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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون ثانيةالالدورة 
  ٢٠15 مايو/أيار 4-15

م المتحععععدة السعععامية لحقععععوق تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفو عععية ا مععع  
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

  16/21م  مرلق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 مالوي  
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتات إلاراارا ات اةا ا     

ن التإللا  اععيياا   إليف تقااارير ماوماا  احماا  اعت ااتة مباا يف للاامل اعات ااات إلالتعليقااات الااواردة ماا
السااامي  وقااون ار،ساااغ  إليف  اا  للاامل ماان إلتااا ا احماا  اعت ااتة الرتياا  لات ال اال   إلالتقرياار 
ُمقااتيف يف لاااجز مااواا تقيحلاااتاص  اواات احل ااا  لعااتد الجلماااات  إللا ااا   لااا  الااي  الجاماااز  

ضامن التقريار أيا  ءرا  أإل إلا اات ، ار أإل ال اتاات مان يُرا  العودة إىل الوتا ا اعراعيا   إل  يت
ماومي  احم  اعت تة السامي  وقون ار،ساغ خباا  ماا يارد مي اا يف التقاارير إلالتيا،اات العلييا  
ال ااادرة  اان اعاومااي   إلهااو يت تااع هيجااز اعتااادع التواي ياا  العاماا  الاا  ا تمااتها  لاا  تقااون 

كااارت  لااا  جاااو مي ياااي يف توالاااي  ايااا  الاااي  مراااااع   إللااات لُ 17/119 ار،سااااغ يف مقااارر 
اععلومات الواردة يف التقرير  إلرإل يت يف إ تاد التقرير دإلري  ا ستعراض إلالتطاورات الا  تاتتت 

 يف تلمل الا ة 
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 المعلوماه ا ساسية واإلطار  -موال   
 (1)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (٢)المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان  

 اوال  يف أتيا  اجلول  السا ق  
ارااااااااارا ات اعت ااااااااذة  عاااااااات 

 مل يُ تن  لي ا/مل تقتز ا ستعراض
أإل  الت اااااتيا أإل ا ،ضااااامايف

 اةاف 
ا تااليااا  التإلليااا  للقضاااا   لااا   ياااع 

 ( 1996ألجال التمييا العي ري )
الع ت التإليل اةاص  اوقون ا لت ادي  

 ( 1993إلا اتما ي  إلالثقافي  )
 ات الااتإليل اةااص  اااوقون اعت،ياا  الع

 ( 1993إلالسياسي  )
اتاالياااا  القضااااا   لاااا   يااااع ألااااجال 

 ( 1987التمييا مت اعرأة )
 (1996اتاالي  مياهض  التعذيب )

 ( 1991اتاالي  تقون الطاز )
الربإلتوكاااول ا اتيااااري  تااليااا  تقااااون 
الطااااز   ااا غ  ياااع اح ااااال إلاسااات ال 

اد ار اتياااا  اح اااااال يف الت ااااا  إليف اعااااو 
(٢٠٠9 ) 

اتاالياااااااااا  تقااااااااااون احلااااااااااا اص لإلي 
 ( ٢٠٠9ار ال  )

الربإلتوكاااااااااااااااااول ا اتيااااااااااااااااااري 
 تااليااااااااا  تقاااااااااون الطااااااااااز 
  اااا غ الاااا ا  اح اااااال يف 
 اعياز اااااااااااااااااااااااات اعسااااااااااااااااااااااال  

(٢٠1٠ ) 

الربإلتوكول ا اتياري الثاين للع ت 
الاااااتإليل اةااااااص  ااااااوقون اعت،يااااا  

إلاهلاااااااااد  إىل إل ااااااااا   إلالسياسااااااااي 
  قو   ار تايف

الربإلتوكاااااااول ا اتيااااااااري  تااليااااااا  
 مياهض  التعذيب

ا تاالياااا  التإللياااا  وماياااا  تقااااون 
 يااااااع العمااااااال اع اااااااارين إلأفااااااراد 

 أسره 
ا تاالياااااا  التإللياااااا  وماياااااا   يااااااع 
 احل اص من ا اتاا  القسري 

الت ا ات إل/أإل 
  ار ا،ات

الربإلتوكااول ا اتياااري  تاالياا   
  تقاااون الطااااز   ااا غ الااا ا

اح ااااااااااااااااااااال يف اعياز اااااااااااااااااااات 
  3اعاااااادة : إ ااااااغ) اعسااااال  
؛ السااااااااااااان الااااااااااااات،يا ٢الاقااااااااااااارة 
  (  ٢٠1٠سي    18للتيييت: 

إااااااااااااااااارا ات ال اجاااااااااااااإل  
إلالت قياااااااااا إلاراااااااااارا ات 

 (3)العاال 

الع اااااات الربإلتوكااااااول ا اتياااااااري اعل ااااااا  
الااااااااااااتإليل اةاااااااااااااص  اااااااااااااوقون اعت،ياااااااااااا  

 (  1996إلالسياسي  )
 ٢٠اعااااادة  اتاالياااا  مياهضاااا  التعااااذيب 

(1996 ) 

ا تااليااااااا  التإلليااااااا  للقضاااااااا   لااااااا   
 يااااع ألااااجال التمييااااا العي ااااري  

  14اعادة 
الربإلتوكول ا اتياري للع ت التإليل 
اةاااااااااااااص  اااااااااااااوقون ا لت ااااااااااااادي  

 إلا اتما ي  إلالثقافي 
الع ااااااات الاااااااتإليل اةااااااااص  ااااااااوقون 

 41اعت،ي  إلالسياسي   اعادة 
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 اوال  يف أتيا  اجلول  السا ق  
ارااااااااارا ات اعت ااااااااذة  عاااااااات 

 مل يُ تن  لي ا/مل تقتز ا ستعراض
ت الربإلتوكول ا اتيااري احإلل للع ا

الااااااتإليل اةاااااااص  اااااااوقون اعت،ياااااا  
 إلالسياسي 

الربإلتوكاااااااااول ا اتيااااااااااري  تااليااااااااا  
القضا   لا   ياع ألاجال التميياا 

 (٢٠٠٠)توليع   مت اعرأة
اتااليااااااااااااااااا  مياهضااااااااااااااااا  التعاااااااااااااااااذيب  

 ٢٢إل ٢1اعادتاغ
الربإلتوكاااااااااول ا اتيااااااااااري  تااليااااااااا  
تقون الطاز اعتعلا  إارا  تقتمي 

 التا ات
ايااااا  تقاااااون ا تااليااااا  التإلليااااا  وم

 ياااااااع العماااااااال اع ااااااااارين إلأفاااااااراد 
 أسره 

الربإلتوكاااااااااول ا اتيااااااااااري  تااليااااااااا  
 تقون احل اص لإلي ار ال 

ا تااليااااااااااا  التإلليااااااااااا  ومايااااااااااا   ياااااااااااع 
 احل اص من ا اتاا  القسري 

 صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة  

 مل يُ تن  لي ا  ارارا ات اعت ذة  عت ا ستعراض اوال  يف أتيا  اجلول  السا ق    

الت تيا أإل ا ،ضمايف أإل 
 اةاف 

اعتعلقاااااا   ااااااالاائ   ا تااليااااااات
 (4)إل تميي اجليسي 

 1٢اتاالياااات ايياااخ اع راااا  
 1949ءب/أ ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااط  

إلالربإلتوكو غ ارمافياغ احإلل 
  (5)إلالثاين

ا تااليااااات احساسااااي  عي ماااا  
 (6)العمز التإللي 

، اايف رإلماا احساساي للم جماا  
 التإللي   اجليا ي 

  (7) رإلتوكول  ال مو

اتاالياااااااا  ميااااااااع ارمياااااااا  ار ااااااااادة 
 اجلما ي  إلاععالت   لي ا

اتااليتاااااا مي مااااا  العماااااز التإلليااااا  
 (8)189رل  إل  169رل  

الربإلتوكااااااااااول ارمااااااااااايف الثالاااااااااا  
 اتاالياااات ايياااخ لعااااايف  اعل اااا
1949(9) 

اتااليااااااااااا  اليو،ساااااااااااجو عجاف ااااااااااا  
 التمييا يف  ال التعلي 
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   لتت الليي  اععيي  حبقون ار،ساغ إىل ماإلي أغ تي ر يف ا ،ضمايف ٢٠14 يف  ايف -1
إىل الربتوكول ا اتياري الثاين اعل ا  الع ات الاتإليل اةااص  ااوقون اعت،يا  إلالسياساي  إلاهلااد  

   (1٠)إىل إل ا   قو   ار تايف
اتااليااااا   لااااا  إلأفاااااادت ماوماااااي  احمااااا  اعت اااااتة ل ااااا إلغ الاائااااا   ااااا غ الت ا اااااات  -٢

أماااايف  تاااع اص ر يسااياص ت اااجز  ا قااا 1967اةا ااا   ومااع الاائااا  إل رإلتوكوهلاااا لعااايف  1951  ااايف
إلأإل اات اعاومااي    (11)الاائاا  حبقااول   إلت ااوهل   لاا  اةااتمات إلا تماااده   لاا  أ،اساا  

تاااا ت اعتعلقااا  خباااا   1961إلتيضااا  إىل اتااليااا   اااايف  (1٢)مااااإلي  ااا غ تسااا ب الت ا اااات
   (13) ا،عتايف اجليسي

إلأفااادت مي ماا  احماا  اعت ااتة لل  ياا  إلالعلاا  إلالثقافاا  )اليو،سااجو(  اا غ ماااإلي ليساات  -3
   (14)   غ مجاف   التمييا يف  ال التعلي  196٠يف اتاالي  اليو،سجو لعايف اص  رف

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
 سااااتعراض الااااتإلري اااااال ا   اااا غ ماااااإلي أ ر ااااتفريااااا احماااا  اعت ااااتة القطااااري  فااااادأ -4

ت ييااااااااتها  اااااااان   (15)(٢٠1٠)اسااااااااتعراض  ااااااااايف  ٢٠1٠ت اااااااارين الثاااااااااين/،وفمرب  1ال ااااااااامز يف 
تعاااتيز لاااا،وغ مجاف ااا  أ ماااال السااا ر أإل إل ا ااا   لااا  ساااتيز الااا  تااات و إىل  5-1٠٢ للتو اااي 

  كماا أ ر ات مااإلي  ان (17)     أغ هذا القا،وغ   ياال ليت ، ر جلي  القوا، (16)ا ستعيال
داااول م اارإل  لااا،وغ الاااإلا  الاا  تاات و  يف  لاا  أمااور  إىل مااماغ  4-1٠٢ للتو ااي ييااتها ت 

أغ هاذا اع ارإل  مل ي اتر يات    (18)إلالطان إلالعالات احسري  تيا الياال يف ألرب إللت ممجن
  (19)لا،وغ  عُت يف لجز

لااات احسااري  إلد ااا فريااا احماا  اعت ااتة القطااري إىل ساانا لااا،وغ الاااإلا  إلالطااان إلالعا -5
  ااا غ تعتااا  الااااإلا   ااان رمااا ا الجاماااز إلاوااار إل  ااا غ  تيااات السااان الااات،يا اص إلتضااميي  أتجامااا

إلتثااات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ ماااإلي  لاا  ارساارا   ساانا   (٢٠)للاااإلا  يف الثامياا    اارة
   (٢1)للمعاي  التإللي اص القا،وغ إل ل  مماغ  تيت السن الت،يا للاإلا  إلفق

 الت ااإلر ماع أ ا اب   أإل   اعقرر اةااص اععاب  ااوا يف ال اذا  مااإلي  ا غ تضاعإل  -6
  ااا غ اواااا يف اص إ اريااااص لا،و،ااا  اع ااال   اععييااا  إل ا ساااتياد إىل م ااارإل  لاااا،وغ احمااان ال اااذا ي

  (٢٢)ال ذا 
 ارإل  لااا،وغ الاائا  الااذي  اإلرار مإلأإل ات ماوماي  احماا  اعت اتة ل ا إلغ الاائاا   -7

   (٢3)٢٠11ميذ  ايف اص معلاقال ما ز 
إلأإل اات  يااا   ااا  اجلرمياا   اان   (٢4)يُعتاارب فعاااص ايا ياااص إلأفااادت اليو،سااجو  اا غ الت اا    -8

  (٢5)الت    إلإدراا  يف القا،وغ اعتينفعز 
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إلأ ر ااات اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ  ااان للق اااا إزا  تااا ار ا تمااااد م ااارإل  لاااا،وغ  -9 
ترياا  إىل تقيياات م اارإل  لااا،وغ ا ساات تايف ارلجاا إلين  دي اتتمااال أغ يااالو اول إىل اععلومااات إل 

التعتااا   إلأفاااادت اللييااا    ،ااا  ييت اااي عااااإلي أغ تسااار   ا تمااااد م ااارإل  القاااا،وغ إلتضااامن توافاااا 
الاتإليل اةااص  ااوقون اعت،يا  الع ات أتجاايف أتجام  إلأتجاايف لاا،وغ ا سات تايف ارلجا إلين ماع 

  (٢6)إلالسياسي 
الليي  اععيي  حبقون ار،سااغ  ان للق اا إزا   اتيف تطتياا أتجاايف الع ات الاتإليل  إلأ ر ت -1٠

يف ت ريعات ماإلي  إلتثت مااإلي  لا  القياايف  كاماص اص  اةاص  اوقون اعت،ي  إلالسياسي  تطتيق
    (٢7) ذلمل

  اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
 (٢8)مؤسساه الوطنية لحقوق اإلنسانحالة ال  

 (٢9)اوال  يف أتيا  اجلول  اوالي   اوال  يف أتيا  اجلول  السا ق   اع سس  الو يي  وقون ار،ساغ 
ألخ )ت ايز إ ادة ا  تماد إىل ءلار/مارس   (٢٠٠7ألخ )  جلي  تقون ار،ساغ 

٢٠15)(3٠) 

ن للق ا حغ جلي  ماإلي وقاون ار،سااغ تعماز أ ر ت الليي  اععيي  حبقون ار،ساغ   -11
تيااإلل هاذ  اللييا  يف   ورة    مساتقل  إلتاتقار إىل التموياز  كماا أ ر ات  ان للق اا إزا  تلجا  

إلم اااايري اهلويااا  اجليساااا،ي  إلتااااملي لقااا   اعثلياااات إلاعثليااا  إلمادإلااااي اعياااز اجليساااي اعساااا ز اعتع
جليت اااا الو ييااا  وقاااون إ، اااا  أغ تعاااتل لاااا،وغ   ااااات اجليسااا   إلأفاااادت   ،ااا  ييت اااي عااااإلي

ءلياااات لتياياااذ إلأغ تي ااا  ار،سااااغ لضاااماغ  تع اااا  اساااتقالي  كاملااا ؛ إلتاإلادهاااا  ااااعوارد الجافيااا ؛ 
تتيااإلل  ياع مساا ز إلأغ إل يت اا امتثاا ص تامااص تو ياهتا  إل اإلة  ل  للمل ييت ي أغ  تثاز اللييا  

إلم اايري اعياز اجليسا  إلاعثليا  إلمادإلااي اعثليات   حبقون تقون ار،ساغ  مبا في ا تلمل اعتعلق
   (31)اهلوي  اجليسا،ي  إلتاملي  اات اجليس 

اللييااا  الار يااا  اععيياااا   ا  تمااااد  التا عااا  للييااا  التيساااايا  أتا ااات  ٢٠14إليف  اااايف  -1٢
ح إدااهلا  ل   التعتيات اعق  اص  لم  التإللي  للم سسات الو يي  لتعايا إلمحاي  تقون ار،ساغ

يي ر كي جلي  تقون ار،ساغ إل ييا  اوجوم   رض التعتيات اعق ت   ل  الربعاغ  إ، ا  لا،وغ 
السااا ق     إلساايتياإلل م اارإل  القااا،وغ  يااع التو اايات٢٠15في ااا اااال دإلرتاا  يف لااتا /فرباير 

  (3٢)الار ي لليي  
 ا غ  ساان ءلياات إلمي يياات  اع إلأإل   اعقرر اةاص اععب  اوا يف ال ذا  مااإلي  -13

حمااان ال ااذا ي   ااارض  ساا  دلااا  إلموتوليااا  إلا،عااتايف ا  اا غ الاقااار م ااايا  ت ااييااص إلافيااااص  يا،ااات 
   (33)خمتلخ التراسات ا ستق ا ي  الو يي 
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اعقتمااا  ااااال اساااتعراض  11-1٠٢إلأفااااد فرياااا احمااا  اعت اااتة القطاااري  ااا غ التو اااي   -14
 مااز إل يياا  إلت ااريعات إلسياسااات وماياا  تقااون الطاااز  مل   اا غ ا تماااد اطاا   ٢٠1٠  ااايف

  إلجياااري إلماااع اللمساااات احاااا ة  لااا  اطااا   ماااز إل ييااا    ااا غ اح ااااال (34)تيااااذ  الجاماااز
 يت أغ السياس  إلاط  العماز الو ييا  اعتعلقتا   اح ااال إلاع اار   (٢٠18-٢٠14الضعاا  )

  (35)إلي ما يف التو ي  مل تستجما إلمل تيااذا  عتُ 

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان  -ثانيا   
 (36)التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 حالة اإلبالغ -1 

 تال  ار اغ
ءااااااااااااار مات ااااااااااااات 

 اتامي 

ءاااااااار تقريااااااار لُاااااااتيف 
ميااااااااذ ا سااااااااتعراض 

 السا ا
اعات ااات اةتامياا  اعترااا  

 هيئ  اععاهتة يف ا ستعراض السا ا 
تاا ار تقااتمي التقرياار احإليل ميااذ 

  1997 ايف 
جلياااااااااا  القضااااااااااا   لاااااااااا    ٢٠٠3ءب/أ سط   - -

 التمييا العي ري
تاا ار تقااتمي التقرياار احإليل ميااذ 

 1996 ايف 
الليياااا  اععيياااا   ااااااوقون  - - -

ا لت ااادي  إلا اتما ياا  
 إلالثقافي 

حيااز مو اات تقااتمي التقرياار الثاااين 
  ٢٠18يف  ايف 

ت ااارين الثااااين/،وفمرب 
)م لتاااااااااااااااااااااااا    ٢٠11

تيااااااااااااااا    يواااااااااااااااات 
ر(؛  وز/يولياااااااا  تقرياااااااا

٢٠14 

اللييااااا  اععييااااا  حبقاااااون  - ٢٠1٢
 ار،ساغ

سااااااُيي ر يف التقرياااااار السااااااا ع يف 
  ٢٠15 ايف 

الليياا  اععيياا   القضااا    ٢٠1٠لتا /فرباير  ٢٠14 -
  ل  التمييا مت اعرأة

تاا ار تقااتمي التقرياار احإليل ميااذ 
 1997 ايف 

 جلي  مياهض  التعذيب - - -
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 تال  ار اغ
ءااااااااااااار مات ااااااااااااات 

 اتامي 

ءاااااااار تقريااااااار لُاااااااتيف 
ميااااااااذ ا سااااااااتعراض 

 السا ا
اعات ااات اةتامياا  اعترااا  

 هيئ  اععاهتة يف ا ستعراض السا ا 
لاااااا  تاااااا ار تقااااااتمي التقااااااارير الثا

إلالرا ااااااااع إلاةااااااااام  ميااااااااذ  ااااااااايف 
؛ إلتاااااااااا ار ميااااااااااذ  ااااااااااايف ٢٠13
؛ تقااااااتمي التقرياااااار احإليل  ٢٠11

اعطلااااااوب مبواااااااب الربإلتوكاااااااول 
ا اتياااااااااري  تاالياااااااا  تقااااااااون 
الطااااااااز   ااااااا غ  ياااااااع اح ااااااااال 
إلاسااااات ال اح ااااااال يف الت اااااا  
إليف اعااواد ار اتياا  إلتاا ار ميااذ 

تقاااااااااتمي التقريااااااااار  ٢٠1٢ اااااااااايف 
مبواااااااااااااااااااااب احإليل اعطلااااااااااااااااااااوب 

 تااليااا  ول ا اتيااااري الربإلتوكااا
تقااون الطاااز اعتعلااا  الاا ا  
 اح اال يف اعياز ات اعسل   

 جلي  تقون الطاز  ٢٠٠9كا،وغ الثاين/يياير  - -

تاا ار تقااتمي التقرياار احإليل ميااذ 
  ٢٠11 ايف 

اللييااااا  اععييااااا  حبقاااااون  - - -
احلااااااااااااااااااااااااااااااا اص لإلي 

 ار ال 

 دمة م  هيئاه المعاهداهالردود فلى طلباه المتابعة الُمحددة المق -2 
 اعات ات اةتامي   

 هيئ  اععاهتة مو ت التقتمي اعومو  تاريخ التقتمي
تاااااااا ت ار اااااااتايف ااااااااار  ،طاااااااان القضاااااااا ؛ إلالتعاااااااذيب؛  

إلا  تاتا  اجليسااي  لاا  اح اااال؛ إلالاااإلا  القسااري إلزإلا  
 (37)اح اال

الليياا  اععيياا  حبقااون  ٢٠15
 ار،ساغ

؛  لاااااااااااااااااااب (39)٢٠13 اااااااااااااااااااايف 
 (4٠)ومات إمافي معل

القاااااوا،  الااااا  مل تُعتمااااات  عاااااُت   ااااا غ اعسااااااإلاة  ااااا  سااااان 
 (38)اجليس ؛ إلإلفيات احم ات إلارا اض

الليياااااااااااااااااااا  اععيياااااااااااااااااااا   ٢٠1٢
 القضا   ل  التمييا 

 مت اعرأة
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 (41)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 
 اوال  الراهي  اوال  أتيا  اجلول  السا ق  

      د وة دا م 
 (٢٠13ال ذا  ) - الايارات اعضطلع هبا

ترياااااااا  التيمااااااااع الساااااااالمي إلتجااااااااوين  - الايارات اعوافا  لي ا من تي  اعتتأ
  اجلمعيات

 ال ذا  الايارات ال   ُلب إاراؤها
 السجن الا ا

 الاقر اعتلع
 اعتافعوغ  ن تقون ار،ساغ

 ة ليت ا ستعراض  أُرسلت ست   ا ات  إلردات اوجوم   ل  أر ع  مي ا اال الا   الردإلد  ل  رسا ز ا د ا  إلاليتا ات العاال 

تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرافععاة القععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق 

 المساواة وفدم التمييز  -ملف 
اجليسا  يف  اا ت مثاز التعلاي   ألار فريا احم  اعت تة القطري إىل إلاود فوارن  ا  -15

 اا  إلالارا اا  إلالتيااارة إلاع ااارك  السياسااي  إلال اا   إلالعمااز  إلتسااار هااذ  الاااوارن  اان تتاييااات 
فيما يتعلا  توزيع السلط  إلالت ج  يف اعوارد إلاع ارك  يف  مليات  يع القرار  إلمان   اجليس  

   (4٢)ت ادي  إلالقا،و،ي  إلالسياسي ا ل - ت ز اليسا  مستضعاات يف اعيادين ا اتما ي 
 غ اليساا  ت اجلن إلاتاتة مان ألات الائاات ر اةاص اععاب  ااوا يف ال اذا   ااعقر إلأفاد  -16
  إلتت مااز اليسااا  يف مع اا  احتياااغ  إلتع ماا ن  راليااز  ااتدة يف التمتااع  اااوا يف ال ااذا اص فقاار 

مان اعسا إلليات احساري   إل ااإلة  لاا  اص   اااص  االي ر إىل دإلرهان التقلياتي داااز احسارة  ، ايت
  يتساااإلين ماااع ف اان يف اعا ااا  ماان الياات العاملااا  الارا ياا   إلمااع للااامل  7٠للاامل  ت ااجز اليسااا  

  إلأإل اا  اعقاارر اةاااص ماااإلي (43)الراااال يف  اايع القاارار إلالاات ج  يف مااوارد ار،تااا  إلاحرامااي
    (44)من ال ذا ي إلالت ذإلي  غ تعاز إدما  التعت اجليساين يف اس اتيييات إل رامج اح

إلرتاتااات اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ  ا تمااااد لاااا،وغ اعسااااإلاة  ااا  اجليسااا   لجي اااا  -17
إلأ ر اات الليياا   اان للق ااا   أ ر اات  اان أسااا ا  سااتمرار القااوا،  الساااري  الاا   ياااا ماات اليسااا 

راااااال فيمااااا يتعلااااا التقااااون متساااااإلي  مااااع اص حغ القااااا،وغ   ميااااي  اليسااااا  تقولاااا  ااااا  اا اااا  
ت  ااي  مااوارد ماليااا    يف  لاا  أماااور    اجليسااي   إلأفااادت اللييااا    ،اا  ييت ااي عااااإلي أغ تقااويف

إل  ااري  كافياا  لتيايااذ لااا،وغ اعساااإلاة  اا  اجليساا   إلتعااتيز  يااع القااوا،  الاا    تاااال  ياااا ماات 
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 اا  الراااال إلاليسااا  يف مان لااا،وغ اجليسااي   لضااماغ اعسااإلاة  16إل 9اعادتاااغ    ساايمااليساا   إل 
   (45)اجليسي لا،وغ تطتيا أتجايف 

الااذي   (٢٠13إلأفاااد فريااا احماا  اعت ااتة القطااري  اا غ لااا،وغ اعساااإلاة  اا  اجليساا  ) -18
حي ر اعمارسات التقليتي  الضارة  إلالعيخ اجليسااين    ٢٠14داز تيا اليااد يف ،يساغ/أ ريز 

إليااي ا هاااذا القاااا،وغ  لااا  م اااارك  اليساااا  يف   يسااايإلالتمييااا  لااا  أسااااس اجلاااي   إلالت ااار  اجل
اوياااة العاماا  إلالسياسااي   إل لاا  اعساااإلاة يف    ساايماموالااع  اايع القاارار يف  يااع  ااا ت اوياااة  

او ول  ل  التعلي  إلالتتريب  إليقار حبقاون ال ا   اجليساي  إلارةا يا   إليقا ح القاا،وغ ا تمااد 
ز إلالسياس  لضماغ ظ ور إلم اارك  لويا  لليساا  يف هاذ  ، ايف او   يف  ا ت التعلي  إلالعم

    (46) ود من أاز إلمع متادع تواي ي  لتيايذ هذا القا،وغاُ تذل اجملا ت  إلتُ 
إلأ ر ااات اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ  ااان للق اااا حغ م ااارإل  القاااا،وغ اعتعلاااا  اااا إلس  -19

ع الع ات الاتإليل اةااص  ااوقون اعت،يا    تتوافاا مااص ،ق  اعيا   الت ري /اريتز يتضامن أتجاما
 غ يج ااخ إلمااع لاا    ااالاا  تساام  عقااتيف اااتمات  اا ي  احتجااايف إلالسياسااي   مثااز تلاامل 

ارلااماي يف  عا  الا ا  الطا  من تي  ار ا    ا إلس ،قا  اعيا ا  الت اري   إلتاي   لا  
علااا  ااا إلس ،قااا  اوااا ت  إلأفااادت الليياا    ،اا  ييت ااي عاااإلي أغ ترااااع م اارإل  القااا،وغ اعت

الع اات الااتإليل اةاااص  اااوقون اعت،ياا  إلالسياسااي  حتجااايف لضااماغ امتثالاا  /اريتز اعيا اا  الت ااري 
  (47)إلأغ تسر   ا تماد اص  تام إلاععاي  التإللي  امتثا ص 

إلأفاد فريا احم  اعت تة القطري   غ ت تر اليسا   ا إلس ،قا  اعيا ا  الت اري  إلارياتز  -٢٠
إلياا تر يف دإلر اليسااا  يف التياات إلالعمااز إلدااااز اجملتمااع   اا  اجليساا  تاااال  الاااوارن  يتسااتب يف

ا لت اادي  لاا إلس ،قا  اعيا ا  الت اري   - ا اتما يا  إلا اتما يا  - إلختتلخ اح عاد الياسي 
إلاريااتز  اا  اليسااا  إلالراااال حغ إلمااع اليسااا  يف اجملتمااع   يتساااإل  مااع إلمااع الراااال  إلميثااز 

يف ارتاا  ،ست  ا،تقال ف إلس ،ق  اعيا   الت ري  إلاريتز  ا  اص ر يسي ن    اجليس   اماص التتاي
اليساااا   إلتايااات ،سااات  التااا تر  اااا إلس ،قااا  اعيا ااا  الت اااري  إلارياااتز  ساااتب  اااتيف اتااا ايف تقاااون 

جا،ااات تتعياا  اليسااا  للراااال يف اجملتمااع ماان إم اليسااا  اعتعلقاا   ال اا   اجليسااي  إلارةا ياا   إل ااتا 
أااذهن  اماايف أماورهن يف اويااة للقضاا   لاا  فا إلس ،قا  اعيا ا  الت اري  إلارياتز  أإل إلمااع ن 

  (48)افي و لعال  لتيتة اع ا ر  أإل ت وهلن  ل  ر اي    ي  ايتة كاص تت

  حق الفرد لي الحياة والحرية وممنأل الشخصي -باء 
الوالااع احماار  قو اا  ار ااتايف حبجاا  تيايااذ رتاتاات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ  ولااخ  -٢1

لجي ا تثات مااإلي  لا  أغ تي ار يف إل اا   قو ا  ار اتايف إلتراااع لاا،وغ العقو اات لضاماغ أغ 
اص أيضاااللييا  اجلارا   اطاورة  إلأفااادت ألاات يف تاال تطتيق ااا   لا  هااذ  العقو ا   يقت ار تطتياا 

ة  اكمااا  السااييا  الاااذين ُتجااا    ،اا  ييت اااي عاااإلي أغ تاااوفر ماااا يجاااي مااان اعاااوارد اعالياا  ر ااااد
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  لااي    عقو اا  ار ااتايف اراتارياا   إلأغ تضاامن اوااا يف التماااس العاااو أإل إ ااتال  قو اا  ار ااتايف
   (49) عقو   أاخا 

إلأ ر ات اللييا  اععييا  حبقاون ار،سااغ  ان للق اا إزا  ارتااا   اتد اواا ت اعتلا   ي ااا  -٢٢
 اااتيف امتثاااال إزا  ظا  اعجلاااا   إ،ااااال القاااا،وغ إل التعاااذيب  لااا  أياااتي اعاااو مبمارسااا  فيماااا يتعلاااا 

لمعاااي  التإللياا   إلتثاات الليياا  ماااإلي لال اار   أفااراد لااا،وغ اساات تايف احساال   اليارياا  ماان لتااز 
إلتعااوي  الضاا ايا  إل لااا  اجلياااة اعا ااوم   لاا  الت قيااا يف  يااع تااا ت التعااذيب إلمقاماااة 

اعتعلقا   اسات تايف القاوة إلاحسال   الياريا  مان لمتاادع احساساي  لمماغ أغ ميتثز لا،وغ ال ار   
  (5٠)اا،ب اعوظا  اعجلا   إ،اال القوا، 

رهاااان   ياالااااوغ إل تااااف الاريااااا العامااااز اععااااب  ا تتياااااز التعساااااي أر عاااا  ألاااا اص  -٢3
أدىن مااما،ات ارااارا ات أغ تااوفر هلا  دإلغ إلماان دإلغ  اكما  ميااذ فاا ات  ويلا  ماان ا تتيااز 
مب اايف   االت   اعوا ا  إلاي    إلحبق ا  يف أغ يت الوا اص   مبا يف للمل أغ خيطارإلا فاور واات القا،و،ي  ال

إىل أغ العاماااز   إلالُااا  الارياااا (51)معقولااا فااا ة إلأغ ميثلاااوا أماااايف لااااض إلأغ حيااااكموا يف  ضاااوغ 
مااان الع ااات الاااتإليل اةااااص  14إل 9اتتيااااز هااا    احلااا اص إاااارا  تعسااااي إلييت ااامل اعاااادت  

   (5٢)،ي  إلالسياسي  اوقون اعت
 ٢٠1٠إل تاااف فرياااا احمااا  اعت اااتة القطاااري أغ مااااإلي لتلااات ااااال اساااتعراض  اااايف  -٢4

  إلألاااار (53)جلياا  لتلقاااي ال اااجاإل  اعقتماا  مااات ال ااار  اص تو ااي   ااا مور مااان  يي ااا أغ تي ااا  فاااور 
 لم ا  لت أ، ئت لجي ا مل تتتأجلي  مستقل  لتلقي ال جاإل  اعقتام  مت ال ر   إىل أغ اريا ال

ال ر   اعاإلي  إلتاتة لل ا إلغ التااليا  تتاوىل الت قياا ا از ض  ي  إل اإلة  ل  للمل  (54) عت
ال ار    مباا يف للامل ا،ت اكاات تقاون ار،سااغ   ا  أ اا تعااين أفاراد يف ال جاإل  اعقتم  مت 

     (55)من ،ق  يف اعوظا 
لساايوغ  ظاارإل  ا تتياااز يف ا إلأ ر اات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ  اان للق ااا إزا  -٢5

 ا تماااد لااا،وغ الساايوغ؛ إلتعايااا لااترات إلأفااادت   ،اا  ييت ااي عاااإلي  يف  لاا  أمااور  أغ تساار  
إلاستقالي  مات ي  السيوغ؛ إلإ، ا  ءليات للي ر يف تو يات اعات ي   ل  جو متسا؛ إلتيس  

  (56) ملي  تقتمي احملتياين لل جاإل 
عاااب  ااااوا يف ال اااذا   اياااارة إىل ساااين مااااإل  يف ماااو  القااارار إلاماااطلع اعقااارر اةااااص اع -٢6

  اا غ م ااجل  ا كت اااي ال ااتيت إل،قاا  ال ااذا  يف  ٢٠٠9الااذي أ ااترت  احملجماا  العليااا  ااايف 
  إلألاااار اعقااارر اةااااص إىل أغ دا ااارة السااايوغ مل تجااان لاااادرة  لااا  تاإليااات الساااييا  (57)السااايوغ

   إلأإل ااا  اعقااارر(58)قااا  في اااا الساااييا   اااا  اااذا يتاص ساااو   واتااا  يوميااا  إلاتاااتة إلأغ هياااا  أيامااا
مااا يجاااي ماان ال ااذا  يف الساايوغ  مبااا يف تااوافر اةاااص ماااإلي  اا غ تت ااذ تااتا   فورياا  لضااماغ 

   (59)للمل أغ ترفع اععاي  الت،يا اوالي  يف لا،وغ السيوغ اجلتيت
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اص    ياااال متا ااي إلأ ر اات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ  اان للق ااا حغ العيااخ اعيااايل -٢7
العيااااخ اعيااااايل  إلأغ جتاااارايف  اااارات  ميااااع ماااااإلي  لاااا  أغ تساااار  مبرااعاااا  لااااا،وغ الليياااا  إلتثاااات 

ءليات محاي  الض ايا إلتعويضا   إلإ اادة أغ تقامي اجلياة اعا وم  إلتعاز ا  ت اب الاإلاي  إل 
   (6٠)ت هيل   إلإ ادة إدماا  

العياااخ مااات اليساااا  إلالاتياااات  إليعاااا   إلألاااار فرياااا احمااا  اعت اااتة القطاااري إىل تا اااي -٢8
الت ااادي  إلتقافياا   لاا   ااعيت احساارة إلاجملتمااع  مبااا يف  - العيااخ اجليساااين إىل  وامااز ااتما ياا 

الثقافيا  إلا لت اادي   ا  الرااال إلاليساا  إل اتيف  جا  اعارأة  إلمان  - للمل التتاييات ا اتما يا 
ي  لااا  الاتياااات مااان لتاااز اععلمااا  يف اجلاااي  ا  تاااتا  اجليسااا،اااو  اوا،اااب العياااخ القاااا    لااا  

اعاااتارس إلتاااوارج الاإلاااا  إلالتط ااا  اجليساااي ليراماااز  إللاااتاد فرياااا احمااا  اعت اااتة القطاااري  لااا  
مااارإلرة إلماااع ت اااريع أكثااار مرا ااااة لياااو  اجلاااي   إلتعاياااا إ،ااااال القاااوا،  اعوااااودة  إلزياااادة الااات   

  (61)   اجليس  اعقتيف إىل الض ايا  إلإلكا  الو ي العايف  إلتعايا اعساإلاة
إلأ ر ااات الليياااا  اععييااا  حبقااااون ار،ساااااغ  ااان للق ااااا إزا  توا اااز اعمارسااااات التقليتياااا   -٢9

اعست تف  ليرامز إلتثات مااإلي  لا  جتارمي رتاوارج احرامازر أإل أي ممارسا  تقليتيا  أاار   يااا 
  (6٢)مت اليسا  إلالاتيات

ا إزا  التقاارير الا  تت اتج  ان ا،ت اار إلأ ر ت الليي  اععيي  حبقاون ار،سااغ  ان للق ا -3٠
  (63)ممارس  ت وي  اح ضا  التياسلي  اح،ثوي   إلتثت ماإلي  ل  جترمي هذ  اعمارس   رات 

إلأ ر اات اللييااا  اععيياا  حبقاااون ار،ساااغ  ااان للق ااا إزا  توا اااز ممارساا  الااااإلا  القساااري  -31
لاا،وغ الااإلا  إلالطاان إلالعالاات إلزإلا  اح اال  إلتثت ماإلي  ل  أغ تسر   ا تماد م رإل  

  (64) رحياص اص احسري  إلتضمن جترمي الاإلا  القسري إلزإلا  اح اال جترمي
إلأ ر ااات اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ  ااان للق اااا إزا  إلامااا  مراسااا  اا ااا   الاتياااات  -3٢

رايف  ارات    ،ا  ييت اي عااإلي أغ جتااللييا  تسار  ن أمرار من  يي ا ا  تتا  اجليساي  إلأفاادت 
ممارس   قوس إلمراس  رالتط   اجليسير ال  تساار  ان تاتإلج ا تاتا ات ايساي   إلأغ تعتمات 

  (65)اس اتييي  من أاز الت تي هلذ  اعمارسات
إلأ ر ااات اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ  ااان للق اااا إزا  تا اااي ا  تاااتا  اجليساااي  لااا   -33

جتااارايف  ياااع ألاااجال ا  تاااتا  اجليساااي  لااا  اص لاااا،وغ العقو اااات أتجاماااتضااام  اح ااااال إل اااتيف 
الاتيااااغ  إلتثااات اللييااا  مااااإلي  لااا  تعاااتيز لاااا،وغ العقو اااات لتيااارمي  ياااع ألاااجال ا  تاااتا  

إلإ اادة ت هياز الضا ايا اجليااة اجليسي  ل  اح اال    ر  الي ر  ن ،او  ايسا    إلمقامااة 
  (66)إلتعويض  

ق ااا إزا  تا ااي  مااز اح اااال  إلأفااادت إلأ ر اات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ  اان لل -34
  ،ا  ييت اي عااإلي القضاا   لا   ماز اح ااال مان ااال خت اي  ماا يجااي مان اعاوارد الليي  
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  إلييت اي عااإلي كاذلمل أغ تضاع سياسا  (67)فعاا ص اص لتيايذ القوا،  إلاععاهتات لات ال ل  تياياذ
  (68)اهرة أ اال ال وار  إلميع الل تا من ظ

  ٢٠1٠اااال اسااتعراض  ااايف   ريااا احماا  اعت ااتة القطااري أغ ماااإلي لتلااتإل تااف ف -35
 ااااا مور مي اااااا ا جتاااااار إلاعتعلقااااا   33-1٠٢إل 3٢-1٠٢إل 31-1٠٢إل 1٢-1٠٢التو ااااايات 

 يت أغ    الت ر  إلأفاد الاريا القطري   غ لا،وغ ر اي  الطاز إلمحايت  إللضا   جيرايف ا جتار  الت ر
مس ل  ا جتار  الت ر إ ار معيخ  إلأفاد الاريا القطري   غ ياإلل يتار ار القا،وين اوايل الذي 

جلي  القوا،  ال تت سنا لا،وغ اتيات يف هاذا السايان إل  ،ا  كااغ ييت اي  ارض م ارإل  القاا،وغ 
   (69)٢٠14 ل  الربعاغ يف أيلول/ستتمرب 

لت ار إل اتيف تاوافر إلأ ر ت الليي  اععيي  حبقون ار،ساغ  ن للق ا إزا  ا،ت ار ا جتار  ا -36
 ااان أ ر ااات اللييااا   يا،اااات رتيااا  يف هاااذا ال اااتد إلتااا ار ا تمااااد ت اااريع  اااتد   ااا غ ا جتاااار  إل 

إلأفاادت   ،ا  ييت اي عااإلي أغ تسار    أسا ا ال تيت لعتيف إلاود  ارامج ما ما  لضا ايا ا جتاار
ض  قو اات ا جتاار إلفار  ذاها ا تماد لا،وغ    غ ا جتار  الت ر ياي   لا  جتارمي  ياع ألاجال 

  إلتضااامن اجليااااة اعا اااوم تقاماااي  ياااع أغ  لاا  اعاااذ،ت  إلتاااوف  اعساااا تة الجافيااا  للضااا ايا  إل 
   (7٠)محاي   يع الض ايا إلمسا تهت  إلإ ادة ت هيل   إلتعويض  

  القانون وسيادة ، بما لي ذلك مسألة اإللاله م  العقاب،العدل إوامة -جيم 
حبقااون ار،ساااغ  اان للق ااا حغ  ااتد احلاا اص احملتياااين رهاان أ ر اات الليياا  اععيياا   -37

 ااان الساااييا  اعاااتا، ؛ إلحغ اص احملاكمااا  مرتااااع؛ إلحغ احملتيااااين رهااان احملاكمااا    يا ااالوغ دا مااا
 لا  الي او اعياساب يف الوالاع العملاي  إلأفاادت اللييا  اص التتا   التتيل  لاتتياز   تطتاا دإلما

د احلاااا اص احملتياااااين رهاااان احملاكماااا ؛ إلمااااماغ الا ااااز  اااا    ،اااا  ييت ااااي عاااااإلي ختاااااي   اااات
   (71) تيل  لعقو   اوت  قو ات ن رهن احملاكم ؛ إلزيادة است تايف السييا  اعتا،  إلاحملتياي

 اتيف إلااود ماا يجااي مان القضااة قون ار،ساغ  ان للق اا إزا  حبإلأ ر ت الليي  اععيي   -38
جل  تااراك  القضااايا يف احملاااك  إلافتقااار مجتااب اعسااا تة إلاعااوظا  القضااا ي  إلاحملااام  وااز م اا

القا،و،ي  إىل ما يجاي مان اعاوارد إلاعاوظا   إلأفاادت اللييا    ،ا  ييت اي عااإلي أغ تضاع سياسا  
تايااات  ااااتد القضاااااة إلاعااااوظا  إلأغ تااااراك  القضاااايا؛ إلتعاااااز إااااارا ات الطعاااان؛ لل ااااتا ماااان إل ييااا  

تيااذ لا،وغ اعسا تة القا،و،ي  إللاا،وغ التعلاي  القاا،وين إلأغ  ؛ القضا ي   إلخبا   يف اعيا ا الرياي
  (7٢)إلاع يي  القا،و،ي 

إلأ ر ت الليي  اععيي  حبقون ار،ساغ  ن للق ا إزا  التقاارير الا  تايات  ا غ اعت ما  يف  -39
ر    ااار  ،طااان القضااا  مل حيااكموا  عااُت أإل  اا غ احملاكماات مل تتقااتيف  ساا ارتجااب أ مااال لتااز 

ااااار  ،طاااان  ارتجااااب أ ماااال لتاااز إلأفاااادت اللييااا    ،ااا  ييت اااي عااااإلي  اكمااا   ياااع اعت مااا  
القضاااااااا ؛ إلارسااااااارا   إكماااااااال  ياااااااع احملاكماااااااات؛ إلمحايااااااا   ياااااااع الضااااااا ايا إلإ اااااااادة تااااااا هيل   

  (73)إلتعويض  
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  يف تاااا ت التعااارض للعياااخ نيُعرماااإلأفااااد فرياااا احمااا  اعت اااتة القطاااري  ااا غ اليساااا   -4٠
ذ  ارد     ااا ادهتن  لااا  ماااا يتعرمااان لااا  مااان ا تاااتا ات  ساااتب ماااا يااارتت  هبااااساااي   ااان اجلي

  إلد اااا الارياااا القطاااري إىل  ااايا   لوا ااات اا ااا   اااإارا ات احملجمااا  يف ا  تاااتا ات مااان إل ااا 
م يااتة   دلاا  لاا ادة الضاا ايا الاا ا  أغ تجااوغ  اا غ اص العيااخ اجليسااي  إلأفاااد الاريااا أيضاالضااايا 

  إليف مع اا   اكماا  ،اا اا  مااايف  اكماا  اعتااور   يف ااارا   العيااخ اجليساايأاص ر يسااياص ميثااز  ااتي
كماااااا أغ مااااااإلي تاتقااااار إىل مرافاااااا راااااارا  ااتتاااااار اومااااا     اواااااا ت   تواااااات أدلااااا  دا مااااا 

  (74)اليوإلي
فيمااا يتعلااا  تعايااا ، ااايف اص إلأفاااد فريااا احماا  اعت ااتة القطااري  اا غ ماااإلي أتاارزت تقااتم -41

 ااي  - ي ااال يف  ا،تا  إلزإلمتاا إلمااإلزإل إل اتاالسات  ااك  ما ما  ت تواالضا  احتاتاج إل 
كاتااااب   34مااااا   مرالتااا  إل 37إلإلكيااااز ،يا ااا   39إلاص لاماااي 37ُدراب إللاااات إلساااليم  إلماااو ةي؛ 

 37-1٠٢مسا ز لضاا  احتاتاج  إلا تارب الارياا القطاري أغ التو اي  التعامز مع  جم   ل  
  (75)لضا  احتتاج لت ،ُاااذت   غ  ٢٠1٠اعقتم  اال استعراض  ايف 

إلأ ر اات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ  اان للق ااا حغ الساان الاات،يا للمساا إللي  اجليا ياا   -4٢
إلأفااادت الليياا    ،اا  ييت ااي اص   ع اار ساايوات   تاااال مي اضاا  ااات ٢٠1٠الاا  ُتااتادت يف  ااايف 

   (76)اي  التإللي للمعاص عاإلي أغ ترفع السن الت،يا عس إللي  اح اال اجليا ي  إلفق

 والحياة ا سرية  والزواج الحق لي الخصوصية -دال 
الاا  جُتااري ماان  مليااات التاتااي  إزا  أ ر اات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ  اان للق ااا  -43

مان لاا،وغ ال ار   عياع  35دإلغ أمر لضا ي  إلأفادت   ،  ييت ي عاإلي أغ تي ر يف إل اا  اعاادة 
   (77)ساي  إلالتتاز يف اوري  إلاة و ي  مليات التاتي  التع

اص  اارحياص لا،و،ياااص إلأفااادت الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ   ،اا  ييت ااي عاااإلي أغ تضااع ، اا -44
 قيما  اعساا ات  ا  اعاليا  يف تياازة  كااماص اص  ا  افا  يف لضايا الطاان  خيول احملاك  أغ تع  

  (78)متلجات اال ف ة الاإلا اع
جتاارمي اعمارساا  اجليسااي  ياا  حبقااون ار،ساااغ  اان للق ااا إزا  اسااتمرار  ر اات الليياا  اععيإلأ -45

اعثلياااا  التوافقياااا   اااا  ألاااا اص  ااااال   إلإزا  إلرإلد تقااااارير   اااا غ العيااااخ ماااات اعثليااااات إلاعثلياااا  
إلمادإلاي اعيز اجليسي إلم ايري اهلوي  اجليسا،ي  إلتااملي  ااات اجليسا   إلأفاادت اللييا    ،ا  

مامن اص  ارحياص اجليسا،ي  إدرااا لجي تتر  اعيز اجليسي إلاهلوي ت ريعاهتا ييت ي عاإلي أغ ترااع 
تل ي احتجايف ال  جترايف اعثلي  اجليسي  إل  ها من اح، اط  اجليساي  أغ أستاب التمييا احمل ورة  إل 

مااااان لاااااا،وغ  156إل 154إل 153)ألاااااخ(  إل137التوافقيااااا   ااااا  التاااااال   )اعاااااواد الااااا   اااااارس 
العيااخ ماات أ مااال   اعتاور   يف   ،ا  ييت ااي عاااإلي أغ  اااكاص أيضااالليياا  العقو اات(  إلأفااادت 

إلأغ اعثليات إلاعثلي  إلمادإلاي اعيز اجليسي إلم ايري اهلوي  اجليسا،ي  إلتاملي  اات اجليسا ؛ 
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عاااوض الضااا ايا؛ إلتضااامن امتياااا  اعاااوظا  العماااومي   ااان اسااات تايف الل ااا  الااا  مااان لااا  ا أغ ت
  (79) رض  ل  هذا العيخ

اه والتجمعععل السعععلمي والحعععق لعععي المشعععار ة لعععي حريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيععع -هاء 
  الحياة العامة والحياة السياسية

مان لاا،وغ العقو اات الا   46رتاتت الليي  اععيي  حبقون ار،ساغ  إل ا  مااإلي اعاادة  -46
مياااع  اااتإلر ال ااا خ   ااا  أغ اللييااا    يااااال يسااااإلرها القلاااا إزا  سااالط  ختاااول إلزيااار ار اااايف 

 ااان تعااارض ال ااا اي  إلاعاااتافع   ااان تقاااون ار،سااااغ للمضاااايق  إل/أإل التقاااارير الااا  تت اااتج 
ا  تقاااال مااان لتاااز ال ااار    إلأفاااادت اللييااا    ،ااا  ييت اااي عااااإلي أغ تضااامن محايااا  ال ااا اي  

 اااك  اعااذ،ت   إلتعااوض أغ إلاعااتافع   اان تقااون ار،ساااغ ماان اعضااايق  إلا  تقااال التعساااي  إل 
  (8٠)الض ايا

ت اعقررة اةا   اععييا  حبالا  اعاتافع   ان تقاون ار،سااغ  ان   أ ر ٢٠1٢إليف  ايف  -47
إزا  القياود اعارإلما     سيماللق ا ال تيت إزا  إلمع اعتافع   ن تقون ار،ساغ يف ماإلي  إل 

أغ اعاتافع   ان اعقاررة اةا ا   ل  تق   يف تري  التيمع إلتق   يف تري  التعت   إل ت ت 
وا هاااذ  اوقاااون تعرماااوا   تاااتا ات  يياااا  مااان لتاااز لاااوات احمااان تقاااون ار،سااااغ الاااذين مارسااا

  (81)إ ا ات  ز إلفياات إل  ها من اجل ات الاا ل   إلهو ما أسار  ن تتإلج
إل ت اات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ أغ الليياا  اعي اا ة للت قيااا يف  ريقاا  التعامااز  -48

  إلأفاادت اللييا    ،ا  ٢٠1٢ز/يوليا  لاتمت اساتيتاااهتا يف  و  ٢٠11مع م ااهرات  وز/يوليا  
اععاملااا  إساااا ة ييت اااي عااااإلي أغ  ااااك   سااار    ياااع اعت مااا  يف  ملياااات ا  تقاااال إلالقتاااز إل 

  (8٢)اعرتتط   اع اهرات  إلأغ تقتيف تعويضات مياست  إىل الض ايا
 إلأفاااادت اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ   ،ااا  ييت اااي عااااإلي أغ تضااامن تريااا  التيماااع -49

اوا يف الت اهر إلتطتيا لا اتة ممارس  إلتجوين اجلمعيات   طرن مي ا إزال  العقتات ال  تع ض 
  (83)سا   من تتإلت ا 48اراطار  اع اهرة لتز 

  ومؤاتيةالحق لي العمل ولي التمتل بشروط فمل فادلة  -واو 
يف مااإلي هاو إلاتات ر ليااو احدىن ت أفاد اعقرر اةاص اععاب  ااوا يف ال اذا   ا غ اوا -5٠

من أمعخ احاور الت،يا الو يي  يف العامل  إلللامل  ساتب السياساات الا  ا ُتماتت  يلا   قاود 
 تيااتة ماان أاااز تاإلياات القطااا  اوجااومي اليالاا   ياات  املاا  راي اا  الااثمن  اان  ريااا ختاااي  

ت اول   إلأإل   اعقرر اةاص اوجوم   إ ااح احاار احدىن الاو ب لضاماغ (84)أاور العمال
 يع العماال  مبان فاي   العماال اع لتوغ/اعوتياوغ   لا  أاار معي اي يتوافاا ماع القاا،وغ الاتإليل 

اعااإلما  اجلما ياا  إلاواا يف التي ااي  يف  ياع القطا ااات؛ تااا وقاون ار،سااغ؛ إلمااماغ اتا ايف 
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يات قااا،وغ العمااز   وسااا ز مي ااا إ، ااا  مات ااي   مااز تجااوغ هلااا  اااتلمتثااال ا إلتعايااا مرالتاا  
  (85)إلتاإلد  عتد كا  من اعوظا 

إلأ ر ااات اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ  ااان للق اااا إزا  التقاااارير الااا  تايااات  ااا غ أفاااراد  -51
الليي    ،  ييت ي الراستااري    يتمتعوغ  اوا يف العمز  ل  لتيف اعساإلاة مع اآلارين  إلأفادت 

   (86)عمز  ل  لتيف اعساإلاة مع   ه فرص ال ل   ول أفراد الراستااري  عاإلي مماغ ت

 الحق لي الضمان االجتمافي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق  -زاي 
ألاار اعقارر اةااص اععااب  ااوا يف ال اذا  إىل أغ مااإلي ماان  ا  أفقار  لاتاغ العااامل إل  -5٢

 مو ص م ااااص  لااات 186مااان أ اااز  17٠اعرتتااا    ٢٠13لعاااايف   اااري يف م لااار التيميااا  الت  اتتلااات
اا    ات ا ستق ا   إل تف اعقرر اةاص أغ تال  أكثر من ، خ السجاغ الاذين يعي اوغ 

عتارب ر اع اعاإليا  مان ألات اال العقات اعاماي  إليُ اص   ايااص الاقر مل تت سن  أإل ل تت  سي
 إل يقاااز دال ااا   ااان الساااعر اعقاااتر  لتياااا  ال اااذا  الاااذي ياااوفار هلااا  اوااات احدىن ماااناص اليااااس فقااار 

؛ إليعااااين تلاا  الساااجاغ مااان (87)إللاات تااااال  ا،عااتايف اعسااااإلاةاص  السااعرات اوراريااا  اعو اا   ااا  يوميااا
الااااز يف أاااااا  الت ذياااا  إلا ااااااض يف مسااااتو  ا ساااات ا  إلاااااود ا،عااااتايف احماااان ال ااااذا ي  مااااع 

مااان أ لااا  معااات ت ااااو اص   إل تاااف اعقااارر اةااااص كاااذلمل أغ مااااإلي تسااايز إلاتااات(88)ال اااذا ي
مليااوغ  4٠يطقاا ؛ إلماان اعتولااع أغ يتضااا خ  ااتد سااجا ا تاااج ماارات إليتياااإلز السااجاغ يف اع

  إلألااار اعقاارر اةاااص إىل ماارإلرة إ اااح الرب،ااامج الر يسااي لاات   (89)٢٠4٠،ساام  حبلااول  ااايف 
  (9٠)الارا   يف التلت  أي  ر،امج إ ا،  متاات اعاار 

من  يي ا تت ذ  ل  إارا ات   غ ل ذا  اوجوم  وا يف اإلأإل   اعقرر اةاص اععب  ا -53
 ر،اااامج إ ا،ااا     سااايماماااا يلاااي: مرااعااا  إلإ ااااح الاااربامج اواليااا  لااات   اعاااتاات الارا يااا   إل 

؛ (91)ا،عاتايف احمان ال اذا يم اجل  اعااار   إلمعاجلا   ا ار متاات اعاار   الذي يتوا  د   
  ماااان ا سااااتيا   لاااا  احرامااااي إلمااااماغ أغ يااااوفر ار ااااار القااااا،وين ردارة احرامااااي محاياااا  كافياااا

؛ إلتطاوير  ارامج (9٢)للعقتاات احملاتدة الا  تعا ض اليساا  اااص اهتمايفإيا  إلال تيز القسري  إل 
الت طيااا  الو ييااا  الجاملااا   إلتاااوف  اح ذيااا  اع ااامول  هباااذ  الاااربامج مااان  م  الت ذيااا  اعترساااي  لتااا

؛ إلتطااوير ، ااايف (93)اار  ال ااذا ي ل اا ار اعااتعايااا ار،تاا  م اادر  لياا  عاا ازرة اجل ااود الرامياا  إىل 
اومايا  ا اتما يا  القااا    لا  الت اويات اليقتياا    يا  ا ،تقااال مان م ااريع ممولاا  مان اعاااج  

يوفر تاتاص أدىن مان اومايا  ا اتما يا  الو ييا   إلالعماز يف الولات إىل ، ايف لامز اص إلمقيتة زميي
  (94)مات اجملتمعي اآلليات القا م  لل تلات   ل  تعايا 

أغ فااااااا إلس ،قااااااا  اعيا ااااااا  اص إل تاااااااف اعقااااااارر اةااااااااص اععاااااااب  ااااااااوا يف ال اااااااذا  أيضااااااا -54
الت ري /اريتز أسار  ن ارتاا   تد راليتام  اعسي ر الاذين ياتقارإلغ إىل د ا  أفاراد ءاارين مان 

  (95) االيف كيخ أسر يعيل ا أاحسرة  إلاليتام  اح اال الذين ير اه  أاتاده  أإل يعي وغ 
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ُ ايااوا  لا  أ ا  ألا اص إلأفاد فريا احم  اعت تة القطري   غ توايل مليوين لا    -55
ملياااوغ لااا    1.85  إلأغ لرا ااا  ٢٠1٢/٢٠13يعاااا،وغ مااان ا،عاااتايف احمااان ال اااذا ي يف الاااا ة 

  (96)  ر   الاا   الو ب يف إ،تا  الذرة٢٠13/٢٠14ُ يااوا كذلمل يف الا ة 

  حةالحق لي الص -حاء 
أ ر اات الليياا  اععيياا  حبقااون ار،ساااغ  اان للق ااا ال ااتيت إزا  ارتاااا  معاات ت إلفيااات  -56

ارا ااض اليا ا   ان إلفياات احم اات معاتل إلارتااا    احم ات إلجترمي ارا اض   اورة  اما 
   ا  ٢٠13   اآلمن  إل ت ات اللييا  إ، اا  جليا  اا ا  عرااعا  لاا،وغ ارا ااض يف  اايف 

 ااان للق اااا إزا  التااا ار اعاااار  يف إ ااااح القاااا،وغ  إلأفاااادت اللييااا  اععييااا  حبقاااون أ ر ااات أ اااا 
اساااتثيا ات لاااا،وغ ارا ااااض حبيااا  ياااي   لااا  ار،سااااغ   ،ااا  ييت اااي عااااإلي أغ تراااااع  سااار   

إماافي   مثاز اواا ت الا  يايي  في اا اوماز  ان ا  ت ااب أإل الساااح إلاواا ت الا  ي اجز 
   اعاارأة  إلييت ااي أغ جيعااز القااا،وغ اااتمات ال اا   ارةا ياا  متاتاا   لاا   اااص اطاار اومااز في ااا 

فياااااااات مل يف اعياااااااا ا الريايااااااا   إلأغ خياااااااا  معاااااااتل إل جلمياااااااع اليساااااااا  إلاعراهقاااااااات  مباااااااا يف للااااااا
  (97)احم ات

إلأفااااد فرياااا احمااا  اعت اااتة القطاااري  ااا غ أ ااارز أساااتاب إلفياااات احم اااات ت ااامز الياياااخ  -57
اض  ااا  اآلمااان  إلألاااار إىل  تإلديااا  او اااول  لااا  ااااتمات إلارتااااا  الضااا   إلالاااتعان إلارا ااا

إل تإلدياااا  إل ااااول اليسااااا  تي ااااي  احساااارة  الر اياااا  التوليتياااا  العاالاااا ؛ إل ااااتيف تلتياااا  اتتيااااااات 
يف اعياا ا    سايماإلالاتيات إىل معلومات إلاتمات ايتة يف  اال ال ا   اجليساي  إلارةا يا   

ُسااياز  ااتد كتاا  ماان تااا ت   عااتال محااز اعراهقاااتالرياياا  إلاعيااا ا الااو رة  إل سااتب ارتاااا  م
  (98)،اسور الو دة

إلأفاااادت اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ   ،ااا  ييت اااي عااااإلي أغ ختاااا  تاااا ت محاااز  -58
  (99)ما يجاي من اةتمات يف  ال ال    اجليسي  إلارةا ي توف  اعراهقات من اال 

 لا  جاو يف ال اذا  أغ مساتويات ساو  الت ذيا  ترتااع إل تف اعقرر اةاص اععب  اوا  -59
 مااو  اح ااال الاذين ها  دإلغ ساان اةامسا  ت  ار  لاي   أ ااراض ف اوايل ، اخ مثا  للياا : 

يف  3٠.6سااي   )ألاااايف(؛ إل اليساات  إىل لااامت   مااي   يف اعا اا   48سااو  الت ذياا  اعااامن؛ إلتااوايل 
اص يف اعا ااا  إلز ااا  للياااز اااات 11.4 اااو الاااوزغ(؛ إل)،ال اليسااات  إىل ساااي   اص اعا ااا  إلز ااا  للياااز اااات

  (1٠٠)لامت   )جا ( اليست  إىل 
إلأ ر ات اللييا  اععييا  حبقاون ار،سااغ  ان للق اا حغ اعثلياات إلاعثليا  إلمادإلااي اعياز  -6٠

اجليساي إلم اايري اهلويا  اجليساا،ي  إلتااملي  ااات اجليسا    حي الوغ  لا  اةاتمات ال ا ي  
هلااا    احلااا اص او اااول  لااا  أفاااادت اللييااا    ،ااا  ييت اااي عااااإلي أغ تضااامن   اااورة فعالااا   إل 

مباااااااا يف للااااااامل العاااااااا  مااااااان فااااااا إلس ،قااااااا  اعيا ااااااا  اةاااااااتمات ال ااااااا ي   لااااااا  جاااااااو فعاااااااال  
  (1٠1)الت ري /اريتز
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إلأفاااد فريااا احماا  اعت ااتة القطااري  اا غ جتاارمي العالااات اجليسااي  اعثلياا  التوافقياا  إلالو اا   -61
مااا   ُي اامز اعثليااات اص  لاا  التمتااع  اااوا يف ال اا    إل التاااص ييااا  وامااز تاا تر ساالتاجملتمعااي إلالتم

إلاعثلياااوغ إلمادإلااااو اعياااز اجليساااي إلم اااايرإل اهلويااا  اجليساااا،ي  إلتااااملو  ااااات اجليسااا  مبتاااادرات 
ال اا   إلالاات   العاماا   مثااز  اارامج التعلااي  أإل  اارامج الولاياا  إلالعااا  ماان احمااراض إلار ااا ات  

مان او اول  لا  اععلوماات إلألاجال الات   إلاةاتمات الازما   ختاال لارارات مساتي ة إلحيرموغ 
  (1٠٢)إلاا  لتة ت تره   ا إلس ،ق  اعيا   الت ري 

إلأفاااد  ر،ااامج احماا  اعت ااتة اع اا    اا  مي مااات احماا  اعت ااتة عجاف اا  اريااتز  اا غ  -6٢
يف اعا اا  مياااذ  41ماااإلي تراااااع  يساات    ااتد اع ااا   اجلاااتد  ااا إلس ،قاا  اعيا ااا  الت ااري  يف

  كمااا ألااار فريااا احماا  اعت ااتة القطااري إىل ترااااع إل ااا  فاا إلس ،قاا  اعيا اا  (1٠3)٢٠1٠  ااايف
)مجاف اااااا  فاااااا إلس ،قاااااا  اعيا اااااا   6الت ااااااري  إلإىل أغ ماااااااإلي يف  ريق ااااااا إىل  لااااااوغ اهلاااااات  

معاتل إلفياات اح ااال( مان )ختااي   4الت ري /اريتز  إلاعاريا إل   ا من احماراض( إلاهلات  
   (1٠4)احهتا  اراا ي  ليلاي 

  الحق لي التعليم -طاء 
 تإلأإل ا   (1٠5)التعلاي  ارلااماي إلاجملااين لليمياعتاوفر اليو،يسجو  ا غ مااإلي    تأفاد -63

  (1٠6)إل ا،ياص اص ع ماإلي  ل  اعز التعلي  ا  تتا ي إلاامي ي    غ تُ 
حبقاااون ار،سااااغ  ااان للق اااا إزا  التقاااارير الااا  تايااات  ااا غ أ ااااال  إلأ ر ااات اللييااا  اععييااا  -64

اعاااتارس  إلييت ااااي عاااااإلي أغ تضااامن ت ااااول أفااااراد  لت ااااان  ماااان ااص الراساااتااري  حيرمااااوغ أتيا،ااا
    (1٠7)الراستااري   ل  التعلي   ل  لتيف اعساإلاة مع اآلارين

 اا  أغ   1994رسااي  يف  ااايف إلألااار فريااا احماا  اعت ااتة القطااري إىل إل ااا  الرسااويف اعت -65
ز ارتااا  ساي  يف اعا   من اح اال التال   سن التعلاي    ياذهتوغ إىل اعترسا   إليُ  1٠أكثر من 

  لجان معات ت إ اايف ٢إل 1التعليمي   يف  ايف معت ت تسييز الاتياغ إلالاتيات يف اعستوي 
يف اعا ا  فقا   16ا ا    اورة  اما  إليف اع ٢6التعلي  ا  تتا ي ماعيا  إل يتلا  متوساط ا مرتل  

اص إلاتاتاص ،سات  اعترسا  إىل التامياذ مترساتلا  تإل اص  لاتيات؛ إلتي  الا ول كت  اتيف تال  ا
جيارب العتيات راسا  أ اال  إللكار الارياا القطاري أغ الايق  اوااد يف  اتد لا اات الت 1٠7لجز 

ا اا  فقاا  ماان اح اااال الااذين يااذهتوغ يف اع ٢٠ماان اح اااال  لاا  التراساا  يف اهلااوا  الطلااا؛ إلأغ 
  (1٠8)مواد التعلي  إلالتعل مث  ،ق اص يف إىل اعترس  حي لوغ  ل  اللوازيف التراسي ؛ إلأغ 

إلأفادت اليو،يسجو   غ ماإلي مل تت ذ تاتا   كافيا  لت اييع التثقياخ يف  اال تقاون  -66
   (11٠)هذا اجملال   إلأإل ت حب ا ماإلي  ل  موا ل  ت ييع التثقيخ يف(1٠9)ار،ساغ
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تارس  ا  اجليسا  يف ا لت اان مباالاارص إلأفاد فريا احم  اعت تة القطري   غ تجااف   -67
هاذا إلهاو اعو ات اعقارر لتلاوغ   ٢٠15التعلي  الثا،وي مل يت قا إل  يرا  أغ يت قا حبلول  ايف 

  (111)اهلت  اراا ي ليلاي 

  الحقوق الثقالية -ياء 
يف ا تااليا  اعتعلقا  حبمايا  الا اج اص  ا تتارهاا  رفا  سجو   ،  ييت اي عااإليأفادت اليو، -68

( إلاتاالياا  ٢٠٠3إلاتاالياا  محاياا  الاا اج الثقااايف  اا  اعااادي )( 197٢)الثقااايف إلالطتيعااي العاااعي 
(  أغ ت ااياع  لاا  التيايااذ الجامااز ليتجااايف ٢٠٠5محاياا  إلتعايااا تيااو  ألااجال الت اا  الثقااايف )

 لاا  تعايااا الو ااول إىل الاا اج الثقااايف إلألااجال التعتاا  ار ااتا ي إلاع ااارك  في مااا مبااا الاا  تااي  
   (11٢)ياضي إىل إ مال اوا يف اع ارك  يف اوياة الثقافي 

 ا شخاص ذوو اإلفاوة  - اف 
أ ر ااات اللييااا  اععييااا  حبقاااون ار،سااااغ  ااان للق اااا إزا  التااا ار يف تياياااذ لاااا،وغ ار الااا   -69

 اارامج لتلتياا  اتتيااااات احلاا اص اع ااا    الااام   ا  إلأفااادت الليياا    ،اا  ييت ااي د إل ااتيف إلاااو 
سااتز ا،ت ااا  تااوافر تضاامن أغ عااإلي أغ خت اا  مااا يجاااي ماان اعااوارد لتيايااذ لااا،وغ ار الاا ؛ إل 

فعالاااا  يف تااااا ت ا،ت ااااا  أتجاماااا ؛ إلتياااااذ  اااارامج تلاااا    ااااورة  ااااتدة اتتيااااااات احلاااا اص 
    (113)اع ا    الام   ا

  مهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءال -مال 
أ ر ت اللييا  اععييا  حبقاون ار،سااغ  ان للق اا حغ مااإلي مل  اي  إلماع  اا  حي  -7٠

 اااا غ  اااان للق ااااا إزا  التقاااارير الاااا  تاياااات اللييااا    كمااااا أ ر اااات ٢٠11ملاااتم  جلااااو  ميااااذ  اااايف 
ل إىل مااإلي  إلأفاادت اللييا    ،ا  ييت اي إىل اوماي  التإللي  ُميعوا من الاتاو أل ا اص حيتااوغ 

إلتضااامن اساااتاادة  ياااع احلااا اص  كااااماص   تاااتأ  اااتيف ار اااادة القساااري  امتثاااا ص ععااااإلي أغ  تثاااز 
احملتااااااا  إىل اومايااااا  التإلليااااا  مااااان معاملااااا  ما مااااا  إل ادلااااا   إلتتااااات  سااااار   يف  تيااااات إلماااااع 

  (114)الاا 
ائااا   ااا غ جلياا   تيااات أهليااا  الاائااا  مل إلأفااادت ماوماااي  احمااا  اعت ااتة ل ااا إلغ الا -71

 ا غ تسات ،خ اعاوماي   اعقتم  ميذ توايل سيت  إل، اخ ساي   إلأإل اتالليو   تي ر يف  لتات
ميت م  لت تيت أهلي  الاائ   إلللامل مارة السات ماإلي  ملي   تيت أهلي  الاائ  إلتعقت 

  (115)إلاتتة يف ال  ر  ل  احلز
  ٢٠1٢إ ان  مليا  تساييز الاو دات اراتااري ال اامز يف  اايف إلرتاتت اعاومي    -7٢

إلأإل ت مااإلي  ا غ تي ار يف إ اتار لا ادات إل دة لاا اتة أ ااال الاائا  إلمتلمساي اللياو  
    (116)اعولودين  ل  أرامي ا
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 حق لي التنمية والمسائل البيئيةال -ميم 
ل اااااذا  أغ دساااااتور مااااااإلي ا ااااااوا يف     تاااااف اعقااااارر اةااااااص اععاااااب٢٠14يف  اااااايف  -73
ي اا  إىل او ااول  لاا  ال ااذا  كيااا  ماان تااا ار،ساااغ يف التيمياا ؛ إل،الاات التإللاا   1994 لعااايف

مااع مجا،اا  اوااا يف ال ااذا  يف اص راختااال  يااع التااتا   الضاارإلري  ر مااال اوااا يف التيمياا ر  إل  ااي
 اوقااون   اا غ التقامااي  إمجا،ياا  اعاإلياا  احملاااك  ألاارات  القااا،وغ احمللااي إلا لتاامااات التإللياا  للتلاات

    (117)الجايف ال ذا  يف اوا للمل يف مبا إلالثقافي   إلا اتما ي  ا لت ادي 
لا  اعاوارد الطتيعيا  ها از  إلألار اعقرر اةاص اععاب  ااوا يف ال اذا  إىل إلااود ما    -74

راماي )تااال  ،ضااوب إىل اليماو الااتمي رايف القاوي  إلي اجز تااتهور احاص عااإلي إليعاا  للاامل اا يا
اص لجااان التلاات معاارض أيضااا  ا ااو   ال  اا ( أكثاار جتلياااات احزماا  التيئياا  مااات اة للقلااا يف ماااإلي

الايضااااااا،ات إل،و ااااااات الق اااااا  إلاجلاااااااا   إل سااااااتب اجلاااااااا     ساااااايماللجااااااوارج الطتيعياااااا   إل 
إليساايز الياااتج   لاا   كااز سااي  ٢65 ٠٠٠ياياات متوساا   ااتد الاقاارا  حبااوايل   إلالايضااا،ات

   (118)يف اعا   1.7احمللي اسارة مبعتل سيوي متوسط   ار ايل
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