
GE.16-03604(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
  2016أيار/مايو  2-13

 اإلنسوان لحقووق السامية المتحدة األمم مفوضية أعدته للمعلومات تجميع  
 5/1)ب( مووور مرفووووق لوووورار مجلوووس حقوووووق اإلنسووووان 15 للفقوووورة وفقوووا  

 16/21المجلس  مر مرفق لرار 5والفقرة 

 جمهورية تنزانيا المتحدة   
للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتات إلاراارا ات اةا ا   هذا التقرير جتميع   
مبااا يف كلااال اعت وااات إلالتعليقااات الااواردة ماان التإللاا  اعع ياا   إليف تقااارير م ااو  ا ماا  اعت ااتة 

ر إلالتقرياا السااامحل وقااون ار،ساااغ  إليف  اا  كلااال ماان إلتااا ا ا ماا  اعت ااتة الر ياا  كات ال اال  
 الجاماااز  الاا   علااال إللتطاات  تقي اااتاا داواات ا ع ااال لعااتد الجلماااات  مقاات يف يف لاااجز مااوا 

 اعرتا اات أإل ،وار إلاهاات أإل آرا  أيا  التقريار هذا يتضمن إلال  اعراعي  الوتا ا إىل العودة يرال
ال ااادرة  العل يا  إلالبيا،اات التقاارير يف م هاا يارد ماا خبات  ار،سااغ وقاون الساامي  اع وضاي  مان

 يف ار،سااغ  قاون جملا  اعتماتها الاي العاما  التوايهيا  اعبااد  هيجز يتَّبع إلهو عن اع وضي  
 الاواردة اععلوماات مرااع ال   هناي   والحل يف م هجحل حنو علل كُكرت إلعت  17/119 مقرره
 يف تلال ال رتة   تتت الي إلالتطورات االستعرا  دإلري  التقرير إعتاد يف إلرإلعيت  التقرير يف
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  األساسية واإلطار المعلومات -أوال   
(1)الدولية االلتزامات نطاق -ألف 

 
 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 تقبز مل/عليها ي تن مل االستعرا  دعت اعتخذ ارارا  اوال  أت ا  اجلول  السادق  
الت اااااااتيا أإل اال،ضااااااامايف 

 اةتف  أإل
 مجياااع علااال للقضاااا  التإلليااا  االت اعيااا 

 ( 1972التميي  الع  ري ) ألجال
 داااااااااااوقون اةااااااااااا  الااااااااااتإلي العهاااااااااات

 إلالثقافياااااااا  إلاالاتماعياااااااا  االعت ااااااااادي 
(1976 ) 
 اعت،ياا  داااوقون اةااا  الااتإلي العهاات

 ( 1976) إلالسياسي 
 ألاااااجال مجيااااع علااااال القضااااا  ات اعياااا 

 ( 1985)   اعرأة ضت التميي 
 ( 1991) الط ز  قون ات اعي 
الت اعيا   قاون  االختيااري الربإلتوكول

الط اااااااز داااااااالغ الااااااارتا  ا ط اااااااال يف 
 ( 2004اع ازعات اعسل   )

  قاون الت اعيا  االختيااري الربإلتوكول
 إلاسااتلتل ا ط ااال ديااع دااالغ الط ااز
 اردا ياا  اعااواد إليف البلااا  يف ا ط ااال

(2003 ) 
 كإلي ا لاااااااااااخا   قاااااااااااون ات اعيااااااااااا 

 ( 2009) ارعاع 
 مجياااااااااااع ومايااااااااااا  التإلليااااااااااا  االت اعيااااااااااا 

ا لااااااخا  ماااااان االخت ااااااا  القسااااااري 
 ( 2008)توعيع  

 اعل ااا الثاااي االختياااري الربإلتوكااول 
 دااااااااوقون اةاااااااا  الاااااااتإلي دالعهااااااات
  إلالسياسي  اعت،ي 

 التعذيب م اهض  ات اعي 
 الت اعيااااااااااا  االختياااااااااااري الربإلتوكااااااااااول

  التعذيب م اهض 
  قاااااااون ومايااااااا  التإلليااااااا  االت اعيااااااا 

ن إلأفاااااااااراد اعهااااااااااري العماااااااااال مجيااااااااع
 أسره 

 مجياااااااااع ومايااااااااا  التإلليااااااااا  االت اعيااااااااا 
 القسااااري االخت ااااا  ماااان ا لااااخا 

 ( 2008 توعيع )

/أإل إل الت  وات
 ارعت،ات

 الت اعياااا  االختياااااري الربإلتوكااااول 
 الااااارتا  داااااالغ الط اااااز  قاااااون
 اعساال   اع ازعااات يف ا ط ااال

 18(  2)3 اعاااااااااااادة إعاااااااااااتغ )
 ( 2013س    

 

 الااااااااااااااااجو  إاااااااااااااااارا ات
 إلارااارا ات إلالت قيقاات

(3)العاال 
 

 مجياااع علااال للقضاااا  التإلليااا  االت اعيااا 
 14 اعااادة الع  ااري  التميياا  ألااجال

(1972 ) 
 القضا  الت اعي  االختياري الربإلتوكول

 اعارأة  ضات التمييا  ألجال مجيع علل
 ( 2006) 8 اعادة

 داااااااااوقون اةااااااااا  الااااااااتإلي العهاااااااات 
 41 اعادة إلالسياسي   اعت،ي 

الربإلتوكول االختياري اعل ا دالعهت 
الااتإلي اةااا  داااوقون االعت ااادي  

 إلاالاتماعي  إلالثقافي  
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 تقبز مل/عليها ي تن مل االستعرا  دعت اعتخذ ارارا  اوال  أت ا  اجلول  السادق  
  قاون الت اعيا  االختيااري الربإلتوكول 

 6إلي ارعاعاااااا   اعااااااادة ك ا لااااااخا 
(2009 ) 
 مجياااااااااااع ومايااااااااااا  التإلليااااااااااا  االت اعيااااااااااا 

 القسااااااري االخت ااااااا  ماااااان ا لااااااخا 
 ( 2008 توعيع )

 اعل ااا ا إلل االختياااري الربإلتوكااول 
 دااااااااوقون اةاااااااا  الاااااااتإلي دالعهااااااات
  إلالسياسي  اعت،ي 

  التعذيب م اهض  ات اعي 
  قااون الت اعياا  االختياااري الربإلتوكاول

 البت ات تقتمي دإارا  اعتعلا الط ز
 مجيااع  قااون وماياا  التإللياا  االت اعياا 

  راد أسره إلأف اعهاارين العمال
 مجياااااااااع ومايااااااااا  التإلليااااااااا  االت اعيااااااااا 

 القسااااري االخت ااااا  ماااان ا لااااخا 
 ( 2008 توعيع )

  لجعت جل    قون الط از مجهوريا  ت  ا،ياا اعت اتة علال الت اتيا علال 2015يف عايف  -1
إلات اعيا  الهااي داالغ الربإلتوكول االختياري الت اعي   قون الط ز اعتعلا داإارا  تقاتمي البت اات  

معاهتة جتاارة ا سال    إلات اعيا  علل محاي  ا ط ال إلالتعاإلغ يف جمال التبين علل ال عيت التإلي  إل 
  (4)(2011دالغ العمز الت ا للعمال اع  ليني ) 189م وم  العمز التإللي  رع  

الثقافيااا    لاااجعت اللج ااا  اعع يااا  دااااوقون االعت اااادي  إلاالاتماعيااا  إل 2013إليف عاااايف  -2
مجهوري  ت  ا،يا اعت تة علل ال ور يف التوعيع إلالت تيا علل الربإلتوكول االختياري اعل ا دالعهات 

  (5)التإلي اةا  داوقون االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي 

 صلة ذات أخرى رئيسية دولية صكوك -2 

 اوال  أت ا  اجلول  السادق  
 دعات اعتخاذ ارارا 

 عليها يُ تن مل االستعرا 
الت ااااتيا أإل اال،ضاااامايف 

 أإل اةتف 
   عليها إلاععاعب  اجلماعي  اردادة ارمي  م ع ات اعي 

   التإللي  اجل ا ي  للم جم  ا ساسحل رإلما ،وايف 

دال مو درإلتوكول 
(6)

   

 عاااتميحل إلا لاااخا  داااالتائني اعتعلقااا  االت اعياااات 
اجل سي 
(7)

 
  

 1949آب/أ سااااط   12ات اعيااااات ا ياااا  اع رخاااا   
 (8)اعل قاغ هبا غ ا إلل إلالثاياغ ارضافيإلالربإلتوكوال

الربإلتوكااول ارضااايف الثالااق اعل ااا  
(9)1949دات اعيات ا ي  لعايف 

 

(10)االت اعيات ا ساسي  ع وم  العمز التإللي  
   

 التإللياااااا  العمااااااز م وماااااا  ات اعيتااااااا   
(11)189إل 169 رعما

 
   التعلي  جمال يف التميي  مجاف   ات اعي  
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 الدستوري والتشريعي اإلطار -باء 
 2لغ مارإل  التستور  الذي أُعرَّ يف د)ال ريا القطري( فريا ا م  اعت تة القطري  أفاد -3

إلمل يطااارال لتسااات تا   اااي ارغ  مل يتطااارن دالقاااتر الجاااايف عسااالل   2014 تاااارين ا إلل/أكتاااودر
إزا  مجلاا  ماان اا الااتإلر القيااادي للماارأة إلاو ااول علاال اةااتمات ا ساسااي   إلأعاارب عاان علقاا  أيضاا

اعساااا ز م هاااا اساااتبعاد اعياااز اجل ساااحل إلانويااا  اجل ساااا،ي  مااان ا ساااباب الاااي ُ وااار التمييااا  علااال 
مال أغ يجوغ التستور اعقرتال عت فتح الباب أمايف ممارس  العمز القسري أساسها  إلألار إىل ا ت

  (12)من أاز ت  يذ اعااريع ارمنا ي  الوط ي 
إلأعردات اللج اا  اعع يا  داااوقون االعت ااادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافياا  عاان علقهاا إزا  جتاارمي اعثلياا   -4

    (13)العقودات رللا  جترمي اعثلي  اجل سي اجل سي  إلأإل ت داختاك خطوات عاال  لتعتيز عا،وغ 
عان علقهاا إزا  عاتيف جتارمي الع ا  اع ا ي إلاال ت ااب ال إلااحل علال كاهتا إلأعردت اللج    -5

إلاااا  الت تيااات  إل ثااات مجهوريااا  ت  ا،ياااا اعت اااتة علااال  وااار إلجتااارمي الع ااا  اع ااا ي إلاال ت ااااب 
  (14)ال إلاحل  إلضماغ مقاضاة مجيع اجل اة اع عومني

إلال واات جل اا   قااون الط ااز مااع القلااا أغ اللااوا ح الت  يذياا  لقااا،وغ مجاف اا  االجتااار  -6
  (15)( مل ت ار يف اجلريتة الر ي  إلأإل ت دارسرا  يف ،ارها2008دا لخا  )

  الاااذي 1971إلأعااارب فرياااا ا مااا  اعت اااتة القطاااري عااان علقااا  إزا  عاااا،وغ الااا إلا  لعاااايف  -7
مرسااااويف لل ااااي  إلإزا   ساااا   إلالثام اااا  عااااارة اةلل تاااا   عااااارةاةامسااااساااان الاااات،يا للاااا إلا  يف ال ااااتد 

إك جيياااا  للااااريال الااااذكر     الاااذي مييااا  ضاااات اعااارأة1963)إعاااتغ( القاااا،وغ العااااريف ا لاااحل لعااااايف 
  (16)االعت ادي  إلالسياسي  لألسرة علل مستو  ا سرة اععياي   سن ا  والالت ج  يف 

 لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية األساسية  -جيم 
(17)اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات مركز  

 
اوالي  اجلول  أت ا  اوال  اوال  أت ا  اجلول  السادق  ار،ساغ وقون الوط ي  اع سس 

(18)
 

 ( 2011) أل  ( 2006) أل  جل    قون ار،ساغ إلاوج  الرليت

عاااال فرياااا ا مااا  اعت اااتة القطاااري إغ جل ااا   قاااون ار،سااااغ إلاوجااا  الرلااايت تعااااي مااان  -8
  إلإغ القياود الااتيتة اع رإلضا  علال اعي ا،يا  تا تر علال  الضع  إلال عترة ناا علال ت  ياذ تو ايات

  (19)علل أدا  عملها د عالي  ة اللج  عتر 
التقاااتير العماااز الاااتيإلب الاااذي يضاااطلع دااا  اعجتاااب إلال وااات جل ااا   قاااون الط اااز ماااع  -9

جل اا   قااون ار،ساااغ إلاوجاا  الرلاايت  إلكااررت تو اايتها السااادق  داخااز اةااا  لااا إلغ ا ط ااال 
اعجتااب اةااا  ماان مااوارد داااري  إلمالياا   تااا  إلياا  داالغ تضاامن مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة تااوف  مااا 

  (20)لجحل يضطلع دعمل  علل حنو فعال
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مجهوريا  إىل تمت لاا إلغ التائاني إىل التو اي  الاي عُا ي  ا ما  اعت اتةوضام  تإلألار  -10
 تااااااااارين ا إلل/ 3يف  لل الاااااااا  فيهااااااااا ت  ا،يااااااااا اعت ااااااااتة خااااااااتل االسااااااااتعرا  الااااااااتإلري الاااااااااامز

علال التإللا   ت  داالغ اساتجمال إلضاع خطا  عماز إلط يا  وقاون ار،سااغ  إلأت ا2011 أكتاودر
أغ اةطااا  تلخاااذ يف االعتباااار  قاااون التائاااني إلطاااال  اللجااااو   تإلال وااا  (21)رطاااتن اةطااا 

  (22)إلا لخا  عتميحل اجل سي 
إلعال ال ريا القطري إغ جل    قون ار،ساغ إلاوج  الرليت مسا إلل  عان ت سايا إلر ات  -11

الضاااو  علاااال اا اعبذإللاااا   اليااات  ياااذ خطااا  العماااز الوط ياااا  وقاااون ار،سااااغ  إلعاااات ألقااات اجلهاااود 
 اوجوماا  تتعاااإلغلر اات اع هجااحل   إلأإل اال داالغ إىل القاا  دالقااترات إلإلاااود  اااا  الت ااتيات اعتع

دعااات االساااتعرا    م وماااات اعتماااع اعاااتي الر يساااي ماااع جل ااا   قاااون ار،سااااغ إلاوجااا  الرلااايت إل 
إ،اااا  آلياا  ت ساايا ر ياا  إلإدرا  فهاا  مااارت  دااالغ اع لاارات   ماان أاااز الااتإلري الاااامز اعقبااز

  (23)جمال  قون ار،ساغ ضمن خط  عمز إلط ي  م ق   وقون ار،ساغالر يسي  يف  قايي إلاع
 ااا الط ااز يف إياات  االعتبااار  إزا  عااتيف إ، اااكإلأعرداات جل اا   قااون الط ااز عاان علقهااا  -12

 اهودهااااا دتجثياااا  اعت ااااتة ت  ا،يااااا مجهورياااا  إلأإل اااات الجااااايف ا إلل ع اااااو  الُ ضاااالل دالقااااتر 
حناو تادات يف مجياع اراارا ات إلالقارارات  علال إلإ، ااكه اعت ا  دالااجز اواا هذا إدما  لضماغ

  (24)إلاعااريعإلكذلال يف مجيع السياسات إلالربامج   التاريعي  إلارداري  إلالقضا ي 

 مع آليات حقوق اإلنسان التعاون -ثانيا   
 المعاهدات هيئات مع التعاون -ألف 

 اإلبالغ حالة -1 

 اععاهتة هيئ 

 اةتامياااااااا  اعت وااااااااات
تعرا  االسا يف اعترا 
 السادا

 م اااااذ عُااااات يف تقريااااار آخااااار
 اردتغ  ال  اةتامي  اعت وات آخر السادا االستعرا 

 التميي  علل القضا  جل  
 الع  ري

التقريااااار اجلاااااامع  تقاااااتمي تااااالخر - - -
 إلالثامن عار السادع للتقريرين
 2007 عايف م ذ عار

 دااااااوقون اعع يااااا  اللج ااااا 
 إلاالاتماعيااا  االعت اااادي 
 إلالثقافي 

 التقريااااار تقاااااتمي موعااااات  اااااز 2012الثاي/،وفمرب  تارين - -
 2017 عايف يف الرادع

اللج اااااااا  اعع ياااااااا   قااااااااون 
 ار،ساغ

 اةام  التقرير تقتمي تلخر - - 2009متوز/يولي  
 2013 عايف م ذ

 دالقضاااااا  اعع يااااا  اللج ااااا 
 اعرأة ضت التميي  علل

اجلاااااامع  التقريااااار يف ساااااُي ور - 2014 2008متوز/يولي  
للتقريااااارين الساااااادع إلالثاااااامن 

 2016يف عايف 
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 اععاهتة هيئ 

 اةتامياااااااا  اعت وااااااااات
تعرا  االسا يف اعترا 
 السادا

 م اااااذ عُااااات يف تقريااااار آخااااار
 اردتغ  ال  اةتامي  اعت وات آخر السادا االستعرا 

الثاي/ي اااااااااااااااير  كااااااااااااااا،وغ 2006 يو،ي   يراغ/ الط ز  قون جل  
داااالغ ات اعيااا  ) 2012

/  قااااااااااااااااااون الط ااااااااااااااااااز(
 2007/يوليااااااااااااااااااااااااااا  متوز
دااااااااااااااالغ الربإلتوكااااااااااااااول )

االختياااااااااااااري الت اعياااااااااااا  
 قااااااون الط ااااااز دااااااالغ 
الااااااااااارتا  ا ط اااااااااااال يف 
اع ازعاااااااااااااات اعسااااااااااااال   
إلالربإلتوكااااول االختياااااري 
الت اعيااا   قاااون الط اااز 
دااااااااالغ ديااااااااع ا ط ااااااااال 
إلاسااااتلتل ا ط اااااال يف 
البلااااااااااااااااااااا  إليف اعااااااااااااااااااااواد 

 اردا ي (

 2015اير كا،وغ الثاي/ي  
)دااااااااااالغ ات اعياااااااااا   قااااااااااون 

 تاااااااااااااارين ا إلل/ الط اااااااااااااز(
)دااااااااااااالغ  2008أكتااااااااااااودر 

الربإلتوكااااااااااااااااول االختياااااااااااااااااري 
الت اعيااااااااا   قاااااااااون الط اااااااااز 
دااااالغ الاااارتا  ا ط ااااال يف 
اع ازعاااااااااااااااااااااااات اعسااااااااااااااااااااااال   
إلالربإلتوكااااااااااااااول االختياااااااااااااااري 
الت اعيااااااااا   قاااااااااون الط اااااااااز 
دااااااااااااااالغ دياااااااااااااااع ا ط اااااااااااااااال 
إلاسااااااااااااااتلتل ا ط ااااااااااااااال يف 

 اردا ي ( البلا  إليف اعواد 

 اااااز موعااااات تقاااااتمي التقريااااار 
الساااااااااااااااااااااااد  يف كااااااااااااااااااااااا،وغ 

)داالغ  2020الثاي/ي اير 
 ات اعي   قون الط ز(

 ا لاخا   قاون ات اعي 
 ارعاع  كإلي

 ا إلي التقرياااارتااالخر تقااااتمي  - - -
 2011عايف  م ذ

 الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مر هيئات المعاهدات  -2 
 اةتامي  اعت وات

 اععاهتة هيئ 
 موعاااااااااااات

 التقتمي تاريخ اعوضو  التقتمي
اا العقوداا  البت،ياا  داعتبارهااا عقادااتاااوي  ا عضااا  الت اساالي  ا ،ثوياا   إللااا   2010 اللج   اعع ي   قون ار،ساغ

 (25)السجن دسبب العج  عن الوفا  دالتيناريتا  يف إل اا مارإلع
طُلبااااااااااااااات   (26)2012

  (27)معلومات إضافي 
 علاااال دالقضااااا  اعع ياااا  اللج اااا 

 اعرأة ضت التميي 
تااااااوي  ا عضاااااا  الت اسااااالي  إل يف القاااااوا،ني ا ليااااا    إدماااااا  االت اعيااااا  2010

 (28)إلار تال القا،وي يف جمال ال إلا  إلالعتعات ا سري   ا ،ثوي 
طُلبااااااااااااااات   (29)2012

  (30)معلومات إضافي 

 اررا 

 اوال  اررا  عتد اععاهتة هيئ 
 وار اعتادع  مستمر (31)1 اعرأة ضت التميي  علل دالقضا  اعع ي  اللج  

(32) 
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(33)الخاصة اإلجراءات مع التعاون -باء 
 

 الراه   اوال  اوال  أت ا  اجلول  السادق  
 ال ال دا م  دعوة
 - ال  ايات السمي  ارت الي ال يارات
 - - اعبتأ  يق من عليها اعوافا ال يارات
 اةاراي  التيوغ إارايها طُلب الي ال يارات

 موا ة دإارا ات ارعتايف
 اعتعع ال قر

 اعتعع ال قر
 ال  حل إلال ر  اعياه

 الرن
 التميي  ضت اعرأة 

  اةاراي  التيوغ
 اعها

 م ها  دت نْي  علل اوجوم  إلرد ت دت ات  تسع  أُرسلت االستعرا   عيت ال رتة ختل العاال  إلال تا ات االدعا  رسا ز علل الردإلد

 مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان التعاون -جيم 
أإل ااات جل ااا   قاااون الط اااز دااالغ تلاااتم  مجهوريااا  ت  ا،ياااا اعت اااتة التعااااإلغ التقاااين مااان  -13

إل ثااات البلااات علااال   (34)(الساااامي  وقاااون ار،سااااغ )اع وضاااي  الساااامي  ا مااا  اعت اااتةم وضاااي  
 رياااا اعاااارت  داااني الوكااااالت اععاااين دقضاااا  الاساااتختايف أدإلات اعسااااعتة التق يااا  الاااي اسااات تتها 

  (35)ا  تاث إلأعضايه  مبا فيه  اع وضي 

االلتزاموات الدوليووة المتعلقوة بحقوووق اإلنسوانا مووع مراعواة القووانون  تنفيو  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق 

 وعدم التمييز المساواة -ألف 
  2013يف عاايف   أفاد فريا ا م  اعت اتة القطاري دالغ مجهوريا  ت  ا،ياا اعت اتة ا تلات -14
  0.553 عتما   الت علال الإك    سانييف م لر اعساإلاة دني اجلاا دلت 149دني  123رتب  اع

يف اا مااا يعااين أغ جاا  فجااوات كباا ة ت  ااز دااني اجل سااني يف جمااال الت مياا  الباااري   إلاسااتمرار إلهااو 
  (36)ادي  إلالتمجني إلال ااط االعت اديال ال    ارجالت اإلت دني اعرأة إلالراز يف جم

يف دإلرهتاااا الساااتني  أغ ارطاااار   إلرأت اللج ااا  اعع يااا  دالقضاااا  علااال التمييااا  ضااات اعااارأة -15
القااااا،وي جلمهورياااا  ت  ا،يااااا اعت ااااتة  الااااذي يعامااااز ا رملاااا  معاملاااا  ختتلاااا  عاااان معاملاااا  ا رمااااز 

يتعلااا داعلجياا  إل يااازة اعمتلجااات إلإدارهتااا إلارلاارا  عليهااا إلاال،ت ااا  هبااا إلالت اار  فيهااا   فيمااا
)إل( 2) ( إل2مبوااب اعاواد  لابتغ اا بي ا ي طوي علل متيي   إلهو دذلال ميثز ا،تهاكااا وقاون
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القضاااااا  علااااال  مااااان ات اعيااااا )ال( (1)16إل) ( (1)16( إل2)15( إل1)15)ب( إل13)أ( إل5إل
  29إل 28إل 21مجيع ألجال التمييا  ضات اعارأة  مقارإل ة يف ضاو  التو ايات العاما  للج ا  رعا  

قااوا،ني الع أغ تضاامن إللااا  أإل تعااتيز مجياانااا أغ التإللاا  ي بلااحل اللج اا  إلماان مجلاا  مااا كهباات إلياا  
امتثانااا أغ تضاامن يف اعاا اث إل  متساااإلي  العرفياا  التميي ياا  الااي حاات ماان   ااول اعاارأة علاال  قااون

  (37)دالجامز الت اعي  القضا  علل مجيع ألجال التميي  ضت اعرأة
إلكااااررت جل ااااا   قااااون الط اااااز ارعاااااراب عاااان علقهاااااا إزا  اسااااتمرار التمييااااا   يف القاااااا،وغ  -16

عي ااااا  مااااان ا ط اااااال  إلال سااااايما ضااااات اعراهقاااااات اوواماااااز إلا مهاااااات إلاعمارسااااا   ضااااات فئاااااات م
إلا ط ال اع ادني د  إل  ،قا    إلا ط ال اع ادني داعها  إلا ط ال كإلي ارعاع   اعراهقات

  (38)الاوار اع اع  الباري /اريتز أإل اعتلترين د   إلا ط ال الذين يعياوغ يف 
ال ياا ال التميياا  اعت ااز د اا إل  ،قاا  اع اعاا  الباااري /اريتز داالغ ال ريااا القطااري  إلأفاااد -17

يف دعااش لااركات التعااتين الجباا ة يف تسااود هااذه اعمارساا  فيف مجاااغ العمااز  اا م سسااياا مجرساا
  (39)القطا  اةا  إليف عوة الارط  إل  ها

إلدعاااااا ال رياااااا القطاااااري إىل خت اااااي  ماااااوارد كافيااااا  لضاااااماغ جما،يااااا  تساااااجيز الاااااوالدات  -18
إلأإل ت جل    قون الط ز دلغ تعمز مجهوري  ت  ا،يا اعت اتة علال   (40)ا  لهادة اعيتدإلاستخر 

جتهياااا  الساااالطات اوجومياااا  التمرك ياااا  إلاعرافااااا ال اااا ي  مبااااا يلاااا يف لتسااااجيز الااااوالدات إلإ ااااتار 
لألط اال دإلغ اا إلإ تار لهادات اعيتد جما،الوالدات اعيتد  إلتوف  ختمات تسجيز  اتلهاد

   إلتع يااا  الو ااااتات اعت قلااا  لتساااجيز الاااوالدات إلتوساااايع ،طاعهاااا لت قياااا التلطياااا  سااان اةامسااا
  (41)الاامل   إلزيادة الوعحل العايف دلمهي  تسجيز الوالدات

 الشخصي هفي الحياة والحرية وأمنالفرد  حق -باء 
ر ااحل دعاا فرياا ا ما  اعت اتة القطاري مجهورياا  ت  ا،ياا اعت اتة إىل إعارار إلعا  اختيااري  -19

  (42)لعقود  ارعتايف إلال ور يف إللا ها
الاتافع الر يساحل إلرا  عتاز ا لاخا  اع اادني دااعها  ميثازإلال ظ ال ريا القطري أغ الس ر  -20

إلتاااويهه   إلأإل اال داالغ تتخااذ مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة خطااوات فورياا  للت ااتي للمعتقااتات إلاعواعاا  
  (43)داعهاخطر االعتتا  علل ا ط ال اع ادني اا كث   يرت ع فيهاالسا تة يف اعتمعات الي 

إلأعرداات جل اا   قااون الط ااز عاان ا عهااا إزا  عمليااات القتااز الااي تسااتهت  ا ط ااال  -21
  ارا  إعاما  الطقاو   إلأعردات عان علقهاا إزا  التق ا  يف عاتله  اع ادني داعها  مبا يف كلال 

ل دإلغ مقاضاااااة اجل ااااة اع عاااومني  إلهااااحل معاجلااا  ا ساااباب اجلذريااا  للع اااا   إلالعقباااات الاااي حاااو 
  إل ثات اللج ا  مجهوريا   ساب ماا ككار تواط  دعش سلطات التإللا إل عقبات تع   إىل اةو  

ت  ا،ياااا اعت اااتة علااال اعتمااااد اسااارتاتيجي  لاااامل  تساااتهت  ااعااااعوكينا  ل سااارا  يف الت قياااا 
فيهاا  إلرتا ا  اا وغ دااعها طرفاإلاعت ق  القضا ي  دالغ مجيع القضايا الي يجوغ ا ط اال اع ااد

  (44)سبز إعادة التلهيز إلار، ا  للض ايا
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إلأفاد ال ريا القطري دلغ مجهوري  ت  ا،يا اعت تة دأدت  يف اهودها الرامي  إىل الت اتي  -22
للعاااادات إلاعمارساااات الثقافيااا  إلالتقليتيااا  الضاااارة  مااان عبياااز تااااوي  ا عضاااا  الت اسااالي  ا ،ثويااا  

إلعاا،وغ  (2004) ال إلاات إلحتيت جن للعارإل   علال تع يا  ت  ياذ عاا،وغ عقوداات زجباارإلتعتد 
ي طبااا علاال الاارب الر يسااحل(  إلكتمهااا جيااريف تاااوي  ا عضااا  الت اساالي  ا ،ثوياا   الااذي العقودااات )

لقضااا  علاال ةاااهرة إىل ام هااا اا سااعي ياا محااتت للتوعياا  العاماا  إلداارامج إعتماا إل، ااذت التإللاا  أيضاا
  (45)ا عضا  الت اسلي  ا ،ثوي  تاوي 
إل ثات جل ا   قاون الط از مجهوريا  ت  ا،ياا اعت ااتة علال ،اار القاا،وغ الاذي يا   علاال  -23

جتاارمي تاااوي  ا عضااا  الت اساالي  ا ،ثوياا  إلضااماغ ارساارا  يف الت قيااا إلاعت قاا  القضااا ي  دااالغ 
  (46)بي مجيع هذه اواالت إل  ول الض ايا علل اةتمات االاتماعي  إلالط

إلعااال ال ريااا القطااري إغ ممارساا  الع اا  اجل سااحل إلالبااتي إلالعاااط حل ضاات ا ط ااال ميثااز ماااجل   -24
ماتت مرافاا  جوميا  مثاز اعاتار  إلالساجوغ  إلعات اعتُ يف مت اي  يف اعالني اةا  إلالعايف  مبا يف كلال 

الاارب الر يسااحل   يف 2016-2013خطاا  العمااز الوط ياا  ع ااع الع اا  ضاات ا ط ااال إلالت ااتي لاا  لل اارتة 
 اارز إلأُ   2015-2011 فيماا اعتمااتت يف زجباار اةطاا  الوط ياا  للت اتي للع اا  ضاات ا ط اال لل اارتة

 ا  كافيا   كا،ات لجان اعاوارد اعخ  ا     اةطتانيتي اال دعش التقتيف يف ت  يذ االلت امات مبواب 
إلالاتع  االاتمااعحل  مان االعتاتا  اجل ساحل إلالع ا  يف سابيز ،ياز العتالا  دالرإلا ه  إلجيهت ال ااوغ 

اا  االبيته  العوماال  إىل التاتريب  إل الباايف   ال الح إل تاا  أفاراد الااارط  إلاعاتعوغ العااموغ إلعضاااة
  (47)ساه  ،ق  القترات يف إفتت اجل اة من العقابيما 
لاااجز يف أكثااار ا  يااااغ لخاااذ إلأفااااد فرياااا ا مااا  اعت اااتة القطاااري دااالغ العقودااا  البت،يااا  ت -25

يف اع ا ل أإل اعترسا  أإل يف اجلا ا ات القضاا ي   إلهاو مان اا الاذي يعتارب ااا     /الع ااي را،داةالضرب 
ا دفااع مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة إىل رفااش ممااالتااتاد  التلديبياا  الااي حواال دالااتع  علاال ،طااان إلاسااع  

  (48)دااالغ م ااع مجيااع ألااجال العقوداا  البت،ياا  2011التو اايات اعقتماا  يف إطااار اسااتعرا  عااايف 
اا تسااح تباتي التااريعات يف عليهاا اع  او  ا  جاايف أغ القلاا ماع الط از  قاون جل    وتإلال

ُارب را إلماع اردااا  اللاذين يلجا إلغ إىل هااذه اعات يف البت،ياا  العقودا  ممارسا  ماع
ار  دلار  االتلديااب اع

 الطار  التإللا  اللج   إل ثت ا الريط  أال يس ر كلال عن  تإلث إ اد  العقود  لاتلديب أط ان 
 كااز يف البت،ياا  العقوداا  عمارساا  ال ااريح ماان أاااز اوواار أإل تعااتيلها التاااريعات مجيااع إللااا  علاال

  (50)إلعتمت اللج   اعع ي  داوقون االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  تو يات مماتل   (49)ا إلساط
عااان علقهاااا إزا  اساااتمرار ةااااهرة الااا إلا  القساااري إلتااا إليج   قاااون الط اااز إلأعردااات جل ااا  -26

ال تيااات يف ساان مبجاارة  إلكااذلال ال تياااغ يف ،طااان أضاايا   ااي عبااز إدرا  ساان البلااوغ يف دعااش 
( عمارسا  مجياع 1998اةا   داجلرا   اجل سي  ) ا  جايف عا،وغ جترمي من الر   إلعلل ا  ياغ 

   عارة  ال ُ ور اال ت اب ال إلاحل مي دللت الط ل  ا فعال اجل سي  مع ال تاة دإلغ سن الثام
إلأعرداات اللج اا  عان علقهااا إزا  إلرإلد تقااارير عان تجاارر  اااالت   (51)اةامساا  عاارةساان اعت إلاا  

الع ااا  اجل ساااحل إلاجل سااااي يف غاااي  ،يارإل وساااو لتائاااني  إلياااامز كلاااال الااا إلا  دااااركراه إلمحاااز 
  (52)عضا  التين يف إطار  ط لال يت إعطا   إلةاهرة اتاعراهق



A/HRC/WG.6/25/TZA/2 

GE.16-03604 10 

إلأعردت جل    قون الط ز عن علقها إزا  ممارس  الع   البتي إلاجل سحل ضت ا ط ال   -27
مبااا يف كلااال اسااتلتل ال تيااات ا سااياا  إلأإل اات اللج اا  مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة مبااا يلااحل  اختاااك 

اعتة تااااتاد  تضاااامن جلميااااع ا ط ااااال اععرضااااني ةطاااار االسااااتلتل اجل سااااحل او ااااول علاااال اعساااا
ماااع ةااااهرة الع ااا  ضااات ا ط اااال يف اعاااتار   اا تع يااا  الااارتإليج لعاااتيف التساااامح مطلقاااإل إلاومايااا   

اساات تاث ،واا  مت ماا  للت قيااا إل إلضااماغ إمجا،ياا  إل ااول الضاا ايا إىل مراكاا  محاياا  الط ولاا   
ضااات ا ط اااال  إلارسااارا  مبقاضااااة اجل ااااة  اجل ساااحل يف مجياااع  ااااالت االعتاااتا  اجل ساااحل إلالع ااا 

  (53)إلتوف  ختمات اردما  إلالتعايف جلميع الض ايا  اع عومني
إلدعاات جل اا   قااون الط ااز مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة إىل حااري ا سااباب اجلذرياا  الجام اا  إلرا   -28

االساتلتل اجل ساحل لألط ااال   ارا  جتاريا   إلالساايا     ارا   لما،يا   إلديااع ا ط اال  إلاسااتلتل 
يف اعاااواد اردا يااا   إلإىل الوعاااو  علااال  جااا  هاااذه الواااواهر  إلحتيااات ا ط اااال يف البلاااا  إل ا ط اااال 

  (54)ال تداععرَّضني ةطرها  إلتقيي   ج  اعاجل   إلإلضع سياسات إلدرامج حتدة انت  يف هذا 
إلأعردت اللج ا  اعع يا  دااوقون االعت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  عان علقهاا إزا  ارت اا   -29

الااذين يعياااوغ إليعملااوغ يف الاااوار   إلتعرضااه  لاااي ألااجال الع اا   إلفر ااه  عااتد ا ط ااال 
ا تإلدة يف او ول علل اةتمات ال  ي  إلالتعلي   إلأإل ت دت سني فر  أط ال الاوار  يف 

  (56)مماتل  تو يات الط ز  قون جل   إلعتمت  (55)او ول علل اةتمات ال  ي  إلالتعلي 
الاااوعحل مبااااجل  االجتاااار دا ط اااال   ياااابإلأعردااات جل ااا   قاااون الط اااز عااان علقهاااا إزا   -30

داخلياا إلعرب اواتإلد   ارا  االساتلتل اجل ساحل  إلأإل ات دتوسايع ،طاان اجلهاود اعبذإللا  لتاوف  
اا إلأإل اات أيضاا  (57)التاتريب اعتخ اا  دااالغ مجاف اا  االجتااار دا ط اال إلدتع ياا  داارامج التوعياا 

  (58)تجتار علل اوماي  إلختمات التع ل ايا ال الذين إلععوا ض دضماغ   ول ا ط
إلأفااااد ال ريااااا القطاااري داااالغ ا إلضااااا  يف الساااجوغ إلمراكاااا  اال تجااااز تااااتعو إىل القلااااا  -31

الاتيت يف ةز إلرإلد تقارير عان  ااالت م عوما  تتعلاا مبمارسا  التعاذيب إلاال ت ااب إلاالدتا از  
إلدالغ  العقودااتمان أااز إ اتال ،واايف اا ا اعت اتة اهاودإلأإل ت اللج   دلغ تبذل مجهوري  ت  ا،ي

  (59)ميع أماكن اال تجازجل تو  اعر ت التتوىل جل    قون ار،ساغ إلاوج  الرليت 
مراكا  ا تجااز البااللني   اي يف يف إلأفاد ال ريا القطري دلغ ا ط ال عادةا ما يودعوغ  -32

إليُ  ااز ا ط ااال الااذين تقااز أعماااره  عاان فيهااا مراكاا  ا تجاااز ا  ااتاث   واااتاع اااطا الااي ت
  (60)الثام   عارة يف الليز لج ه  خيالطوغ السج ا  الباللني أت ا  ال هار

 القانون وسيادة العقابا مر اإلفالت مسألة ذلك في بما العدلا إلامة -جيم 
تعلاا مبات  فيماا يال يا ال يوااا  حاتيات اال تجايف إىل القضاا  دلغ أفاد ال ريا القطري  -33
عضاا ي  متلااال حااك  إلهيئاات  إلإلااود  تتمتاع داالساتقتلي  إلال  اها حااك  إلهيئاات عضاا ي   إلااود

الاااوعحل إلاععرفااا  القاااا،و،ني  إلتاااوفر ا اااامني اعااا هلني إلااااود   إل إلإمجا،يااا  الو اااول إليهاااا ماااوارد كافيااا 
دلاش ال وار عان طلاوب إليف الوعات اعدلعتاد كافي   إلإمجا،ي  حاكما  ا لاخا  حاكما  عادلا  

  (61)االعت ادي - إلضعه  االاتماعحل
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إللااجعت جل اا   قااون الط ااز مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة علاال زيااادة عااتد اعه يااني اعااترَّدني  -34
ا ط ال إلضاماغ   اول يف ل إلغ يف ،وايف عضا  ا  تاث  إلتعيني عضاة غت ني اا تتريباا كافي

ه ال  القضاة علل التثقي  إلالتتريب اع اسبني  إلضماغ ما يج حل من اعرافاا إلاراارا ات ل واايف 
   (62)اعت م عضا  ا  تاث مع ت إليته داعوارد 

  عااان القلاااا إزا  عاااتيف تاااوفر خاااتمات اعسااااعتة القا،و،يااا  الجافيااا عي هااااإلأعردااات اللج ااا   -35
وغ  إللاااااجعت علااااال تقاااااتمي مسااااااعتة عا،و،يااااا  تراعااااال فيهاااااا الج اااااا ة لألط اااااال اعخاااااال ني للقاااااا،

  (63)عا،وغ اعساعتة القا،و،ي مارإل  إلاالستقتلي  إلالتعجيز داعتماد 
م ااو  ا مااا  اعت ااتة الساااامحل وقاااون ار،ساااغ أغ مجهوريااا  ت  ا،يااا اعت اااتة هاااحل  إلرأ  -36

اعس إلل  يف اعقايف ا إلل عن محاي  ا لخا  اع ادني دااعها  إلمجاف ا  ارفاتت مان العقااب  
مااااان ع ا ااااار م اااااع إلعماااااع اجلااااارا   الاااااي تساااااتهت  هاااااذه اا ر يساااااياا ا مااااار الاااااذي يااااااجز ع  ااااار 

مااااا يواااااا  الضاااا ايا اا إلكثاااا    (64)علاااال حنااااو خااااا  لااااتيتاا   ضااااع اا الااااي تعاااااي االاتماعياااا  ال ئاااا 
 يت من عمن التعر  العتتا ات ا،تقامي  أإل   عودات كب ة يف رفع عضاياه  أمايف القضا   خوفاا 

  (65)الو   االاتماعحل

 في الحياة األسرية الحق -دال 
ازديااااد عاااتد ا ط اااال قلاااا إىل ماااا إلرد مااان تقاااارير داااالغ د ألاااارت جل ااا   قاااون الط اااز -37

الذين ال يعياوغ يف ك   آدا ه   إلأإل ت اللج   مجهوري  ت  ا،يا اعت اتة داختااك التاتاد  التزما  
ومايااا   قاااون ا ط اااال ا ااارإلمني مااان العااايب يف ديئااا  أساااري  إلتلبيااا  ا تيااااااهت   إلالعماااز دواااا  

  (66)إىل الرعاي  خار  اع  ل خا  علل تع ي  التع  اعقتيف إىل ا سر البيولواي  لت ادي اواا 
أغ عاتداا كبا اا مان دإلر رعايا  ا ط اال متاار  ،اااطها إلال وت هذه اللج   ماع القلاا  -38

وا لوغ العيب يف اع سسات ختضع للت تيب الجايف إلأغ ا ط ال يأغ مسجل  أإل  دإلغ أغ تجوغ
 دإلر رعايااا  ا ط اااالعاااا هاااو م  اااو  عليااا  يف لاااوا ح اا   ختفااااااارا  ارياااتا أي مرااعااا  ردإلغ 
  (67)2012 لعايف
دااعها يف ا ط اال اع اادني  ياتا إزا  إلرإلد تقاارير عان إاا إلأعردت اللج   عن علقها أيض -39

   إلإغ كا،ااتاعااتار  التاخلياا  إلدإلر إيااوا  ا ط ااال كإلي اال تيااااات اةا اا   إلأغ هااذه الااتإلر
راد هباا يف ا  از  إلي  از ا ط ااال ليسات مرافااا ل ياوا  اع عات  كماا كااغ ياا  تاوف ر محايا  فوريا 

  إللااجعت اللج اا  مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة علاال إعااادة    ا لياااهتعاان أسااره  إليع لااوغ عاان جمتمعاا
داخلي   إلاختاك مجيع التتاد  التزما  للا  متار  الط ز اع اب داعها يف  إيتا ال ور يف سياس  

  (68)مشز الط ز دلسرت   ع تما  قا كلال م او  ال ضلل
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 التعبير حرية -هاء 
ي   علل عتيف  2015مي  لعايف لغ مارإل  عا،وغ اةتمات ارعتدال ريا القطري  أفاد -40

 فينياماااان جملااا  اعتماااااد ال اااا اا ال  ي لااااخ  مبمارسااا  ال اااا اف  مااااا مل يجااان معتمااااتالساااما 
فيني اال اا عمااع مااارإل  القااا،وغ  إىل  إلرأ  أغ لاارط االعتماااد سااي دي  يف  ااال إعاارار  اعقاارتال

  (69)فيني اعتطوعني العاملني يف ا طات اركاعي  اعتمعي ااعواط ني إل  ه  من ال  

 اتيةو الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة وم -واو 
غ هااااا لجااااو علقادي  إلاالاتماعياااا  إلالثقافياااا  عاااان أعرداااات اللج اااا  اعع ياااا  داااااوقون االعت اااا -41

يف اعا اا  ماان االعت اااد مبجملاا    90أكثاار ماان    سااب التقااتيرات  الر ااحل ميثاازاالعت اااد  اا  
 خاااتل مااان الر اااحل   ااا  القطاااا  عماااالل القاااا،وي وضاااعال ساااوي لت تاااتاد  داختااااكاللج ااا   إلأإل ااات

(70)االاتماعحل الضماغ غططات يف إلإدرااه  تترجيياا  عمله  ةرإل  حسني
  

يف اعا ا   89 ،ساب  مااارك  اعارأة يف القاوة العاملا  تبلا  القطاري أغإلككار فرياا ا ما  اعت اتة  -42
عاان عملهاان  إليعمااز عااتد كباا  ماان ال سااا  يف اا أااار  يتقاضاانييف اعا اا  ماا هن ال  53لجاان أكثاار ماان 

  (71)القطا     الر حل الذي يتس  داخن ا  ا اور إلا،عتايف است قاعات ا من الوةي حل
لغ معواا  اع اااا  ال ال ة يف عطااا  تعااتين الااذهب داافريااا ا ماا  اعت ااتة القطاري  إلأفااد -43

 ي طااوي علااالتسااتختيف ال  بااا السااتخرا  الااذهب إلف اال  عاان اةامااات اعساا وع   ا ماار الااذي 
لعمال اع اا   إلدعا إىل ت وي  محتت توعي  لضاماغ محايا   قاون دال سب  غاطر ديئي  إل  ي  

  (72)مست  ةإارا ات ه  كاختاعمال اع اا  ال ل ة إل 
غ معاي  جو ل علقهاإلأعردت اللج   اعع ي  داوقون االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  عن  -44

  إلأإل ات دالغ تتخاذ مجهوريا  ت  ا،ياا اعت اتة تاتاد  فعااالا  ال ت  اذ ت  ياذاا اا العمز اععرت  هبا دإلليا
يف اا علال  اعيت اعمارسا   خ و ا هاذه التاتاد  ةرإل  عمز آم   إل  ي  إلإ، اكتوف  لضماغ 

  (73)عطاعحل الب ا  إلالتعتين إلالقطا     الر حل
إلأإل ت اللج   ، سها دلغ تتخذ مجهوري  ت  ا،ياا اعت اتة خطاوات لتقييات ،طاان تعريا   -45

اةااااتمات  إالذا اوواااار ال ختضااااع ناااااةاااتمات ا ساسااااي ا الاااي حواااار فيهاااا ارضاااارادات   اااي 
  (74)ا كثر أمهي  ا ساسي 

العتيات مان ا ط اال إلم اإللا  عماز ا ط اال  إزا  ت ااحلعن القلاا  عي هاإلأعردت اللج    -46
  (75)أ،اط  خطرة إلضارة
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 الئق معيشي بمستوى التمتع وفي االجتماعي الضمان في الحق -زاي 
عاان القلااا إزا  لااتة أعرداات اللج اا  اعع ياا  داااوقون االعت ااادي  إلاالاتماعياا  إلالثقافياا   -47

 إلأفااد  (76)تلطي  الضماغ االاتمااعحل إلأإل ات دإ،ااا  ،واايف لاامز للضاماغ االاتمااعحل ضع 
ج ايا  المايا  مان اوال قرا   حريفالتلطي  يف جمال اوماي  االاتماعي  حتإلدي   دلغال ريا القطري 

  واايف الضاماغ االاتمااعحل ارل اماحلف  لمَّااتاعيف  االت اعر  أإل فقتاغ الوةي   أإل   ها مان 
يف اعا ا  مان القاوة العاملا    10إال العاملني يف القطا  الر حل الذين يااجلوغ أعاز مان  ال يامز

 قاااتمها معوااا  غططاااات التااالمني للت اااتيتإلعاااتإلة علااال كلاااال  ال تج اااحل االسااات قاعات الاااي 
  (77)لل االت الطار  

إزا  اساتمرار إلأعردت اللج   اعع ي  داوقون االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  عن القلا  -48
يف اعا ااا  ماان الساااجاغ يعياااوغ دإلغ مساااتو  خااا   34أغ  إك  علاال ،طاااان إلاسااعال قااار  ا،تاااار

  (78)ال قر اعست ت إىل اال تيااات ا ساسي 
ال سايما اجل ااا   إل آتاار تلاا  اع اا   يتالتر دا مان اللاذا حل ال ياا ال  لغدااال رياا القطاري  إلأفااد -49

خت ااي  مااوارد كافياا  لااربامج  حااتياسااتمرار مااع  إلعااال إغ سااو  التلذياا  ال ياا ال ميثااز ماااجل  ر يسااي 
إلأإل ت اللج   اعع ي  داوقون االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  دلغ تتخذ مجهوريا  ت  ا،ياا   (79)التلذي 

تلبيا  اال تياااات إل اعت تة خطوات ععاجل  ماجل  ا،عاتايف ا مان اللاذا حل اعا من إلساو  التلذيا  اعا من 
  (80)ارعحلاللذا ي  اعل   لألط ال  إلال سيما يف م اطا الوس  إلاجل وب الارعحل إلالامال ال

إلأعرداات اللج اا  عي هااا هاان علقهااا إزا  تااتي اااودة السااجن إل،قاا  اةااتمات ا ساسااي   -50
ساااجاغ او ضااار الاااذين يعيااااوغ يف ا  ياااا  ال قااا ة  إلأإل ااات دااالغ تتخاااذ ل ئويااا اع  ساااب الإلارت اااا  

لضااماغ إمجا،ياا  او ااول علاال سااجن ال ااا ميجاان حمااز عاالاا  مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة تااتاد  
لجاز لاخ   إلاختااك تاتاد  كات أإللويا  ل ااد اعااردين  اويازة القاا،ويأمن مع ضماغ  تجل ت 

  (81)إلا لخا  الذين يعياوغ يف مساكن    ال ق  يف متغ ال  يح
  إىل حساااني 2015إىل ت ااااحل الجاااول ا يف عاااايف    يف معااار  إلاااارت ال رياااا القطاااري دعااااإل  -51

إلأإل اات جل اا    (82)انياكااز ا ساسااي  للمياااه إلال اار  ال اا حل  إلت  يااذ تااتختت للتعبئاا  االاتماعياا 
مجهورياا  ت  ا،ياااا اعت اااتة سااابز او اااول علاال ميااااه الاااارب اعلمو،ااا  إلمرافاااا  حسااان قااون الط اااز دااالغ 
  (83)ا إلتوافرها إلك ايتها إلإمجا،ي  حمز تجل تهااستتامته إلتضمن للجميع اع اسب  ال ر  ال  حل

 الصحة في الحق -حاء 
أعردت اللج   اعع ي  داوقون االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  عن علقهاا إزا  عاتيف إلااود  -52

الرعاياااا  ال اااا ي  اعاااا هلني إلارمااااتادات الطبياااا    يف ا خ ااااا ينيتلطياااا   اااا ي  لااااامل  إلعلاااا  عااااتد 
يج ااحل ماان  ماااإلأإل ات اللج اا  داالغ تضاامن مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة تااوف  التلطياا  ال اا ي  الاااامل  إل 

  (84)الري ي اععتات الطبي  إلاعوة ني يف اعراك  ال  ي  إلختمات الرعاي  ال  ي  يف القر  
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اعع ياا  دالقضااا  علاال التميياا  ضاات اعاارأة إىل حقيااا تقااتيف إلتااا  اععلومااات اعتا اا  للج اا   -53
   ميجان الوعايا إلأفااد فرياا ا ما  اعت اتة القطاري دل،ا  (85)حتإلد يف خ ش معتل الوفيات ال  اساي 

يف  ا سباب الر يسي  الجام   إلرا  الوفيات ال  اسي   إلهحل تع   إىل ردا ة اةتمات ال  ي   مبامن 
أ اااط عاان إلعااورة اجللرافيااا  إل  ةااتمات اعهاارة إلاععااتات ا ساسااي   فضااتا كلااال عااتيف تااوافر مقااتمحل ا

ماان أاااز ارساارا  يف خ ااش الوفيااات ال  اسااي   2020-2016وضااع خريطاا  طريااا لل اارتة داا علماا
  إلضااماغ   ااول اجلميااع علاال خااتمات ال اا   الوعاياا  م هاااإلإلفيااات اعوالياات إلا ط ااال الااي ميجاان 

إلر ات التقاتيف  تيا دتخ ي  اعوارد التزم  لضاماغ ت  ياذ التاتختاجل سي  إلارجادي   إلأإل ل ال ر 
  (86)من ختل العمز دبطاع  عيا  ا دا  يف جماالت ال    ارجادي  إل    ا يف إلالوليت إلالط ز

إللااجع ال ريااا القطااري علاال زيااادة اجلهااود ععاجلاا  ا سااباب الر يسااي  لوفيااات ا ط ااال  -54
  (87)إلهحل االلتهاب الر وي إلاعتريا إلأمرا  ارسهال إلسو  التلذي   دإلغ سن اةامس 

إلألار ال ريا إىل تسجيز زياادة يف إلفياات اعواليات  إلدعاا إىل زياادة فار  او اول علال  -55
  إلكلاال دتوسايع ،طاان تطبياا يهاإلاا ات إىل أكثر اع اطا افتقار رعاي  اعواليت إلحسني تقتمي اةتم

  (88)ط زا الذي يامز مجيع التتختت اعتعلق  د    الط زهنج االو ول إىل كز 
إلأفاااد ال ريااا القطااري داالغ تااوف  فاار  او ااول علاال اةااتمات اعت اال  د اا إل  ،قاا   -56

اع اعااا  البااااري  إلااااودة هاااذه اةاااتمات مل  اااظ داالهتماااايف  إلألاااار إىل اساااتمرار إمهاااال ا ط اااال 
إل   إلال ياا ال عاات  ا ط ااال ماان فاا إل  ،قاا  إلاعااراهقني يف ارااارا ات الوط ياا  للت ااتي لل اا  

مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة أغ    جيااب علاالمقار،اا  دعاات  الباااللني  إلرأ  أ،اااا اع اعاا  الباااري  متخل اا
 إلأغ تتجمها يفتعجز دالتوسع يف تقتمي اةتمات اعتعلق  د  إل  ،ق  اع اع  الباري  لألط ال  

الياااااااات إلا ط ااااااااال  إلأغ تضاااااااامن تلبياااااااا  خااااااااتمات اةااااااااتمات ال اااااااا ي  اعقتماااااااا  لألمهااااااااات إلاعو 
ال   /ار ااااد  د ااا إل  ،قااا  اع اعااا  البااااري  ال تياااااات اعاااراهقني اةا ااا  يف جماااال ال ااا   

  (89)اجل سي  إلارجادي  إلالتع  ال  سحل إلاالاتماعحل
لغ ا تمال تاخي  ار اد  د ا إل  ،قا  اع اعا  البااري  داا أيضالقطري ال ريا  إلأفاد -57
ال ساااا  ي يااات مبقاااتار الضاااع  مقار،ااا  دالرااااال  إللاااذلال  ي بلاااحل جلمهوريااا  ت  ا،ياااا اعت اااتة أغ داااني 

تضمن التطرن يف االسارتاتيجيات الوط يا  وقاون إلا تياااات ال ساا  إلال تياات يف سايان فا إل  
  (90)،ق  اع اع  الباري 

إدرا  التثقياااا  مهورياااا  ت  ا،يااااا اعت ااااتة أغ تااااارتط جلي بلااااحل   إلرأ  ال ريااااا القطااااري أ،اااا -58
داعتباااره مااان  ا إلسااع اجل سااحل الاااامز القاااا   علاال ا دلاا  يف م ااااهج التعلااي  االدتااتا حل إلالثاااا،وي

  (91)اعمارسات اجليتة
مهوري  ت  ا،يا اعت تة أغ تسل  دلغ القوا،ني الاي جتاريف  جلي بلحل   إلرأ  ال ريا القطري أ، -59

تقاو  فعاليا  الااربامج اعتعلقا  د ا إل  ،قاا  علال حناو مبالار أإل  اا  مبالار  االلاتلال داااجل   
 السااعحل إلرا اع اعاا  الباااري  إلال اا   اجل سااي  إك حاات ماان عااترة اعاااتللني داااجل   إلزدااا  ه  علاال 

  (92)درامج اعساعتة اعتعلق  د  إل  ،ق  اع اع  الباري  إلاالست ادة من هذه الربامج
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امتت اعتا ااا  للمراهقاااات اوااا إلأعردااات جل ااا   قاااون الط اااز عااان علقهاااا  غ اةياااارات -60
يلجالغ يف كثا  مان ا  يااغ إىل اراهاا   هنان ،تيج  التعر  للع   اجل سحل تجاوغ حاتإلدة إل 

 خ اش علال تعماز أغ علال اعت اتة ت  ا،ياا مجهوريا  إل ثت    اعلموغ الذي ي ضحل إىل إلفاهتن 
اا االستما  دا ماإلاعمارس    راهقات إلأغ تضمن  يف القا،وغاع إاها ت ل  داع ال  اسي  الوفيات
إلرأ  ال ريااا القطااري   (93)إلا رتاماا  يف مجيااع ا  ااوال ع اات اختاااك عاارار اراهااا   الط لااإىل آرا  

إىل ضااع   ياا ديداراهاا  اعاالموغ   تعلقاااعللقااوا،ني إلالسياسااات  مت ا أغ عاتيف إلاااود ت ساا  
  (94) راهاا أت ا  عاي رايتة يف جمال الت ختمافر  او ول علل 

إلأعرداات جل اا   قااون الط ااز عاان علقهااا إزا  ،قاا  اععلومااات عاان الوسااا ز اوتيثاا  ع ااع  -61
وريااا  ه  إلال سااايما يف اع ااااطا الري يااا   إل ثااات مجنيتمات ال ااا ي  اعت مااا  للماااراهقاوماااز إلاةااا

ت  ا،يا اعت تة علل توف  معلومات إلختمات  ا ي  للماراهقني إلاعراهقاات يساهز الو اول إليهاا 
  مباااا يف كلاااال تاااوف  خاااتمات تراعاااحل الساااري  يف جماااال ال ااا   اجل ساااي  إلتت مهااا سااا ه  إلتراعاااحل 
  (95)اومزمع الرتكي  علل الوعاي  من اومز إلإتا   الوسا ز اوتيث  ع ع   إلارجادي 

 التعليم في الحق -طاء 
أعرداات جل اا   قااون الط ااز عاان علقهااا إزا  تقيااي  مجهورياا  ت  ا،يااا اعت ااتة لااُ و  التعلااي   -62

تلبيااا  الطلاااب اعت ايااات  يف ةاااز إلااااود ،قااا  يف عاااتد اعاااتار   ااا  عاااادرة علااال الر اااحل علااال أهناااا 
 إلاللوازيف إلاعترسني اع هلني  إلأعردات اللج ا  عان علقهاا إزا  الرساويف إلاعساامهات اعاليا   ا  الر يا 

 اعودات يف او اول علال التعلاي   مباا يف ماا يوااا  دعاش ا ط اال مان  الي يتفعها ارداا  إلإزا 
كلااال عطااع مسااافات طويلاا  للو ااول إىل اعترساا  إلعااتيف إلاااود داارامج التلذياا  اعترسااي   إلأإل اات 

  (96)مجيع ا ط ال يف التعلي  تسجيزاللج   دلغ تضمن التإلل  
ن االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  عن علقهاا إزا  الق اور إلأعردت اللج   اعع ي  داوقو  -63

مااا ت تقاار اعااتار  إىل اعياااه إلمرافااا ال اار  ال اا حل  اا يف انياكااز ا ساسااي  التعليمياا   إك  الباا
الجتااب اعترسااي   إلالعااتد ا ااتإلد ماان اعترسااني اعاا هلني  إلأإل اات اللج اا  مجهورياا  اة اا  يف إل 

البيئاا  اعادياا  للمترساا   دوسااا ز م هااا ضااماغ تااوف  مرافااا م اسااب  للمياااه ت  ا،يااا اعت ااتة دت سااني 
  (97)إلال ر  ال  حل  إلال سيما يف اع اطا الري ي 

إلككااارت   (98)داااال  علاااا ماااتعاة يااا ال ال التعلاااي  ،وعيااا  تاااردي دااالغ الُقطاااري ال رياااا إلأفااااد -64
ضاااو  تعلاااي  ا ساساااحل يباااتأ  يف م ومااا  ا مااا  اعت اااتة للرتديااا  إلالعلااا  إلالثقافااا  )اليو،ساااجو( أغ ال

  مان ال ا  ا إلل االدتاتا حل  اي ال ا  الراداع الثاا،وي 2014ا،طتن السياس  التعليمي  لعايف 
اوجوما  ماع اجلهاات  تعاإلغإلستعتمت مجيع اعتار  ،   الجتب اعترساي   إلساتاا  إلسيجوغ جما،ي

يات  إلساااتوفر ماااا يلااا يف مااان اعع يااا  داااالتعلي  مااان أااااز حاااتيق اع ااااهج التراساااي  يف مجياااع اعساااتو 
  (99)معتات إلمواد إلأدإلات لعملي  التتري  إلتيس  ال هو  دالعل  إلالتج ولوايا
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إلأعردت اللج   اعع يا  دااوقون االعت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  عان علقهاا إزا  ا،عاتايف  -65
التائاااني الاااذين فااار  التعلاااي  أماااايف ا ط اااال كإلي ارعاعااا  إلأط اااال اعتمعاااات الرعويااا  إلأط اااال 

يعياوغ يف غي  متااديت  إلأإل ات اللج ا  مجهوريا  ت  ا،ياا اعت اتة داختااك خطاوات تضامن التعلاي  
للجمياااع ماااع اةطااا  االسااارتاتيجي  للتعلاااي  الااااامز اا اجلاااامع لجافااا  ا ط اااال كإلي ارعاعااا   متالاااي

 او اول علال   إلدضماغ فر  مجيع أط ال اعتمعات الرعوي  إلأط اال التائاني يف2012 لعايف
  (100)التعلي  االدتتا حل  إلكلال دوسا ز م ها إ،اا  متار  مت قل  إلداخلي 

ااامز إلأفاد ال ريا القطري دلغ مجهوري  ت  ا،يا اعت اتة عات إلضاعت اسارتاتيجي  للتعلاي  ال -66
إللجااان ي بلاااحل داااذل اهاااود عاالااا  لضاااماغ ت  ياااذها إلمااان   زياااادة إدماااا  اليتاااامل   (101)عياااجملل

ط ال الضع ا   الذين يراح أغ يجوغ الجث  م ه  ممن دل  سن التعلي  االدتاتا حل إل  ه  من ا 
  (102)   مقيت يف اعتار 

 ضااو ال تياات داة إلا ايف يف اعتمثلا  اعمارسا  إزا  علقهاا عان الط از  قاون جل ا  إلأعردات -67
 ماااان اووامااااز ال تيااااات طاااارد إزا  إلكااااذلال  اعااااتار  يف نقبااااونل ُمساااابا كااااارط اومااااز الختبااااار
ل ا اتة دارامج اومايا  إلالاربامج اةا ا  من اا ما يطبا  اليإلأفاد ال ريا القطري دلغ   (103)اعترس 

اساااتي ا  متطلباااات التعلاااي  ارل اماااحل علااال العتيااات مااان  ت ضاااحل إىل تعاااذرإل   ال تياااات  ااا  مت مااا 
واماز مان اعترسا   جتيا  طارد ال تياات او 2002ال تيات  إلفيماا ال تا ال الت  ا  الت ويميا  لعاايف 

عاودة ل ا اتة  توار اعوافقا  إلهاو يالعاودة إىل اعترسا  االغ   ماارإل  در،اامج داساتعر وات عيت االيُ 
ال تيات اللوايت ا،قطعن عن التراس  دسبب اومز  إلدعا ال ريا القطري إىل إيات  اهتماايف خاا  

ال ااااايت الب اااااري لتساااااجيز الاااااذكور مااااان أد اااااا  جمتمعاااااات الر اااااز إلاعتمعاااااات الاااااي تعااااايب علااااال 
  (104)إلموا لته  التراس 

إلأعردت اللج   اعع ي  داوقون االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  عن علقها إزا  تجالي   -68
  (105)التعلااي  االدتااتا حل  اا  اعبالاارة  مثااز الجتااب اعترسااي  إلالاا ي اعترسااحل إلالوابااات اعترسااي 

اجللرافياا  فيمااا يتعلااا دضااماغ التعلااي  اجلياات   إلأعرداات جل اا   قااون الط ااز عاان علقهااا إزا  ال ااوارن
إلإزا  معاااااتالت الليااااااب إلاال،قطاااااا  عااااان التراسااااا   إلأإل ااااات اللج ااااا  مجهوريااااا  ت  ا،ياااااا اعت اااااتة 
دتخ ااي  مااا يج ااحل ماان اعااوارد لت سااني ساابز الو ااول إىل اعااتار  يف غتلاا  اع اااطا اجللرافياا  

ح اسااااتيعاب ا ط ااااال إلا ساااار الااااذين إلحسااااني ،وعياااا  التعلااااي  إلتجيياااا  ال وااااايف التعليمااااحل مبااااا يتااااي
  (106)يعتمتإلغ يف عياه  علل الرعحل إل يت ا  ا  إلالتعتين إلال راع 

 األشخاص ذوو اإلعالة -اءي 
ال وات جل اا   قااون الط ااز مااع القلاا أغ ا ط ااال كإلي ارعاعاا  يتعرضااوغ دقااتر أكاارب  -69

 ياا   إل ثاات اللج اا  مجهورياا  ت  ا،يااا ل يااذا  إلالع اا  إلالو اا  إلارع ااا   إلال ساايما يف اع اااطا الري
دلغ تعماز  تاعت تة علل اعتماد هنج عا   علل  قون ار،ساغ يف ت اإلل مسلل  ارعاع   إلأإل 

  (107)ت اعتعلقاااا  دا ط ااااال كإلي ارعاعاااا علاااال تع ياااا  ت  يااااذ القااااوا،ني إلالسياسااااااا التإللاااا  حتياااات
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إ،اا  انياكز ا ساسي  التزما  يف ا مااكن العاما  الساتيعاب يف ارسرا  داا إلأإل ت اللج   أيض
ا ط اااااال كإلي ارعاعاااااات اعختل ااااا  إلالعماااااز دالتعااااااإلغ ماااااع اعتمعاااااات ا ليااااا  مااااان أااااااز إلضاااااع 
اساارتاتيجي  للتوعياا  العاماا  ماان أاااز الت اات ي للمعتقااتات إلاععاااي  االاتماعياا  إلالثقافياا  الساالبي  

  (108)ارعاع اعتعلق  دا ط ال كإلي 

  والشعوب األصلية األلليات -كاف 
أعرداات اللج اا  اعع ياا  داااوقون االعت ااادي  إلاالاتماعياا  إلالثقافياا  عاان علقهااا إزا  تعاار   -70

العتيت مان اعتمعاات ا ليا  الضاعي    مباا يف كلاال اعتمعاات الرعويا  إلجمتمعاات القا   إلعطا  
يف ال راعا  الواساع   هذه ا راضاحل   استلتلأراضيها التقليتي  دلر  الثمار  ل خت  القسري من

إلإ،ااااااا  الثج اااااات   إلالتعااااتين  إلتوسااااايع اع ت هااااات الوط يااااا   ال طااااان  إلإ،ااااااا  حميااااات ال ااااايت
لأل ارا  التجاريا   إلأإل ات اللج ا  داو اول علال اعوافقا  اوارة  إلالقا    إلالسيا    العسجري 

اعسبق  إلاعست  ة مان ا لاخا  اعتضاررين عباز إ،ااا  حمياات ال ايت إلإ اتار تاراخي  ال ايت 
إلإعام  اعااريع ا خر  علل أراضحل أستفه   إلدلغ تضمن مجهوري  ت  ا،يا اعت تة   اول هاذه 

محاي  فعلي  من التعر  ل خت  القسري مان ا راضاحل التقليتيا    اعتمعات ا لي  الضعي   علل
إىل الت قياا يف  ااالت ارخات  القساري إلماا لااهبا مان ا،تهاكاات  إلتقاتمي اجل ااة اا إلدعت أيضا

  (109)إلتقتمي تعويضات كافي  لض ايا ارخت   إىل العتال   إل،ار ،تا ج الت قيا
ياااا  دالقضااااا  علاااال التميياااا  ضاااات اعاااارأة إىل أغ ،سااااا  إلتااااا  اععلومااااات اعتا اااا  للج اااا  اعع  -71

للتهمايب يف اا إلأكثرهاا تعرضااا الاعوب ا  لي   إلال سيما ،سا  اعاساي  هن من ألت ال ئاات فقار 
 دااالغإلأعرداات جل اا  القضااا  علاال التميياا  الع  ااري عاان علقهااا إزا  اععلومااات الااواردة   (110)اعتمااع

ماا ياا ع  عان تعاار  دااالغ اعتضااررة مان عمليااات ارخات  إل إلضااع جمتمعاات اعاساااي الرعويا   ااع  ت
هاااذه اعتمعاااات للتخويااا  إلاالعتقاااال إلاالعتاااتا  الباااتي إلاال تجااااز التعسااا حل  إلطلبااات اللج ااا  إىل 

اعاسااي  إلاختااك خطاوات ملموسا  للتو از مجاعا  مجهوري  ت  ا،يا اعت اتة اختااك تاتاد  فوريا  ومايا  
د  ملموساا  لضااماغ إل ااول أد ااا  لااعب اعاساااي إىل أراضاايه  إىل  ااز ساالمحل لل اا ا   إلاختاااك تااتا

  (111)التعويضات اع اسب   ع ت الل إليف  عن اةسا ر اع عوم  إلم ح  التقليتي 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
أفااادت م وضااي  ا ماا  اعت ااتة السااامي  لااا إلغ التائااني داالغ التااا  ملاا يف دالبقااا  يف  -72
ا حااتدة إلتقااتمي طلااب لل  ااول علاال ت ااريح خااا  يف  ااال أراد ملااادرة تلااال اع اااطا  م اااط

تالمني أكارب عاتر  لجاحل يتسال لا  إلأإل ت اع وضاي  دتخ يا  القياود اع رإلضا  علال ت قاز التاا 
ضري  ممجن من فر  كسب العيب  إلدت  يذ تاريعات اتيتة ع ح ت اريح العمز يف اع اطا او

  (112)خيماتإلم اطا أخر  خار  اع
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ال ساايما إل إلأعرداات جل اا   قااون الط ااز عاان علقهااا إزا  ،ااترة ال اار  اعتا اا  لألط ااال   -73
و ااول علاال التعلااي  إلاكتساااب اعهااارات اوياتياا   إلإزا  يف اا ط ااال التائااني م ااذ فاارتة طويلاا   

  (113)اعخيماتعتيف ك اي  اعساعتة اعقتَّم  إىل ا ط ال    اع  ودني يف 
السياساا   مبوااابإلأفااادت اع وضااي  داالغ السياساا  اوالياا  دااالغ تعلااي  ا ط ااال التائااني  -74

  لألط ال التائانياا خ ي يف مواد التعلي  اععتة   تقضحل دالرتكي  2003اعتعلق  دالتائني لعايف 
ماان اتياات ع اات عودتاا  إلياا   إللااذلال  فااإغ  دلااته ا  االحليف  إلا،تماااا   إىل إلط ااة الط ااز علاال عااود

التعلااي  يساات ت إىل اع اااهج اعسااتختم  يف دلااتاغ ا  ااز  إل ثاات اع وضااي  علاال التخ ياا  ماان هااذه 
  (114)عن الرتكي  علل العودة إىل الوطناا السياس  داعتماد تعلي   قا اال،تما  عوض

 في التنميةا والمسائل البيئية  الحق -ميم 
يف اا ا م  اعت تة القطري دلغ ال ساد من اعااكز اعت اي  الاي تااجز عا قاأفاد فريا  -75

إلا  الت ميا  إل قاون ار،سااغ  مباا يف كلاال تقاتمي اةاتمات العاما  مثاز الرعايا  ال ا ي  إلالتعلاي  
أغ مجهورياااا  ت  ا،يااااا ككاااار إلإ، اااااك القااااا،وغ إلاوقااااون اعت،ياااا  إلالسياسااااي   إل  القضااااا إىل  إلاال تجااااايف
ت اور ال اا  تت فضاا ح فويعا  تتعلاا دال سااد  إلتاا  م لارات مجاف ا  ال سااد إل اعت تة لاه

إلأعردااات اللج ااا  اعع يااا  دااااوقون االعت اااادي    (115)ل سااااد إىل تاااردي الوضاااع علااال هاااذا ال اااعيتل
 11إلاالاتماعيااااا  إلالثقافيااااا  عااااان علقهاااااا إزا  عاااااتيف ت  ياااااذ عاااااا،وغ م اااااع إلمجاف ااااا  ال سااااااد رعااااا  

  (116)فعاالا  ت  يذاا  2007 لعايف
غ ال مااو االعت ااادي ال اااتج عاان ال اا اعات جااو إلأعرداات جل اا   قااون الط ااز عاان علقهااا ل -76

غ مجهوريااا  ت  ا،ياااا اعت اااتة ال تااا ال جاااو االساااتخرااي  مل ي اااش إىل زياااادة االساااتثمار يف الط اااز إلل
 دإعطااا  التإللاا  اللج اا  إلأإل اات م اارط تعتمات علاال التمويااز اعقااتَّيف ماان اجلهااات اعاحناا  علاال حنااو 

زيااااادة هاماااا  غ  ااااات اعي ا،ياااا  إلزيااااادة هااااذه اعخ  ااااات  يف االاتماعياااا  للقطاعااااات ا إللوياااا 
  (117)ضماغ إعمال  قون ا ط ال االعت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي ل

إلأفاد ال ريا القطري دلغ اوجوم  تواا  حتيات كب ة يف إدارة اعوارد الطبيعي   إلياامز  -77
إلالقا    ا  اعاارإل   إلألاار إىل   لا  اللاداات  إلال ايت  ا  اعاارإل كلال الت تيات اعتعلق  دإزا

مااان غتلااا  أ،اااوا  اا اساااتختايف عاااتد مااان ا هناااار إلاجلاااتاإلل يف اع ااااطا اوضاااري  للاااتخل  عااااوا ي
  (118)ا يث  لوا ز   ي ممال  ايات ال  اعي  إلاع  لي  إل  ها  

إلككر ال ريا القطري أغ مجهوريا  ت  ا،ياا اعت اتة داتأت تتعار  رتاار تلا  اع اا  دتراا    -78
ارت عات درااات اوارارة يف م ااطا غتل ا  مان الابتد  إلمان اعتوعاع أغ يرتاااع هطاول فقات كب ة  

  إليتوعاع أغ تت ااع  الواواهر اجلويا  الااتيتة   اعطاال  از اجلاا  إليرت اع يف  ال  زا مطار يف 
التإللا  أغ علال    جيابثز اجل ا  إلال يضا،ات  من  يق اوتة إلاعتة إلالتواتر  إلرأ  ال ريا أ،ام

  (119)تع ز عترهتا علل التعامز مع تل  اع ا 
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