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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثوناخلامسة الدورة 
 2020كانون الثاين/يناير   20-31

 ليسوتوجتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

 االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا  قاااارير ه  اااا  ا ضاهااادا 
م ا شاا ي مااوج  واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  ا تةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد  

  قّ داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

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

الضماااا ا جاااجريأل وأ ااراو أسااره  علااى ل سااو و أثنااا اللةناا  ا ضن اا  حماياا  حقااوق   ااع  -2
لت اديقجا علااى   ااع مضاهاادا  حقااوق اإلنسااان ا ساسا   أو االنفاامام  ل جااا،  فاااًل عااأل عاادو 

أن ل سو و مل   دق بضد على الربو وكوا  ىل ب د أهنا أشار   مأل   وك منظم  الضمي الدول  ر
 ااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا ، والربو وكاوا االخت اري ا لةح ابلضجد الدويل اصاا  ابحلقاوق االقت

االخت اري ال فاق   حقوق الطفي ا تضلح إبجرات  قدمي البال ا ، والربو وكوا االخت اري ال فاق ا  
 1970حقوق ا شخا   وي اإلعاق ، أو علاى ا فاق ا  يدياد ا ساتول  الادن ا ل جاور، لضاام 

(، وا فاق اا  الضمااي 181)رقاا   1997 اا ، لضااام (، وا فاق اا  وكاااال  االسااتخدام اصا131)رقاا  
(، وا فاق   الضماا ا جاجريأل )أح ام   م ل  (، 189)رق   2011الالاح للضماا ا ن ل ني، لضام 

وحثا اللةن  ل سو و على النظر ا الت ديح على هذه ال  وك أو  (ر143)رق   1975لضام 
  ر(3)االنفمام  ل جا
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ا تةاااد  تن   ااادق ل ساااو و علاااى الربو وكاااوا االخت ااااري  وأو اااى الفرياااح القطاااري ل مااا  -3
 ر(4)ال فاق   مناهف  التضذيب و مه مأل ضروب ا ضامل  أو الضقوب  القاس   أو الال نسان   أو ا ج ن 

 اإلعالنااااانيأو ااااا اللةناااا  ا ضن اااا  ابلضماااااا ا جاااااجريأل تن  نظاااار ل سااااو و ا   اااادار و  -4
مااااأل اال فاق اااا  الدول اااا  حلماياااا  حقااااوق   ااااع الضماااااا  77و 76ا ا ا اااااو ني مااااا ن ااااو  عل ج

 ر(5)ا جاجريأل وأ راو أسره 
  الا  وأو ا جلن  حقوق الطفي تن  تخذ ل سو و   ع التدابم الالزما  لتنف اذ التو ا ا -5

( وال  مل  نف ذ أو مل  نفذ بو ي كاف بضد، وخا   CRC/C/15/Add.147) 2001قدمتجا ا عام 
(، والنوااار والتوع ااا  18(، وخم  اااا  ا   ان ااا  )الفقااار  14 لااامل ا تضلقااا  ابلر اااد ا ساااتقي )الفقااار  

 ر(6)(28  (، وا  احل الففلى للطفي )الفقر 26(، وعدم التم    )الفقر  22والتدريب )الفقر  
وحثا اللةن  ا ضن   ابلضماا ا جاجريأل ل سو و على  نوات ه    مناساب ، علاى ا ساتو   -6

الااوزاري،   ااون الااا والياا  واضااة  وساالط  كا  اا  لتنساا ح   ااع ا نوااط  ا تضلقاا  بتنف ااذ اال فاق اا ، 
ساو و ابالساتفاو  وأو اا اللةناُ  ل  عرب القطاعا ، وعلى ا ستول  الوطن   واإلقل م ا  والل ا ر

مأل ا ساعد  الدول  ، مبا ا  لمل ا ساعد  التقن ا ، لوضاع بار ما شاامي يجادف  ىل  نف اذ   أيفاً 
 ر(7)كي مأل  و  اهتا واال فاق  

وأشاااار  مفوضااا   ا مااا  ا تةاااد  لوااانون الالج اااني  ىل أن اإلعاااال   والتةفظاااا  الااا   -7
ماأل اال فاق ا  ا تضلقا  مبركا  ا شاخا  عاد    31و 25و 9و 8قدمتجا ل سو و   ما يتضلاح اب اواو 

د مأل  م ان   و وا ا شخا  عاد   اجلنسا    ىل ا سااعد  اإلواريا ، وأن  لامل   األ اجلنس   يُ 
 ر(8)أن يقّول محايتج  مأل الطرو وأن حيوا وون مضامل  م احلج  وممتل اهت  مضامل  عاول 

فظاهتااااا و عال هتااااا   ااااو   لاااامل وأو ااااا ا فوضاااا   تن  نظاااار ل سااااو و ا سااااةب ي -8
اال فاق ااا  وأن  تخاااذ التااادابم الالزمااا  لتةدياااد حالااا  انضااادام اجلنسااا   ومضاملااا  ا شاااخا  عاااد   

 ر(9)اجلنس   مضامل   توا ح مع أح ام  لمل اال فاق  
وأو اا اللةنا  ا ضن اا  ابلضمااا ا جاااجريأل تن   ثا  ل ساو و ججووهااا لتنف اذ اال فاق اا   -9

 ر(10)ك  ا شخا  عد   اجلنس  ، واال فاق   ا تضلق   فض حاال  انضدام اجلنس  ا تضلق  مبر 
وشااااةضا منظمااااا  ا مااااا  ا تةاااااد  للةب ااااا  والضلاااا  والثقا ااااا  )ال ونسااااا و( ل ساااااو و علاااااى  -10

 نف اااذ التو ااا   مباااد  الت اااديح علاااى ا فاق ااا  مناهفااا  التم  ااا  ا التضلااا   و بال جاااا ا ا ساااتقبي 
 ر(11)الباحثني الضلم نيا تضلق  ابلضل  و 

على  قدمي  قارير وطن   شامل  ابنتظام  ىل ا واورا   وشةضا ال ونس و ل سو و أيفاً  -11
الدوري  بوأن  ا وكجا ا ض اريا  ا جمااا التضلا  ، وال سا ما التو ا   ا ناهفا  للتم  ا  ا التضلا  ، 

ضلاح مبر اد ال ونسا و بواأن وعلى  بال جا تي مضلوما   ا   ل  لتةديث ملفجاا القطاري ا ت
 ر(12)احلح ا التضل  

 (13)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أو ااااى ا قااااارر اصااااا  ا ضااااال حااااح اإلنساااااان ا احل ااااوا علاااااى م اااااه الوااااارب ا أمونااااا   -12

احل وما   نواات اللةنا  الوطن ا  حلقاوق اإلنساان، وتن سات مي وخدما  ال ارف ال اة  تن  
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وأو اى  استقالل   اللةن  ومشوَا واليتجا لقفال احلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا   ر  في 
ممولو التنم   الدول ون الفما   ال    في مراعا  حقوَق اإلنسان مراعاا  كاملا   دِّمأيفاً تن يق

ا   اع  ا مواريع  ضاوهن  اإلمناا ، وال س ما مأل خالا  نف اذ مبااوو ومضاايم حقاوق اإلنساان
 ر(14)مراحي وور   لمل ا واريع

ا تضلاااح قاااانون الوطلبااا اللةنااا  ا ضن ااا  ابلضمااااا ا جااااجريأل ماااأل ل ساااو و اعتمااااو موااارو   -13
لةن  حقوق اإلنساان ا أقارب وقاا مم األ و نواات منسسا  وطن ا  حلقاوق اإلنساان، وكفالا  أن ب

  لامل حقاوق الضمااا ا جاااجريأل   اون الاا واليا  واضاة  حلماياا  حقاوق اإلنساان و ض ي هاا، مبااا ا
وأ راو أسره ، حسابما  انع عل اال اال فاق ا  الدول ا  حلمايا  حقاوق   اع الضمااا ا جااجريأل وأ اراو 

للمبااوو ا تضلقا  مبركا  ا نسساا  الوطن ا  لتض يا  ومحايا  حقاوق اإلنساان )مبااوو  أسره ، امتثاالً 
ا  إبنوات اللةن  الوطن   حلقاوق اإلنساان وأو ى  ريح ا م  ا تةد  القطري ابإلسر  ر(15)ابريس(

 ر(16)مأل خالا  فض ي قانون اللةن  الوطن   حلقوق اإلنسان وضمان االمتثاا  باوو ابريس
وأو اااا جلنااا  حقاااوق الطفاااي تن  وساااع ل ساااو و نظامجاااا الاااوطل للمضلوماااا  ا تضلقااا   -14

نااااطح الريف ااا  واجلبل ااا ، وتن اب سااااعد  االجتماع ااا  ل وااامي  قلااا   الدولااا  تكملاااال، وال سااا ما ا 
 فاامأل   اان   الب ااا   ا تضلقاا  اب طفاااا حسااب السااأل، واجلاانس، وا  ااي الضرقاا ، وا  ااي 
الاااوطل، وا وقاااع اجلواااراا، واحلالااا  االجتماع ااا  واالقت ااااوي ، ابلنساااب  جلم اااع ا ااااال  ا وااامول  

منظما  ا ما  ا تةاد  للطفولا   وأو تجا أيفاً بطلب ا ساعد  التقن   ماأل اب فاق   حقوق الطفير
)ال ون ساااا  ( لفاااامان وضااااع منشاااارا   راعاااا  الطفااااي ا   ااااع ا اااااال  ا واااامول  ابال فاق اااا ، 

 ر(17)وابستخدام الب ا   ا ّمض  ا  رش د   ع الرباما ال   نثر على ا طفاا
قطاااا   وأو اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري إبنواااات نيل ااا   نسااا ح مواااةك  باااني وكااااال  -15

 وأو اااى أيفااااً  ا ماااأل الاااوطل   اااون مجمتجاااا ر اااد انتجاكاااا  حقاااوق اإلنساااان والت ااادي الاااار
بت ث اا  الاادع  التقاال والتوااو ل  ا قاادم الساات ماا احلااوار الااوطل و نف ااذ عمل اا    ااال  واسااض  

 ر(18)على  نفا  حقوق اإلنسان مستمراً  النطاق و دريب موظف  قطا  ا مأل  دريباً 

االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة إلقااوق اإلنسااانة مااع مرا اااة القااانون  تنفياا  -رابعاا  
 (19)الدويل اإلنساين الساري

أو ااااى ا قاااارر اصااااا  ا ضاااال اب  اااااه وخاااادما  ال اااارف ال ااااة  تن  سااااأل احل وماااا   -16
 وااريضا  وطن اا   ضااةف  ااراح  حقااوق اإلنسااان ا ا  اااه وال اارف ال ااة ، و تفاامأل ابل امااي 

وأو ى أيفاً بفمان استمراري  اصطط والس اسا  ا تضلق  اب  اه  لتلمل احلقوقر التو  ا ض اري
 ر(20)وال رف ال ة  وبتنف ذ  لمل الس اسا  مبا يتماشى مع حقوق اإلنسان

وأو ى ا قرر اصا  كذلمل تن  فاع احل وما  الاةا  وطن ا   انظ  جاوو  م ااه الوارب  -17
 ر(21) نظم  ال ة  الضا    بوأن نوع   م اه الوربو قاً  حدث   و  مأل ا باوو التوج ج   
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 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (22)املساواة و دم التمييا -1 

أو ااا اللةناا  ا ضن اا  ابلضماااا ا جاااجريأل تن   ثاا  ل سااو و ججووهااا   ا ةاا  كراه اا   -18
، و قااادمي بواااأهنا وع ااا ا جاناااب، مباااا ا  لااامل عاااأل طرياااح مقاضاااا  مر  ب جاااا، و نف اااذ محاااال  الت

 ر(23)هاا ساعد   ىل ضةال
وأو اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري إبقااارار موااارو  القاااانون ا تضلاااح ابلضنااا  الضااااال ،  -19

، و ض ياا  جمموعاا  اصاادما  ا ساساا   ا نسااق  ومسااارا  اإلحالاا  بااني قطاعااا  ووعاا   نف ااذه  ااوراً 
 ر(24)والضدال ، مأل أجي الت دي للضن  اجلنساينال ة  واصدما  االجتماع   والورط  

اب واتماا  بااني الاانظ  القانون اا  ا  ووجاا  ا التضامااي مااع ا ح ااام التم   ياا   وأو ااى أيفاااً  -20
واللااوااا اإلوارياا  ا تضلقاا  اب ساار  والاا وام وا ااماث، مااأل أجااي القفااات علااى التم  اا  ضااد النسااات 

خاام  علااى اسااتضرال قااانون محاياا  الطفااي ور اهااال وأو ااى كااذلمل بوضااع اللمسااا  ا  والفت ااا ر
ل ومي أح اماً حلمايا  ا طفااا ماأل الا وام ا ب ار، والنظار ا ساأل قاانون للت ادي  2011لضام 

 ر(25)ل وام ا طفاا، ووع   نف ذه
بتنف اااذ اإل اااالحا  الدساااتوري  والقانون ااا   وأو اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري أيفااااً  -21

ومحاي  حقوق اإلنسان جلم ع ا شخا  بوض النظر عاأل م اوال  اجلنسا  ، أو  والس اسا    لتض ي 
وأو اى كاذلمل بتوسا ع نطااق  اع الب اا   الوطن ا  بواأن الضنا   هويتج  اجلنس  ، أو  عاقاهت ر

اجلنساين، وبتةسني نوع تجا، وإبجرات وراس  وطن   عأل استخدام الوقا م نف  حسب اجلنس، 
اجلنساا ، واالوياا  اجلنسااان  ، واإلعاقاا ، و مهااا مااأل ا نشاارا  االجتماع اا    اايوالسااأل، وا وقااع، وا 

 ر(26)واالقت اوي   ا  ال ل 
وشااةضا ال ونساا و ل سااو و علااى الت اادي للضناا  اجلنساا  واجلنساااين،  نااال ياانثر علااى  -22

 ر(27)متابض  ا طفاا للدراس 

 (28)واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان ةوالبيية ةالتنمية -2 
أو ى ا قرر ا ضل اب  اه وال رف ال ة  تن  درم احل وم  حقوق اإلنساان ا  وار   -23

ا  اه وال رف ال ة ، كبند واا  على جدوا أعماا اجتماعا   نس ح قطا  ا  اه، وأن   في 
الاوطل للمسااعد  االجتماع ا  عناد اخت اار   واور وزار  اإلمداو اب  اه الريف   مع نظام ا ضلوماا 

كمااا أو ااى بتض ياا  مااوارو ا   ان اا  وا ااوارو   القاار  الاا   نفااذ   جااا بااراما ا  اااه وال اارف ال ااة ر
 ر(29)التقن   صدما  ا  اه وال رف ال ة  ا ا ناطح الريف  ، مع الةك   على ال  ان 

ال ااة  كااذلمل تن  نواام احل وماا  خمتاارباً وأو ااى ا قاارر اصااا  ا ضاال اب  اااه وال اارف  -24
لتةل ااي م اااه الواارب، وتن  قااوم بتوث ااح  وطن اااً بتةج اا ا  ج ااد  ومااوظفني أكفااات ي ااون ماانهالً 

الدروس ا  تسب  ماأل ا وااريع الساابق  مبختلا  مراحلجاا وأن  ساتف د منجاا ا  نف اذ ا واروعا  
الالحقاا  علااى حقااوق آل رهااا   ق  ماااً  ال اارب ، مبااا ا  لاامل مواارو   نم اا  ا ر فضااا ، وتن اااري

وأو اااااى، ابإلضاااااا    ىل  لااااامل، تن يضطااااا  ممولاااااو التنم ااااا  الااااادول ون ا ولويااااا  ا  ر(30)اإلنساااااان
 ر(31)استثماراهت   واريع ا  اه وال رف ال ة  ا ل سو و
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وأو ااى  ريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري تن  بااذا ل سااو و ججااوًوا متفااا ر  للموا قاا  علااى  -25
ر االسااةا  ة  الااوطل للقاادر  علااى ال ااموو و فض لااال حلماياا  م اساابجا التنموياا  وبنااات قاادر  اإلطااا

 ر(32)مواطن جا على مواجج  ال وارث الطب ض  
تن  ضةاي ل ساو و بتنف اذ الس اسا  الوطن ا  ا تضلقا  بتوام ا نااع وأن  فاع  وأو ى أيفااً  -26

ن  فّمأل ل سو و  ق  ماهتا السريض  للةاال  وأو ى كذلمل ت نظاًما شامالً لر د و ق     نف ذهر
اإلنسااان   مسااااَي ال ااة ، واحلقااوق اجلنساا   واإلواب اا ، و ااموس نقااع ا ناعاا  البوااري ، والضناا  

 ر(33)اجلنساين

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (34)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي -1 

ل سااو و علااى اتااا   اادابم  ورياا   نااع قتااي ا طفاااا و وااويال حثااا جلناا  حقااوق الطفااي  -27
أجساااوه ، و لاامل مااأل خااالا نواار الااوع  ا تمضاا ، والتةق ااح ا   ااع احلاااال ، و قاادمي اجلنااا  

 ر(35) ىل الضدال 
وأو ا اللةن  ا ضن   ابلضماا ا جاجريأل تن   في ل سو و  اتح  براما  ادريب شاامل   -28

جلم اااع ا اااوظفني الضماااوم ني الضااااملني ا جمااااا  ،االةااار علاااى    يدياااداً  ركااا ،عاااأل حقاااوق اإلنساااان
االةاار ، وال ساا ما  ااوظف  االةاار  ومااوظف   نفااا  القااانون، وكااذلمل للقفااا ، وا اادعني الضااامني، 
وماااوظف  القن ااال ا   وي ال ااال ، وماااوظف  اصدمااا  ا دن ااا ، وا سااانولني الل اااني، وا خ ااااا ني 

لتضاون الوث ح مع منظما  ا تماع ا ادين ووساااط اإلعاالم لت ث ا  كما أو ا اب  االجتماع نير
 ر(36)نور ا ضلوما  عأل اال فاق   الدول   حلماي  حقوق   ع الضماا ا جاجريأل وأ راو أسره 

أو ا جلن  حقوق الطفي تن  تخذ ل سو و   ع التدابم الالزم   نع وم ا ة   يذات و  -29
 ر(37)  الضاال ، واالستوالا اجلنس ، واالعتدات اجلنس ا طفاا، مبا ا  لمل الضن

والحظ  ريح ا م  ا تةد  القطري أنال ال يوجد لد  نا الت الساةون   اام كااف مبساأل   -30
لقبااوا اصاادما  الرام اا    ا ةتااال، وأنااال  ااب   ث اا    ااموس نقااع ا ناعاا  البوااري  أو اسااتضداو  

طلااب علااى الوقاياا     اااوالفااموس بااني السااةنات، و  اجلجااوو مااأل أجااي التخف اا  مااأل خماااطر انتقاااا
 ر(38)منال، وعلى استمرار عالجال مبفاوا   موسا  النسخ الض س 

 (39)إقامة العدلة مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون -2 
اضاا  أو ا اللةن  ا ضن   ابلضماا ا جاجريأل ب لو  عمل ا  التفتا   ا جمااا الضماي ومبق -31

ومضاقب  ا شاخا  أو اجلماعاا  الا   ساتوي الضمااا ا جااجريأل أو  ضرضاج  للضماي القساري وساوت 
كماا أو اا بتض يا  نيل اا    ر(40)ماأل أهاداف التنم ا  ا ساتدام  8-8ا ضامل ، مبا يتماشى ماع الوايا  

 ر(41)التةق ح ا حاال  عمي ا طفاا واالاار ابلبور ومبةاكم  اجلنا  ومضاقبتج 
وأو ى الفريح القطري ل م  ا تةاد  تن  فامأل ل ساو و ا   االحاهتا لقطاا  الضدالا  احلاد  -32

 ر(42)مأل عدو السةنات التة يأل رهأل احلبس االحت اط  ويسني ا وضا  ا مراك  االحتةاز
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 (43)احلرايت األساسية -3 
 ر(44)وأن حري  ا ضلوما ا ل سو و قانون ب أشار  ال ونس و بقلح  ىل أنال ال يوجد حال اً  -33
وشةضا ال ونس و ل سو و على التنف ذ ال امي ل ح ام  ا  ال ل  مأل ا فاق   محاي   -34

الةاث الثقاا والطب ض  الضا  ، واال فاق   بوأن  ون الةاث الثقااا  ام ا ااوي، وا فاق ا  محايا  
لااااةاث الثقاااااا وأشاااا اا التضباااام و ض ياااا   نااااو  أشاااا اا التضباااام الثقاااااا، الاااا   ضاااا ز الو ااااوا  ىل ا

اإلبااداع  وا وااارك    ااال، و ساااعد بااذلمل علااى  عماااا احلااح ا ا وااارك  ا احل ااا  الثقا  اا  علااى 
ماأل الضجاد الادويل  15مأل اإلعالن الضا   حلقوق اإلنسان، وا ا ااو   27النةو الدو ا ا او  

 ر(45)اصا  ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا   
 علاااى  ق ااا   نظاااام   اااادار  اااراخ ع الباااث ضااااما ً  وشاااةضا ال ونسااا و ل ساااو و أيفاااااً  -35

لوااافا    الضمل ااا  واساااتقالل تجات وعلاااى اساااتضرال قوان نجاااا ا تضلقااا  ابإلعاااالم لفااامان  وا قجاااا ماااع 
 ا ضايم الدول   ا تضلق  بتض ي  حري  التضبمت وعلى سأل قانون بوأن حري  ا ضلوما  ي اون متوا قااً 

 ر(46)ع ا ضايم الدول  م

 (47)حظر مجيع أشكال الرق -4 
أو ااا اللةناا  ا ضن اا  ابلضماااا ا جاااجريأل تن   ثّاا  ل سااو و محااال  م ا ةاا  االاااار  -36

مااااع  االسااااتوالا اجلنساااا ،  واااا اً مااااأل ابلضماااااا ا جاااااجريأل ومحااااايتج  مااااأل االسااااتوالا ا الضمااااي و 
بتةسااااني  اااادريب مااااوظف   نفااااا   وأو ااااا أيفاااااً  ا سااااتدام رمااااأل أهااااداف التنم اااا   2-5 الواياااا 

القاااانون، وحااارس احلااادوو، والقفاااا ، وا ااادعني الضاااامني، ومفتوااا  الضماااي، وا درساااني، ومقااادم  
 الرعاي  ال ة  ، وموظف  السفارا  والقن ل ا ، ا جماا م ا ة  االاار ابلبورر

ل ساااو و ماااا ي فااا  ماااأل ا سااااعد  وأو اااا اللةنااا  ا ضن ااا  ابلضمااااا ا جااااجريأل تن  قااادم  -37
واحلمايااا  و عااااو  التأه اااي  ىل   اااع ضاااةال االااااار ابلبوااار، وخا ااا  ماااأل خاااالا  اااو م ا الجااام 

كمااااا أو ااااا   و طااااالق مواااااريع هتاااادف  ىل  عاااااو   وماااااجج  ا ا تمااااع و عاااااوهت   ىل أوطاااااهن ر
 ر(48)ربت ث   التضاون الدويل واإلقل م  والثناا   نع وم ا ة  االاار ابلبو

وأثااار  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري علاااى احل ومااا  جلجووهاااا ا جمااااا  وع ااا  ا سااانولني،  -38
 ر(49)وقاو  ا تمضا  الل  ، والف ا  الفض ف ، بوأن االاار ابلبور

إلهنااات اعتبااار  2011وأو ااى تن  ضااّدا ل سااو و قااانون م ا ةاا  االاااار ابلبواار لضااام  -39
لتةاارمي االااار اب طفاااا، وتن   ثاا  ججووهااا   مااا يتضلااح  إلكااراه شاارطاً القاو  أو االحت اااا أو ا

 اسات مان اً  تن  نوام ل ساو و  اندوقاً  وأو اى أيفااً  بتنف ذ القوانني لفمان  وان  مر  يب االاارر
 ر(50)لفةال االاار وأن   في   ويده جبم ع ما يل مال مأل موارو لالضطال  بواليتال

تةد  القطري ل سو و على اتا   جراتا  قوي  ضد مر  يب االااار وحث  ريح ا م  ا  -40
ابلبوار وعلاى  ادارك التاأخر ا النظار ا القفااال ا ةاكما  الا  يقاح   جاا  وار  شارط  اص الاا  ا 

وأو ااااى ابسااااتضرال ومواتماااا    ااااع ا طاااار القانون اااا  لتم ااااني ضااااةال االاااااار مااااأل  ر(51)ل سااااو و
 ر(52)رل عقواب   ارم  لرو  جر   االاارالو وا  ىل الضدال ، مع  

وأو ا جلن  حقوق الطفي تن  قدم ل سو و موارو   ف  لتنف ذ بار ما الضماي اصاا   -41
، وابلت اادي بوا ي خاا  السااتوالا كاامالً   ابلقفاات علاى أسااوأ أشا اا عماي ا طفاااا،  نف اذاً 
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اااري وراساا  عااأل أسااوأ أشاا اا ا طفاااا ا الرعاا ، والضمااي ا ناا يل، واالسااتوالا اجلنساا ، وتن 
 ر(54)وأيد  ريح ا م  ا تةد  القطري  لمل التو    ر(53)عمي ا طفاا

 (55)احلق يف احلياة األسرية -5 
ل سو و، أثنات استضراضجا لقاانون مراقبا   تخذأو ا اللةن  ا ضن   ابلضماا ا جاجريأل تن   -42

، التااادابم ا ناساااب  لتساااج ي ملّ الوااامي باااني الضمااااا ا جااااجريأل وأ اااراو أساااره  1966ا جاناااب لضاااام 
 ر(56)مأل اال فاق   الدول   حلماي  حقوق   ع الضماا ا جاجريأل وأ راو أسره  44 و اً مع ا او  

القطري تن  ضا ز ل ساو و قادر  مقادم  الرعايا  ال اة   ماأل وأو ى  ريح ا م  ا تةد   -43
خاااالا ياااديث ا بااااوو التوج ج ااا  لتنظااا   ا سااار ، والتااادخال  الرام ااا   ىل  ول اااد الطلاااب علااااى 

وأو ا جلن  حقوق الطفي تن   في ل سو و  قدمي الدع  إلعاو   ر(57)اصدما  ا  لمل ا اا
بديل  ماع  ياالت االعتباار ال اماي   الةتج  ال رعاي ال  مراك  يداعج  ومام ا طفاا ا أسره  أو 

 ر(58)الضل ا، واالعتبار الواجب ص اراهت  احلر ، حسب سنج  وورج  نفةج 

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

جاااجريأل تن امااع ل سااو و ب ااا   عااأل احلاااال  الاا  أو ااا اللةناا  ا ضن اا  ابلضماااا ا  -44
بااادأ ا سااااوا  ا ا جااار عاااأل ا عمااااا ا تسااااوي  الق مااا ، مباااا ا  لااامل م نطاااوي علاااى عااادم امتثااااا 

وأو اااا أيفااااً تن  فااامأل ل ساااو و  تاااع  الضقاااواب  ا فروضااا  علاااى أرابب الضماااي  ااام ا متثلااانير
واطنني   ماااا يتضلاااح اب  ا اااذ ، و نف اااذ  لااامل الضمااااا ا جااااجريأل مبضاملااا  ال  قاااي عاااأل مضاملااا  ا ااا

ب رام  مأل خالا  جرات عمل ا   فت   الضمي ا نتظم  وا فاج   ا القطاعاا  الا  يضماي   جاا 
 ر(60)مأل أهداف التنم   ا ستدام  8-8الضماا ا جاجرون، و لمل  و اً مع الواي  

  لوكاااال  التوظ اا  اصا اا ، وأو ااا اللةناا   اهتااا تن  ضاا ز ل سااو و اإلطااار التنظ ماا -45
، 1992 ونظام الةخ ع احلايل لوكاال  التوظ   خالا االستضرال ا ستمر لقانون الضمي لضام

وأو اا أيفاا بتض يا  مراقبا  التوظ ا  والتفتا    لفمان حقوق الضماا ا جاجريأل و ًقا لال فاق  ر
 ر(61)او أسره  نع وكاال  التوظ   اصا   مأل استوالا الضماا ا جاجريأل وأ ر 

وأو اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري ل ساااو و بتةساااني أطرهاااا التواااريض   والس اسااااا     -46
كما أو ى بتةساني   لت سم ممارس  ا عماا التةاري  و اتح   ر  االستثمار ا القطا  اصا ر

 ر(26)ب  اا  الضمااي الوطن ااا  مااأل خااالا ا وا قااا  علااى مواارو  س اساااا  الضمالاا  والتوظ اا  و نف اااذه
وأو اااا جلنااا  حقاااوق الطفاااي تن  نوااار ل ساااو و علاااى نطااااق واساااع ا بااااوو التوج ج ااا  ا تضلقااا  

، وتن  نفاااذ باااراما للتضريااا  بتلااامل ا بااااوو  وااامي 2014بوااارول الضماااي الااادن ا للرعاااا ، لضاااام 
 ر(63)توع  للمحال  

 (64)احلق يف مستوى معيشي الئق -2 
ل ة  تن  ضلأل احل وم  عأل القرارا  الا  أو ى ا قرر اصا  ا ضل اب  اه وال رف ا -47

 ُتخذ ا اجتماعا  التنس ح الف ل   لقطا  ا  اهت وأن   في استقالل   اال    التنظ م   صدما  
ا  اااه وال اارف ال ااة  و وارهَتااا الذا  اا ت وأن  ضطاا  ا ولوياا  لتااو م ا  اااه وا ااراح ض ا ا اادارس 
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 طفااااا ومراكااا  الرعايااا  النجاريااا ت وأن  ساااتضرل عمل ااا  جبم اااع مساااتولهتا، مباااا ا  لااامل رلل ا
 ر(65)يديد م اور ا  اه، مراع    وقضا   وا رها خالا  ةا  اجلفاف

وأو ى ا قرر اصا  ا ضال اب  ااه وال ارف ال اة  تن  قاوم احل وما ، كتادبم منقاا  -48
احنا  ووساااااي النقاااي خاااالا  اااةا  اجلفااااف، بتاااو م ا  ااااه ماااأل خاااالا نيل اااا  بديلااا ، مثاااي الوااا

وأو ااااى كااااذلمل ابسااااتضرال  ا خاااار ، وخا اااا  للمناااااطح الناا اااا  الاااا  ي ااااضب الو ااااوا  ل جااااار
س اسا  نقي ا  اه مأل اص ا   ا ا ر فضا   ىل القر  التاج  والقر  ا اور  الا، علاى أسااس 

 ر(66)عمل   يدو و قّدر احت اجا   لمل القر 
اب  اااه وال اارف ال ااة  تن  فاع احل وماا   ضريفاا  خا اا   وأو اى ا قاارر اصااا  ا ضال -49

للمدارس وا راك  ال ة   وأن  فمأل عدم حدوث انقطا  ا اإلمداو اب ات بسبب عادم الاد عت 
وتن  وضا اإلجراتا  ا طبق  ا حالا  انقطاا  خادما  اإلماداوت وزلو  عادو الض ناا  السانوي  

 اه ا ا ناطح الريف  ، على مستو  ا تماع اللا  أو ا سار ،  راقب  جوو  ا  اهت و ورام مضاجل  ا 
 ر(67)ا جدوا ا عماا الوطل

وأو اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري تن ت اااع ل ساااو و ماااوارو بواااري  ومال ااا  كا  ااا   -50
السةا  ة   متضدو  القطاعا  وحمادو  الت اال    وامي مساااي الواذات والتوذيا ، وخريطا  طرياح 

 ر(68)على اجلو للقفات 
وأو ى ا قرر اصا  ا ضل اب  اه وال رف ال ة  بود  تن  سةشاد احل وما  إبطاار  -51

حااااح اإلنسااااان ا ا  اااااه وال اااارف ال ااااة  ا يديااااد ا ولااااول  الضل ااااا لقطااااا  ا  اااااه وال اااارف 
،  ااضب  القفااال الرا ساا  ، مثااي ا شااخا  الااذيأل يض وااون ظرو اااً ، وتن  ُراعااى ا  لاامل ال ااة 

 ر(69)وا س ل  ا تضلق  اب ساوا  وعدم التم   ،  فاًل عأل ا وارك  والو وا  ىل ا ضلوما 
وأثار  ريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري علااى احل وما  لتضاوهنااا مااع وكاااال  ا ماا  ا تةااد  ا  -52

الضنااا  اجلنسااااين، و اااموس نقاااع ا ناعااا  البواااري ، وال اااة  قفاااال  وماااام ا نظاااور اجلنسااااين، و 
جلنسااااا   واإلواب ااااا ، ا اجلجاااااوو الرام ااااا   ىل الت ااااادي للةفااااااف و ااااامه ماااااأل ال اااااوارث الطب ض ااااا  ا

 ر(70)ه    ل سو و إلوار  ال وارثضمأل ا اال  ال   دخي ا عمي والتخف   مأل ني رها، و 
وأو ااى تن  ضاا ز ل سااو و االسااتخدام ا سااتدام للمااوارو الطب ض اا  وأن   فااي   ايااد قاادر   -53

تن  وأو اااى أيفااااً  ا ا تماااع علاااى ال اااموو أماااام ال اااضواب ر جمواااني وا كثااار ضاااضفاً ا  اااراو ا 
 فامأل ل ساو و التنف اذ واالساتخدام ال ااملني للج  ا  الوطن ا  إلوار  ال اوارث والت ادي للةفااف 
والتخف اا  مااأل ني ره، و مهااا مااأل أووا  التضامااي مااع ال ااوارث الطب ض اا  ا خاار  الاا  أوجمااا ا 

اجلنسااااين، والضنااا  اجلنسااااين، و اااموس نقاااع ا ناعااا  البواااري ، وال اااة  اجلنسااا    عملجاااا ا نظاااور
عأل التدق ح الذي اريال وزار  ال راع  وا مأل الوذاا  للتةقح مأل احةام ا ساوا   واإلواب  ،  فالً 

 ر(71)بني اجلنسني
  وأو ااى كااذلمل باا لو   اار   نتااام ا  ذياا  بواا ي مسااتدام، وبتةسااني ا مااأل الوااذاا -54

 ر(72)و اتح   ر  الضمي الالاح، وخا   للنسات والوباب
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 (73)احلق يف الصحة -3 
 النظا اا مسااأل  احل وماا   ُاادرم أو ااى ا قاارر اصااا  ا ضاال اب  اااه وال اارف ال ااة  تن  -55

وساال  الفريااح  ر(74)وطن اا ا  حااد  س اساااهتا الوالنظا اا  ال ااة   أثنااات  ااة  الطمااث  الوخ اا  
ل مااا  ا تةاااد  تن ماااأل شاااأن الت ااادي للو ااا  والتم  ااا  ا تضلقاااني ابلطماااث أن يسااااعد القطاااري 

الفت اااا  ا راهقاااا  علاااى موا ااال  الدراسااا ، وقاااد أحااارز  ل ساااو و  قااادماً ا التضاماااي ماااع مساااأل  
ال ااة  والنظا اا  ال ااة   ا  ااة  الطمااث، مااأل خااالا  لوااات الفااريب  علااى ا ناشاا  ال ااة   ا 

 ر(75)2019عام 
و اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري تن  ضااا ز ل ساااو و  واااريضاهتا ا تضلقااا  ابلس اساااا  وأ -56

وا باوو التوج ج ا  ال اة   و نف اذها لتةساني و اوا ا شاخا   وي اإلعاقا ، وخا ا  النساات 
 وأو ااى أيفاااً  والوااباب،  ىل اصاادما  ال ااة  ، مبااا   جااا خاادما  ال ااة  اجلنساا   واإلواب اا ر

اين بواا ي شااامي ا الدراسااا  االستق ااا   التمث ل اا  الوطن اا  مثااي الدراساا  إبورام الضنا  اجلنساا
 ر(76)االستق اا   الد ورا    وال ة  

ا ا ااا   قاط ماأل السا ان ي الون  ىل  40وأشار الفريح القطري ل م  ا تةاد   ىل أن  -57
وارو، وضااض  اصاادما  ال ااة  ، بساابب قلاا  اسااتخدام اصاادما  ال ااة   ا تاحاا ، وحمدووياا  ا اا

وأو ى ل ساو و ابلوارو  ا  نف اذ اصطا  االساةا  ة    ر(77)خدما  اال  اا، واحلواج  اال  ل  
، مباااااا ا  لااااامل السااااا ناريو التنف اااااذي 2022/2023-2018/2019الوطن ااااا  لل اااااة  للفاااااة  

 را ضتدا، الذي يرم   ىل  وس ع نطاق اصادما  واالساتثمارا  الضال ا  التاأثم ا النظاام ال اة 
 ىل  وأو ى أيًفا بتض ي  قدر  النظ  ا تمض   على التوع   وعلى يسني مستو  اصادما ، مواماً 

إلعمااا احلاح ا ال اة  و نف اذ     عبت ا رل على ا تمضا  ابعتبار  لامل مادخالً فأمه   ت
 ر(78)التدخال  الفضال  مأل ح ث الت لف 

ال   ورياااد وشااارات   اااع اللاااوازم وأو اااى كاااذلمل بتةساااني القااادرا    ماااا يتضلاااح بسلسااا -58
راقبااا  ا وويااا  وا ججااا   الطب ااا ، يتضلاااح مبال اااة  ، مباااا ا  لااامل ماااأل خاااالا ساااأل موااارو  قاااانون 

 وأو ااى أيفاااً  لتوا رهااار ويديااد خم  ااا  ا ا   ان اا  الوطن اا  لواارات لااوازم  نظاا   ا ساار ، ضااما ً 
ا ااراهقني، وابسااتضرال الس اسااا  بتنف ااذ باار ما ال ااة  اإلواب اا  و ااة  ا م والول ااد والطفااي و 

 ر(79)ا تضلق  ابلقبال 

 (80)احلق يف التعليم -4 
أو ى  ريح ا م  ا تةد  القطري ابلتنف ذ ال امي لس اس  التضل   الوامي للةم اع الا   -59

 رك  على االحت اجا  التضل م   لذوي اإلعاق ، وخا   عأل طريح  ع وت  ع ا مواا الالزم  
وشةضا ال ونس و ل ساو و علاى اتاا   ادابم ملموسا  لفامان التضلا    ر(81)مل الس اس لتنف ذ  ل

 ر(82)الوامي للةم ع، وخا   ل شخا   وي االحت اجا  اصا  ، ا   ع مستول  التضل  
وأثر  ريح ا م  ا تةد  القطري على ل سو و لتةق قجا الت ا ن بني اجلنسني ا التضلا    -60

ا ا ااا  ماأل الناا ا اللا  اإل اايل(،  10و 9لت امجا ابإلنفاق على التضلا   )ماا باني االبتداا  وال
عااأل  2000ا الوقااا الااذي أساافر    ااال ا ح ااام ا تضلقاا  مبةان اا  التضلاا   االبتااداا  منااذ عااام 

 ااام أناااال أشاااار  ىل أن اجلااا ت ا كااارب ماااأل  زلو  ا مضااادال  التةااااق الفت اااان والفت اااا  اب ااادارسر
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ن   أُنفح على التضل   االبتداا ، مماا  ارك ماوارو قل لا  للوايا  للتضلا   والرعايا  والتنم ا  ا مرحلا  ا   ا
 ر(83)الطفول  ا ب ر ، وللتضل   الثانوي

أو اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري ل ساااو و بتض يااا  قااادر  ا ضلماااني علاااى  قااادمي  ضلااا   و  -61
وأو ى أيفاً  ا دارس، و و م الدع  لر ده واإلشراف عل الرجنس  شامي و ي نوع   ج د  ا 
ا درس ، لت مل  الةب   اجلنسا   والتوذي  ا ل ة  صدما  ابوضع خط  لتنف ذ الس اس  الوطن   

الوااامل  ا ا ااادارس، ماااأل خاااالا يق اااح اقتنااا  ا اااراهقني والواااباب حقاااوقج  ا ال اااة  اجلنسااا   
 ر(84)  خدماهتاواإلواب  ، و قباال  على  لق

وأو اااى  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري كاااذلمل بتخ ااا ع أماااواا كا  ااا  لااادع  التضلااا   ا  -62
مرحلاا  الطفولاا  ا ب اار  والتضلاا   الثااانوي والضااايل إباتحاا  الو ااوا  ىل التضلاا   ا  لاامل ا سااتول ، 

نااطح الريف ا  وابتا   دابم خا   لتفاوي االنقطا  عأل التضل   ماع الةك ا  بوا ي خاا  علاى ا 
وأو اااى، ابإلضاااا    ىل  لااامل، بتم اااني ا ضلماااني ماااأل بناااات قااادراهت  علاااى  نف اااذ ا نااااها  الناا ااا ر

 ر(85)التثق   حقوق اإلنسانا جماا الدراس   بفضال  ، مبا ا  لمل 
وشااةضا ال ونساا و ل سااو و علااى النظاار ا  اتحاا  ساان  واحااد  علااى ا قااي مااأل جمان اا   -63

اإلل ام  قبي االبتداا  وضمان امتالك ا دارس ا وارو الالزم  لتو م  ضلا   ج اد، و  ويادها التضل   
 ر(86)مبرا ح ال رف ال ة  ا راع   للةنسني

وشةضا ال ونس و ل سو و على زلو   ر  الو وا  ىل التضل   قبي االبتداا  ويساني  -64
والتدريب اجل د للمضلمني أثنات اصدم ، و طاوير نوع تال، مأل خالا  و م البن   ا ساس   ا ناسب ، 

سانوا   9سن  مأل التضل   ا اين، ابلتدرم بدايا  باا  12ضمان  وشةضا أيفاً  ا ناها الدراس  ر
 ل ام  ، مأل أجي التوا ح مع احلد ا وىن لسأل الضميت و ض ي  التدابم لتةساني نوع ا  التضلا   علاى 

ب ا الدراسااا  واالنقطاااا  عنجاااات وزلو  الو اااوا  ىل   اااع ا ساااتول ت وخفاااض مضااادال  الرساااو 
 ر(87)التضل   ا   ع أحنات البلد، وخا   ا ا ماكأل ال  ي ضب الو وا  ل جا

 حقوق أشخاص حمددين أو جممو ات حمددة -دال 
شااااةضا ال ونساااا و ل سااااو و علااااى  يااااالت االعتبااااار الواجااااب  وااااارك  ا تمضااااا  الل اااا   -65

  الفاعل  الثقا    وا نظما   م احل وم   مأل ا تمع ا ادين، وكاذلمل الف اا  وا مارسني واجلجا
الفااااض ف  )ا قل ااااا ، والوااااضوب ا  اااال  ، وا جاااااجرون، والالج ااااون، والوااااباب، و وو اإلعاقاااا ( 

 ر(88)وعلى ضمان   ا ن الفر  للنسات والفت ا   ضاجل  أوجال التفاو  بني اجلنسني

 (89)األطفال -1 
جلن  حقوق الطفي ابلضمل ا  اجلاريا  إل اال  القاوانني والرام ا   ىل  نسا ح  ضريا   رحبا -66

الطفاي ا   اع التواريضا  ا تضلقا  ابلطفاي بو ا  مواتمتجاا ماع ا فاق ا  حقاوق الطفاي، ومنااع زوام 
ماااأل  16ا طفااااا بااادون أي اساااتثنات، مباااا ا  لااامل  لواااات ا ااااو  الااا  ا ااا  زوام الفت اااا  ا ساااأل 

وأو ا تن  ضةي ل سو و بضمل     ال  القاانون الرام ا   ىل  وح اد  ر1974ام لضام قانون ال و 
 ر(90) ضري  الطفي وحظر زوام ا طفاا
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واعااةف  ريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري ابجلجااوو الاا   بااذالا احل وماا  إلهنااات زوام ا طفاااا  -67
ن محايا  الطفاي ور اهاال مأل خالا محال  الدعو  لد  أ ةاب ا  لة  ا تضدويأل وبتضديي قاانو 

و فااام نال مااااو  عاااأل  هناااات ممارسااا  زوام ا طفااااا، مباااا يتماشاااى ماااع ا فاق ااا  حقاااوق  2011لضاااام 
و ُبااذا ججااوو لتنساا ح التوااريضا   الطفااي وا فاق اا  القفااات علااى   ااع أشاا اا التم  اا  ضااد ا اارأ ر

ويادعو قاانون  ر16، الاذي   ا  زوام الفت اا  ا ساأل 1974، مثي قاانون الا وام لضاام فارب ا ت
ضاني صطار الا وام القساري، ماأل خاالا ر  ىل محايا  ا طفااا ا ض 2011محاي  الطفي ور اهال لضام 

 ر(91)ارمي زوام ا طفاا

وأو ااااى  ريااااح ا ماااا  ا تةااااد  القطااااري تن  اااانّقا ل سااااو و قااااانون محاياااا  الطفااااي ور اهااااال  -68
ام ا طفااااا، وأن  فاااع و نفاااذ حلمايااا  ا طفااااا وا اااراهقني ماااأل الااا وام القساااري وزو  2011 لضاااام

وأو اااا جلنااا   ر(92)اسااا ر الد عااااوهتأل  ىل اساااةا  ة   وطن ااا  للةاااد ماااأل محاااي ا راهقاااا   وااامي 
حقوق الطفي تن امع ل سو و ب ا   عأل ا طفاا ا واركني ا خمتلا  أناوا  عمالا  ا طفااا، 

خا   اب طفاا،  تلقى التقارير عاأل حااال  اساتوالا ا طفااا، و ر ادها  ظّل  وأن  نوم نيل   
 ر(93)ويقح   جا، وأن  قوم ابلتضري  بتلمل اآلل   لد  ا طفاا

وق الطفااي تن  ر ااع ل سااو و ورجاا  الااوع  بااني الوالااديأل تمه اا  التضلاا   وأو ااا جلناا  حقاا -69
كمااا أو ااا جبمااع الب ااا   ا تضلقاا  اب طفاااا   وأن  قاادم الاادع  ا ااايل  كثاار ا طفاااا حرماااً ر

الذيأل يض وون ا الووار ، وابستخدام  لمل الب ا   لوضاع س اسا  وخطا  عماي حمادو   ضاجلاان 
وأو ااا كااذلمل بتقاادمي الاادع  ا جاال، ال ساا ما ا ااوظفني  الب ااا  ر هااذا الوضااع و سااتنمان بتلاامل

 وي ا جاااارا  ا تخ  ااا  ا علااا  الااانفس والضماااي االجتمااااع ،  ىل ا نظماااا  الااا   تضاماااي ماااع 
 ر(94)ا طفاا الذيأل يض وون ا الووار 

ل ااي مااأل الفت ااان  18وشااةضا ال ونساا و ل سااو و علااى ر ااع سااأل الاا وام القانون اا   ىل  -70
يضوق حح الفت ا  ا التضل  ، وعلى اعتماو س اس   لفت ا ،  ن احلد ا وىن لسأل ل وام حال اً وا

 ر(95)ل جا على الضوو  عأل الدراس  بسبب احلمي  وةع مأل انقطضأل 

 (96)األشخاص ذوو اإل اقة -2 
أو ااى  ريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري تن  ضتمااد ل سااو و مواارو  القااانون ا تضلااح مبساااوا   -71

التفااااو  االجتماااااع  أشااا اا  وو اإلعاقااا  مااااأل يواججاااال   وي اإلعاقااا  ماااع اآلخاااريأل  ضاجلاااا  ماااا
مأل أجي وضاع  2011واالقت اوي وللةد منجا، وتن  ستضرل الس اس  ا تضلق  ابإلعاق  لضام 

كمااا أو ااى ل سااو و ابعتماااو و نف ااذ مضااايم   اسااةا  ة   للتنف ااذ وت اا ع م  ان اا    فاا  لااذلملر
ا    مأل أجي   سام و اوا ا شاخا   وي اإلعاقا   ىل التضلا   وال اة  واصادما  الت م   الض

 ر(97)االجتماع   ا خر 
وأو ى الفريح القطري ل م  ا تةد  كذلمل بتةسني  اع و ول اد الب اا   عاأل اإلعاقا   -72

،  ضااالً  لق اس التطورا  والتقدم الرز ا  ادخال  االساتةاب  الحت اجاا   وي اإلعاقا ، ق اسااً 
بتض يا  ارارال  وأو ى الفريح ل سو و أيفااً  مع مراعا  احت اجا  النسات والفت ا   وا  اإلعاق ر

وموااااارك  ا شااااخا   وي اإلعاقاااا  علااااى   ااااع ا سااااتول  ا وضااااع التوااااريضا  والس اسااااا  
 ر(98)واالسةا  ة ا  واصطط مأل أجي ضمان مشوا  لمل الضمل ا  ومل    زمام أمورها
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 (99)يات والشعوب األصليةاألقل -3 
شدو ا قرر اصا  ا ضل اب  اه وال رف ال ة  على أن ماأل شاأن اعتمااو هناا شاامي  -73

ا  نف ذ حقوق اإلنسان ا ا  اه وال رف ال ة  أن  ضي ل سو و  رك  على الس ان ا ضض  
 ر(100)2030، و قا اللت امجا  ط  التنم   ا ستدام  لضام ‘‘خل  الركب  ةك أحداً  أال’’و

وأو ااى ا قاارر اصااا  تن اااري احل وماا  يلاا اًل مضمقاااً  خطااط التضريفاا  احلااايل لت ساام  -74
 اضب  و ىل  وي  و وا خدما  ا  اه وال ارف ال اة  بت لفا  مضقولا   ىل ماأل يض واون ظرو ااً 

 ر(101)وو القدرا  االقت اوي  الد
ولا أل ساّل   ريااح ا ما  ا تةااد  القطاري جبجاوو ل سااو و لتاو م رعاياا  مساتمر  ل شااخا   -75

ا  ابني بفموس نقع ا ناع  البوري /اإليدز الذيأل عملاوا ا اصاارم، ماأل خاالا  او م  ماداوا  
  ً لضااالم مبفاااوا   موسااا  النسااخ الض ساا ،  قااد أشااار  ىل أن الساالطا  ياارم أح ااالمتضاادو  

 ر(102)بضض ا  ابني بذلمل الفموس مأل  لمل اإلمداوا 

 (103)املهاجرون والالجيون -4 
أثااار  رياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري علاااى اجلجاااوو الااا   باااذالا احل ومااا  لتاااو م اصااادما   -76

  ر(104)ال ة   جلم ع ا جاجريأل والنازحني، بوض النظر عأل وضضج    ما يتضلح ابالةر 
ض   ا م  ا تةد  لونون الالج ني، مع التقدير،  ىل أنال إبم ان الالج ني وأشار  مفو  -77

 التضلا   ا ساسا ر لن ايا ل سو و الو وا  ىل الرعاي  ال ة   ا ساس  ، وأهن  يتلقون ا ساعد  
احلااح ا الضمااي، شااريط  محلجاا  لت اااريا عماايت ويتلقااى الالج ااون الضاااطلون عااأل  ولالج ااني أيفاااً 
وماع  لامل، يظاي و اوا ا طفااا الالج اني  ىل التضلا  ، و او م و ااح  احل وم ر الضمي منة  مأل

 ر(105)ل  حاج   ىل حيمو  ثي السفر لتم ني الالج ني مأل التنقي  ىل البلدان ا اور  
وأو ا مفوض   ا ما  ا تةاد  لوانون الالج اني تن  نظار احل وما  ا  اتحا  الو اوا  -78

لواامي جلم اع ا طفااا الالج اني جمااً ، وعناد االقتفاات  ىل التضلا   الثاانوي  ىل التضل   االبتداا  ا
 ر(106)والضايل ل طفاا والوباب الالج ني

 (107)األشخاص  دميو اجلنسية -5 
عاااد   اجلنسااا   ا ا شاااخا  الحظاااا مفوضااا   ا مااا  ا تةاااد  لوااانون الالج اااني أن  -79

 القاااانوين الااادو و ىل احلمايااا  القانون ااا ، و مناااا يتضرضاااون أيفااااً ل سااو و ال يفتقااارون  قاااط  ىل ا ركااا  
وقاااد زاو وجاااوو عااادو ماااأل الثوااارا  الضمل ااا  ا التواااريضا   لإلياااذات وانتجااااك حقاااوقج  اإلنساااان  ر

و  ااأل أن  ا تضلقاا  بتسااة ي ا وال ااد واجلنساا   مااأل خطاار انضاادام اجلنساا  ، ال ساا ما بااني ا طفاااار
و علااى التمتااع مبةموعاا  مااأل حقااوق اإلنسااان، منجااا الو ااوا  ىل ياانثر عاادم امااتالك شااجاو  ماا ال

 ر(108)التضل   والرعاي  ال ة  
وأو اااا مفوضااا   ا مااا  ا تةاااد  لوااانون الالج اااني تن  فاااع احل ومااا   جااارات لتةدياااد  -80

ماع ا ضاايم  حلماي  ا شخا  عد   اجلنسا  ،  وا اً  حمل اً  قانون اً  حاال  انضدام اجلنس  ، و طاراً 
ا شاخا  عاد   اجلنسا  ، و لامل ماأل أجاي ضامان  بوضاعن و  عل جا ا اال فاق   ا تضلقا  ا 

 ر(109) تع ا شخا  عد   اجلنس   حقوق اإلنسان اصا   هب 
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تاال، و م ان ا   تن  فامأل احل وما  مشاوا  ساة ي ا وال اد، وجمان وأو ا ا فوض   أيفاً  -81
وأو ا كاذلمل تن  نظار احل وما  ا    لوجاوا  ا  الورالق ام بال  ور الوالو ، واإل دار الفضل

، و ضااااديي قااااانون اجلنساااا    نةجااااا ل طفاااااا متااااأخراً  وضااااع  جااااراتا  لتسااااة ي ا وال ااااد  سااااة الً 
ا ولااوويأل خااارم ل سااو و  ااواطل البلااد، بوااض النظاار عااأل جاانس  لاامل ا واطأل/ا واطناا  أو م ااان 

 ر(110)مجةوريأل ا  قل   البلدا  الو، وكذلمل جلم ع ا طفاا الذيأل ُوجدوا 
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