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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018مايو /أاير 7-18

 كولومبياجتميع بشأن    
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
ملضاهااادال ه ئاااال ا وماااال الاااوارو  ي  قااااريراالساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار  م اااع للمضل

وجز مااي شاا ي  واإلجااراتال اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  املتةااد   ال ال اال ، وهااو مقااد 
  قّ داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لمالر

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

ه ئاااااال و ل اااااال حلقاااااوق اإلنساااااان إولومرب اااااا    االن اااااما     ال و وإاااااو  وعااااا  عاااااد   -2
االخت اااري ال قاق اا  مةاه اا  التضااذين و ااما مااأل  اارول املضاملاا  أو الضقوباا  القاساا   أو الال نسااان   

، وال و وإااااو  (4)، وال و وإااااو  االخت اااااري ال قاق اااا  حقااااوق ا شاااا ا   وي اإلعاقاااا (3)أو امله ةاااا 
، وال و وإاو  (5)ةح ابلضهد الادو  اصاا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والةقا  ا االخت اري املل

، وا قاق ا  مةمما  الضماي الدول ا  (6)االخت اري ال قاق   حقوق الطقي املتضلاح ججارات  قادل الربال اال
أن (، وا قاق ااا  مةممااا  الضماااي الدول ااا  بوااا97)رقااا   1949املتضلقااا  ابلضماااا  املهااااجريأل )مراجضااا (، 

(، وبرو وإااو  م ا ةاا   رياان املهاااجريأل 143)رقاا   1975 ،الضمااا  املهاااجريأل )أح ااا    م ل اا (
، (7)عأل طريح ال  والربةر واجلو، امل مي ال قاق   ا م  املتةد  مل ا ةا  اجلرةا  املةمما  عا  الوطة ا 

، (8)لتم  از ي جماا  التضلا  وا قاق   مةمم  ا م  املتةد  للرتب   والضل  والةقا   )ال ونس و( مل ا ة  ا
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، وا قاق اااا  الربلاااادان ا مري  اااا  (9)و ااااع ا شاااا ا  عاااادة  اجلةساااا  باملتضلقاااا   1954ا قاق اااا  عااااا  و 
 ر (10)مل ا ة  الضة ري  والتم  ز الضة ري وما يت ي بذلك مأل أش ا  التض ن

 قوق اإلنساان إولومرب اا علاى أن  ضارتت ابخت اا  جلةا حلوشجض  عد  ه ئال و ل ال  -3
، واللجةا  املضة ا  امايا  حقاوق   اع (12)، وجلة  مةاه   التضذين(11)الق ات على التم  ز الضة ري

ي  لقااااا   (14)، واللجةااااا  املضة ااااا  اااااااالل االختقاااااات القساااااري(13)الضماااااا  املهااااااجريأل وأ اااااراو أساااااره 
 ا االخت ا رذهب ملتضلحا عالناإل   در أو ،الربال ال القروي  و/أو الرسااي املترباول  بني الدو 

لضماااا  املهااااجريأل إولومرب اااا ابتاااا  اصطاااوال الال مااا  لساااةن ابوأو ااا  اللجةااا  املضة ااا   -4
مأل اال قاق ا  الدول ا  حلمايا  حقاوق   اع الضماا  املهااجريأل  47و 46و 15حتقما ا على املواو 

علااى سااةن وحةاا  اللجةاا  املضة اا  ابلق ااات علااى التم  ااز  ااد املاارأ  إولومرب ااا  ر(15)وأ ااراو أسااره 
( ماااأل ال و وإاااو  االخت ااااري ال قاق ااا  الق اااات علاااى   اااع أشااا ا  1)10 عالهناااا بوجااان املااااو  

 ر(16)( مأل اال قاق  1)20التم  ز  د املرأ  وعلى قربو   ضديي املاو  
ملةت ف املاد  بواأن  ةق اذ التو ا ال املقدأما  أاةاات اجلولا  اً  قرير  قدم  إولومرب ا  وإان  -5

 ر(17)تضرال الدوري الواميا و  مأل االس
لوالياا  املت املاا  مل تاان مقو اا   ا ماا  املتةااد  السااام   حلقااوق اجاارمت يديااد إااان قااد و  -6

 واريأل  31، حا  1996اإلنسان ي إولومرب ا، الذي أنوئ بوجن ا قاق مع احل وما  ي عاا  
 ر(18)2019ا و /أإتوبر 

، (19)2015إولومرب اااا ي عاااا  قاااد  ار  اناااان املقاااول الساااام  حلقاااوق اإلنساااان  وإاااان -7
، وا ماااني الضااااا  املسااااعد حلقااااوق (20)2016و ارهاااا املقاااول السااااام  حلقاااوق اإلنسااااان ي عاااا  

 ر(21)2017اإلنسان ي عا  
   امل تاان القطااري للمقو اا   السااام    سااةوايً اً ع ة اااً وعمااقااد قاادم   إولومرب ااا  وإاناا  -8

 ر(22)حلقوق اإلنسان

 (23)قوق اإلنساناإلطار الوطين حل -اثلثاا  

 -هةأ املقول السام  حلقوق اإلنسان ح وما  إولومرب اا والقاوال املسالة  الةوريا  ل ولومرب اا  -9
ي عمل ا  الساال  بضاد ن ااف  اجلا   الواضو وامتماع ال ولاومو علاى   ام مه  علاى امل ا  قادماً 

إولومرب ااا الدول اا  ي والحااأ أن ا قاااق السااال  ةتةااي عمومااا اللتزامااال  ر (24)قاارن مااأل الةاازاح املساال 
قاااذ بضةايااا ، أن يقاااوو الدولااا     التدلااان علاااى التةااادايل نُ ن وماااأل شاااأن ،  ر جماااا  حقاااوق اإلنساااان

إي ماأل مقو ا   ا ما  املتةاد  الساام   لوا ون   أي اً  رحنو  ر(25)اهل  ل   ي جما  حقوق اإلنسان
 اااا ابال قااااق الةهااااا  إلهناااات الالجئااني و رياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري وبضةااا  ا ماا  املتةاااد  ي إولومرب

ورحربااا  املقو ااا   ر (26)2016الةااازاح و حاااال  ساااال  مساااتقر ووااااا  املااا   ي  واااريأل الةاااا /نو م  
 ر(27)السام   لو ون الالجئني أي ا بربدت مقاو ال السال  بني احل وم  وج   التةرير الوطين

خرمت   ما يتضلح بةما  متابضا  واعت  القريح القطري  رباو  املمارسال اجل د  مع بلدان أ -10
 و  ال اآلل ال التضاهدي  و م التضاهديا  التابضا  ملةموما  ا ما  املتةاد  مساأل  جادير  ابلتةويا ، 

 ر(28)ول ة  حث إولومرب ا على  شراك امتمع املد  ي عمل   متابض   ةق ذ التو  ال
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مااع مراةاااة القااانون  تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااان  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاةات -ألف 
 (29)املساواة وةدم التمييا -1 

حة  جلة  الق ات على التم  ز الضة ري إولومرب ا علاى  ورا   ضرياف للتم  از الضة اري ي  -11
 ر(30)( مأل اال قاق   الدول   للق ات على   ع أش ا  التم  ز الضة ري1)1للماو    وريضا ا، و قاً 

وأو   اللجة  املضة   اقوق اإلنسان إولومرب ا أبن  وا ي و  ةف جهووهاا الرام ا      -12
م ا ة  القوالن الةمط ا  والتة از  اد املةل اال واملةل اني ومزووجا  امل اي اجلةسا  ومداايري اهلويا  

 ر(31)   وحامل   قال اجلةسنياجلةسان
قلقهاا   ات  قاارير مقاوهاا أن ال ولاومرب ني املةةادريأل ماأل أ اي  ألوأعرب  اللجة   ا ا عا -13

أ ريقاااا  والساااا ان ا  اااال ني ال يزالااااون يتضر ااااون للتم  ااااز ر اااا  اصطااااوال الاااا  اتااااذ ا إولومرب ااااا 
 ر(33)وواع  قلح مماال وأ رل جلة  الق ات على التم  ز الضة ري  ر(32)مل ا ة  التم  ز

وأعربااا  اللجةااا  املضة ااا  اقاااوق ا شااا ا   وي اإلعاقااا  عاااأل قلقهاااا   ات التم  اااز الاااذي  -14
 ر(34)يتضرل ل  ا ش ا   وو اإلعاق ، وال س ما الةسات والقت ال

 (35)التنمية والبيية واألةمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
   ااااري    ااادار بواااأن  قاااارير   ات قلقهاااا عاااأل اإلنساااان اقاااوق املضة ااا  اللجةااا  أعربااا  -15

 سالو أاار احلااالل بضا  ي هلاا إاان  ا  ال  ، الوضول أرا   ي الطرب ض   املوارو لتةم   ملواريع
 ر(36)الوضول  لك ح ا  منط على
والحمااا  جلةااا  الق اااات علاااى التم  اااز الضة اااري ا اااار السااالو ملوااااريع اساااتدال  املاااوارو  -16

، ي أرا   الواضول ا  ال   وال ولاومرب ني املةةادريأل املوروحالطرب ض  ، با ي  لك التضديأل  م 
 ر(37)ال ة أل   الحها لرب ئ  أ راراً أحلق  ابمأل أ ي أ ريق ، ال  

اار عاأل ا اللجة  املضة ا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والةقا  ا  ججارات وراساال وأو    -17
نوط  استدال  املوارو الطرب ض   وابحلار  علاى أن  اةت ا قاقاال ماة  الرتاخا ت  رب ئ  الجتماع  و اال

 اا  امل ماا  مااع ال  اااانل اصا اا  علااى  اادابم لت ق ااف وطااأ  أارهااا علااى احلقااوق االقت اااوي  واالجتماع
 ر(38)الداابلللةقاظ على و دابم املت رر  والةقا   ، وعلى  ضوي ال مةاسرب  للمجتمضال 

ورحرب  املقو    السام   حلقوق اإلنسان بربااورال ا عماا  التجاريا  الداعما  للساال ،  -18
 ر(39)وجوما  حقوق اإلنسان ي املمارسال التجاري ، وبتةق ذ املرباوئ التوج ه   للضةاي  الواجرب 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
 إااارل املقو اااا   السااااام   حلقاااوق اإلنسااااان أناااا  يلااااز   جااارات اسااااتضرال للةالاااا  املتضلقاااا   -19

ر بتوق ف واحتجا  املدا ضني عأل حقوق اإلنساان ي املةااطح الريق ا  ح اث  وجاد عةا ار مسالة 
ويةربد  أن يومي االستضرال  وار  م ا ة  اإلرهال التابضا  مل تان املادع  الضاا  ويادري إ ق ا  

 ر(40)التةق قال اجلةاا  إلجرات است دا  االست ربارال الضس ري  
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (41)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان ةلى شخصه -1 

ار  اااال بواااأن اساااتمرار أعربااا  اللجةااا  املضة ااا  اقاااوق اإلنساااان عاااأل قلقهاااا   ات  قاااارير  -20
انتهاإاااااال حقاااااوق اإلنساااااان، باااااا ي  لاااااك احلرماااااان التضساااااق  ماااااأل احل اااااا  واالختقاااااات القساااااري 

 ر (42)والتضذين
االختقاات القساري عاأل قلقهاا   ات  قاارير مقاوهاا أن إةاما االل وأعرب  اللجة  املضة   اا -21
ا يساامى حااالل تالتزي ااف اإلااا ت الاا  قااد   اةف  اامأل  ئا  حاااالل اإلعادا  خااار  نطاااق مما

 ع للوالي  الق اا   اجلةاا   الضس ري ، وأن  ال  وجد ابلتا  أي  مان  إلجارات حتق اح خيالق ات 
 ر(44)وأ رل جلة  مةاه   التضذين وواع  قلح مماال  ر(43)مستقي ونزي 

ي أبناااا  ُسااااجي خااااال  السااااةوال ا ربااااع ا خاااام  ا قااااال ي عاااادو وأ اااااو القريااااح القطاااار  -22
الو اومت بوأن ما يُزع  مأل حاالل اإلعدا  خار  نطااق الق اات، ر ا  اساتمرار  وا اح حااالل 

ووعا  ر (45) ون ااجديد ، وأبن مضم  التةق قال رإز على موظقني وموظقني  رع ني  وي ر ن  
 إقالااا   اااو م مضلومااااال إاملااا  للمة مااا  بوااااأن املقو ااا   الساااام   حلقاااوق اإلنسااااان الدولااا    

 ر(46) طورال التةق ح مع ال رباط  وي الر ن الضل ا ي حاالل تالتزي ف اإلاا ت
 القرقاا  أ اراو اساات دا  عاأل  قااارير   ات قلقهاا عاأل اإلنسااان اقاوق املضة اا  اللجةا  أعربا و  -23

 وهاو الضام ، املماهرال خال  املقرط  للقو  اجل   وأ راو للورط  التابض  الودن مل ا ة  املتةقل 
 ر(47) ا رواحي خساار  اابل و    ، يربدو ما على، أومت ما

وأشارل املقو ا   الساام   حلقاوق اإلنساان    أنا  يةربدا  لقاوال الوارط ، ي سا اق ماا  -24
ر إلنساانبضاد الةازاح، أن  ضااش موا ل  القسااو ااز  وأن  ضاز  اقا تهاا امل سسا   ي جماا  حقاوق ا

والحم  املقو    السام   حلقوق اإلنسان بقلح أن اجل   يتدخي ي حاالل يتضلح   ها ا مار 
 ر(48)أبمأل املواطةني

وأشارل املقو    السام   حلقوق اإلنساان    الضالقا  القااما  باني الضةاف، ومةااطح  راعا   -25
و ةااااا س ر التضااااديأل  اااام املوااااروع ال وإااااا واملااااارخيواان واصواااا اخ، واال ااااار ابمل اااادرال، وأنوااااط  

 ااااعلون مر ربطاااون ابجلرةااا  املةممااا  واجلرةااا  اقل ااا ، وإاااذلك مةواااقون عاااأل القاااوال املسااالة  الةوريااا  
اجلاا   الوااضو واجلماعااال املساالة  املةمماا  وجاا   التةرياار الااوطين وجاا   التةرياار  -ل ولومرب ااا 

 ر(49)نون   واستدالهلا واالستقاو  مةهاالوضو، مأل أجي الس طر  على ا نوط  االقت اوي   م القا
وب ةماااا أحاطااا  اللجةااا  املضة ااا  اقاااوق اإلنساااان علمااااً ابلتااادابم الااا  اعتماااد ا إولومرب اااا  -26

مل ا ة  اجلرة  املةمم ،  قاد أعربا  عاأل قلقهاا   ات  قاارير عاأل انتهاإاال ار  ربتهاا حساربما ُ عا  
و التةم مال شرب  الضس ري ر إماا أبادل  اعال مسلة   م قانون    و ل  عقن  سري  أ را

ت اااارت ابلتواطاااا  مااااع عةا اااار  بضاااا  يقلقهااااا   ات اوعاااااتال مقاوهااااا أن بضاااا   لااااك اجلماعااااال 
وأ ر إااي مااأل جلةاا  الق ااات علااى التم  ااز الضة ااري واللجةاا  املضة اا  ااااالل االختقااات ر (50)للدولاا 

 ر(51)م  املتةد  وواع  قلح مماال القسري واملقو    السام   لو ون الالجئني وا مني الضا  لأل
قااد    ر الةاازاح املساال إاناا  ، و ن  أ ضااا  الضةااف مسااتمر  وأشااار القريااح القطااري    أن -27

َخقأاا ، نماارا لضااد  الااتة   حاا  اآلن ي نواااط اجلماعااال املساالة   اام القانون اا ، املةوااق  عااأل 
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عقان نقاو  اجلماعاال الةاشائ   زاياد اجلا   الواضو، وال ي  - القوال املسلة  الةوري  ل ولومرب اا
 ر(52) سري  اجلماعال شرب  الضس ري  أو اجلماعال اإلجرام   اقل  

وأباادل اللجةاا  املضة اا  ااااالل االختقااات القسااري قلقهااا   ات عااد   حاارا   قااد  مهاا  ي  -28
وأشاااار القرياااح القطاااري    اساااتمرار  اااضوابل مةاااي  ر(53)التةق اااح ي حااااالل االختقاااات القساااري

 سج ي احلاالل، أو عد   ورا  املضلومال ي السجي الوطين للم تقني أو عد  مستومت  ضف 
 ر(54) ةق ذ خطط الربةث اإلقل م  

وأعرب  اللجة  املضة   ااالل االختقات القسري عأل قلقها   ات اوعاتال بوأن حاالل  -29
حتجااااا  امل قااااا  وج  َساااااجي  جااااراتال سااااالربه  حاااااريته ، أو ُعااااادل  أشاااا ا  أووعاااااوا رهاااااأل اال

 ر(55)  ها املضلومال املتضلق  هب ُ در  السجالل أو ج 
وأعربااا  اللجةااا  املضة ااا  اقاااوق اإلنساااان عاااأل قلقهاااا   ات اساااتمرار اإتمااااظ الساااجون بوااا ي  -30

 400و اق حساربما أُ  اد با   ي املاا  55خطم،    يربلغ مضدل  اإل ا  ي مراإز االحتجا  ي الربلد 
  ساااات  حااااالل اساااتمرار بواااأن  قاااارير   ات قلقهاااا عاااأل أي اااا وأعربااا  رااةاااني ي املاااا  ي مرإااازيأل

لاا  ا شاا ا  ساال و احلرياا ، بااأل  اا ه  املةتمااون     اعاا  املةل ااال واملةل ااني ومزووجاا  امل ااي مضام
وأو ا  جلةا  مةاه ا  التضاذين   ر(56)اجلةس  ومدايري اهلوي  اجلةسان   وحامل   قال اجلةساني

إولومرب ااا ابعتماااو  اادابم  ضالاا ، علااى ساارب ي االسااتضجا ، صقاا  مضاادالل اإتماااظ الساااجون، 
 ر(57)و لك اب ساي مأل خال  اللجوت    بدااي سلن احلري ، و قا للمضايم الدول  

حماااادو  وأعرباااا  جلةاااا  مةاه اااا  التضااااذين عااااأل أسااااقها  ناااا  ال  وجااااد حاااا  اآلن أي  ل اااا   -31
وحةا  ر (58)ومستقل  و ضالا  لتلقا  الوا اومت بواأن التضاذين أو ساوت املضاملا  ي مراإاز االحتجاا 

 ر(59)اللجة  املضة   اقوق ا ش ا   وي اإلعاق  إولومرب ا على  نوات  ل   وطة   ملةع التضذين

 (60)إقامة العدل  مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -2 
أعرباا  جلةاا  الق ااات علااى التم  ااز الضة ااري عااأل قلقهااا  ن اآلل ااال املسااتةدا  إل حاا   -32

 م ان   اللجوت    الق ات للس ان ا  ل ني وال ولومرب ني املةةدريأل ماأل أ اي أ ريقا  واملةتماني 
    اعااا  الروماااا، مةاااي الااا انمر الاااوطين لاااُدور الضدالااا ، ال   قااا  ل ااامان  م ان ااا  اللجاااوت    

 ر(61)ات ي الوق  املةاسنالق 
وأو ااا  جلةااا  مةاه ااا  التضاااذين إولومرب اااا ب ااامان عاااد   ورا  االنتهاإاااال اجلساااا م   -33

حلقوق اإلنسان و مها مأل االعتداتال ال  ير  ربهاا أ اراو اجلا    اد املادن ني  امأل اخت اا  
 ر(62)اقاإ  الضس ري 

  ات عاااد  جوانااان ماااأل مواااروحوأعربااا  املقو ااا   الساااام   حلقاااوق اإلنساااان عاااأل قلقهاااا   -34
علااى ساارب ي ،  موااروح القااانونر ي  طااار اإلجااراتال املضجلاا قااانون اإل ااالح الدسااتوري املقااد  

ّرت اإلطااار القااانو  الااذي يتضااني علااى الق ااا   طرب قاا  ي حاااالل االنتهاإااال يااد و  ّااقياملةااا ، 
يساتوي املضاايم الدول ا  املتضلقا  املزعوم  حلقوق اإلنسان ال  ير  ربها أ راو اجل   أو الوارط ، وال 

 ر (63)بس ول   الرؤسات والق اوال
وإاااررل املقو ااا   الساااام   حلقاااوق اإلنساااان اإلعااارال عاااأل قلقهاااا بواااأن ار قااااح مساااتومت  -35

وب ةمااا رحاان ر اإل ااالل مااأل الضقااال ي ق ااااي االعتااداتال علااى املاادا ضني عااأل حقااوق اإلنسااان
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املرباورال ال  اتذها م تن املدع  الضا  ي الساةوال  ب تلفاإلنسان املقول السام  حلقوق 
 ر(64)السابق ،  قد أشار    أن هذا اجلهوو يةربد  أن حتقح مزيدا مأل الةتاار

يماار الضقااو أو ال ااق  ي  2016لضااا   1820وأشااار القريااح القطااري    أن القااانون  -36
ون الادو  اإلنساا ، ول ةا  ياةت حاالل االنتهاإال اجلس م  حلقوق اإلنسان أو خمالقال القان

على برانمر لإل را  املوروط عاأل ماوظق  الدولا  وا ع اات الساابقني ي القاوال املسالة  الةوريا  
اجل   الوضو مأل وون مراعا  خطور  اجلراا  املر  رب ، وال يادو نماماا  ضااال ملتابضا   - ل ولومرب ا

 ر(65)املستق ديأل اقتملني ومراقربته 
 ر(66)للجة  املضة   ااالل االختقات القسري جنوات املرإز الوطين للذاإر  التارخي  ورحرب  ا -37
والوإالااااا  الوطة ااااا  للتجدياااااد اإلقل مااااا  واعااااارتت القرياااااح القطاااااري بااااادور الوإالااااا  الوطة ااااا   -38

لألرا اا  وأباار  أن ا قاااق السااال  ياادر  جاا  ال اارر اجلماااع  بو ااق  حمااورا را ساا ا لس اساا  جاا  
ورأمت القريح القطري أن الةماا  الواامي للةق قا  والضدالا  وجا  ال ارر وعاد   ر(67) رر ال ةااي

الت رار يةطاوي علاى  م ااانل إربام  ل واف انتهاإاال حقاوق اإلنساان، ر ا  أنا  الحاأ وجاوو 
 ر(68)بض  اجلوانن املةم  للقلح

 (69)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
الحم  ال ونس و أن القانون املتضلح ابلوقا    واحل و  على املضلومال الضام  اعُتماد  -39

  و   الحما راللدول  ل مان  ةق ذاملدع  الضا  م تن م تن واخي ، وأنوئ 2014ي عا  
مااااأل قااااانون  221و 220ال ونساااا و أي ااااا أن التوااااهم ال ياااازا  يضتاااا  جرةاااا  بوجاااان املاااااو ني 

 ر(70)الضقوابل،  قد شجض  إولومرب ا على نزح  ق  اجلرة  عة 
وأعرباااا  جلةاااا  مةاه اااا  التضااااذين عااااأل قلقهااااا   ات عاااادو مااااأل قُتلااااوا رم ااااا ابلر ااااا  أو أُ اااا ربوا  -40

 ر(71)اهريأل وقوال ا مأل ي س اق االحتجاجال االجتماع  بطلقال انري  خال  املواجهال بني املتم
وقاااادم  املقو اااا   السااااام   حلقااااوق اإلنسااااان مضلومااااال مق اااال  عااااأل حااااواو  القتااااي  -41

واالعتااادات والتهدياااد واالعتقاااا  واالحتجاااا  وانتهاإاااال احلاااح ي اص و ااا  ، وحااااالل االختقاااات 
ماااأل املااادا ضني عاااأل حقاااوق اإلنساااان  القساااري والضةاااف اجلةسااا  الااا  يتضااارل هلاااا الاااذإور واإلان 

وال ااةق ني والةقاااب ني وقاااو   اعااال املةل ااال واملةل ااني ومزووجاا  امل ااي اجلةساا  ومدااايري اهلوياا  
اجلةساااااان   وحاااااامل   اااااقال اجلةساااااني، والةاشاااااطني االجتمااااااع ني والةاشاااااطني ي جماااااا  حقاااااوق 

هااا  إاوإاااا وبو اااو   جبم اااع أناااواح االعتاااداتال  اااررا والحمااا  أن أشاااد املقاطضاااال ر اإلنساااان
وأ رل اللجةا  املضة ا  اقاوق اإلنساان،  ر(72)وسانتاندير الومال   وابي  ويي إاوإا وم تا وأنت وإ ا

وجلة  الق ات على التم  ز الضة ري، وجلةا  مةاه ا  التضاذين وجلةا  خا ات مةمما  الضماي الدول ا  
 ر(73)املضة   بتطرب ح اال قاق ال والتو  ال وواع  قلح مماال 

وأ ااااو القرياااح القطاااري أبن  ايو  حااااالل قتاااي املااادا ضني عاااأل حقاااوق اإلنساااان هلاااا  ااال   -42
 ر(74)ب ضف أوات أجهز  الدول  وابلضةف الةاج  عأل ا نوط  االقت اوي   م املوروع 

وأحاطاا  اللجةاا  املضة اا  ااااالل االختقااات القسااري علمااا جنوااات اللجةاا  الوطة اا  حلماياا   -43
ق اإلنساان وبا امر احلماياا  القااما ، ول ةهاا أعرباا  عاأل قلقهاا   ات اوعاااتال املادا ضني عاأل حقااو 

وأقرل املقو    السام   حلقاوق اإلنساان ابجلهاوو  ر(75)بوأن أوج  الق ور ي  ةق ذ  لك ال امر
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املتوا اال  الاا   ربااذهلا الوحااد  الوطة اا  للةماياا  مااأل أجااي  لرب اا  االحت اجااال املتضاادو  واملتةوعاا  ي 
مايا  ي   اع أءاات إولومرب اا، ول ةهاا أشااارل     ارور   ق ا   مادمت  ضال ا   ادابم هااذا جماا  احل

 ر(76)الوحد  حلماي  حقوق اإلنسان ي املةاطح الريق  
وأو ااا  جلةااا  الق اااات علاااى التم  اااز الضة اااري إولومرب اااا ب ااااعق  جهووهاااا الرام ااا      -44

 ر(77)أ ي أ ريق  ي ه ئال  ةع القرار  مان املوارإ  ال امل  لل ولومرب ني املةةدريأل مأل

 (78)حظر مجيع أشكال الرق -4 
أحاطااا  اللجةاااا  املضة ااا  اقااااوق اإلنسااااان علماااا مااااع القلااااح بتقاااارير مقاوهااااا أن اال ااااار  -45

اب شاااااا ا ، وال ساااااا ما اب طقااااااا  وابل ولااااااومرب ني املةةاااااادريأل مااااااأل أ ااااااي أ ريقاااااا  وابلساااااا ان 
وأ رل جلةاااا  حقااااوق الطقااااي  ر(79)لااااى ال ااااض د اقلاااا ا  اااال ني، ال ياااازا  قاامااااا، بااااا ي  لااااك ع

 ر(80)لضما  املهاجريأل وواع  قلح مماال ابواللجة  املضة   
إولومرب اااااا بتضزياااااز التضااااااون   وأو ااااا  اللجةااااا  املضة ااااا  ابلق اااااات علاااااى التم  اااااز  اااااد املااااارأ  -46

ماأل خاال   ،شا ا واإلقل م  والةةاا  مع بلدان املةواأ والضرباور واملق اد ملةاع اال اار اب  الدو 
 ربااااااو  املضلوماااااال و ةسااااا ح اإلجاااااراتال القانون ااااا  الرام ااااا     مالحقااااا  مااااار  و جاااااراا  اال اااااار 

 ر(81)اب ش ا  ومضاقربته 
وأشار القرياح القطاري    أن إولومرب اا أحار ل  قادما ي م ا ةا  اال اار اب شا ا ،  -47

سسااال علااى ال ااض ديأل الاااوطين ول ةاا  الحااأ أناا  مااأل ال اااروري  ضزيااز  ل ااال التوا ااي باااني امل  
واإلقل ما ، و عاااو  الةماار ي احلملاا  الوطة اا  املضةوناا  تال ل ااققال اال ااار اب شاا ا ت، و حاارا  

 ر(82)التقد  ي  نوات مراإز مت     إليوات ال ةااي
وأعارل القرياح القطاري عااأل قلقا    ات التقسامال التق  ديا  الاا   ضتمادها ه ئاال ق اااا    -48

ن بضا     ما يتضلح بقوانني م ا ة  اال ار اب شا ا  واالساتدال  اجلةسا  لألطقاا ، ح اث 
 ر(83)ا ح ا  حُتمي املس ول   لل ة   أو  ورتط عةا ر مةي وجوو ه  ي للجرة  املةمم 

 (84)صوصية واحلياة األسريةاحلق يف اخل -5 
بوااأن أو اا  اللجةاا  املضة اا  اقااوق اإلنسااان إولومرب ااا بتسااريع و اام  التةق قااال اجلارياا   -49

أنوااااط  املراقرباااا   اااام القانون اااا  املوااااترب    هااااا الاااا  قااااا  هبااااا، حسااااربما ُ عاااا ، مساااا ولو  وار  ا مااااأل 
ربداا  للة وماا  أن  و اا  علااى أناا  يةحلقااوق اإلنسااان وشاادول املقو اا   السااام    ر(85)السااابق 

نطااااق  ةمااا   سااالط  ر اااد الط اااف ال هرومدةاط سااا  املة اااو  عل هاااا ي قاااانون االسااات ربارال 
 ر(86)وقانون الورط  اجلديد

 وأعربااا  جلةااا  حقاااوق الطقاااي عاااأل قلقهاااا  ن القاااانون املاااد  ال يااازا  يت ااامأل اساااتةةاتً  -50
سااام  بااازوا  القت اااال والقت اااان ساااة ، ح اااث ي 18يتضلاااح ابلساااأل الااادن ا للااازوا ، اقااادو  ي    ماااا

 ر(87)ا و  اتسة  بوا ق  الوالديأل أو  14الربالد  أعماره  
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 احلقوق االقتصادية واالجتماةية والثقافية -جيم 
 (88)احلق يف العمل ويف ظروف ةمل ةادلة ومواتية -1 

أشااااار القريااااح القطااااري    أن إولومرب ااااا أحاااار ل  قاااادما ي  ضزيااااز نمااااا   قتاااا   أماااااإأل  -51
واساع حلالا    م أن  ال  زا  مثا  أوجا  ق اور إربام ، وال سا ما ي القطااح الريقا ، وانتواار  ؛ الضمي

 ر(89)  الل املس ولني عأل أ ضا  الضةف  د الةقاب ني مأل الضقال
عاأل قلقهاا   ات ظاروت  اللجة  املضة   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع ا  والةقا  ا وأعرب   -52

 ر(90)ر  ل ةم مأل الضما  الزراع نيالضمي  م املستق
وأشااارل جلةاا  خاا ات مةمماا  الضمااي الدول اا     مرباااورال  ضزيااز املقاو اا  املوحااد  واخااي  -53

ي املااا   قاط  1,16م سسال ا عما  التجاري ، و   أهنا ال  زا  ر    لك  وضر ابلقلاح  ن 
 ر(91)أل ا قاق  اع مأل الس ان الةاشطني اقت اواي ي القطاح اصا  يستق دون م

 إربااماً   وأعربا  اللجةاا  املضة اا  ابحلقاوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والةقا  اا  عاأل قلقهااا  ن عاادواً  -54
ماةه   و اوا  اقا ا ي  ام املواروع  بطريقا  يدويا ، و ن إةاماً اقتالح مأل املزارعني يوا لون املوارإ  ي 

 ر(92)أو أ  ربوا بسربن ا لدا  امل او  لأل راو أو االشترباإال مع  اعال مسلة   م قانون  
وأشاااارل جلةااا  حقاااوق الطقاااي    التااادابم القانون ااا  والس اساااا    الااا  اتاااذ ا إولومرب اااا  -55

دو ا طقاا  ول ةهاا أعربا  عاأل قلقهاا   ات ار قااح عار حلماي  ا طقا  مأل االستدال  االقت اوي
 ر(93)اً ه ةأو مُ  اً خطم  عمالً الضاملني، وخبا   مأل يزاولون 

وأعرب  اللجة  املضة   ابلق ات على التم  ز  د املرأ  عأل قلقها   ات ار قاح مضد  بطال   -56
 ر(94)اإلان ، و  ات القجو  ال ربم  ي ا جور بني املرأ  والرجي والق ي املهين بني اجلةسني

جلةااا  خااا ات مةممااا  الضماااي الدول ااا  أبن احل ومااا  ب ااادو و اااع  ااادابم بواااأن واعرت ااا   -57
املساااوا  ي ا جااور ي ساا اق اصطاا  الوطة اا  للمساااوا  بااني اجلةسااني ي الضمااي القااماا  علااى هناار 

 ر(95) قا ل  ل احل املرأ 

 احلق يف الضمان االجتماةي -2 
ع ا  والةقا  ا  قلقهاا   ات الضادو ال ربام أبدل اللجة  املضة ا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتما -58

مأل ا ش ا  الذيأل ال يومله  نما  احلماي  االجتماع  ، وال س ما عما  القطاح  م الرمسا ، 
 ر(96)والضما  املستقلون، والضما  ي املةاطح الريق  

 (97)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
قلقها   ات  سج ي أعلى مستوايل الققر أعرب  جلة  الق ات على التم  ز الضة ري عأل  -59

 ر(98)ي املةاطح ال   رتّإز   ها أ لرب   ال ولومرب ني املةةدريأل مأل أ ي أ ريق 
وأ او القريح القطري أبن عد  املساوا  ال يازا  يوا ي أحاد أإا  مواناع التمتاع ابحلقاوق  -60

هباا أعلاى ُساجل  ان اصمسا  الا  وأبن إولومرب ا مأل بني الربلاد ،االقت اوي  واالجتماع   والةقا   
والحما  املقو ا   الساام   حلقاوق اإلنساان أن مساتومت  ر(99)مستوايل عد  املسااوا  ي املةطقا 
التمتااع ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والةقا  اا  بااني مسااتومت التقاااول املر قااع يتجلااى ي  ربااايأل 
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املتضلقا  الربةاوو ا قااق الساال ، وال سا ما  ويتا  ر احل اري  وواخاي املةااطح احل اري و املةاطح الريق   
ابإل ااااالح الريقاااا  املت امااااي واااااي مواااا ل  امل اااادرال  اااام املوااااروع ، القر اااا  ملواجهاااا   لااااك 

 ر(100)التةدايل بطريق  شامل 
مسااأل  التةااو  اإلقل ماا ، ، مااأل خااال    ر  وأ اااو القريااح القطااري أبن ا قاااق السااال  يضاارتت -61

سااااه  ي اساااتمرار موااا ل  اقا ااا ي  ااام املواااروع ، والحاااأ  ااارور  أبن ظاااروت الققااار والتهمااا    
 ر(101)ص اا ها  ربضاً   قال  االتةس ح بني الوإاالل وبذ  جهوو أإ  لتلرب   احت اجال 

ي املااااا  ماااأل ال ولاااومرب ني يض واااون حالااا  انضااادا   43وأ ااااو القرياااح القطاااري أبن حاااوا   -62
 ر(102) ط ا طلس  واق ط اهلاوئا مأل الدذاا ، وال س ما ي مةطق  اق

 (103)احلق يف الصحة -4 
أ اااول جلةاا  الق ااات علااى التم  ااز الضة ااري أبهنااا ال  اازا   وااضر ابلقلااح   ات عااد   ااوا ر  -63

اصااادمال ال اااة   و م ان ااا  احل اااو  عل هاااا وعاااد  قربوهلاااا ي املةااااطح الااا   قطةهاااا أ لرب ااا  ماااأل 
وأ رل املقو اااا   السااااام    ر(104)املةةاااادريأل مااااأل أ ااااي أ ريقاااا الساااا ان ا  اااال ني وال ولااااومرب ني 
 ر(105)حلقوق اإلنسان وواع  قلح مماال 

وأو اا  اللجةاا  املضة اا  ابلق ااات علااى التم  ااز  ااد املاارأ  إولومرب ااا ب قالاا  االسااتقاو  مااأل  -64
ل وأو اا  أي ااا إولومرب ااا ب اامان  ااو م اصاادمار اصاادمال ال ااة   جلم ااع املراهقااال واملااراهقني

 ر(106)خي ضأل إلجهال  م مأموناللوايت ال ة   ي  رت  ما بضد اإلجهال للةسات 
وأو   اللجة   ا اا إولومرب اا ابتاا   ادابم للةاد ماأل اسات دا  التضقا   إوسا ل  لتةما    -65

ا سر ، مأل خال   ةم   محالل للتوع   ابست دا  وسااي مةاع احلماي احلديةا  الا  ة األ  ادارك 
 ر(107)ن  وا رها ماو أارها، 
 امر والحاااأ ا ماااني الضاااا  لألمااا  املتةاااد  أن ال اااضوابل الااا   ضااارتل  ةق اااذ بضااا  الااا -66

 ر(108)ست   ونقت اللوا  ال ة    ومي املواإي اللوج
وأ اااااو القريااااح القطااااري أبناااا ، ر اااا  ا قااااال مضااااد  و  ااااال ا طقااااا  خااااال  السااااةوال  -67

و علااى أقااال   اجلماعااال اإلاة اا ، ح ااث يقااوق مضااد  ا خاام ، ال ياازا  مااأل ال ااروري  رإ ااز اجلهااو 
ر و  اااال ا طقاااا  لااادمت السااا ان ا  ااال ني خبماااس نقااااط مضااادهلا لااادمت السااا ان  ااام ا  ااال ني

وأشااار أي ااا    أناا  مااأل بااني التةاادايل الرا ساا   الاا   واجاا  ا قاااق السااال    مااا يتضلااح ابل ااة  
 ر(109)و ع خط  وطة   لل ة  ي ا رايت

والحم  املقو    السام   حلقوق اإلنسان أار  لو  م اور امل اا بسربن التضديأل  ام  -68
والحماا  أي ااا عااد  ر هناار إاإ تااا ااقات علااى  ااة  الساا ان ا  اال ني علااى طااو  املوااروح 

 ر(110)انتما   لق   ا طقا ، ر   برامر التلق   املة و  عل ها ي التوريضال الوطة  

 (111)احلق يف التعليم -5 
مضاااد  متوا اااي وأن الحمااا  ال ونسااا و أن ار قااااح مساااتومت االلتةااااق ابلتضلااا   ا ساسااا   -69

أحاد أهادات خطا  يوا ي احل او  علاى التضلا   وأن ، ا ق  االنقطاح عأل الدراس  ي   ع املراحي
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و ض ااف إولومرب اا علاى التةق اذ التاادرا  لةماا  ال او  الدراساا  ر 2018-2014التةم ا  الوطة ا  للقارت  
 ر(112)مي مأل أجي  ضزيز اجلوو  واإلن ات ي جما  التضل   بدرل سد القجوال التضل م  ال ا
وأ ااااو القرياااح القطاااري أبن قاااانون جمان ااا ا التضلااا  ، و ن اعُتماااد ي املراحاااي الدراسااا   باااني  -70

ال ااقوت التمه دياا  وال ااف احلاااوي عواار، ال يواامي الت ااال ف  ال ال اال  مةااي   لقاا  الاازي 
و ُلاااز  ا سااار ي بضااا  الربلااادايل الريق ااا  بتةماااي نققاااال   اااا    مةاااي ر    املدرسااا  املوحاااد واللاااوا

  ويسااتمر وجااوو مواااإي شاا  مةااي انضاادا  امل اااا ال اااحل  للواارل والطاقاا ،املتضلقاا  مةهااا ابلتدذياا 
 ر(113)   املداريوالطرقال امل وي  ال هرابا   

ال رباام  ي  ااو م خاادمال التضلاا  ، وأعرباا  جلةاا  حقااوق الطقااي عااأل قلقهااا   ات القااوارق  -71
الاا   اا ار ي مضماا  احلاااالل علااى ا طقااا  مااأل الساا ان ا  اال ني وال ولااومرب ني املةةاادريأل مااأل 
أ ي أ ريق  واملورويأل والريق ني، و  ات ار قاح مضد  االنقطاح عأل الدراسا ، وعاد  إقايا  التادابم 

 ر(114)الرام      حتديد أسرباب  اجلذري  ومضاجلتها
وأعرب  اللجة  املضة   اقوق ا ش ا   وي اإلعاق  عأل قلقهاا   ات  اضف مساتوايل  -72
 ر(511) جبم ع مراحل لتضل  ابةاق ا ش ا   وي اإلعاق  تال

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (116)النساء -1 

سااتمرار املواقااف أعرباا  اللجةاا  املضة اا  ابلق ااات علااى التم  ااز  ااد املاارأ  عااأل قلقهااا   ات ا -73
ا بوياا  وال ااور الةمط اا  الضم قاا  اجلااذور   مااا يتضلااح أبووار ومساا ول ال املاارأ  والرجااي ي ا ساار  

 ر(117)وامتماااع، الااا   وااا ي ا ساااربال اجلذريااا  ل اااضف و اااع املااارأ  ي احل اااا  الس اسااا   والضامااا 
 ر(118)وأ رل جلة  حقوق الطقي وواع  قلح مماال 

ضة اا  ابلق ااات علااى التم  ااز  ااد املاارأ  عااأل قلقهااا   ات انتوااار الضةااف وأعرباا  اللجةاا  امل -74
اجلةساا ، بااا ي  لااك اال ت ااال،  ااد الةسااات والقت ااال مااأل جاناان   ااع اجلهااال القاعلاا  ي 

أ اراو اجلماعاال شارب  الضساا ري ر  الةازاح املسال ، باا   هاا اجلماعااال املسالة  الةاشائ  بضاد  سااري 
ةقت ال رباام ي اإلبااال  عااأل هااذا احلاااالل، و  ات االنتوااار الواسااع وأباادل اللجةاا  قلقهااا   ات الاا

 ر(119)الةطاااق حلالاا  اإل ااالل مااأل الضقااال   مااا يتضلااح ابلتةق ااح مااع اجلةااا  وحماااإمته  ومضاااقربته 
والحما  املقو ا   الساام   حلقاوق اإلنسااان ر (120)وأ رل ااال  جلاان أخارمت وواعا  قلاح مماالاا 

على نوح اجلةس مرتسخ، وةاس   اع جوانان ح اا  السا ان ويتجااو  أن الضةف اجلةس  والقاا  
وأعااارل م تااان املمةاااي اصااا  لألماااني الضاااا  املضاااين اب طقاااا  والةااازاح ر (121)نطاااق الةااازاح املسااال 

 ر(122)املسل  عأل وواع  قلح مماال 
ياا  وأو اا  اللجةاا  املضة اا  ابلق ااات علااى التم  ااز  ااد املاارأ  إولومرب ااا بو ااع باارانمر حلما -75

املاادا ضال عاااأل حقااوق املااارأ ، يراعااا  احت اجااا أل وواقضهاااأل مااأل مةماااور قااااا  علااى اخاااتالت ناااوح 
 ر(123)اجلةس، وبت   ت املوارو املال   والربوري  ال ا    لتةق ذا

جلةاا  الق ااات علااى التم  ااز الضة ااري إولومرب ااا علااى اتااا   اادابم  رإااز علااى  ضاادو وحةاا   -76
ت  اااةااي التم  اااز والضةاااف ماااأل التضلااا   و ااار  الضماااي والضدالااا  الةقا اااال لتةساااني اساااتقاو  الةساااا

 ر(124)والرعاي  ال ة  ، با   ها خدمال ال ة  اجلةس   واإلجناب  
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وأعربااا  جلةااا  حقااااوق الطقاااي عااااأل قلقهاااا  ن جمتماااع  مربااااما، ر ااا  التاااازا  سااالطا   علةاااااً  -77
وأ رل اللجةاا  ر (125)ةارسااهاابلق ااات علااى ممارساا   وااوي  ا ع ااات التةاساال   ا نةوياا ، ال ياازا  

 ر(126)وواع  قلح مماال  املضة   ابلق ات على التم  ز  د املرأ 
وأ اااو القريااح القطااري أبن لاادمت إولومرب ااا س اسااال وطة اا  عاماا  للمساااوا  بااني اجلةسااني  -78

ماياا  حقااوق الةسااات  ااةااي الةاازاح املساال ، ولااديها خطاا  حللوقاياا  مااأل امل اااطر و لل اااحل املاارأ  و 
وابإل ااا      قااانون الق ااات علااى الضةااف  ااد ر شااامل  ل قالاا  ح ااا  خال اا  مااأل الضةااف للماارأ 

 ااام أن القرياااح ؛ املاارأ ، ُأحااار  التقاااد  ماااأل خاااال  القاااوانني املتضلقااا  ابلضةاااف اجلةسااا  وقتاااي اإلان 
القطاري الحااأ اسااتمرار نقاات اإلباال  عااأل حاااالل الضةااف اجلةساا  ووجااوو  جااو  بااني القااوانني 

 ر(127)القضا ا و ةق ذه
وأو ااا  اللجةااا  املضة اااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع اااا  والةقا  ااا  إولومرب اااا ب اااامان  -79

 ر(128)املوارإ  القضال  للمرأ  ي  ةق ذ ا قاق السال 

 (129)األطفال -2 
أشاو م تن املمةي اصا  لألماني الضاا  املضاين اب طقاا  والةازاح املسال  اب قااق الساال   -80

اجلاا   الواضو، الااذي يت اامأل  -الةهااا  املاا   باني احل وماا  والقاوال املساالة  الةورياا  ل ولومرب اا 
أح امااا بواااأن محايااا  ا طقاااا  مةاااي  عطاااات ا ولوياا  مل ااااحل الطقاااي الق ااالى ي عمل ااا  التساااري  

  اإلوما ، و عاو  اإلوماا  علاى  اض د امتمضاال اقل ا ، وأساربق   حقاوق الطقاي ي   اع و عاو
 ر(130)جماالل  ةق ذ اال قاق

ورحربااا  جلةااا  حقاااوق الطقاااي ابعتمااااو قاااانون ا طقاااا  واملاااراهقني، ول ةهاااا أعربااا  عاااأل  -81
 ر(213)اال وواع  قلح ممالقريح القطري وأبدمت  ر(131)قلقها   ات مسأل   ةق ذا بو ي  ضا 

وأعرباااا  اللجةاااا  املضة اااا  اقااااوق اإلنسااااان عااااأل قلقهااااا   ات  قااااارير بوااااأن اسااااتمرار اساااات دا   -82
والحما  املقو ا   الساام   حلقاوق  ر(133)ا طقا  و ة ده  مأل قربي اجلماعال املسلة   م القانون  

املةمما  الةاشائ  بضاد  اإلنسان مسأل   شراك ا طقاا  واسات دامه  ماأل قرباي اجلماعاال املر ربطا  ابجلرةا 
وأ رل جلةاااا   ر(134)عمل ااا  التساااري ، بااااا ي  لاااك ي مقاطضااااال أنت وإ اااا و وااااوإو وابيااا  ويااااي إاوإاااا

 ر(135)حقوق الطقي وواع  قلح مماال ، با ي  لك بوأن  ضرل القت ال امةدال للضةف اجلةس 
الطقااي إولومرب ااا وأو اا  اللجةاا  املضة اا  اقااوق ا شاا ا   وي اإلعاقاا  وجلةاا  حقااوق  -83

 ر(136)جلدات احل   الوارو ي القانون املد  الذي ا ز للربالدني مضاقرب  ا طقا  وأتويربه  ابعتدا 
وأ اول جلة  حقوق الطقي أبهنا ال  زا   وضر ابلقلح   ات ار قاح عدو حاالل ا طقاا   -84

 ر(713)املت لى عةه  و  ات  قارير بوأن   ي أطقا  عأل أسره  بسربن الققر
ي املااااا  ماااأل ا طقاااا  ج  تلاااح   اااع  20قلاااح  ن نسااارب  الوأعربااا  اللجةااا   ا اااا عاااأل  -85

اللقاحال املقرر  و ن سوت التدذيا  املازمأل ال يازا  قااماا، وخبا ا  باني أطقاا  السا ان ا  ال ني 
 ر(813)وال ولومرب ني املةةدريأل مأل أ ي أ ريق 

الاذي خيلقا  علاى حقاوق الطقاي بضا  ا نواط  وأبدل اللجةا  قلقهاا   ات ا اار السالو  -86
 ر(913)ال   قو  هبا امل سسال التجاري ، وال س ما ي قطاع  التضديأل والس اح 
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 (140)ةاقةاإلاألشخاص ذوو  -3 
د حقاوق ق ّاابواأن ا هل ا  القانون ا   ُ السااري  الحأ القريح القطري أن التواريضال ال ولومرب ا   -87

 027/2017ل اا  أو الةقساا   االجتماع اا ، واستةسااأل موااروح القااانون ا شاا ا   وي اإلعاقاا  الضق
 ر(141)املتضلح بتمتع ا ش ا   وي اإلعاق  اب هل   القانون  ، الذي قُد     ال وندري

وأعربااا  اللجةااا  املضة ااا  اقاااوق ا شااا ا   وي اإلعاقااا  عاااأل قلقهاااا  ن امل اااطلةال  -88
الساااوابح الق ااااا   واللاااواا  التةم م ااا  والو ااااح الرمس ااا  اال وراا ااا  ال  ااازا  ُ سااات د  ي القاااوانني و 

خااااا  وأباااادل اللجةاااا  قلقهااااا   ات عااااد  وجااااوو مةمااااور ر لإلشااااار     ا شاااا ا   وي اإلعاقاااا 
 ر(142)إلعاق  ي الس اسال املتضلق  ابلس أل اما  أو االجتماع اب

التم  ز، مسأل  احلرمان مأل وأو   اللجة   ا ا إولومرب ا أبن ُ در ، ي قوانني م ا ة   -89
 ر(314)ش ال مأل أش ا  التم  ز ي   ع جماالل املوارإ  االرت  ربال الت سمي  املضقول  ابعترباره

وأعرباا  اللجةاا  عااأل قلقهااا   ات ار قاااح عاادو  ااةااي ا لدااا  امل اااو  لأل ااراو وحمدووياا   -90
 ر(144)ءو إامياجلهوو الرام       مان  عاو  أته له  و عاو   وماجه  على 

وحة  اللجة  إولومرب ا على اتاا  خطاوال إللداات ممارسا   ضقا   ا شا ا   وي اإلعاقا   -91
 1412ماااأل القاااانون رقااا   6وون ماااوا قته  احلااار  واملساااتةم ، باااا ي  لاااك ماااأل خاااال   لداااات املااااو  

 ر(145)2010 لضا 
يض وون أو اح الققر والققر والحم  اللجة  أن أ لرب   ا ش ا   وي اإلعاق  الذيأل  -92

 ر(614)املدقع ال  تلقى املساعد  وال  ستق د مأل برامر احلماي  االجتماع   على أساي اإلعاق 

 (147)األقليات والشعوب األصلية -4 
أو اا  اللجةاا  املضة ااا  اقااوق اإلنساااان إولومرب ااا أبن   قاااي ابلقضااي  جااارات مواااورال ماااع  -93

ل احل و  على موا قتها احلر  واملساتةم  قرباي اعتمااو و طرب اح أي  ادبم امتمضال اإلاة   املضة   بدر 
 ر (149)وقدم  جلةتان أخراين  و  ال مماال  ر(148)قد ي ون ل  أار إربم على منط ح ا ا واقا تها

وأو اا  جلةاا  الق ااات علااى التم  ااز الضة ااري إولومرب ااا ب اامان حااح الوااضول ا  اال    -94
املةةاااادريأل مااااأل أ ااااي أ ريقاااا  ي امااااتالك أرا اااا ها وأقال مهااااا ومواروهااااا وجمتمضااااال ال ولااااومرب ني 

 ر(501)الطرب ض  ، وي است دامها و ةم تها ومراقربتها اري  وأمان    
وأعرب  اللجة  املضة   اقوق اإلنسان عأل قلقهاا   ات  قاارير مقاوهاا أن شاضول واياو ي  -95

وب ةماااا أحاطااا  اللجةااا  علماااا ر الوااارل  اااواخما ال حت اااي علاااى ماااا ي قااا  ماااأل م اااااال مقاطضااا  
ابعتماو مرباوئ  وج ه   بوأن  جرات مواورال مساربق  ماع امتمضاال اإلاة ا  املوجاوو  ي املةطقا  

أعربا  عاأل قلقهاا   ات التاأخر احلا اي ي  قاد ال  يوملها أتام موروح ما أو عمل  أو نواط ، 
وأ رل جلة  الق ات على التم  ز  ر(511)اعتماو قانون يق   ججرات مواورال مع هذا امتمضال

 ر(521)الضة ري وواع  قلح مماال 
وأباااادل اللجةاااا  املضة اااا  ابحلقااااوق االقت اااااوي  واالجتماع اااا  والةقا  اااا  قلقهااااا   ات التقااااد   -96

اقاادوو ي  ةق ااذ القاارارال ال اااور  عااأل اق ماا  الدسااتوري  ل اااحل الوااضول ا  اال   وجمتمضااال 
ريأل ماااأل أ اااي أ ريقااا  والااا   ق ااا  بتةق اااذ خطاااط احلمايااا  اإلاة ااا  للواااضول ال ولاااومرب ني املةةاااد
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ا  ااال   املضاااروت أهناااا مهااادو  ابالنقااارال املااااوي والةقااااي والسااا ان ال ولاااومرب ني املةةااادريأل ماااأل 
 ر(531)أ ي أ ريق  الوديدي ال ضف

ةت ياات اامأل   ااال بوااأن اجلماعااال اإلاة اا  و يوأ اااو القريااح القطااري أبن ا قاااق السااال   -97
و ى ابلتةق اذ ال اار  مل امون يه ئ  ر  ض  املستومت مضة   ابلوضول اإلاة   ملتابضت ، و على  نوات 

 ر(541)هذا الق ي ي  طار عمل    ةق ذ ا قاق السال  وب قال  سم عمي اهل ئ  الر  ض  املستومت

 (155)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
مةاه ااااا  التضاااااذين إولومرب اااااا أبن  لدااااا  أو  ضاااااد  ا ح اااااا  الااااا  يةاااااع  أو ااااا  جلةااااا  -98

 ر(156)ا ش ا  الضابريأل ي مراإز مراقرب  احلدوو مأل  قدل طلربال اللجوت    سلطال اهلجر 
وأعربااا  اللجةااا  املضة ااا  ابلضماااا  املهااااجريأل عاااأل قلقهاااا   ات  قاااارير بواااأن حااادو   ايو  ي  -99

 املوااروح ابملهااااجريأل الااذيأل ةاارون عاا  إولومرب ااا، و  ات عااد  وجاااوو اإلبااال  عااأل حاااالل اال ااار  اام
 ر(157)مضلومال مق ل  عأل التدابم املت ذ  ملةع وم ا ة  اهلجر   م القانون   للمواطةني ال ولومرب ني

وأ اااو القريااح القطااري أبن عاادو طلربااال اللجااوت ار قااع وأبن نمااا  اللجااوت القاااا  يةطااوي  -100
 ر(815)هذا حلماي اول  ضال    ل   على مواإي ش   ق

حالا   واهد وأشارل مقو ا   ا ما  املتةاد  الساام   لوا ون الالجئاني    أن إولومرب اا  -101
حااالل   ررا ماأل  ورو واخل  طا  أمدها وأن ساحي اق ط اهلاوئ ال يزا  أحد أإةر املةاطح 

 ر(915)الةزوح اجلماع  ال ربم
وأعرب  اللجة  املضة   اقوق اإلنسان عاأل قلقهاا   ات  قاارير مقاوهاا أن حااالل التوارو  -102

الااداخل  ال  اازا  حتااد  ي إولومرب ااا بسااربن عوامااي شاا ، مةااي أنوااط  اجلماعااال املساالة   اام 
وأ ر م تااان املقو ااا   الساااام   حلقاااوق اإلنساااان ي   ر(160)، و ةق اااذ املوااااريع الضمالقااا القانون ااا 
 ر(116)وواع  قلح مماال إولومرب ا 

ي مةطقا  اقا ط اهلااوئ خاال   11 300وأ او القريح القطري أبن عدو املورويأل  ااق  -103
موااارو خاااال  القااارت   9 500حالااا  نااازوح  ااااع   إةااار ماااأل  55، وأبنااا  ُساااجل  2016عاااا  

ي املاا   57، وهو ما ةةي  ايو  نسربتها 2017بني إانون الةا /يةاير وأيلو /سربتم  ما املمتد  
 ر(216)2016ي عدو حاالل الةزوح اجلماع  ابملقارن  مع عا  

 ةدميو اجلنسية -6 
أاةاا  مقو اا   ا ماا  املتةااد  السااام   لواا ون الالجئااني علااى إولومرب ااا الن اامامها     -104

مااا  قوان ةهاااا املتضلقااا  تبواااأن خقااا  حااااالل انضااادا  اجلةسااا  ، وأو اااتها بوا 1961ا قاق ااا  عاااا  
والحما  املقو ا   الساام   لوا ون الالجئاني أن إولومرب اا ج   ادق ر    مع هذا اال قاق  ابجلةس

 ر(631)1954بضد على ا قاق   عا  
وأ اااااو القريااااح القطااااري أبن إولومرب ااااا ل ساااا  لااااديها قااااوانني وال  ل ااااال لتااااو م احلماياااا   -105

 جااااراتال وابسااااتةدا  لألشااا ا  عاااادة  اجلةساااا  ، وأو ااااها بو ااااع  وااااريع وطاااين حلمااااايته  
 ر(641)و ل ال لتةديد عدة  اجلةس   و  سم عمل    ة سه 
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