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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون  التاسعةالدورة 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  1-12

 تجميع بشأن تايلند  

 حقوق اإلنسان ل مفوضية األمم المتحدة الساميةتقرير   

 معلومات أساسية -أوالا  

مع مراعاة وتيرة االساتررا     ،16/21و  5/1هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنساا   أُعد   -1
الدوري الشاااااااامتج وهو تجملع للمرلوماد الوارقة في تقارير هيعاد المراهداد واإلاراااد الياهااااااا  و يرها  

م هوو  ،من وثائق األمم المتحدة ذاد الصل   جفي شكت مواز تقّيدًا بالحّد األقصى لردق الكلماد مقدَّ

مع اآلليااات والئاتااات الاادوليااة لحقوق  طاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون  ن -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

بأ  تصاااادق تا للد على االتةاال  الدولل  لحماق  حقوق املع  ُقطري  أوهااااى فريق األمم المتحدة ال -2
  ،واالتةااالا  الادوللا  لحمااقا  املع األشااااااااااااااياا  من اال تةااا القسااااااااااااااري   ،الرماا  الماااارين وأفراق أساااااااااااااارهم

والبروتوكو  اال تلاري التةاال  ملاهضاااااااااااا  الترذ ر و يرم من ةااااااااااااروق المرامل  أو الرقو   القاساااااااااااال  أو  
واالتةاال     ،الملحق  اا 1967واالتةاال  الياهاااا   وةااااع الالاعين و روتوكو  عام    ،الالإنسااااانل  أو المايل 

ج كما  (3)يةض حاالد انردام الجلساااااال واالتةاال  المترلق  ب  ،   وةااااااع األشاااااايا  عدقمي الجلساااااال المترلق
لشاانو  الالاعين بأ  تصاادق تا للد على االتةاال  الياهاا   وةااع  السااامل   أوهاام مةوةاال  األمم المتحدة  

 وةااع األشاايا     وأ  تلضاام الدول  إلى االتةاال  المترلق   ،(4)الملحق  اا  1967الالاعين و روتوكو  عام  
أوهااااااااام ملام  األمم المتحدة  ج و (5)يةض حاالد انردام الجلسااااااااال المترلق  ب  واالتةاال  ،عدقمي الجلسااااااااال 

 ج ( 6) الترللم مجا  التمييز في  الياه  بمكافح   تةاال   اال للتر ل  والرلم والثقاف  )اليونسكو( بأ  تصدق تا للد على  
ن أساااااااااااااةااا ألناح نتلجا  إلعال  األحكاام الرر لا  في  أعر ام اللجلا  المرللا  بحقوق اإلنسااااااااااااااا  عوقاد   -3
ألحكام  ل ال قمتثت لألساااااااااا  الملطقي    21و  ،19و  ، (5)14و  ، (1)12 بدو أ  عدم التقيد بالمواق    ،2014 عام

  وال للطاق هذم األحكام،من الراد الدولي اليا  بالحقوق المدنل  والسااالاسااال     4الملصاااو  علياا في الماقة  
مرساوم الطوار     إلىازئلًا  وهو ما  راع    ،أ  هذم االساتثلاااد لم ُتل  وال تزا  سااري   من  كما أعر م عن قلقاا

 ج(7)مقاطر ( 31األحكام الرر ل  )في إلى فر  )في المقاطراد الحدوقق  الجلو ل ( و  2005لرام 
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أناح على الر م من الادعوة الادائما  الموااا  إلى املع المكلةين  ُقطري  الحظ فريق األمم المتحادة ال وقاد   - 4
زيارة قطري     لم تحدث سااو    ، 2011نوفمبر  / تشاارين الثاني   4في  والصاااقرة   والقاد في إطار اإلاراااد الياهاا   

  2018آذار/مار   قام  اا في   وهي زيارة   ، 2016االساااااااتررا  الدوري الشاااااااامت لرام    اول  واحدة إلى تا للد ملذ  
 ج ( 8) حقوق اإلنسا  والشركاد عبر الوطلل  و يرها من منسساد األعما    بمسأل  يق الرامت المرلي  الةر 

 ج(9)مةوةل  األمم المتحدة لحقوق اإلنسا إلى قدمم تا للد مساهماد مالل  سلوي  و  -5

 (10)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
الدسااااااااااااتور المنقم   أحكام مريل  وارقة فياا  أعر م اللجل  المرلل  بحقوق اإلنسااااااااااااا  عن قلقاا إز  -6
م  وإزاا األمر الصااااقر عن المجلس الوطلي للساااال   ،48و  47و 44  المواقمثت تلك الوارقة في   ،2014 لرام

إلى    وقد  نّقيالوهااااااااو  إلى ساااااااابت االنتصااااااااا  الةرال   إمكانل   الذي قحد من   ،44واللاام بموار الماقة  
 ج(11)االنتااكاد الجسلم  لحقوق اإلنسا  بيصو م واللاام حصان  المجلس الوطلي للسال

أ  مشااروا الدسااتور الجد د  من  حقوق األشاايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا  اللجل  المرلل  بأعر م  و  -7
 دساااتور   تحعلد مقارنالحماق  القانونل  الرام  لألشااايا  ذوي اإلعاق    لما  بدو ضااار   بشااارال االساااتشاااارة قُ 

 ج(12)ذوي اإلعاق  إلى األشيا  إ راق إشاراد محدقةأ ةت أنح و  2007عام 

مشاروا قانو  بشاأ  عمللاد الملاماد    ح  وادأنالضاوا على  ُقطري  فريق األمم المتحدة الوسالَّ    -8
زاماد  الدقمقراطي وقعم االلت الحّيز  حةظ وحماق على    طرًا اسااااااااالماً قشاااااااااكت حاللًا  قيد اللار    الر حل  ير 

تاا للاد على مراارا  مشااااااااااااااروا   الةريق ج وحا والحق في تكوين الجمعلااد المترلقا  باالحق في حريا  التربير 
 ج(13)القانو  بما  تةق بالكامت مع المرا ير الدولل  لحقوق اإلنسا 

الحام اللجل  المرلل  بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة بقلق عدم واوق عملل  واةااح  وشااةاف  و  -9
لجل  االعتماق     وهو ما أّق   ،  ال تلار وتريين أعضااااااا اللجل  الوطلل  لحقوق اإلنساااااا  في تا للدوتشااااااركل

" في اا"بالرتب   إلى   تصااااااااللةاا ةض  إلى  لمنسااااااااساااااااااد الوطلل  لحقوق اإلنسااااااااا  لالتابر  للتحال  الرالمي  
2015تشااارين الثاني/نوفمبر  

اللجل   تكو   تا للد أ    تكةتحقوق اإلنساااا  بأ   اللجل  المرلل  بأوهااام  ج و (14)
مع المباق  المترلق     تماماً و ما  تةق   ،الوطلل  لحقوق اإلنسااااااااا  قاقرة على تلةيذ وال تاا بةرالل  واسااااااااتقاللل 

 ج(15)المنسساد الوطلل  لترزيز وحماق  حقوق اإلنسا  )مباق  باريس( بمركز 

األعماا  التجااري   المترلقا  باباعتمااق  طا  الرمات الوطللا     اً ُقطري علماأحاال فريق األمم المتحادة الو  -10
2019أكتو ر /تشرين األو  29وحقوق اإلنسا  في 

 ج(16)

حقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  ب  المتعلقةتنفاذ االلتمامات الدولية   -رابعاا  
 الواجب التطباقاإلنساني 

 لعدة قطاعات لقضايا الشاملةا -لفأ 

 (17)اة وعدم التماامالمساو  -1 

من قانو  المسااااااااااواة  ين الجلساااااااااين   17الحام اللجل  المرلل  بحقوق اإلنساااااااااا  بقلق أ  الماقة   -11
( تسااااامت باساااااتثلاااد من التمييز  ين الجلساااااين على أساااااا  الد ن واألمن القوميج وأعر م اللجل   2015)

د المثللاد والمثليين ومزقواي الميت  التمييز والرل  ةاااااااااااالتي تتحدث عن  نةسااااااااااااا عن قلقاا إزاا التقارير  
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وةاد الساكا  األهاليين واألشايا  عدقمي    ،الجلساي وماا ري الاوي  الجلساانل  وحاملي هاةاد الجلساين
فر  قيوق على سااااااااااااااةر المااااارين الااذ ن قاااموا  تسااااااااااااااوياا  التي تتحاادث عن  وإزاا التقااارير    ،الجلساااااااااااااالاا 
 ج(19)مماثل  شوا تتمييز ةد المرأة عن ج وأعر م اللجل  المرلل  بالقضاا على ال(18)أوةاعام

حقوق األشاااااااااايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا إزاا التمييز والوهاااااااااام ةااااااااااد  اللجل  المرلل  بأعر م  و  -12
بالتشاااااااااااااور الوثيق مع الملاماد الممثل  لألطةا  ذوي    ،ج وأوهاااااااااااام بأ  ترتمد تا للدذوي اإلعاق األطةا   
تطوير اليدماد  و   ؛وملع التيلي علام  هنالا األطةا اسااااااااتراتلجل  لمكافح  القوالر اللمطل  ةااااااااد    ،اإلعاق 

بحقوق األطةا     والتوعل   ؛إ داا هنالا األطةا  في منساااااساااااادإنااا إةاااااةاا   بغل والمسااااااعداد المجتمعل   
 ج(20)ملاسب  ألعمارهم وإعاقتامالتي تكو  المساعدة ب ويدهمتز ذوي اإلعاق  وترزيز 

 (21)التنمية والباتة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

اللسااا    و اهاا   ،أعر م اللجل  المرلل  بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة عن قلقاا من أ  اللساااا -13
اد و ط  الرمت المترلق   تاير الملاخ والحد  وتلةيذ الساااالاساااا  إعداقمسااااتبرداد من المشااااارك  في   ،الريفلاد

الملاااااخ  أنان  تااااأّثر  على نحو  ير متلاااااسااااااااااااااااار من  على الر م من   ،من مياااااطر الكوارث آثااااار تاير 
ن م     وهاااةانللس فق    ،من اانر اللساااااتا للد المشاااارك  الةرال    تكةتأوهااام اللجل  بأ   ج و (22)والكوارث

في  ،عوامت تايير   أقضاااااااااااًا  وهاااااااااااةانولكن    ،متلاسااااااااااار بلثار تاير الملاخ والكوارث   تأّثر  على نحو  ير 
المياطرج  الحد من للكوارث و   والتصاااااااّديهااااااالا   وتلةيذ السااااااالاسااااااااد و ط  الرمت المترلق   تاير الملاخ  

هذم السااالاسااااد واليط  بشاااكت هاااريت ملاورًا الساااانلًا  أ  تتضااامنتا للد   تكةتأقضاااًا بأ   اللجل   وأوهااام  
 ج(23)اللساا الريفلاد و اه  ،لللساااالحتلاااد الياه   أ ذ في الحسبا وأ  ت

الحظ الةريق الرامت المرلي بمسأل  حقوق اإلنسا  والشركاد عبر الوطلل  و يرها من منسساد  و  -14
  السلبي لألوامر الرام  التي فرةتاا الحكوم التأثير  بما في ذلك    ،تحدقاد عد دة  تواداألعما  أنح ال تزا  

وةاع قيوق  ير مرقول  و ير   نتج علااوالتي    ،م واللاامالرساكري  المنقت  في إطار المجلس الوطلي للساال
اإلنمائل  التي تقوم  اا   أنشاااااااااط  قطاا األعما  واألنشاااااااااط مبررة على حق األشااااااااايا  المتضاااااااااررين من 

في  مشاااااروع  و   لقأواح قفي إثارة    ،المملوك  للدول   منساااااسااااااد األعما بما في ذلك    ،منساااااسااااااد األعما 
حقوق اإلنسااااا     لتجاوزادأوهااااى الةريق الرامت بأ  تضاااااع  تا للد ااوقها للتصاااادي  ج و االحتجاج ساااالملاً 

بما في ذلك عن طريق وةااااع إطار شااااامت اد د لتقيلم األثر قشاااامت علصاااارًا   ،بأنشااااط  األعما المتصاااال   
ةق مع المباق  التوايال  بشاااااااااااأ   بما  ت  ،حقوق اإلنساااااااااااا  ترلق بالتأثير االاتماعي والتأثير على  شااااااااااااماًل  

جري الدول   بأ  تُ ى أقضااااااااًا  وأوهاااااااا  ،علد تلةيذ مشاااااااااريع عمالق وذلك    ،األعما  التجاري  وحقوق اإلنسااااااااا 
  ،المتأثرة بمشااااريع التلمل    الررال بما في ذلك األقللاد    ،المتضاااررةالمحلل   مشااااوراد هاقف  مع المجتمراد  
 ج(24)منسساد األعما  المملوك  للدول بما في ذلك تلك التي تلةذها 

 المدنية والسياسيةالحقوق  -باء 

 (25)الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي -1 

قراقر برقو     المحليكررد اللجل  المرلل  بحقوق اإلنسااااااااااااااا  اإلعراق عن قلقاا من أ  القانو    -15
والتي ال تةي برتب  "أشااد الجرائم  طورة" بالمرلى    ،الةساااق والرشااوة والميدرادب  الجرائم المترلق اإلعدام على 

( الراد الدولي اليا  بالحقوق المدنل  والساااالاساااال ج كما أعر م اللجل  عن قلقاا  2)6المقصااااوق في الماقة  
إلى  ُقطري  أشاااااار فريق األمم المتحدة الج و (26)فياا عقو   اإلعدام  تُةر  التي    القضااااااقاإزاا الردق الكبير من 

  ُنةِّذ حكمعلدما    ،2018حزيرا / ونلح   18باساااااااااااااتثلاا  وم    ،2010م تلةذ عقو   اإلعدام ملذ عام  ل  تا للدأ   
 ج(27)ق ن بارتكاق اريم  قتترات أُ  فيإعدام بحقل  قاتل  
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الترذ ر و يرم التي تتحدث عن وأعر م اللجل  المرلل  بحقوق اإلنسااااااااااااااا  عن قلقاا إزاا التقارير   -16
اإلعدام  ارج نطاق القضااا وحاالد اال تةاا القساري ةاد مدافرين عن عن من ةاروق المرامل  السايع  و 

على نطاق  الجرائم    ج وال تزا  اللجل  تشارر بالقلق إزاا اإلفالد من الرقاق على هذموآ رينحقوق اإلنساا  
األشاايا  ذوي    ل  المرلل  بحقوق لجالأعر م  ج و (28)في التحقيق في هذم القضاااقاالبطيا  التقدم  واسااع وإزاا  

    أو المايل  لألشاااااااايا  ذوي اإلعاق إنسااااااااانلالالاإلعاق  عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن المرامل   
والةصات،  بما في ذلك اساتيدام الرالج بالصادماد الكار ائل  والقيوق والرزل     ،التي قرام لو   اا ةاد إراقتام

 ج(29)االعتال أسا   على أو على اآل رينأنةسام  أشياهامالمتصورة على   طورتامعلى أسا  

ل  مساااااتقل  لملع  أوهااااام اللجل  المرلل  بحقوق اإلنساااااا  بأ  تلشاااااه تا للد على واح السااااارع  آلو  -17
و أ  ترزز تدرير الموظةين المكلةين بإنةاذ القانو  والرسااااااكريين    ،وقمع الترذ ر وحاالد اال تةاا القسااااااري 

 واسااااتعصااااا  شااااأف لقوة  لسااااللم لسااااتيدام االا ترلق ببما في ذلك ما   ،االحترام الكامت لحقوق اإلنسااااا  بشااااأ 
الادولي الياا   لتادريار متوافقا  مع الرااد  مع ةااااااااااااااماا  أ  تكو  املع مواق ا  ،التراذ ار وسااااااااااااااوا المرااملا 
من ومع مباق  األمم المتحدة األسااااسااال  بشاااأ  اساااتيدام القوة واألسااالح  اللاري   بالحقوق المدنل  والسااالاسااال   

 ج(30)الموظةين المكلةين بإنةاذ القانو   اانر

المحلل   راد  إلااا التشاااااري ترمي إلى  بشاااااأ  أي ااوق ااري     إقضااااااحاً طلبم لجل  ملاهضااااا  الترذ ر  و  - 18
الترذ ر أو سااااااااوا المرامل ، بما في ذلك ما  ترلق بأحكام    ارتكاق أفرا  التي قمكن أ  تنقي إلى الحصااااااااان  من  

(  2016)   2559/ 13رقم  ( و 2015)   2558/ 3األمرا  رقم  و (؛  279و   265)المااااقتاااا     2017قساااااااااااااتور عاااام  
مرساااااااااااااوم الطوار   و   ؛ 1914الرر لا  لراام  قاانو  األحكاام  و   ؛ لمجلس الوطلي للساااااااااااااالم واللااام الصاااااااااااااااقرا  عن ا 

 ج ( 31)   من قانو  السجو  المردَّ   30والماقة    ؛ 2008قانو  األمن الدا لي لرام  و   ؛ 2005 لرام 

  المساااااااتوياد المرتةر تشااااااارر بالقلق إزاا   أناا ال تزا   اللجل  المرلل  بحقوق اإلنساااااااا   وأوةاااااااحم -19
الصااار  الصاااحي    ساااوا حال   دمادبما في ذلك    ،من أماكن االحتجاز  كثير كتااظ وساااوا األحوا  في لال

بكملاد  ونقص الاذاا والماا    ،الحصاااااو  على الرعاق  الصاااااحل إمكانل  وعدم    ،وأوةااااااا اللااف  الصاااااحل 
عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن االساااتيدام  اللجل  أقضاااًا  أعر م  و ووهااام برض المحتجزينج    ،كا ل 

 ج(32)والتحرش الجلسي ،مثت األهةاق ،تقييدالالمةرال ألقواد 

من  إزاا التقارير التي تتحدث عن االحتجاز الترساااااااااااةي لمعاد    القلقوأعر م اللجل  نةسااااااااااااا عن  -20
حرياا  التربير من أااات "ترااد اات المواق " برااد انقالق  في  أو /قمااارسااااااااااااااو  حقام في التجمع وكااانوا األفراق 
قحتجزو  أنام  قو  تام  و   احُتجزوا في كثير من الحاالدقد   ، حسااااااابما أفيد،وأ  هنالا األفراق  ،2014 عام

أو ةااااماناد    رقاب  قضااااائل قو     ،في أماكن احتجاز  ير مرلل  لةتراد تصاااات إلى ساااابر  أقام  في عز  تام
قد  المحتجزين    لكو  عن قلقاا  كذلك  أعر م اللجل   و االتصااااااااا  بمحامج  إمكانل   ةااااااااد سااااااااوا المرامل  وقو   

االمتلاا عن التربير   بردم الساااااااااةر إلى اليارج و    ّطياتةاق    التوالع علىعلى    ،علد اإلفراج علام  ،ُأابروا
 لطوي على  طر السجن لمدة تصت إلى عامينج كما أعر م    لذلك  وأ  عدم االمتثا   ،عن آرائام السلاسل 
قو  أمر  احتجاز المشااااااااتبح فيام الائلًا قو  توالح تام إليام و الممارساااااااا  المتمثل  في  اللجل  عن قلقاا إزاا  

 ومًا في القضاااااااقا المرروةاااااا  على المحاكم   30لةتراد طويل  قد تصاااااات إلى  أمام قاٍ  وذلك  إحضااااااارهم  
 ج(33) ومًا في القضاقا المرروة  على المحاكم الرسكري  84و المدنل 

 (34)اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون مسألة إقامة العدل، بما في ذلك  -2 

القضااااقا  من بحقوق اإلنساااا  عن قلقاا إزاا التقارير التي تةيد  واوق معاد   أعر م اللجل  المرلل  -21
المدنيين  كما أ     ،أوامر القبض على مدنيين ال  زا   ترين الةصت فياا أمام القضاا الرسكري من الجاري  و 

 ج(35)بحق االستعلا  الذ ن أقانتام محاكم عسكري  ال  تمترو  
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األشاااايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا إزاا عدم إمكانل  الوهااااو  إلى    بحقوق ل  المرلل   لجوأعر م ال -22
لا  اإلشارة في ل  وواوق مترامين  ،والمساعدة القانونل   ،الوهو  الماقيكت من: بما في ذلك    ،ناام الردال 
 ج(36)في الملاطق الريفل  و اه  ،اإلارائل  والتسايالد ،قاع  المحكم 

ل  بالقضاااااا على التمييز ةااااد المرأة عن قلقاا إزاا اسااااتمرار الحوااز  اللجل  المرل  أقضاااااً وأعر م   -23
انتااكاد   بشااااااأ إلى الردال  وساااااابت االنتصااااااا  الةرال     والبلادالمتردقة التي تحو  قو  وهااااااو  اللساااااااا  

اللسااا الريفلاد ونسااا الشاروق األهالل  واللسااا الملتملاد إلى األقللاد الررال  والد لل    و اها   ،حقوقان
 ج(37)لساا ذواد اإلعاق وال

 (38)السياسيةالحياة الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة و  -3 

القيوق الصاااااااارم   التي تتحدث عن أعر م اللجل  المرلل  بحقوق اإلنساااااااا  عن قلقاا إزاا التقارير   -24
القانو   في بما في ذلك    ،للدوالترسااااااااافل  المةروةااااااااا  على الحق في حري  الرأي والتربير في تشاااااااااريراد تا 

من   44الماقة   بةرتوالقيوق المةروةااااااا     ،3/2015األمر وفي    ،(2007الجلائي وقانو  ارائم الحاساااااااوق )
المرفوع     ،تام التشااااااااير الجلائي و اهااااااا   ،الجلائل   الدعاو الدساااااااتور المنقمج كما أعر م عن قلقاا إزاا  

  ،أعالم   التشااريراد المذكورةبموار  وأفراق آ رينوالصااحةيين    واللشااطااةااد المدافرين عن حقوق اإلنسااا   
إلى أفراق أثلااا    التي ُواااموالتام الجلاائلا   ،إعالملا  بقمع اللقااش والقلاام بحمالد  التي تةيادوإزاا التقاارير  
6201عام في االستةتاا على الدستور  سبقمالةترة التي 

 ج(39)

ر  عن قلقاا من أ  اللقد والمرارةاا   لما  ترلق بالرائل  المالك  قراق    أقضاااً وأعر م اللجل  نةساااا   -25
وإزاا التقارير التي تةيد بحدوث زياقة حاقة في عدق   ،سااال   15وسااالواد   3ا بالساااجن لمدة تتراوي  ين معليا

  وإزااملذ االنقالق الرسااااااااااااااكري    ملكل الرير في الذاد المين على اريم  األشاااااااااااااايا  المحتجزين والمحاك  
عشاراد  الحكم بالساجن األحكام المتطرف  التي أساةرد في برض الحاالد عن الممارسااد المترلق  بإهادار  

ملام  األمم المتحدة  ج وأوهاااااااام  (41)شااااااااوا ت مماثل إلى  ُقطري  فريق األمم المتحدة ال وأشااااااااار ج (40)الساااااااالين
ترفع تا للد القيوق المةروةااااااااااا  على حري  التربير في التشاااااااااااريراد  بأ     (اليونساااااااااااكوللتر ل  والرلم والثقاف  )

عن تجريم األهاواد المرارةا  أثلاا   و أ  تمتلع  ؛الوطلل  بما  تماشاى مع المرا ير الدولل  لحقوق اإلنساا 
 ج (42)وإقرااح ةمن القانو  المدنيوإلااا تجريم التشاير   ؛المرسوم  إلى أ  قجري إلااافر  حال  الطوار   

ذد تادا ير هاااااااااااااااارما  بمواار  ،2020ماار   /أناح في آذار ُقطري  وذكر فريق األمم المتحادة ال -26 ُنةاِّ
اذم التدا ير لملع انتشاااار مر      ُأ ذج وقد  2005مرساااوم الطوار  لرقارة الرام  في حاالد الطوار  لرام  

وة على  عالج و  مسااااااااااا  أشااااااااااايا  أو أكثر التي تبل   حار التجمراد  ، وار  (19-كوفيدفيرو  كورونا )
األ بار  مقاوم   مركز   من اانرلرقاب  مشاااااااااادقة    19-كوفيد جائح  ضاااااااااارم حري  التربير المترلق  ب  ،ذلك

عن قلقح  ُقطري  ج كما أعرق الةريق ال(43)تحم إشاااارا  وزارة االقتصاااااق الرقمي والمجتمع أُنشااااهالكاذب  الذي  
هذم   ال تكو  علدما    ،19-كوفيد جائح ب  تصاااااااااتإزاا القيوق الترسااااااااافل  المةروةااااااااا  على حري  التلقت  لما 

 ج(44)المقلمين على السكا  المحليين والمااارين مطبَّق  بصة  متساوي القيوق 

أعر م اللجل  المرلل  بحقوق اإلنسااااااااااااااا  عن قلقاا إزاا القيوق المةرط  المةروةاااااااااااااا  على حري  و  -27
أكثر قضاااام  تجمع عام    الحار الصااااارم ألي  و اهاااا   ،2014رام  لالتجمع الساااالمي ملذ االنقالق الرسااااكري  

أكثر من أر ر  أشااااايا ج كما أعر م عن قلقاا إزاا  تضااااام  تجمراد سااااالاسااااال   ألي  من  مسااااا  أشااااايا  و 
( التي تلص على عقو ااد الاائلا  لرادم تقادقم إ طاار مساااااااااااااابق إلى  2015أحكاام قاانو  التجمرااد الرااما  )

بشااااكت  ا  إزاا إلقاا القبض  الساااالطاد  لما  ترلق  تلالم التجمراد الساااالمل ج وأعر م اللجل  عن قلقاا  
 ج(45)فياا بالمشارك تجمراد سلمل  أو  لقلامام  تلالمعلى معاد األشيا  
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  شااد دةأُعللم حال  طوار     ،أنح بموار مرسااوم الطوار  ُقطري  فريق األمم المتحدة ال  أقضاااً وذكر   -28
لررقل  االحتجاااد المنيدة للدقمقراطل     2020أكتو ر  /تشاااارين األو   22إلى    15في بانكوك في الةترة من 

استيدمم    ،2021آذار/مار    31إلى   2020تشرين األو /أكتو ر    1في الةترة من ج و التي ققوقها الشباق
 ج(46)حقوقام األساسل  ق  الملكل  القوة في عدة ملاسباد ةد نشطاا كانوا قمارسو  تا للدالشرط  ال

األشايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا إزاا القيوق المةروةا  على حق    ل  المرلل  بحقوق لجالوأعر م   -29
عدم واوق تدا ير لضما  سري  تصويتامج  إزاا  األشيا  ذوي اإلعاق  في التصويم والترشت لالنتياباد و 

 ج(47)التي قمكن الوهو  إلياا التصويم دإزاا نقص المرلوماد عن أشكا  إارااا اعن قلقا مكما أعر 

 (48)جميع أشكال الرق  حظر -4 

بالجاوق الكبيرة المبذول  للتصااااااااااادي لالتجار    علماً  يلما أحاطم اللجل  المرلل  بحقوق اإلنساااااااااااا    -30
االتجار باألشايا  والرمت القسري    لكو  فإناا ال تزا  تشارر بالقلق    ،(السايرةالرمت القساري )باألشايا  و 

 لما  ترلق باالسااتاال  الجلسااي وهاايد األسااماك    و اهاا  ،وألناما  ثيرا  مشاااكت كبيرةال  زاال  مسااتمرين 
األشاااااااااااااايا   والزراع  والرمت الملزليج وأعر م عن قلقاا إزاا التقارير المترلق  برمت األطةا  واسااااااااااااااتاال   

إزاا التقارير    اللجل  بالقلق تشااارر والشاااروق األهااالل ج كما    اامييناللمثت المااارين  ير   ،الضااارةاا الحا 
  ،ام بشااكت فرا  لتقيلم احتلاااتام من الحماق  أوةاااع  ترحيت ةااحاقا االتجار قو  فحصتتحدث عن التي  

 ج(49)وإزاا امع شااقاتام قبت األوا  من أات تسايت الترحيت الةوري 

 (50)الحق في الخصوصية والحياة األسرية -5 

قانو  األساااااااااااارة )القانو     لكو  األشاااااااااااايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا    اللجل  المرلل  بحقوق أعر م   -31
  ،تأسااااااالس أسااااااارة من  الكتاق اليامس( قملع برض األشااااااايا  ذوي اإلعاق  من الزواج و   ،التجاري والمدني

ممارساااااااااااا  في     ا   دعمامقعم    الحصااااااااااااو  علىعقباد في    و  ذوي اإلعاق   وااا  آباا وأمااد  ولكو  
واألحكام ذاد    1449بأ  تلاي تا للد الماقة  اللجل   ملع التيلي علامج وأوهاااااااااااااام  يو   الوالدق مساااااااااااااانوللاتام  

ذوي اإلعاق   لما  ترلق بحقام في الزواج    أشاااايا  مريلين منالصاااال  من قانو  األساااارة التي تميز ةااااد  
لألطةاا  ذوي     والشاااااااااااااااملا  ةالادعم المبكر أوااح المرلومااد واليادمااد و  إتااحا و اأ  تزياد من   ،وتكوين أساااااااااااااارة
 ج(51)اإلعاق  وأسرهم

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 (52)ومواتيةالحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة  -1 

 تشاااااااكيت للس لام الحق في ير مواطلي تا للد    لكو  عن قلقح ُقطري  أعرق فريق األمم المتحدة ال -32
الذي  نققح الرما  المااارو  في قطاعاد االقتصاااااااااق األكثر  طورةج    باللار إلى الدور الضاااااااايم  ،نقاباد
 ج(53) ير المواطلينلشمت الحق في تشكيت نقاباد الرما  لنطاق على توسلع  تا للد الةريق وح 

لللساااا في   المرتةعأعر م اللجل  المرلل  بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة عن قلقاا إزاا التركز  و  -33
الالئي ما زلن مساتبرداد من حماق  الرمت  و   ،رامالد في الملاز كبما في ذلك    ،ر الرساميقطاا الرمت  ي

الرمات اإلةاااااااااااااااافيج وإااازة    ومادفوعااد  ،مثات حمااقا  الحاد األقنى لألاور   ،الضااااااااااااااماا  االاتمااعيحمااقا   و 
ذلك  بما في   ،األموم ج كما أعر م عن قلقاا إزاا اساااتمرار التمييز على أساااا  نوا الجلس في مكا  الرمت

قأفاقد التقارير بأن  الذي  ،ما  ترلق بالتوظلف والترال  وساان التقاعد   55 بساانمن المصااانع   كثير في   ح ُقحدَّ
عن قلقاا إزاا عدم واوق تشاااااريع قحار   وأعر م اللجل  كذلكللراا ج    عاماً   60 بسااااانمقارن   بالللمرأة    عاماً 

 ج(54)في البلد واسع االنتشار على الر م من التقارير التي تةيد بأنح  ،التحرش الجلسي في مكا  الرمت
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المليةض  األشاااااااااااااايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا إزاا مرد  الرمال     اللجل  المرلل  بحقوق أعر م  و  -34
وإزاا التحيز ةااااد األشاااايا  ذوي اإلعاق ج وأعر م    ،االلسااااالد     و اهاااا   ،األشاااايا  ذوي اإلعاق   لد 

تةضاااااااايت أر اق  إزاا  و   ،لحصااااااااو  على عمتالكتساااااااااق إمكانل  اعن قلقاا إزاا افتقارهم إلى فر  التدرير  
هنالا  لصاااااااااااااالادوق الوطلي لتمكين األشااااااااااااااياا  ذوي اإلعااقا   اداًل من توظلف  إلى االرمات قفع ةااااااااااااااريبا  

ص بشااكت ملمو  سااو  مبل  محدوقألناألشاايا ج وأعر م اللجل  كذلك عن قلقاا   من قرو     ح ال ُقيصااَّ
 ج(55)مقيدة باللوائت الرام    الصلدوق ألشيا  ذوي اإلعاق  وأ  فرالللتمكين الالصلدوق لدعم 

 (56)الحق في الضمان االجتماعي -2 

مجموعاد الرما     إمكانل  حصاااو قشااارر بالقلق إزاا عدم كةاق  ُقطري  ظت فريق األمم المتحدة ال -35
ام من حي  تأشااايرة الضاااما  االاتماعي والحماق  القانونل  واليدماد الرام  بسااابر وةااار  علىالمااارين  
 ج(57)في المكا  الذي قعلشو   لحالمتاح  ومحدوقق  اليدماد  ،وحوااز اللا  ،أو المال /و الد و 

 (58)مستوى معيشي الئقالحق في  -3 

األشااااااااايا  ذوي  وةاااااااااع  األشااااااااايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا إزاا    اللجل  المرلل  بحقوق أعر م   -36
وفي األساار  ،أقلل  عرال أولعك الذ ن  لتمو  إلى مجموعاد  و اهاا  ،اإلعاق  الذ ن قعلشااو  في حال  فقر 
بطةت   أسااااا  التةر لي فياا الوالدا  على  وفي األساااار التي قرت  ،بمةرقم  المعلشاااال  التي  رأساااااا أحد الوالد ن

عن قلقاا إزاا انيةا  اللسااااااب  المعوي  لألشاااااايا  ذوي اإلعاق  الذ ن قحق اللجل   كما أعر م  ذي إعاق ج  
 ج(59)عدم كةاق  الملح  لضما  مستو  معلشي الئقإزاا ملح  إعاق  و  تلّقيلام 

 (60)الحق في الصحة -4 

ا على التمييز ةااااااد المرأة بالتدا ير التي اتيذتاا تا للد لتحسااااااين  أشاااااااقد اللجل  المرلل  بالقضااااااا -37
إلى    الذي أّق   ،التاطل  الصحل  الشامل  ميط مثت   ، دماد الرعاق  الصحل على المرأة   إمكانل  حصو 

القضاااااا  وإلى    ،ض مردالد اإلهاااااب  بةيرو  نقص الملاع  البشااااري و ة    ،علد الوالقة  إطال  الرمر المتوقع
ال  زا  قساااااااورها القلق  إلى الطةتج ومع ذلك،    انتقا  فيرو  نقص الملاع  البشااااااري  والزهري من األمعلى  

و لاااد األمااااد في المقاااطراااد الحاادوققا  الجلو لا   ل  واوق مراادالد مرتةراا إزاا التقااارير التي تتحاادث عن  
عاق  للترقلم القساااااااااري  والتقارير التي تتحدث عن ترر  اللساااااااااااا ذواد اإل  ،وفي أوساااااااااااال األقللاد الررال 

بأ  تضااااااااااامن التاطل  الصاااااااااااحل     ،في امل  أمور   ُقطري،ج وأوهاااااااااااى فريق األمم المتحدة ال(61)واإلااا 
 ُ وفَّر وأ     ،الرل  القائم على نوا الجلس  و اهاااااااا   ،لجملع أشااااااااكا  الرل   للتصااااااااّديالشااااااااامل  واوق ناام  

 ج(62)للمراهقين ترللم السي شامت ملاسر للرمر والسلاق

  ،ألشاايا  ذوي اإلعاق  ا  لكو  األشاايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا    اللجل  المرلل  بحقوق  م  أعر و  -38
اليدماد الصاااااااااااحل  الرام  والمرلوماد المترلق     إلىالوهاااااااااااو   ال قمكلام   ،في الملاطق الريفل   و اهااااااااااا 

حقوق   بشأ كما أعر م عن قلقاا إزاا عدم كةاق  تدرير املع الماليين الصحيين    ،بالتثقلف الصحي الرام
لجل  المرلل   الاألشايا  ذوي اإلعاق  و   اللجل  المرلل  بحقوق ج وقدمم كت من  (63)األشايا  ذوي اإلعاق 

 ج(64)توهلاد في هذا الصدق بالقضاا على التمييز ةد المرأة 

توافر  دماد الرعاق   اللقص الشااااد د في عن قلقح إزاا    ُقطري أقضاااااً وأعرق فريق األمم المتحدة ال -39
ج كما أعر م  (65)في مراكز احتجاز المااارين  ملتمساااااي اللجواسااااااسااااال  للمااارين والالاعين و الصاااااحل  األ

 ج(66)مماثل  شوا تعن  (المةوةل مةوةل  األمم المتحدة السامل  لحقوق اإلنسا  )
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 (67)الحق في التعليم -5 

الةعاد    أشاااادومراماا من    ،زياقة في مردالد االنقطاا عن الدراساااا  تواد  حالحام اليونسااااكو أن -40
  لد   بصاورة  اها بارزًا  ذلك  وكا     ،ما أثر على األطةا  في كت من المرحلتين اال تدائل  والثانوي   ،ةارةاً 

 ج(68)التكلة  مرتةر  للااق  ت رتبر التي  ،األفقر األسر المعلشل  

على التمييز ةاااد المرأة تشااارر بالقلق إزاا الةصااات  ين الجلساااين  وال تزا  اللجل  المرلل  بالقضااااا   -41
مثت   ،بمجاالد الدراسااااااااااا   ير التقليدق   والبلادلتحاق اللسااااااااااااا  المرد  المليةض المع    ،في الترللم الرالي

بشااااأ  واوق تحيز الساااااني في   أقضاااااً التكلولوالا والالدساااا  والرياةاااالاد والزراع ج وال  زا  القلق قساااااورها  
 ج(69)لجلسينبشأ  اما قرزز القوالر اللمطل  التقليدق   ،والكتر المدرسل الملاهج 

الحق في الترللم الشااااامت    لكو  األشاااايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا    اللجل  المرلل  بحقوق أعر م  و  -42
برض المااادار  ترفض قبو    ولكو    ،من األشااااااااااااااياااا  ذوي اإلعااااقااا   لكثير ال  زا   ير مكةو   للجملع  

  ساااو  قدر محدوق من القدراد والمااراد والموارق ألنح ال  وادالطالق ذوي اإلعاق ج كما أعر م عن قلقاا  
 ج(70)اللائل الملاطق في الملاطق الريفل  و  و اه  ،الموظةين والمنسساد الترللمل لد  

 فتات محددةأو  محددين حقوق أشخاص  -الد 

 (71)النساء -1 

تكللف إقارة شاانو  المرأة وتلمل     إزاا أعر م اللجل  المرلل  بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة عن قلقاا   - 43
بةرالل  كللل  وطلل  لللاو  بالمرأةج    أقاا مااماا ما زاق من تقللص قدرتاا على   ، األسااارة بماام تشاااايلل  إةاااا ل  

في ةااااااوا اللجا  الجد دة    اا الق  اإلقارة ومساااااانوللات عن قلقاا إزاا عدم الوةااااااوي  لما  ترلق  و اللجل   كما أعر م  
 ج ( 72) مثت لجل  ترزيز المساواة  ين الجلسين   ، الملشأة بموار قانو  المساواة  ين الجلسين 

القوي   نمطلًا    المقولب اإلعراق عن قلقاا الساااااااااا ق إزاا اساااااااااتمرار المواق   نةسااااااااااا وكررد اللجل    -44
للمرأة ويشاااااكت   المكان  االاتماعل ما ققو     ،والرات في األسااااارة والمجتمعبشاااااأ  أقوار ومسااااانوللاد المرأة  

الحلاة  في بما في ذلك في ساااااااوق الرمت و   ،لوةاااااااع المرأة  ير المناتي في كثير من المجاالد  ساااااااببًا اذرياً 
 ج(73)الرام الحلاة السلاسل  و 

مام اللسااا التا للدقاد لملت  شاروال أكثر هارام  أ  تواداللجل  تشارر بالقلق ألنح ال تزا    وال زالم -45
ُققا  إ     ،ومجتمراد الساكا  األهاليينالررال   األقللاد    في هاةو وأنح    ؛السايتان إلى أزوااان األاانر

األقللاد   نساااااا   ير متلاساااار من  عدقاً ما  ترك    ،أولوي  للتسااااجيت للحصااااو  على الجلساااال ُقملحو  لراا   ل
الوهاااو  إلى الترللم  ومحدوقق  إمكانل   تقييد حري  التلقت    السااال  مع   ال  الساااكا  األهااالييننسااااا  و   الررال 

 ج(74)والرعاق  الصحل  والحماق  االاتماعل  وفر  الرمت

القائم على نوا نتشااااااار الرل   ال  المرد  المرتةعإزاا    أقضاااااااً   نةساااااااا تشاااااارر بالقلقوال تزا  اللجل    -46
وإزاا كو  قانو     ،لملزلي والرل  الجلسيالرل  ا و اه   ،ةد اللساا والةتلاد  (الجلسانيالجلس )الرل   

الصاالت والوساااط  في كت   عن طريق لص على تسااوي  القضاال     2007حماق  ةااحاقا الرل  الملزلي لرام  
إزاا عادم كةااقا  توفير اليادمااد   وهي ال تزا  تشاااااااااااااارر باالقلق كاذلاكالقاانونلا ج  الادعو مرحلا  من مراحات  
أل را  االساتاال   بالبشار  ةاحاقا االتجار   وال سالما  ،لضاحاقا الرل  الجلساانياألسااساي  األسااسال  والدعم  

 ج(75)وةحاقا الرل  الملزلي ،الجلسي أو االستاال  في الرمت

ا  الرل   أوهاااام اللجل  المرلل  بحقوق اإلنسااااا  بأ  تضاااااع  تا للد ااوقها لملع املع أشااااكو  -47
وإنشاا آلل  فرال     ،اإل ال  عن هذا الرل على  تشجلع  البما في ذلك عن طريق:    ،ةد المرأة والتصدي لاا
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في حال   كذلك،  الجلاة و   ومقاةاااااة  ؛وةااااما  إاراا تحقيق شااااامت في حاالد الرل  ةااااد المرأة   ،للشااااكاو 
بت االنتصاااااا  الةرال  ووساااااائت  الوهاااااو  إلى ساااااوةاااااما  إمكانل    ؛مراقبتام بالرقو اد الملاساااااب   ،إقانتام

السكا  بشأ  عدم مقبولل     لد حمالد توعل  لرفع مستو  الوعي  االةطالا ب  ومواهل   ؛الحماق  للضحاقا
 ج(76)وزياقة التدرير و لاا القدراد لقواد الشرط  والمدعين الرامين والقضاة ؛الرل  ةد المرأة 

ةد المرأة تشرر بالقلق إزاا عدم اعتماق تدا ير  اه   وال تزا  اللجل  المرلل  بالقضاا على التمييز   -48
ج كما أعر م عن أسةاا لغلاق المرأة في  الحلاة السلاسل  والحلاة الرام منقت  حتى اآل  لزياقة تمثيت المرأة في  

ج وأعر م  2014 ماا و  /االنقالق الاذي وقع في أقاار ملاذ  الاذي قحكم تاا للاد    ، المجلس الوطلي للساااااااااااااالم واللااام 
لمرأة في الايعاد التشااااااااريعل  والملاهاااااااار الوزاري   التمثيت المليةض ل:  إزاا كت من  شااااااااوا ت أ ر  عن     اللجل

  و اهاا   ، والمنساااسااااد األكاققمل   ، والسااالك الد لوماساااي   ،الشااارط    ادوقو   ، وكذلك في القضااااا  ، والحكم المحلي
في    الساااكا  األهاااليينونقص تمثيت اللسااااا من األقللاد الررال  والد لل  ونسااااا    ؛ على مساااتوياد هااالع القرار 

 ج(78)ج وقدمم اللجل  المرلل  بحقوق اإلنسا  توهلاد في هذا الصدق(77)ملاهر هلع القرار 

المدافراد عن حال   أعر م اللجل  المرلل  بالقضااا على التمييز ةاد المرأة عن قلقاا البال  إزاا  و  -49
السااااااكا   وحماق  البيع  وحقوق نساااااااا    ،األر الحقوق المترلق  بالمدافراد عن  و اهاااااا   ،إلنسااااااا حقوق ا

وماا راد الاوي  الجلساااانل ج واللسااااا    ،ومزقوااد الميت الجلساااي  ،والمثللاد  ،واللسااااا الريفلاد  ،األهاااليين
قضااائل   دعاو     دمسااتادفاعلى نحو متزا د   الالتي أهاابحن  ،المساالماد في المقاطراد الحدوقق  الجلو ل 

 ج(79)ومنسساد األعما السلطاد  من اانرالمضاققاد والرل  والترهير  و 

الحصااااااااو  على    إمكانل  عن قلقاا أل  المرأة الريفل : ال تزا  تةتقر إلى    أقضاااااااااً وأعر م اللجل  نةساااااااااا   - 50
 ،صاحل  الجلسال  واإلنجا ل  بما في ذلك الرعاق  ال   ، مثت الترللم والرعاق  الصاحل    ، اليدماد االاتماعل  األسااسال  

  الصااااااااريد ن ممثل  في هيعاد وهلاكت هاااااااالع القرار على   وأناا  ير   ؛ الوهااااااااو  إلى الردال  إمكانل   عن    فضااااااااالً 
وتوااح قيوقًا    ؛ الساااالاساااااد بشااااأ  القضاااااقا التي تنثر علياا   رساااام اسااااتبراقها من عمللاد    ويجري الوطلي والمحلي  

  األراةااي   واسااتيدام   ، مشاااريع التلمل  من أات بساابر حلازة األراةااي    ، في األراةااي والموارق الطبلعل    على حقاا 
 ج ( 80) وتقسلم الحدائق الوطلل  إلى ملاطق   ، الترد ن والصلاعاد االستيراال  األ ر  هلاعاد    من اانر 

 (81)األطفال -2 

رر بالقلق ألنح على الر م من التدا ير  ال تزا  اللجل  المرلل  بالقضااا على التمييز ةاد المرأة تشا -51
قةتقرو  ال  زا  هنالا األطةا   أو  لم ُتسااااااااااااااجَّت  من األطةا    ال تزا  والقاد عدق كبير   ،تا للد  اعتمدتااالتي  

 ج(82)مررةو  أل  قصبحوا عدقمي الجلسل  وهكذا فإنام ،إلى وثائق تسجيت المواليد

للد  لباي أ  توفر الموارق البشاااااري  والمالل  الكا ل  لتلةيذ  أ  تا ُقطري  كر فريق األمم المتحدة الذ  و  -52
أ  اآلللاد على مسااااااتو  المجتمع  إلى  أقضااااااًا    وأشااااااار حماق  الطةت تلةيذًا كاماًلج  المترلق  بقوانيلاا المحلل   

الوهااااااو  إلى اليدماد الوقائل  و دماد  إتاح   الالمركزي  لضااااااما     عن طريقالمحلي بحاا  إلى الترزيز  
تدرير   كما  لباي  ،الوعي الرام  زياقةإلى أنح  لباي  ُقطري  أشااااار الةريق ال  ،عالوة على ذلكو لطةتج  حماق  ا

  علىبحماق  األطةا     المتصاااااااااااال القضاااااااااااااقا   بشااااااااااااأ الرعاق  االاتماعل  وإنةاذ القانو     يالراملين في مجال
 ج(83)وةع استراتلجل  قوي  لحماق  األطةا  في املع المدار  ويلباي أقضاً اإلنترنمج 

في مرافق احتجاز   ُقحتج زو  أقضاااًا إلى أ  األطةا  ال  زالو   ُقطري  وأشاااار فريق األمم المتحدة ال -53
ج الباد لا  الحتجااز اُ تحاد اد التادا ير واللُ   المترلقا على الر م من ماذكرة التةااهم    ،2021الماااارين في عاام  

2019التوالع علياا في عام ار  ا  في مركز احتجاز المااارين التي األطة
 ج(84)
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من القانو  الجلائي قد   277والحام اللجل  المرلل  بالقضااااا على التمييز ةاااد المرأة أ  الماقة   -54
   يد أ  اللجل  الُنقحم لضما  عدم إعةاا مرتكبي ا تصاق األطةا  قو  سن اليامس  عشرة من الرقو  ج  

قد تساتيدم سالطتاا التقد ري     ،( من القانو  الجلائي5)277بموار الماقة    ،  تشارر بالقلق أل  المحكم تزا
الالئي تررةاااااان لالعتداا  و   عاماً  13اللواتي ال تتجاوز أعمارهن    البلادوأ    ،لتيفلض الرقو   على الجاني

ذلك عن قلقاا إزاا اساااااتمرار لجانيج وأعر م كا من  أ   تزوان بشاااااكت قانوني  ال  زا  من الممكن  الجلساااااي
الملاطق  في   و اهااا   ،أو الزواج القساااري وتردق الزوااد/الممارسااااد الضاااارة مثت زواج األطةا  وحدوث  

 ج(85)الريفل  والملاطق اللائل 

بأ  تحار تا للد هااااراح  في القانو  أي شااااكت من أشااااكا   ُقطري  أوهااااى فريق األمم المتحدة الو  -55
وأوهااااااى    ،الساااااالاقادالرقو   البدنل  أو  يرها من ةااااااروق الرقو   القاساااااال  أو المايل  لألطةا  في املع  

ي أقضًا   ج(86)هذم التشريرادالدول  الجماور بشأ  بأ  توعِّّ

في تطبيق إاراااد    عدم اتساااااقعن تقارير  إلى واوق  أقضااااًا  ُقطري  فريق األمم المتحدة ال  وأشااااار  -56
  وتقارير عن تاد داد ميتلة  ةااااااد قاهاااااارين قربرو  عن آرائام  ،قضاااااااا األحداث على األطةا  المتامين

  القضاااااابأ  تقوم تا للد  توعل  الشااااارط  والجااد الةاعل  األ ر  في مجا  ُقطري  الةريق العللًاج وأوهاااااى  
   كما أوهااااى بأ  تضاااامن الدول  عدم تررّ   ،ةت الةضاااالىإعطاا األولوي  لمصااااالت الطبغل  بحقوق الطةت  

 ج(87)ترد ت المواق   وهو ما قشمت أ  تقوم ،لتربير عن آرائامبسبر ااألطةا  للتاد داد والمضاققاد 

 (88)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

القوانين الوطللا   ير  لكو  األشااااااااااااااياا  ذوي اإلعااقا  عن قلقااا  اللجلا  المرللا  بحقوق أعر ام  -57
في الوارق   لما  ترلق بمةاوم اإلعاق    و اهااااااااا   ،مع اتةاال  حقوق األشااااااااايا  ذوي اإلعاق   تماماً ق  متسااااااااا
ترتمد  اليدماد واألموا  التي    الحصااااو  علىومرا ير   ،من قانو  تمكين األشاااايا  ذوي اإلعاق  4الماقة  
 ج(89)إاراا تقيلم طبيعلى  بشدة

إقارة تمكين األشاااااااااايا  ذوي اإلعاق  تةتقر إلى    لكو  عن قلقاا    أقضاااااااااااً وأعر م اللجل  نةساااااااااااا   -58
عن قلقاا إزاا عدم واوق قور واةت للملاماد    وأعر م كذلكالقدراد والموارق الكا ل  لالةطالا  وال تااج  

 ج(90)ألشيا  ذوي اإلعاق الممّثل  ل

ا  ذوي اإلعاق  قو   حار التمييز ةااد األشاايبغل  أوهاام اللجل  بأ  ترد  تا للد تشااريراتاا  و  -59
التةاال ج كما أوهاااااااام بأ  تتيذ على نحو مطا ق لوإقراج ترريف للترتيباد التلساااااااايري  المرقول     ،اسااااااااتثلاا

المرلل  بالقضااااا على التمييز ةااد   "اللجل  الةرعل "بما في ذلك رفع مساااتو     ،الدول  املع التدا ير الالزم 
مرالج  حاالد   منبشااااااكت فرا  ومسااااااتقت   أ  تتمّكنلضااااااما     ،"لجل " مرتب   األشاااااايا  ذوي اإلعاق  إلى
 ج(91)المتردقالمتقاطع و التمييز ذلك بما في  ،التمييز على أسا  اإلعاق 

أعر م اللجل  المرلل  بحقوق األشااااااااايا  ذوي اإلعاق  عن قلقاا إزاا عدم واوق تشاااااااااريراد أو  و  -60
   نالتمييز والرل  المتردق  ذواد اإلعاق  من  والبلادساااااااااااااالاساااااااااااااااد أو  رامج مصاااااااااااااامم  لحماق  اللساااااااااااااااا  

اتياذ  في بصااورة ملاجل   لمشااارك   لللساااا ذواد اإلعاق   أمام اوإزاا محدوقق  الةر  المتاح     ،ينوالمتقاطر
 ج(92)مباشرةن القراراد التي تاما

  ،إمكانل  الوهو  إتاح   باد المترلق   عن قلقاا إزاا عدم تلةيذ التشرير  أقضاً وأعر م اللجل  نةساا  -61
عن عدم واوق مرا ير متساااااااااااق  بشاااااااااااأ  إمكانل     فضاااااااااااالً   الملاطق اللائل  والملاطق الريفل ،في   وال سااااااااااالما
 ج(93)والرقو اد على عدم االمتثا  ،وفرالل  اإلنةاذ ،الوهو 
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صاالت   ط  محدقة للوقاق  والحماق  والمسااعدة ل  االفتقار إلىوأعر م اللجل  عن قلقاا كذلك إزاا   -62
وفقًا إلطار ساااالداي للحد من مياطر   ُترد  ،اق  في حاالد اليطر والطوار  اإلنسااااانل ألشاااايا  ذوي اإلعا

 ج(94)الكوارث

أوةااااااا  عن قلقاا إزاا حال  األشاااااايا  ذوي اإلعاق  الذ ن قعلشااااااو  في    أقضاااااااً وأعر م اللجل    -63
باألشاااااااايا   بما في ذلك التسااااااااو  واالتجار   ،ما  تررةااااااااو  ليطر االسااااااااتاال  واإل ذاا كثيراً والذ ن   ،فقر 

  ،الرل  ةااااد األشاااايا  ذوي اإلعاق  واالعتداا عليام   وكذلك إزاا ،أل را  الرمت واالسااااتاال  الجلسااااي
واللسااا ذواد اإلعاق ج وأعر م عن أساةاا لردم واوق ملاور لرعاق  في سالاسااد الحماق     البلاد  و اها 

 ج(95)من الرل  واإل ذاا واالستاال 

بمن فيام اللسااا والةتلاد والةتلا     ،األشايا  ذوي اإلعاق لكو     وأعر م اللجل  عن قلقاا كذلك -64
 ج(96)بما في ذلك الترقلم القسري واإلااا  ،ما زالوا قيضرو  للرالج الطبي  ير الطوعي ،ذوو اإلعاق 

  ،مثت طريق   را ت   ،أشاااااكااًل لالتصاااااا  ساااااال  الملا وتساااااتيدم  وأوهااااام اللجل  بأ  تطور تا للد   -65
وسااااائت اإلعالم الجماهيري واإلعالم  من أات    ،والقرااة الملساااارة و يرها  ،ولا  اإلشااااارة  ،واألشااااكا  اللمساااال 

فرال   و ملموساااااااا     تدا ير وأ  تتيذ الدول     ،الحكومل الشاااااااابكل  الرام لضااااااااما  إمكانل  الوهااااااااو  إلى المواقع  
 ج(97) إمكانل  الوهو  ومراقبتاا وفر  عقو اد على عدم االمتثا للسلطرة على

 الشعوب األصلية -4 

أعر م اللجل  المرلل  بحقوق اإلنساااا  عن أساااةاا لردم واوق حماق  في الدساااتور لألشااايا  الملتمين   - 66
اللذ ن قرانو   ال تزا  تشاااارر بالقلق إزاا القوالر اللمطل  والتحيز ذكرد أناا  و   ، إلى مجتمراد السااااكا  األهااااليين 

إمكااانلاا   و   ، بمااا في ذلااك  لمااا  ترلق بااالمواطلاا    ، لااح    تررةاااااااااااااو  ييز الااذي  ج كمااا أعر اام عن قلقاااا إزاا التم ملامااا 
  2014/ 64تأثير المرسااااااومين  إزاا    و اهاااااا    ، األر  المترلق  ب الحصااااااو  على اليدماد األساااااااساااااال  أو الحقوق  

وأعر م اللجل   ج  ا مجتمراد من أراةااااااايا ال   من هذم الرد د    طرق إلى    أناما أققا أفاقد التقارير    اللذ ن   ، 2014/ 66و 
ج وكررد لجل  القضاااااا  ( 98) في القراراد التي تنثر عليام   مرام وعدم اشااااراكام إزاا عدم التشاااااور    قلقاا أقضاااااً   عن 

واسااااتمرار   ، على التمييز الرلصااااري اإلعراق عن قلقاا بشااااأ  عمللاد اإل الا القسااااري لشااااروق كارين األهاااالل  
ج  (99) موافقتاا بصااورة حرة ومساابق  ومسااتليرة  اد  الحصااو  على  مراا  وعدم ةااما  التشاااور الكافي    ا، مضاااققتا 
حقوق الشااااروق األهاااالل  قد تررةااااوا  اللشااااطاا المدافرين عن  أ   إلى    ُقطري أقضاااااً فريق األمم المتحدة ال   وأشااااار 
ي  فضاااااااًل عن الجرائم اليطيرة المتمثل  في اال تةاا القساااااار   ، واالحتجاز والمالحق  القانونل    وإلقاا القبض للترهير  

 ج ( 100) في حال  شروق كارين األهلل  هو األمر  كما    ، والقتت  ارج نطاق القضاا 

 (101)وملتمسو اللجوء المئاجرون والالجتون  -5 

حصاااااااو  الرما  المااارين    لضاااااااما  إمكانل بالتدا ير المتيذة  ُقطري  فريق األمم المتحدة الرحر  -67
وح  تا للد على مواهاااااااااااااال     ،الاجرة اللاامل   وةااااااااااااااعني ت    عن طريقعلى الحماق  القانونل  واالاتماعل   

 ج(102)لاجرة  ير اللاامل  بسبر إ الق الحدوقالتي توااح االتصدي للمياطر المتزا دة 

وأعر م اللجل  المرلل  بحقوق اإلنساااااااا  عن قلقاا إزاا التقارير التي تشاااااااير إلى أ  المااارين  ير   -68
زو الموثقين وملتمسااااااااااااي اللجوا والالاعين   قو  االتصااااااااااااا  بسااااااااااااةاراتام أو محاميام أو  و لةتراد طويل       ُقحتج 

  واالفتقار إلى  ، ملاماد المجتمع المدنيج كما أعر م عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن اكتااظ الزنازين
وحواقث الرل     ، والملام وعدم كةاق  الاذاا    ، حال  مرافق الصااار  الصاااحيوساااوا    ، اليدماد الصاااحل  المالئم 

احتجاز أطةا  وفصاالام  تتحدث عن  في مراكز احتجاز المااارينج وأعر م كذلك عن قلقاا إزاا التقارير التي  
 ج(103)ووةرام في زنزاناد مع محتجزين بالاين المدار إلى  الذهاقعن أقار ام قو  إمكانل  
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إزاا حال  الرامالد    أقضاااااااااً اا  وأعر م اللجل  المرلل  بالقضاااااااااا على التمييز ةااااااااد المرأة عن قلق -69
 ج(104)وثائق م ن ال تحمت ملان و اه  ،المرامل  واالستاال  إلسااةالماااراد المررةاد 

 يلما رحبم اللجل  المرلل  بحقوق اإلنسااااااااااااا  بالجاوق المام  التي تبذلاا تا للد السااااااااااااتضاااااااااااااف  و  -70
التي تتحدث عن عن قلقاا إزاا التقارير    فقد أعر م  ،قرارها إنشااااااااااااا آلل  فرز لملتمساااااااااااي اللجوا الالاعين و 
الالاعين  ب  الحماق  الياهاااااااااااااا  قو  مراار  أو تقيلم ملاساااااااااااااار الحتلاااد ترحيت وإعاقة قسااااااااااااااري عمللاد  

  ،ا غل قاور والروهيلبما في ذلك اإل  ،و يرهم من األشيا  الذ ن قحتااو  إلى حماق  قولل   وملتمسي اللجوا
 ج(105)لقسري كا ل  ةد اإلعاقة ا وعدم واوق ةماناد

اراا  بأ  تلار تا للد في إ)المةوةال (  وأوهام مةوةال  األمم المتحدة الساامل  لشانو  الالاعين   -71
عن بالوهاو  إلى اللاام الصاحي الوطلي    ملتمساي اللجوالقوانين والسالاسااد تسامت لالاعين و إهاالحاد ل

اراا    تلار الدول  في إبأ  وأوهاااااااام المةوةاااااااال  أقضاااااااااً التأمين الوطلل ج    ميططادالتسااااااااجيت في   طريق
ملتمسااااي  تشاااامت الالاعين و كي  مباقراد الرعاق  االاتماعل  لنطاق  لقوانين والساااالاساااااد توسااااع  إهااااالحاد ل

 ج(106)وتتلت لام الحق في الرمت اللجوا

 عديمو الجنسيةالاألشخاص  -6 

اللجلاا  المرللاا  بحقوق اإلنساااااااااااااااا  بااالتقاادم الااذي أحرزتااح الاادولاا  ملااذ اعتماااق قااانو     يلمااا اعترفاام -72
والتزاماتاا    ،المواليد والتسااااااجيت المتأ ر لألطةا تسااااااجيت  ولوائحاا المترلق     ،2008التسااااااجيت المدني لرام  

رتةع  المأعر ام عن قلقااا إزاا الرادق   فاإنااا ،2024باالقضااااااااااااااااا على حااالد انرادام الجلساااااااااااااالا  بحلو  عاام  
ما كا  لح تأثير   ،الشااااروق األهاااالل  واألقللاد الررال   في أوساااااال و اهاااا   ،ردقمي الجلساااال لألشاااايا  ال
أق  إلى زياقة الترر   ما  اليدماد األسااااااااسااااااال  مثت ترللم األطةا  و   إمكانل  حصاااااااولام علىةاااااااار على  

 ج(107)النيراال في شبكاد االتجار والبااا اإلارامل ليطر ا

 محددةيم مناطق أو أقال -هاء 

ُفرةااااااااااااااام قوانين أمللا  في المقااطرااد   ،2005في عاام   ،أناحُقطري  الحظ فريق األمم المتحادة ال -73
بما في ذلك    ،ذلك من آثار سالبل  على سالاقة القانو  أحدثح  مع ما    ،الحدوقق  الجلو ل  للسالطرة على الرل 

ع   يع  إفالد من الرقاق  إقجاق  و   ،على الحرياد األسااسال   وفر  قيوق  ،اإلاراااد القانونل  الوااب  ال توةا 
بشاااااأ  حواقث    وال  زا   واد قلقعلى انتااكاد حقوق اإلنساااااا ج    في ظلاا قواد األمن موةاااااع المسااااااال 

إلى    ملتمينالقسااااااااااري للحمض اللووي ألفراق    والتحد د  ،عمللاد قتت  ارج نطاق القضااااااااااااُاقعي فياا وقوا  
وساااااااااااااااائات التواهاااااااااااااات  مزيَّةا  على حساااااااااااااااابااد   عن طريقباالرأي الراام    المادَّعىوالتالعار   ،الررق المالوي
اللسااااااااااا    لكو  ال تزا  اللجل  المرلل  بالقضااااااااااا على التمييز ةاااااااااد المرأة تشااااااااارر بالقلق  و ج  (108)االاتماعي

تمتران بحقوقان على قدم   ترتر قا  الجلو لا  ماا زلن  وااان عقبااد  المساااااااااااااالمااد في المقااطرااد الحادوق
والضاااااما   بما في ذلك  لما  ترلق بالحصاااااو  على الترللم والرمت والرعاق  الصاااااحل    ،المسااااااواة مع الراا 

 ج(109)الجاري في الملطق تةاقمم بسبر الصراا  ن قدوأ  أوةاعا ،االاتماعي
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