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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 ثالثونوال امسةالدورة اخل
 2020الثاين/يناير  كانون  20-31

 غياانجتميع بشأن   
 نتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا  

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

 تقاااارير ه  اااا  اتضاهااادا  االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو  ي
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  اتتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد   ي  اا ي مااوج  

 تق داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2) (1)نساناإل
  اااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقا  ااا  ،  ااا ضل الل نااا  اتضن ااا  2015ي  -2

ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  علااى الت ااديح علااى اللوتوكااواب اتلةااح ابلضخلااد الاادو  اصااا  
ر ووعااال   اااا  أي ااااً يف  الندااار ي الت اااديح علاااى اتياق ااا  ال لااادان ا  ريق ااا  حلقاااوق (3)والثقا  ااا 
 ر(4)ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا   واللوتوكواب اإلضاي اتلةح هبا واتتضلح  اإلنسان

أبن ت ادق   ريح اصلات الضامي اتضين ابتنةادريأل ماأل أ اي أ ريقا ، أو ى 2018وي  -3
اتفاقيةةمناهاة ةةمنايب ةةريه نن ةةوبناةةانلةةأن ناع ااةةةمنانناي و اةةمنايواةةةيمنانناي    ةةا يمن   ااا  علااى

اللوتوكاااواب االات ااااري الثااااين اتلةاااح ابلضخلاااد الااادو  اصاااا  ابحلقاااوق اتدن ااا  ، وعلاااى اعهيهةةةمننا
 ر(5)والس اس  ، اهلاوف يف  يفلغات عقوب  اإلعدا 
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الت اديح    اا  علاى اترأ الل ن  اتضن   ابلق ات على التم    ضد ،   ضل 2019وي  -4
 ر(6)التم    ضد اترأ مج ع أ  ااب الق ات على  على اللوتوكواب االات اري اتلةح ابتياق  

وأو اال تنتااان أبن ت اادق   ااا  علااى االتياق اا  الدول اا  حلماياا  مج ااع ا  اا ا  مااأل  -5
 ر(7)االاتيات القسري

 ضماي الدول ا  بوا نمندم  ال اتياق  والحظ اليريح القطري أن   ا  مل ت دق بضد على  -6
، ر   أهنا أيد  تو    من ثق  عاأل الادور  الثان ا  (169)رق   1989الوضوب ا  ل   والق ل  ، 

 ر(9) (8)لالستضرال الدوري الوامي ابلق ا  بذلك
وأو ل تنتان، واليريح القطري، وميوض   ا م  اتتةد  السام   لوؤون الالج ني أبن  -7

بوااااا ن وضاااااع  1954عاااااا   اتياق ااااا ، و االتياق ااااا  اصا ااااا  بوضاااااع الالج ااااانيت ااااادق   اااااا  علاااااى 
 ر(10)1961لضا   االتياق   اتتضلق  خبيض حاال  انضدا  اتنس  ، و ا   ا  عدمي  اتنس  

، علااى عااد   اا وة وول اا  2019والحااظ اليريااح القطااري أن   ااا   اادقل، ي عااا   -8
 ر(11)تتضلح حبقوق الطيي أو ان مل يفل خلا

)ال ونسا و(   اا  علاى الت اديح  مندم  ا م  اتتةاد  للبب ا  والضلا  والثقا ا ل و  ض -9
، وموا ل  جخلووها لتقدمي تقاارير ونن ا  منتدما  ماأل اتياق   م ا ة  التم    ي جمااب التضل   على

 ر(12)أجي يفجرات مواورا  ووري  بو ن   وة ال ونس و اتتضلق  ابلتضل   وبوضع اتضايم
وااامول  أبنواااط  ميوضااا   ا مااا  اتتةاااد  الساااام   حلقاااوق اإلنساااان ي جن ااا ، و  اااا  م -10

وتسااتي د أي اااً مااأل ااادما  مستوااار ي جمااااب حقااوق اإلنسااان متواجااد ي اتنطقاا  يقااد  الاادع  
 ر(13)ابإلن ل  ي بلدان ال ارييب النانق   يف  أ رق  ا م  اتتةد  ي

 (14)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
  ماااااا يتضلااااااح ابلتو اااااا    ا  ال اااااال  اتن ثقاااااا  ماااااأل الاااااادور  الثان اااااا  لالسااااااتضرال الاااااادو   -11

)الل ناا   الل ناا  اتضن اا  حبماياا  حقااوق مج ااع الضمااااب اتخلاااجريأل وأ ااراو أسااره ، أعرباال (15)الوااامي
، عاااأل قلقخلاااا ماااأل أن تنااا  حقاااوق اإلنساااان، الااا  ُكل  يااال 2018اتضن اا  ابلضماااااب اتخلااااجريأل(، ي 

التق ااد ابل اا وة الدول اا  الاا  ان اامل يفل خلااا  سااني مااأل الدسااتور بر ااد -2120و  مبقت ااى اتااا
وأو ل ثالث تان   ا  أبن تست مي عمل ا  يفنواات الل نا  وص ا    ر(16)  ا ، مل تُيضَّي بضد

 ر(17)ي ي خلا مأل اتوارو اتال   وال وري  لتم  نخلا مأل يفجناز الوالي  اتنون  هبا ما
تنتاااان عاااأل االنواااغااب  ن   اااا  مل تت اااذ اصطاااوا  الالزمااا  إلنواااات مؤسسااا  وأعربااال  -12

ونن ا  حلقاوق اإلنساان و قااً للم ااوع اتتضلقاا  ابتؤسساا  الونن ا  لتض يا  واايا  حقاوق اإلنسااان 
 ر(18))م اوع ابريس(، وأو تا   ا  ابلتض  ي إبنوات اتؤسس 

 ر(19)ل   ونن   لإلبالغ واتتابض   ا  مل تنوئ بضد آيريح القطري أن والحظ ال -13
لألماا  اتتةااد  اً ، الحااظ باار مم ا ماا  اتتةااد  اإلفاااا  أن  ريااح ااالات  بضاا2017وي  -14

قا  ب اير  يف  ال لد، بناًت على نلا  ماأل ح وما    اا ، والا  يف  وجاوو توا اح واساع ي ا رات 
ح وساتوري وحار   اديد علاى بني اتخلا  الونن    اح   ات الة  بوا ن ضارور  يفجارات يف اال

 ر(20)أن ت ون هذه الضمل    امل  و يا   وتوارك  
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تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

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

يفزات التم  اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  عااأل القلااح الل ناا  اتضن اا  أعرباال  -15
الغ ان ني اتنةدريأل ماأل أ اي أ ريقا  والغ اان ني اتنةادريأل س ما ي س اق الضالق  بني  اإلثين، وال

 ، وح ااب انتوار التم    القاا  على أساس اتنس واإلعاقا  وات اي اتنسا  واهلويا مأل أ ي هندي
وأعربااال الل نااا  عاااأل االنواااغااب أي ااااً  ن قاااانون مناه ااا  التم  اااا   اتنساااان   واحلالااا  ال اااة  ر

 ر(22)ينط ح أساساً على قطاع الضمال  وال يومي مج ع أس اب التم    1997 لضا 
أبن تضتمااد   ااا  اطاا    ريااح اصاالات الضامااي اتضااين ابتنةاادريأل مااأل أ ااي أ ريقاا وأو ااى  -16

ت ا ة  التم  ا  وأن ُتوارة ي عمل ا  ت ام   اصطا  ك اا   ورابطاا  ادتماع اتادين  عمي ونن  
أبن ت اطلع   اا  أبنواط   ا   ثام ي  ر وأو اى أي ااً (23)نةدريأل ماأل أ اي أ ريقا للم اتمثل 
 ر(24)الضقد الدو  للمنةدريأل مأل أ ي أ ريق  يفنار
رأ  عااأل االنوااغااب يفزات اسااتمرار القوالاا  وأعرباال الل ناا  اتضن اا  مب ا ةاا  التم  اا  ضااد اتاا -17

النمط   التم   ي  القاام  علاى أسااس اتانس والناوع اتنسااين والتيااو   االجتماع ا  باني النساات 
وأو ل   ا  أبن تض ز بارامم التوع ا  ماأل  ر(25)والرجااب، ال  ُتدميخلا وسااط اإلعال  واإلعال  

 ر(26)أجي الق ات على القوال  النمط   التم   ي 
 علاى القااا  التم  ا  تناع وساتورها ماأل 149 اتااو    اا  تضاد اب أبن القطاري اليريح وأو ى -18

 مناه اا  قااانون تضااديي موااروع بوا ن اللتااان وااااي الالزماا  اتوااورا  وُاااري اتنساا  ات ااي أسااس
 ر(27)أساسخلما على التم    جيوز ال جديديأل س  ني اتنسان   واهلوي  اتنس  ات ي إلضا   التم   
القاانون  2018أبطلال ي عاا   حم م  الضداب ال اري   وأحاط اليريح القطري علماً أن  -19

ر (28)التم  اا ي الااذي اداار ارتاادات مالبااس اتاانس ا ااار والااذي يضااوو  ر اا  يف  عخلااد االسااتضمار
 باااااااني الااااااااذكور “ا  ضاااااااااب الياحوااااااا ”ب اااااااد أنااااااا  الحاااااااظ أن القاااااااانون اتنااااااااا  ال يااااااا ااب جيااااااار   

 ر(29)وأو ى أبن تلغ    ا  هذا القانون “اللواط”و

 (30)والبييةا واأل مال التجارية وحقوق اإلنسانالتنميةا  -2 
 ماأل كم ادأ  اتنساني باني اتسااوا  يفوراج اتارأ  ضاد التم  ا  مب ا ةا  اتضن ا  الل نا  الحدل -20

 وماعر 2040 أ اح -   اا  رؤيا : اص ارات التنم   اسبات     ضمأل القطاعا  بني اتوبك  ات اوع
 نطاقخلااا وتوسااع   ااا  ي والغاااز الاانيط اساات ال  أنوااط  توا ااي أن   مااأل القلااح عااأل أعرباال  لااك،

 الو ااااات علااااى قاااادر ا تقااااو ل أن مي ااااأل عوامااااي  لااااك عااااأل الناااااا  ال ربااااون أكساااا د  ين وان ضااااا  
 وكااوارث ب  اا  تاادهور مااأل تساا    تااا اتنسااني، بااني اتساااوا  وحتق ااح اتاارأ  بتم ااني اتتضلقاا  ابلت اما ااا
ر (31)ضاض  حالا  ي يضواأل الالاا  النسات س ما وال النسات، على اا  بو ي تؤثر مم ن  ن  ض  

 للةاد اسابات    الل ن  أبن تستضرل   اا  س اساا ا اتتضلقا  ابلطاقا  وتغام اتناا  وت اع  وأو ل
 النساااات وح اااا  اتنساااني باااني اتسااااوا  علاااى اتناااا  لتغااام السااال    ا  ر تراعااا  ال اااوارث خماااانر ماااأل

 ر(32)ال ةر سطح مستوى حتل تقع ال  اتنانح ي يضوأل الالا  النسات وخبا   وأسرهأل،
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (33)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

أن   اا  مل تُنوائ بضاد يرياح القطاري يف  لأ اار ، (34)  ما يتضلح ابلتو  ا   ا  ال ل  -21
 ر(35)مستقل  للتةق ح ي الو اوى اتتضلق  إبسات  است دا  السلط  مأل ق ي قوا  ا مأله    
أبن حتدار   اا  التنما ط   ريح اصلات الضامي اتضاين ابتنةادريأل ماأل أ اي أ ريقا وأو ى  -22

 ر(36)الضرق  مبوج  القانون وتنوئ آل   لتقدمي الو اوى مأل أجي الت دي للمو ي
مااااااأل ا  اااااا ا  اتساااااالوب  حااااااريتخل  كااااااانوا، ي  2 004والحااااااظ اليريااااااح القطااااااري أن  -23
   ااًر والحاظ أي ااً  1 179، حمت  يأل ي مخس  مرا ح تتساع جمتمضاً  الساتق ااب 2017 عا 

 رياح اصالات الضاماي ر وأكاد (37)حت از مل تتةسأل ابلنس   لأل  ا   وي اإلعاق أن ظروف اال
ضاارور ا الت اادي لالكتداااس ي الساا ون ومراكاا  االحت اااز  اتضااين ابتنةاادريأل مااأل أ ااي أ ريقاا 

علاااى سااا  ي ا ولويااا ر وأ ااااو أبنااا  ين غااا  اصاااا  جمموعااا  ماااأل التااادابم لتةساااني اهل اكاااي ا ساسااا   
 ر(38)   وضمان توا ح ظروف االحت از مع اتضايم الدول   الدن اوظروف الندا   ال ة

 (39)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
 ا سا اب   اا  تضااج أبنالل ن  اتضن   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا  ا   و لأ -24

 الوااؤون يفوار ، ال ساا ما ي ساا اق واتساااتل  واتوااارك  الواايا    تض ياا  منخلااا بساا ي لليساااو، اتذرياا 
 اليساااو ق اااي ي الضقااب ماأل اإل اال  ت ا ةا  اطااوا  الدولا  تت اذ أبن أي ااً  وأو ال الضاما  
و ا ضل الل نا    اا  أي ااً علاى  راليساو م ا ة  لقوانني ال ار  التط  ح نريح عأل  ضال  بطريق 

 ر(40)ال دو مأل اتندما  الدول   واإلقل م    ا  ال ل  ي هذا أن تلتمس اتساعد  التقن  
أن  الندااا  الق اااا  يضاااين   ريااح اصاالات الضامااي اتضاين ابتنةاادريأل مااأل أ ااي أ ريقا  وعلا  -25

س ما ي الطاور التمخل ادي وأن  التمتاع ابحلاح ي التمث اي القاانوين  مأل نواب اإلجراتا  اتيرط، وال
وحث   ا  بقو  على باذاب  را   ا  الذيأل يقدرون على حتمي ا تضابعاوً  ما يقت ر على 

جخلااوو إل ااالح ندامخلااا الق اااا  واصااا  اطااوا  ل يالاا  التمتااع ابحلااح ي حماكماا  عاولاا  وون 
 ر(41) ام ال وجوب ل 

الل ن  اتضن   مب ا ة  التم  ا  ضاد اتارأ  ابلا ايو  اتسا ل  ماؤاراً ي نسا    ث اي  ورح ل -26
اترأ  بني الق ا  وإبنوات حماك  ي مج اع مناانح ال لاد الضوار، كماا رح ال ابلادع  اتقاد  لتا مني 

ر واو ال   اا  أبن ص ا  اتاوارو ال ا  ا  (42)عمي ع ااوا  اتسااعد  القانون ا  ي أرباع مناانح
 ، وت يااي التوااغ ي اليضااااب تم ااع9و 7و 3و 1إلنوااات ع اااوا  للمساااعد  القانون اا  ي اتنااانح 

 ر(43)وتنوئ حماك  متنقل  ي اتنانح الداال  الض اوا  ي الدول  الطرف، 
وأو اال الل ناا  نيسااخلا أبن تضاا ز   ااا  باارامم التوع اا  حبقااوق اتاارأ  وبساا ي االنت اااف  -27

القااانوين اتتاحاا ، و لااك ابساات دا  لغااا  منخلااا اللغااا  الل اا ، لتواا  ع النسااات علااى االت ااااب 
  ر(44)تُنتخلاك حقوقخلأل ابلسلطا  ات ت   عندما
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ل الل ناا  اتضن اا  ابلضمااااب اتخلاااجريأل   ااا  أبن تت ااذ تاادابم لت ساام و ااواب مج ااع وأو اا -28
الضمااب اتخلاجريأل يف  الضدال ، مبا ي  لك يفزال  احلواج  اللغوي  ال   انضخل  ماأل ر اع الوا اوى ي 

 ر(45)حااب تضرضخل  العتداتا  أو انتخلاكا 

 (46)حلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية وا -٣ 
ل الل ناا  اتضن اا  ابلضمااااب اتخلاااجريأل   ااا  أبن ت يااي للضمااااب اتخلاااجريأل الغ ااان ني وأو اا -29

  ر(47)اتق مني ي اصارج ممارس  حقخل  ي اتوارك  اليضل   ي الوؤون الضام  وي الت ويل
والقاذف ي   ا   الثلا مأل القانون اتنااا  ت ان   113ال ونس و أن اتاو   والحدل -30

اتراا  و  ضل   ا  على  ط خلما ماأل قااما  اتاراا  حب اث ي ا ح اليضاالن موامولني ابلقاانون 
وحثل ال ونس و   ا  على أن تق    ندا  يف دار تاراا   ال اث  (48)اتدين و قاً للمضايم الدول  

للتةقاااح ماااأل أن الضمل اااا   ا  ال ااال   جملاااس يفوار  ه  ااا    اااا  لل اااث اإل اعااا  وتض اااني أع اااات
 ر(49)تستوي  رن  الويا    واالستقالاب

  اااا  أبن توا اااي الل نااا  اتضن ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقا  ااا   و ااالأو  -31
 ر(50)الضمي على توس ع نطاق النيا  يف  اإلنبنل ي اتنانح الداال   والريي  

 (51)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
الل ن  اتضن   مب ا ة  التم  ا  ضاد اتارأ  إبناالق اطا  عماي ونن ا  تناع االااار  رح ل -32

وبياااتح ب اال آماااأل ي جاااورج  ون  2020-2019اب  اا ا  والت ااادي هلااذه اتوااا ل  لليااب  
االنوااغااب مااأل توا ااي وماار قني للض ااور ل ااةااي االاااار اااارج جااورج  ونر ب ااد أهنااا أعرباال عااأل 

أنوط  االاار بنسات وبنا    ا ، وخبا   مأل اتنانح الداال   وادتمضا  الل   الا  تضا يف ي 
ااار  حالااا  ضاااض ، وماااأل أن   اااا  ماااا زالااال توااا ي بلاااداً م ااادراً ومق اااداً للنساااات وال ناااا  اتتَّ ا

النسات وال نا  ي ال غات، ر وأعربل الل ن  عأل القلح أي اً يفزات ارتياع مضدال  استغالاب (52)هبأل
 ر(53)س ما ي مواقع التضديأل واتنانح احلدووي  وال
  ا  ابلق ا  جبخلد منتد  تمع ب ا   م ني  عأل االااار اب  ا ا  الل ن   وأو ل -33

واساااتغالهل  ي ال غاااات  وبناااات قااادرا  اتساااؤولني اتضن اااني علاااى اللوتوكاااوال  اتراع ااا  لالعت اااارا  
تضااان  مااع ضااةااي االاااار  وتض ياا  ااادما  الاادع  ويفعاااو  الت ه ااي ويفعاااو  اإلوماااج اتنسااان   لل

اتقدماااا  للناااااجني مااااأل االاااااار  وتني ااااذ اااااال  ونن اااا  للتثق اااا  والتوع اااا ، مبااااا ي  لااااك بلغااااا  
الوااضوب ا  اال  ،   مااا يتضلااح مب ااانر االاااار ونابضاا  اإلجراماا   والتةق ااح ي احلاااال  ات لاا  

و وا باة اتسؤولني ي اليساو  وضمان مضاق   ا   ا  ال الضني ي اتراا  عنخلا بو ن اليسا
 ر(54)اتت ل  ابالاار بضقواب  تتناس  مع جسام  اترمي 

 احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -٥ 
ي اتاا  ماأل نساات   اا   27الل ن  اتضن   مب ا ة  التم    ضد اترأ  بقلح أن  الحدل -34

ر وأو ال (55)وأن القاانون جي ا  هاذه ال جياا  الا  تُضقااد إب ن ق ااا اً عاما 18ت وجأل ق ي ساأل 
سان  حاداً أول لساأل الا واج، وتاند  ااال  توع ا   اامل  لتغ ام اتواقا   18  ا  أبن تقار  ساأل 

 ر(56)ال  تور  ع زواج ا نيااب وت يي تس  ي كي ال جيا الثقا    



A/HRC/WG.6/35/GUY/2 

GE.19-19245 6 

، وهااااو 2014ابعتماااااو )تضااااديي( قااااانون )ممتل ااااا ( ا زواج ي عااااا   ورح اااال الل ناااا  -35
التضااديي الاااذي يااان  علاااى االعاااباف ابلقاااران الضااري وبنداااا    اااي اتمتل اااا  ي يفناااار كاااي ماااأل 

 ر(57)القران الضري وال واج
الل ن  أبن تو ع   اا  تقاسا  اتساؤول ا  اتن ل ا  والضاال ا  علاى قاد  اتسااوا   وأو ل -36
يفقرار ندا  يفجاز  ا بو  أو اإلجااز  الوالديا  اتوابك  بضاد الاوالو  النسات والرجااب، بس ي منخلا بني 

ر وأو اال أي اااً وتاو م ات يااد مااأل مرا ااح رعايا  ا نيااااب الاا  ت ااون سااخلل  اتناااب وأبسااضار مضقولاا 
ول أبن ت يي   ا  يف ح  ادما  الدع  لألمخلا  الضازاب ، بسا ي منخلاا يفبطاااب  ارط احلاد ا 

 ر(58)“لألمخلا  الضازاب ”لضدو ا نيااب مأل التضري  القانوين 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (59)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

إبقرار الضمي بنداا  احلاد  الل ن  اتضن   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا    رح ل -37
ا ول لألجور ي القطاع الضا ، ل نخلا أعربل عأل القلاح ماأل عاد  وجاوو حاد أول لألجاور علاى 

 ر(60)ال ض د الونين وأو ل   ا  إبقرار حد أول ونين
ياع مضدال  ال طال  على حناو  ام متناسا  وأعربل نيس الل ن  عأل االنوغااب يفزات ارت -38

ي  ااايوف الوااا اب والنساااات وا  ااا ا   وي اإلعاقااا  واهلناااوو ا ماااري  ني وا  ااا ا  الاااذيأل 
يض وااون ي اتنااانح الداال اا  وأو اال   ااا  أبن ت ااع تاادابم حماادو  اهلاادف، مبااا ي  لااك ندااا  

 ر(61)لضمي هلذه الي ا ح   وحوا    رابب الضمي، وحتدو يفناراً زمن اً ل ايو   ر  ا
 القاو  ي اتارأ  مواارك  نسا   ي الا ايو  اتارأ  ضاد التم  ا  مب ا ةا  اتضن ا  الل ن  والحدل -39

 إلضااايات اتاريااا  واتوااااورا  2017 ي اتااااا  ي 43.6 يف  2012 ي اتااااا  ي 35 ماااأل الضاملااا 
ر الندااام   اام القطاااع ي الضااامال  للنسااات االجتماااع  ال اامان اسااتةقاقا  علااى الرمساا  الطااابع
 و وا  ا  اال   الوااضوب نسااات وخبا اا  اتاارأ ،  ث ااي نقاا  يفزات االنوااغااب عااأل أعرباال  لااك، ومااع

 الندااام   اام القطاااع ي الضااامال  النسااات نساا   وارتياااع النا ااطني  الساا ان  اايوف ي اإلعاقاا ،
 وتوا ااااي الضمالاااا   ي وا  قااا ، الرأساااا  الاااوظ ي ، التم  اااا  واساااتمرار ا جاااار  ماااد وع  اااام والضماااي
 ر(62)اتنسني بني ا جور ي ال  م والتياو  الضمي  م ان ي اتنس  التةرش

التابضاا  تندماا  الضمااي  تناا  اصاالات اتضن اا  بتط  ااح االتياق ااا  والتو اا ا ، كاارر  2016وي  -40
ا جاور ( ماأل قاانون اتسااوا  ي 3)2مالحدتخلا بو ن ضرور  أن تضاد اب   اا  اتااو   الدول    ك د

أو عاأل  ضمايالنياس مساوا  الضمااب والضامال  ي ا جار عاأل ، الذي ين  على 1990لضا   19رق  
(، 100)رقاااااا   1951، اتياق اااااا  اتساااااااوا  ي ا جااااااورتضلاااااا  متوا قاااااااً مااااااع   ي ق ماااااا  متساااااااوي  عمااااااي
مسااااوا  الضماااااب  ، اللاااذيأل ين اااان علاااى1997لضاااا   26نون مناه ااا  التم  ااا  رقااا  ماااع قاااا تخلااااومواتم

 ر(63) ي ق م  متساوي  عأل عميوالضامال  ي ا جر 
 لر اد الضماي تيتا يف اادما  تضا ز أبن   اا  اتخلااجريأل ابلضمااب الل ن  اتضن   وأو ل -41

   خلاا والتةق اح ات عوم  ابالنتخلاكا  اتتضلق  الو اوى وتلق   ضال ، بطريق  اتن   الضمي ظروف
 ر(64)ومضاتتخلا
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أبن تنياذ   اا  س اساا    ريح اصلات الضامي اتضين ابتنةدريأل مأل أ ي أ ريقا  وأو ى -42
 ر(65)مناس   تنع التةرش اتنس  ي ب    الضمي ومالحق  اتسؤولني بو ي  ضااب

 الضمان االجتما ياحلق يف  -2 
أبن تت اذ   ااا  مج ااع  الل ناا  اتضن ا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع ا  والثقا  اا  أو ال -43

ني للةساب اصا  مومولني خبطا  التا مني اصطوا  ال روري  حىت ي ون مج ع اتوظيني والضامل
الونن ااا  وت اااون م اااال  االساااتةقاقا ، وخبا ااا  اساااتةقاقا  الوااا  وا  ومضا اااا  الوااا  وا  
وعاالو  ا نياااب، كا  اً ر كماا أو اتخلا أبن تاو ر احلمايا  االجتماع ا  للاذيأل ال يقادرون علاى و اع 

 ر(66)ستةقاقا  ال طال اال باكا  ي اط  الت مني الونن   وتندر ي وضع بر مم ال

 (67)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
عااأل القلااح يفزات ارتياااع  الل ناا  اتضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  أعرباال -44

نسااااا   ا  ااااا ا  الاااااذيأل يض واااااون ي  قااااار مااااادقع واالرتيااااااع الواااااديد ي مضااااادال  اليقااااار باااااني 
وخبا اا  ا مري  ااون اهلنااوو، وا  اا ا  الااذيأل  ا  اا ا  الااذيأل يض وااون ي اتنااانح الداال اا ،

يض واااون ي اتناااانح الريي ااا ، والوااا اب وا سااار الااا  تض لخلاااا امااارأ ، وأو ااال أبن ت ااااع    اااا  
 ر(68)جخلووها الست  ااب اليقر

وأعرباال الل ناا  نيساااخلا عااأل قلقخلااا لضاااد  وجااوو نداااا   ضااااب تمااع ال  اااا  ، مااا ااااواب وون  -45
وق ااس التقاد  الارز ي هاذا  احلقوق االقت اوي  واالجتماع ا  والثقا  ا  إلعماابيفجرات حتل ي موثوق 

 ر(69)ال دو، ووون   ا   س اسا   ضال  ي هذا ادااب
أبن تنوائ   اا   اناويح   ريح اصلات الضامي اتضين ابتنةدريأل مأل أ ي أ ريقا  وأو ى -46

 ر(70)أل صليوا عأل الرك الذي أ ريق  ياتنةدريأل مأل أ يففاا   خم    لتم ني 
عأل القلاح ماأل االرتيااع  الل ن  اتضن   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا    وأعربل -47

ويفزات تضارل ا  ا ا  الاذيأل ا ح اات الضواواا   ا  ا ا  الاذيأل يض واون ي عدو  اتستمر ي
 ،إبقاماا  هاذه ا ح اات   خلااااتناانح الاا  ال ُيسامح مطلقااً ي ، وال سا ما يقطناون ي تلاك ا ح ااات
ر (71)، و لك على الر   ماأل اتخلاوو ال ثام  ات ذولا  ماأل ح وما    اا لضمل ا  اإلاالت القسري

، بر جمااً للة اواب علاى سا أل الااح واخل ا  2018والحظ اليريح القطري أن   ا  أنلقل، ي 
 ر(72)لإلس ان اتستدا اتنانح الضمران   ي يفنار اتخلوو الرام   يف  وضع اطط 

يف  تالحاظ التقاد  ات اد الاذي  الل ن  اتضن   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا  ا و  -48
أحرزت    ا   وب تو م اتات ومرا ح ال رف ال ة  عموماً،  إهنا الت ااب توضر ابالنوغااب  ن 

لون يواجخلاون  اضواب  مجا  ي ا ا   ا  الذيأل يض وون ي اتنانح الداال   بوج  اص و  ال
الحاظ اليرياح و ر (73)للة واب على م اه الورب ات مون  ومرا ح ال رف ال اة  وال خلارابت أي ااً 

القطاااري أن   اااا  بااادأ  حتقاااح تقااادماً حناااو تاااو م ات ااااه النق ااا  ماااأل ااااالاب توسااا ع نطااااق التغط ااا  
ال ا ، وتني اذ بار مم بو    توزيع ات اه ومرا اح ال ارف ال اة  علاى الساواحي وي اتناانح الدا

 ر(74)لر د جوو  ات اه على ال ض د الونين
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 (75)احلق يف الصحة -٤ 
أبن ت ااااع    اااا   الل نااا  اتضن ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقا  ااا أو ااال  -49

ااادما  الرعاياا  ال ااة   ونوع تخلااا ويفم ان اا  احل ااواب عل خلااار وأو ااتخلا  جخلووهااا لتةسااني تااوا ر
ت وياد الرعاي  ال اة   وأن ت ياي أي اً أبن تضاج التياو  بني اتنانح ي احل واب على ادما  

واتناانح  الرعايا  ال اة   ي اتناانح الداال ا  ات اين اتخل َّ   لتقادميمج ع مراك  الرعاي  ال ة   أو 
 ر(76) ووي  ال روري  ومبخلن ني مدربني ومؤهلني ي جمااب الرعاي  ال ة  اب الريي  
ال لادان والحظ اليريح القطري أن   ا  توخلد أعلاى مضادال  احلماي باني اتراهقاا  ي  -50

ر ورح ااال الل نااا  اتضن ااا  مب ا ةااا  التم  ااا  ضاااد اتااارأ  ابعتمااااو (77)ن ل  يااا ال اري  ااا  النانقااا  ابإل
نسااا   واإلجناب ااا  ويفنواااات وور الساااتق ااب احلواماااي وابتخلاااوو الااا  ت اااذهلا   اااا  س اسااا  ال اااة  ات

ت ا ةا  انتوااار  اموس نقاا  اتناعا  ال وااري  ات تسا /اإليدزر  اام أهناا الحداال بقلاح الاانق  
حالا  و اا   229ي  ر  احل واب على ادما  تندا   ا سار ، وارتيااع مضادال  الو  اا  النياسا   )

 100 000حالااا  و اااا  ل اااي  26و حااا (، وارتيااااع مضاااداب و  اااا  الرضاااع )مولاااو  100 000ل اااي 
 ر(78)ح (، والو   الذي تتضرل ل  النسات ات ااب  ابليموس/اإليدز مولوو
  اا  أبن تضم ا  بر جمخلاا ل اة  ا   والطياي ي مج اع اتناانح الداال اا  الل نا   وأو ال -51

اتنساا   واإلجناب اا  واحلقااوق  ا  ال اال ، مبااا ي  لااك ي جمااااب ال ااة  اً وأن تُاادرج تاادري اً يفل ام اا
التاادري  علااى نرااااح وااادما  منااع احلمااي، ي باارامم التاادري  اتوجخلاا  يف  الضاااملني ي ادااالني 
ااي   ااا  بتوساا ع نطاااق ااادما  التول ااد وعااالج  ال ااة  واالجتماااع ر وأو اال أي اااً أبن تض   

 ماااأل أن مج اااع الاااوالوا  يوااارف عل خلاااا تتةقاااحأمااارال النساااات لتوااامي خمتلااا  أحناااات ال لاااد ك ماااا 
 ر(79)مأل أهداف التنم   اتستدام  7-3و 1-3موظيون  ة ون مخلر ، و قاً للغايتني 

ااا  رياااح اصااالات الضاماااي اتضاااين ابتنةااادريأل ماااأل أ اااي أ ريقااا  وحاااث -52 ي   اااا  علاااى أن تض  
ن   مب ا ة  التم    الل ن  اتضوأحانل  .(80)بوضع برامم  دف يف  احلد مأل مضدال  االنتةار

ضااد اتاارأ  علماااً ابلدراساا  االستق اااا   الاا  جيااري يفجنازهااا لتةديااد ا ساا اب اتذرياا  لالنتةاااار 
وأو ااال   اااا  أبن تساااتند يف  نتااااام هاااذه الدراسااا  لتض يااا  التااادابم الرام ااا  يف  النخلاااول ابحلالااا  

 ر(81)ال ة   للنسات وال نا 

 (82)احلق يف التعليم -٥ 
اذ  ماأل أجاي التةااق رح ل  -53 الل ن  اتضن   مب ا ة  التم  ا  ضاد اتارأ  ابلتادابم الا  اصن

ر (83)اتم ع ابتدرس ، ما مسح لغ ا  بتةق ح ت ا ؤ اتنسني ي التضل   االبتداا  والتضل   الثاانوي
 ر(84)ويوأو ل ال ونس و   ا  أبن تت ذ تدابم لتةسني مضداب التةاق ا نيااب ابلتضل   الثان

وأو اال ال ونساا و أبن توا ااي   ااا  جخلووهااا  ااوب التضلاا   ات ااد ي خمتلاا  مراحااي  -54
التضلا   وي مج ااع اتنااانح وأن حتس ااأل عمل اا  مجااع ال  ااا   بغ اا  تق اا   التقااد  الاارز ي يفنااار ندااا  

 ر(85)2018-2014التضل  ، وخبا   اط  قطاع التضل   لليب  
  اا  أبن تت اذ مج اع  حلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا الل ن  اتضن   ابوأو ل  -55

اصطااوا  ال ااروري  لاادع  لغااا  الوااضوب ا  اال   اتخلاادو  ابالنقاارال والا داا  عل خلااا، وتاادع  
 ر(86)يفوماج ثقا ا  الوضوب ا  ل   ي ندا  التضل  
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  ااا  علااى تنقاا ح اتناااهم   ريااح اصاالات الضامااي اتضااين ابتنةاادريأل مااأل أ ااي أ ريقاا  وحااث -56
الدراساا   ومااواو التاادريس اتت اال  هبااا ووضااع مناااهم ومااواو حتااب  التاااري  وتضاابف باا ، مبااا ي  لااك 

 توا  ع يف   ادف أن ين غا  الدراسا   اتنااهم أبن وأ ااور (87)االاار اب  ارق  عل ال ط ا نلس 
 ر(88)  ا  ي تض يف ال  اإلثن   ماعا ات خمتل  وثقا ا  تقال د واحبا  ا عراق بني الوائ 
الل نااا  اتضن ااا  مب ا ةااا  التم  ااا  ضاااد اتااارأ    اااا  أبن تيااارل مبوجااا  القاااانون  وأو ااال -57

اتنااهم الدراسا  ، ي مج اع مراحاي التضلا  ، تثق يااً  ااماًل ويراعا  الضمار ي جماااب ال ااة   ت امني
أي اااً أبن تضتمااد   ااا  س اسااً  تقااو  علااى عااد  وأو اال ر (89)اتنساا   واإلجناب اا  لل نااا  وال نااني

 ر(90)التسامح يفنالقاً يفزات أعمااب االعتدات والتةرش اتنس ني ي اتدارس
تني اااااذ الس اسااااا   2018والحاااااظ اليرياااااح القطاااااري أن وزار  البب ااااا  ي   اااااا  بااااادأ  ي  -58

الااوزار   حااظ أي اااً أن، ل ناا  الالونن اا  إلعاااو  يفوماااج ا مخلااا  اتراهقااا  ي ندااا  التضلاا   الرمساا 
أكد  على يفحلاق ا مخلا  اتراهقا  مبرا ح مأل ق  ي مدرس  كاارنغ  لالقت ااو اتنا   باداًل ماأل 

 ر(91)يفعاو  يفوماجخلأل ي مدارس التضل   الثانوي
وأو اال الل ناا  اتضن اا  ابلضمااااب اتخلاااجريأل   ااا  أبن ت يااي  نيااااب الضمااااب اتخلاااجريأل  -59

 ر(92)عأل وضع والديخل  مأل ح ث اهل ر  ن ي التضل  ، ب رف الندر

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

يفهنااا التاا ااب توااضر ابلقلااح  ن تضرياا   الل ناا  اتضن اا  ابلق ااات علااى التم  اا  ضااد اتاارأ قالاال  -60
وقااااااانون اتساااااااوا  ي احلقااااااوق  1997التم  اااااا  ي وسااااااتور   ااااااا  وي قااااااانون مناه اااااا  التم  اااااا  لضااااااا  

ماااأل االتياق ااا ر وكااارر   ك اااد تو ااا تخلا  2و 1ال يتياااح ماااع التضريااا  الاااوارو ي اتااااوتني  1990 لضاااا 
ضااد اتاارأ  يواامي ا  اا ااب اتتقانضاا  للتم  اا  السااابق  أبن تض ااي   ااا  ابعتماااو تضرياا   ااامي للتم  اا  

مااأل  1-5ات ا اار و اام ات ا اار ي ادااالني الضااا  واصااا ، علااى حنااو يتيااح، ي مجلاا  أمااور، مااع الغاياا  
 ر(94)أهداف التنم   اتستدام 

ورح اااال الل ناااا  نيسااااخلا جبخلااااوو الدولاااا  الطاااارف الرام اااا  يف  حتسااااني اإلنااااار اتؤسساااا   -61
  ي بتني ذ التدابم الالزم  للق ات علاى التم  ا  ضاد اتارأ  وتض يا  اتسااوا  والس اسايت هبدف التض

بااني اتنسااني، مبااا ي  لااك اعتماااو الس اساا  الونن اا  للمساااوا  بااني اتنسااني واإلوماااج ي ادتمااع 
 ر(96)ر وأو ى اليريح القطري أبن تض  ي   ا  بتني ذ هذه الس اس (95)2018 ي
  ا  أبن تو ر ات ياد ماأل اتاوارو ال واري   اتضن   ابلق ات على التم    ضد اترأ الل ن  وأو ل  -62

 والتقن   واتال   ات     ت ت  الوؤون اتنسان   وتنخلض ابصلا  اتت   ا  ي اتساااي اتنساان  
   ي  ااايوف اتاااوظيني لتم اااني ات تااا  ماااأل تنسااا ح اتخلاااوو بغ ااا  تض يااا  اتسااااوا  باااني اتنساااني وتضمااا

مندور اتساوا  بني اتنسني ي خمتل  الس اسا  احل وم   وا ااذ بانخلم يراعا  الضن ار اتنسااين ي 
ر وأو ى اليرياح القطاري   اا  أبن ص ا  اتاوارو اإلضاا    ال اروري  لتم اني تنا  اتارأ  (97)عمل   ات  ن 

 ر(98) اتنسنيواتساوا  بني اتنسني مأل تض ي  اتساوا  وتضم   مندور اتساوا  بني
 احل وما ، ي اتارأ   ث اي نسا   ابرتيااعالل ن  اتضن ا  ابلق اات علاى التم  ا  ضاد اتارأ   ورح ل -63
 النساات باني اتسااوا  حتق اح يف   ادف تادابم أي   ااب بقلاح الحدال ل نخلاار اتااا  ي 40 ت ل  ال 
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 اتتضلقاا  قوان نخلااا تضااد اب أبن   ااا  وأو االر (99)والس اساا   الضاماا  احل ااا  ي التمث ااي نساا   ي والرجااااب
ي اتنا ا  الا  ُتواغي  اتنساني ماأل مر اةني لتض ني الل  واحل   الوض  أ راو و ث ي ابالنت ااب 

 ر(100)ابالنت اب واعتماو ندا  ح   للنسات ي اتمض ا  التوريض   الونن   والل  
أن نساات   اا  ماأل أ اي   ريح اصلات الضامي اتضين ابتنةدريأل مأل أ اي أ ريقا  والحظ -64

  اا  بساا   الضاارق أ ريقاا   ال اااً مااا يضااانني مااأل انضاادا  اتساااوا  ويااواجخلأل أ اا ااًل متضاادو  مااأل التم
 ر(101)اللون أو نوع اتنس أو اتضتقدا  الدين   أو

ابتخلااوو الاا  بااذلتخلا   ااا ، ل نخلااا  الل ناا  اتضن اا  ابلق ااات علااى التم  اا  ضااد اتاارأ ورح اال  -65
تواااضر ابلقلااااح يفزات الاااا ايو  ي عاااادو الق اااااي اتتضلقاااا  ابلضناااا  القاااااا  علاااى أساااااس نااااوع اتاااانس، 

ر وأو ااال   اااا  أبن تقاااو  جبملااا  أماااور، منخلاااا زايو  اتاااوارو ال واااري  (102)4اتنطقااا  سااا ما ي  وال
والتقن اا  واتال اا  ات   اا  لل ناا  الونن اا  تراق اا  الضناا  اتناا   و رقاا  الضمااي الونن اا  تنااع الضناا  

وقانون منع اتراا   1996اتنس  بغ   تنس ح يفجراتا  تني ذ قانون م ا ة  الضن  اتن   لضا  
كمااا أو ااتخلا إبنوااات  ااروع خم  اا  و/أو ص اا    اابا     بواا ي  ضااااب 2010تنساا   لضااا  ا

زمن ااا  حمااادو  للندااار ي اتاااراا  اتنسااا   ي الااااك  ي اتناااانح الداال ااا   والتض  اااي بتني اااذ ح مااا  
اصادما  ا ساسا   ل اةااي الضنا  القااا  علاى أسااس ناوع اتانس  ويفنواات مراكا  يفياوات ومراكا  

 ر(103)ي حاال  ا زما  مأل أجي ال ةااي ي مج ع اتنانح لالست اب 

 (104)األطفال -2 
  ااااا  ابلسااااض  يف  حتق ااااح  ميوضاااا   ا ماااا  اتتةااااد  السااااام   لوااااؤون الالج اااانيأو اااال  -66

تساا  ي مج اااع اتوال اااد و اا ضل السااالطا  ات ت ااا  علاااى االسااتمرار ي تني اااذ اططخلاااا لت سااام 
 ر(105)لل   ال ض ي  وال  تض يف ي منانح  ا  تس  ي اتوال د ي  يوف ادتمضا  ا

يا ااب يطارح  والحظ اليريح القطري أن است دا  الضقوب  ال دن ا  ي اتادارس وي اتنا اب ال -67
  اااا  أبن حتدااار  اااراحً   الل نااا  اتضن ااا  ابلق اااات علاااى التم  ااا  ضاااد اتااارأ وأو ااال  ر(106)موااا الً 

 ر(107)الضقوب  ال دن   ي مج ع ا ماكأل
 أنياااب عاأل تتةادث ال  التقارير يفزات االنوغااب عأل اتخلاجريأل ابلضمااب اتضن   الل ن  وأعربل -68

 ر(108)اجتماع ني ومساعد  وع  مأل هل  يُقدَّ  ما كياي   وعد  الرك  عأل اتت ليني اتخلاجريأل
 ا ااام، الوااامي الاادوري االسااتضرال منااذ اعتمااد ،   ااا  أن القطااري اليريااح والحااظ -69

  لااك ي مبااا ا نيااااب، ااياا  لتض ياا  الضاماا  الس اسااا  مسااتوى وعلااى التوااريض   التغ ااما  بضااض
 ت ياااااد أبن   اااااا  وأو اااااىر 2019 ي اعُتماااااد  الااااا  ا نياااااااب عماااااي بوااااا ن الونن ااااا  الس اسااااا 

 االعتاادات تُادمي الا  ا ساسا   والثقا  ا  االقت اااوي  - االجتماع ا  للضواماي للت ادي االساتثمارا 
 ر(109)واستغالهل  ا نيااب على
قاااانون ق اااات ا حاااداث الاااذي  2018والحاااظ اليرياااح القطاااري أن   اااا  اعتماااد  ي  -70

والااااذي يرماااا  يف  تغ اااام ندااااا  ق ااااات ا حااااداث  1931يُلغاااا  قااااانون اتاااااحنني ا حااااداث لضااااا  
تواريأل ا واب/ قدر اتستطاع مأل ارمي ال غارر وأ ار أي اً يف  يفنوات حم م  لألنياااب ي  واحلد

 ر(110)و قاً للقانون اتذكور 2018أكتوبر 
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   اااايالل ناااا  اتضن اااا  ابحلقااااوق االقت اااااوي  واالجتماع اااا  والثقا  اااا  أبن  نااااع   ااااا   وأو اااال -71
 ر(111)أسري  ب    مأل الرومني لألنيااب ال ديل  للرعاي  متنوع  ا ارا  ويف ح  أسره  عأل ا نيااب

 (112)اإل اقةاألشخاص ذوو  -٣ 
أبن تت ااذ   ااا  مج ااع  الل ناا  اتضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا أو اال  -72

االقت ااااااوي  واالجتماع ااااا   التااااادابم ال اااااروري  ل ااااامان  تاااااع ا  ااااا ا   وي اإلعاقااااا  حبقاااااوقخل 
أي اااً أبن  ، وخبا اا  ي جماااال  الضمالاا  والرعاياا  ال ااة   والتضلاا  ، ووفااا    اا ر وأو االوالثقا  اا 

ت اع    ا  جخلووها لتو م البت  ا  الت سمي  اتضقول  لأل  ا   وي اإلعاق  تض ي اً لقادر   
 ر(113)على الو واب يف  ات اين واترا ح

بقلاااح أن النساااات وال ناااا   وا   الل نااا  اتضن ااا  ابلق اااات علاااى التم  ااا  ضاااد اتااارأ والحدااال  -73
 ر(114)اإلعاق  يتضرضأل    ااب متضدو  مأل التم   

توا ع الضا اب والتق  اد كوسا ل  را سا   لتاو م    اا  تواريضا  أن القطاري اليريح والحظ -74
اتااج يف  تنقا ح   1933اتتضلاح ابل اة  النيسا   لضاا   ا مار أبن وأ اور عالج ا مرال النيس  

مااااع أح اااا  اتياق اااا  حقاااوق ا  اااا ا   سااا ما مااااع مضاااايم حقااااوق اإلنساااان، والك ااام تواتمتااا  
 ر(115)اإلعاق   وي

 (116)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
عاأل القلاح يفزات الثغارا   الل ن  اتضن   ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا أعربل  -75

، مأل ح ث االعباف حبقوق الواضوب 2006ال  تضبي القانون اصا  اب مري  ني اهلنوو لضا  
ا  اااال  ، وخبا اااا  ا مري  ااااون اهلنااااوو، واايتخلااااار ومااااأل بااااني هااااذه الثغاااارا  مااااا يلاااا : )أ( عااااد  

دا  احلماياا  ال ا  اا   االعااباف اب ندماا  الضر  اا  حل اااز  ا راضاا  اصا اا  ابلوااضوب ا  اال   وانضاا
و)ب( عاااد  وجاااوو مضاااايم واضاااة  تقاااو  علاااى أساساااخلا يفجاااراتا  مااانح ساااندا  مل  ااا  ا رل 
لألمااري  ني اهلنااوو  و)ج( الق ااوو اتيروضاا  علااى جمتمضااا  الساا ان ا  اال ني   مااا يتضلااح إبوار  

الواضوب ا  ال    اتوارو اتوجاوو  ي ا قاال   التابضا  هلاا والاتة     خلاا  و)و( اايا  حقاوق أ اراو
اتت ل  اب راض ، وال س ما حقوق ا  راو  م احلااا يأل لساندا  مل  ا  أو الاذيأل ها  ي انتداار 

ر وأو ال الل نا  أبن تانقح   ااا  قاانون ا ماري  ني اهلناوو والقاوانني ا ااارى (117)احل اواب عل خلاا
وا قااااال   واتااااوارو  ا مااااري  ني اهلنااااوو اتتضلقاااا  اب راضاااا   ا  ال اااال  ل اااامان االعااااباف حبقااااوق

 ر(118)عالن ا م  اتتةد  بو ن حقوق الوضوب ا  ل  إل واايتخلا ابل امي و قاً 
نيسخلا ابحل واب على موا ق  ا مري  ني اهلناوو احلار  واتسا ق  واتساتنم  الل ن  وأو ل  -76

أبراضا خل  أو أقاال مخل    ما يتضلح ابعتماو أي توريضا  و/أو س اسا  و/أو مواريع  ا   ال  
ر وأ او اليريح القطري أبن   ا  بذلل جخلوواً إل راة ا  راو اتنتمني يف  السا ان (119)ومواروه 

ا  ل ني ي يفنار عمل ا   نع القرارا ، مبا ي  لك عأل نريح  ث لخل  ي عمل ا   نع القرار 
 ر(120)اتت ل  مبنح سندا  مل    ا رل على مج ع اتستواي 

عاااااأل القلاااااح  ن  الل نااااا  اتضن ااااا  ابحلقاااااوق االقت ااااااوي  واالجتماع ااااا  والثقا  ااااا أعربااااال و  -77
السلطا  ات ت ا  ال تقاو  ابلضادو ال ااي ماأل عمل اا  التيتا يف ل وا  أعماااب التضاديأل وقطاع 
ا  اا ار  اام القانون اا  ي اتنااانح الداال اا  و ن بضااض الاااك  أ اادر  أح اماااً تؤيااد أنوااط  

 ر(121)اب على اتوا ق  احلر  واتس ق  واتستنم  للم تمضا  اتت رر التضديأل وون احل و 
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 املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٥ 
 اتخلااجريأل، للضماااب منوا  بلاد تقل دايً  ه    ا  أن اتخلاجريأل ابلضمااب اتضن   الل ن  الحدل -78
 مااع والحداالر (122)اتخلاااجريأل للضمااااب ع ااور بلااد مت ايااد  ب ااور  وأ اا ةل مق ااد بلااد أي اااً  وهاا 

 لضااد  ا ساا  عااأل أعرباال ل نخلااار اتخلاااجريأل بواا ن اإلقل م اا  ات اااورا  ي   ااا  اخنااراط التقاادير
 ر(123)  ا  يف  الوا ديأل اتخلاجريأل عدو ت ايد ر   ابهل ر  اا   اسبات     أو س اس  وجوو
ات ذولاا  مااأل   ااا  لاادع  الضمااااب اتخلاااجريأل وأ ااراو أسااره  والحداال الل ناا  نيسااخلا اتخلااوو  -79

مأل االاب ما اصذت  مأل تدابم على  ض د خمتل  الوزارا ر ب د أهنا أعربل عاأل القلاح يفزات التقاارير 
 ر(124)ال  تتةدث عأل انضدا  قنوا  التنس ح وا ل ا  الرمس   والداام  إلوار  اهل ر 

نااارو  ااام اتر اااوب ”لتواااريضا  الل ااا  الااا  توااام يف  وأعربااال الل نااا  عاااأل القلاااح يفزات ا -80
وأعرباال عااأل االنوااغااب أي اااً يفزات القواعااد التند م اا  الاا  ا اا  ر “اتخلاااجريأل الدااوريأل”و “ اا خل 

احت از اتخلاجريأل  م الندام ني وتغرميخل  وح ااب عد  وضوح يفجراتا  الطرو أو يفجاراتا  يفحالا  
ياااح القطاااري أبن تضاااد   اااا  موااااريع قاااوانني  اااامل  بوااا ن ى الير وأو ااا ر(125)الق اااااي يف  الااااك 

 ر(126)اتخلاجريأل الوا ديأل واتخلاجريأل اتغاوريأل
  اا  أبن ص ا  اتاوارو ال ا  ا  ي ات  ان ا  لتض يا  احلوكما  علاى احلادوو، الل نا   و لوأ -81

وق اإلنسااان وت يااي اخل اا  اترا ااح اب ووا  الالزماا  القااباح اساات ااب  متناساا   وقااماا  علااى حقاا
للمخلاااجريأل الوا ااديأل علااى احلاادوو الدول اا ، وتاادري  اتااوظيني ي الساالطا  احلدووياا  علااى جواناا  
القااانون الااادو  حلقاااوق اإلنساااان  ا  ال ااال  بضملخلااا ، مباااا ي  لاااك مسااا ل  اتسااااوا  باااني اتنسااانير 

خل  اإلنساان   وأو ل أي اً   ا  أبن ت يي للمخلاجريأل الذيأل يتضرضاون للت ااوزا  والنتخلااة حقاوق
 ر(127)نت    التدابم اتنط ق  على احلدوو  ر اً متساوي  و ضل   للو واب يف  الق ات

 ابلل ااوت تتضلااح ونن اا  ويفجااراتا  قااوانني وجااوو عااد  يف  الالج ااني  ااؤون ميوضاا   وأ ااار  -82
 صطار للةمايا  اتلتمساني اتست اضيني ا  ا ا  يضار ل   اا  ي لل اوت نداا    اب وأن والالج ني

ر والحدل اتيوض   أي اً أن الالج ني وملتمس  الل اوت ي   اا  لا س هلا  أي (128)احلدوو على الرو  
 ي سا ما وحاراي  ، وال قاوقخل حل ال املا  مارسا اتوضع قانوين، ا مر الاذي جيضلخلا   ام قااوريأل علاى 

 وت ااع ابلالج ااني  يتضلااح ونن اااً  توااريضاً  تضتمااد أبن   ااا  القطااري اليريااح وأو ااىر (129)الضمالاا  جمااااب
إلقاااارار  ااااي  الالجاااائ بغ اااا  ضاااامان االمتثااااااب التااااا  لالتياق اااا  اصا اااا  بوضااااع  ويفجااااراتا  س اسااااا 

 ر(130)الالج ني  وتنوئ وكال  ح وم   مسؤول  عأل استق ااب الالج ني و رزه 
ا وأ اااااو  ميوضاااا    ااااؤون الالج ااااني بساااا ات   ااااا  الاااا  أبااااد  ت ااااامنخلا واسااااتضداوه -83

احل اواب ي تساعد  اتوارويأل ماأل بلاد جمااورر وأ اار  يف  أن الوا اديأل ماأل ال لاد ادااور مي انخل  
ي مرا ااح ال ااة  الضاماا  وون مقابااي  وأن الواا اب ماانخل     ااا  علااى رعاياا  ن  اا  ُمنق ااذ  للة ااا 

يذه ون يف  اتدرسا   وأن   اا   انةخل  ت ااريح يفقاما  تاد  ثالثا  أ اخلر )ر ا  أن هاذه الت ااريح 
ورح ااال اتيوضااا   مب ااااور    اااا  اهلاو ااا  يف  تضمااا   نداااا   ر(131)ال صاااوهل  الضماااي ب اااور  قانون ااا (

ويده  ابلو اح الالزم ، بدع  مأل اتيوض  ر وأو ال   اا  ُمرقماأل لتس  ي هؤالت ا   ا  وت  
أبن توا اااي جخلووهاااا إلناااالق هاااذا النداااا  وتتةقاااح ماااأل أن الو ااااح الااا  ا اااي عل خلاااا هاااؤالت 
ا   ا  مأل االاب الندا  اتدياد ساتمنةخل  ب اور  تلقاا ا  احلاح ي اإلقاما  ي اتادى الطوياي 

 ر(132)لندام  واالنتياع ابلير  ال  تت ةخلا سوق الضمي ا
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  دميو اجلنسية -٦ 
( الضااااديأل   اااين)واتنةاادريأل مااأل أ ااي  الغ ااان ني ااؤون الالج ااني يف  أن  ميوضاا    أ ااار   -84

ورمباا ي ا ةون عادمي  اتنسا    الغ ان ا اتنسا    يمأل بلاد جمااور ُارماون ي بضاض احلااال  ماأل احلاح 
ر وأو ال   اا  (133)على جنسا   أاارى وعد  ح وهل    ان نيي حااب عد  االعباف هب  مواننني 
 ر(134)الضااديأل يف  ال لد الغ ان نيل ي  الغ ان  أبن ت اع  جخلووها إلقرار اتنس   

إلقاارار  ااي   و ااى اليريااح القطااري وميوضاا    ااؤون الالج ااني   ااا  أبن ت ااع يفجااراتً وأ -85
  ر(135)عدمي اتنس  
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