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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018أاير/مايو  7-18

 جتميع بشأن بنغالديش   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

ضاهااادا  املهلئاااا   الاااوارو  ق رقاااارير والتقريااار عملاااع للمضلوماااا  االساااتضرال الااادوري ال اااام  
وجز مااق شاا    واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  املتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد 

  رقلداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما  

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2( )1)اإلنسان

ا م  املتةد  القطاري نن ر ادق باديالويل علاى االرةاقلا  الدوللا  حلمايا  أو ى فريح  -2
ملتةاااد  ا مااا  ا مجلاااع ا شااا اال ماااأل االستةاااات القساااري، وعلاااى الفوروةاااوال  امل ملااا  الرةاقلااا 

قاااوق مجلاااع الضماااا  حوأو ااال الل دااا  املضدلااا   مايااا    (3)مل افةااا  اةراااا  املد مااا  عاااف الو دلااا 
 اادق بااديالويل أ  نن ر ، والل داا  املضدلاا  ابلقعااات علااى التمللااز  ااد املاار املهاااجريأل وأفااراو أسااره

ل الل دا  املضدلا  وأو ا  (4)علاى االرةاقلا  الدوللا  حلمايا  مجلاع ا شا اال ماأل االستةاات القساري
يل اصااااال ضهااد الااادو  قااوق اإلنساااان نن ردعاا  باااديالويل ول الفوروةاااو  االستلاااري امللةاااح ابل

قوبا  وف ول ولياات عهد، اهلاسلاسل ، والفوروةو  االستلاري الثاين امللةح ابلضابحلقوق املدنل  وال
ونسا و( نن الثقافا  )اللو وأو ى الةريح القطري ومد م  ا م  املتةاد  للببلا  والضلا    (5)اإلعدا 

  (6)ر دق بديالويل على ارةاقل  مداهع  التمللز ق التضلل 
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بااديالويل علااى الفوروةااو  االستلاااري الرةاقلاا   وأو اال ةداا  حقااوق الطةاا  نن ر اادق -3
حقاااوق الطةااا  املتضلاااح ميجااارات رقااادف الةال اااا ، واالرةاقلااا  الدوللااا  حلمايااا  مجلاااع ا شااا اال ماااأل 
االستةات القسري، والفوروةو  االستلاري امللةح ابلضهد الدويل اصاال ابحلقاوق املدنلا  والسلاسال ، 

الذي يهدف ول ولياات عقوبا  اإلعادا ، والفوروةاو  االستلااري  والفوروةو  االستلاري الثاين للضهد،
وأو ل الل دا  والةرياح   (7)امللةح ابلضهد الدويل اصاال ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافل 

القطااري نن ر اادق بااديالويل علااى الفوروةااو  االستلاااري الرةاقلاا  مداهعاا  التضااذي  و اام  مااأل 
  (8)ب  القاسل  أو الالونسانل  أو املهلد  روب املضامل  أو الضقو 

وأو اال مةو اال  ا ماا  املتةااد  ل اا،ون الالجئااق، وامل تاا  القطااري، واملقاارر  اصا اا   -4
املضدلاا  أسااال  الضداامل  ااد املاارأ  وأسااةابجل وعواقةااجل، وةداا  حقااوق الطةاا ، والل داا  املضدلاا  ابلقعااات 

نسان نن ردعا  باديالويل ول االرةاقلا  املتضلقا  على التمللز  د املرأ ، والل د  املضدل   قوق اإل
وأو ااال املةو ااال  والل دااا  املضدلااا    (9)أرةاااز الالجئاااق، وول الفوروةاااو  اصااااال بو اااع الالجئاااق

ابلضمااا  املهاااجريأل نن ردعاا  بااديالويل ول االرةاقلاا  املتضلقاا  أرةااز ا شاا اال عاادا  اةدساال ، 
   (10)انضدا  اةدسل  وول االرةاقل  املتضلق  خبةض حاال 

وأو اال الل داا  املضدلاا  ابلضمااا  املهاااجريأل نن ر اادق بااديالويل علااى ارةاقلاا  مد ماا   -5
وأو ال رلا    (11)(138)رق   1973الضم  الدولل  ب ان احلد ا وىن لسأل االست دا ، لضا  

ر ادق باديالويل الل د  وةد  حقوق الطة  والل د  املضدل  ابلقعات على التمللز  د املارأ  نن 
  (12)(189)رقاااا   2011علااااى ارةاقلاااا  مد ماااا  الضماااا  الدوللاااا  ب ااااان الضمااااا  املداااازللق، لضااااا  

نن ر دق بديالويل على مجلع ال  وك الدوللا  حلقاوق اإلنساان، الا    اصا   املقرر  لوأو 
 ، هاااا بضاااد، وعلاااى ارةاقلااا  مد مااا  الضمااا  الدوللااا  ب اااان ال اااضوب ا  ااالل  والقةللااالمل ر ااادق عل

  (13)(169)رق   1989 لضا 

وأو اال الل داا  املضدلاا  ابلضمااا  املهاااجريأل نن ر اادق بااديالويل علااى بروروةااو  مداااع  -6
وقمااع ومضاقةاا  االعااار اب شاا اال، وخبا اا  الدسااات وا  ةااا ، امل ماا  الرةاقلاا  ا ماا  املتةااد  

  (14)مل افة  اةرا  املد م  عف الو دل 

ابلقعااااات علااااى التمللااااز  ااااد املاااارأ  عااااأل أسااااةها  ن بااااديالويل وأعرباااال الل داااا  املضدلاااا   -7
ج( مأل ارةاقل  القعات على مجلاع أشا ا  التمللاز )(1)16و 2رسة  حتة اهتا على املاورق  مل

  (15) اااد املاااارأ ، وةااارر  القااااو  ون رلاااا  التةة اااا  رتضااااارل مااااع مو اااو  االرةاقلاااا  و ر ااااها
وأو اااى   (16)باااديالويل رلاا  التةة اااا  نن رسااة   اصا ااا  وأو ااى الةرياااح القطااري واملقااارر 

وأو اال   (17)الةريااح القطااري نن رسااة  بااديالويل حتة اهتااا علااى عااد  أح ااا  ق مضاهاادا 
ماااأل ارةاقلااا   21و (1)14ةدااا  حقاااوق الطةااا  نن رساااة  باااديالويل حتة اهتاااا علاااى املااااورق 

مااأل  13وشاا ضل اللونساا و بااديالويل علااى سااة  وعالاااا ب ااان املاااو    (18)حقااوق الطةاا 
أو ااال الل دااا  املضدلااا  و   (19)الضهاااد الااادويل اصااااال ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلااا 

 76ابلضمااا  املهاااجريأل نن رد اار بااديالويل ق و اادار اإلعااالي  املد ااوال عللهااا ق املاااورق 
  (20)مأل االرةاقل  الدولل  حلماي  حقوق مجلع الضما  املهاجريأل وأفراو أسره  77و

والحظ الةريح القطري أن بديالويل قدمل رقارير مدت م  أوج  ارةاقل  القعات على  -8
وةااان مااأل املقاارر أن رقااد  بااديالويل  مجلااع أشاا ا  التمللااز  ااد املاارأ ، وارةاقلاا  حقااوق الطةاا  

(، واالرةاقلا  الدوللاا  1999رقاارير ق و اار ارةاقلا  مداهعا  التضاذي  )التقاارير متااسر  مداذ عاا  
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ن وأو اى ن  (21)(2002لى مجلع أش ا  التمللز الضد ري )التقارير متاسر  مدذ عاا  للقعات ع
  (22)ارةاقلا  أسرىرقد  بديالويل رقاريرها الدوري  أوج  هارق االرةاقلتق و 

وورا  االساتضرال ال ااور  عاأل و ةر الةريح القطري أنجل ابلر   مأل التو لا  الضدياد   -9
 ااام را ةااا  ق و ااادار وعاااو  واامااا  ول امل لةاااق باااوالاي  ق و اااار  الساااابق ، ال رااازا  باااديالويل

وأو ااى بقةااو  مجلااع الطلةااا   اإلجااراتا  اصا اا ، ومل رقةاا   لةاااهت  الضديااد  لاازاير  بااديالويل 
  (23)املضلق  ومي دار وعو  واام 

وقاااااااد ساااااااايل باااااااديالويل ماللااااااااً ق مةو ااااااال  ا مااااااا  املتةاااااااد  ل ااااااا،ون الالجئاااااااق ق  -10
   2015و 2012 عام 

 (24)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
يساور الل د  املضدل   قوق اإلنسان، والةريح القطري، والل دا  املضدلا  ابلضماا  املهااجريأل،  -11

القلااح مااأل أنااجل قااد ال ر ااون لل داا  الو دلاا  حلقااوق اإلنسااان والياا  التةقلااح ق مجلااع   اصا اا  واملقاارر 
 ملزعوما ، أاا ق  لا  ماا رور ال فلاجل جهاا  فاعلا   بضا   ماأل الدولا  انتهاةا  حقوق اإلنساان ا

ماااأل املاااوارو الة اااري  والتقدلااا  واملاللااا  لتم لدهاااا ماااأل الوفاااات اً وأو اااوا نن راااوفر باااديالويل لل دااا  مزياااد
للمةااااو   وامتثااااالً  لتو ااالا  التةاااالمل الضاااامل  للم،سساااا  الو دلااا  حلقاااوق اإلنسااااناً بواليتهاااا وفقااا

 لوأو ااا  (25)أرةاااز امل،سساااا  الو دلااا  لتضزياااز حقاااوق اإلنساااان و(ايتهاااا )مةااااو  ابرياااس(املتضلقااا  
  (26)نن رد ئ بديالويل ةد  و دل  مستقل  للمرأ   اصا   املقرر 

وأو ااى الةريااح القطااري نن رضتمااد بااديالويل سطاا  عماا  للتدساالح امل اابك بااق الااو ارا   -12
   (27)و ار االستضرال الدوري ال ام  واستضرال املضاهد مأل أج  ردةلذ االلتزاما  املقطوع  ق 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (28)املساواة و دم التمييا -1 

ولاا  مل افةاا  التمللااز ول دهااا ةاارر  اإلعااراب الح اال ةداا  حقااوق الطةاا  اةهااوو املةذ -13
وأو اال نن رضتمااد بااديالويل اساابارل ل  شااامل   عااأل قلقهااا و ات التمللااز  ااد جمموعااا  مضلداا  

و اامان  الااذيأل يضل ااون حالاا  هتماالل وحرمااانللقعااات علااى التمللااز الةضلاا   ااد مجلااع ا  ةااا  
  (29)ردةلذ مجلع ا ح ا  القانونل 

ضدل   قوق اإلنسان عأل قلقها و ات عاد  اعتمااو م ارو  قاانون م افةا  وأعربل الل د  امل -14
، وحااااال  التمللاااز واالعتااادات علاااى مجاعاااا  مثااا  الدساااات وا قللاااا  الديدلااا  2015التمللاااز لضاااا  

وال ااااااضوب ا  اااااالل  وا شاااااا اال املدتمااااااق ول مااااااا اسااااااى ابلطةقااااااا  الاااااادنلا، والت اااااارف أوجاااااا  
ملتضلق  اب فضاا  اةدسال  ابلبا ا  باق الازوجق ماأل نةاس اةادس، مأل القانون اةداا  ا 377 املاو 

والو اا  واملعااايق  والضداامل  ااد املثللااا  واملثللااق ومزووجاا  امللاا  اةدساا  وميااايري اهلوياا  اةدسااانل  



A/HRC/WG.6/30/BGD/2 

GE.18-04200 4 

وحامل   ةا  اةدسق، وو ات احلواجز ال  حتو  وون ح و  ا شا اال املتةاولق جدسالاً علاى 
والحاااظ الةرياااح القطاااري أن بضاااض اةماعاااا ، أاااا ق  لااا    (30)عمااا املسااااعد  ق الةةااا  عاااأل 

الضاااااملون ق جمااااا  اةاااادس واملتةولااااون جدساااالاً، يواجهااااون مسااااتواي  عاللاااا  مااااأل الضداااامل اةدساااا  
  (32)وش ضل اللونس و بديالويل على التض ل  ابعتماو م رو  القانون  (31)واةدساين

آبللاا  بديلا  حلمايا  املثللاا  واملثللاق ومزووجا  و ةر الةريح القطري أناجل يدةيا  الضما   -15
املل  اةدس  وميايري اهلوي  اةدسانل  وحامل   اةا  اةدساق، وأو اى نن رضابف باديالويل 

  (33)377بوجوو أقللا  جدسل  وجدسانل  وأن رلي  املاو  

 (34)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

نن رضاز  باديالويل يللاا  الر اد القااما  حلمايا  الضاامال  ماأل   اصا ا  املقارر  لأو  -16
ااا  ا عماااا   مجلاااع أشااا ا  االساااتيال ، ال سااالما الضاااامال  ق القطاعاااا   ااام الر لااا ، وأن حتم  

  (35)الت اري  املس،ولل  عأل املمارسا  ال  ر،ثر سلةاً على  ة  الضما  ورفاهه  وأمده 

ابلقعااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  عااأل قلقهااا و ات  ثاام رياام املدااا   وأعرباال الل داا  املضدلاا  -17
على الدسات والةتلا  ق املدا ح املتااثر  ابل اوار ، وعاد  وجاوو ااع يراعا  ناو  اةادس ق احلاد 

  (36)مأل خما ر ال وار  وووار  ما بضد ال وار 

 (37)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

 قوق اإلنسان عأل قلقها و ات است دا  م اطلةا   ام وا اة   أعربل الل د  املضدل  -18
مااأل رضرياامل  2009ق ر ااريضا  م افةاا  اإلرهاااب، وملااا ورو ق قااانون م افةاا  اإلرهاااب لضااا  
وأعرباال عاأل قلقهااا  واساع لااا عالضما  اإلرهااا ع ا األ أن يةعاا  ول التدةلاذ التضسااة  أو اصاا ئ 

رفااااع الضقوباااا  الق ااااوى لتموياااا   2012ب لضااااا  ماااأل أن م اااارو  رضاااادي  قااااانون م افةاااا  اإلرهااااا
وأو ااال نن رعااامأل باااديالويل رضريااامل أعماااا  اإلرهااااب بطريقااا   اإلرهااااب ول عقوبااا  اإلعااادا  

وقلقااا ، وأن ر اااون عقوبااا  اإلعااادا  فقااائ علاااى عأشاااد اةاااراا  سطاااور ع، وعاااد  اسااات دا  رااادابم 
  (38)عأل حقوق اإلنسان م افة  اإلرهاب لتقللد حري  التضةم والرأي لل ةةلق واملدافضق

وح  الةريح القطري بديالويل على ردةلاذ أن اط  م افةا  اإلرهااب ماأل ساال  رضزياز  -19
وأو ااى نن حتااافظ بااديالويل علااى مضااايم حقااوق  قاادرا  اقققااق واملاادعق الضااامق والقعااا  

امللاااا  اإلنسااااان  ا  ال اااال  ق ساااالاق م افةاااا  اإلرهاااااب وردةلااااذ اساااابارل ل  ا ماااا  املتةااااد  الض
   (39)مل افة  اإلرهاب

 احلقوق املدنية والسياسية  -ابء 
 (40)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان الشخصي -1 

أعربااال الل دااا  املضدلااا   قاااوق اإلنساااان عاااأل قلقهاااا و ات الضااادو ال ةااام ماااأل القعاااااي الااا   -20
سطاور ع ابملضاا الاوارو ق رُةرل فلها عقوب  اإلعادا  علاى جاراا  ال ر ا  ول عتةا  عأشاد اةاراا  

  (42)وأو ى الةريح القطري نن رلي  بديالويل عقوب  اإلعدا   (41)الضهد
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وأعربااال الل دااا  املضدلااا   قاااوق اإلنساااان عاااأل قلقهاااا و ات املضاااد  املررةاااع لضمللاااا  القتااا   -21
ساااارج نطااااق القعاااات، وللتقاااارير عاااأل حااااال  االستةاااات القساااري واالسااات دا  املةااار  للقاااو  ماااأل 
جاناا  جهااا  فاعلاا   بضاا  للدولاا ، وعااد  وجاارات حتقلقااا  وعااد  لاسااة  اةدااا ، و ن القااانون 
اقلاا  ال ماار  فضللاااً حاااال  االستةااات القسااري، و ن بااديالويل مل رقةاا  نن حاااال  االستةااات 

وأو اااى الةرياااح القطاااري والل دااا  املضدلااا   قاااوق اإلنساااان نن رقاااو    (43)فضاااالً  القساااري حااادثل
يل بتدقلح ر ريضاهتا للةد مأل است دا  القو ، وميوماج املضايم الدوللا ، و امان املسااتل  بديالو

عأل االنتهاةا ، والت رف الةضل  لالستةات القسري، والتةقلاح ق مجلاع حااال  القتا  التضساة  
 واالستةات القسري واالسات دا  املةار  للقاو ، ومقا اا  اةداا  ومضااقةته ، ووثةاا  احلقلقا  ب اان

وأو اى الةرياح القطاري نن رد ائ باديالويل ةدا    (44)م م  ةااي االستةات وم اان وجاووه 
مستقل  إلجرات حتقلقا  ولاةما  رتس  ابل ةافل  واملساتل ، وميلياات قاانون السالطا  اصا ا  

  (45)وو الح القوانق ا سرى  ا  ال ل 

و ع حد ملمارس  التضذي  وساوت  وحثل الل د  املضدل   قوق اإلنسان بديالويل على -22
املضامل  وونةا  قانون مداهعا  التضاذي  والوقايا  ماأل الوفاا  أثداات االحت اا ، وون اات يللا  مساتقل  

املتهماااااق ابرر ااااااب لل اااا اوى للتةقلاااااح ق مجلااااع االوعااااااتا  املةلااااا  عدهااااا، و ااااامان مقا ااااا  
  (46)اةراا  رل 

قلقهااااا و ات اةت اااااا مرافااااح االحت ااااا ،  وأعرباااال الل داااا  املضدلاااا   قااااوق اإلنسااااان عااااأل -23
  وأو اى الةرياح القطاري نن رعاع باديالويل (47)وظروفها  م ال ةل ، وممارساا  االبتازا  فلهاا

والحاظ وجاوو م ااة  رتضلاح ميوار  القعاااي وأو اى  النتهاةا  حقوق اإلنسان للس دات اً حد
با   ويلااااا  ق انت اااااار ن رض اااا  باااااديالويل بت هلااااز رلااااا  القعاااااااي وبت داااا  االحت اااااا  لةاااان

  املقااارر  لوأبليااا  (48)اقاةمااا ، وبتدةلاااذ قواعاااد ا مااا  املتةاااد  الدمو جلااا  الااادنلا ملضاملااا  السااا دات
عأل وجوو أوججل ق ور ق ظروف االحت ا  سال   اير  ول جداح الدساات ق سا أل وةاا   اصا 

اعااا  ق ةداامل وقااد أوى عااد  وجااوو قاادر ةاااف مااأل اص و اال  ول  ااضوب  عقااد اجتم املرةاازي 
السااري ، وةاناال هداااك أوجااجل ق ااور ق العااماي  الاا  ر ةاا  (اياا  حقااوق مااأل يواجهااون عقوباا  

يدت ااارن ردةلاااذ أح اااا  اإلعااادا  بساااة  جاااراا  ال ررقاااى ول لدا  بضاااض السااا  لوةانااا اإلعااادا  
  (49)مستوى عأشد اةراا  سطور ع

ا  الضدامل واإلياذات، أاا ق وأعربل ةد  حقوق الطة  عاأل قلقهاا و ات التقاارير عاأل أشا  -24
 ل  االعتدات اةدس  واإليا ، ال  يتضرل هلا ا  ةا  ق امل،سسا  الضام  واصا ا ، وواسا  

وحثاال الل داا  بااديالويل علااى  ا ساار ، وم،سسااا  الرعاياا  الةديلاا ، واملاادارا، وا تمااع اقلاا  
لل اا اوى ب ااان ا  ةااا ،  اختااا  راادابم  ااارم  للت اادي لااذل  بةضاللاا ، وون ااات يللاا  مسااتقل 

  (50)والتةقلح مع املس،ولق عأل  ل  الضدمل ومقا اهت 

وحثاال الل داا  بااديالويل علااى ونةااا  ر ااريضاهتا الو دلاا  لعاامان امتثااا  عمالاا  ا  ةااا   -25
امتثااااًل ةاااماًل للمضااايم الدوللاا  مااأل حلاا  السااأل، وساااعا  الضماا  وظروفااجل، والتضلاال ، وال ااة ، 

  (51)ةا  مأل مجلع أش ا  التةرش اةدس  واملعايق  الةدنل  والدةسل ول ةال  (اي  ا  
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 (52)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
أناااجل فلمااااا يتضلااااح ابلساااالط  القعااااال ، رعاااامدل امل اااااة  قلاااا    اصا اااا  املقاااارر  لالح ااا -26

القعاااا ، واملواقااامل التمللزيااا  وا بويااا ، عااادو املسااااتل  والتااااسم ال اااديد ق القعاااااي املضلقااا ، وقلااا  
وأعااارب الةرياااح القطاااري عاااأل قلقاااجل  ن ن اااا  ووار    (53)و ااالا   القعاااااي  ااالا    ااام  اااةلة 

تاااسر  علااى اةهااا  القعاااا ، وأو ااى نن رت ااذ بااديالويل القعااااي يتسااة  ق رااراة  القعااااي امل
  (54)ردابم ر ريضل  وقانونل  وم،سسل  ملضاة  هذا الو ع

وأعربل الل د  املضدل  ابلقعات علاى التمللاز  اد املارأ  عاأل قلقهاا و ات عاد  و او  املارأ   -27
وأو ال  مض ا  ا حلاان ول الضدال ، و ن سادما   اددوق املضونا  القانونلا   ام متاحا  هلاا ق 

الو ااو  الةضلاا  ول الضدالاا  ةملااع الدسااات والةتلااا ، أااا ق  لاا  الدسااات بااديالويل نن رعاامأل 
  (55)عداا  اةدسل  والالجئا  وممثال  ا قللا  الضرقل 

املضاايم ق ةثام ماأل ا حلاان نن وةاال  ونةا  القانون ال حتب    اصا   املقرر  لوقد أُبلي -28
أن ما  قانونلا  موا يا ،  وجاووُ يزياد و  نونل   ا  ال ل  عدد رضاملها مع حاال  الضدمل  اد املارأ  القا

  (56)، مأل رةاق  احلرمان مأل الضدال  الةضال )الساللل(مث  ةان القانون والوسا   

 (57)احلرايت األساسية وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية -3 
املضااحب  رياا  الاديأل أو املضتقااد نن حتماا  بااديالويل جمتمضهااا املاادين أو اى املقاارر اصاااال  -29

الداااابض ابلتضدويااا  ماااأل ساااال  مضاةااا  قلاااح ال اااضوب ا  ااالل  وا قللاااا  الديدلااا  العاااضلة ، و ات 
  (58)التطرف الديحب وأعما  الضدمل املت اعد 

الاديأل أو املضتقاد، عااأل وأعربال الل دا  املضدلا   قاوق اإلنساان، واملقارر اصااال املضاحب  ريا   -30
القلااح و ات القلااوو املةرو اا  علااى احلااح ق حرياا  الاارأي والتضةاام ور ااويأل اةمضلااا ، وال ساالما عااد  
وجااااوو (اياااا  مااااأل ال اااار  ، فعااااالً عااااأل التهديااااد ابلقتاااا  واهل مااااا  الةدنلاااا  والت وياااامل واملعااااايق  

لوجلاااااا املضلوماااااا  لل اااااةةلق، واملااااادونق، واملااااادافضق عاااااأل حقاااااوق اإلنساااااان أوجااااا  قاااااانون ر دو 
(، وهااو ق الواقااع قااانون عااديمل يااد مااأل حرياا  2013)املضااد  ق عااا   2006واالر اااال  لضااا  

الرأي والتضةم ابست دا  م طلةا   امع  وعام  لت رف ن ر مضلوما  علاى اإلنبنال  اس ماأل 
  (59)الاا  ب اااااضتااف  لا  الد اار جراا  ال ا ااأل وفاع ةةيعامل ااعر الديدلاا ع أو ماأل عهلةاا  الدولا ع، و 

مأل  ل  القانون ختلح مداساً مأل انضادا  ا ماأل القاانوين، وعضا   57والحظ املقرر اصاال أن املاو  
الداا خيافون مأل امل اارة  ق املداق اا  الضاما  ب اان القعاااي احلساسا ، وأن رطةلقهاا أوساع نطاقااً 

الا  ي ام  - 57ول أن املااو  اً عاوأشاار أي القاانون اةدااا  والضقواب  عللهاا أشاد مماا يادي عللاجل 
ألاامل مااأل القااانون اةداااا ، مااع رطةلااح  295وللهااا الااةضض علااى أاااا عالدساا   اإلل بونلاا ع للماااو  

  (60)أ اااةةل مثااام  لل اااد ، وأعااارب عاااأل أملاااجل ق وليااهاااا ق املساااتقة  -أوساااع وعقاااواب  أشاااد 
املااذةور أعااال ، الاا   دااع ن ااطات يالويل الت ااريضا  التقللدياا ، مثاا  القااانون باادوأو ااى نن رلياا  

وأو ااى الةريااح   (61)ا تمااع املاادين مااأل التضةاام عااأل انتقاااواهت  وشااوا له  وون سااوف مااأل الضقااواب 
القطري نن رراق  بديالويل ونةاا  قاانون احلاح ق املضلوماا ، وأن رضتماد سطا  عما  لتدةلاذ  لا  

وشاااا ضل   (62)ق حرياااا  الاااارأي والتضةاااامالاااا  رقلااااد احلااااح  57القااااانون، وأن رد اااار ق وليااااات املاااااو  
اً اللونساا و باااديالويل علاااى وااااات عااارف الت اااهم ع وومااااج املاااواو املتضلقااا  باااجل ق القاااانون املااادين وفقااا

  (64)، واختا  سطوا  إلن ات سلط  مستقل  إل دار رراسلي الة  اإل اع (63)للمضايم الدولل 
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قلاااح ق عمللاااا  قتااا  ال اااةةلق وأن وأو ااال اللونسااا و نن روا ااا  باااديالويل التة -31
  (65)أا ر   وللجل املتابض  القعاال اً روا   وبال ها  وع

للقلوو ال  ا أل أن يةر ها قانون رد ال  التفعاا  ا جدةلا  اً وظ  الةريح القطري مدرة -32
وأو اااى نن رقاااو  باااديالويل  علاااى مد ماااا  ا تمااع املااادين  2016)ا ن ااط  التطوعلااا ( لضاااا  

، والحااااظ أن املد مااااا  الااا  رضااااا بقعااااااي رتضلااااح ابملثللااااا  واملثللااااق (66)دي   لاااا  القااااانونبتضااا
 اضوب  ق عارل  دعا ومزووج  املل  اةدس  وميايري اهلوي  اةدسانل  وحامل   ةا  اةدساق

الاا   هاا   تلاااال  االو ، نو ن الااديدلو املتطرفااالاا  يطلقهااا تهدياادا  البسااة  اً رلاا  القعااااي علداا
  (67)ن عأل رل  القعاايو ن طات مدافضاً  ةلتها م،سر 

وأعربل الل د  املضدل   قوق اإلنسان عأل قلقهاا ماأل أن الضدامل أثداات االنت اااب ، مثا   -33
االساااات دا  املةاااار  للقااااو  مااااأل جاناااا  جهااااا  فاعلاااا   بضاااا  للدولاااا  سااااال  انت ااااااب  ةااااانون 

وأو ال نن  ق انت اااب  حار  ونزيها  ، أعااق حقاوق الدااسةق ق امل اارة  2014الثاين/يداير 
  (68)رعمأل بديالويل سالم  وأمأل مجلع الداسةق سال  االنت ااب 

 (69)حظر مجيع أشكال الرق -4 
يسااااور الل دااا  املضدلااا  ابلقعاااات علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  واملقااارر  اصا ااا  املضدلااا  أساااال   -34

لاااا  ال يااازا  اثااا  م ااا ل  رالسااال ، و ااااأل الضدااامل  اااد املااارأ ، القلاااح  ن االعاااار ابلدساااات والةت
وأو اال الل داا  نن ردةااذ بااديالويل ب اا     (70)يتضر ااأل للضماا  القسااري واالسااتيال  اةدساا 

فضاا  قااانون مداع وقمااع االعاار ابلة اار، وسطا  الضماا   ا  ال ال ، وأن رد اائ لااة  مت   اا  
املت ااذ  مل افةاا  االعااار عااأل  ريااح  وأقاار الةريااح القطااري ابملةاااورا   (71)ملضاقةاا  املتاااجريأل ابلة اار

، وسطا  الضما  2012، أوج  قانون عاا  2016سأل قواعد رو  وقمع االعار ابلة ر ق عا  
  (72)وأو ى بتدةلذ رل  ال  وك واملةاورا   2017-2015الو دل  للةب  

و ن وأعربال ةداا  حقااوق الطةاا  عااأل قلقهااا و ات انت ااار االعااار اب  ةااا  واسااتيالهل ،  -35
وأو اال نن رضااز    (73)ح اار امل ااارة  ق الةيااات ال يدطةااح وال علااى ا  ةااا  وون سااأل الضاشاار 

  (74)بديالويل رضاواا مع بلدان جدوب يسلا مل افة  االعار اب  ةا  عف الدو 

 (75)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
رأ ، واملقارر  اصا ا  املضدلا  أساال  الضدامل يساور الل د  املضدل  ابلقعات على التمللز  د املا -36

 د املرأ ، واملقرر اصاال املضحب  ري  الديأل أو املضتقد القلح  ن قاوانق ا حاوا  ال   ال  ال رازا  
لألساار  يدطةااح ابلتساااوي علااى اً موحااد  لااز  ااد الدسااات والةتلااا  و ن بااديالويل مل رضتمااد قااانويً 

وحثاااوا باااديالويل علاااى مراجضااا  وولياااات ةااا  القاااوانق وا ح اااا    مضتدقااا  مجلاااع ا واين واملضتقااادا 
  (76)القانونل  التمللزي ، وال سلما قوانق ا حوا  ال   ل ، واعتماو قانون موحد لألسر 

اإلعالن املزعو  ب اان فارل ح ار ول املقرر اصاال املضحب  ري  الديأل أو املضتقد أشار و  -37
يالوي االق و اام املااوا دق، مثاا  الروهلديلااا، لت داا  اساات دا   اام علااى الاازواج بااق املااوا دق الةد

رضماال  هلااذا الياارل، رعاامأل روجلهااا  اادر  وقااد للة ااو  علااى اةدساال   سااةلالً املااوا دق الاازواج 
  (77)ابالمتدا  عأل رس ل  رل  الزما  ا املقا ضملوظة  التس ل  املدين ق اً  ارم
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 والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتما ية  -جيم 
 (78)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

أعربااال الل دااا  املضدلااا  ابلقعاااات علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  عاااأل قلقهاااا و ات اساااتمرار ف اااو   -38
ا جااور بااق الدسااات والرجااا  ق مض اا  القطاعااا ، وظااروف الضماا   اام املاموناا  للماارأ ، وأو اال 

الدسات الضامال  ق قطا  املالبس، عأل  ريح التةتالل  نن رد   بديالويل ورر د ظروف عم 
  وأو اى الةرياح القطاري نن (79)املدت   ور ديد اليراماا  علاى أرابب الضما  امل االةق للقاوانق

رضاجل بديالويل الة و  املستمر  ق ا جور بق اةدسق، والضقةاا  الا  حتاو  وون وساو  املارأ  
  (80)سوق الضم 

ياااح القطاااري نن رعااامأل باااديالويل روافاااح قاااانون الضمااا ، وقواعاااد الضمااا ، وأو اااى الةر  -39
ال ااورا  ماع أح اا  ارةاقلا  مد ما  الضما  الدوللا  اصا ا   زوم رو  قانون الضما  ملداا ح عهلا

(، وال سلما خبةض متطلةا  الضعوي  87)رق   1948ابحلري  الدقابل  و(اي  حح التد ل ، لضا  
وأو اال الل داا  املضدلاا  ابلضمااا  املهاااجريأل   (81)ق املاااا  10ول  03لت اا ل  نقاباا  عماللاا  مااأل 

الضمااا   ونسااتيلممااأل ي عمللااا  التةتاالل علااى الضماا  وأضاقةاا  ا شاا اال أو اةماعااا ت ثلاامل ب
 2-16و 7-8   للضماا  القسااري وسااوت املضاملاا ، أااا يتماشااى مااع اليااايتقوار اايضاملهاااجريأل أو 

 2006  بديالويل قانون الضما  لضاا  نن رضد  اً وأو ل أيع  (82)مأل أهداف التدمل  املستدام 
لل اام  ح اار التمللااز املد ااوال عللااجل ق االرةاقلاا ، فلمااا يتضلااح لملااع جواناا  ا عمااا  واملهااأل، 

  (83)ول   ييط  مجلع الضما 

 (84)احلق يف الضمان االجتما ي -2 

اةدسااانل  والضرقلاا  واإلقللملاا  عدااد أو ااى الةريااح القطااري نن رتداااو  بااديالوش املساااا   -40
  (85)الت طلئ لفيمع شة   ا مان االجتماع  ال ام 

 (86)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 

أو ااااى الةريااااح القطااااري نن رضماااا  بااااديالويل علااااى حتسااااق رااااوافر ا  ذياااا  املاموناااا  ق  -41
احلاجاا  ول حتسااق لااى شاادو عو   2013ا سااواق اقللاا  وأن ردةااذ قااانون سااالم  ا  ذياا  لضااا  

  (87)ا مأل اليذاا  وال ة  الضام  وم افة  ا مرال احللوانل 

وظلل الل د  املضدل  ابلقعات على التمللز  د املرأ  ر ضر ابلقلح و ات املضدال  املررةضا   -42
او   أفاايتللةقاار وسااوت التيذياا  بااق الدسااات والةتلااا  ق ا تمضااا  اقللاا  اقروماا  واملهم اا ، الااال

  (88)التقارير أةدووي  و وهلأل ول استةقاقا  وبرامع العمان االجتماع 

وأعرباال ةداا  حقااوق الطةاا  عااأل قلقهااا و ات لدووياا  وم انلاا  الو ااو  ول ملااا  ال اارب  -43
  (89)املامون  وسدما  ال رف ال ة  املالام ، ال سلما ق املدا ح الريةل  وا حلات الةقم 

لقطري نن رد ر بديالويل ق روفم املاوى لس ان ا حلات الةقام  قةا  وأو ى الةريح ا -44
  (90)وسالاها، أو وعاو   هللها



A/HRC/WG.6/30/BGD/2 

9 GE.18-04200 

 (91)احلق يف الصحة -4 

حالا  وفاا   37ويةلا  اً، الحاظ الةرياح القطاري أن مضاد  وفلاا  املواللاد اةادو ال يازا  مررةضا -45
 العااتال  والوفلااا  بااق ا  دلااات والةقاارات مولااوو حاا ، وأن الة ااو  رتزايااد ق مضاادال  ا 1 000ل اا  

وحااا  باااديالويل علاااى الت ااادي للتةاااداي  الااا  رضاااوق اةهاااوو الراملااا  ول سةاااض مضاااد  الوفلاااا  
وظلال املقاارر  اصا اا  املضدلا  أسااال  الضداامل  اد املاارأ  ر ااضر ابلقلااح  ن   (92)الدةاسال  ووفلااا  الر ااع

ماااأل مجلاااع الوفلاااا  باااق الدساااات الةديالوي ااالا  ق ساااأل ق املااااا   14الوفلاااا  الدةاسااال  ال رااازا   ثااا  
  (93)ول عد  و وهلأل ول الرعاي  الطةل  ال امل اً اإلجناب، ويضزى  ل  أساس

ق احلااال  الا  وأعربل الل د  املضدلا   قاوق اإلنساان عاأل قلقهاا ماأل عارف اإلجهاال  -46
الل ااوت ول عمللااا  اإلجهااال  اام حلااا  املاارأ  ق سطاار، ممااا ياادفع ابلدسااات ول  ال ر ااون فلهااا

ةما أعربل عاأل قلقهاا و ات املضاد  املررةاع حلما  املراهقاا  املاررةئ ابلازواج املة ار والاذي   املامون  
يتسااااة  ق وفلااااا  نةاساااال ، واقبحاااال أن رسااااتضرل بااااديالويل ر ااااريضاهتا  لاااا  راااادي علااااى 

  (94)ما  الطةلاا  ال افلاا اساتثداتا  و ااافل  للة اار القااانوين علااى اإلجهاال ورعاامأل رااوفم اصااد
  (95)مماثل وأعربل الل د  املضدل  ابلقعات على التمللز  د املرأ  عأل القلح  سةاب 

وأعرباااال الل داااا   اهتااااا عااااأل قلقهااااا  ن الدسااااات والةتلااااا  امل ااااااب  بةااااموا نقااااي املداعاااا   -47
درجاااا  لاااادوو  ول الة ااااري /متال م  نقااااي املداعاااا  امل تساااا  والدسااااات الاااااليت اارسااااأل الةيااااات ي اااالأل ب

وأو ااال نن رعااامأل باااديالويل و اااوهلأل ول رلااا  اصااادما  وأن رت اااذ رااادابم  اصااادما  ال اااةل  
  (97)مماثل وأعربل ةد  حقوق الطة  عأل القلح  سةاب   (96)مل افة  و مهأل ونةذهأل اجتماعلاً 

اصاااادما  وأعرباااال الل داااا   اهتااااا عااااأل قلقهااااا و ات أشاااا ا  التةاااااو  بااااق ا قااااالل  ق رااااوفم  -48
ال ةل ، ال سلما ق ا حلاات الةقام  واملداا ح الريةلا ، وأو ال نن رعاع باديالويل وردةاذ سلاساا  

  (98)لتةسق اهللاة  ا ساسل  لل ة  وأن ر ثمل برامع التدري  املوجه  للمهدلق ال ةلق

 (99)احلق يف التعليم -5 

 ااراح  علااى احلااح ق التضلاال  الح ال اللونساا و والةريااح القطااري أن الدسااتور ال يادي  -49
وش ضا باديالويل  ا اين واإللزام  وأن بديالويل رةتقر ول ر ريضا  شامل  رد   ن ا  التضلل  

علااى ررساالق احلااح ق التضلاال  ق الدسااتور وو ااع و ااار قااانوين لااجل عااأل  ريااح اعتماااو قااانون التضلاال  
لاال  ا اااين واإللزاماا ، علااى ا قاا  حاا  الااو حب، أااا يتماشااى مااع املضااايم الدوللاا ، أااا ق  لاا  التض

واعتااااف  اللونساااا و أن التضلااااال  اإللزاماااا  علااااى الدةااااو اقاااادو ق القاااااانون   (100)سااااد  13سااااأل 
وأشار   مأل أهداف التدمل  املستدام   4يررق  ول مستوى املضايم الدولل ، وال سلما اهلدف  ال

  (101)ول أن م رو  قانون التضلل  هو قلد االستضرال

والح ااال الل دااا  املضدلااا  ابلقعاااات علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  بقلاااح أن عااادو الةتلاااا  ق  -50
املااااادارا ياااااد ةض أقااااادار الد ااااامل باااااق املااااارحلتق االبتداالااااا  والثانويااااا  بساااااة   واج ا  ةاااااا ، 
والتةرش اةدس ، واحلم  املة ر، والقلم  املتدنل  ال  رُضطى لتضلل  الةتلا ، والةقار، واملساافا  

وأو ااال نن رضتماااد باااديالويل سلاساااا   الطويلااا  ول املااادارا ق ا تمضاااا  الريةلااا  واملهم ااا  
  (102)أل ا مها  ال ااب  مأل الضوو  ول املدرس  مةاشر  بضد الوالو     

لسلاساا   2010أعرباال ةداا  حقااوق الطةاا  عااأل القلااح ب ااان التدةلااذ اقاادوو ق عااا  و  -51
  (103)يل على  ايو  ملزانل  رل  السلاس  و مان ردةلذهاوحثل بديالو التضلل  الو دل  
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 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (104)النساء -1 

اعتف  املقرر  اصا   املضدل  أسال  الضدمل  د املرأ  أن املواقامل ا بويا  واارات الدمطلا   -52
وى هااااا  أساااااةاب الضدااااامل الااااا  رساااااة  عاااااد  املسااااااوا  باااااق اةدساااااق واالساااااتال  ق راااااوا ن القااااا

ااااع  ااااراح  نطاااااق رطةلاااااح   (105)اةذرياااا  وأو اااال نن رضااااد   بااااديالويل الدساااااتور ب اااا   يوس 
  (106)الرةاقلا  القعااات علااى مجلااع أشا ا  التمللااز  ااد املاارأ اً ق احلقااوق وفقااالتساااوي  اماي  

لاااو حب وأو ااال الل دااا  املضدلااا  ابلقعاااات علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  نن رعاااع باااديالويل ةها هاااا ا
  (107)لدهول ابملرأ  والي  رضزيز حقوق املرأ  واملساوا  بق اةدسق ب ور  فضال اصاال اب

وأعربل الل د  املضدل   قاوق اإلنساان عاأل قلقهاا و ات عاد  االرسااق ق ردةلاذ القاوانق،  -53
ال ساااااالما ق  ااااااوت االبااااااالل عااااااأل مضاااااادال  مررةضاااااا  للضداااااامل املداااااازيل واةدساااااا   ااااااد الدساااااااات 

والح اال الل داا  املضدلاا  ابلقعااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  بقلااح اسااتمرار الضداامل   (108) والةتلااا
اةدسااين  ااد الدساات والةتلااا ، أاا ق  لاا  الضدامل املداازيل، واال ت ااب، والضداامل بتةاريض مااأل 

والح اااال أيعاااااً أن اال ت اااااب الزوجاااا   فتاااااوى، والضداااامل املااااررةئ ابملهاااار، والتةاااارش اةدساااا  
ن رضتماد باديالويل ر اريضا  عار   وأو ال ن عامااً  13ر أل العاةل  وون ساأل  ُمر  ، ما مل ال

مجلع أش ا  الضدمل  د الدسات والةتلاا ، أاا ق  لا  اال ت ااب الزوجا ، وأن رعامأل مضاقةا  
والح ال املقارر  اصا ا  املضدلا  أساال  الضدامل  اد   (109)اةدا  و(اي  العةااي ووعاو   هاللهأل

ا  املهااااجر ضاااامال  وال ،ملضوقاااا ، ونساااات ال اااضوب ا  ااالل ، ونساااات ا قللاااا املااارأ  أن الدساااات ا
ق املااااا  ماااأل الدساااات املتزوجاااا  يتضر اااأل  60ياااواجهأل أشااا ااًل متضااادو  ماااأل التمللاااز، ويقااادر أن 

والحظ املقرر اصاال املضحب  ري  الديأل أنجل على الر   مأل قانون ح ر املهار،   (110)للضدمل املدزيل
   (111)د مستمر ويساه  ق و ال  املرأ  بو ضها مو ع املساوم فإن  ل  التقلل

وأفاو  املقرر  اصا   املضدل  أساال  الضدامل  اد املارأ  نن انت اار اهل ماا  اب (اال  -54
وقد حادثل رلا   ال يزا  اث  م  ل ، وأن رل  اهل ما  وقضل واس  ا سر  وا تمع اقل  

مطالاا  جدساال  أو  واجلاا ، وةاناال هتاادف ول اإل اارار  ا فضااا  ب اا   عااا  ق أعقاااب رفااض
وةان اال ت اب  ين أةثر أش ا  الضدمل املضبف بجل  د  أ هر العةل  وردمم فرال  واجها 

بضااد الضداامل املداازيل، وماع  لاا  فااإن العااةااي يوراً مااا يطلاا  االنت اااف اً انت ااار الدساات والةتلااا  
بلئاا  الضما  امل تلةا  ورافر  اةهاا  احل وملا  و ام  والتةرش اةدسا  شاااع أيعااً ق القانوين 

وسضل الضديد مأل الدسات ول االنت اف  مأل الثقاف ع اً احل ومل  ق بضض ا حلان بو ةجل عجزت
مااأل سااال  ن ااا  الضدالاا  التقللاادي، املضااروف أيعاااً ابساا  عالسااالللع )ةااان القااانون والوسااا  (، 

وأفلااد ابرر اااب أعمااا  عداامل جمتمضاا   ااد  اعمل ول رضر ااهأل لعاارر معاا وياا،وي  لاا  أحلااايً 
وأو ل املقرر  اصا     (112)ممثل  مد ما  حقوق املرأ  ومد ما  حقوق اإلنسان  ا  ال ل 

ا ح ااا  الاا  رساامح لياا  نن رسااتضرل بااديالويل القااوانق اةداالاا  واملدنلاا  وأن رقل مهااا، وأن ر
ملسااااال  مااااأل سااااال  االلااااا  القعاااااال  ابلضداااامل  ااااد املاااارأ  أو رتيا ااااى عدااااجل، وأن رتضاماااا  مااااع ا

وأو ى الةريح القطري نن رزيد بديالويل البةلاز علاى مداع الضدامل اةدسااين وعلاى   (113)الر ل 
و الح السلاسا  والقوانق لتةقلح أهداف التدمل  املستدام  وأهداف املسااوا  باق اةدساق ق 

املتضلقااا   2025-2013لااا  للةاااب  اصطااا  اصمسااال  الساااابض ، وأن رساااتضرل سطااا  الضمااا  الو د
  (114)ابلضدمل  د املرأ 
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 (115)األطفال -2 
أعرباال ةداا  حقااوق الطةاا  عااأل قلقهااا الةااال  و ات القوالاا  الدمطلاا  املت ااذر  فلمااا يتضلااح  -55

ورأ  أن رلا  القوالا  الدمطلا  رسااه  ق اساتمرار  نووار ا  ةا  وم اا ، ال سالما الةتلاا  
  (116)واملمارسا  العار ، أا ق  ل   واج ا  ةا الضدمل  د ا  ةا  

والح ااال الل دااا  املضدلااا   قاااوق اإلنساااان، واملقااارر  اصا ااا  املضدلااا  أساااال  الضدااامل  اااد  -56
ماااأل أعلاااى مضااادال   واج ا  ةاااا  ق الضاااامل، وأن اً املااارأ ، والةرياااح القطاااري أن لةاااديالويل واحاااد
وظا   ي ار   2016قاانون مداع  واج ا  ةاا  لضاا   ل  ي   اثا  م ا ل  رالسال  ابلار   ماأل أن 

ساااد  ق عظاااروف  18القلاااح يسااااور الل دااا  واملقااارر  والةرياااح  ناااجل ُيسااامح بااازواج ماااأل هااا  وون ساااأل 
عامااً، وأو اوا بتضادي  القاانون  18ق املاا  مأل الةتلا  يتزوجأل قة  سأل  66وأفاووا نن  سا  ع 

عاماااً، وفقاااً للقواعااد الدوللاا  وملدااع أي وساااات   18 للةةاااا علااى احلااد ا وىن للسااأل القانونلاا  عداااد
والح ااال املقااارر  اصا ااا  أن لةاااديالويل   (117)االساااتثداتا  املاااذةور لياااات لقاااانون، ومياالسااات دا  

مااأل أوىن مضاادال  رساا ل  املواللااد، وأن  لاا  يضااوق التدةلااذ الةضااا  للقااوانق املداهعاا  لاازواج اً واحاد
ي ضر بضض ااابت نا  جمافون علاى رازويع أ ةااهل  عةتادبم وقااا ع وق املدا ح الريةل ،   ا  ةا 

وأو ل نن رت اذ باديالويل   د اال ت اب، ويل ،ون ول احل و  على شهاوا  ملالو مزية  
وأو اال الل داا  نن حتااد بااديالويل مااأل   (118)راادابم ر ااريضل  عاجلاا  حل اار الاازواج املة اار والقسااري

وأ ر  ةدااا  حقاااوق الطةااا    (119)املهااار، ماااأل ساااال  ونةاااا  القاااوانق الااازواج املة ااار و داااع ممارساااا 
وأفاااو   (120)والل داا  املضدلاا  ابلقعااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  شااوا   مماثلاا  وقاادمتا رو االا  مماثلاا 

الةريااح القطااري نن نسااة  ةةاام  مااأل الساا ان الروهلديلااا الااذيأل فااروا ول بااديالويل هاا  مااأل ا  ةااا ، 
  (121)وأو ى نن رضق  بديالويل أمق م امل لأل ةا  ي    حتدايً  وأن  مان حقوقه 

وأعرباال ةداا  حقااوق الطةاا  عااأل قلقهااا الضملااح  ن ح اار امل ااارة  ق الةيااات ال يدطةااح  -57
وأو اال نن عاار   بااديالويل اسااتيال  ا  ةااا    اارال  علااى ا  ةااا  وون سااأل الضاشاار   وال

  (122)الهل  ولتقدف سدما  التاهل  والرعاي  للعةاايالةيات، وأن رت ذ ردابم ملدع استي
وأعربل الل د   اهتا عاأل قلقهاا و ات الضادو ال ةام ماأل ا  ةاا  الاذيأل يضملاون ويضل اون  -58

وأو ل نن رقد   ق ال وار  ويتضر ون للم درا  واالعتدات اةدس  واالستيال  االقت اوي 
  (123) م بديالويل ول أ ةا  ال وار  احلماي  الال

سادوا ( ال يازا   9وأعربل الل د  عأل قلقهاا  ن احلاد ا وىن لساأل املسا،ولل  اةداالا  ) -59
  (124)للياي  وحثل بديالويل على رفضجل ول املستواي  املقةول  ووللااً مد ةع

 (125)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
العتمااااو مد اااور  شااا ضل اللونسااا و باااديالويل علاااى الد ااار ق مراجضااا  قاااانون اإلعاقااا  -60

وأو اى الةرياح القطاري نن ردةاذ باديالويل ابل اما   لا  القاانون   (126)رضللم  شام  لل ملع
  (127)وأن رضتمد سط  عم  و دل  وخت ي هلا ملزانل  ةافل 

وأعرباااال ةداااا  حقااااوق الطةاااا  عااااأل قلقهااااا و ات اسااااتمرار املواقاااامل الساااالةل  والتمللااااز  ااااد  -61
وقالال ون ا  ةاا   وي اإلعاقا   ر  عدو ةةم مده  مأل التضلال  ا  ةا   وي اإلعاق ، حل  يُ 

  (128)ق الو اااو  ول التضلااال  واصااادما  االجتماعلااا  وال اااةل  املداساااة ةةااام  يواجهاااون عقةاااا   
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وحثاال الل داا  واملقاارر  اصا اا  املضدلاا  أسااال  الضداامل  ااد املاارأ  بااديالويل علااى اعتماااو اااع قاااا  
اماا  مااع اإلعاقاا ، وو ااع اساابارل ل  شااامل  إلوماااج ا  ةااا   وي علااى حقااوق اإلنسااان ق التض

  (129)اإلعاق ، و مان و وهل  ول الرعاي  ال ةل 

 (130)األقليات والشعوب األصلية -4 
رلقاال املقاارر  اصا اا  املضدلاا  أسااال  الضداامل  ااد املاارأ  مضلومااا  عااأل وجااوو مسااتواي   -62

عتادات اةدسا ،  اد نساات ماأل مجاعاا  ا قللاا  عالل  مأل الضدمل، أاا ق  لا  اال ت ااب واال
لااداللل واهلداادوا وال ااضوب ا  االل  مااأل أةثاار ةماعااا  االديدلاا  والضرقلاا ، وعااأل ةااون املدتمااق 

املضر ق لذل  الضدمل  وه  ق اليال   ةااي لضدمل مررةئ بةتاوى أو قرارا   اور  عأل ةاان 
هاةاا  بادون عقااب، واسُتطامل ن ااطات وظلال مض ا  هااذ  االنت  )السااللل(القاانون والوساا   

حقوق اإلنسان على أيدي أفراو جلل بديالويل ق أرا   هعة  شلتا ون  ورضر وا للمعايق  
  (131)واالعتقا  التضسة  واالحت ا 

أو ااى الةرياااح القطااري والل دااا  املضدلااا   قااوق اإلنساااان نن ر ةاا  باااديالويل احلمايااا  و  -63
اااار اإلبااااالل عااااأل انتهاةااااا  حقااااوق القانونلاااا  والدسااااتوري  لألقللااااا   ا  اااالل  والديدلاااا ، وأن رلس 

أن حت  الدزاعا  على ا را ا  ماأل ساال  ردةلاذ القاانون املتضلاح بل دا  حا  و  ال ضوب ا  لل ،
، وماااأل ساااال  اسااات دا  ةدااا  مساااتقل  2016نزاعاااا  أرا ااا  هعاااة  شااالتا ون  )املضاااد ( لضاااا  

  (132)خم    ملسال  رل  ا را  
لل دااا  املضدلااا   قاااوق اإلنساااان، واملقااارر اصااااال املضاااحب  ريااا  الاااديأل، والةرياااح وأعربااال ا -64

القطاري عاأل القلاح ماأل اررةااا  الضدامل  اد نساات ال ااضوب ا  الل  ابالساتلالت علاى ا را اا  ق 
وأو وا نن رعمأل بديالويل وجرات حتقلقا  وقلقا  ق حااال  الضدامل  مدطق  هعة  شلتا ون  

ابالسااااتلالت علااااى ا را اااا ، وأن رقا اااا  اةدااااا  ورضااااول العااااةااي   ااااد املاااارأ  وق االوعاااااتا 
  (133)ابل ام ، ورعمأل (اي  حقوق ال ضوب ا  لل  وا قللا  الديدل  ق أرا له 

وأعرباال ةداا  حقااوق الطةاا  عااأل القلااح ب ااان االعااباف اقاادوو  وياا  شااضوب أويةااا ي  -65
الال ما  حلمايا  أ ةاا  ا قللاا  وال اضوب وأو ل نن رت ذ باديالويل مجلاع التادابم  ا  لل  

  (134)ا  لل  مأل التمللز والضدمل

 (135)املهاجرون والالجيون وطالبو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
الح ل الل د  املضدل  ابلضما  املهاجريأل أن بديالويل أ ةةل بلاد  مق اد وعةاور، وأن  -66

وأو اااى الةرياااح القطاااري نن رليااا    (136)املهااااجريألهدااااك حاجااا  ول باااذ  جهاااوو حلمايااا  الضماااا  
رتاةااد وأن  1946بااديالويل عاارف الاادسو   اام القااانوين ول الةلااد أوجاا  قااانون ا جاناا  لضااا  

  (137)ور افةها ةملع أش ا  التمللز على احلدوو الدولل  ىت دردوو احل  ردابم ووار  مأل أن
ريأل عااأل قلقهااا و ات التقااارير الاا  رةلااد نن رعااااي وأعرباال الل داا  املضدلاا  ابلضمااا  املهاااج -67

ملامناااار الاااذيأل ال يملاااون و ااااح ويضملاااون ق باااديالويل يتضر اااون ق ةثااام ماااأل ا حلاااان للضدااامل 
اةدس  واةدساين ولالستيال  ق الضم ، وأن الضما  املهاجريأل اهلداوو خيعاضون الساتضةاو الادي أل 

لل د  والل د  املضدل  ابلقعات علاى التمللاز  اد املارأ  وأو ل رل  ا  (138)ق قطا  أفران الطوب
نن رعمأل بديالويل للضما  املهاجريأل وأفاراو أساره ، أاأل فاله  أولئا  الاذيأل ها  ق و اع  ام 

  (139)قانوين، فر   رقدف ال  اوى واحلح ق االنت اف الةضا  أما  اقاة 
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املهااجريأل، واملقارر  اصا ا  املضدلا  أسااال  ر الةرياح القطاري، والل دا  املضدلا  ابلضمااا  وقاد   -68
مللون مهاجر بديالوي   ق مجلاع أااات الضاامل  7,7الضدمل  د املرأ  أن ةان هداك ما يقرب مأل 

وعلاى الار   ماأل  يضانون مأل أش ا  خمتلة  مأل سوت املضامل  أثدات مياورهت  الةلد أو الو و  وللجل 
ل ، فاااإن قلااا  املاااوارو ال افلااا  يضاااوق جهاااوو الدولااا  لتلةلااا  وجاااوو اهللاةااا  القانونلااا  واإلواريااا  ال اااام

وأعربااال الل دااا  عاااأل قلقهاااا  ن م ااارو    (140)احتلاجاااا  الضااادو املتزاياااد ماااأل الضماااا  املهااااجريأل
 القانون املتضلح ابهل ر  وردةلذ القواعد املتضلق  بقانون الضمال  واملهاجريأل ق اصارج مل يضتمد بضد 

  (141)لالرةاقلاا اً  اما  مطابقار اريضاهتا  اون رل  لا  القااانون ونن وأو ال نن رضتماد باديالوي
واعبفاال ابلتاادابم امل تلةاا  املت ااذ  لتلساام التةااويال  ورضزيااز املساااعد  القد االل ، وأو اال نن 

للضمااا  املداازللق وأن رضااز  رضاواااا مااع وو  الضماا  حلماياا  حقااوق اً مرجضلاااً حتاادو بااديالويل أجاار 
املهاااجريأل ورلساام وعاااو  مجلااع الضمااا  املهاااجريأل الااذيأل يتاااجون ول الضااوو  ول الضمااا  املداازللق 

وأو اال الل داا  نن رضااز  بااديالويل وعمهااا القااانوين ا اااين و اام  مااأل أشاا ا  الاادع   و ااده  
  (142)املقد  ول أسر الضما  املهاجريأل املتوفق

بااديالويل املتوا اال  ووعاال وأشاااو  مةو اال  ا ماا  املتةااد  ل اا،ون الالجئااق لهااوو  -69
مجلااع الةلاادان ق املدطقااا  ول وظهااار رعاااامدها والقلااا  بااادورها ق وبقااات حااادووها مةتوحاا  و(ايااا  

، وفقااااً اسااار التقااااديرا و  الالجئاااق الاااذيأل يةااارون مااااأل التمللاااز واال اااطهاو والضدااامل ق ملامنااااار 
روهلديلاا ول ماأل ال، و   أةثار ماأل ن امل مللاون الجائ 2017سةتمف أيلو / 28ق  املو وع 

وقد عاو  ردفح ا عداو ال ةم  ماأل الدااا الاذيأل يةةثاون  بديالويل مأل والي  راسق ق ملامنار 
و لااز  حالاا  الطااوار  ابحتلاجااا  ونسااانل  هاالاا   عااأل ا مااان قاادرا  االساات اب  لالحتلاجااا  

وياو  التضام  روهلديلا مأل الالجئ  350 000وحاو  ق بلد يستعلمل ابلةض  ما يقدر بدةو 
  (143)مع احتلاجا  وحتداي  ملة  سا   بجل

وأعربل املةو ل  عأل قلقها و ات رزايد الضدمل اةدساين  د نسات وفتلا  الروهلديلا  ام  -70
وأو اال نن رعاامأل بااديالويل و ااو  مجلااع الدسااات والةتلااا  الالجئااا  عااداا   املساا ال  

العتقااااااا ، و لاااااا  بتضاااااادي  قااااااانون ا جاناااااا  دون التضاااااارل للتهديااااااد ابباااااااةدساااااال  ول الضدالاااااا  
ورحةاااال ةداااا  حقااااوق الطةاااا  ابعتماااااو اساااابارل ل  و دلاااا  ب ااااان الالجئااااق   (144)1946 لضااااا 

وأعربااال عاااأل قلقهاااا  ن ا  ةاااا    2013امللامنااااريق وماااوا حب ملامناااار  ااام املسااا لق، ق عاااا  
أو اااال نن راااازووه  الالجئااااق املولااااوويأل سااااارج امل لمااااا  للساااال لااااديه  شااااهاوا  ماااالالو، و 

بااديالويل خباادما  رساا ل  املواللااد و  ااده  مااأل الو ااو  ول احلقااوق ا ساساال ، مثاا  ال ااة  
  (145)والتضلل ، بيض الد ر عأل و ضه  القانوين

ورلقااال املقااارر  اصا ااا  املضدلااا  أساااال  الضدااامل  اااد املااارأ  رقاااارير عاااأل انتهاةاااا  حلقاااوق  -71
  (146)  ةوروابلون  لالجئق ق ةوةس اب اردسات الروهلديلا ق خملالاإلنسان  د 

والح اال املةو اال  أنااجل ال يوجااد اااع م،سساا  ملضاةاا  احتلاجااا  (اياا   ااال  الل ااوت  -72
ب اااان اً و دلااااً وأو ااال نن رد ااائ باااديالويل يللااا  و دلااا  لل اااوت وأن رساااأل ر اااريض والالجئاااق 
هاااا  ن باااديالويل رضتاااز  نقااا  وأعربااال الل دااا  املضدلااا   قاااوق اإلنساااان عاااأل قلق  (147)الالجئاااق

وأو ال  الجئق ول ثديار شار، وه  جزيار  رةتقار ول الةاا التةتلا  ا ساسال  حلقاوق اإلنساان 
وأعرباال ةداا  حقااوق الطةاا  عااأل القلااح   (148)نن رعاامأل بااديالويل عااد  ررحلاا  الالجئااق قسااراً 

  (149)مماثل   سةاب
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املهاااجريأل، والل دا  املضدلاا   قاوق اإلنسااان،  وأو ال املةو اال ، والل دا  املضدلاا  ابلضماا  -73
وةدااا  حقاااوق الطةااا  نن ردةاااذ باااديالويل رااادابم ر اااريضل  ووواريااا  لالمتثاااا  ال امااا  ملةااادأ عاااد  

  (150)اإلعاو  القسري 

 (151)األشخاص  دميو اجلنسية -6 
ملدااع أشااار  مةو اال  ا ماا  املتةااد  ل اا،ون الالجئااق ول أن بااديالويل اختااذ  راادابم  -74

انضدا  اةدسل  واحلد مدجل، وأو ل نن يقو  الةلد أراجض  م رو  قاانون املوا دا  أاا يتماشاى ماع 
القلاح  ن قاانون عاأل الل د  املضدل  ابلقعات علاى التمللاز  اد املارأ  أعربل و   (152)املضايم الدولل 

أل قةاا  وسولااجل حلااز ال يدطةااح نثاار رجضاا  علااى ا  ةااا  املولااووي 2009اةدساال  )التضاادي ( لضااا  
اةدساااال  ةملااااع ا  ةااااا  املولااااوويأل    احل ااااو  علااااى بااااديالويل رتاااالح وأو اااال نن  الدةااااا  

بديالوي اال  وأن رعاامأل رطةلااح هااذ  القااوانق نثاار رجضاا  علااى ا  ةااا  الااذيأل ولاادوا قةاا  وسااو  
املتةاااد  وأو ااال الل دااا  املضدلااا  ابلضماااا  املهااااجريأل، ومةو ااال  ا مااا    (153)القاااانون حلاااز الدةاااا 

، هتاا ل اا،ون الالجئااق نن رعاامأل بااديالويل رساا ل  مجلااع أ ةااا  الضمااا  املهاااجريأل عدااد والو
ماأل أهاداف التدملا  املساتدام ،  9-16أا يتماشى ماع اهلادف هل  وو دار و اح هوي  ش  ل  
 31للسااماح لأل ةااا  املولااوويأل  مهااا  بديالوي اال  قةاا   1951ورضاادي  قااانون املوا داا  لضااا  

  (154)ابةتساب اةدسل  الةديالوي ل  2008 ويسمف
 37ظا  ق مساتوى  2013والح ل ةد  حقاوق الطةا  أن مضاد  رسا ل  املواللاد ق عاا   -75
وحثااال باااديالويل علاااى  ايو  رسااا ل  املواللاااد ورسااا ل   املااااا  لأل ةاااا  وون ساااأل اصامسااا   ق

  (155)مجلع ا  ةا  الذيأل مل يت  رس لله  بضد
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