاادرج غ ن ااا م ااا ا سااوت التءذي ا باارتمق
عمل ا الس اس  ،وتنفذ مأاورا عال التنرري للاد مئ سوت التءذي ات مئ ،وت مئ تاواار نقاان
واري مراجض قطاع ا
ات اه واتراح
مج ع اتراا ال ا واتداري ومراك الدع اجملتمض ُ ،
()49
للم اه والنظاا ال ا وال رإ ال ا ر
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 -4احلق يف الصحة

()50

 -40أو ى اري اتم اتتااد القطاري غ ن اا ن تقاو ااا يلا ( :أ) تنف اذ خارطا الطريا اتتضلقا
ابلتءط ا ال ااا الوااامل ماائ خااال اسارتات ج متويااي وطن ا ( ) تنف ااذ الس اسا الوطن ا لل ااا
اجملتمض (ج) دمان التنهب حلاال الطاوارئ واحلاد مائ رااطر ال اوارث (و) سال حوكما
اهل اكي ال ا تض ي اً تساتل اتسؤولل عئ الونن ال اا وتواارك السا ان إوار تلال اهل اكاي
(ه) تض ي اتاوارو الأواري واتاويا داماتً جلاوو خادما الرعايا وتنوع اا (و) جضاي الاوالوا جمان ا
(ز) تنف ذ س اس وطن لل مان االجتماع ( ) تض ي التفت على اصدما ال ا ()51ر
 -41أو اللجن اتضن حبقوق اإلنسان بتاسل سأي ح و اتارأ علاى الضاالج والرعايا
جما ال ا اجلنس واإلجناب مائ أجاي اتقاات الوا اا النفاسا وم ااات اار وأو ا أي ااً
بتضديي توريضاهتا اا ي في إم ان اإلج ال اتنمون والقانوين والفضاا عنادما ت اون ح اا اتارأ
أو الفتا احلامي أو ات ما خطار ،أو عنادما ُمتماي أن تُساأب موا ال احلماي حاي ايتاه أتااً
أو مضااات شااديديئ للمارأ أو الفتااا  ،وال سا ما عناادما ي ااون احلمااي تمجااً عاائ اغت ااا أو ساافا
حمار أو عندما ي ون بقات اجلنل على ق د احل ا غاري حمتماير وينأءا أن تقاو غ ن اا أي ااً ااا يلا :
اإلج ال ودمان عد تطأ ا عقاواب جناأل ا علا ئ
(أ) منع و النسات والفت ا الراغأا
وال على مئ يقد هلئ خادما طأ ا تسااعدهتئ لال ( ) دامان ح او النساات والرجاا ،
وال س ما الفت ا والفت ان ،على مضلوما جدي ومستند إىل حقااأل وأولا  ،وتثقا ف ابل اا
اجلنس واإلجناب  ،وتواري طاألف واسض مئ وساألي منع احلمي هل سضار مضقول ()52ر
 -5احلق يف التعليم

()53

 -42الحظ منظم اتم اتتاد للرتب والضلا والثقااا (ال ونسا و) أن جمان ا التضلا ل سا
اضل ا وأ اا إىل ال ااو باادون سااند قااانوينر ابإلداااا إىل لاال ،اااحن انتوااار اتااداري اصا ا مساانل
مثري للقل  ،تن ت لفت ا اضي الو و إىل التضل اجل د أمراً ابلغ ال ضوب ابلنسأ تطفاا اتنااط
الريف ا أو اتطف ااا اواارومل أو ال ااضفاتر وتتفاااق التأاين ااا اترتأط ا اس ااتو الثاارو حس ااب ن ااوع
اجلنس ،إ تضاين النسات الفقريا على حنو أكرب مقارن ابلرجا الفقراتر وتقرتن التأايناا اجلنساان
واالقت اااوي أي ااً بتأاينااا جءراا ا  ،إ يقااي مضااد اإلتااا ابلقارات وال تابا لااد الوااأا (الااذيئ
ترتاو أعماره بل  15و 24عاماً) قل الً عئ  80اتاأل اتناط احل ري  ،مقارن ً بنساأ 35
اتاأل اتناط الريف ر و هذه اتناط  ،يضرإ  25اتاأل مائ أاقار الرجاا القارات وال تابا ،
حل يألغ هذا اتضد أقي مئ  10اتاأل اقط لد أاقر النسات()54ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -1املرأة

()55

 -43الحظا اللجنا اتضن ا حبقااوق اإلنساان بقلا اسااتمرار التم ا داد اتارأ  ،وال سا ما ا ماا يتضلا
اس ااألي ات ارياث ،واخت ااار حمااي اإلقام ا  ،وح ااان اتطفااا  ،واحلري ا الضمااي ،والطااالق ،وال ا ت،
وتضاادو ال وجااا ر و حاال أحاط ا اللجن ا علم ااً ابالعرتادااا الضديااد علااى موااروع القااانون
اتدين اجلديد ،وال س ما ا ما يتضل حبظر تضدو ال وجا  ،اوظور أ الً اقت ى القانون الساري
رغ انتواره على نطاق واسع الدول  ،اح اا أعربا عائ أساف ا لتانخر اعتمااو مواروع القاانون
GE.19-19244
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اتاادين مناذ عااا 2002ر وأو ا غ ن ااا ن تضتمااد ،أقاار وقا مم اائ ،قااانوتً ماادن اً جديااداً
يلء مج ع اتح ا التم ي دد اترأ اتن اوا عل اا قاانون اتسار ر وينأءا هلاا أن ت فاي،
موروع القانون اتدين واعتماوه مائ قأاي
على وجه اص وا ،اإلبقات على حظر تضدو ال وجا
السلط التوريض ()56ر
 -44أعربا ا اللجنا ا اهت ااا ع اائ قلق ااا الأ ااالغ إزات انتو ااار اتمارس ااا ال ااار ابتا ارأ واس ااتمرارها،
وال س ما ال واج القساري واتأ ار وتواويه اتع اات التناسال اتنثويا ر وأعربا عائ قلق اا بوجاه خااا
القاانون اجلنااأل اجلدياد،
إزات اتضلوما الجت أااو نه ،رغا إوراج أح اا ظار هاذه اتمارساا
مل ُجير إال عدو قل ي جاداً مائ التاق قاا واتالحقاا اجلناأل ا هاذه اتمارساا  ،وكانا الضقاواب
ال اااور ح ا مرت أ ااا رفف ا للءاي ا ر وأو ا غ ن ااا ن تقااو ا ااا يل ا ( :أ) من ااع مج ااع أش ا ا
الضنا دااد اتارأ وم ااات ااا ،وال سا ما بتجارمي االغت ااا ال وجا ( ) منااع وم اااا ممارسااا
ال ا واج القس ااري ،وال ا واج اتأ اار ،وتو اويه اتع ااات التناس اال اتنثوي ا (ج) د اامان إج ارات ق ق ااا
شامل مج ع احلاال الجت تنطاوي علاى ممارساا داار ابتارأ  ،ومالحقا اجلناا ق ااأل اً وإنا ا
عقواب مناسأ هب  ،إن رأت إوانت  ،وتضوي ال اااي عما أ اهبئ مئ درر(.)57
 -2األطفال

()58

 -45حث جلن حقوق الطفي غ ن ا على إشراك القطاع الس اح ا ماا يتضلا اب ار ال اار
الستءال اتطفا السفر والس اح  ،ونور اتدون الضات تخالق ا الس اح  ،الجت ودضت ا
اافوإ وكااالت الساافر والوكاااال السا اح  ،وتوااج ع
منظما السا اح الضات ا  ،علااى نطاااق واسااع
هذه اتؤسسا على التوق ع على مدون قواعاد السالوك حلمايا اتطفاا مائ االساتءال اجلنسا
السفر والس اح ر وحث كذلل الدولا علاى اارل عقاواب مناساأ علاى مارت ال االساتءال
اجلنس لألطفا السفر والس اح ()59ر
 -46الحااظ اري ا اتم ا اتتاااد القطااري أن م ااا اتطفااا ثلااون أمااا اهل ااا الق ااأل
ك اااي أو جنا أو ش وو ،وأن ق ات اتحاداث يضااين مائ داض التنظا  ،وأن بارامق احلمايا
وإعاو اإلوماج قل ل للءاي رغ وجوو إطار قانوين مالأل ر وأو ى الفري القطري غ ن ا ن تقو
اا يل ( :أ) بنات قادرا اجل اا الفاعلا سلسال الضدالا اجلناأل ا لتم ن اا مائ إنفاا القاوانل
الجت ما اتطفاا والنساات ( ) اإلساراع ابعتمااو قاانون الطفاي اتان ّقح (ج) تساريع عمل ا حوساأ
نظا تساج ي اتوال اد (و) إنواات مراكا انويا لألحاوا اتدن ا علاى مساتو اتح اات والقطاعاا
(ه اا) خت ا م ان ا كاا ا لقطاااع اي ا الطفااي (و) تض ي ا القاادرا التقن ا والتوااء ل تااونيف
احلماي وإنوات ه اتخ األ ل االجتماع ل()60ر
 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

()61

 -47الحظ اري اتم اتتاد القطري أنه ،بادع مائ مفودا اتما اتتااد حلقاوق اإلنساان
واجملتم ااع ات اادين ،اعتم ااد احل وم ا ا ق ااانون اي ا ا حق ااوق اتش ا ا اا وي اإلعاق ا ا وتض ي ه ااا
أاير/مايو 2018ر ومع لل ،يتضل بذ ج وو كأري لتضم مراعا مسااألي اإلعاقا الس اساا
واالسارتات ج ا القطاع ا  ،ول اامان إعاااو أته ااي اتش ا اا وي اإلعاق ا وإوماااج  ،وال س ا ما
الو او إىل التضلا وإعااو التنه اي
اتطفا ر والحظ الفري أي اً أن اتطفاا يواج اون اضواب
مرّك بو ي رأل س كوتكري وغري كاا
والرعاي والرتا ه ،وأن اصدما اتناسأ واتت
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إطالقاً لتلأ الطلبر وأو ى الفري القطري غ ن ا ابعتماو اللواألح التنف ذي اتتضلق بقاانون ايا
حقوق اتش اا وي اإلعاق وتض ي هاا ،وبلاور س اسا وطن ا واسارتات ج حمادو ت امئ كراما
اتش اا وي اإلعاق واستقالل ت ومواركت ()62ر
 -4املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء

()63

 -48أو اللجنا اتضن ا ابلضماا ات ااجريئ غ ن اا ن تقاو ااا يلا ( :أ) ت ساري ح او الضماا
ات ااجريئ الء ن ال وأااراو أساره اصااارج علاى مساااعد الأضثاا القن اال والدبلوماسا التابضا
للدولا  ،وال س ا ما حال ا التضاارل لالحتجاااز أو الطاارو ( ) داامان ادااطالع م اااحل ا القن اال
اضا بواجأ ا ا ما يتضل حبماي وتض ي حقوق الضما ات اجريئ الء ن ل وأاراو أساره ،
على حنو ّ
حق ا
وق ام ا ،علاى وجاه اص اوا ،بتقادمي اتسااعد الالزما تائ ُحرماوا مائ حاريت أو ادر
أوامر ابلطرو (ج) اختا اصطاوا الالزما إلباالغ ماونيف القن ال ا أو السافارا التابضا لادو
اتنون ،أو لدول متثي م احل تلل الدو  ،ب ور من ج حا احتُج أحد رعاايها غ ن ا()64ر
 -49أو ا جلن ا حقااوق الطفااي غ ن ااا ن تقااو اااا يل ا ( :أ) اعتماااو مج ااع اتراس ا واإلج اراتا
اإلواريا الالزما لت ساري التنف اذ الفضاا للقاانون رقا ( )L/2018/050/ANبوانن اللجاوت و ايا الالج ال
للداألر الوطن ا اتضن ا ابتسااعد
مج وري غ ن ا ،وزايو اتوارو الأوري والتقن واتال ات
اإلنسااان ( ) إلءااات اتاااو  73ماائ القااانون رق ا ( )L/94/019/CTRNهباادإ ن ا ع ااف اجلر ا عاائ
اهلجاار غااري القانون ا  ،وحظاار احتجاااز ملتمس ا اللجااوت والالج اال وات اااجريئ ماائ اتطفااا  ،وتااواري
ب ا جمتمض ا غاري احتجازيا
بداألي تسامح لألطفاا ابلأقاات ماع أااراو أساره و/أو اتو ا ات علا
(ج) داامان مضاجل ا حاااال اتطفااا ملتمس ا اللجااوت والالج ال وات اااجريئ غااري ات اااوبل ب اذوي
مضاجل إجياب وإنسان وسريض بء إجياو حلو مستدام حلاال هؤالت اتطفا ()65ر
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