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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والثالثون
 ٢٠١٩أاير/مايو  ١٧-٦

 جتميع بشأن كوستاريكا  
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانتقرير   

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و 5/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا  قاااارير ه  اااا  ا ضاهااادا  
ن واثئااا امماات ا تذااد  صا  الهاال ، وهااو مقااد  ا  اا ي مااوج  واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماا

  قّ داً ابحلد امقهى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
  (٢) (١)اإلنسان

 ف ماااا يتضلاااا ابلتو ااا ا  صا  الهااال  الهااااور  عااان ارولااا  ال ان ااا  لالساااتضرال الااادوري -٢
علاى الوو وراوا االيت اااري  ٢٠١4رحبا  الاالجل راان بتهااديا روساتاري ا ا عاا  ، (3)الواامي

ا لذااا ابلض ااد الاادو  اصاااا ابحلقااوق االقتهاااوي  واالجتماع اا  وال قاف اا  والوو ورااوا االيت اااري 
 ر(4)ال فاق   حقوق الطفي ا تضلا إبجرات  قدمي البال ا 

هال  الهااور  عان ارولا  ال ان ا  مان االساتضرال الادوري وف ما يتضلا ابلتو  ا  صا  ال -3
علااااى  ٢٠١5ض  رناااا  القعااااات علااااى التم  اااا  الضنهااااري روسااااتاري ا ا عااااا   اااا ، (5)الوااااامي

ف  ا بضُد، وال س ما اال فاق   الدول ا  اً التهديا على  لك ا ضاهدا  الدول   اليت هي ل س  طرف
ساارهت، وا فاق اا  البلاادان اممري  اا    افذاا  ا ااع حلماياا  حقااوق ا ااع الضماااا ا  اااجرين وأفااراو أ

 ر(٦)أ  اا التم    والتضهب
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، أو   الل ن  ا ضن   ابلقعات على التم    ضد ا رأ  فرنساا نن  هادق ٢٠١٧وا عا   -4
 ر(٧)(١8٩بوأن الضماا ا ن ل ني )اال فاق   رقت  ٢٠١١على ا فاق   منظم  الضمي الدول   لضا  

موامول  اب  تاب اإلقل ماي ممري ااا الوساطى التاابع  فوضا   اممات ا تذااد  وروساتاري ا  -5
الساااام   حلقاااوق اإلنساااان )مفوضااا   حقاااوق اإلنساااان(ر وعملااا  مفوضااا   حقاااوق اإلنساااان ماااع  
روستاري ا على إنوات آل ا  للتوااور باني احل وما  والواضول ام ال  ، وقاّدم  ا سااعد  التقن ا  

اآلل ا  ا واةر  باني ا اسساا  ل باالت وا تابضا ، وإنواات ه  ا   من أجي حتق ا أمور  ومي  ض ي 
 ر(8)وائم   وارر  اجملتمع ا دين ا هذه الضمل  

وقاااااّدم  روساااااتاري ا مسااااااوا  سااااانوي  إ  مفوضااااا   حقاااااوق اإلنساااااان ياااااالا الفاااااة   -٦
 ر(٩)٢٠١٧-٢٠١4

 (١٠)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
علاى  ٢٠١5يا اممت ا تذد  القطاري ابلتضاديي ا اديي ا عاا  رّحب  الالجل ران وفر  -٧

 ر(١١)من الدستور لالعةاف ابلطابع ا تضدو امعراق وال قافا  للدول  ١ا او  
، أعرباا  الل ناا  ا ضن اا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلق ااا إةات  ق  ااد أنوااط  ٢٠١٦وا عااا   -8

اماا  الدول ا  حلقاوق اإلنساان، وعاد  ا ات اا الل ن  ا وةر  بني ا اسساا  لر اد و نف اذ االلت  
وحااف فريااا امماات ا تذااد  القطااري  ر (١٢)رااامال  اهل  اا  الدائماا  للتواااور مااع اجملتمااع ا اادين ا اات االً 

روسااااتاري ا علااااى  ض ياااا  هااااذه الل ناااا ، و قاااادمي التقااااارير ا ضّلقاااا  إ  ه  ااااا  مضاهاااادا  حقااااوق 
ا  ه  ا  ا ضاهدا  ب رل وضاع يطا  اإلنسان، وا عي ا استخدا  نظا  ر د  نف ذ  و  

 ر(١3)عمي  تابض  التو  ا 
وأو ا  ر (١4)علرى عمرم تبترم  ترظ ا  رام جلنة القضاء على التمييز العنصري وأالن   -٩

الل نا  ا ضن ا  إلقاوق اإلنساان روساتاري ا بعامان   ويااد م تاب أماني ا ظاام  اا يل ما  مان ا ااوارو 
 ر(١5)وات عمل  بفضال  ا ال   والبوري  وا اوي  م

قاانون إنواات اآلل ا   ٢٠١4ورّحب فريا اممت ا تذد  القطري بسن روستاري ا ا عا   -١٠
، وهي الوطن    نع التضذيب و مه من ضرول ا ضامل  أو الضقوب  القاس   أو الالإنسان   أو ا   ن 

 ر(١٦)آل   اتبض    تب أمني ا ظام

ات الدوليااة املتعلقااة  قااوق اإلنسااانع مااع مراناااة القااانون تنفيااا االلتااماا -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 (١٧)املساواة وندم التمييا -١ 

أعرباا  رنتااان ومفوضاا   امماات ا تذااد  السااام   لواااون الالج ااني عاان قلق ااا إةات عااد   -١١
م  ااا ، وأو ااات ا نن  سااارد ا اعتمااااو هاااذا   افذااا  الت  اااامالً اً قانون ااااً اماااتالو روساااتاري ا إطاااار 
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وأو ااا  رنااا  القعاااات علاااى التم  ااا  الضنهاااري روساااتاري ا بتضاااديي قانو اااا ارناااائي ر (١8)التواااريع
 ر(١٩)للضقوب اً موّدواً لتوديد الضقواب  على التم    الضنهري واعتباره ظرف

أجاي جمتماع مان  ٢٠٢5-٢٠١4ورّحب  الاالجل راان ابعتمااو الس اسا  الوطن ا  للفاة   -١٢
يااااان مااان الضنهااااري  والتم  ااا  الضنهااااري وراااره امجانااااب، وراااذا اعتماااااو يطااا  الضمااااي ا رافاااا هلااااا 

وحاااف فرياااا اممااات ا تذاااد  القطاااري روساااتاري ا علاااى  نف اااذ هاااذه ر (٢٠)٢٠١8-٢٠١5 للفاااة 
الس اسااا   مااان ياااالا  اااوفم ا اااوارو الالةمااا  لاااذلك، وحتدياااد ا سااااول ا  بوضاااو ، و ض يااا  موقااا  

ر  (٢١)الرائساي لواااون ام اخاا ا نذاادرين مان أ ااي أفريقاي، وإوماااس ا نظاور ارنساااين ا فاول
رمااا أو اا  رناا  القعااات علااى التم  اا  الضنهااري روسااتاري ا بوضااع باارام  عمااي مناسااب  لتنف ااذ 

 ر(٢٢)(٢٠٢4-٢٠١5الضقد الدو  للمنذدرين من أ ي أفريقي )
ق ا من  علاى الار ت مان ار اوو الايت  باذهلا  وأعرب  الل ن  ا ضن   إلقوق اإلنسان عن قل -١3

روساااتاري ا، يتوا اااي التم  ااا  اهل  لاااي ضاااد السااا ان ام ااال ني وا نذااادرين مااان أ اااي أفريقاااير 
إةات استمرار و ت ا  اجرين وملتمسي الل وت والالج اني، والتم  ا  ضاد اً وأعرب  عن قلق ا أيع
 ر(٢3)ام خاا صوي اإلعاق 

ابلقعات على التم    ضد ا رأ  ابلتادابم الايت اعتمادكا روساتاري ا،  وأقّر  الل ن  ا ضن   -١4
ل ااان أعربااا  عااان قلق اااا إةات اساااتمرار التنمااا   ارنسااااين التم  ااا ير وأو ااا  روساااتاري ا بوضاااع 
اساااةا       اااامل  ا هاااذا الهااادو، وبناااات قااادرا  وساااائ  اإلعاااال  اصا ااا  والضامااا  والهاااذف ني 

وأعرباا  ر (٢4)ماان  ااناد الاارأي ف مااا يتضلااا اب ساااوا  بااني ارنساانيوا ضلمااني والس اساا ني و اامهت 
الل ن  ا ضن   ابلقعات على التم    الضنهري عان قلق اا من نساات السا ان ام ال ني وا نذادرين 

 ر(٢5)متضدو  من التم    من أ ي أفريقي يواج ن أ  االً 
يضي الاذي ُأحارة ا م افذا  وسّل  فريا اممات ا تذاد  القطاري العاوت علاى التقاد  التوار  -١5

التم  ااا  ضاااد ا  ل اااا  وا  ل اااني وم ووجاااي ا  اااي ارنساااي وم اااايري اهلويااا  ارنساااان   وحااااملي  اااف  
ارنسااني وعلااى إنوااات منهااب ا فااول الرائسااي لواااون ا  ل ااني وم ووجااي ا  ااي ارنسااي وم ااايري 

حيتاجا   لمفول ونن ي وو  ااهلوي  ارنسان   وحاملي  ف  ارنسنير وأو ى نن ختهص م  ان   ل
 اام أناا  أعاارل عاان قلقا  إةات أعماااا التم  اا  الاايت اساات دف  ا  ل ااا  وا  ل ااني ر (٢٦)مان مااوارو بوااري 

وم ووجااي ا  ااي ارنسااي وم ااايري اهلوياا  ارنسااان   وحاااملي  ااف  ارنسااني يااالا احلملاا  االنتخاب اا  
 ر(٢٧)على هذا السلوواميم ، وحف الدول  على  نظ ت محال   وع   للقعات 

يساااام  اً ورّحااااب فريااااا امماااات ا تذااااد  القطااااري إب اااادار اا ماااا  االنتخاب اااا  الضل ااااا قاااارار  -١٦
بت  اام أئااائ ت ماان يااالا إجاارات إواري سااريعر وحااّف الساالط  التوااريض   علااى اً للمتذااولني جنساا 

ارنساااان    ا ا ناقواااا  بواااأن موااارود القاااانون ا تضلاااا ابالعاااةاف إلقاااوق اهلويااا اً ا عاااي قااادم
وا ساااوا  أمااا  القااانون، وأو ااى ابختاااص  اادابم  ساام  لي ااخاا بتضااديي ب ااا كت ا تضلقاا  بنااود 

 ر(٢8)ارنس ا الس ال  الرئ  
،  ااااّدو  اصباااام  ا سااااتقل  ا ضن اااا  بتمتااااع ربااااار الساااان  م ااااع حقااااوق ٢٠١٦وا عااااا   -١٧

إ  م افذاا  التم  اا  علااى أسااا  اإلنسااان علااى ضاارور  أن  عاااع  روسااتاري ا ج ووهااا الرام اا  
السن الذي ميس على وج  اصهوا بضض اجملتمضا  اال   واجملموعا  االالن   م اي رباار السان 

 ر(٢٩)ا نتمني إ  الس ان ام ل ني أو ا نذدرين من أ ي أفريقي أو  م احلاملني لواثئا هوي 
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 (3٠)التنمية والبيية واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
، أ ااااو ا قااارر اصااااا ا ضاااا  ساااأل  الت اماااا  حقاااوق اإلنساااان ا تضلقااا  ٢٠١4ا عاااا   -١8

ابلتمتع بب    آمن  ونظ ف  و ذ   ومستدام  ابلس ي الب  اي ا تم ا  ل وساتاري ار ب اد أنا ، أ اار 
بضاااض التذاااداي ،  اااا ف  اااا عاااد  وجاااوو نظااات حفااا  عت اااد  ا  إ  أن روساااتاري ا  واجااا  أيعااااً 

لبذرياا ، و هااري  ا  اااه الضاوماا  و مهااا ماان ا لااواث  ا ام ااار، واعتماااو قطاااد النقااي ا ناااطا ا
إ  أن روساااتاري ا  واجااا  ةايو  ا  وأ اااار أيعااااً ر (3١)بهاااور   اااب  رل ااا  علاااى الوقاااوو امحفاااوري

النواط اإلجرامي للمت رين اب خدرا  واله اوين  م ا ريص هلت ا مناطق ا اام   وا  مها 
 ر(3٢)، و دو على ضرور  أن  ضّ ة الدول  محايت ا ومراقبت ا هلذه ا ناطا ناطا احلساس  ب   اً من ا
وحااّف فريااا امماات ا تذااد  القطااري روسااتاري ا علااى اختاااص  اادابم لتواا  ع االسااتخدا   -١٩

ا سااتدا  للاانظت الب   اا  امرضاا   وم افذاا  التهااذر ووضااع حااد لااةوي امراضااي ولفقاادان التنااود 
 ر(33)يالب  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (34)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان نلى شخصه -١ 

على الر ت من ار وو اليت  بذهلا روستاري ا، أعرب  الل ن  ا ضن ا  إلقاوق اإلنساان عان  -٢٠
ات قلق ا إةات استمرار ار فااد مساتواي  االرتظاات و اروي ظاروف الضا ا ا أماارن االحت ااة وإة 

وأحااط فرياا ر (35)التقارير اليت  وم إ  االستخدا  ا فرط وا طوا لالحت اة السابا للمذارما 
نن  جيري  و  د الالجل وحدا  س ن   جدياد  ابعتمااو  ا   اامي اً اممت ا تذد  القطري علم

 ر(3٦)حلقوق اإلنسان، ورحب  باور  الدول   ضم ت هذه الت رب  على جممود نظا  الس ون
وح   الل ن  ا ضن   إلقوق ام خاا صوي اإلعاق  روستاري ا على ضمان أن  راقاب  -٢١

اآلل   الوطن    نع التضذيب ابستمرار ماسساا  الطاب النفساي وأن  تهادس السالطا  ا ختها  
 ر(3٧)للممارسا  اليت  ومي اإليداد القسري ا ا اسسا  على أسا  اإلعاق 

قعات على التم    ضد ا ارأ  ماع القلاا انتواار ظااهر  الضنا  والحظ  الل ن  ا ضن   ابل -٢٢
ارنساااين ضااد ا  ل ااا  وم ووجااا  ا  ااي ارنسااي وم ااايرا  اهلوياا  ارنسااان   وحااامال   اافا  
ارنسني، وأو   روساتاري ا ابختااص  ادابم  ناع ار  اال جارائت ال راه ا  ضادهن والتذق اا ف  اا 

 ر(38)ومقاضا  مر  ب  ا ومضاقبت ت

 إقامة العدلع مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون -٢ 
حااااّف فريااااا امماااات ا تذااااد  القطااااري روسااااتاري ا علااااى أن  ضااااا  علااااى سااااب ي امولوياااا   -٢3

 ٢٠١٦الواا اوس ا تضلقاا   اا اعت الفساااو وايااي ار اااة القعااائي وا قدماا  ا الفااة  بااني عااامي 
 ر(3٩)قعا  من أجي أوات وظائف ت ابستقالل  ، وأن  ض ة آل ا  انتخال ال٢٠١8و

والحظااا  رنااا  القعاااات علاااى التم  ااا  الضنهاااري التقاااّد  الاااذي أحرة ااا  روساااتاري ا  اااو  -٢4
اعتماو س اس  ماسس   بوأن و وا ام خاا ا نذدرين من أ اي أفريقاي إ  الضدالا  وإنواات 

و ا  روساتاري ا بتض يا  التادريب وأر (4٠)رن  فرع   لت سم و اوا الواضول ام ال   إ  الضدالا 
ا جماااا حقاااوق اإلنسااان والتفااااهت باااني ال قافااا  ا النظاااا  القعاااائي، وابحااةا  امساااال ب الااايت 
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اعتااااو  الواااضول ام ااال   اساااتخدام ا للمضاقبااا  علاااى ارااارائت الااايت ير  ب اااا أفراوهاااا، ماااا وامااا  
 ر(4١)متسق  مع حقوق اإلنسان ا ضةف هبا وول اً 

ل ناا  ا ضن ا  ابلقعااات علاى التم  اا  ضااد ا ارأ  مااع القلاا احلااواج  االقتهاااوي  والحظا  ال -٢5
اليت حتوا وون و وا ا رأ  إ  الضدالا ، وددوويا  الت ط ا  الايت  ت ذ اا م ا اب ا ضونا  القانون ا ، 
وضض  وعي النساات إلقاوق ن وبسابي االنتهااف ا تاحا  للمطالبا  هباا، والتنما   التم  ا ي الاذي 

لنسات اللوايت يلتمسن الضدال ، ونقص مضرفا  ا اوظفني ا  لفاني إبنفااص القاوانني إلقاوق يست دف ا
وأو اا  روسااتاري ا إبضاافات طااابع ماسسااي علااى اصاادما  القانون اا  الضاماا  وبتوساا ع ر (4٢)ا اارأ 

 ر(43)نطاق ا، وبتض ي  أنوط  بنات قدرا  النسات و وع ت ن
صوي اإلعاقااا  روساااتاري ا إبعااااو  النظااار ا  وأو ااا  الل نااا  ا ضن ااا  إلقاااوق ام اااخاا -٢٦

قواعاادها وإجراتاكااا اإلوارياا  والقعااائ   هباادف     ف ااا، ورفالاا  و ااوا ام ااخاا صوي اإلعاقاا  
 ر(44)إ  الضدال 

 (45)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
الضلات وال قافا  )ال ونسا و( أن روساتاري ا ال  لاك الحظ  منظما  اممات ا تذاد  للةب ا  و  -٢٧

للمضااايم الدول اا  وضاامان اً ضت ا علااى اعتماااو هااذا القااانون وفقاابوااأن حرياا  ا ضلومااا ، و اا  قااانو ً 
مان أهاداف التنم ا  ا ساتدام  بواأن رفالا  و اوا ارم ااور إ   ١٠-١٦إحاراة  قاد  بواأن ال ايا  

 ر(4٦)ا ضلوما  ومحاي  احلراي  امساس  
، ٢٠٠8وم  ساااااّ ي ال ونسااااا و حااااااال  لقتاااااي الهاااااذف ني ا روساااااتاري ا مناااااذ عاااااا   -٢8

 ر(4٧)بن د  ف  اررمي  عن التو ماً وأحاط  علم
وأو ااااى اصباااام ا سااااتقي ا ضااااا ابلب  اااا  روسااااتاري ا باااا ايو   ض ياااا  ج ووهااااا ال ماااان أجااااي  -٢٩

اإلنسااااان الب   اااا  التهاااادي للت دياااادا  وأعماااااا الضناااا  الاااايت  ساااات دف ا اااادافضني عاااان حقااااوق 
 نااع احلاااال  الاايت  اااوي إ   لااك ا وااارير واقااة  علااى روسااتاري ا النظاار اً فذسااب، وإ ااا أيعاا

بهااور  جاااو  ا إنوااات رناا ، أو ه  اا  مواااهب ،  عاات م لااني ماان طائفاا  ماان أ ااذال ا هاالذ ، 
الطريقاا   وُ  لَّاا  ابلنظاار ا حالاا  ا اادافضني عاان حقااوق اإلنسااان الب   اا  و قاادمي  و اا ا  بوااأن

 ر(48)ا  لى لتذسني محايت ت
ورااااّرر  الل ناااا  ا ضن اااا  إلقااااوق اإلنسااااان  ااااوا ل ا السااااابق  إةات اعتبااااار حاااااال  الاااا واس  -3٠

ال اااااالول  ي وحاااادها  اااااحل   وجااااب قااااانون روسااااتاري ا، من هااااذا الوضااااع ينطااااوي علااااى    اااا  
بدأ عد  التم  ا  ام خاا الذين ميارسون واي   أيرس، وح   روستاري ا على ضمان م ضد

 ر(4٩)بني امواين
وأعربااا  الل ناااا  ا ضن اااا  إلقااااوق ام اااخاا صوي اإلعاقاااا  عاااان أسااااف ا من روسااااتاري ا  -3١

 ر(5٠)حرم  ام خاا صوي اإلعاق  الذين أعلن  عد  أهل ت ت القانون   من احلا ا التهوي 
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 (5١)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
اري ا على ضمان ا وارو الالةما  لضماي التذاال  حف فريا اممت ا تذد  القطري روست -3٢

الااوطا   افذاا  كريااب ا  اااجرين واالاااار ابلبواار، وعلااى بنااات قاادرا  ا اسسااا  علااى  طب ااا 
 ر(5٢) اصس التديي احل ومي ف ما يتضلا برعاي  العذااي ومحايت ت

ل  ونواط  للتذق اا وأو   الل ن  ا ضن   إلقوق اإلنسان روستاري ا ابعتماو إجاراتا   اام -33
 ر(53)ا أعماا االاار ابلبور ومالحق  ا تورطني ف  ا وضمان مضاقب  ارنا  على النذو ا ناسب

ورحااااب فريااااا امماااات ا تذااااد  القطااااري بتنظاااا ت محااااال  إعالم اااا  للتوع اااا   رمياااا  االاااااار  -34
ذه اراارائت ابم ااخاا، وأو ااى  وا اال  الضمااي هبااذه االسااةا      و ساال   العااوت علااى  اال  هاا

 ر(54) رائت عو وطن   أيرس

 (55)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -٥ 
رّحب فريا اممت ا تذد  القطري بقرار إعالن عد  وستوري  حظر ال واس باني أ اخاا  -35

 ١8ماان نفااس اراانس، ل اان نبّاا  إ  قاارار اإلبقااات علااى هااذه القاعااد   اام الدسااتوري  ساااري   ااد  
 ر(5٦)ر إ ال  القانونا انتظااً   ر 

 احلقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 (5٧)احلق يف العمل ويف ظروف نمل نادلة ومواتية -١ 

، رحبااااا  الل نااااا  ا ضن ااااا  ابحلقاااااوق االقتهااااااوي  واالجتماع ااااا  وال قاف ااااا  ٢٠١٦ا عاااااا   -3٦
ون إ ااال  قااانون الضمااي ا وقااان ٢٠١4ابعتماااو االسااةا      الوطن اا  للضمالاا  واإلنتاااس ا عااا  

 ااام أن الل نااا   واااضر ابلقلاااا من البطالااا  والضمالااا  الناقهااا ، علاااى الااار ت مااان ر (58)٢٠١5عاااا  
ار اوو الايت  باذهلا الدولا  الطارف،  سا الن مضادال  مر فضا  و ااالران طالاماً مفرطااً علاى الوابال 

 نذااادرين مااان أ اااي والنساااات وام اااخاا صوي اإلعاقااا  وأفاااراو الواااضول ام ااال   وام اااخاا ا
رماا أعرباا  عان قلق ااا إةات امعاداو ال باام  ر  (5٩)أفريقاي وا  ااجرين وملتمسااي الل اوت والالج ااني

للاذين يضملاون ا االقتهاااو  ام ا انظت، وماان ع ال يتمتضاون ابحلمايا  الالةماا  الايت   فل اا قااوانني 
 ر(٦٠) ن  الضمي أو نظا  احلماي  االجتماع   أو الس اس  الوطن   للهذ  ا 

وأعربااا  الااااالجل رااااان عااان قلق ااااا إةات املفااااال مضاااادا مواااارر  ا اااارأ  ا سااااوق الضمااااي  -3٧
واساااااتمرار الفهاااااي ا  اااااا ا م اااااان الضماااااي واال سااااااد ال بااااام ا ف اااااو  امجاااااور باااااني الرجااااااا 

وح ّااا  رنااا  ياااوات منظمااا  الضماااي الدول ااا  ا ضن ااا  بتطب اااا اال فاق اااا  والتو ااا ا   ر (٦١)والنساااات
روستار ي ا علاى  ضاديي  واريض ا ل اي  اوة بوا ي راماي مبادأ ا سااوا  باني الرجااا والنساات ا 

 ر(٦٢)امجر عن الضمي صي الق م  ا تساوي 
وأو   الل ن  ا ضن   ابلقعات على التم    ضد ا رأ  روستاري ا ابعتماو  وريع إلوراس  -38

ساااوا  ا  قاساات ا ساااول ا  الوالدياا  بااني حااا إجاااة  امبااو  ا دفوعاا  امجاار ا القااانون و ض ياا  ا 
 ر(٦3)ا رأ  والرجي

وأو ااااا  الل نااااا  ا ضن اااااا  إلقاااااوق ام ااااااخاا صوي اإلعاقااااا  روسااااااتاري ا بتوااااا  ع عمالاااااا   -3٩
 ر(٦4)ام خاا صوي اإلعاق  ا القطاد اصاا ور د امت اا حهص الضاملني من ت ا القطاد الضا 
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ول اا  روسااتاري ا علااى موا اال   ض ياا  احلااوار مااع و ااّ ض  رناا  يااوات منظماا  الضمااي الد -4٠
النقااب  الضمال   هبدف اعتماو  دابم لتض ي  احلا ا ا فاوضا  ارماع ا  ا القطااد الضاا ،  اا ا 

(، وا فاق ا  ١5١)رقات  ١٩٧8صلك التهديا على ا فاق   عالقا  الضمي ا اصدم  الضام  لضاا  
 ر(٦5)(١54)رقت  ١٩8١ا فاوض  ارماع   لضا  

عاااان أسااااف ا من   اللجنررررة ا عنيررررة قتقرررر و اجتتصرررراالة ااجةتماعيررررة اال قا يررررةوأعرباااا   -4١
ماان الدسااتور والااذي ماان  ٦٠روسااتاري ا م  ساان بضااُد مواارود القااانون الرامااي إ   ضااديي ا اااو  

 ر(٦٦) أن  أن يل ي حظر  و  امجانب منا ب ق اوي  ا النقااب 
ا روساااتاري ا بعااامان أن   اااون ظاااروف عماااي الضمااااا ا نااا ل ني وأو ااا  الل نااا  نفسااا  -4٢

عاولاا  ومنهااف ، وإبنوااات آل ااا  فضالاا  للواا اوس ماان أجااي اإلبااالت عاان حاااال  إسااات  ا ضاملاا  
وأو   الل ن  ا ضن ا  ابلقعاات علاى التم  ا  ضاد ا ارأ  روساتاري ا بوضاع يطا  ر (٦٧)واالست الا

 ر(٦8)(١8٩)رقت  ٢٠١١أن الضماا ا ن ل ني لضا  لتنف ذ ا فاق   منظم  الضمي الدول   بو

 احلق يف الضمان االجتماني -٢ 
أو   اصبم  ا ستقل  ا ضن   ب بار السن احل وم  بوضع يط  عمي لتبس   إجراتا   -43

احلهوا على ا ضا ا  و قل ص احلدوو ال من   للذهاوا عل  اا، ووعا  إ  إل اات الضقباا  الايت 
لنا  من نظا  ا ضا ا  التقاعدي   م القائم  علاى اال اةارا ، بطارق من اا حتوا وون انتفاد ا

 ر(٦٩) بس   اإلجراتا  اإلواري  وا ساعد  ا ميت االستمارا  وا ستندا  ا طلوب 
وح   الل ن  ا ضن   ابحلقوق االقتهاوي  واالجتماع   وال قاف   روستاري ا على        -44

  ط اا   ااامل  للعاامان االجتماااعي، ومعاااعف  ج ووهااا الرام اا  إ   ج ووهااا الرام اا  إ  ضاامان
 ر(٧٠)وضع أرض ا  ون ا للذماي  االجتماع    ومي العما   االجتماع   امساس  

 (٧١)احلق يف مستوى معيشي مناسب -٣ 
أعرب  الل ن  ا ضن ا  ابحلقاوق االقتهااوي  واالجتماع ا  وال قاف ا  عان قلق اا من التادابم  -45
يت اختااااذكا روسااااتاري ا م   اااان فضالاااا   ااااا ي فااااي لتقلاااا ص مسااااتواي  الفقاااار والفقاااار ا اااادقع أو الاااا

التهاادي الر فاااد مسااتواي  عااد  ا ساااوا ر وأو اا  روسااتاري ا بعاامان أن حتتااوي االسااةا      
الوطن   للذد من الفقر على أهداف ددو ، وأن  ُنّفذ على  و يرر  علاى حقاوق اإلنساان، وأن 

و راف   لتنف ذها، وأن  و  االهتما  الواجب للفوارق والف وا  القائم  باني تتلا  ختهص موار 
 ر(٧٢)الف ا  االجتماع  

وأو ا  الل ناا  نفساا ا روسااتاري ا بعاامان  تااع اجمللااس االجتماااعي الرائسااي  ااا ي فااي  -4٦
ماع اا  ماان الساالط  والقاادر  علااى  نساا ا ج ااوو تتلاا  اهل  ااا  ا  لفاا  بتنف ااذ الس اسااا  االجت

 ر(٧3)ي في من ا وارو ا ال   والبوري  والتقن   موات عمل  بهور  فضال  و ا
روستاري ا ابعتماو اسةا       اامل  ل سا ان االجتمااعي  قاو  اً  وأو   الل ن  أيع -4٧

على حا ارم ع ا الس ن الالئا وبت لف  مضقولا ، و او  امولويا  الواجبا  لي اخاا والف اا  
ا  ّمواا  ماان يض وااون ا ا سااتوطنا  الضوااوائ   أو ا ظااروف  اام مسااتقر  و اام موا  اا  ااروماا  و 

اً  وحتماا  ت ماان عمل ااا  اإليااالت القسااري، وحتااارل الفهااي واالسااتبضاو االجتماااعي، و تاا   مااوارو
 ر(٧4)للمساتل اً راف   وإطار 
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علاى ا اوارو اً ربم اً  والح  اصبم ا ستقي ا ضا ابلب    أن الطلب على ا  اه ميار  ض ط -48
وأ اار ر (٧5)ةالوا يفتقرون إ  ا رافاا الهاذ   ا الئما  ا ائ   وأن الضديد من مواطا روستاري ا ما

عااارل موااارود قاااانون بواااأن اإلوار  ا ت املااا  اً فرياااا اممااات ا تذاااد  القطاااري إ  أنااا  جياااري حال ااا
اركاا بهاور  مساتدام  و اوافر مرافاا للم اه على الو ان، وحّف الدولا  علاى ضامان  اوافر ا  ااه وإو

اإل ذا  لل م ع، وعلى ا عي ا  نف ذ اإلجراتا  ا قةح  ا إطار الس اس  الوطن   لتهري  
 ر(٧٦)ا  اه الضاوم 

 (٧٧)احلق يف الصحة -٤ 
الحظاا  اصباام  ا سااتقل  ا ضن اا  ب باااار الساان أن متوساا  الضماار ا توقااع ا روساااتاري ا  -4٩
 ر(٧8)وهو من بني أعلى متوسطا  الضمر ا أمري ا الال  ن  سن ،  ٧٩يبلغ 
عاان قلق ااا إةات طااوا  اللجنررة ا عنيررة قتقرر و اجتتصرراالة ااجةتماعيررة اال قا يررةوأعرباا   -5٠

أوقاااا  االنتظاااار للذهاااوا علاااى يااادما  الرعايااا  الهاااذ  ، وصا ااا  يااادما  الرعايااا  الهاااذ   
وجوو أيهائ ني طب ني والبن   التذت   وا ضادا  ا ناساب  ا امول  ، وهو ما يض س ج ئ اً إ  عد  

 ر(٧٩)بضض مرافا الرعاي  الهذ   وإ  عد  وجوو نظا  مضلوما  موّحد
وأو اى فرياا ر (8٠)وأعرب  الل نا  نفسا ا عان قلق اا إةات ار فااد مضادال  احلماي ا ب ار -5١

عرضا ا مان وساائي مناع احلماي وبعامان  اممت ا تذد  القطري روستاري ا ابمت اا الت ام ا ب ايو 
 ر(8١)الو وا الوامي إ  اصدما  الهذ   ارنس   واإلجناب   ا إطار منظور متضدو ال قافا 

وأعربااا  الاااالجل راااان عااان قلق اااا منااا  ال ُيسااام  ابإلج اااال إال ا حااااا وجاااوو يطااار  -5٢
 معامون، حايف ا هاذه جس ت على ح اا  ا ارأ  احلاماي أو  اذت ا، ومن الو اوا إ  اإلجارات  ام

احلاال ، بسبب عد  وجوو برو وروال  حتّدو ميف ينب ي إجراؤهر وأو   هذه الل ان روساتاري ا 
نن ا ااا   وجااااب القااااانون اإلج ااااال ا حاااااال  اال تهااااال أو ساااافا  ااااااار  أو إ اااااب  ارنااااني 

مااااو برو وراااوا بتواااوها  يطااام ، ونن  ل اااي ارميااا  ا ا اااع احلااااال  اميااارس، ونن  ض اااي ابعت
 ر(8٢)يعمن إم ان   اإلج ال ا حاا وجوو يطر على ح ا  ا رأ  احلامي أو  ذت ا

 ٢٠١٦ لضاا  S-39616ورّحب فريا اممات ا تذاد  القطاري ابعتمااو ا رساو  التنف اذي رقات  -53
ونقاي ا عا  ، وحاف الدولا  علاى ضامان  نف اذ  اإليهال امنباويالذي جي   استخدا  أسلول 

 ر(83) ا رسو 
وأو   الل ن  ا ضن ا  إلقاوق اإلنساان روساتاري ا ابختااص  ادابم دادو  للتوع ا  بفامو   -54

نقص ا ناع  البوري /اإليدة ب    م افذ  التذ   ضد ام خاا ا هابني بفامو  نقاص ا ناعا  
 البوري /اإليدة، وبت     ار اوو الرام ا  إ  ضامان حهاوا ام اخاا ا هاابني بفامو  نقاص
ا ناعا  البواري /اإليدة، وال سا ما ام اخاا ااارومني مان حاريت ت، وا  ل اا  وا  ل اني وم ووجااي 
ا  ي ارنسي وم ايري اهلوي  ارنسان   وحاملي  فا  ارنسني، وا  اجرين  م النظام ني، على 

 ر(84)الرعاي  الهذ   والضالس الطيب على قد  ا ساوا  مع  مهت
  ا ضن اا  إلقااوق ام ااخاا صوي اإلعاقاا  عاان قلق ااا إةات التقااد  الطف اا  وأعرباا  الل ناا -55

رماااا ر  (85)علاااى الرعايااا  الهاااذ   راااامالً    اااو ضااامان حهاااوا ام اااخاا صوي اإلعاقااا  حهاااوالً 
 ر(8٦)أعرب  عن قلق ا البالغ إةات إجبار النسات والفت ا  صوا  اإلعاق  على اصعود للتضق ت
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ن   ب بار السن ابر اوو الايت  باذهلا روساتاري ا إلنواات  اب   وأقّر  اصبم  ا ستقل  ا ض -5٦
رعاياا  ربااار الساان، ول ن ااا أو اا  بتوساا ع ا ساااعد  ا ن ل اا  واصاادما  الطب اا  ا ن ل اا  ماان أجااي 

 ر(8٧) قدمي مساعد   امل 

 (88)احلق يف التعليم -٥ 
 ت واب بااااورا  ابإلطاااار التواااريضي ل وساااتاري ا ا جمااااا التضلااااً أحاطااا  ال ونسااا و علمااا -5٧

ر (8٩)التوااااريض   والس اسااااا    ا تخااااذ  ا هااااذا اجملاااااا منااااذ االسااااتضرال الاااادوري الوااااامي السااااابا
ض  ال ونس و روستاري ا على ضمان  وافر التضلا ت قباي االبتادائي ليطفااا الاذين يض واون و  

سااا  ا ظاااروف اجتماع ااا  واقتهااااوي   ااام مالئمااا ، وعلاااى احلاااد مااان مضااادال  التوقااا  عااان الدرا
لعااامان  ٢١٦٠والرسااول ا التضلاا ت ال اااانوي، بطاارق من ااا  ضاااديي قااانون التضلاا ت امساساااي رقاات 

 اااوفم التضلااا ت ال اااانوي اإلل اماااي، وحتساااني نوع ااا  ه اراااي التضلااا ت ال اااانوي امساسااا   والتدريسااا  ، 
 ر(٩٠)س ما ا ا ناطا الريف   والنائ   وال
ي  واالجتماع اااا  وال قاف اااا  عاااان قلق ااااا من فاااارا وأعرباااا  الل ناااا  ا ضن اااا  ابحلقااااوق االقتهاااااو -58

احلهاااوا علاااى التضلااا ت الضاااا   ظاااي دااادوو ، وال سااا ما ابلنساااب  للطاااالل ا نتماااني إ  الف اااا  اارومااا  
 ر(٩١)وا  مو ، وأو   روستاري ا ابختاص ا ع التدابم الالةم  العتماو التضل ت الضا  اجملاين  درجي اً 

اري ا على القعات على التم    اهل  لي الذي يست دف أفراو ض  ال ونس و روست ّ و  -5٩
الوضول ام ل   وام خاا ا نذدرين مان أ اي أفريقاي، وام اخاا ا هاابني بفامو  نقاص 
ا ناع  البوري  أو اإليادة، وم اايري اهلويا  ارنساان  ، وا  ااجرين، وملتمساي الل اوت، والالج اني، 

 ر(٩٢)وعلى إةال  أي عائا حيوا وون و وهلت إل   ف ما يتضلا بو وهلت إ  التضل ت،
والحا  فرياا امماات ا تذاد  القطااري أن النظاا  الفرعااي لتضلا ت الوااضول ام ال   يعاامن  -٦٠

احلااا ا التضلاا ت مفااراو هااذه الوااضول ل اان  ضةياا  ال اارا  ف مااا يتضلااا ابحلعااور ا درسااي وإرماااا 
 ر(٩3)الدراس  والتذه ي الدراسي و  افا الفرا

وأو اا  الل ناا  ا ضن اا  ابلقعااات علاااى التم  اا  الضنهااري روسااتاري ا  عاااعف  ج ووهاااا  -٦١
للتأرااد ماان أن النظااا  التضل مااي الااوطا عاا ة الااوعي وا ضرفاا  ال املاا  اب مارسااا  ال قاف اا  ا م اا   
للساااا ان ا نذاااادرين ماااان أ ااااي أفريقااااي والساااا ان ام اااال ني و ساااااوت ا ا اترياااا  روساااااتاري ا 

 ر(4٩)والقافت ا
وهنااااأ فريااااا امماااات ا تذااااد  القطااااري روسااااتاري ا علااااى اختاصهااااا  اااادابم  وااااريض   وإوارياااا   -٦٢

 ر(٩5)  افذ  التذرش وأو ى بوضع اسةا    ا  وقائ    ومي الوالدين واجملتمع
ووّجاا  فريااا امماات ا تذااد  القطااري االنتباااه إ  أناا  يتوا ااي  طب ااا ا ن   ااا  التضل م اا   -٦3

طريقاا  تتلفاا  علااى الطلباا  ماان صوي اإلعاقاا ر وأقاار بتطب ااا ا رسااو  التنف ااذي الرامااي  اام الوااامل  ب
إ  إنوات نظا   ضل مي وطا  امي وا ا تناوا، وحف روستاري ا على موا ل   طب ق  وضمان 

 ر(٩٦) وفم ا   ان   الالةم  إلاتح   ضل ت ج د هلذه الف   الس ان  



A/HRC/WG.6/33/CRI/2 

GE.19-03566 10 

 ت حمددةحقوق أشخاص حمددين أو فيا -دال 
 (٩٧)النساء -١ 

رّحااب فريااا امماات ا تذااد  القطااري ابلتقااّد  اااارة ف مااا يتضلااا بتم  ااي النسااات ا اجمللااس  -٦4
التوريضي والسلط  التنف ذي ، وأو ى ابختاص  دابم  رمي إ  ضمان الت اافا ارنسااين ا ا واارر  

 ر(٩8)س ما احل وما  اال   الس اس   ا ا ع ا اسسا ، وال
ورّحباا  الل ناا  ا ضن اا  ابلقعااات علااى التم  اا  ضااد ا اارأ  بةق اا  الرئ ساا  التنف ذياا  للمض ااد  -٦5

الاااوطا للمااارأ  إ  ر بااا  وةيااار  م لفااا  بوضاااع ا ااارأ ، واعةفااا  ابلتقاااّد  ااااارة ف ماااا يتضلاااا بتطب اااا 
 يا  الواب   وأو ا  روساتاري ا بتضر (٩٩)الس اس  الوطن   لتذق ا ا سااوا  والت اافا باني ارنساني

 ر(١٠٠)الوطن   لوحد  الواون ارنسان  ، ورذا ا  ا ب البلدي  لواون ا رأ 
وأو اا  الل ناا  نفساا ا ابعتماااو  اادابم يا اا  ماقتاا  علااى الهااض د االااي  ضاراا  أ اا اا  -٦٦

التم  اا  ا تقاطضاا  الااايت  ساات دف نساااات الوااضول ام اال  ، والنساااات ا نذاادرا  مااان أ ااي أفريقاااي، 
 ر(١٠١)ا ، والالج ا ، وملتمسا  الل وت، وراب  امسر ا ض و  ، والنسات صوا  اإلعاق وا  اجر 

وأعرب  الل ن  عن قلق ا إةات عد  وجوو آل ا  قانون    ضةف ابم وا  م ا لموس ،  -٦٧
م اااي االساااتذقاقا  ا تهااال  ابلضماااي، م ااارال  وةياااع امماااالو عناااد الطاااالق، وإةات عاااد  رفايااا  

رماا أعربا  عان قلق اا إةات عاد  محايا  ر  (١٠٢)انون   ا تاح  للنسات ا إجراتا  الطاالقا ضون  الق
 ر(١٠3)ا رأ   ا ي في ا حاال  االقةان إل ت الواقع،  ا ا صلك حاال  االنفهاا

وأعربااا  الل نااا  ا ضن اااا  إلقاااوق اإلنسااااان عااان قلق ااااا من ظااااهر  الضناااا  ضاااد ا اااارأ  ا   -٦8
لااك الضناا  امسااري وقتااي اإل جل،  ظااي منتواار  علااى نطاااق واسااع، علااى روسااتاري ا،  ااا ا ص

الااار ت مااان وجااااوو إطاااار  واااريضي ا هااااذا السااا اقر رمااااا أعربااا  عااان قلق ااااا إةات املفاااال عاااادو 
ر (١٠4)اإلوا   الهااااور  ا سااا اق أفضااااا الضنااا  هاااذه وعاااد  رفايااا  ا الجااا  ا تاحااا  للعاااذااي

الل نا  الرف ضا  ا ساتوس ا  لفا  بعامان احاةا  قاانون ورّحب فريا اممت ا تذاد  القطاري إبنواات 
ارمي الضن  ضاد ا ارأ ، وحاّف الدولا  علاى معااعف  ج ووهاا مان أجاي التهادي لا ايو  حااال  

 ر(١٠5)قتي اإل جل
وأعرباااا  الل ناااا  ا ضن اااا  ابلقعااااات علااااى التم  اااا  ضااااد ا اااارأ  عاااان قلق ااااا إةات الضاااادو ال باااام  -٦٩

تضلاااا بتضااارل النساااات للتذاااارش ارنساااي ا امماااارن ووساااائي النقااااي للذااااال  ا بلاااغ عن اااا ف مااااا ي
و  ع فريا اممت ا تذاد  القطاري علاى وضاع الها    الن ائ ا  للوو وراوا اهلااوف إ  ر (١٠٦)الضام 

 ر(١٠٧)التهدي حلاال  التذرش ا اممارن الضام  ووعت القانون ا قة  على السلط  التوريض  

 (١٠8)األطفال -٢ 
او  مفوضااا    ااااون الالج اااني  اااا اختذ ااا  روساااتاري ا مااان يطاااوا  إجياب ااا   ضارااا  أ ااا -٧٠

مسااأل   ساا  ي موال ااد الساا ان ام اال ني وامطفاااا ا ولااووين ا روسااتاري ا ماان والاادين بنم ااني 
وأو ا  ر (١٠٩)ون  ارا ويني، بطرق من ا   سم إجراتا  التسا  ي ا تاأير وإ ادار واثئاا اهلويا 

إلقاااوق اإلنسااااان روساااتاري ا  وا ااال  ج ووهاااا لعاااامان  سااا  ي ا اااع امطفاااااا الل نااا  ا ضن ااا  
 ر(١١٠)ا ولووين على أراض  ا وحهوهلت على   اوا  م الو رئ  



A/HRC/WG.6/33/CRI/2 

11 GE.19-03566 

وأعرباا  الل ناا  ا ضن اا  ابحلقااوق االقتهاااوي  واالجتماع اا  وال قاف اا  عاان  قااديرها لل  ااوو  -٧١
مااان االسااات الا االقتهااااوي وا اااع أ ااا اا الااايت  باااذهلا روساااتاري ا حلمايااا  امطفااااا وا اااراهقني 

الضنااا ر  ااام أ اااا أعربااا  عااان قلق اااا إةات وروو مضلوماااا   تذااادجل عااان عماااي امطفااااا و ضااارل 
الضديد من ت للضن  البدين والنفسي،  ا ا صلك وايي امسر ر وح   روستاري ا علاى موا ال  

ر اد ظااهر  عماي امطفااا، اختاص  دابم فضالا    افذا  عماي امطفااا بسابي من اا  ض يا  آل اا  
وحف فريا اممت ر (١١١)وةايو  وعت امسر الفقم  ل ي مي ن ا االحتفات نطفاهلا ا نظا  التضل ت

ا تذااد  القطااري علااى اعتماااو اسااةا      منّسااق   واامي احل ومااا  اال اا ، وعلااى ضاامان  ااوفم 
ا ا  اااافوف امطفاااااا ساااا م ا   ان اااا  الالةماااا  للقعااااات علااااى أسااااوأ أ اااا اا عمااااي امطفاااااا، وال

 ر(١١٢)ا  اجرين وأطفاا الوضول ام ل  
ابر ااااوو ا بذولاااا  لتذسااااني نظااااا  قعااااات اً وأحاطاااا  الل ناااا  ا ضن اااا  إلقااااوق اإلنسااااان علماااا -٧٢

امحداجل، ل ن أعرب  عن قلق ا إةات عد  اختاص  ادابم فضالا  مجاي إعااو  إومااس امطفااا ا خاالفني 
 ر(١١3)فضاالً اً ص يطوا  لعمان  نف ذ برام  إعاو  التأه ي  نف ذللقانون، وأو   روستاري ا ابختا

ورّحب فريا اممت ا تذد  القطري ابعتماو قانون الضالقا   م ا تسااوي  وحاف الدولا   -٧3
 ر(١١4)على  نف ذه بهور  فضال 

 (١١5)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
ابعتمااااو  واااريضا  ا اً أحاطااا  الل نااا  ا ضن ااا  إلقاااوق ام اااخاا صوي اإلعاقااا  علمااا -٧4
 واتماااا   ضرياااا  ام ااااخاا صوي اإلعاقاااا  وإم ان اااا  الو ااااوا مااااع ا فاق اااا  حقااااوق  ٢٠١4 عااااا 

ر  ااام أ اااا أعربااا  عااان قلق اااا من روساااتاري ا  وا اااي اساااتخدا  (١١٦)ام اااخاا صوي اإلعاقااا 
مهااااااطلذا ن  ااااااام الئقااااااا  واةورائ ااااااا  ا أح ااااااا  قانون ااااااا   ااااااايف ل  اااااااار  إ  ام اااااااخاا صوي 

اً منتظمااً وأو   روستاري ا نن  نق  قانو ا االي،  اا ا صلاك الدساتور،  نق ذا ر(٧١١)اإلعاق 
 ر(8١١)ب    مواتمت  مع اال فاق  

وهنّااأ فريااا امماات ا تذااد  القطااري روسااتاري ا علااى اعتماوهااا آل اا   تابضاا  ا فاق اا  حقااوق  -٧5
الضماي وا واارر  الس اسا   ا جماال  من ب ن ا التضلا ت و اً ام خاا صوي اإلعاق  وإحراةها  قدم

والو وا إ  الفعات الضا ر  م أنّ  أ ار إ  طّير  نف ذ هذه اآلل   وعاد  إحاراة  قاّد  رااف ا 
 ر(٩١١)الو وا إ  اصدما 

وأو   الل ن  ا ضن   إلقوق ام خاا صوي اإلعاقا  روساتاري ا إبنواات آل اا  وائما   -٧٦
 ر(٢٠١)ق للتواور مع منظما  ام خاا صوي اإلعا

وح اا  الل ناا  نفساا ا روسااتاري ا علااى اعتماااو لااوائ  بوااأن إم ان اا  الو ااوا إ  الب  اا   -٧٧
ا اويا  ووسااائي النقااي وا ضلومااا  ووساائي اال هاااا، وعلااى  نف ااذ يطا ن بوااأن إم ان اا  الو ااوا 
  ااااااون صا  آجاااااااا داااااادو  وأهااااااداف قابلاااااا  للق ااااااا  و اااااانص علااااااى عقااااااواب  ا حالاااااا  عااااااد  

على حظر التم    على أسا  اإلعاق  و عمني  وريضاكا اً وح   روستاري ا أيعر (١١٢)االمت اا
 ر(٢١٢) راحً  مسأل  احلرمان من الة  با  الت سمي  ا ضقول  رأحد أ  اا هذا التم   

ورّحباا  الل ناا  ا ضن اا  ابحلقااوق االقتهاااوي  واالجتماع اا  وال قاف اا  ابعتماااو قااانون  ض ياا   -٧8
 ر(١٢3)٢٠١٦( ا عا  ٩3٧٩لي خاا صوي اإلعاق  )رقت االستقالا الذايت 
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 وح ّاا  الل ناا  ا ضن اا  إلقااوق ام ااخاا صوي اإلعاقاا  روسااتاري ا علااى أن  ضتمااد فااوراً  -٧٩
س اس  إل ات إيداد ام اخاا صوي اإلعاقا  ا ماسساا ، وأن  عاع س اسا  لتطاوير اصادما  

 ر(١٢4)جملتمعاجملتمض   ري مي ن إوماس ام خاا صوي اإلعاق  ا ا

 (١٢5)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
أعرب  الل ن  ا ضن   ابلقعات على التم    الضنهري عن قلق ا من اهل  ا  الايت أنواأكا  -8٠

الدولااا ، م اااي رابطاااا  التنم ااا  الواااامل  والل نااا  الوطن ااا  لوااااون الواااضول ام ااال  ، حلااا  داااي 
 ر(١٢٦)ا مع الدول ا اسسا  اصا   ابلوضول ام ل   ا عالقاك

سان  عارل  ٢٠ولف  فريا اممت ا تذد  القطري االنتباه إ  أن  يستمر منذ أر ار مان  -8١
مورود القانون للتنم   الذا    للوضول ام ل   على السالط  التواريض  ر وحاف روساتاري ا علاى 

لرام ا  إ  وضاع حتديف مورود القانون والتو  ع علاى مناقوات  ووعات مبااور  السالط  التنف ذيا  ا
 ر (١٢٧)٢٠٢4-٢٠١٩س اس  عام  لفائد  الوضول ام ل   للفة  

وأعرب  رنتان عن قلق ما إةات عد  احةا  روستاري ا ا توا اي حلاا الواضول ام ال    -8٢
ا التواور ا سبا لعامان احلهاوا علاى موافقت اا احلار  وا سابق  وا ساتنم  ف ماا يتضلاا بضمل اا  

ورّحب فريا اممت ا تذد  القطاري إبنواات روساتاري ا ر (١٢8)يت قد  االر ا حقوق ا نع القرار ال
آل اا  عاماا  للتواااور مااع الوااضول ام اال   وح  ااا علااى موا اال   طويرهااا ماان يااالا إنوااات وحااد  
 قن ااا  للتوااااور ماااع الواااضول ام ااال   و  ويااادها اب اااوارو الالةمااا ر  ااام أنااا  أ اااار إ  عاااد  وجاااوو 

 ر(١٢٩)للوضول ام ل   نن  وارو بل اكا اصا   اسةا       سم 
وأعرباااا  الااااالجل رااااان عاااان قلق ااااا من القااااانون يضااااةف ابمراضااااي التقل دياااا  للوااااضول  -83

ام ل  ،  م أن الضديد من هذه امراضي حيتل ا أ خاا مان  ام السا ان ام ال ني وم  ضماي 
يطم  على امراضير وأو   الل اان   الدول  ما ي في الستضاوكا،  ا أوس إ  اندالد ن اعا 

روساااااتاري ا ابختااااااص إجاااااراتا  إواريااااا  وقانون ااااا  حلمايااااا  حقاااااوق الواااااضول ام ااااال   ا أراضااااا  ا 
وأ اااار فرياااا اممااات ا تذاااد  القطاااري إ  أن عمل اااا  اساااتضاو  و رسااا ت امراضاااي ر (١3٠)التقل ديااا 

 ضارا  مساأل  اساتضاو  امراضاي،  اإلقل م    تقد  بب ت، وأو ى الدول  ابختاص اإلجراتا  الالةم 
 ر(١3١)س ما ا مقاطضيت بمي  ةيل دون وبوينو  آير  وال
وأعرب  رن  القعات على التم    الضنهاري عان قلق اا إةات حاا السا ان ا نذادرين مان  -84

 ر(١3٢)س ما ا ا نطق  الساحل   جنول البذر ال ارييب أ ي أفريقي ا امراضي، ال

 (١33)لالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا املهاجرون وا -٥ 
ةاا القلاااا يسااااور رنااا  القعاااات علاااى التم  ااا  الضنهاااري إةات الوضاااع اهلاااا للضمااااا  ماااا -85

ا  اااجرين، وصا اا  ا  اااجرون ماان الوااضول ام اال   الااذين يضملااون بهااور  ماقتاا  ا ماا ارد الاا  
 ر(١34)والنسات ا  اجرا  ا ستخدما  رضامال  ا ا ناةا

وأ ااااار  مفوضاااا   امماااات ا تذااااد  السااااام   لواااااون الالج ااااني إ  ار ااااوو الاااايت بااااذلت ا   -8٦
روساااتاري ا،  اااا ا صلاااك اعتمااااو س اسااا  عامااا  للقعاااات علاااى التم  ااا  الضنهاااري وم افذااا  راااره 
امجانااب، ل ن ااا الحظاا  أن اسااتمرار التم  اا  اهل  لااي ضااد الالج ااني و اامهت ماان ام ااخاا 

 ر(١35)ةاا يض ا إوماج ت ا اجملتمضا  اال   والرفاه ي  ا فوض   ماالذين  ومل ت وال
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، أعرب  منظوم  اممت ا تذد  ا روساتاري ا عان رفعا ا لالعتاداتا  ٢٠١8وا عا   -8٧
وا ظاهرا  التم   ي  وا ضاوي  ليجانب اليت س ل  ا أ ات تتلف  من سان يوس   ووع  إ  

اً  ااجرين والالج اني وحلقاوق اإلنساان ا وجبا  هلات وأن جياري البلاد حاوار أن ُ  في احلماي  ممان ا 
 ر(١3٦)ودةماً  وسلم اً  مفتوحاً 

ابلتقاد  الاذي أحرة ا    يا  واالجتماع ا  وال قاف ا اللجنرة ا عنيرة قتقر و اجتتصرااورحب   -88
اال  التاأير ا فارط روستاري ا بوأن إجرات االعةاف  رر  الالج ، ل ن ا قلق  إةات استمرار حا

وأو ا  ا فوضا   روساتاري ا بتاوفم ر (١3٧)ا مضار  طلبا  الل وت وإ دار الواثئا صا  الهل 
ا وارو ال اف   للسلطا  الوطن   ا ضن   ابلل وت لعمان أن  ضا  حااال  البا  ا مررا  الالجا  

وا الالج ااني علااى واثئااا ا الوقا  ا ناسااب، وبتضااديي التواريضا  واللااوائ  الوطن اا  لعاامان حها
 ر(١38)اهلوي  من يالا  قل ص أو إةال  الرسو  اإلواري  أو  مها من الرسو 

 ندميو اجلنسية -٦ 
أالناا  مفوضاا   حقااوق اإلنسااان علااى ار ااوو الاايت  بااذهلا روسااتاري ا ا سااب ي حتق ااا اهلاادف  -8٩

ائ ( حتدياااد وضاااع عااادميي ا تم اااي ا القعاااات علاااى يطااار انضااادا  ارنسااا   ا البلاااد، و لااا  سااان )لاااو 
 ر(١3٩)اليت ع ة  اإلطار القانوين حلماي  ام خاا عدميي ارنس   ٢٠١٦ارنس   ا عا  
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