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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون السادسة الدورة
 ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١١ - األول/أكتوبر تشرين ٣١

 تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفولعععية المعععة المتقععععدة السعععامية لققععععوق  
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

 16/21م  مرلق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 موغندا  
 

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتاتو واراارا ات اةا ااو  اا 
يف ذلك اعالحظات والتعليقات الاواردة مان التولاا اعع ياا ويف تقاارير مألاو  األماة اعتااتة ال اام  

مقاااتيف  يف والتقريااار حلقاااوإل ارن ااااغو ويف  اااو ذلاااك مااان وةاااامسي األماااة اعتااااتة الر ياااا ذات ال ااالا  
ولالطالع على ال ص الكامالو يرااى العاودة     شكل مواز تقييفتاً باحلت األق ى لعتد الكلمات 

وال يتضاامن التقرياار أيااا ورا  أو وارااات نظاار أو اقملاحااات ماان اعألو اايا ال اااميا  الوةااامسي اعراعيااا 
وهاو يتيفااع رة عان اعألو ايا  حلقاوإل ارن ااغ فاالا ماا يارد م راا يف التقاارير والاياناات العل ياا ال ااد
وقت ذُكرت علاى   ١7/١١9اعاادئ التوايريا العاما اليت اعتمتها جملس حقوإل ارن اغ يف مقرَّره 

وُروعيا  يف  عاتاد التقريار  حنو م رج  يف حواش  هناياا الا ص مراااع اععلوماات الاواردة يف التقريار 
 ألملة دوريا االستعرا  والتطورات اليت حتة  يف تلك ال
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 المعلوماه الساسية واإلطار -موال   
 (١)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (٢)المعاهداه الدولية لققوق اإلنسان -1 

 ال ابقا اجلولا أة ا  يف احلالا 
 اعتخااااااااااذة ارااااااااااارا ات

 /مل تُقالعليرا ي تإل مل االستعرا  بعت
 االنضااااما  أو الت ااااتيي

 أو اةالفا
االتألاقيا التوليا للقضا  على مجيع أشكال التمييز 

 (١98٠الع  ري )
العراااااااااات الااااااااااتود اةااااااااااا  باااااااااااحلقوإل االقت اااااااااااديا 

 (١987واالاتماعيا والثقافيا )
العراااااااااااااات الااااااااااااااتود اةااااااااااااااا  باااااااااااااااحلقوإل اعتنيااااااااااااااا        

 (١995)   وال ياسيا
        أشااااكال التمييااااز  اااات  اتألاقيااااا القضااااا  علااااى مجيااااع

 (١985)   اعرأة
اتألاقيا م اهضا التعذيب و وه من  روب اععاملا 

                       أو العقوباااااااااااااااااااااااااااااا القاسااااااااااااااااااااااااااااايا أو الال ن اااااااااااااااااااااااااااااانيا 
 (١98٦)  أو اعري ا

(١99٠)  اتألاقيا حقوإل الطألل 
 بشأغ الطألل حقوإل التألاقيا االختياري الربوتوكول

 (٢٠٠٢) اع لاا اع ازعات يف األطألال اشملاك
 بشأغ الطألل حقوإل التألاقيا االختياري الربوتوكول

واستغالل األطألال يف الاغا  ويف اعواد  األطألال بيع
 (٢٠٠١ارباحيا )

االتألاقيااااااا التوليااااااا حلمايااااااا حقااااااوإل مجيااااااع العمااااااال 
 (١995اعراارين وأفراد أسرهة )

 (٢٠٠8) ارعاقا ذوي األشخا  حقوإل اتألاقيا

 الثااااااااااين االختيااااااااااري الربوتوكاااااااااول 
 اةاااااا  الاااااتود بالعرااااات اعلااااااي
 وال ياسيا اعتنيا باحلقوإل

لربوتوكاااااول االختيااااااري التألاقياااااا ا
م اهضااااااا التعااااااذيب و ااااااوه ماااااان 
 ااااااااااروب اععاملاااااااااااا أو العقوباااااااااااا 
 القاسيا أو الال ن انيا أو اعري ا

 مجياااااع حلماياااااا التولياااااا االتألاقياااااا
 االختألاااااااااااااا  مااااااااااااان األشاااااااااااااخا 

 (٢٠٠7 توقيعو) الق ري

/أو و التاألظات
 ارعالنات

وال ياسااايا  اعتنياااا بااااحلقوإل اةاااا  الاااتود العرااات
 (١995(و ٢)5)حتألظو اعادة 

 بشأغ الطألل حقوإل التألاقيا االختياري الربوتوكول
  عااااالغو) اع اااالاا اع ازعااااات يف األطألااااال اشااااملاك
              ١8(و ال ااااااااااااان الاااااااااااااتنيا للتج ياااااااااااااات  ٢)٣ اعاااااااااااااادة
 (٢٠٠٢عاماًو 

 العمااااااال مجيااااااع حقااااااوإل حلمايااااااا التوليااااااا االتألاقيااااااا
                      حتألاااااااااااااااااااااااظو) أسااااااااااااااااااااااارهة وأفاااااااااااااااااااااااراد اعرااااااااااااااااااااااااارين

  (١995(و ٣)١8اعادة 
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 ال ابقا اجلولا أة ا  يف احلالا 
 اعتخااااااااااذة ارااااااااااارا ات

 /مل تُقالعليرا ي تإل مل االستعرا  بعت
 الشاااااااااااااكو   اااااااااااااارا ات

 واراااااارا ات والتاقياااااي
(٣)العاالا

 

 الااتود بالعراات اعلاااي األول االختياااري الربوتوكااول
 ( ١995) وال ياسيا اعتنيا باحلقوإل اةا 

          ٢٠ اعادتااااااااااااااااغ التعاااااااااااااااذيبو م اهضاااااااااااااااا اتألاقياااااااااااااااا
 (٢٠٠١) ٢١و
 األشاااخا  حقااوإل التألاقياااا االختياااري الربوتوكااول

 (٢٠٠8) ٦ذوي ارعاقاو اعادة 

اتألاقياا م اهضاا التعاذيبو اعاادة  
٢٢  

 علااااى للقضااااا  التوليااااا االتألاقيااااا
 الع  ااريو التمييااز أشااكال مجيااع
 ١4 اعادة

 اعلااااااااااااي االختيااااااااااااري الربوتوكاااااااااااول
 باااااااحلقوإل اةااااااا  الااااااتود بالعراااااات

  والثقافيا واالاتماعيا االقت اديا
العراااات الااااتود اةااااا  باااااحلقوإل 

 4١اعتنيا وال ياسياو اعادة 
 التألاقياااااا االختيااااااري الربوتوكاااااول

 أشااااااااكال مجيااااااااع علااااااااى القضااااااااا 
 اعرأة  ت التمييز

الربوتوكاااااول االختيااااااري التألاقياااااا 
حقاااااوإل الطألاااااال اعتعلاااااي باااااا ارا  

 تقتمي الاال ات 
 حقااااوإل حلمايااااا التوليااااا االتألاقيااااا

 وأفااااااراد اعرااااااارين العمااااااال مجياااااع
  77و 7٦اعادتاغ  أسرهةو

 صلة ذاه مخرى رئيسية دولية صكوك -2 

 ال ابقا اجلولا أة ا  احلالا يف 
 اعتخاااااااااذة اراااااااااارا ات

 عليرا يُ تإل مل االستعرا  بعت
 أو االنضما  أو الت تيي

 اةالفا
 - - اتألاقيا م ع ارميا اربادة اجلماعيا واععاقاا عليرا

 - - نظا  روما األساس  للماكما اجل امسيا التوليا 
 (4)بروتوكول بالومو   
 اجل  ااااايا وعاااااتمي  باااااالالائن اةا اااااا االتألاقياااااات 

اعتعلقااااااا فألاااااا   ١9٦١ عااااااا  اتألاقيااااااا باسااااااتث ا )
(5)حاالت انعتا  اجل  يا(

 

اعتعلقاااااااااا  ١9٦١اتألاقيااااااااا عااااااااا   -
 فأل  حاالت انعتا  اجل  يا

 ١949وب/أ  ااطس  ١٢اعؤرخااا  ا ياا  اتألاقيااات 
(٦)وبروتوكوالها ار افياغ األول والثاين

 
- - 

          باسااااااااااتث ا  التولياااااااااااو العماااااااااال م ظمااااااااااا اتألاقيااااااااااات 
(7)١8٢ورقة  ١٣8 رقة

 
- - 

 التوليااااا العماااال م ظمااااا اتألاقيتااااا - - 
(8)١89ورقة  ١٦9 رقة

 
 اتألاقيا مكافاا التمييز يف جمال التعلية  - - 
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و أو اا  اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا بااأغ ٢٠١5يف عااا   -١
أو  اااتا يف الت اااتيي علاااى الربوتوكاااول االختيااااري اعلااااي بالعرااات الاااتود اةاااا  بااااحلقوإل  ت ظااار

االقت اااااديا واالاتماعيااااا والثقافيااااا واالتألاقيااااا التوليااااا حلمايااااا مجيااااع األشااااخا  ماااان االختألااااا  
و واالنضااااما     اتألاقيااااا م ظمااااا العماااال التوليااااا بشااااأغ الشااااعوب األ ااااليا والقاليااااا (9)الق ااااري

  (١٠)(١٦9رقة ) ١989 لعا 
 التألاقياااا االختيااااري الربوتوكاااول علاااى بالت اااتيي القطاااري اعتااااتة األماااة فرياااي وأو اااى -٢

  (١١)اعرأة  ت التمييز أشكال مجيع على القضا 
و أو اا  اللج ااا اعع يااا حمايااا حقااوإل مجيااع العمااال اعراااارين وأفااراد ٢٠١5ويف عااا   -٣

مااان االتألاقياااا  (١٢)()د(٣)١8حتألظراااا اعتعلاااي باعاااادة أسااارهة أو  اااتا  اااا يلااا   ال ظااار يف سااااب 
التوليا حلمايا حقوإل مجيع العمال اعرااارين وأفاراد أسارهةا وال ظار يف   اتار ارعالنان اللاذين 

ا وال ظار يف الت اتيي علاى اتألاقياا م ظماا (١٣)مان هاذه االتألاقياا 77و 7٦ت ص عليرما اعادتااغ 
(و واتألاقياااا 97)رقاااة  ١949أاااال العمالاااا )اع قااااا( لعاااا   العمااال التولياااا اعتعلقاااا باااا جرة مااان

ا والشااروع يف الت ااتيي علااى (١4)( أو االنضااما   ليرمااا١89)رقااة  ٢٠١١العمااال اع اازلين لعااا  
بروتوكااول م ااع االجتااار باألشااخا و وفا ااا ال  ااا  واألطألااالو وقمعاا  واععاقاااا علياا و وبروتوكااول 

 التألاقياا األماة اعتااتة عكافااا نرب والااار واجلاو اعكملامكافاا هتريب اعراارين عن طريي الا
  (١5)اجلرميا اع ظما عرب الوط يا

بت ألياذ  (١7)ومألو يا األمة اعتاتة ال ااميا لشاؤوغ الالائان (١٦)وأو ى الألريي القطري -4
بشاااأغ و اااع األشاااخا  عاااتمي  اجل  اااياو  ١954ماااات اع  اااو  عليراااا يف اتألاقياااا عاااا  اااللتز 

ماااع التعرااات اً اعتعلقاااا فألااا  حااااالت انعاااتا  اجل  ااايا  اشاااي ١9٦١واالنضاااما     اتألاقياااا عاااا  
  ١95١العتماد اتألاقيا عا   تنالذي قطعت  أة ا  االحتألال بالذكر  ال  ويا ال 

 اإلطار المؤسسي والتشريعي -باء 
أو  تا على تتعية  نألااذ حث  اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعيا والثقافيا  -5

 ألو  ااتا وي اغا القضااا  واعاتعن العاامن والشاارطا بأحكاا  القااانوغ   وعيااقاانوغ الع ا  اع اازد بت
  (١8)وت ألذه اجل  يا اجلرامسة قانوغ مشروع تعتمت أغ
وذكاار الألريااي القطااري أغ أو  ااتا اعتمااتت أة ااا  الألااملة اعشاامولا بااالتقرير قااوانن موارااا  -٦

و وأو اااااى بااااا قرار (١9)٢٠١٢حقاااااوإل ارن ااااااغو مثااااال قاااااانوغ ردع التعاااااذيب وحظاااااره لعاااااا  حناااااو 
التشااريعات اعتعلقااا ب قامااا العااتل واالحتكااا   لياا  ماان قاياال مشااروع قااانوغ  قامااا العااتلو وسياسااا 
اع اعتة القانونياو ومشروع تعتيل قانوغ الطأللو ومشروع قانوغ محايا الشرودو وسياسا وقانوغ 

تقالياااا الوط يااااو ومشاااروع )تعاااتيل( قاااانوغ العألاااوو ومشاااروع التعاااتيالت اعتألرقاااا علاااى العتالاااا االن
بتوطيات احلماياا أيضااً   وأو اى (٢٠)العقوبات اعألرو ا يف القضايا اجل امسيا يف  طار ت قاي  القاانوغ

القانونيا من اجلرامسة اجل  يا وست الألجوات اعواودة يف قانوغ العقوبات وقانوغ الاييف ا
(٢١)  
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وأو   اللج ا اعع يا حمايا حقوإل مجيع العمال اعراارين وأفراد أسارهة أو  اتا بااذل  -7
اعزياات ماان اجلرااود رنألاااذ قااانوغ م ااع االجتااار بالاشاار و  اايص مااوارد كافيااا لت أليااذ اسااملاتيجيات 

  (٢٢)القضا  على هذا االجتار
ماع اً وغ الطألال  شايوأو   اللج اا اعع ياا حقاوإل األشاخا  ذوي ارعاقاا بتعاتيل قاان -8

اتألاقيا حقوإل األشخا  ذوي ارعاقا من أال  دماج حقوإل األطألال ذوي ارعاقات يف مجياع 
  (٢٣)الربامج وتوفو اعوارد الالزما حلمايترة

وأو   مألو يا األماة اعتااتة لشاؤوغ الالائان احلكوماا  وا ماا أحكاا  التساتور ماع  -9
نوغ اعواط ااااا ومراقاااااا ا جاااارةو وو ااااع  ااااارا ات عاااا   وقااااا ٢٠٠٦أحكااااا  قااااانوغ الالائاااان لعااااا  

ماااان خااااالل الااااوالدة والاااازواج ومااااتة  اجل  اااايا لالائاااان الااااذين لااااتيرة ارتااطااااات بأو  ااااتاو مااااثالً 
  (٢4)ارقاما

 اإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جية 
االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا القلااي ماان عاات  كألايااا ساااور اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل  -١٠

اعوارد اعخ  ا يف اعيزانيا للج اا األو  تياا حلقاوإل ارن ااغو وأو ا  باأغ ت ألاذ أو  اتا قارارات 
  (٢٦)  والحظ الألريي القطري أن  طال أمت تعين أعضا  اللج ا(٢5)اللج ا وأغ تتابع تقاريرها

  تا أنشأت اللج ا الربعانياا التامسماا اعع ياا حقاوإل ارن ااغو وذكر الألريي القطري أغ أو  -١١
  (٢7)وأو ى بأغ تعجل باعتماد خطا العمل الوط يا حلقوإل ارن اغ

وأو   اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت ااديا واالاتماعياا والثقافياا بت ظاية محاالت توعياا  -١٢
أة والألتياات وتشاجيع الضااايا علاى وط يا هبتا مكافاا مجيع أشكال الع   اعمارس على اعر 

ارباااااالح عاااااان حااااااالت الع اااااا و وتاااااتعية التااااااتابو الرامياااااا    محايااااااا  ااااااايا الع اااااا  و عااااااادة 
  (٢8)تأهيلرة
وأو اا  اللج ااا اعع يااا حمايااا حقااوإل مجيااع العمااال اعراااارين وأفااراد أساارهة بااأغ تاازود  -١٣

ماااع قضاااايا ا جااارةو مثااال وزارة الشاااؤوغ أو  اااتا بااااعوارد الاشاااريا واعالياااا اعؤس اااات الااايت تتعااااطى 
اةاراياو ووزارة الشؤوغ اجل  انيا والعمال والت مياا االاتماعيااو ومتيرياا اعواط اا ومراقااا ا جارةو 

باعتمااد اً   وأو   أيضا(٢9)واجمللس الوطين للمواط ا وا جرةو واللج ا األو  تيا حلقوإل ارن اغ
 يااااا اعتعلقااااا باااااعغملبنو وسياسااااا اعراااااارين الوط يااااا ال ياسااااا الوط يااااا للرجاااارةو وال ياسااااا الوط

  (٣٠)وت أليذها
والحظااا  مشااااركا متيرياااا اعواط اااا ومراقااااا ا جااارةو وفرقاااا العمااال عكافااااا االجتاااارو يف  -١4

  (٣١)سل لا من أنشطا التوعيا ع ع االجتار بالاشر
والثقافياا باأغ   اص أو  اتا اعاوارد وأو   اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت ااديا واالاتماعياا  -١5

  (٣٣)و وبأغ ت ألذ بألاعليا سياسا العمالا الوط يا(٣٢)الالزما للج ا تكافؤ الألر  ك  تؤدي دورها
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(٣4)اإلنسان لققوق الوطنية المؤسساه مركز  
 

(٣5)احلاليا اجلولا أة ا  يف احلالا ال ابقا اجلولا أة ا  يف احلالا اعؤس ا الوط يا حلقوإل ارن اغ
 

 (٢٠١٦أل  ) (٢٠٠9أل  ) ارن اغ حلقوإل األو  تيا اللج ا

 اإلنسان حقوق آلياه مل التعاون -ثانيا   
 التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 اإلبالغ حالة -1 

 اععاهتة هيئا
 الاواردة اةتاميا اعالحظات
 ال ابي االستعرا  يف

 م ذ قُت  تقرير وخر
 ال ابي االستعرا 

 اعالحظااااااااااااات وخاااااااااااار
 اربالح حالا اةتاميا

 جل ا القضا  على التمييز
  الع  ري

 للتقااارير اجلااامع التقرياار تقااتمي تااأخر - - ٢٠٠٣وذار/مارس 
 عشاار الثالاا     عشاار احلااادي ماان
 ٢٠٠5 عا  م ذ

 اللج اااااا اعع ياااااا بااااااحلقوإل
االقت ااااديا واالاتماعياااا 

   والثقافيا

 يف الثااااين التقريااارحيااال موعااات تقاااتمي  ٢٠١5  حزيراغ/يوني ٢٠١٢ -
 ٢٠٢٠ عا 

اللج اااااااا اعع ياااااااا حقاااااااوإل 
 ارن اغ

 عااا  م ااذ الثاااين التقرياارتااأخر تقااتمي  - - ٢٠٠4وذار/مارس 
٢٠٠8 

بالقضاااااا  اللج اااااا اعع ياااااا 
   على التمييز  ت اعرأة

               األول/ تشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارين
 ٢٠١٠أكتوبر 

 عااا  م ااذ الثااامن التقرياار تقااتمي تااأخر - -
٢٠١4 

حيااال موعااات تقاااتمي التقريااار الثااااين يف  - - ٢٠٠5أيار/مايو    جل ا م اهضا التعذيب
  ٢٠١٦عا  

تقااااتمي التقرياااار اجلااااامع  موعاااات تااااأخر   ٢٠٠5أيلول/ساتمرب   جل ا حقوإل الطألل
للتقارير من الثال     اةامس م اذ 

 ٢٠١١عا  
اللج ااااااااا اعع يااااااااا حمايااااااااا 
حقااااااااوإل مجيااااااااع العمااااااااال 
 اعراارين وأفراد أسرهة

 يف الثااااين التقريااارحيااال موعااات تقاااتمي  ٢٠١5ني اغ/أبريل  ٢٠١5 -
 ٢٠٢٠ عا 

اللج اااااااا اعع ياااااااا حقاااااااوإل 
 األشخا  ذوي ارعاقا

 اجلاااااامع التقريااااار تقاااااتمي موعااااات حيااااال ٢٠١٦ني اغ/أبريل  ٢٠١٣ -
 عاا  يف الراباع    الثااين مان للتقاارير
٢٠٢٢  
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 الردود فلى طلباه المتابعة المقددة المقدمة م  هيئاه المعاهداه  -2 

 اةتاميا اعالحظات  
 التقتمي تاريخ اعو وع موعت التقتمي اععاهتة هيئا

(٣7)م تمر اعتابعا حوار  (٣٦)التعلية االتمييزيا القوانن ٢٠١٢   اللج ا اعع يا بالقضا  على التمييز  ت اعرأة
 

(٣8)والعمالا العمل االتمييز وعت  اع اواة ٢٠١7 اللج ا اعع يا حقوإل األشخا  ذوي ارعاقا
-  

(٣9)الخاصة اإلجراءاه مل التعاون -باء 
 

 الراه ا احلالا ال ابقا اجلولا أة ا  يف احلالا 
 ال ال دعوة دامسما

 اعشردوغ داخلياً  ارت اليت الزيارات
 ال اا

 األطألال وال زاع اع ل 
  اةارايا التيوغ

 التعلية

 

 الألقر اعتقع الألقر اعتقع اعاتأ حي  من عليرا اعوافي الزيارات
 حريا التجمع ال لم  وتكوين اجلمعيات حريا التعاو  اراؤها طُلب اليت الزيارات

 اعرأة حي يف التمييز
 حريا التعاو

 احلقوإل الثقافيا
  بال ات  ٣ على احلكوما وردت بال اً  ١8 أُرسل االستعرا و قيت الألملة خالل العاالا وال تا ات االدعا  رسامسل على الردود

 اإلنسان لققوق السامية المتقدة المة مفولية مل التعاون -جية 
عألو ااااايا األماااااة اعتااااااتة ال ااااااميا حلقاااااوإل ارن ااااااغ اً قطريااااااً ت تضاااااي  أو  اااااتا مكتاااااا -١٦

اعؤس ااات الوط يااا حلقااوإل ارن اااغو   وتتمثاال واليتاا  يف دعااة ٢٠٠٦)اعألو اايا( أنشااع يف عااا  
ومكافاا ارفاالت مان العقاابو وتعزياز اع اا لا وسايادة القاانوغو واالرتقاا  باع ااواةو وم اهضاا 

  (4٠)التمييزو و دماج حقوإل ارن اغ يف الت ميا واجملال االقت اديو وتوسيع الألضا  التميقراط 
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بققععوق اإلنسععان مععل مرافععاة القععانون دوليععة المتعلقععة ال االلتزامععاه تنفيعع  -ثالثا   
  الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 التمييز وفدم المساواة -ملف 
أعرب  اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعياا والثقافياا عان قلقراا  زا  اساتمرار  -١7

والقوالااب ال مطيااا العميقااا اجلااذورو األماار الااذي مي ااع اعاارأة ماان  الاايت تكاارس ساالطا الااذكراعواقاا  
امتالك األرا  و وحيت من مشاركترا ال ياسياو ويعمي الأل ل اعرين بن اجل  نو وتَارَكيفز ال  ا  

  وأو اا  اللج ااا بت أليااذ ال ياسااا اجل  ااانيا الوط يااا والتوعيااا (4١)يف القطاعااات اع خألضااا األااار
رتاا ال  اااا  والرااااال علاااى مجياااع م اااتويات اجملتماااعو  ااان فااايرة القياااادات هبااذا اعو اااوعو باسااات
برنااااامج  ٢٠١5  والحااااظ الألريااااي القطااااري أغ احلكومااااا أطلقاااا  يف عااااا  (4٢)التقليتيااااا والتي يااااا

  (4٣)األعمال احلرة ال  امسيا يف أو  تا الذي يرم      كن اعرأة اقت ادياً 
االتألاقياااات والتو ااايات طلاراااا    احلكوماااا تقاااتمي  وكاااررت جل اااا اةاااربا  اعع ياااا بتطاياااي -١8

معلومات عن التتابو اعتخذة للتأكت من أغ ماتأ م اواة العمال والعامالت يف األار عن عمل 
  (44)ذي قيما مت اويا ي ألذ عملياً 

وشااعرت اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا بااالقلي  زا  األحكااا   -١9
ت طااوي علااى  ييااز علااى أساااس اجلاا س يف التشااريعات األو  تياااو  ااا يف ذلااك قااانوغ ارر  الاايت 

وقااانوغ الطااالإل وقااانوغ الاازواجو وأو اا  باا يال  األولويااا رلغااا  مجيااع األحكااا  التمييزيااا يف حااي 
  (45)اعرأة اعتاقيا يف القوانن الوط يا

التو ايات    احلكوماا تقاتمي معلوماات وطلا  جل ا اةربا  اعع ياا بتطاياي االتألاقياات و  -٢٠
عااان التشاااريعات أو اللاااوامس  اععتماااتة أو اعزماااع اعتمادهاااا يف  طاااار ال ياساااا الوط ياااا ل را ااا  يف 

 ال ساايماأو  ااتا ععاجلااا م ااألا الو ااول    اعااواردو  ااا فيرااا األرا اا و اعطلوبااا عمارسااا مر اااو 
معلوماااات عااان اً عاااات الرعوياااا  وطلاااا  أيضااابال  ااااا لل  اااا  وجمتمعاااات القااا ص والقطااا  واجملتم

َراااان بعي راااااو ماااان بي رااااا اعراااان  التااااتابو الاااايت ا ااااذهتا جل ااااا تكااااافؤ الألاااار  لتعزيااااز فاااار  مزاولااااا م 
  (4٦)التقليتيا

والحظاا  اللج ااا اعع يااا حمايااا حقااوإل مجيااع العمااال اعراااارين وأفااراد أساارهة بقلااي أغ  -٢١
 للعمال اعراارين اعوةَّقن فقا و وأو ا  باأغ تتخاذ التستور ال يضمن احلي يف عت  التمييز  ال

أو  ااتا مجياااع التااتابو الالزماااا الاايت تكألااال جلميااع العماااال اعراااارين وأفاااراد أساارهةو ساااوا  أكاااانوا 
  (47)موةقن أ   و موةقنو التمتع باحلقوإل اليت تعملا هبا االتألاقيا

اااتة ال اااميا حلقااوإل ارن اااغ و أداناا  مألو ااا األمااة اعت٢٠١4شااااف/فرباير  ٢4ويف  -٢٢
قانوغ مكافاا اعثليا اجل  يا الاذي ُوقاع ودخال حياز ال ألااذ يف أو  اتا والاذي ميأساس التميياز يف 
حاي اعثليااات واعثلياان ومزدوااا  اعيال اجل  اا  ومغااايري ا ويااا اجل  اانياو ويشااجع علااى التااار  
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اجل  ااايا وزواج مثليااا  اجلااا س  والع ااا  هباااة  ويألااار  القاااانوغ عقوباااا ال اااجن اعؤبااات علاااى اعثلياااا
  (48)"اعقملنا بظروا مشتدةو"اعثليا اجل  يا 

والحااااظ الألريااااي القطااااري األحكااااا  التمييزيااااا يف قااااانوغ العقوبااااات بشااااأغ "اجلاااارامسة  ااااو  -٢٣
واعثليان ومزدواا   الطايعيا" الذي يتعة ال ألور القانوين واالاتماع  من اعثليا اجل  يا واعثليات

اعيل اجل    ومغايري ا ويا اجل  اانيا وحاامل   األات اجل  انو واساتمرار اعمارساات التقليتياا 
الضااااارةو والقوالااااب ال مطيااااا الاااايت تااااتمي التمييااااز يف حااااي ال  ااااا و واألطألااااالو وذوي ارعاقاااااتو 

ووس نقااص اع اعاااا واألقليااات اجل  اايا وارة ياااو وال ااكاغ األكثاار عر اااا للخطاارو واع ااابن بألاا
  (49)الاشريا
اعثليااات  ألغ بااالقلي والثقافيااا واالاتماعيااا االقت اااديا باااحلقوإل اعع يااا اللج ااا وشااعرت -٢4

واعثلياان ومزدوااا  اعياال اجل  اا  ومغااايري ا ويااا اجل  ااانيا وحااامل   ااألات اجل  اان مُي عااوغ ماان 
ن يواارااوغ  ااعوبات يف احل ااول تلقيفاا  الرعايااا ال اااياو خا ااا الشااركا  ماان نألااس اجلاا س الااذي

تا أو  ا اللج اا وحثا   (5٠)على ختمات الوقايا والعالج من فووس نقص اع اعا الاشريا/اريتز
على التاقيي يف أعمال التمييز يف حي اعثليات واعثليان ومزدواا  اعيال اجل  ا  ومغاايري ا وياا 

  (5١)   العتالاو وتعوي  الضاايااجل  انيا وحامل   ألات اجل  ن وردعراو وتقتمي اجل اة 
تشاريع شاامل عان مكافااا التمييازو وأو ا  با ااذ  عات  وااودوأعرب  عن قلقرا مان  -٢5

 ااارا ات عكافاااا التمييااز والو ااة االاتماااع  والوقايااا م رماااو خا ااا يف حااي ذوي ارعاقاااتو 
واعثلياان ومزدوااا  اعياال اجل  اا  ومغااايري ا ويااا اجل  ااانيا وحااامل   واع ااابن باااعريو واعثليااات

  (5٢) ألات اجل  نو وتوفو ال كن والعمل والضماغ االاتماع  والرعايا ال ايا والتعلية
وأو اا  اللج ااا اعع يااا حقااوإل األشااخا  ذوي ارعاقااا بااأغ تعااتل أو  ااتا و/أو تلغاا   -٢٦

ةيف عن ازدرا  ذوي ارعاقاتالتشريعات اليت يرد فيرا عاارات ت 
ر احلمايا القانونيا مان ر و وتوف (5٣)

تاتابو للت اتي ألشاكال التميياز اعتعاتدة يف حاي ذوي  تتخاذو و  (54)التمييز على أساس ارعاقاا
  (55)ااتماعيا و/أو عقليا - ارعاقاتو خا ا ال  ا  اع ابات ب عاقات نأل يا

 الشخصي وممنأل والقرية القياة لي الفرد حق -باء 
و ١999الحاااظ الألرياااي القطاااري أنااا  مل ي ألَّاااذ أي حكاااة بارعاااتا  يف أو  اااتا م اااذ عاااا   -٢7

األمار الااذي أد     وقاا  اختياااري حكااة الواقااع  بياات أغ عقوبااا ارعااتا  ال تاازال نافااذة اعألعااول 
ياا علاى يف أو  تا  واب قاانوغ مكافااا اررهااب )اععاتل( الاذي يألار  عقوباا ارعاتا  ارلزام

  وأو ى الألريي القطري ب لغا  عقوبا ارعاتا  وتعاتيل القاوانن الايت تألار  (5٦)األعمال اررهابيا
  (57)عقوبا ارعتا  ارلزاميا

قاااانوغ ردع التعاااذيب وحظاااره الاااذي يتضااامن  ٢٠١٢والحاااظ أغ أو  اااتا سااا   يف عاااا   -٢8
اع ااؤوليا اجل امسيااا الألرديااا عاان للتعااذيب يتقياات باتألاقيااا م اهضااا التعااذيب الاايت تاا ص علااى اً تعريألاا
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  وأو ااااى بت أليااااذ القااااانوغ اعااااذكور و عاااااد نظااااا  فعااااال ع ااااع مجيااااع أشااااكال (58)أعمااااال التعااااذيب
  (59)التعذيب و وه من  روب اععاملا أو العقوبا القاسيا والال ن انيا واعري ا

يف قضاايا ساو  وأو   اللج ا اعع يا حقوإل األشخا  ذوي ارعاقا بأغ حتقي أو  اتا  -٢9
الربوتوكاااوالت الااايت تضااامن  تعتماااتاععاملاااا اجل اااتياو والتعاااذيبو واععاملاااا الال ن اااانيا واعري ااااو و 

  (٦٠)االحملا  التا  حلقوإل ارن اغ لذوي ارعاقات
وأعرب  اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت ااديا واالاتماعياا والثقافياا عان قلقراا  زا  انتشاار  -٣٠

و وأو اا  بااأغُ تتخااذو علااى سااايل األولوياااو (٦١) ساايما الع اا  اع اازد واجل  اا الع اا  باااعرأةو وال
  وأو اا  (٦٢)تااتابو شاااملا هتااتا    القضااا  علااى مجيااع اعمارسااات الضااارة بال  ااا  والألتيااات

اللج ااا اعع يااا حقااوإل األشااخا  ذوي ارعاقااا بالتأكاات ماان أغ ال  ااا  ذوات ارعاقااات  اااايا 
اجلاا س ي ااتطعن ال ألاااذ    اةااتمات اعي ااورة واععلوماااتو  ااا يف ذلااك الع اا  القااامسة علااى نااوع 

  (٦٣)و االشكتقتمي اعالاع ووليات 
وأعربااا  اللج اااا اعع ياااا بااااحلقوإل االقت ااااديا واالاتماعياااا والثقافياااا عااان قلقراااا مااان أغ  -٣١

شارقيا ر اة احلظار تشوي  األعضا  الت اسليا األنثويا ال يزال ميارس يف م طقاا كاراموااا واع طقاا ال
القانوين  وي اغ  ألو  تا أغ حتر  على الت أليذ الألعل  حلظر تشاوي  األعضاا  الت اساليا األنثويااو 

  (٦4)وم ع هذه اعمارسا والتاقيي فيراو وتقتمي اجل اة    العتالاو و عادة تأهيل الضاايا
 ا ار الشارطاو وأو   مألو يا األمة اعتاتة لشؤوغ الالائن ب شر عتد كاا مان ع -٣٢

ن اااً  وراااااًلو يف م ااتوط ات الالائاان لتعزيااز األماان العااا و وبااأغ ت شااع احلكومااا  اااكة مت قلااا 
قانونياااا مت قلاااا لتي اااو اللجاااو     القضاااا و خا اااا يف حااااالت الع ااا  اجل  ااا   ورةومراكاااز مشااا

  (٦5)والع   القامسة على نوع اجل س
االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا عاان قلقرااا  زا  العااتد وأعرباا  اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل  -٣٣

سااااا ا الاااااذين يعملاااااوغ يف  ١٣سااااا وات و ٦الكااااااو مااااان األطألاااااال الاااااذين تاااااملاو  أعماااااارهة بااااان 
  وأعرب  اللج ا اعع يا حمايا حقوإل مجيع العمال اعراارين وأفاراد أسارهة عان قلقراا (٦٦)أو  تا

يف ال يفاخرة يف الزراعاا و ايت األ ااك والتعاتين و ا اعا  زا  استغالل العمال اعراارين األطألاال 
  (٦7)الطوب
وأو ااا  اللج اااا اعع ياااا بااااحلقوإل االقت ااااديا واالاتماعياااا والثقافياااا باااأغ ت ألاااذ أو  اااتا  -٣4

بألاعليااا خطااا العماال الوط يااا بشااأغ القضااا  علااى أسااوأ أشااكال عماال األطألااالو وتر اات حاااالت 
التألاقياا حظار أساوأ أشاكال عمال األطألاال اً وذلك وفق عمل األطألال ق ت استئ ال  بالتتريجو

  (٦8)(١8٢)رقة  ١999لعا  
والحظاااا  جل ااااا اةااااربا  اعع يااااا بتطايااااي االتألاقيااااات والتو اااايات بقلااااي عااااتد األطألااااال  -٣5

الكاااااو فاثاااا  احلكومااااا علاااى تااااتعية اجلرااااود الراميااااا    القضاااا  الألعلاااا  علااااى عماااال  العااااملن
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و والتأكاات ماان التقياات باااللوامس  الاايت تاا ص علااى عقوبااات (٦9)ةطاارةاألعمااال ا ال ساايماطألااالو األ
  (7٠)على انتراك األحكا  اعتعلقا باستختا  األطألال والشااب

وأعرباا  اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا عاان قلقرااا  زا  تزاياات  -٣٦
 اعتمااد يف ت ظار أغ ألو  اتا وي اغا عتد أطألال الشوارع وانتشاار الع ا  اع ال  علاى األطألاال  

 يف اعودعن واألطألال الشوارع أطألال ع اعتة تتابو أغ تتخذو  األطألالو محايا عن شاملا خطا
  (7١)الاتنيا العقوبا ظرحتو  الرعاياو مؤس ات

وأو اا  اللج ااا اعع يااا حمايااا حقااوإل مجيااع العمااال اعراااارين وأفااراد أساارهة بااأغ تااوفر  -٣7
احلماياااا واع اااااعتة جلمياااع  اااااايا االجتاااار بالاشاااارو خا اااا اعالاااااعو والرعاياااا الطاياااااو أو  اااتا 

االاتمااااع و وأغ توطيفاات تاااتريب ماااولأل   نألاااذ القاااانوغو والقضااااةو واعاااتعن  - والااتعة ال أل ااا 
بتاااتعية اً   وأو ااا  أيضااا(7٢)العاااامنو ومألتشااا  العمااالو واععلمااانو والعااااملن يف قطااااع ال ااااا

الألعلياان لوكاااالت التولياا و و اساارة العماالو و ااوهة ماان الوسااطا  للتأكاات ماان الت ظااية والر اات 
  (7٣)احملا  حقوإل العمال اع زلين اعراارين

وأعرب  اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعيا والثقافيا عن قلقرا  زا  اساتمرار  -٣8
وي اغا  ألو  اتا أغ حتار  علاى االلتازا   الزواج اعاكر والزواج الق ريو خا ا يف اع اطي الريألياا 

ال ااار  باااحلكة التسااتوري اعتعلااي باحلاات األدا ل اان الاازواج وعلااى أغ تتقياات مجيااع القااواننو  ااا 
  (74)فيرا القوانن العرفياو بذلك احلكةو وأغ تعتمت خطا العمل بشأغ الزواج اعاكر وت ألذها

 إوامة العدل وسيادة القانون -جية 
اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا أو  ااتا علااى تثاياا  شااجع   -٣9

ال ظا  القضامس  بتزويته باعوارد الالزما وزيادة عتد القضااة حيا  ُي اتطاع االحتكاا     القضاا  
  (75)وحتقيي العتالا دوغ تأخو

وماا علااى تعااتيل أحكااا  وحثا  جل ااا اةااربا  اعع ياا بتطايااي االتألاقيااات والتو اايات احلك -4٠
وقانوغ العقوبات أو  لغامسرا حي  ال يألر  أي حكة  ١9٦7قانوغ ال ظا  واألمن العاميفن لعا  

يف ال ظاا  ال ياسا  أو  ورا  معي ا اتوغبال جن يتضمن العمل ارلزام  على األشخا  الذين ي
   احلكومااااا تقااااتمي وطلااااا  اللج ااااا اً  االاتماااااع  أو االقت ااااادي القااااامسة أو يعار ااااون  سياسااااي

  (7٦)معلومات يف تقريرها اعقال عن التتابو اعتخذة يف هذا اعضمار
وذكيفرت اللج ا اعع يا حمايا حقوإل مجيع العمال اعراارين وأفراد أسارهة بأنا  ال ي اغا   -4١

اسااااتختا  االحتجاااااز ارداري  ال يف احلاااااالت الق ااااو و وأو اااا  بااااأغ ت ظاااار أو  ااااتا يف بااااتامسل 
  (77)ازلالحتج



A/HRC/WG.6/26/UGA/2 

GE.16-14922 12 

"توفو العتالا ل طألال"و  اليت تتخل يف نطاإل تتخالتالوأو ى الألريي القطري بتعزيز  -4٢
و دماج ممارسات العتالاا اعراعياا ل طألاال يف اعؤس اات اعع يااو مثال هيئاات االدعاا و وا ااكةو 

  (78)والتوامسر اع ؤولا عن مراقاا ال لوكو والشرطا
ع اعااااااولألن اعتااااااورطن يف انتراكااااااات حقااااااوإل ارن اااااااغ بااااااالتاقيي ماااااااً وأو ااااااى أيضاااااا -4٣

ومقا ااهتةو وزيااادة فاار  احتكااا  ال  اا     القضااا  بت ااريل ت أليااذ تاتابو التغلااب علااى التايااز 
  (79)اجل  اين والتأخر يف  قاما العتل

وأو اا  اللج ااا اعع يااا حمايااا حقااوإل مجيااع العمااال اعراااارين وأفااراد أساارهة بااأغ تااوفر  -44
للعمااال اعراااارين وأفااراد أساارهةو  اان فاايرة  ااو احلااامسزين لاا وراإل الالزماااو نألااس الألاار  أو  ااتا 

و واالساااتألادة مااان  ااامانات  (8٠)ساااال االنت ااااا الألعالاااا يف ا ااااكةممارساااا لتقاااتمي الشاااكاو  و 
ا اكمااااا وفااااي األ ااااول علااااى قاااات  اع اااااواة مااااع اعااااواط ن أمااااا  ا اااااكة وا يئااااات القضااااامسيا يف 

  (8١)ارداريا والقضامسياارارا ات 
وأو   اللج ا اعع يا حقوإل األشخا  ذوي ارعاقا بأغ تلغ  أو  اتا مجياع األحكاا   -45

التستوريا والقانونيا اليت ت ص على االحتجاز الق ري على أساس العاها و يتاع ذوي ارعاقات 
  (8٢)يف اعؤس ات باركراه

االقت اديا واالاتماعيا والثقافيا عن قلقرا  زا  اساتمرار وأعرب  اللج ا اعع يا باحلقوإل  -4٦
الأل ااد يف أو  اتاو ال سايما يف قطااع ال اااو و زا  االفتقاار    اععلوماات عان التاتابو اعتخاذة 
عكافااااا الأل اااادو  اااا يف ذلاااك  كماااا مكافااااا الأل ااااد  وأو ااا  بتكثيااا  اجلراااود الرامياااا    

ألافيا يف القطاع العا  وال رر على أغ تكوغ تتابو مكافاا مكافاا الأل اد عن طريي زيادة الش
  (8٣)الأل اد فعالا

قااات ال يكاااوغ   ٢٠١٣وال تااازال تشاااعر باااالقلي ألغ قاااانوغ مكافااااا   ااال األماااوال لعاااا   -47
ع اااع التاااتفقات اعالياااا  اااو اعشاااروعا مااان قاااال الشاااركات اةا اااا  وشاااجع  أو  اااتا علاااى اً كافيااا

  (84)تفقاتمضاعألا ارودها لوق  هذه الت

 القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية -دال 
أو ااااى الألريااااي القطااااري بالتعجياااال باااااذل اجلرااااود الالزمااااا ل اااان مشااااروع قااااانوغ الاااازواج  -48

  (85)للمعايو التوليااً والطالإل وفق
وأعرباا  اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا عاان قلقرااا ألغ تعااتد  -49
وميارس على نطاإل واسع  وأو   بأغ تتخذ أو  تا تتابو فعالا رلغاا  اً لزواات ال يزال قانونيا

  (8٦)تعتد الزواات



A/HRC/WG.6/26/UGA/2 

13 GE.16-14922 

والحظ الألريي القطري أغ وزارة الشاؤوغ اجل  اانيا والعمال والت مياا االاتماعياا و اع   -5٠
اساااملاتيجيا رساااة هااا  ب اااتد خطاااا عمااال وط ياااا للقضاااا  علاااى زواج األطألاااال ومحااال اعراهقاااات و 

  (87)وط يا حلمايا الطألل
وأعرباا  اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا عاان قلقرااا  زا  عاات   -5١

ماليااان طألاال دوغ اةام اااا ماان العمااارو وطلاااا  أغ تاااذل أو  اااتا اعزياات مااان اجلراااود  5ت ااجيل 
  (88)والوفياات ع ات االقتضاا  حي  ي جَّل اجلمياع بوساامسل م راا ت قاي  قاانوغ ت اجيل الاوالدات

وأو ى الألريي القطري بو ع سياسا للت جيل اعتين وخطا اسملاتيجيا وط يا لت جيل الوالدات 
  (89)والوفيات

حريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي والقعععق لعععي المشعععاركة لعععي  -هاء 
 القياة العامة والقياة السياسية

و أعرباا  اعألو ايا عاان قلقراا  زا  حالااا التاوتر الاايت سااادت ٢٠١٦شاااف/فرباير  ٢٣يف  -5٢
بعاات االنتخابااات يف أو  ااتا و زا  التقااارير الاايت حتااتة  عاان مقتاال شخ اان علااى األقاالو و  ااابا 
عااتد  ااو معااروا واارو و والقااا  علااى أربعااا ماان زعمااا  اععار ااا  وذكيفاارت اعألو اايا احلكومااا 

القااانوغ الاااتود حلقااوإل ارن ااااغ القا ااايا بعاات  تقييااات حريااا التعااااو والتجماااع  ى قتضااابالتزاماهتااا 
ال ااالم  بغاااو موااااب  وي اغااا   باااالح أي شاااخص يُقاااا  عليااا  بأساااااب هاااذا القاااا  و عالمااا  

  (9٠)ب رعا بأي هتة موارا  لي 
 االم  وأعاارب اعقاارر اةااا  اععااين حريااا التعاااوو واعقاارر اةااا  اععااين حريااا التجمااع ال -5٣

وتكااوين اجلمعياااتو واعقاارر اةااا  اععااين باعااتافعن عاان حقااوإل ارن اااغ عاان قلقرااة ماان ادعااا  
احلاي يف تكاوين اجلمعياات ال ميتثال اً مألاده أغ مشروع قانوغ حيكة اجلمعيات ياتو أنا  يقييفات كثاو 

عن قلقراة  زا   اً   وأعربوا أيض(9١)للقانوغ التود حلقوإل ارن اغ واععايو التوليا حلقوإل ارن اغ
اً وتعااااار  عضاااااايقات مااااارار اً عااااان حقاااااوإل ارن ااااااغ قُاااااا  عليااااا  مؤقتااااااً ادعاااااا  ماااااؤداه أغ ماااااتافع

  (9٢)وتكراراً 
وأو ااااا  اللج اااااا اعع ياااااا حقاااااوإل األشاااااخا  ذوي ارعاقاااااا ب لغاااااا  األحكاااااا  القانونياااااا  -54

التمييزيا اليت تقييفت حي ذوي ارعاقات يف الملش  لالنتخابات
(9٣)  

م ظماا األماة اعتااتة للملبياا والعلاة والثقافاا )اليون اكو( بشاطب التشارو مان وأو    -55
قامسماااااا اجلااااارامسة و درااااااا  يف قاااااانوغ ماااااتين يتقيااااات باععاااااايو التوليااااااو والتاقياااااي يف حااااااالت قتااااال 

  (94)ال األين
مان القاواننو م راا اً وذكر الألريي القطري أغ احلكوما س يف  أة ا  الألاملة اع تعَر اا عاتد -5٦
مااادئ  و اعانوغ  دارة ال ظا  العا و تقيت ممارسا احلريات العاما  وأو ى با اذ تتابو عاالاا لق

ماااع معاااايو حقاااوإل   اااا يتماشاااىتطاياااي القاااانوغ اعاااذكور  مااان أاااالتوايرياااا و اااارا ات وا ااااا 
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و أعاارب اعقاارر اةااا  اععااين حريااا التجمااع ال االم  ٢٠١٣وب/أ  ااطس  9  ويف (95)ارن اااغ
اجلمعياااتو واعقاارر اةااا  اععااين باعااتافعن عاان حقااوإل ارن اااغو واعقاارر اةااا  اععااين وتكااوين 

حريا التعاو عن قلقرة  زا   قرار مشروع قانوغ  دارة ال ظا  العا و وحثاوا أو  اتا علاى  لغامسا  ألنا  
  (9٦)از  من بيئا تت امى عتامسيترا جتاه اجملتمع اعتين واعتافعن عن حقوإل ارن اغ

وأعرباا  اللج ااا اعع يااا حمايااا حقااوإل مجيااع العمااال اعراااارين وأفااراد أساارهة عاان قلقرااا  -57
من أغ الضمانا التستوريا اعتعلقا حريا تكوين اجلمعياتو  ا فيرا حريا االنضما     ال قاباتو 

و  ااا ال ت طاااي  ال علااى اعراااارين اعااوةَّقنو وأو اا  بااأغ تتخااذ أو  ااتا مجيااع ارااارا ات الالزمااا
فيرا التعتيالت التشريعياو حي  ُيكألل للعماال اعرااارين  او احلاامسزين لا وراإل الالزماا احلاي يف 

من أغ    وأعرب  اللج ا عن قلقرا أيضاً (97)اعشاركا يف األنشطا ال قابيا واالنضما     ال قابات
عضاويا اللجااغ الت أليذيااا  مان قاانوغ اعواط اا ومراقااا ا جارة مي ااع العماال اعرااارين مان 7٦اعاادة 

  (98)لل قابات أو حركات الشااب
وأو  و يف معر   شاارهتا    عات  وااود أي ولياات  كيفان اعغملبان األو  اتين مان   -58

الت وي و بأغ تتأكت أو  تا من  عمال احلاي يف الت اوي  جلمياع العماال اعرااارين األو  اتين 
  (99)٢٠١٦هذا احلي يف االنتخابات الرمساسيا يف عا   الذين يقيموغ يف اةارجو وت ريفل ممارسا

 القق لي العمل ولي التمتل بشروط فمل فادلة ومؤاتية -واو 
حث  اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعيا والثقافيا أو  تا علاى  عاادة ال ظار  -59

ن التاأخو وبالتعااوغ و دوغ اعزيات ما١984يف احلت األدا ل ار الاذي لال علاى حالا  م اذ عاا  
الوةياااااي ماااااع الشاااااركا  االاتمااااااعينو واحلااااار  علاااااى أغ يكألااااال العاااااي  الكااااارمي للعماااااال وأفاااااراد 

  (١٠٠)أسرهة
والحظااا  اللج اااا بقلاااي أغ العماااال أكثااار ماااا يوااااتوغ يف االقت ااااد  اااو الر ااا  وأهناااة  -٦٠
اللاوامس  اعر ياا ولاوامس  الضاماغ االاتمااع   وأو ا  باأغ تقلاص   وابحيظوغ بتغطيا كافيا  ال

  (١٠١)أو  تا بالتتريج حجة االقت اد  و الر   وتزيت فر  العمل يف القطاع الر  
وأو ااا  اللج اااا اعع ياااا باألشاااخا  ذوي ارعاقاااا باعتمااااد اساااملاتيجيا وحاااوافز لتي اااو  -٦١

و    سااااوإل العماااال اعألتااااو و ب ااااال م راااااا الشااااااب وال  ااااا  ال ساااايمادخااااول ذوي ارعاقاااااتو 
  (١٠٢)مت او لقا  عمل مت اوي القيما رأا ح و ة على وبضماغالتتريبو 

وأعربااا  اللج اااا اعع ياااا بااااحلقوإل االقت ااااديا واالاتماعياااا والثقافياااا عااان قلقراااا مااان أغ  -٦٢
ا ولياات فعالاا القوانن الايت حتما   ااا العماال وساالمترة قليفماا ت ألَّاذو وأو ا  باأغ تاوفر أو  ات

 ماااتاد تكألااال عاااتد مألتشااا  العمااال اعاااترَّبن يف مجياااع أحناااا  الالاااتو و  تزياااتلت ألياااذ قاااوانن العمااالو و 
  (١٠٣)ا كما ال  اعيا باعوارد الالزما ألدا  دورها بألاعليا
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بااأغ تااذك  أو  ااتا الااوع  بأايااا ال قاباااتو وت ألااذ قااوانن العماال اً وأو اا  اللج ااا أيضاا -٦٣
  (١٠4) ت زيادة  ثيل العمال من خالل ال قاباتبألعاليا أكرب ق

 الئق معيشي بمستوى التمتل ولي االجتمافي الضمان لي القق -زاي 
الحظ  اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعيا والثقافيا بقلاي انتشاار الألقار يف  -٦4

وباان ذوي ارعاقااات والشااعوب األ االيا وكاااار  اع اااطي الريأليااا وأااال أو  ااتا وم طقااا كارامواااا
ال اان  وأو اا  بااأغ تاااذل أو  ااتا اعزياات ماان اجلرااود عكافاااا الألقاار ورفااع م ااتو  معيشااا مجيااع 

  (١٠5)األو  تين
وأو اااا  اللج ااااا اعع يااااا حقااااوإل األشااااخا  ذوي ارعاقااااا بتااااوفو احلمايااااا االاتماعيااااا  -٦5

  (١٠٦)وو ع برامج تعوي   ة وت أليذهالضماغ م تو  معيش  المسي لذوي ارعاقاتو 
وأو اا  اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا ب دخااال   ااالحات  -٦٦

و دراج التاأمن ال ااا  اًو علاى نظاا  الضااماغ االاتمااع  ت ااترتا أشات الألئااات واألفاراد  ااعأل
  (١٠7)و عانات الاطالا و عما ما دوغ  ييز

يف اعامساااااا فقااااا  مااااان كااااااار ال ااااان يتمتعاااااوغ باحلماياااااا  ٢قراااااا مااااان أغ وأعربااااا  عااااان قل -٦7
  (١٠8)االاتماعياو وأو   بتقتمي معاشات تقاعتيا تكأل  لتأمن م تو  معيش  المسي

كما أعرب  عن قلقرا  زا  انتشار سو  التغذيا واستمرار انعتا  األمن الغذامس  يف أاال  -٦8
  وذكار الألرياي القطاري (١٠9)راد وفئاات مرمشاا و رومااأو  تا وبن األسر اليت يعو ا ن ا  أو أفا

لكاان بعاا  اجملتمعااات ا لياااو خا ااا يف م طقااا كاراموااااو الاايت اًو عموماااً أغ أو  ااتا وم ااا  ااذامسي
  (١١٠)ت ك را جمتمعات  ليا رعوياو  و وم ا  ذامسياً 

 تا باذل اعزيات مان وأو   اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعيا والثقافيا أو  -٦9
اجلرااود لتا اان لااروا ال ااكن وحاال مشااكلا نقااص الوحااتات ال ااك ياو وشااجعترا علااى تااوفو 

  وحثااا  اللج اااا أو  اااتا علاااى (١١١)وهتميشااااً اً ال اااكن االاتمااااع  ألشااات األفاااراد والألئاااات حرمانااا
  (١١٢)اارحجا  عن  خال  األفراد وم ادرة األرا   ق راًو  ا يف ذلك يف  طار مشاريع الت مي

ماان اع ااتأارين اً عاان قلقرااا  زا  اععلومااات الاايت تشااو    أغ كثااو اً وأعرباا  اللج ااا أيضاا -7٠
و وحث  أو  تا على التاقيي يف ٢٠١4ُأخلوا عقب  قرار قانوغ مكافاا اعثليا اجل  يا يف عا  

واعثليااان ومزدواااا  اعيااال اجل  ااا   مجياااع حااااالت ارخاااال   اااو اعشاااروعا اعالااا  ع راااا للمثلياااات
  (١١٣)ومغايري ا ويا اجل  انيا وحامل   ألات اجل  نو والتأكت من تعوي  الضاايا

 وتعاتيفل األر و حقاوإل حيكاة الاذي القاانوين  طارهاا ت  اي بأغ أو  تا اللج اأو   و -7١
 سياسااااا  ااااو  يف الغابااااتو وقااااانوغ األرا اااا  قاااانوغ ال ساااايما باااااألر و اعتعلقاااا القااااوانن مجياااع
الاايت تااوفر محايااا   ااافيا عااالك  األرا اا  العاارفين وحتماا  حااي الشااعوب  ٢٠١٣را اا  لعااا  األ

  (١١4)األ ليا يف األر 
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 القق لي الصقة -حاء 
ماان األهااتاا ارةامسيااا ل لألياااو  ذ  4الحااظ الألريااي القطااري أغ أو  ااتا حققاا  ا ااتا  -7٢

مولود ح و لك را مل حتقي هتا خأل  معتل  ١ ٠٠٠لكل  54 غ معتل وفيات الر ع بل  
  وأو ااا  (١١5)٢٠١5مولاااود حااا  حلاااول عاااا   ١٠٠ ٠٠٠ لكااال ١٣١الوفياااات ال ألاسااايا    

اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعيا والثقافيا أو  تا بتكثي  ارودها لتقلايص معاتَد 
   (١١٦)الوفيات ال ألاسيا ووفيات األطألال

 أو  تا على زيادة اعيزانيا اعخ  اا لقطااع ال ااا لالاوح اعؤشار اعتألاي عليا  يفوحث   -7٣
 عالغ أبواا بشأغ فووس نقص اع اعا الاشريا/متالزما نقص اع اعاا اعكت اب )ارياتز( وال ال 

  وأو ااااى الألريااااي القطااااري بزيااااادة االسااااتثمارات يف (١١7)واألماااارا  اععتيااااا األخاااار  ذات ال اااالا
و وحت اان التوزيااع العااادل وتااوافر لااواز  ال اااا ار ابياااا ال ااايا والا يااا التاتياااال ظااا  ال ااا  
  (١١8)و اا الطألل

أو  اتا بتاتعية ارودهاا حيا  تاوفر للجمياع  (١٢٠)والألرياي القطاري (١١9)وأو   اللج ا -74
 الرعايا ال ايا اجليتةو  ا فيرا الرعايا اعتعلقا بألووس نقص اع اعا الاشريا/اريتز 

وأعرب  اللج ا عن قلقرا  زا  انتشار ارارا   و اآلمنو وهو سااب رمسايس للوفياات  -75
تشااريعات ارارااا  بشااطب ارارااا  ماان قامسمااا اجلاارامسة  أغ تاا ق ال ألاسايا  وأو اا  أو  ااتا باا

  (١٢١)وبأغ توفر لل  ا  ختمات الرعايا أة ا  ارارا  وبعته دوغ  ييز
 خاتمات وتاوفو اعرتألاع اعراهقاات محال معاتل ةألا  ارودهاا  ضااعألا أيضاً  وأو ترا -7٦

  (١٢٢)بيا بأسعار معقولاو خا ا يف اع اطي الريألياوار ا اجل  يا ال اا

 القق لي التعلية -طاء 
أعربااا  اللج اااا اعع ياااا بااااحلقوإل االقت ااااديا واالاتماعياااا والثقافياااا عااان تقاااتيرها التقااات   -77

التاااإل األطألاال باعترساا االبتتامسياا وحتقياي التكاافؤ بان اجل  ان يف  ال ريع حنو زيادة معاتالت
  وأو ااى الألريااي القطااري بتاقيااي مزياات ماان ارن اااا يف احل ااول علااى تعلااية ابتااتامس  (١٢٣)ذلاك

  (١٢4)ايت ومي ور
وأو اااا  اليون ااااكو بتشااااجيع أو  ااااتا علااااى االسااااتمرار يف و ااااع سياسااااات تعاااازز حااااي  -78

  (١٢5)تي و التعلية للألئات ا روماو وحت ن نوعيا نظا  التعلية العا الألتيات يف التعلية ويف 
والألرياااااااي  (١٢٦)وأعرباااااا  اللج ااااااا اعع يااااااا بااااااااحلقوإل االقت اااااااديا واالاتماعيااااااا والثقافيااااااا -79

عاااان قلقرمااااا  زا  معااااتل الت اااارب اعترساااا  اعرتألااااع ومعااااتل انتقااااال التالميااااذ ماااان  (١٢7)القطااااري
أل و خا ااا باان الألتيااات  وأو اايا أو  ااتا بت أليااذ اةطاا  الراميااا    االبتااتامس     الثااانوي اعاا خ

  (١٢8)توفو ختمات التعة للمراهقات احلوامل عوا لا تعليمرن
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 الققوق الثقالية -ياء 
شجع  اللج ا اعع يا باحلقوإل االقت اديا واالاتماعياا والثقافياا أو  اتا علاى   ايص  -8٠

لريئااااات ا لياااااو لااااملويج األنشااااطا الثقافيااااا ومحايااااا اععااااارا مااااوارد كافيااااا للثقافاااااو  ااااا يف ذلااااك ل
  (١٢9)بال  اا    ال  ا  ال سيماواعرارات التقليتياو 

 ذوو اإلفاواه -كاف 
أو   اللج ا اعع يا حقوإل األشاخا  ذوي ارعاقاا بالتأكات مان تقاتمي بارامج تاتريب  -8١

قامسمااا علااى حقااوإل ارن اااغ جلميااع اع ااؤولن ومااولأل  القضااا  وع ا اار الشاارطا واألخ ااامسين 
ال ااااين واععلمااان واعرشاااتين االاتمااااعينو وتاااتعية اجلراااود ا ادفاااا     ذكاااا  الاااوع  بكراماااا 

االاتماعيااا  - اع ااابن بالااامريو وذوي ارعاقااات ال أل اايا ال ساايماوقرةو ذوي ارعاقااات وحقاا
و/أو العقليا وال يفةيف واعكألوفن
(١٣٠)  

وأو اا  اللج ااا اعع يااا باااحلقوإل االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااا أو  ااتا با اااذ تااتابو  -8٢
لتتريب ارلزام  للمعلمن لتوفو التعلية اجلامع ل طألال ذوي ارعاقاتو  ا يف ذلك عن طريي ا

عااان اععلمااان اعتخ  ااان يف تعلاااية ذوي االحتياااااات اةا اااا(و و زالاااا مجياااع احلاااوااز اً )بعيااات
   (١٣١)اعاديا اليت حتول دوغ الو ول    اعتارس

ودعاا  اللج ااا أو  ااتا    مااشاارة باارامج وماااادرات هتااتا    احلاات ماان بطالااا الشااااب  -8٣
   (١٣٢)احل ص من الولامس  اعخ  ا لذوي ارعاقاتبالتتريج وتوطيت نظا  

 الشعوب الصلية -الم 
أو ااااا  اللج اااااا اعع ياااااا بااااااحلقوإل االقت ااااااديا واالاتماعياااااا والثقافياااااا أو  اااااتا بااااا دراج  -84

مع  عالغ األماة اعتااتة بشاأغ حقاوإل الشاعوب اً االعملاا بالشعوب األ ليا يف التستور  اشي
باا يال  اً   وأو اا  أيضاا(١٣٣)قرااا االقت اااديا واالاتماعيااا والثقافيااااأل االياو و ااماغ  تعرااا حقو 

اهتمااا  خااا  لتعزيااز احلقااوإل الثقافيااا للشااعوب األ االيا واألقليااات ارة يااا و ااوهناو  ااا يف ذلااك 
   (١٣4)ةقافا الااتوا

أ ااااليا عااااتةو  ااااا فيرااااا الاي ياااا و والااااااتواو اً وأعرباااا  اللج ااااا عاااان قلقرااااا ماااان أغ شااااعوب -85
ات ا ليااااا الرعوياااااو ُ  ااااع ماااان احلألااااات علااااى طريقااااا حياهتااااا التقليتياااااو وأو اااا  أو  ااااتا واجملتمعاااا

باالعملاا حقوإل الشعوب األ ليا يف أرا   أاتادها ومواردها الطايعياا  وحثتراا علاى مشااورة 
الشااعوب األ االيا حياا  تاااتي موافقترااا احلاارة واع اااقا واع اات وة فيمااا لااص أنشااطا الت ميااا الاايت 

   (١٣5)أرا يرا االستألادة من تؤةر يف
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -مية 
ذكاااااارت مألو اااااايا األمااااااة اعتاااااااتة لشااااااؤوغ الالائاااااان أغ أو  ااااااتا استضاااااااف  ب ااااااخا   -8٦
وأو  اااااتا  ١9٦١مااااات  أكثااااار مااااان م اااااا عقاااااود الائااااان وملتم ااااا  جلاااااو   فم اااااذ عاااااا   علاااااى

و كاااغ ٢٠١5وحلااول كااانوغ األول/دي اامرب اً  الاااع يف اعتوساا  ساا وي ١٦١ ٠٠٠ ت تضااي 
  وفيمااا يتعلااي بتو اايا قُااتم  (١٣٦)وملااتمس جلااو اً الائاا 5١٢ 9٦٦علااى أو  ااتا أغ ت تضااي  

و الحظا  اعألو ايا أغ اآلفااإل اعتاحاا لالائان يف  (١٣7)أة ا  االستعرا  الاتوري الشاامل األول
فاقاااوإل الالائااان يف حرياااا الت قااال أو  اااتا أفضااال مماااا عليااا  احلاااال يف معظاااة الالاااتاغ األفريقياااا  

   (١٣8)والعمل واعلكيا اةا ا والتعلية وال اا حتظى باالحملا 
وأو   اللج ا اعع يا حماياا حقاوإل مجياع العماال اعرااارين وأفاراد أسارهةو يف معار   -87

 شاااارهتا    دور اللج اااا األو  تياااا حلقاااوإل ارن ااااغ ومؤس اااات أخااار  مع ياااا بالعتالاااا والقاااانوغ 
وال ظا و بأغ حتر  أو  تا على ح ول العمال اعراارين على اععلومات عن حقوقرة  قتضاى 
االتألاقيا التوليا حلماياا حقاوإل مجياع العماال اعرااارين وأفاراد أسارهةو وأغ تتعااوغ ماع م ظماات 
اجملتماااااع اعاااااتين ووساااااامسل ارعاااااال  علاااااى نشااااار اععلوماااااات عااااان هاااااذه االتألاقياااااا والتشاااااجيع علاااااى 

    (١٣9)ت أليذها
وأعرباا  اللج ااا عاان قلقرااا  زا  قلااا اععلومااات عاان باارامج  ااتدة تكألاال احل ااول علااى  -88

الرعايا الطايا الطارمسا وتألت  أبواب التعلاية للعماال اعرااارين وأفاراد أسارهة  او احلاامسزين لا وراإل 
   (١4٠)الالزما
احلاامسزين لا وراإل وأو   أو  تا بو ع  ارا ات لت ويا أو ااع العماال اعرااارين  او  -89

   (١4١)الالزما حي  ال ت تمر هذه احلال
بااأغ تكألال جلميااع العمااال اعرااارين وأفااراد أساارهة احل اول علااى الااتعة اً وأو اترا أيضاا -9٠

    (١4٢)الق  ل  من أال محايا حقوقرة بألاعليا وتلقيفيرة اع اعتة
ماااع اع ظماااا اً وةيقااا اً والحظااا  اللج اااا أغ أو  اااتا تعاونااا  يف عاااتد مااان احلااااالت تعاونااا -9١

التوليااااا للرجاااارة علااااى ت ااااريل عااااودة العمااااال اعراااااارين األو  ااااتين و عااااادة تااااوطي رة و عااااادة 
 دماااارة  وأو اا  أو  اااتا بتريئااا الظااروا اعؤاتياااا لتي ااو عااودة العماااال اعراااارين األو  اااتين 

التألاقياا التولياا مان ا ٦7وأفراد أسرهة و عادة  دماارة ب ورة دامسماو ب اا  علاى ماا تا ص اعاادة 
    (١4٣)حلمايا حقوإل مجيع العمال اعراارين وأفراد أسرهة

والحظااا  اللج اااا أغ أو  اااتا ت اااعى     بااارا  اتألاقاااات ماااع الالاااتاغ الااايت يشاااتغل فيراااا   -9٢
العمال اعرااروغ األو  تيوغ ق ت محايا حقوقرة  بيت أهنا تشاعر باالقلي  زا  التاأخوو وأو ا  

تألاقاات تتوافاي ماع االتألاقياا بغياا محاياا حقاوإل العماال اعرااارين األو  اتين اأو  تا با برا  تلاك 
   (١44)محايا أفضل وت ريل  ستا  اةتمات الق  ليا اع اساا  ة وختمات أخر 
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 القق لي التنمية والقضايا البيئية  -نون 
لاااى التشااااور حثااا  اللج اااا اعع ياااا بااااحلقوإل االقت ااااديا واالاتماعياااا والثقافياااا أو  اااتا ع -9٣

اع ااااتمر مااااع اجملتمعااااات ا ليااااا اعع يااااا قااااال ماااا   امتيااااازات االسااااتغالل االقت ااااادي ل را اااا و 
ال  اا  وماالك  األرا ا  التقلياتين   ال سايماواحل اول علاى موافقتراا احلارة واع ااقا واع ات وةو 

الااايت  احلقاااوإلَ  - باااأي حااال مااان األحااوال -وأو ااترا باااأغ تكألاال عااات  انتراااك ذلاااك االسااتغالل 
اً وم  ااأل عااادالً اً يعااملا هبااا العراات الااتود اةااا  باااحلقوإل اعتنيااا وال ياسااياو وبااأغ  اا   تعويضاا

    (١45)للمجتمعات ا ليا اعع يا

 الولل/القالة لي مناطق مو موالية مقددة مو ليما يتعلق بها -سي  
للاااا  اللج ااااا اعع يااااا باااااحلقوإل االقت اااااديا واالاتماعيااااا والثقافيااااا قلقااااا ماااان اسااااتمرار  -94

التألاوت بن اع اطي يف التمتع  ا يليي من م تو  معيشا  وساكن وت ااا  ورعاياا  ااا األ  
يف اجملتمعااات ا ليااا الاايت تعااي  يف اع طقااا الشااماليا اً والتعلاايةا هااذا التألاااوت الااذي يااؤةر أساساا

  وأو ااا  أو  اااتا باااأغ ت ألاااذ الألرعياااا كاراموااااا  م طقاااا الشااارقياو خا اااا يف - الشاااماليا واع طقاااا
بألعاليا اعاادرات الراميا    حت ن  تاع ساكاغ تلاك اع ااطي بااحلقوإل الايت يكأللراا العرات الاتود 

   (١4٦)اةا  باحلقوإل اعتنيا وال ياسيا
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