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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والعشرون
 2017الثاين/نوفمرب  تشرين 6-17

 تجميع بشأن األرجنتين  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

التقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا تقاااارير هل اااا  ا ضاهااادا  االساااتضرال الااادوري الشاااام   و 
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان وماااتح ا ماا  ا تةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا   مااوج  

 تقلداً باحلد ا ق ى لضدو ال لما  

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (2) (1)اإلنسان

، (3)يتضلاااح بالتو ااال   ا  ال ااال  مااان ا ولااا  الثانلااا  لالساااتضرال الااادوري الشاااام  فلماااا -2
علاااى الربوتو ااااوا االالتلااااري الت اقلاااا   2015 رحباااال مااااالت  اااان بت ااااديح ا رج تااا  ا عااااا 

  (4)حقوق الط   ا تضلح بإجرات تقدمي البال ا 
اللج   ا ض ل  بالقضات على التمللا  داد ، رحبال (5)يتضلح بالتو لا   ا  ال ل  وفلما -3

علااااااى ات اقلاااااا  ال ااااااي حاااااااال  انضاااااادا  ا  ساااااال   2014 ا اااااارأ  بت ااااااديح ا رج تاااااا  ا عااااااا 
)االت اقلااا   2011 وات اقلااا  م  مااا  الضمااا  الدوللااا  ا تضلقااا  بالضمااااا ا  ااا لل  لضاااا  1961 لضاااا 
  (6)(189 رق 
للض  اااااري  والتمللااااا  الض  اااااري وُ ااااار  وحااااار ا قااااارر اصااااااا ا ضااااا  با  ااااا اا ا ضا ااااار   -4

يت   بذلك من تض ُّب )ا قرر اصاا ا ض  بالض  ري ( ا رج ت  على الت اديح  ا جانب وما
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يت ا  باذلك مان أ ا اا  على ات اقل  البلدان ا مري ل    افة  الض  ري  والتملل  الض  ري وماا
  (7)أ  اا التملل  والتض ب ات اقل  البلدان ا مري ل    افة  مجلععلى التض ب، و 

 ام الطاوع   ، أ ار ال ريح الضام  ا ضا  اااال  االالت اات القساري أو2016 عا  وا -5
 26يباااااااال فلواااااااا بضاااااااد وأن احل ومااااااا  أحالاااااااال ا  حالااااااا  م 244 3إىل أن لااااااادت ا رج تااااااا  

قرر حال  م وا  واست اواً إىل ا ضلوما  ا قدم ،  962 2مضلوما  بشأن  2016آب/أ سطس 
حالااااا  ساااااتضترب بضاااااد  لاااااك حااااااال   158ال رياااااح الضامااااا  تطبلاااااح قاعاااااد  ا  اااااور السااااات  علاااااى 

  (8)مودة 
وقااادمال ا رج تااا  استضرادااااً   ت ااام ا اااد  بشاااأن متابضااا  التو ااالا  الااا   اناااال قاااد  -6

  (9)2012 ُقدمال الالا االستضرال الدوري الشام  الذي أجري ا عا 
لماااا   مري ااااا ا  وبلاااا  التااااابع   وداااال  ا ماااا  ا تةااااد  ويغطاااا  ا رج تاااا  ا  تااااُب اإلقل -7

السامل  حلقوق اإلنسان  وعملال م ودل  حقوق اإلنسان مع ا رج ت  علاى إنشاات آللا  وقاتلا  
وط لااا    اهضااا  التضاااذيب وعلاااى الت اااديح علاااى الربوتو اااوا االالتلااااري الت اقلااا  حقاااوق الط ااا  

  حقوق اإلنسان ا ساعد  التق ل  من أج  تض ي  ا تضلح بإجرات تقدمي البال ا   وقدمال م ودل
قدرا  موظ   الدول  وم  ما  اجملتمع ا دين علاى اساتادا  ايللاا  الدوللا  حلقاوق اإلنساان، 
وتضاوناااااال ماااااع ا يسسااااا  الوط لااااا  حلقاااااوق اإلنساااااان علاااااى وداااااع مبااااااو  توجلولااااا  بشاااااأن ر اااااد 

  (10)االحتجاجا  االجتماعل 
 سااااااااا وي  إىل م ودااااااااال  حقاااااااااوق اإلنساااااااااان الاااااااااالاوقااااااااادمال ا رج تااااااااا  مساااااااااا ا   -8

ا  لك ا سا ا  ا قدم  إىل   دوق التربعا  لضةايا التضذيب،  ، مبا2016-2012ال رت  
و اااا دوق التربعااااا  ل ااااال الشااااضوب ا  اااالل ، وال اااا دوق اصاااااا ا  شااااأ مبوجااااب الربوتو ااااوا 

الالإنساانل   ضقوب  القاسل  أوال االالتلاري الت اقل  م اهض  التضذيب و م  من دروب ا ضامل  أو
  (11)ا ول   أو

 (12)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
رحبال اللج   ا ض ل  بالقضات على التمللا  داد ا ارأ  باعتمااو قاانون اإلجاراتا  ا  اتلا   -9

اصااا بالضدالا   2020   ورحبال   تان أالريان باعتماو برنامج عاا (13)2014 الوط  ا عا 
  (14)2016 ا عا 
أمااااااا  للم اااااااام م اااااااذ  أي إىل عاااااااد  تضلااااااا  2016 وأ اااااااار    تاااااااان بقلاااااااح ا عاااااااا  -10
  (15)2009 عا 
وأعربال عد   ان عن أس وا لضد  إنشات ايللا  الوقاتلا  الوط لا    اهضا  التضاذيب بضاد  -11

ج تا    وأو اال تلاك اللجاان ا ر 2012 ا عاا  26827 على الر   مان اعتمااو القاانون رقا 
بالتضجلاا  ا إنشااات ايللاا  ا مجلااع ا قاطضااا  وبت وياادها بااا وارو البشااري  وا اللاا  ال افلاا  و اياا  

  (16)استقالهلا
وأو ى فريح ا م  ا تةد  القطري بودع الطا  وط لا  حلقاوق اإلنساان تتضامن أهادافاً  -12

  (17) وادة  وملموس  وقابل  للقلاس وبت  لذها بطريق  قاتم  على ا شار 
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تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون  -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بين القطانات -ألف 
 (18)المساواة وندم التمييز -1 

 أعربااال اللج اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى التمللاا  دااد ا اارأ  عاان قلقوااا إ ات اسااتمرار القوالااب -13
ال مطلاا  التملل ياا  ا تضلقاا  باااأووار ا اارأ  والرجاا  ا ا ساار  واجملتماااع، وا  اا اا ا تقاطضاا  للتمللااا  

  (19)ومقاف  السلطر  الذ وري  الضملق  ا ذور
والح ال     القضاات علاى التمللا  الض  اري اعارتاج ا رج تا  بطاابع سا ادا ا تضادو  -14

عااان قلقواااا إ ات اساااتمرار التمللااا  اهلل لااا  داااد الشاااضوب اإلم لاااا  والثقافاااا   بلاااد أداااا أعرباااال 
ووعا ا قرر اصاا ا ض  بالض  اري  ا رج تا    (20)ا  لل  والس ان ا  ةدرين من أ   أفريق 

إىل وداااع اسااارتاتلجل  وط لااا   اااامل  متضااادو  القطاعاااا   ضا ااا  مساااأل   تاااع الشاااضوب ا  ااالل  
التمللا  الض  اري وداضل  لل   وأو اى ا قارر اصااا برفاع اقوقوا و مها من ال  ا  ا ضرد  للتم

إىل مسااتوت ال ضاا  اإلجراماا  والضماا  ا الوقااال ن ساا  علااى اعتماااو التضرياام الااوارو ا االت اقلاا  
  (21)الدولل  للقضات على مجلع أ  اا التملل  الض  ري

للااا  و راهلااا  وأو اااى فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري بتض يااا  ا ضواااد الاااوط    افةااا  التم -15
سلما ا ا قاطضا  وت  لاذ اصطا  الوط لا    افةا  التمللا  ت  لاذاً فضاااًل  ا جانب والض  ري ، وال

  (22)مبشار   نشط  من أ ةاب ا  لة 
والحظ فريح ا م  ا تةد  القطري أن ا رقا  ا تضلق  با  اااا ا  ةادرين مان أ ا   -16

 انااال مودااع تساااوال  وأو ااى ا ضوااد الااوط    2010  أفريقاا  الااوارو  ا تضااداو الساا ان لضااا
لإلح ااات والتضااداو بالضماا  مااع مجلااع أ ااةاب ا  االة  علااى ودااع تلااك االسااتبلانا  ماان أجاا  

  (23)التضداو ا قب 
وأماااخل اصبااام ا ساااتق  ا ضااا  باحلمايااا  مااان الض ااام والتمللااا  القااااتم  علاااى أسااااس ا لااا   -17

 ا ساااتق  ا ضااا  مبساااأل  ا لااا  ا  سااا  واهلويااا  ا  ساااانل ( علاااى ا  سااا  واهلويااا  ا  ساااانل  )اصبااام
وداضت  مان قاوان  وسلاساا  تقدملا ، ل  ا  حثواا علاى باذا ا  ياد مان ا واوو مان  ا رج ت   اا

أج  م افة  الض م ا يسس   ووعا اصبم ا ستق  ا رج ت  إىل اعتماو قاانون جدياد   اهضا  
وأو اااى فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري   (24) سااا  واهلويااا  ا  ساااانل التمللااا  علاااى أسااااس ا لااا  ا 

ا رج ت  بتض ي  ت  لذ اصط  اصا   با واط   مان ف ا  ا ثللاا  وا ثللا  وم ووجا  ا لا  ا  سا  
  (25)ومغايري اهلوي  ا  سانل  واعتماوها سلاس  عام 

 التنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
سااال   فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري بالتقاااد  اهلاااا  ا ااار  ا وداااع إطاااار ت  لمااا  بشاااأن  -18

قضاايا البل ا  وأو ااى بتض يا  و ار  البل اا  والت ملا  ا ساتدام  واجمللااس اال ااوي للبل اا  وت  لاذ ا ضااايم 
  (26)البل ل  ومشار   ا واط   ا القرارا  ا تضلق  با نشط  اإلنتاجل 
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 لحقوق المدنية والسياسيةا -باء 
 (27)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه -1 

أعربااااال   اااا  م اهضاااا  التضااااذيب عاااان قلقوااااا  ن تضرياااام التضااااذيب ا   ااااوا عللاااا  ا  -19
مااان ات اقلااا  م اهضااا  التضاااذيب، باااال  ر إىل أنااا   1يتوافاااح ماااع أح اااا  ا ااااو   القاااانون ا  اااات  ال

يشاام   فلاا  ال  اياا  ماان ال اااعل  وال ا  اتلاا  عاان التضااذيب إىل ف اا  واسااض  مبااايساا د ا ساايولل   ال
  (28)الغرل ا توالى من السلوك ا ض  ا التضريم ا ساس  للجرمي 

وأعربااال اللج اا  عاان قلقوااا أيضاااً إ ات تقااارير عاان ألاااا الض اام والساالوك التضساا   الاا   -20
تقاو  با  الشارط  مان عمللاا   اطضاا  ا سالاق ماا ارسوا قوا  ا من علاى  اضلد اال ااو وا ق

أمر قضات ، وخبا   ا حااال  الشاباب وا ط ااا ا ومشا  اجتماعلااً  ومي ان أن  احتجا  بال
تشاااام  هااااذ  التجاااااو ا  واولاااا  القتاااا  واالالت ااااات القسااااري وأفضاااااا التضااااذيب  وحثااااال اللج اااا  

  ا  اا  ا  عاوم  وروسااتو  الاذين ا رج ت  على التةقلح ا مجلع اوعاتا  التجاو ا  ووا ما
وحار ال رياح الضاما  ا ضا    (29)ي ارتل أن ي وناوا علاى علا  بارت ااب تلاك ا فضااا يضلمون أو

ي اون هلاذا  باالحتجا  التضس   ا رج ت  على ودع حد  مارس  احتجا  ا  ااا ع ادما ال
اصاااااا باااااحلقوق ا دنلاااا   ماااان الضوااااد الاااادوي 9للماااااو   االحتجااااا   اااال  بارت اااااب جرمياااا  وفقاااااً 

  (30)والسلاسل 

وأعربااال اللج اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى التمللاا  دااد ا اارأ  عاان قلقوااا إ ات جاارات  ال راهلاا   -21
ا رت ب  دد ا ثللا  وم ووج  ا ل  ا  س  ومغايري اهلوي  ا  سانل  وحامل    ا  ا  سا ، 

 ارسااوا الشاارط  وجاارات  قتاا  ال سااات مغااايرا  اهلوياا  ا  لااك التقااارير ا تضلقاا  با ضااايق  الاا   مبااا
ا  ساانل  وقتاا  ال شاطات ماان ا ثللاا  وم ووجاا  ا لاا  ا  سا  ومغااايري اهلويا  ا  سااانل  وحااامل  

  (31)  ا  ا  س 
الضقوبااا  القاسااال   وأو اااال اللج ااا  ال رعلااا    اااع التضاااذيب و ااام  مااان داااروب ا ضاملااا  أو -22
ل ااا  ا رج تااا  ب  الااا  إجااارات فةاااجل طاااأل علاااى ال اااور  ملاااع ا  اااااا ا و الالإنساااانل  أو أو

ا قباااول علااالو  مااان قبااا  ماااوظ   طبلااا ، ودااامان تقااادمي ا سااااعد  الطبلااا  ال ضالااا  علاااى مااادار 
  (32)الساع  ا مجلع السجون

و رر    تان تأ لد قلقوما إ ات طوا مد  االحتجا  الساابح للمةا ما  وارت ااس نساب   -23
ا ا اتا   وأو اال اللج تاان ا رج تا  بضامان  60 تج ين ا هذ  احلال  ال  بلغاال السج ات ا

ي اااون تطبلاااح االحتجاااا  الساااابح للمةا مااا  هاااو ا ضلاااار، وأن ت اااون مدتااا  وااادوو  للغايااا ،  أال
وأو اال اللج ا  ال رعلا    اع التضاذيب بضامان   (33)وتضجل  تطبلح اإلجراتا  البديل  لالحتجاا 

  (34)ا تج ين على  م  التةقلح عن السج ات ا دان ف   السج ات 
والحاظ فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري، اسااتمرار ارت اااس مضاادال  ا ت ااا  السااجون علااى  -24

مستوت اال او وا قاطضا  على السوات )ويتضح  لك أيضاً من اساتادا  مرا ا  الشارط  أماا ن 
ن االحتجااا  وأوجاا  الق ااور ا احل ااوا علااى احتجااا  واتماا ( وال ااروج ا  رياا  الساااتد  ا أمااا 

الاادما   ااةل   افلاا   وأو ااى ال ريااح ا رج تاا  بتةساا  أوداااس السااجون وا ااا  تاادابم بديلاا  
وقاااد    (35)ص ااي اال ت اااا  وتلبلاا  االحتلاجاااا  ا ساسااال  لل ااااا الاااذين ساالبال حاااريتو 
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لطا  علاااى التوقااام عااان ال رياااح الضامااا  ا ضااا  باالحتجاااا  التضسااا   تو ااالا   املااا  وحااار السااا
  (36)احتجا  ا  ااا ا مرا   الشرط 

وأعربااال اللج اا  ا ض لاا  اقااوق اإلنسااان عاان قلقوااا إ ات التقااارير الااوارو  بشااأن عمللااا   -25
الت تلش ا ول  ، وارت اس مضدال  الض م فلما ب  ا تج ين وحاال  ال ق  القساري واالساتادا  

للضقاااب  وأو ااال اللج اا  ا رج تاا  بضاامان إجاارات  قلقااا   ا ت اارر للةاابس االن ااراوي  طريقاا 
ساوت ا ضاملا ، ومثاوا ا سايول   سريض  و امل  ومستقل  ا مجلع الش اوت ا تضلقا  بالتضاذيب أو

عن هذ  ا فضااا أماا  الضدالا  وح اوا الضاةايا علاى جارب م اساب  وأو اال اللج ا  ا رج تا  
و اجع ال رياح الضاما    (37)أفضااا التضاذيب وداةايا بت  لذ ن اا  تساجل  موحاد لتساجل   أيضاً 

ا ض  باالحتجا  التضس   السلطا  على دمان إتاح  اإلم انل    تاب و لا   ايون الساجون 
  (38)للو وا إىل مجلع أما ن سلب احلري  بدون عواتح

، رأت ال رياح الضاما  ا ضا  باالحتجاا  التضسا   أن احتجاا  2016آب/أ سطس  وا -26
  (39)ملال رو ساال، وه  قاتد  م  م  احل  توباك أمارو احتجا  تضس   وطلب اإلفراج ع وا

وأو اااااال اللج ااااا  ا ض لااااا  بالقضااااااات علاااااى التمللااااا  داااااد ا اااااارأ  بتساااااريع ت  لاااااذ القااااااانون  -27
  (40)وتوفم بدات  الحتجا  ال سات احلوام  وا موا  اللوايت لديون أط اا  غار 26472 رق 
ي اا  اتضاً علاى   تان بقلح أن اإليداس القسري لل ااا  وي اإلعاق  الوالح ال   -28

الاااار   ماااان أن قااااانون ال ااااة  الضقللاااا  الااااوط  يساااات د إىل لااااو ج اإلعاقاااا  القااااات  علااااى حقااااوق 
  (41)اإلنسان

 (42)في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون إقامة العدلع بما -2 
تأ لاااد قلقوااااا إ ات بااا ت وتاااام   2016 اقاااوق اإلنسااااان ا عاااا  ااارر  اللج ااا  ا ض لاااا   -29

التةقلاااح ا انتوا اااا  حقاااوق اإلنساااان الااا  ارت باااال ساااابقاً وا ا ماااا  ا  ااااظر  هلاااا  ورحباااال 
بإعااداو تقرياار عاان مساايولل  أ ااةاب ا عماااا التجارياا  عاان ا اارات  ا رت باا  دااد الضماااا الااالا 

 اتل  اجمللس م ل   بتةدياد حااال  التواطاي االقت ااوي فرت  احل   الدي تاتوري، وبإنشات     م
الااااالا تلااااك ال اااارت   بلااااد أدااااا أعربااااال عاااان أساااا وا إ ات الضقبااااا  الاااا  تضااااوق إحاااارا  تقااااد  ا 

  (43)التةقلقا  وإ ات عد  إنشات اللج   الث اتل  بضد
 للربناااامج الاااوط  وأعرباااال اللج ااا  عااان قلقواااا إ ات تضلااا  عضاااو ساااابح ا ا ااالش ماااديراً  -30

وأعربااال اللج اا  ا ض لاا  ااااال  االالت ااات القسااري عاان قلقوااا  ن   (44)حلماياا  الشااووو وا توماا 
القضل  البار   ا تضلق  خبورال  الوللو لوبل ، وهو  ااهد  اان داةل  االت اات قساري ظلاال بادون 

  (45)ت اا  دت أمراً ترهلبلاً على الشووو ا تمل  ايالرين ح  وال
إىل  2017 الاااربات ا مااا  ا تةاااد  ا جمااااا حقاااوق اإلنساااان ا عاااا وطلاااب فرياااح مااان  -31

و ماا  الضاادا الضللااا إعاااو  ال  اار ا الت ساام الااذي قدمتاا  ا قضاال  موي لااا بشااأن قابللاا  تطبلااح 
 ( ماان 2X1قاانون أ ثاار تسااواً علااى ا ادان  بارت اااب جاارات  داد اإلنسااانل  )القاانون ا ساامى  

اللت امااا  الدوللاا  للدولاا  ب اارل عقوبااا  م اسااب  ومت اسااب  علااى أجاا   ديااد عقااوبتو  والوفااات با
  (46)ا سيول  عن ارت اب جرات  دد اإلنسانل 
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وأو اااااال اللج ااااا  ا ض لااااا  اقاااااوق اإلنساااااان ا رج تااااا  بضااااامان إتاحااااا  ا اااااوارو الال مااااا   -32
 قاطضاا  واالستقاللل  لديوان أم  ا  ام اال اوي و ذلك م اتب أم  ا  اام علاى مساتوت ا

  (47)ل   يتسخل هلا أوات مواموا ب ضالل  ا مجلع م اطح البلد
وأو ااال اللج اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى التمللااا  دااد ا اارأ  ا رج تاا  بتض ياا  وور م تاااب  -33

  (48) يون ا رأ  ا ا  م  الضللا لر د احرتا  ا ساوا  ب  ا  س  ا عم  ا وا  القضات 
اصاااا ا ضاا  بالض  ااري  ا رج تاا  باتباااس دااج متضاادو الثقافااا  ا إقاماا  وأو ااى ا قاارر  -34

الضدا، بوسات ، م وا إنشات وا   متا     ضا   قضايا الشضوب ا  لل ، وتدريب ا و لا  
القضااتل  وإوماااج ا قللاا  ا ال  ااا  القضاات ، وتااوفم ا رتمجا  الشاا وي  وا رتمجا  التةريااري  

  (49)لقانونل  اجملانل وا شور  ا
وأو ال اللج ا  ا ض لا  اقاوق اإلنساان ا رج تا  مبضااع   جوووهاا الراملا  إىل وا ما   -35

، والتأ ااد 1994 ا ساايول  عاان اهلجااو  علااى مبااخل الرابطاا  ا رج تل لاا  اللوووياا  ا شاارت   ا عااا 
  (50)و  اف  من أن التةقلقا  قد انتوال إىل نتلج  سريض  وفضال  ومستقل  ون يو 

وأو ااى فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري بااإحرا  تقااد  ا اعتماااو قااانون لقضااات ا حاادات  -36
  (51)ا  ات  سل جل على إنشات ن ا  متا جل يتما ى مع ا ضايم الدولل  حلقوق اإلنسان

 (52)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 
فريح ا م  ا تةد  القطري اخن ال مستوت مشار   ا رأ  ا هل ا    ع القرار  الحظ -37

وأو اااال اللج ااا  ا ض لااا  بالقضاااات علاااى التمللااا  داااد ا ااارأ  ا رج تااا    (53)ا ا حااا اب السلاسااال 
با وافق  على مشاريع القوان  ال   دو الت افي ب  ا  س  ا السلط  الت  لذي  وا  م  الضللاا 

الااذي يواادج إىل داامان  2002 لضااا  25674 ا  ا ااب االنتاابلاا ، وبت  لااذ القااانون رقاا  وا
  (54) ثل  ا رأ  ا ا  ا ب ال قابل 

وحاار ا قاارر اصاااا ا ضاا  بالض  ااري  ا رج تاا  علااى ودااع تاادابم للضماا  اإل ااا  ماان  -38
  (55)ع القرارأج    ال  فضالل   ثل  ف ا  ا قللا   اف  ا أعلى م ا ب   

وأعربااال   اا  القضااات علااى التمللاا  الض  ااري عاان قلقوااا إ ات أعماااا االنتقااا  والرتهلااب  -39
والتوديااد الاا  تسااتودج ا اادافض  عاان حقااوق اإلنسااان وأفااراو الشااضوب ا  االل  وا  ةاادرين ماان 
أ اااا  أفريقاااا  وا واااااجرين، وإ ات عاااارمي هاااايالت بساااابب أنشااااطتو  ا جماااااا الاااادفاس عاااان حقااااوق 

إلنسان  وحثال اللج   ا رج تا  علاى ا اا  مجلاع التادابم الال ما  حلمايا  ا ادافض  عان حقاوق ا
اإلنسااان، والتةقلااح ا مجلااع أعماااا الرتهلااب والض اام دااده  ودااد جمتمضااا   ا للاا ، وداامان 
مضاقباااا  ا  ااااا  علااااى ال ةااااو ا  اسااااب  وحثااااال اللج اااا  ا رج تاااا  أيضاااااً علااااى   الاااا  داااامانا  

القانونلاااا  الواجبااا  ا الاااادعاوت ا رفوعااا  دااااد ا ااادافض  عاااان حقاااوق اإلنسااااان وأفااااراو اإلجاااراتا  
  (56)جمتمضا  الشضوب ا  لل  وا  ةدرين من أ   أفريق  وا واجرين

وأعرب ال ريح الضاما  ا ضا  باالحتجاا  التضسا   عان ان عاجا  الشاديد مان رو  سالطا   -40
جا  ال  ن متوا الشضوب ا  لل ، و جع ا رج ت  إن ا  القانون  م ا ت اسب على االحتجا

  (57)على است  اج احلوار مع جمتمضا  الشضوب ا  لل 
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وأ اااااار  اللج ااااا  ا ض لااااا  اقاااااوق اإلنساااااان بقلاااااح إىل التغلاااااما  ا الااااام  ا الااااادما   -41
فرياح  وأفاو  (58)االت اال  السمضل  الب ري  ال  مي ن أن تيوي إىل تر   مل ل  وسات  اإلعال 

ا م  ا تةاد  القطاري بااإلعالن عان التةا  ت  لملا  جدياد  للقطااس وأو اى باأن ت اون الضمللا  
  (59)م توح  وتشار ل  و  اف  وبأن ي ون اإل الح القانوين مت قاً مع ا ضايم الدولل 

وأو اااال م  مااا  ا مااا  ا تةاااد  للرتبلااا  والضلااا  والثقافااا  )اللونسااا و( ا رج تااا  بتلسااام  -42
ا  لاااك مدونااا  قواعاااد السااالوك ا أوسااااا الضاااامل  ا  ةدات آللاااا  الت  ااال  الاااذايت، مباااااسااات

  (60)وسات  اإلعال 
والحاااظ ا قااارر اصااااا ا ضااا  بالض  اااري  مب تواااى القلاااح الطااااب  ااار  ا جاناااب والو ااا   -43

ال اااااور عاااان ا ااااوظ   الضمااااومل  والسلاساااال   وحاااار ا رج تاااا  علااااى  ياااااو  وعاااا  ا ااااوظ   
  (61)ومل  مبسيوللتو  عن التأمم ا ت وين الرأي الضا الضم
، أعربااااااااال م ودااااااااال  حقاااااااااوق اإلنساااااااااان ا (62)وباإل ااااااااار  إىل التو ااااااااال   ا  ال ااااااااال  -44
وأو ى فريح ا م    (63)عن ارتلاحوا العتماو قانون احل وا على ا ضلوما  الضام  2016 عا 

ا تةااد  القطااري ب شاار السلاساا  الضاماا  ا ديااد  علااى نطاااق واسااع وودااع مي اارا  تتما ااى مااع 
  (64)من أهداج الت مل  ا ستدام  10-16دج اهل

 (65)حظر جميع أشكال الرق -4 
يتضلح بالتو ل   ا  ال ل ، رحبال اللج ا  ا ض لا  بالقضاات علاى التمللا  داد ا ارأ   فلما -45

بشاااأن م اااع ومضاقبااا  االعاااار با  اااااا وتقااادمي ا سااااعد  إىل  26842 باعتمااااو القاااانون رقااا 
بلد أدا الح اال بقلاح عاد  مواتما  تشاريضا  ا قاطضاا  ماع التشاريضا  ا ضتماد    (66)الضةايا

  (67)على ا ستوت اال اوي
التةقلاااح ا  وأو اااال اللج ااا  ا رج تااا  بب اااات قااادرا  السااالط  القضااااتل  والشااارط  علاااى -46

قضاااايا االعاااار بالبشااار واساااتغالا البغاااات بطريقااا  تراعااا  ال اااوارق بااا  ا  سااا ، ومالحقااا  ا  اااا  
بإنشات آلل  لإلحال  و دياد اهلويا ، و يااو    ب  وأو ال اللج   ا رج ت  أيضاً  ومضاقبتو   ما

عاار واالساتغالا التموي  ا ا جل للمالجا،، وتقادمي ا سااعد  إىل ال ساات وال تلاا  داةايا اال
  (68)ا البغات

وأو ااااااى فريااااااح ا ماااااا  ا تةااااااد  القطااااااري بتض ياااااا  اجمللااااااس اال اااااااوي   افةاااااا  االعااااااار  -47
با  اااا واساتغالهل  وبإعاداو الطا  وط لا  لالعااار با  اااا وت  لاذ ن اا  إح اات  موحااد 

  (69)للمضلوما  ا تضلق  اال  دةايا االعار ور دها وتقللموا
اللج   ا ض ل  بالقضات علاى التمللا  داد ا ارأ  عان قلقواا إ ات اساتمرار اساتغالا  وأعربال -48

ا  لك الضم  ا  ا ي وا عمااا التجاريا  ا القطااس اصااا  وأو اال اللج ا   عم  ا ط اا، مبا
ا رج تاا  باإلن ااا  ال ااار  للتشااريضا  ا تضلقاا  باحلااد ا و  لساان الضماا ، وت  اال   ااال  توعلاا  

  (70)لضم  ا ط اا للت دي
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 الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -5 
الح اااال اللج ااا  ا ض لااا  اقاااوق ا  اااااا  وي اإلعاقااا  بقلاااح عاااد  االعااارتاج لااابضي  -49

سالما أول اك الاذين يضتاربون   تلا  عقللااً   ا  ااا  وي اإلعاق  بااحلح ا ت اوين أسار ، وال
 اا  ا رج تاا  علااى تضاادي  القااانون ا اادين  واتمتاا  مااع  فاقاادين للهللاا  القانونلاا   وحثااال اللج أو

  (71)ات اقل  حقوق ا  ااا  وي اإلعاق 
وأو ال اللج ا  ا ض لا  بالقضاات علاى التمللا  داد ا ارأ  ا رج تا  اماع بلاناا  م ا     -50

عن   ا  ا راهق  فوق سن الساوس  عشار  ووون سان الثام ا  عشار  وبتةدياد مضاايم واداة  
  (72)ل  طلبا  اإل ن القضات  هبذ  ال  ا لتقل
ورحب اصبام ا ساتق  ا ضا  مبساأل  ا لا  ا  سا  واهلويا  ا  ساانل  بالقاانون الاذي  لا   -51

  (73) واج ا ثلل 

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 (74)ظروف نمل نادلة ومواتية الحق في العمل وفي -1 

اللج   ا ض ل  بالقضات على التمللا  داد ا ارأ  عان قلقواا إ ات البطالا  با  ال ساات أعربال  -52
وتر لااا هن ا قطااااس االقت ااااو  ااام ا ااا     وأو اااال اللج ااا  ا رج تااا  بتول ااا  ا  ياااد مااان ال ااارا 

لت  لذ تو ل  م  م  الضما  الدوللا   لل سات للو وا إىل الضمال  الرمسل  واعتماو الط  ودو   م لاً 
)التو ااااااال   2015 أن االنتقااااااااا مااااااان االقت ااااااااو  ااااااام ا ااااااا    إىل االقت ااااااااو ا ااااااا    لضاااااااا بشااااااا
وأعرباال اللج ا  ا ض لا  اقاوق اإلنساان عان أسا وا الساتمرار ال جاو  ال باام  ا   (75)(204 رقا 

  (76)ا ا ات  ا ا توس  25ا جور ب  ا رأ  والرج  ب سب  تبلغ 
للااا  الض  اااري بقلاااح ال اااضوبا  الااا  يواجوواااا أفاااراو والح اااال   ااا  القضاااات علاااى التم -53

الشاااضوب ا  ااالل  والسااا ان ا  ةااادرون مااان أ ااا  أفريقااا  وا وااااجرون ا الو اااوا إىل القطااااس 
  (77)ا     من سوق الضم 

وأحاطااال اللج اا  ا ض لاا  اقااوق ا  ااااا  وي اإلعاقاا  علماااً بتا االجل ح اا  ونلااا  -54
 اااا  وي اإلعاقا  ا القطااس الضاا   بلاد أداا أعرباال عان ا ا ات  من الوظاتم لل 4نسبتوا 

قلقوا إ ات احلواج  الثقافلا  والتةلا ا  الا   اوا وون والاوا ا  اااا  وي اإلعاقا  إىل ساوق 
  (78)سلما ا القطاس اصاا الضم ، وال

ورحبااااال اللج اااا  ا ض لاااا  اقااااوق اإلنسااااان باعتماااااو قااااانون ح ااااجل توظلاااام ا تشاااابو   -55
الااااااار وا تةاااااااول  ج سااااااالاً ومغاااااااايري اهلويااااااا  ا  سااااااال   قاطضااااااا  باااااااوي س آيااااااارس ا باااااااا  س اي

  (79)2015 عا 

 الحق في الضمان االجتماني -2 
أمخل اصبم ا ستق  ا ض  بايمار ا رتتب  على الادوا مان جارات الادين اصاارج  و ام  مان  -56

ساااالما احلقااااوق  يتضلااااح بااااالتمتع ال اماااا  اقااااوق اإلنسااااان، وال االلت امااااا  ا اللاااا  الدوللاااا ، فلمااااا
رج تاا  االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  )اصباام ا سااتق  ا ضاا  بامااار الااديون اصارجلاا ( علااى ا 

للسلاسااااااا  االجتماعلاااااا  الاااااا  ت  ااااااذها، ماااااان بل وااااااا ا ضا ااااااا  التقاعدياااااا   اااااام القاتماااااا  علااااااى 
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اال اارتا ا ، وباادا إعالاا  الط اا  الشااام  للجملااع  ومااع  لااك، أعاارب اصباام عاان قلقاا  ماان أن 
عاادواً ماان االسااتةقاقا  االجتماعلاا  يسااتبضد بضااي ال  ااا  ا ومشاا  وا روماا ، مثاا  ا واااجرين 

تلجاااا  لضااااد  اسااااتل ات  ااااروا اإلقاماااا  الداتماااا   وحاااار احل وماااا  علااااى   الاااا  تغطلاااا  وأط اااااهل  ن
  (80)االستةقاقا  االجتماعل  بدون قلوو

 (81)الحق في مستوى معيشي الئق -3 
أو اااال   ااا  القضاااات علاااى التمللااا  الض  اااري ا رج تااا  بتض يااا  اإلومااااج االجتمااااع ،  -57

ا أوسااا الشاضوب ا  الل  وا  ةادرين مان أ ا  والسض  إىل احلد مان ارت ااس مساتويا  ال قار 
ساالما ماان هاا  ا ودااع  اام ن ااام ، وا ااا  اصطااوا  الضااروري  للوفااات  أفريقاا  وا واااجرين، وال

بأهداج الت مل  ا ستدام   وأعربال اللج   عن بالغ قلقوا إ ات حاال  سوت التغذي  ب  ا ط اا 
بتض ياا  جوووهااا الراملاا  إىل الت اادي لتلااك  ماان جمتمضااا  الشااضوب ا  االل ، وأو ااال ا رج تاا 

  (82)احلال 
تاا اا تضاااين ماان  وأ ااار اصباام ا سااتق  ا ضاا  بامااار الااديون اصارجلاا  إىل أن ا رج تاا  ال -58

يااا اا ا اليااا  مااان ا رج تل لااا  يضلشاااون ا ظاااروج وون  نقاااجل  اااديد ا ا ساااا ن ا التمااا  وال
لاات ال قام  وحار احل وما  علاى توسالع نطااق اساتثمارا ا ا  لك ا ا ح ا ستوت ا طلوب، مبا
  (83)ا برامج اإلس ان

والح ال   ا  القضاات علاى التمللا  الض  اري بقلاح ال اضوبا  الا  تواجوواا جمتمضاا   -59
الشضوب ا  لل  ا احل اوا علاى ا لاا ، وها   اضوبا  ت اقماال بسابب عاد  وجاوو  اواوا  

  (84)  الشر ا  ال  تستغ  ا وارو الطبلضل تثبال مل ل  أرادلوا وبسبب أنشط
، طلااب البامان ماان الاربات ا ماا  ا تةاد  ا جماااا حقاوق اإلنسااان إىل 2016 عاا  وا -60

ا رج تاا  إ اااو حاا  دااات  لل اا اس باا  ا قاطضااا  علااى داار أتوياا  وداامان احل ااوا الضاااوا علااى 
رين علااااااى ماااااادت الضقااااااوو الساااااات  ا لااااااا  واحاااااارتا  احلقااااااوق اإلنسااااااانل  يالج ا  ااااااااا ا تضاااااار 

  (85)ا ادل 

 (86)الحق في الصحة -4 
الحاااظ اصبااام ا ساااتق  ا ضااا  باماااار بالاااديون اصارجلااا  أن ا اااوارو مو عااا  علاااى  اااو  ااام  -61

متساو على الر   من أن اإلن اق على ال ة  ا ا رج ت  أعلى م ا  ا بلادان أمري اا الالتل لا  
 باااام  ا نوعلاااا  الرعاياااا  ال ااااةل  وإم انلاااا  احل ااااوا عللوااااا تبضاااااً ا الاااارت، وه اااااك أوجاااا  تباااااين  

  (87)للمقاطض  وا  طق  وا وقع
ساااالما  ااااضوب  وأ ااااار ا قاااارر اصاااااا ا ضاااا  بالض  ااااري  إىل أن الشااااضوب ا  اااالل ، وال -62

ا قاطضا  الشمالل ، تواج   ضوبا  نامج  عن ت  لذ سلاسا   ةل  تتجاه  هويتوا الثقافلا   
يوجاا   اا وجااوو ا رتمجاا  التةريااري  وا رتمجاا  الشاا وي  ناااوراً ا مرا اا  ال ااة  الضاماا  والياا   وال

  (88)ا  لك ا مارسا  الطبل  التقللدي  اهتما  يذ ر إىل مقاف  الشضوب ا  لل ، مبا
 26862 ورحبااال اللج اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى التمللاا  دااد ا اارأ  باعتماااو القااانون رقاا  -63

ووللا  بشاأن الرعايا  ال اةل  الشااامل   2013 با سااعد  الطبلا  علاى اإلال ااب ا عااا  ا تضلاح
  (89)2015 لل ااا مغايري اهلوي  ا  سانل  ا عا 
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وأعربال اللج   عان قلقواا إ ات ارت ااس مضادا احلما  ا ب ار  وأو اال ا رج تا  بضامان  -64
ا  سااال  واإليابلااا  لل تلاااا  ا راهقاااا  إم انلااا  احل اااوا علاااى ا شاااور  والتثقلااام بشاااأن احلقاااوق 

وال تلان ا راهق ، وت  ل   ال  توعل  بشأن أساللب م ع احلم  احلديث  و ياو  فرا احل اوا 
وأو اااى فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري   (90)علاااى وساااات  م اااع احلمااا  ا أمونااا  وا لساااور  الت ل ااا 
يلاا   ماان   مجلااع ا قاطضااا  وداامان ت ويااد  مبااابتطبلااح الربنااامج الااوط  للرتبلاا  ا  ساال  الشااامل  ا

  (91)ا وارو االقت اوي  والبشري  واهللا   ا ساسل 
 وأعربااال اللج ااا  ا ض لااا  اقااوق اإلنساااان عااان قلقواااا  ن قاارار ا  مااا  الضللاااا ا القضااال  -65
 F., A. L. s/medida autosatisfactiva ات الاااااذي أ اااااد جمااااادوا حاااااح ا ااااارأ  ا إدااااا  2012 ، لضااااا

 اري تطبلقا  بشا   موحاد، و ن عمللاا   احلم  ا مجلع ال روج ال  يسامح هباا القاانون، ال
والحظ فريح ا ما  ا تةاد  القطاري أن و ار    (92)ت ون  ضب  ا  اا اإلجوال القانونل   ثماً ما

إداات بروتو واًل من أج  الرعايا  الشاامل  لل ساات اللاوايت ناح هلان  2015 ال ة  ودضال ا عا 
مقاطضاا  أعااد  بروتو ااواًل ماان  24مقاطضااا  فقاا  ماان أ اا   8،  اام أن  لواان ب ااور  قانونلاا 

  (93)هذا القبل 
وحثااال اللج ااا  ا ض لااا  بالقضاااات علاااى التمللااا  دااد ا ااارأ  ا رج تااا  علاااى تساااريع اعتمااااو  -66

جواال لالس مشروس قانون إدات احلم  الطوع ، و ياو  ال ارا القانونلا  للجاوت إىل عمللاا  اإل
مجلاع حااال  اال ت ااب  فق  ا حال  وجاوو الطار يوادو حلاا  ا ارأ  احلاما  و/أو  اةتوا وا

فةسب، ب  أيضاً ا ظروج أالرت، مث  س اح ا ار  والتشو  الشاديد للج ا   وحثاال اللج ا  
ا رج تاا  أيضاااً علااى  ديااد وتطبلااح  ااروا مااربر   ااارم    ااع االسااتادا  الشااام  لالساات  اج 

وقااادمال ا قااارر    (94)مي مااان جاناااب ا طباااات الاااذين يرفضاااون إجااارات عمللاااا  اإلجواااالالضااام
اصا   ا ض ل  مبسأل  الض م دد ا رأ  وأسباب  وعواقب  )ا قارر  اصا ا  ا ض لا  مبساأل  الض ام داد 

  (95)ا رأ ( تو لا   امل 
غ قلقواا إ ات ر اوو مضادا وأعربال اللج ا  ا ض لا  بالقضاات علاى التمللا  داد ا ارأ  عان باال -67

يتضلااح  وفلااا  ا موماا ، وحثااال ا رج تاا  علااى   الاا  ح ااوا ا اارأ  علااى الاادما  م اسااب  فلمااا
باحلماا ، و ياااو     ااا  ا ل انلاا  ماان أجاا  تااوفم الاادما  أماارال ال سااات والتوللااد ا ا  اااطح 

  (96)الري ل  وال اتل 
اإلعاقااا  ا رج تااا  علاااى دااامان إتاحااا  وحثاااال اللج ااا  ا ض لااا  اقاااوق ا  اااااا  وي  -68

اإلم انلاا  لل ااااا  وي اإلعاقاا  للو ااوا إىل ا ستشاا لا  وا را اا  ال ااةل  وتااوفم التاادريب 
وأو اااال اللج ااا    (97)للماااوظ   ال اااةل  ا جمااااا حاااح ا  اااااا  وي اإلعاقااا  ا ال اااة 
بضاد  الضاالج الطاأل إال ا رج ت  أيضاً باعتماو بروتو وال  تضمن عد  تقادمي أي ناوس مان أناواس

  (98)احل وا على موافق  مجلع ا  ااا  وي اإلعاق  احلر  وا ست م 
وأعرب اصبم ا ستق  ا ض  بامار الديون اصارجلا  عان قلقا  إ ات ايماار ال اةل  ال امجا   -69

اا ا ا  لاك  يااو  علاوب الاوالو  اصلقلا  وسارطان ا ط ا عن رش مبلدا  ايفا  ال راعل ، مبا
  (99)بضي ا  اطح ال   او فلوا إنتاج فوا ال ويا  ياو   بم 

، أو ال اللج   ا ض ل  بالقضات على التملل  دد (100)يتضلح بالتو ل   ا  ال ل  وفلما -70
ا رأ  ا رج ت  بالت ديح على ات اقل  م  م  ال ة  الضا ل  اإلطاري  بشأن م افة  التباغ واحلاد 
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الك التبااااااغ باااااا  ا ااااااراهق  والت اااااادي لامااااااار ال ااااااةل  ال امجاااااا  عاااااان هااااااذا ماااااان ارت اااااااس اسااااااتو
  (101)االستوالك

 (102)الحق في التعليم -5 
أو ااى فرياااح ا ماا  ا تةاااد  القطاااري بضاامان تاااوفم ا اااوارو واهللا اا  ا ساسااال  ا جمااااا  -71

ا  اطح ودمان مضاايم التضلل  االبتدات  والثانوي ل ياو  التغطل  واحلد من أوج  عد  ا ساوا  ب  
  (103)سلما ا ا دارس ال  تلتةح هبا ال  ا  الضضل   ا وو ، وال

وأم اااال اللج ااا  ا ض لااا  بالقضاااات علاااى التمللااا  داااد ا ااارأ  علاااى ا رج تااا  الرت ااااس مضااادا  -72
 ا ا اتاا  بال سااب  إىل ال سااات والرجاااا فااوق ساان اصامساا  98اإل ااا  بااالقرات  وال تاباا  الااذي بلااغ 

عشاار   بلااد أدااا الح ااال بقلااح ارت اااس عاادو ال تلااا  الاااليت انقطضاان عاان الدراساا  بساابب احلماا  
ترتااب عللاا  ماان ارت اااس مضاادال  ا ملاا  باا   ا ب اار، واخن ااال مضاادال  االلتةاااق با اادارس ومااا

  (104)ال سات وفتلا  الشضوب ا  لل 
برناامج التضلال  ا تضادو الثقافاا   وأو ى ا قرر اصاا ا ض  بالض  اري  ا رج تا  بت  لاذ -73

الث اات  اللغاا ، ا   اوا عللاا  ا الدساتور، وإ ااراك جمتمضاا  الشااضوب ا  الل  ا مجلااع مراحاا  
  (105)ت مل  ا  اهج الدراسل  وت  لذها هلذا الغرل

وأ ااار  اللج اا  ا ض لاا  اقااوق ا  ااااا  وي اإلعاقاا  إىل أن اإلطااار القااانوين ال اااظ   -74
ا ا رج تا  يضارتج  اراح  مببادأ التضلال  ا اامع  بلاد أن اللج ا  أعرباال عان باالغ قلقواا للتضلال  

إ ات ارت ااااس عااادو ا ط ااااا  وي اإلعاقااا  الاااذين  اااانوا يااارتووون علاااى ا ااادارس اصا ااا ، وأو اااال 
  (106)ا رج ت  بودع سلاس  تضللمل   امل  وجامض  و  لجل موارو  افل  هلا ا ا ل انل 

 فئات محددة أو ق أشخاص محددينحقو  -دال 
 (107)النساء -1 

أعربال اللج   ا ض ل  بالقضات علاى التمللا  داد ا ارأ  عان قلقواا إ ات عاد  ت  لاذ اإلطاار  -75
ي ضااا  إىل التمللااا  داااد ا ااارأ  ا ااا   التشاااريض  الشاااام  لل واااول باااا رأ  ت  لاااذاً فضاااااًل وهاااو ماااا

  (108)الواقع
ب ياااو  ا ااوارو البشااري  والتق لاا  وا اللاا  ا ا  اا  جمللااس ا اارأ  وأو ااال اللج اا  ا رج تاا   -76

ا رج تااا  بتض يااا  ا واااوو الراملااا  إىل الت سااالح  الاااوط  وم ةااا  رتبااا  و اريااا   وأو اااال اللج ااا  أيضااااً 
الادات  باا  اجمللااس الااوط  وم اتااب ا اارأ  با قاطضااا  والبلااديا  ماان أجاا  ت  لااذ اصطاا  الوط لاا  

  (109)ب  ا  س  ا تضلق  با ساوا 
ورحبال اللج   باعتماو الط  الضم  الوط ل    ع الض م دد ا رأ  والقضاات عللا  وتقادمي  -77

وأو اال ا رج تا  بتا الجل ماوارو  افلا  ا ا ل انلا  ( 2019-2017) ا ساعد  إىل الضةايا
  (110)من أج  ت  لذ  ب ضالل 

ال اااااور ا  27210 او القااااانون رقاااا ورحبااااال اللج اااا  ا ض لاااا  اقااااوق اإلنسااااان باعتماااا -78
الاااذي يااا جل علاااى  دياااد جمموعااا  مااان ا اااام  ا ااايهل  مااان أجااا  تقااادمي ا سااااعد   2015 عاااا 

ي  ااااذ  القانونلاااا  إىل دااااةايا الض اااام ا  ساااااين، ل  وااااا أعربااااال عاااان أساااا وا  ن هااااذا القااااانون م
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تضامن علااى ال اور إتاحاا  وأو اال ا قاارر  اصا ا  ا ض لا  مبسااأل  الض ام ا رج تاا  باأن   (111)بضاد
ا قاطضاااا  لل ساااات داااةايا الض ااام ا  سااااين وتلسااام  مالجااا، آم ااا   افلااا  و ولااا  مااان الدولااا  أو

  (112)و وهلن إللوا ا    مقاطض 
و  اار  ا قاارر  اصا اا  أناا  ي بغاا  للرج تاا  تض ياا  إجراتا ااا الراملاا  إىل م ااع وم افةاا   -79

وأ ار  إىل أدا تلقال تقارير ت لاد   (113) م ا  ساينظاهر  قت  اإلنات و مها من أ  اا الض
علااى الاار   ماان أن  بااأن ا الحقااا  القضاااتل  وا ح ااا  ال اااور  بشااأن هااذ  ا اارات  ناااور  جااداً 

وأو ااااال   (114)القااااانون ا  ااااات  ياااا جل علااااى جرمياااا  قتاااا  اإلنااااات باعتبارهااااا جرمياااا  قتاااا  مشاااادو 
لبلدان أمري ا الالتل ل  ا تضلح بالتةقلح ا حااال   ا رج ت  بتسريع ت  لذ الربوتو وا ال مو ج 

قت  ال سات ا ت ال  ب اوس ا ا س الاذي نادو ا بااو  التوجلولا  إلجارات  قلقاا  ج اتلا  فضالا  ا 
  (115)عمللا  القت  هذ 

ورحبااااال ا قاااارر  اصا اااا  مبباااااور  ويااااوان أماااا  ا  ااااام الااااوط  الراملاااا  إىل إنشااااات مر ااااد  -80
  (116)اإلنات و جضال مجلع ا يسسا   ا  ال ل  على وعم  والتضاون مض  لضمللا  قت 

 (117)األطفال -2 
أو ااى فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري باعتماااو التاادابم الضااروري  لضاامان تضماال  تسااجل   -81

  (118)ا واللد، مع الرت ل  بوج  الاا على ال تلان وال تلا  من الشضوب ا  لل 
  ا تةااااد  القطااااري أيضاااااً مجلااااع ا قاطضااااا  بساااان قوانل وااااا اصا اااا  وأو ااااى فريااااح ا ماااا -82
باعتمااااو القاااانون الاااوط  ا تضلاااح باحلمايااا  الشاااامل  حلقاااوق ال تلاااان وال تلاااا  وا اااراهق   ايااا   أو

 ااامل  وإنشااات ن اا   اياا   ااامل  علااى مسااتوت ا قاطضااا  مااع   االجل فضلاا  لالعتماااوا  ا 
  (119)ا ل انل 
قرر  اصا   ا ض ل  مبسأل  الض م دد ا رأ  عن قلقواا مان أن القاانون ا  اات  وأعربال ا  -83

يسات د  عامااً فقا  وأن تضريام اال ت ااب ال 13ندو السن الدنلا  مارسا  ا ا س بالرتادا  ا 
  (120)مبا ر  إىل عد  الردا، وإلا إىل استادا  القو 

قلقوا  ن الضقوب  البدنل   م و ور   راح  وأعربال اللج   ا ض ل  اقوق اإلنسان عن  -84
  (121)باعتبارها إجرات تأويبلاً ا ا  ا ا وا دارس ومرا   االحتجا  وميسسا  رعاي  ا ط اا

 (122)األشخاص ذوو اإلناقة -3 
حثااااال اللج اااا  ا ض لاااا  اقااااوق ا  ااااااا  وي اإلعاقاااا  ا رج تاااا  علااااى مواتماااا  مجلااااع  -85

اال ااااااو ومساااااتوت ا قاطضاااااا  وا ساااااتوت ا لااااا  ماااااع ات اقلااااا  حقاااااوق تشاااااريضا ا علاااااى مساااااتوت 
ا  ااااا  وي اإلعاقاا  وداامان مشااار   ا   مااا  الاا   ثاا  ا  ااااا  وي اإلعاقاا  مشااار   

  (123)فضال  ا تلك الضملل 
وأو ال اللج   ا رج ت  برفع ا ر   ا يسس  للج   الوط لا  االستشااري  ا ض لا  بإومااج  -86

ا  وي اإلعاقاا  وت وياادها بااا وارو البشااري  وا اللاا  الاا   تاجوااا ل اا  يتسااخل هلااا الوفااات ا  اااا
  (124)بواليتوا ب ضالل  وه  ت سلح ت  لذ االت اقل 
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وحثااال اللج اا  ا رج تاا  علااى داامان أن  اادو القااوان  واللااواتح الت  لملاا   ا  ال اال   -87
أناااا   اااا   ماااان أ اااا اا التمللاااا  علااااى أساااااس  احلرمااااان ماااان الرتتلبااااا  التلساااامي  ا ضقولاااا  علااااى

  (125)اإلعاق 
وحثال اللج   ا رج ت  على اعتماو قوان  وسلاسا  تساتضلي عان ن اا  ا اا  القارار  -88

بالو الا  ب مااو ج وعاا  ا ااا  القاارارا  الااذي ييياد االسااتقالا الااذايت لل ااااا ا ض لاا  ور بااا   
  (126)وأفضللا  

 (127)ألصليةاألقليات والشعوب ا -4 
، الحظ ا قرر اصاا ا ض  بالض  ري  بقلح بالغ استمرار عاها  ال  اا  ا  ثار  ملشااً  -89
وحثاااال   ااا  القضاااات علاااى التمللااا  الض  اااري ا رج تااا  علاااى   (128)سااالما الشاااضوب ا  ااالل  وال

ا دااامان مشاااار   الشاااضوب ا  ااالل  وا  ةااادرين مااان أ ااا  أفريقااا  وا وااااجرين مشاااار    املااا  
تضما  علاى م افةا  التمللا  الض  اري  وحثاال اللج ا  ا رج تا  أيضااً  ا يسسا  ال   ثلو  أو

يل   مان التمويا  وا اوظ  ،  على دمان االستقالا الذايت ال ام  لتلك ا يسسا  وت ويدها مبا
  (129)وال  ر ا إنشات فروس هلذ  ا يسسا  ا مجلع مقاطضا  البلد

اإلوارياا  الاا    ااا ا رج تاا  إىل داامان أن  ضااع التاادابم التشااريضل  أوووعااال اللج اا   ا -90
قد تيمر ا الشضوب ا  لل ، و ذلك مجلع مشاريع اهللا   ا ساسل  واستغالا ا وارو الطبلضل ، 

  (130)لضملل  مشاور  مسبق  ترم  إىل احل وا على موافقتوا احلر  وا سبق  وا ست م 
ي جل علاى إجارات مساح  26160قلح أن  على الر   من أن القانون والح ال اللج   ب -91

وترسااال  للرادااا  الااا  تسااا  وا الشاااضوب ا  ااالل  تقللااادياً فقاااد تضرقااا  تطبلقااا  بسااابب حااااال  
وأعربال اللج   عن قلقوا بوج  الاا إ ات ارت اس عدو حااال  إالاالت   (131)التأالم والتضقلدا 

حلاا   26160 لااى الاار   ماان والااوا القااانون رقاا الساا ان ماان الشااضوب ا  االل  الاا  ن ااذ  ع
ال  اااا   وحثاااال اللج ااا  ا رج تااا  علاااى دااامان  ايااا  الشاااضوب ا  ااالل  مااان عمللاااا  اإلالاااالت 
القساري، وساالم  أفاراو الشاضوب ا  الل  الاذين يتضرداون للتودياد وا ضاايق  و مهاا مان أعمااا 

  (132)الض م، ومضاقب  مرت أل تلك ا فضاا

 (133)الالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا المهاجرون و  -5 
أحاطال     القضات علاى التمللا  الض  اري علمااً بالتشاريضا  ا تقدما  ا جمااا اهلجار   -92

سااالما مااان ا ااااللت   ا ا رج تااا   بلاااد أداااا أعرباااال عااان قلقواااا إ ات التمللااا  داااد ا وااااجرين، وال
  (134)الس غالل  والدومل ل ل 

مان اعتمااو مرساو  حااال   مت مايالراً      م اهضا  التضاذيب عان قلقواا إ ات ماا وأعربال -93
الااااذي يلغاااا  بضااااي الضاااامانا  الااااوارو  ا قااااانون اهلجاااار   70/2017 الضاااارور  والطااااوار  رقاااا 

يساامح بتقلاالجل اإلطااار    وقااد أوالاا  ح اا  طاارو ا واااجرين بااإجراتا  مااوج    ااا25871 رقاا 
إىل حد  بم و ض  من ال ضب على ا وااجرين احل اوا علاى ال م  ا دو للطضن ا قرار الطرو 

وأ ااد ال ريااح   (135)ا ساااعد  القانونلاا  اجملانلاا ، وياا جل علااى احتجااا ه  أم ااات اإلجااراتا  ا ااوج  
، الضام  ا ض  باالحتجا  التضس   أن االحتجا  ا سلاق اهلجر   ب أن ي ون إجرات اساتث اتلاً 
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و ان مت اسباً ودرورياً علاى حاد  مشروعاً  إ ا  ان ي شد هدفاً  ير  إالمي ن ترب  وأن هذا اإلجرات ال
  (136)سوات، وإ ا ا ذ  ال إ راج قضات 

وأعربااال   اا  القضااات علااى التمللاا  الض  اااري عاان قلقوااا إ ات اصطاا  الراملاا  إىل إنشاااات  -94
احتجااا ه  ا  ي طااوي عللاا   لااك ماان احتماااا مر اا ال الحتجااا  ا واااجرين ا انت ااار تاارحللو ،  ااا

  (137)يستاد  فلوا االحتجا   مال  أالم حاال ال ال
وأو ااال م وداال  ا ماا  ا تةااد  السااامل  لشاايون الالج اا  ا رج تاا  باعتماااو برناااامج  -95
يلااا   مااان ا اااوارو البشاااري  والتمويااا  لتقااادمي ا سااااعد  اإلنساااانل  إىل ملتمسااا    اااام ، ماااع ماااا عاااا 

  (138)رامج لتةقلح اندماج الالج   وللاً ، وودع باللجوت الوافدين حديثاً 
وأو اااال م ودااال  ا مااا  ا تةاااد  لشااايون الالج ااا  ا رج تااا  أيضااااً باعتمااااو مشاااروس  -96

يتضلااح بلاا   ألاا  ا ساار ،  ساالما فلمااا ا رسااو  الضااروري لت  لااذ قااانون الالج اا  ت  لااذاً فضااااًل، وال
وا    ل  عن  ويوا ، ومضا ا  طلباا   و ديد     الالج،، ومضامل  ا ط اا  م ا  ةوب 

  (139)اللجوت ا قدم  على أساس نوس ا  س وتوافر احللوا الداتم 
وأ ااااار  م وداااال  ا ماااا  ا تةااااد  لشاااايون الالج اااا  إىل أن ا رج تاااا  قااااد أنشااااأ  ا  -97
 إل ااادار التأ ااااما  اإلنساااانل  للجاناااب ا تضاااررين مااان ال اااا اس ا الا ااااً  ، برناجمااااً 2014 عاااا 

  (140)ا مووري  الضربل  السوري 

 (141)نديمو الجنسية -6 
أم ااااااال م وداااااال  ا ماااااا  ا تةااااااد  لشاااااايون الالج اااااا  علااااااى ا رج تاااااا  النضااااااماموا ا  -98
وأو اااااال ا  ودااااال    (142)إىل االت اقلااااا  ا تضلقااااا  خب اااااي حااااااال  انضااااادا  ا  سااااال  2014 عااااا 

د حاااااال  انضاااادا  ا  ساااال ، وتضاااام  ا رج تاااا  باعتماااااو تشااااريضا  وط لاااا  لت  لااااذ إجاااارات  دياااا
بشاااأن وداااع ا  اااااا  1954 التشاااريضا  الوط لااا  أح اااا  احلمايااا  ا   ولااا  ا ات اقلااا  عاااا 

  (143)ا  لك التدابم الرامل  إىل تلسم التج لس عدمي  ا  سل ، مبا
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