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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والعشرون
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تجميعععع تهدتعععي مفومعععية ادمعععس المتلعععدة السعععامية للقعععوق اإلنسعععان و قعععا    
 5والفقععرة  5/1اإلنسععان  )ب( مععم مر ععق  ععرار مجلععس حقععوق15 للفقععرة

 16/21مم مر ق  رار المجلس 
  

 جزر سليمان  
 

قريـــر ع لـــل لا  اومـــا  الـــوا هة ا  قـــا ير هلاـــا  امل اهـــدا    ا  ـــرا ا  ا ا ـــ   تهــ ا ال 
ا ذلـــمل املات ـــا   الت القـــا  الـــوا هة مـــ، الد لـــ  امل نلـــ    ا  قـــا ير م ـــو  األمـــم املتحـــدة  مبـــا

ن   ا غـــل ذلـــمل مـــ،   ـــادة األمـــم املتحـــدة الرتلـــ  ذا  ال ـــا    التقريـــر الســـامق ققـــوا ا نســـا
ُمقــدب كلــوج مــو ا  قلــداأل كاقــد األل ــا ل ــده الوا ــا    لااــا  ُاــا الــن  الوامــج  يُر ــا 
ال ـوهة ىل  الو ـادة املر  لــ    ض يتاـ ، التقريــر ءيـ  و ا  ء    أــا  ن ـر ء  الفاتــا  مـ، امل و ــل  

 نســان فــا  مــا يــره منأــا ا التقــا ير  اليلانــا  ال انلــ  ال ــاه ة ُــ، امل و ــل   الســامل  ققــوا ا
  17/119 هو يتيل هلوج امليـاه  التو لألـ  ال امـ  الـت اُت ـدها قاـ  تقـوا ا نسـان ا لـرا   

لـ    لد ذُكر  ُاا حنو منأجـق ا توايـق يايـ  الـن  مرا ـل امل اومـا  الـوا هة ا التقريـر    ُ 
 اه التقرير ه  ي  اضست را   التطو ا  الت تد   ا  امل ال فة ا ىلُد
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 المعلومات ادساسية واإلطار -توال   
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -تلف 
 

 (2)المعاهدات الدولية للقوق اإلنسان -1 

 

 اجلول  الساكق خال اقال   
ا  را ا  املتخ ة ك د 

  ُقيجمل ي دا ُالأا/مل  اضست را 

الت ــــــدية ء  اضناــــــ اب 
 ء  ا اف 

اض  الل  الد لل  لاقاا  ُاا مجلل ءيـوال 
 (1982الت للا ال ن ري )

ال أـــد الـــد   ا ـــاا كـــاققوا اضلت ـــاهي  
 (1982 اض ت اُل   الثقافل  )

ا  اللــ  القاـــا  ُاـــا مجلــل ءيـــوال الت للـــا 
 (2002 د املرءة )

 (1995ا  الل  تقوا الط ج )
ــــــــ  تقــــــــوا  ــــــــا ي ض  الل الرب  وكــــــــول اضختل
ـا   الط ج كلأن ايـفا  األا ـال ا املناُا

 (2009 وللل  املساح  )
ــــــــ  تقــــــــوا  ــــــــا ي ض  الل الرب  وكــــــــول اضختل
ـــــــل األا ـــــــال  اســـــــت ال  الط ـــــــج كلـــــــأن كل
األا ـــــــــال ا الي ـــــــــا   ا املـــــــــواه ا كاتلـــــــــ  

 (2009 وللل  )
ا  اللــــــ  تقــــــوا األيــــــخاا ذ ي ا ُالــــــ  

 (2008 وللل  )

 ال أد الد   ا اا كاققوا املدنل   السلاسل   
الرب  وكــــول اضختلــــا ي الثــــاين املاحــــة كال أــــد 

 ا اا كاققوا املدنل   السلاسل الد   
 ا  الل  مناها  الت  يب

 الرب  وكول اضختلا ي ض  الل  مناها  الت  يب 
ــــا ي ض  اللــــ  تقــــوا الط ــــج  الرب  وكــــول اضختل

ا  املساح كلأن ايفا    األا ال ا املناُا
الرب  وكــول اضختلــا ي ض  اللــ  تقــوا الط ــج 
كلــــأن كلــــل األا ــــال  اســــت ال األا ــــال ا 

 الي ا   ا املواه ا كاتل 
اض  اللــ  الد للــ  ق ايــ  تقــوا مجلــل ال  ــال 

 املأا ري،  ءفراه ءسرهم
 ا  الل  تقوا األيخاا ذ ي ا ُال 

مجلـل األيـخاا مـ،  اض  الل  الد للـ  ق ايـ 
 اضخت ا  القسري

التح  ـــــــــــــــــــــــــــــــا   /ء  
 ا ُانا 

ال أــد الــد   ا ــاا كــاققوا اضلت ــاهي  
 اض ت اُلــــــ   الثقافلــــــ  )   ــــــا   املــــــواه 

  14()ء(   2)13(   1)10   (1)ء()7
1982) 

  

 ى اىل ـــــــــرا ا  اللـــــــــو
 التحقلــــة  ا  ــــرا ا  

(3)ال ا ا 
 

اض  الل  الد لل  لاقاا  ُاا مجلل ءيـوال 
  14الت للا ال ن ري  املاهة 

الرب  وكول اضختلا ي املاحة كال أـد الـد   
ــــ  ا ــــاا كــــاققوا  اضلت ــــاهي   اض ت اُل

 (2009 وللل  ) الثقافل  
الرب وكــول اضختلــا ي ض  اللــ  القاــا  ُاــا 
 8مجلـــل ءيـــوال الت للـــا  ـــد املـــرءة  املـــاهة 

(2002) 
ــــــــ  تقــــــــوا  ــــــــا ي ض  الل الرب  وكــــــــول اضختل

 (2009 وللل  األيخاا ذ ي ا ُال  )

الرب  وكـــول اضختلـــا ي املاحـــة كال أـــد الـــد    
 ا اا كاققوا اضلت اهي   اض ت اُل   الثقافل 
 ال أد الد   ا اا كاققوا املدنل   السلاسل 

ال أــــــد األ ل املاحــــــة كالرب وكــــــول اضختلــــــا ي 
 ا اا كاققوا املدنل   السلاسل الد   

 ا  الل  مناها  الت  يب
الرب  وكــول اضختلــا ي ض  اللــ  تقــوا الط ــج 

 املت اة كإ را   قدمي الياغا 
اض  اللــ  الد للــ  ق ايــ  تقــوا مجلــل ال  ــال 

 املأا ري،  ءفراه ءسرهم
الرب  وكــول اضختلــا ي املاحــة كا  اللــ  تقــوا 

 األيخاا ذ ي ا ُال 
اض  الل  الد للـ  ق ايـ  مجلـل األيـخاا مـ، 

 اضخت ا  القسري
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 صكوك دولية رئيسية تخرى ذات صلة -2  
 

 اجلول  الساكق  خال اقال   
ا  را ا  املتخ ة ك د 

 مل يُ دا ُالأا اضست را 

الت ــدية ء  اضناــ اب ء  
 ا اف 

ــــاهة اجل اُلــــ     ــــل  رةــــ  ا ك ــــ  من ا  الل
  امل الي  ُالأا

ن ــاب   مــا األساســق لا حو ــ  اجلنادلــ   
 (1998) وللل   الد لل 

ن ـــــــــاب   مـــــــــا األساســـــــــق لا حو ـــــــــ   
 اجلنادل  الد لل 

(4)كر  وكول كاللمو   
 

(5)اض  اللا  املت اق  كالا اني 
ـــــــــــا  املت اقـــــــــــ  كاأليـــــــــــخاا    اض  الل

(6)ُدةق اجلنسل 
 

 وب/ 12 نلــــــــــ  امل  خــــــــــ   ا ا  اللــــــــــ 
  الرب وكـــوضن ا  ـــافلان 1949ءغســـط  

(7)األ ل  الثاين
 

ض  اللـا  الرب  وكول ا  ـاا الثالـ   
(8)1949 نل  ل اب 

 

(9)29ا  الل  من    ال  ج الد لل   لم  
اض  اللا  السـيل األساسـل   

(10)ملن    ال  ج الد لل 
 

 

ا  اللتـــــا من  ـــــ  ال  ـــــج الد للـــــ   لـــــم    
(11)189  لم  169

 

   موافح  الت للا ا قال الت الما  الل   
  
ضتــــي فريــــة األمـــــم املتحــــدة القطـــــري ءن  ــــا  ســـــال ان  ــــد ل   منـــــ  اضســــت را  الـــــد  ي  -1

   ءيـــاه دأـــوه  ـــا  (12)اللـــامج الســـاكة  ُاـــا ُـــده مـــ، اض  اللـــا  األساســـل  ملن  ـــ  ال  ـــج الد للـــ 
ســال ان املتوا ــا  مــ، ء ــج الت ــدية ُاــا امل اهــدا  الد للــ  ققــوا ا نســان  الرب  وكــوض  اضختلا يــ  

ــــت مل  ناــــم ىلللأــــا ك ــــد   ــــوا هةال ــــد  ي اللــــامج ل ــــاب   فقــــاأل لاتو ــــلا  ال   (13)2011ا اضســــت را  ال
  تثــ  2014   ا ُــاب (14)اــقء ــج  ن لــ   اــمل ال ــوو  مــ، خــال  طيلقأــا ُاــا ال ــ لد اح  مــ،
القاــا  ُاــا الت للــا  ــد املــرءة  ــا  ســال ان ُاــا الن ــر ا مســأل  الت ــدية ُاــا ال أــد امل نلــ  كاجنــ  ال

الـــد   ا ـــاا كـــاققوا املدنلـــ   السلاســـل   ا  اللـــ  مناهاـــ  الت ـــ يب  اض  اللـــ  الد للـــ  ق ايـــ  تقـــوا 
لــ  الد للــ  ق ايــ  مجلــل األيــخاا مــ، اضخت ــا  القســري مجلــل ال  ــال املأــا ري،  ءفــراه ءســرهم  اض  ال

  (16) ك لمل كر  وكول كاللمو (15) ا  الل  تقوا األيخاا ذ ي ا ُال 
 ـــــا  ســـــال ان لياـــــ   ءن ضت ـــــ  م و ـــــل  األمـــــم املتحـــــدة الســـــامل  للـــــ  ن الا اـــــني  -2

املت اقـــــ  كو ـــــل  1954 و ـــــلا  وللـــــ  اضســـــت را  الـــــد  ي اللـــــامج كاضناـــــ اب ىل  ا  اللـــــ  ُـــــاب 
 لوــ،  (17)املت اقــ  ف ــال تــاض  ان ــداب اجلنســل  1961األيــخاا ُــدةق اجلنســل   ا  اللــ  ُــاب 

   ء  ــ  امل و ــل   ـا  ســال ان كاضناــ اب ىل  هــا ني (18)مل  تخــ  التــداكل الاامـ  لــ لمل اقوومـ 
  (19)اض  اللتني
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
 ــاتا  هســتو ي    لــد كا ــ  القطــري ءن  ــا  ســال ان يــُر  ا ُ الــ  ىلضتــي ال ريــة  -3

لـا  ا   غـل ءن ء ــج ُـر  الدسـتو  اض ـاهي اجلديــد مـ، املاملرتاـ  النأادلــ   الدسـتو   تـدة ىل ـا 
  (20)لل   ا حاأل ُاا الربملان 

  اض ــاهي لادسـتو األ القاـا  ُاــا الت للـا  ـد املــرءة كقاـة ءن ملــرُ امل نلــ  كاجنـ  ال ضت ـ   -4
لـ  ))( ىل  )ا( مـ، ال قــرة  مــ، الدسـتو  اقـا  الــت  15مـ، املـاهة  5اجلديـد ييقـق ُاـا ال قــرا  ال ُر

 ن  ُاا استثنا ا  فل ا يت اة كالت للا القادم ُاـا القـانون ال ـرا ا قـاض  مـ، ليلـج التيـا  الـا ا) 
   ء  ــ  (21) ــق  اســفهاهها  التنادأــا الطــاا  الــدف،  انتقــال امل تاوــا  ُقــب الوفــاة  تلــااة األ ا

كلـأن املسـا اة األ الاجن   ا  سال ان كتسريل ُ ال  اُت اه الدسـتو  اض ـاهي اجلديـد  كتاـ لنك ءتوامـ
كـني املــرءة  الر ــج  ت ـر الت للــا امليايــر  غــل امليايـر  ــد املــرءة  الت للـا املت ــده  املتقــاال األيــوال ا 

مـــ، ا  اللـــ   2  1ســـوا    ىل ـــرا ا  ُقاكلـــ    ايـــلاأل مـــل املـــاه ني  القطـــاُني ال ـــاب  ا ـــاا ُاـــا تـــد
  (22)لل ءيوال الت للا  د املرءةالقاا  ُاا مج

ا لـــانون ال قوكـــا   لـــانون الـــوا هة الاجنـــ  ذابـــا كقاـــة األتوـــاب املتســـ   كـــالت للا  ضت ـــ    -5
 اضن  ـــال  الن قـــ  اض  يـــا  ســـال ان  القـــانون املت اـــة ك ا  ـــرا ا  اجلنادلـــ   لـــانون الطـــاا ا  ـــا 

   ء  ــ   ــا ي ســال ان كــإه ا) مــاهة ا ملــر   الدســتو  اض ــاهي (23) لــانون ال  ــج  لــانون اجلنســل 
ـدب الت للـا  ُاـا النحـو املوـرت ا ا  اللـ  القاـا    ا ق مجلل القوانني غل املتوافق  مل ميدء املسا اة ُ 

  (24)ذلمل ءتواب القانون ال راا ُاا مجلل ءيوال الت للا  د املرءة  مبا 
القاـــا  ُاـــا الت للـــا  ـــد املـــرءة  ضيـــ  جلنـــ  ىل ـــا  القـــوانني ك امل نلـــ  اجنـــ ال ضت ـــ  كلن ـــا  -6

ــــج ءُركــــ  ُــــ، را  ــــ  القــــوانني الوانلــــ     ــــدياأا  يت اــــة مب فل ــــا ا اُت ــــاه القاــــة ىلاا  التــــأخر الطوي
 ُوامــجاب ُ ــج  تــدة ىل ــا  القــوانني   لقــك ضتــي ال ريــة القطــري ءن ىل ــ    (25)ا  ــاتا  الاامــ 

 وامــج كا  ــاف  ىل  ال   ا  اهة السلاســل     ــل اقوومــ   األ لويــا     القــد ا   املوا ه اليلــري   ت اــة كــ
ء  ا اقووم ي كأن  ا ه الوتدة كاملوا ه الوافل   كأن  ا ـق ه ن  ـأخل مجلـل األتوـاب املتسـ     املالل   
  (26)لانون ال قوكا ا الوا هة ا كالت لل
  2015 اا  امل ثــج ا ــاا لامــني ال ــاب امل ــا كــال ن   ــد األا ــال  ــا  ســال ان ا ءيا /مــايو  -7

 ضتــي عديــد اقوومــ  ضلتاامأــا كاُت ــاه ملــر   القــانون املت اــة كرفــا  الط ــج  الــ ي يو ــد ا  ــل   
ا مما سـ  الت ياـ   الـدُوة مـ، ء ـج    يجل ال ريـة القطـري اجلأـا  امل نلـ  ُاـ2013ملر   من  ُاب 

  (27) ملر   القانون  الوكاض  اللريو  الردلسل  ُاا  ينّلك  الربملان ُاا اُت اه
  

 اإلطار المؤسسي والبنية ادساسية للقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيس 
 
كإنلــــا  ســــيل  و ــــلا   2011ءفــــاه ال ريــــة القطــــري كــــأن  ــــا  ســــال ان لياــــ  ا ُــــاب  -8

م و ـــل  األمـــم املتحـــدة الســـامل     ا ال ـــاب التـــا   ا ـــطا  ؛(28)انم سســـ   انلـــ  ققـــوا ا نســـ
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 أ ــــــ ققــــــوا ا نســــــان  منتــــــدى وســــــلا  احــــــلا اســــــاه  لا  سســــــا  الوانلــــــ  ققــــــوا ا نســــــان مب
   لـــد ن ـــ  مـــاهة ا ملـــر   ا  ـــا  ســـال اناســـتطاُل  لتقلـــلم  ـــد ى ىلنلـــا  م سســـ  مســـتقا  

ُاــا ىلنلــا  هــ   امل سســ     ا ــج ال ريــة القطــري  لــجل ك جلــا   2014اض ــاهي ل ــاب الدســتو  
  ايــا  ُ ــب كتنســلة اجلأــوه الراملــ  ىل  ســال ان ُاــا ىلنلــا  م سســ   انلــ  مســتقا  ققــوا ا نســان 

اــا  تن لــ  القــد ا  كالياــد  خمتاــ  ءحنــا ىلُ ــال تقــوا ا نســان ا   الت ــات املســاُدة ا ذلــمل  ُ 
  (29)ه ا ال ده م، األمم املتحدة  منتدى وسلا  احلا اساه  الدُم ا

القاـــا  ُاـــا الت للـــا  ـــد املـــرءة  ـــا  ســـال ان كا ـــاذ  ـــداكل ملـــن  امل نلـــ  كاجنـــ  ال ء  ـــ   -9
  (30) م اجلتأا موتب ءمني امل امل ء  كلان وخر  ضي   اّقق يوا ى النسا  كلأن الت للا

املســتقج امل ـا كر ــا  الــديون ا ا  لـ  لاــد ل  مـا يت ــج  ــا    ء  ــا ا يـل2011 ا ُـاب  -10
مـــــ، التاامـــــا  ماللـــــ  ه للـــــ  ءخـــــرى ا الت تـــــل الوامـــــج د لـــــل تقـــــوا ا نســـــان   خا ـــــ  اققـــــوا 

ضتـي  ىلذكاُت ـاه خطـ  ُ ـج  انلـ  ققـوا ا نسـان      ي اضلت ـاهي   اض ت اُلـ   الثقافلـ   اقوومـ
 يو ـج   ا منادلـ اسـفا لجلتأا  يـدُم  ن لـ ققـوا ا نسـان اسـب منءن  ا  سال ان   تقـر ىل  ىلاـا  

املســــا ل  ال امــــ   تــــ  اقوومــــ  ُاــــا اُت ــــاه يــــم لــــادم ُاــــا تقــــوا ا نســــان لت ــــ لم   ن لــــ  
  (31)الوانل تأا ا منادل  اسفا لجل

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   

 
من  ـــ  ال  ـــج الد للـــ  امل نلـــ  كتطيلـــة اض  اللـــا   التو ـــلا  ءفـــاه ال ريـــة القطـــري كـــأن جلنـــ  خـــربا   -11

  (32)كقاة ُدب اتفاب  ا  سال ان لي ال اضلتااما  املت اق  كا كاغ 2014ضت   ا ُاب 
  

 التعاون مع هيئات المعاهدات -تلف 
 
كلــــأن جلنــــ   ــــا  ســــال ان الوانلــــ  اضستلــــا ي  امل نلــــ  كا  اللــــ  األ لــــدب ال ريــــة القطــــري  قريــــر  -12

القاـــــا  ُاـــــا مجلـــــل ءيـــــوال الت للـــــا  ـــــد املـــــرءة  الـــــت ءنلـــــأبا اقوومـــــ  لا ـــــطا  كـــــد    لـــــا  
كيــلة فل ــا يت اــة كاجلوانــب التن ل لــ     ــ وكا  استلـا ي ا قــال  ن لــ  هــ   اض  اللــ   الــت  ا أــ  

  1992 ــــج اضستلــــا ي  الوانلــــ  امل نلــــ  كالط ــــج  الــــت ءنلــــا  ا ُــــاب  املــــوا ه    ا أــــ  جلنــــ  ال 
مـ، ء ـج  طـق  اـمل من  ـ  األمـم املتحـدة لاط ولـ    ت لـ  مبسـاُدة مـ،ا قال التنسلة    وكا 
    يــجل ال ريــة القطــري اقوومــ  ُاــا موا ــا   قــدمي الــدُم    ــل  املــوا ه الوافلــ  ســا نيال ــ وكا 

  (33) ن ل  م اهدا  تقوا ا نسان امل نل  الاجنتني م، ء ج   ان
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 حالة اإلبالغ -1 
 

 هلا  امل اهدة
املات ا  ا تامل  الوا هة 

 ا اضست را  الساكة
وخر  قرير لُدب من  
 تال  ا كاغ وخر مات ا  ختامل  اضست را  الساكة

جلنـــــــــــ  القاـــــــــــا  ُاـــــــــــا 
 الت للا ال ن ري

الثـــــــاين ىل  الثـــــــاين التقـــــــا ير مـــــــ،  - - 1983يوللك / وا
ـــد  قـــدةأا منـــ   ُلـــر فـــا  مُو

 1985ُاب 
اققوا كــــ امل نلــــ  اجنـــ ال

اضلت اهي   اض ت اُل  
  الثقافل 

ـــــــد التقريـــــــر  - - 2002نوف رب / لري، الثاين الثـــــــاين فـــــــا  مُو
 2005 قدةك من  ُاب 

جلنـــــــــــ  القاـــــــــــا  ُاـــــــــــا 
 الت للا  د املرءة

الراكــل املطاــوب  قدةــك التقريــر  2014 لري، األ ل/ءكتوكر  2013 
 2018ا ُاب 

اجلـامل لاتقريـري، الثـاين التقرير  - - 2003يونلك /تايران الط جتقوا جلن  
ــــد  قدةــــك  ــــ  فــــا  مُو  الثال

   2007من  ُاب 
 الردود هلى طلبات المتابعة الملددة المقدمة مم هيئات المعاهدات -2 

 
 املات ا  ا تامل   

 
د  هلا  امل اهدة  لُدم  ا املو و  املقر املُو

القاا  ُاا الت للا امل نل  كاجن  ال
  د املرءة 

القـــانون املت اـــة كـــالت للا  ـــد املـــرءة؛  ال نـــ   ـــد املـــرءة؛  2016
 ىلكقـــــا  ال تلـــــا  اقوامـــــج ا املـــــدا ت؛ التثقلـــــ  ا قـــــال 

 (34)ال ح  اجلنسل   ا جناكل 

- 

   
 (35)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء  

  
 اقال  الراهن   اقال  خال اجلول  الساكق  

 ن م ض هُوة هاد   
 ال ن   د املرءة الديون ا ا  ل  الايا ا  الت  ر 

 - - الايا ا  املوافة ُالأا م، تل  امليدء
 - - الايا ا  الت اُاب ىل راؤها

 الره ه ُاا الرسادج املت اق  كاضهُا ا 
  الندا ا  ال ا ا 

 ال فة للد اضست را   مل يو ك ءي كاغ ىل  اقووم  خال 

   
  



A/HRC/WG.6/24/SLB/2 
 

 

GE.15-20460 7/19 

 

 التعاون مع مفومية ادمس المتلدة السامية للقوق اإلنسان -جيس 
 
ءفـــاه ال ريـــة القطــــري كـــأن موتــــب منطقـــ  احـــلا اســــاه  مل و ـــل  األمــــم املتحـــدة الســــامل   -13

ققــوا ا نســان لـــد ب جلــا  ســال ان املســـاُدة التقنلــ   ُــداه  قا يرهـــا ىل  وللــ  اضســت را  الـــد  ي 
اضســـت را  الـــد  ي اللـــامج  الـــ ي ء ـــرا   ُاـــا ُ الـــ اللـــامج    اـــ   اـــمل املســـاُدة التـــد يب 

كــج مــ، امل و ــل  الســامل  ققــوا ا نســان  ءمانــ  منتــدى  ــا  احــلا اســاه    2014ا ُــاب األ ســوي
 ال ريـــة ا لال ـــق امل ـــا مبـــوا ه تقـــوا ا نســـان التــــاكل ألمانـــ  مجاُـــ  احـــلا اســـاه     ـــوفل ءتــــد 

ق األ   (36)2015مم املتحدة ا تايران/يونلك متطُو
   

المتعلقعععة بلقعععوق اإلنسعععان معععع مراهعععاة القعععانون تنفيعععال االلتزامعععات الدوليعععة  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وهدم التمييز -تلف 

 
واليـك كـأن املـرءة ءه  ُ ومـ  امل نل  ا ا ة املقر    ءفاه -14 األ مبسأل  ال ن   ـد املـرءة  ءسـياكك ُ 

ـدب املســا ا ة ا كثـل مــ،  وانـب اقلــاة  مـ، الر ــج مـ، تلــ  الو ـل اض ت ــاُق   وا ـك الت للــا ُ 
مبـــا ا ذلـــمل اســـال السلاســـق  الت اـــلم  اق ـــول ُاـــا املـــوا ه اضلت ـــاهي     و ـــ، القل ـــ  الردلســـل  
لا ــرءة ا ه  هــا التقالــدي كــأب   كــ  كلــ    يُتول ــل منأــا ا اــو   ا ذُــان ا األســرة   ياجــأ الر ــج 

امل نلـــ  اجنــ  ال   ءُركــ  (37)اتــاب كــد  ها املتولـــلُــاهةأل ىل  ال نــ  مــ، ء ـــج مل أهيــبمل املــرءة الـــت ض  
 ـا  ىلاا  املسـتويا  ال اللـ  مـ، القيـول اض ت ـاُق لا نـ   ـد الالقاا  ُاا الت للا  د املرءة ُ، ك

أــر ُــ، مما ســ  امل  ا ا ــ ةاملقــر       ءكا ــ(38)املــرءة  ىلتجــاب املــرءة ُــ، ا كــاغ ُــ،   ر ــأا لا نــ 
ال نـــ   ـــد املـــرءة  بـــد مـــ، الســـيج املتاتـــ  لانســـا  ل فـــا  مـــ،  كاُتيا هـــا ُـــاماأل يـــ كق تـــاض 

ال الــا  املتســ   كالت ســ   ألن األســر الــت  تاقــا هــ   املأــو   جــم ُــ، مســاندة املــرءة امل تــدى 
ُالأـــا ء  ىلُاهبـــا ىل  كلـــ  األســـرة  ألن ذلـــمل لـــد يســـتااب ءها    ـــويال ء  ىلُـــاهة الســـال ء  األمـــوال 

  (39)املتاقاة مقاكج الا ا)
اقوومـــ  مبـــا ياـــق    ــــل  ـــداكل خا ـــ  م لتـــ   مبـــا ا ذلـــمل ن ــــاب   ا ا ـــ ةاملقـــر     ء  ـــ -15

اق ــ   امل اماــ  الت اــلال   لت ايــا ىلهمــا) النســا  ا لطــاُق الت اــلم  اضلت ــاه   مــن  تــوافا لايــاهة 
لــــ  (40)مســــتوى  والــــ  النســــا  ا القطــــاُني ال ــــاب  ا ــــاا حمــــدهة ؛    ــــ لم  ىلاــــاا ةــــا   ُو

ءه  األ ا ت اُلــاأل األهــدا  لاتثقلــ     لــل املوالــ  اض ت اُلــ    ض ســل ا  اــمل الــت   طــق املــرءة   ــ 
لــ    ثقلــ  ســاطا  است  ــا  احالــ  فل ــا يت اــة  مـ،   ــل الر ــج؛  هُــم    ايــا  استنســاي كــرامم  ُو

  (41)حبقوا ا نسان لا رءة  ال ن   د املرءة
   ــلم السلاســ  الوانلــ  لا ســا اة كــني اجلنســني  ُاــا الــرغم مــ،كأنــك   ءفــاه ال ريــة القطــري  -16

  ن لـــ  املـــرءة  السلاســـ  الوانلـــ  لاقاـــا  ُاـــا ال نـــ   ـــد املـــرءة ُاـــا تـــد ســـوا  مـــ، خـــال ىلنلـــا  
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هنـا  ملـاكج  ُ ـاى ىل  مراكا ا  ال م نل  كاللـ  ن اجلنسـانل  ا الـواا ا  امل نلـ  الردلسـل   ض يـاال 
د هيـ  املـوا ه  نقـ  الو ـو  فل ـا يت اـة كأهـدا    ـد  ن لـ   حم  املسـ  للا   يوتنـال ي الاي  

 هــا ني السلاســتني   تــ  ال ريــة القطــري  ــا  ســال ان ُاــا  ن لــ  هــا ني السلاســتني الــوانلتني ك  اللــ 
ق    ل  املوا ه   (42)م، خال التنسلة  تلد الدُم  اياهة الُو

ُاــا الت للــا  ـد املــرءة كــاُتااب  ــا  ســال ان مرا  ــ  السلاســ  القاــا  امل نلــ  ك اجنــ ال  تيـ   -17
   ءفـاه ال ريــة (43)الوانلـ  لا سـا اة كــني اجلنسـني   ن لــ  املـرءة ك ــر  ىلهمـا) املات ــا  ا تاملـ  لاجنــ 

القطــري كــأن هلاــ  األمــم املتحــدة لا ســا اة كــني اجلنســني   وــني املــرءة ستوا ــج  كطاــب مــ، اقوومــ   
املســـاُدة التقنلــــ  ل  الــــ   ـــلاغ  اســــفا لجل  لتن لــــ  التو ـــلا  الــــوا هة ا املات ــــا   قـــدمي الــــدُم   
  (44)ا تامل  لاجن 

 ضت ــ  م و ــل  األمــم املتحــدة الســامل  للــ  ن الا اــني ءن األتوــاب الت للايــ  الــوا هة ا  -18
ن  نســل  ءا ا أــ، ان ــداب اجلنســل  لانســا  الاــوا   ــف   نطــوي ُاــا خطــر 1978لــانون اجلنســل  ل ــاب 

القاــــا  ُاــــا امل نلــــ  كاجنــــ  ال   تثــــ  (45)األ انــــب  لا نيلــــا  املتا  ــــا  مبــــوااا  ــــا  ســــال ان
الت للــا  ــد املــرءة  ــا  ســال ان ُاــا ءن  ا ــق ه ن  ــأخل مجلــل األتوــاب الت للايــ  الــوا هة ا القــانون 

، لامأـــا   اءكـــا  ُاـــا تـــد املت اـــة كاكتســـاب اجلنســـل   نقاأـــا  اضتت ـــان  ـــا  فقـــدايا  ءن  اـــ 
  (46)سوا  نقج  نسلتأم ىل  ءكنادأم

 ــن  ُاــا اق ــر  كلن ــا ضتــي ال ريــة القطــري ءن  ــا  ســال ان للســ  لــديأا ءي لــوانني  -19
ت للا ء  ءن    ق ايـ  تقـوا امل ـاكني ك ـل ت نقـ  املناُـ  اليلـري   ءفـاه كـأن الياـد  فـل لا ال ري 

الســ ر امل ر  ــ  فل ــا يت اــة كــدخول امل ــاكني ك ــل ت نقــ  املناُــ  للــوه  2015ا ءياول/ســيت رب 
  (47)تأم ىللام اليلري /ا يدا

 كلن ــا ضتــي ال ريــة القطــري ءن  ــا  ســال ان لياــ   و ــل  مقدمــ  مــ، وللــ  اضســت را   -20
  تــ  (48)الــد  ي اللــامج كإل ــا  مجلــل األتوــاب الــت عــريب ال الــ  اجلنســل  كــني اليــال ني املفا ــني

ـــدب الت للـــا  مـــل التاامابـــا الد للـــ  املت اقـــ   اقوومـــ  ُاـــا موا مـــ  لوانلنأـــا مـــل التاامأـــا كاملســـا اة ُ 
عــرمي ال الــا  اجلنســل  املثالــ  كــني  ســتتيل حبقــوا ا نســان مــ، خــال ىلل ــا  مجلــل األتوــاب الــت لــد 

  (49)اليال ني املفا ني
  

 الشخصيحق الفرد  ي اللياة واللرية وتمني  -باء 
 
ك ــر   ســني  2014ءيــا  ال ريــة القطــري ىل  ســ، ءن  ــ  ا ــدما  ا  ــاتل  ا ُــاب  -21

ــــة  ــــ   اــــمل األن  ــــ    تــــ  ال ري ــــ  موا ــــا   ن ل ــــج اض ت ــــاُق لا حتجــــاي،  ىل  ء ل ىلُــــاهة التأهل
القطــري اقوومــ  ُاــا الت ــدية ُاــا ا  اللــ  مناهاــ  الت ــ يب ك لــ  ةايــ   ك الــ  تقــوا احتجــاي، 

    (50)ا حنو يامجُا



A/HRC/WG.6/24/SLB/2 
 

 

GE.15-20460 9/19 

 

 ءفـــاه  املقـــر ة ا ا ـــ  امل نلـــ  مبســـأل  ال نـــ   ـــد املـــرءة كـــأن الـــواا ة امل نلـــ  كلـــ  ن املـــرءة  -22
ه اســ  ُــ، ال نــ   ـد النســا   األا ــال ا  ــا   2009 اللـياب  الط ــج  األســرة نلــر  ا ُـاب 

لاسـل  مـ، ليلـج الاوـم ء  س   الد اس   ير    كقـوة ءن  ت ـر  املـرءة أليـوال ُنـ  األ سال ان    فق
    (51)الركج ء  اضُتدا  كسا  ءكثر م، مل  ر أا لا ن  امل تدل الواأةمل

 ء  ـــ  املقـــر ة ا ا ـــ  ذابـــا اقوومـــ  كـــأن  ن ـــر  ُاـــا ســـيلج األ لويـــ   ا مســـأل  ســـ،  -23
لـانون خـاا كلـأن ال نـ   ــد املـرءة  كـأن  و ـج  كلـوج ُا ــج  ُ الـ  ىل ـا  لـانون ال قوكــا  

  مجاــ  ءمــو  منأــا عــرمي ءي يــوج مــ، ءيــوال ال نــ   اضُتــدا  اجلنســلني  مبــا ا ذلــمل  رةــ  لو الــ
 اضغت ــاب الا  ــق؛  ىله ا)   ريــ   اســل  يــامج لاغت ــاب؛  ىلاالــ  ءي   ــنل  لا نــ  ء  اضُتــدا 

    (52)اجلنسق كاُتيا   مل رة  منافل  لاخاامل
 ــــد املــــرءة كاُت ــــاه لــــانون ةايــــ  األســـــرة    تيــــ  الاجنــــ  امل نلــــ  كالقاــــا  ُاــــا الت للــــا -24
   ءفـاه ال ريـة القطـري كـأن ال قوكـا  ُاـا ال نـ  مبو ـب (53)ال ي جيـرب ال نـ  املنـا  2014 ل اب

لـــانون ةايـــ  األســـرة ءخـــ  مـــ،  اـــمل الـــت يـــن  ُالأـــا لـــانون ال قوكـــا   كـــأن  ن لـــ  ء امـــر اق ايـــ  
  ماد ــ  لتحديــد  ىل ــا  ءي   ــرا    ف ــك ملــاكج كثــلة   تــ  اقوومــ  ُاــا   ــل سلاســا

   ء  ــ  الاجنــ  امل نلــ  كالقاــا  ُاــا الت للــا  ــد املــرءة اقوومــ    ــ ، (54)ا  ن لــ  هــ ا القــانون
 ــاذ  ــداكل لاــ ان اســتجاك  اللــرا  لالــوا ى املت اقــ  كــال ن   ــد املــرءة  التحقلــة مجاــ  ءمــو   كا

ُــ، ُــده املاتقــا  القاــادل   ا هانــا   مبــا ا  فلأــا   مقا ــاة اجلنــاة  م ــاليتأم   مجــل اليلانــا 
  (55)ذلمل ُاا مستوى املقاا ا 

ل تلــا  يت ر ـــ،  ءُركــ  الاجنـــ  امل نلــ  كالقاـــا  ُاــا الت للـــا  ــد املـــرءة ُــ، ءســـ أا ألن ا -25
ــــ    ألن  كلــــل ال ــــراد  مل ا ســــا  ا ا) األا ــــال  ــــ  مبو ــــب القــــوانني ال رفل لاا ــــال ال قوكــــ  اليدنل

ء  ــ  الاجنــ   ــا  ســال ان كــأن  ا ــق ُاــا حنــو ُا ــج     (56)ال تلــا يطــال ء رهــا  رة مما ســ  مســت
ةــا  يلــا   فلأــا ُا ــا  است ــل القــوانني ال رفلــ  الــت علــا ا ا) األا ــال  ءها  املأــو   كــأن  ــن م 

القاــا  ُاــا مجلــل ءيــوال  احاــق كلــأن  اــمل امل ا ســا  كو ــ أا مما ســا   ــا ة خمال ــ  ض  اللــ 
  (58)ال تلا   ال تلان م، ال قوك  اليدنل  ا اليل   ا است لكأن   ق     (57)الت للا  د املرءة

 تـــأل  مـــ،  2013 ضتـــي ال ريـــة القطـــري ءن اقوومـــ  ءااقـــ  ن ـــاب يـــيو  ءمـــان  ا ُـــاب  -26
 امليايــرة  املنســق  لانا لــا من  ــا    كــاض  تووملــ   غــل تووملــ    ذلــمل لتقــدمي خــدما  الــدُم 

مـــ، ال نـــ  القـــادم ُاـــا ءســـات نـــو  اجلـــن    ـــحايا    مـــ، كـــني التحـــديا  املطر تـــ   ركـــا م  ـــم 
ا ــدما  ا هونلــا ا  مــا بــرب النســا  الري لــا  مــ، ىلموانلــ  اضســت اهة منأــا؛  نقــ  املــوا ه  القــد ا ؛ 

ـــدب   ـــوه هلاـــ  للاهيـــ  ل يـــرا  ُاـــا اللـــيو  الاجنـــ  امل نلـــ  كالقاـــا  ُاـــا الت للـــا    ء  ـــ  (59)ُ 
مراكــا إنلــا  كت ايــا ن ــاب مليــيو  ا تالــ  اءمنــ مل لاــحايا ال نــ  مــ، النســا      ــد املــرءة اقوومــ  ك

 لــل النســا   مبــ، فــلأ، النســا  ىلموانلــ  اضســت اهة منأــا جلاــ ان كلنســا  ا مجلــل املقاا ــا     ا يــوا  
  (60)ذ ا  ا ُال 

التحقلة ا  نلـــــ  كالقاـــــا  ُاـــــا الت للـــــا  ـــــد املـــــرءة  ـــــا  ســـــال ان كـــــ ء  ـــــ  الاجنـــــ  امل -27
    (61) مباتق  اجلناة لاادلاأل غت اب اض   نسقاجل ُتدا اضهُا ا  املت اق  كت ر  التا ل ا  لا
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 الاجن  ذابـا ىلذ ءُركـ  ُـ، القاـة ىلاا  اضسـت ال اجلنسـق لا تلـا  ا املـواه ا كاتلـ   ىلاا   -28
لا  ــال األ انــب  فقــد ء  ــ   ــا  ســال ان كــاقرا األ أــو  لتــا يم ال تلــا  م لتــاســت  ال ن ــاب امل

  ـــديا  لتجـــرمي الســـلات  اجلنســـل   غلهـــا مـــ، ءيـــوال ُاـــا ءن  لـــ ج مرا  ـــ  لـــانون ال قوكـــا  
    (62)اضست ال اجلنسق لانسا   ال تلا   مبا ا ذلمل استخداب ال تلا  ا املواه ا كاتل 

ءُركـــ  ُـــ، اضنلـــ ال ءياـــاأل ىلاا  اضســـت ال اجلنســـق لا تلـــا  ا منـــااة   الاجنـــ  ذابـــا ىلذ -29
لطــل األيـــجا   فقـــد ء  ـــ   ـــا  ســـال ان مبنـــل اســـت ال ال تلـــا   النســـا  ا الـــدُا ة  مـــل ىليـــا  

ا الي ـــا  ا منـــااة لطـــل األيـــجا   ا املنـــااة الـــت  قـــاب فلأـــا  ،اســـت اساهت ـــاب خـــاا ملســـأل  
  (63)اجلناة  م اليتأممقا اة و ال  كملا يل  خ      

 ىلذ ءكــد  الاجنــ  ذابــا انلــ اسا ف ــوا عــرمي النســا  امل ا ســا  لاــدُا ة  فقــد ء  ــ   -30
    (64) ا  سال ان    ، مجا  ءمو   كأن  وفر س، ءنلط  كديا  مد ة لادخج

األيـخاا   الـ ي جيـرب اضعـا  ك2012 ضتي ال ريـة القطـري اُت ـاه لـانون اسجـرة ا ُـاب  -31
   ء  ــــ  الاجنــــ  امل نلــــ  (65) مــــا يت ــــج كــــك مــــ،  ــــرادم  يــــن  كــــ لمل ُاــــا ةايــــ   ــــحايا اضعــــا 

كالقاـــا  ُاـــا الت للـــا  ـــد املـــرءة  ـــا  ســـال ان كت ايـــا  ضيـــ  ُ  ـــج الاجنـــ  اضستلـــا ي  امل نلـــ  مبســـأل  
  (66)اضعا  كاأليخاا

ــــا  ــــد املــــرءة   ضت ــــ   -32 ــــ  كالقاــــا  ُاــــا الت لل ــــ  امل نل ءن املــــرءة مل  لــــا    تلــــاأل ا الاجن
م ا  ــــا   ا  الــــا  الســــاب مــــ، ء ــــج   ــــل تــــد لاتــــو را  ال رللــــ  الــــت  ل ــــ  ا ال ــــفة مــــ، 

ــــا  الســــاب ُاــــا مســــتوى است ــــل احاــــق2003 ىل  ُــــاب 1998 ُــــاب   (67)   غــــم ىلســــأامأا ا كن
  (68)املت اقـــ  كــاملرءة  الســـاب  األمـــ، هُــ  الاجنـــ   ـــا  ســال ان ىل  اُت ـــاه خطـــ  ال  ــج الوانلـــ  

ض  ـــاال  2015 ضتـــي ال ريـــة القطـــري ءن السلاســـ  الوانلـــ  لينـــا  الســـاب كانـــ  ا تايران/يونلـــك 
    (69)كانت ا  موافق  قا  الوا ا  ُالأا

  
 م العقاب، وسيادة القانونإ امة العدل، بما  ي ذلك اإل الت م -جيس 

 
ضت ــ  املقــر ة ا ا ــ  امل نلــ  مبســأل  ال نــ   ــد املــرءة ءن مما ســ  امل ــاق   الت ــويال ال ــرفلني  -33

 لـوج م ـد  لاـة خـاا ُنـدما يت اـة األمــر كالنسـا   ـحايا ال نـ    ض سـل ا ا  ـو  الطـاكل األكــوي 
لــــ  لااــــحايا مــــ، النســــا    يتــــل  هــــ ا الن ــــاب لاجنــــاة مــــا  ــــوفر ال دالــــ  اققلقاأل لاــــن م التقالديــــ  الــــت نــــاه  

ىلموانلــ  اليقــا  كــد ن املســا ل  ُــ، الاــر  الــ ي يتســييون فلــك  كــالن ر ىل  ءن القاــايا ض   ــج ىل  حمــاكم 
حبــاب مــ، ء ــج الثــا ال  ـج    ء  ــ  الاجنــ  امل نلــ  كالقاــا  ُاـا الت للــا  ــد املــرءة اقوومــ  ك(70)ال ـا 
مبو ـــب اءللـــا    ســـيج الت ـــويال  التســـويمبراليـــ  نـــا     الوســـاا  ا تـــاض  ال نـــ  املالاجـــو  ىل  ُـــ، 

   كو ــل (71)القاــا  ُاـا مجلــل ءيــوال الت للــا  ــد املــرءة ألتوــاب ا  اللــ انتأاكأــا و الــ  ُــدب كال رفلـ    
ســان امليلنــ  اســفا لجل  ذا  ىلاــا  امــا  ا ــ  لو الــ  امتثــال وللــا  ال دالــ  التقالديــ  مل ــايل تقــوا ا ن

ا اض  اللــ  لــدى م اجلــ  يــوا ى النســا    يني ــق ءن  لــ ج اضســفا لجل  كــرامم لينــا  لــد ا  م سســا  
  (72)ال دال  التقالدي    د يب موا لأا ا قا  اض  الل   تقوا ا نسان لا رءة
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كم  القاــــاة  ءفــــاه ال ريــــة القطــــري كــــأن ا ــــدما   فكــــا ا هونلــــا ا  مبــــا ا ذلــــمل م  ــــم احــــا  -34
 املـــدُني ال ـــامني  احـــامني  اللـــرا    يتســـيب ذلـــمل ا  ـــ وكا  لاســـوان الـــ ي، ي ـــل  م   أـــم ا 
األ يــا   الــ ي،  قــج ء   ن ــدب ىلموانلــ  اســت اهبم مــ، ن ــاب ال دالــ  الرتــق    غــم ءن ذلــمل ةــ  مجلــل 

 ف ـــوا   (73)ال تلـــا املتقا ـــني  فـــإن الت للـــا كـــني اجلنســـني ي ـــالم ال ـــ وكا  الـــت   ـــف  النســـا    
ىلموانلــ    ــول النســا  ىل  ال دالــ   ءفــاه ال ريــة القطــري كــأن  اا ة ال ــدل  اللــ  ن القانونلــ    اا ة يــ  ن 
املــرءة  اللــياب  الط ــج  األســرة ا  قتــا ُاــا ىلنلــا  فريــة  نســلة لتحديــد األنلــط  ذا  األ لويــ  مبو ــب 

مــــ  ُاــــا ك الـــ  التنســــلة كــــني  كــــاض  التن لــــ  لـــانون ةايــــ  األســــرة    ــــل خطـــ  لاتن لــــ    تــــ  اقوو 
  (74)   ل  ما يو لأا م، املوا ه مبو ب القانون

 ء    املقر ة ا ا   امل نلـ  مبسـأل  ال نـ   ـد املـرءة اقوومـ  كـأن  اـل  ـ ، ء لويـا   ن لـ   -35
 اهة مــــ، الياــــد  ُاــــا ســــيلج اضســــت جال  ىلُــــاهة    لــــج حمــــاكم املقاا ــــا  ك لــــ   لســــل ىلموانلــــ  اضســــت

ا ــدما  القاــادل  لانســا   ــحايا ال نــ  الاــوا  ي لــ، خــا ) ال ا ــ     يني ــق ءن يلــ ج ذلــمل  ــوفل 
اسلاكـــج األساســـل   املـــوا ه اليلـــري   املاللـــ   مبـــا ا ذلـــمل ُـــده كـــا  مـــ، القاـــاة  املستلـــا ي، القاـــادلني 

ا ه   الوتــــدة امل نلــــ  كـــــدُم   ك ــــا ء  ــــ  املقــــر ة ا ا ـــــ  اقوومــــ  كت ايــــ(75) احــــامني ا املقاا ــــا 
    (76)التاك   لالرا   حايا ال ن  األسري

 ءفـــاه ال ريـــة القطـــري كـــأن التقريـــر النأـــادق لاجنـــ  اققلقـــ   امل ـــاق   الـــ ي يتاـــ ، اجلـــره  -36
  (77)2012الوامــج لاتــو را  ا  نلــ   التو ــلا   لُــدب ىل  توومــ   ــا  ســال ان ا يــيا /فرباير 

   كالقاــا  ُاــا الت للــا  ــد املــرءة  ــا  ســال ان ُاــا ءن   ت ــد   نلــر اســتنتا ا  تثــ  الاجنــ  امل نلــ
    (78)لتن ل   و لابااأل    ت د ىلاا  األ الاجن   تل

 كلن ا  تب ال رية القطري كـإُان اقوومـ  ُـ، ىلنلـا  م سسـ  مسـتقا  ملوافحـ  ال سـاه   -37
    (79)  أد كتقدمي الدُم التقا ا ه ا اسال

  
 اللق  ي الزواج واللياة ادسرية -دال 

 
كلن ـــا ضت ـــ  الاجنـــ  امل نلـــ  كالقاـــا  ُاـــا الت للـــا  ـــد املـــرءة كقاـــة التـــأخر اقا ـــج منـــ   -38
ا اُت ــــاه مقفتــــا  جلنــــ  ىل ــــا  القــــوانني  تثــــ   ــــا ي ســــال ان ُاــــا ت ــــر ءي  1995 ُــــاب

اــا (80)مما ســا  ُرفلــ   نطــوي ُاــا الت للــا  ــد املــرءة ا ال الــا  األســري  الت جلــج كاُت ــاه   ُ 
مقــــف  جلنــــ  ىل ــــا  القــــوانني كت ــــديج لــــانون الــــا ا) لســــوان اجلــــا    لــــانون اض  يــــا   اضن  ــــال 
 الن ق    لانون الطاا لسـوان اجلـا    اُت ـاه لـانون موتـد لاسـرة يو ـج املسـا اة ا اققـوا كـني 

    (81)كفسخ لدىء نا  الا ا)     املرءة  الر ج ا ال الا  األسري   
 ء    املقـر ة ا ا ـ  امل نلـ  مبسـأل  ال ـ   ـد املـرءة اقوومـ  كإهخـال الت ـديا  الاامـ   -39

ســـن  كالنســـي  لار ـــج  18 كتحديـــد اقـــد األه  لســـ، الـــا ا) ا  الـــا ا) لســـوان اجلـــا ُاـــا لـــانون 
لو الـ  ُـدب  الطـاا لسـوان اجلـا  املـرءة ُاـا تـد سـوا ؛  كإهخـال الت ـديا  الاامـ  ُاـا لـانون 
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ىللـــااب النســــا   ـــحايا ال نــــ  املنــــا  كتقـــدمي ءهلــــ  كلـــر  مســــية مليايــــرة ىل ـــرا ا  ااــــب الطــــاا؛ 
ـــــ   ـــــ  مت اقـــــ  كـــــأها    وياـــــا  ُـــــ، األ ـــــرا  النامجـــــ  ُـــــ، ا لانـــــ  الا  ل  كإل ـــــا  ءي ءتوـــــاب  للاي

  (82) مبستحقا  املرءة ا امل تاوا  الا  ل   مبن  مستحقا  الن ق 
  

 التعبير واللق  ي المشاركة  ي اللياة العامة والسياسيةحرية  -هاء 
 
تثــ  من  ــ  األمــم املتحــدة لافكلــ   ال اــم  الثقافــ  )اللونســوو(  ــا  ســال ان ُاــا اُت ــاه  -40

    (83)لانون قري  ا ُاب متوافة مل امل ايل الد لل 
اســــُتخدب كنجــــا  كيــــل  ءيـــا  ال ريــــة القطــــري ىل  ءن الن ــــاب اليلــــومفي لتســـجلج النــــاخيني  -41

ــــت  ــــر  ا  ــــا  ســــال ان ا ُــــاب  ــــا  ال امــــ  ال    تــــ  اقوومــــ  ُاــــا 2014خــــال اضنتخاك
اـا ىلجنـاا  (84)موا ا   ن لـ  القـد ا  هاخـج جلنـ   ـا  سـال ان لانتخاكـا   اسلاـا  ذا  ال ـا   ُ

ق كأتواب    (85)2014ل اب  لانون نااه  األتااب السلاسل كرامم لاياهة الُو
 ءفاه ال رية القطري كأنك مل جيـر انتخـاب سـوى امـرءة  اتـدة للـ ج مق ـد ا الربملـان خـال  -42

امـرءة ا  اـمل اضنتخاكـا    هـ ا ءُاـا  لـم  26  غـل ءنـك  ريـح  2014اضنتخاكا  ال امـ  ل ـاب 
    ء  ــ  املقــر ة ا ا ــ  امل نلــ  مبســأل  ال نــ   ــد املــرءة اقوومــ  كا ــاذ  ــداكل(86)ُاــا ا اــاا

؛  ء  ــ  الاجنــ  امل نلــ  كالقاــا  ُاــا الت للــا  ــد املــرءة حبجــا مــا ض يقــج (87)ا  ــرا ا  ا جياكلــ 
    (88)ا املاد  م، املقاُد الربملانل  لانسا  30ُ، 

  
 اللق  ي العمل و ي ظروف همل هادلة ومواتية -واو 

 
ســال ان كت ايــا   ا يــا مــل من  ــ  ء  ــ  الاجنــ  امل نلــ  كالقاــا  ُاــا الت للــا  ــد املــرءة  ــا   -43

  (89)ال  ج الد لل   كالت ات املساُدة التقنل  منأا ك ل   سني ىلموانل  است اهة املرءة م، فرا ال  ج
  

 اللق  ي الضمان االجتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -زاي 
 
ــــ  ءن امل يــــرا   -44 ــــا  الــــديون ا ا  ل ــــ  ا الياــــد ضتــــي ا يــــل املســــتقج امل ــــا كر  اض ت اُل
 ـــاال  ـــ ، األســـوء ا املنطقـــ  مب ـــدض  فقـــر ُاللـــ   مســـتويا  مر   ـــ  مـــ، اليطالـــ  ا املنـــااة  ض

    (90)الري ل   الت ا   كني اجلنسني
كســــيب  وايــــل  1998ك ــــا ضتــــي ا يــــل املســــتقج ءن التــــو را  ا  نلــــ  انــــدل   ا ُــــاب  -45

اب   كقـــق الو ـــل غـــل مســـتقر ىل  ءن  ـــدخا  ك ثـــ  املســـاُدة املـــوا ه  ءه  ىل  ايلـــا  القـــانون  الن ـــ
   من دــ   ءُلــد ىلتــال الســام  ُءتــرا  قــدب كيـــل 2003ا لال لــ  ىل   ــا  ســال ان ا  وا/يوللــك 

مــــ، األ ا قـــا  ىلُــــاهة الينـــا   ا  ــــا   غـــل ءن  ــــا  ســــال ان ض  ـــاال ُر ــــ  لانااُـــا  ألن كثــــل 
   مـــ، امللـــاكج اليـــا اة كو ـــك خـــاا (91)النـــاا  ض يـــاال كـــا  ســـوي امللـــاكج الـــت كانـــ    ا  ذلـــمل 
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تلــااة األ ا ــق    ــ   ىلموانلــ  اضســت اهة مــ، ا ــدما  األساســل   املــوا ه ال امــ     ــلة نطــاا 
دب املسا اة ا  وايل املوا ه اضلت اهي    (92)القاُدة اضلت اهي   ُ 

 ـد املـرءة ه اُـق لاـة كثـلة كلـأن تالـ  النسـا    ء ا   الاجن  امل نل  كالقاـا  ُاـا الت للـا -46
    ء  ــ  الاجنــ   ــا  ســال ان (93)ا املادــ  مــ، ق ــو  النســا  ا الياــد 81الري لــا  الاــوا  يلــوا، 

ق   ، مجا  ءمو   ك   ايـا ملـا ك  املـرءة الري لـ  ا ُ الـا   ـنل القـرا  املت اقـ  مـ، ء ـج اياهة الُو
املقاا ــا     ــ ان اســت اهة الري لــا   مبــ، فــلأ، اللــاكا   ا كالسلاســا  الري لــ  ُاــا مســتوى 

كامللــا يل املــد ة لاــدخج الــت  ن ــ ها  اا ة الا اُــ  فل ــا يت اــة مجلــل املقاا ــا  مــ، التــد يب  املــن  
الراكطــا  القاد ــ  ُاــا األ ا ــق    ايــا ُاــا ماولــ  املــرءة الري لــ  ت ــول تلســل  ك  الثــر ة اقلوانلــ ؛
املســـا اة كـــني ؛  كو الـــ  امل ـــاال اضلت ـــاهي  لا ـــرءة الري لـــ  ـــدافل ُـــ، الـــت احالـــ    ـــ لد است  ـــا 
األ ا ـــق املخ  ـــ  ء  املــ  رة ألغـــرا  امللـــا يل املتأ لـــ  مــ،  األ كـــا  ا يــراها  اجلنســني ا  وايـــل 
   (94)التجا ي  الاخ  

كــالن ر ىل   يــاال يلــوج  ــدياأل  ءفــاه ال ريــة القطــري كــأن  ــوفل الســو، الادــة ا هونلــا ا ض  -47
ا املادــ  مــ، ســوان هونلــا ا  35حمد هيــ  األ ا ــق املتاتــ   ان ــداب التخطــلا اقاــري   ي ــل  حنــو 

يــــخ ( ا مســــتوانا  ُلــــوادل    ءكــــرا  قلــــلم  22 000ءســــرة م للــــل  ء   3 000)ءي اهــــا  
ن  اـــمل املســـتوانا  ء 2013 موانلـــ  الت ـــر  ء ـــا    ـــل املنـــاي  التولـــ  م أـــا ُء ـــري ا ُـــاب 

م ر ــ  ء ــا    ــل املنــاي أليــا ُلــوادل     تقــر ا كثــل مــ، اقــاض  ىل  املرافــة  ا ــدما  املاد ــ   
  (95)م، ليلج ممرا  امللاة  الوأركا   ال ر  ال حق  امللا   مجل الن ايا 

لــون يتــربا ن  ضتــي ال ريــة القطــري ءن  اثــق ســوان املنــااة الري لــ  ا  ــا  ســال ان ض ياا -48
 15ا ال ــرا    هــ ا ءُاــا  لــم ا منطقــ  احــلا اســاه  ه ن ا لال لــ   ا تــني ض يســت  ج ســوى 

ــدا اء ــا  ال ــحل  لاتــربا ا  ا املادــ  مــ، األســر امل للــل  الري لــ  مرافــة ال ــر  ال ــحق املطــو ة  ُ 
ضُتـــدا   ا هانـــ     وا ـــك ال ـــرا     ـــري  هـــ   امل ا ســـ  النســـا   األا ـــال ُاـــا حنـــو متاايـــد  طـــر ا

النســا  ا ءفقــر ءتلــا  هونلــا ا ُاــا حنــو كيــل لا ايــ  خطــر الت ــر  لا نــ  اليــدين  اجلنســق   فا ــ  
   ضتــــي ال ريــــة القطــــري ءن (96)ا الالــــجال لــــدى  اــــب امللــــا  ء  اضســــتح اب ء  اســــت  ال املــــراتل

 ما  امللــا   ال ــر  ال ــحق ــوفل خــدمــ، ء ــج  ُاــا سلاســ   انلــ  2014اقوومــ   افقــ  ا ُــاب 
اــا اســفا لجل   انلــ  لتن لــ  ا طــ   الن افــ  ا املنــااة الري لــ    ــل م ــايل  انلــ  ءياــاأل جيــري     ُ 

  (97) ال ر  ال حق ا املنااة الري ل لت  لم  كنا  مرافة التا يد كامللا  
  

 اللق  ي الصلة -حاء 
 
ا األ اضسـت اهة مــ، ا ــدما  ال ــحل  يلــوج  ــديضتـي ال ريــة القطــري ءن ايــاهة مســتوى  -49

 ا  سال ان كـالن ر ىل  ُـل  سـوان الياـد م للـ  الو ـا  ىل  تـد كيـل    ـرلأم ُاـا  ـا  كثـلة 
النقــج    ــ  اســت اهة حمــد هة مــ، التط ــلم  غــل  مــ، ا ــدما   يــيوا  ىل  لاــ  اسلاكــج األساســل    
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لاكــــج األساســــل  ال ــــحل   املســــا ل   غ ــــو  ا ا ىلها ة اس  ال ــــحل    ــــ   ا ن ــــاب التوا ــــج 
موالــ  ُ ــال لطــا  ال ــح   تالــ  املرافــة ال ــحل   ــد مــ،  اه ُاــا ذلــمل ءنىل ــرا ا  املســا ل   

   ض  ـــاال م ـــدض   فلـــا  الر ـــل  األا ـــال مـــ، كـــني األُاـــا ا (98)اســـت  ال ا ـــدما  ال ـــحل 
  (99)منطق  احلا اساه 

 ءفـــاه ال ريـــة القطـــري كـــأن  ـــا  ســـال ان ك ـــده مرا  ـــ    ـــدي  سلاســـتأا الســـوانل  الوانلـــ    -50
   تـــ  (100)املقاا ـــا  ا هـــ   السلاســـ مراُـــاة من ـــو    رمـــق هـــ   ال  الـــ    ـــ ، مجاـــ  ءمـــو   ىل  

   (101)لم األســرةال ريــة القطــري اقوومــ  ُاــا  ســني  ــوهة ا ــدما   الوســادج  امل اومــا  ا قــال  ن ــ
ك ـــا تـــ   ـــا  ســـال ان ُاـــا موا ـــا  هُـــم ُ الـــ    ايـــا الن ـــاب ال ـــحق  مبـــا ا ذلـــمل فل ـــا يت اـــة 

  (102)ن  القادم ُاا ءسات نو  اجلن كالت دي لا 
القاـا  ُاـا الت للـا  ـد املـرءة  ـا  سـال ان كت ـديج لوانلنأـا ك ـر  نـا  امل نل  كاجن  ال ء     -51

ألب  ىل ـــاك  اضغت ـــاب  انــا احـــا ب    ـــوه خطــر ُاـــا  ـــح  ا ــ   اجلرةـــ  ُـــ، ا  أــا  ا تـــاض  
  (103)اجلنني ك اه  تاهة

  
 اللق  ي التعليس -طاء 

 
( 2015-2007لات اــلم )األ اســفا لجلاأل ءفــاه  اللونســوو كــأن  ــا  ســال ان اُت ــد  ىلاــا   -52

موا ــا   ــوفل     ء  ــتأا كالتلــجلل ُاــا مــا ياــق (104)  ــ  لانويــا املت اــة كــالت الم هــق ك ــده مرا
الت الم لاج لل   ض سـل ا كتن لـ  كـرامم الت اـلم اللـامج لانسـا   األا ـال  األيـخاا ذ ي ا ُالـ ؛ 

ق كاجلوانــب الســايل  لا ق التــد يب ا قــال تقــوا    ثقلــ ؛  موا ــا    ايــا الت اليدنلــ وكــ  ايــاهة الــُو
  (105)ا نسان
 ــد املــرءة كقاــة مــا ياــق  ُــدب ك ايــ  هلاكــج القاــا  ُاــا الت للــا امل نلــ  كاجنــ  ال ضت ــ   -53

الت اــلم األساســل  الــ ي يــ  ر ُاــا ال تلــا  ك ــ   خا ــ    يلــ ج ذلــمل ُــدب   ــوه مرافــة ال ــر  
ال ـحق األساسـل   املـراتلال املن  ـا  لا تلـا   املسـافا  الطوياـ  الـت  لـلأا ال تلـا  لاو ـول ىل  

الــد ال تلــا  ا املنــااة الري لــ   ان ــداب األمــ، املــدا ت  مــا ي ري ــأ، كلــدة  طــر ال نــ ؛  نقــ  مر 
ــدب ىللااملــ  الت اــلم اضكتــدادق  التوــالل  غــل امليايــرة لات اــلم اضكتــدادق  الثــانوي  ا املو ــوه منأــا؛ ُ 
ليلـــج  وـــالل  النقـــج  الوتـــب  األه ا   الرســـوب الـــت   ر ـــأا املـــدا ت  مـــا يـــ  ر ُاـــا ال تلـــا   مـــ،

ءن اءكا  حمد هي ا موانلا  ي طون ا كثـل مـ، األتلـان األ لويـ   كلوج غل متناسب  كالن ر ىل 
دب   ـوه  لتد ي  األ ضه؛  ا   ا  ُده تاض  ةج املراهقا   اره ال تلا  اقوامج م، املدا ت ُ 

  (106)ا جنابسلاسا  ل وهب، ك د 
مللاانلــ  املخ  ــ   ء  ــ  الاجنــ  ذابــا  ــا  ســال ان مبــا ياــق  الن ــر ا مســأل  ايــاهة نســي  ا -54

لات الم   سني مرافة ال ر  ال حق ا املدا ت كتـوفل مـراتلال من  ـا  لا تلـا ؛   ـ ان األمـ، 
لا تلــا  ا ميــاين املــدا ت؛    ايــا اجلأــوه الراملــ  ىل  ىلكقــا  ال تلــا  ا املــدا ت  مبــ، فــلأ، اقوامــج  
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ت ــاه السلاســ  املت اقــ  ك ر ــ  الت اــلم   لســل ُــوهة األمأــا  املراهقــا  ىل  املــدا ت ك ــد ىلجنــا ، كاُ
اي  األا ال   ك ال  ُدب اره ال تلا  م، املـدا ت  الثانل  املو وهة للد الن ر   وفل املرافة الوافل  لُر
كســيب ةاأــ،  فــر  ُقوكــا  مناســي  ُاــا املســ  لني ُــ، اــرهه،؛  موا ــا  ىلُــداه   ــر يم  ســادج 

  (107)ر  م اجل  ملوا  اق ج امليورنسل   ا جناكل  ك لاتثقل  ا قال ال ح  اجلاأل مناسي  ُ ري
 ا م ـــر   نـــا ل مســـأل   ـــ   مســـتوى التحـــاا ال تلـــا  مبرتاـــ  الت اـــلم الثـــانوي ال ـــا   -55

 اقاــول الو لاــ  كاقــد مــ، اضنقطــا  ُــ، الد اســ   ضتــي ال ريــة القطــري ُــدب   ــوه خطــا لتلــللد 
  (108)مل اجل  ه   امللوا  ا منادلنياملا  م، اللركا  مدا ت  انوي  ىل افل   اقا   ىل  الدُم 

  
 ادشخاص ذوو اإلها ة -ياء 

 
القاـــة ىلاا  ُـــدب   ـــوه ىلذ ءُركـــ  ُـــ، القاـــا  ُاـــا الت للـــا  ـــد املـــرءة امل نلـــ  كاجنـــ  ال ىلن -56

  فقــــد هُــــ   ــــا  (109)النســــا   ال تلــــا  ذ ا  ا ُالــــ سلاســــا    ــــداكل ُامــــ  ق ايــــ  تقــــوا 
ســال ان ىل  اُت ــاه سلاســا   كــرامم يــاما  ق ايــ  تقــوا النســا   ال تلــا  ذ ا  ا ُالــ   ىللامــ  
يـــراكا  مـــل است ـــل املـــدين  املن  ـــا  است  لـــ   اجلأـــا  امل نلـــ  الد للـــ  مـــ، ء ـــج  ديـــد النســـا  

ال نـــ  اليـــدين  ءيـــوال ملختاـــ   ال تلـــا  ذ ا  ا ُالـــ  الاـــوا  يت ر ـــ، لات للـــا  ال ـــال  اقـــي  
  (110) ت اُقاض -  الن سق

  
 المشردون داخليا   -كاف 

 
الـــت  ا اـــ  امل لاـــانا   اـــر  ا مـــ، اليـــخ   52 000اهـــا   ءفـــاه ال ريـــة القطـــري كـــأن -57

يــخ  مــنأم ىل  مراكــا ا  ــا   11 000ا  ــا  ســال ان؛  نُقهــج اهــا   2014ا ُــاب  تــد  
ــر  ال لاــانا  (111)الرتلــ  ُــ، ُــده مــ، امللــاكج ا قــال اق ايــ   مبــا ا ذلــمل فل ــا يت اــة   ُ 

كت ــــ لم   لــــ لج مراكــــا ا  ــــا  الرتلــــ     ثلــــج اجلنســــني ا جلــــان ا ها ة   ىلي ــــال املســــاُدا  
ال ــحل   ال  ادلــ    وايــل املــوا ه   اقا ــ  ىل  ءمــاك، خا ــ  لانســا  لت لــل ماكســأ، ء  ا   ــا   

قاد ـــ    تـــاض  ال نـــ  القـــادم ُاـــا ءســـات نـــو  اجلـــن   اقا ـــ  ىل  ال لخ ـــق  ـــداكل األمـــ، ال
وللـــا  لر ـــد اتتلا ـــا  الســـوان املتاـــر ي، املو ـــوهي، خـــا ) مراكـــا ا  ـــا  الرتلـــ  ء  امللـــرهي، 

  (112)هاخج ييوا   انتو 
لــ  ا هونلــا ا نُقهاــوا مــ، مراكــا ا  ــا  الرتاأل  ءيــا  ال ريــة القطــري ىل  ءن امللــرهي، هاخالــ -58

ـــ   ءي - األ ـــال ىل  مقاا ـــابم  املقاا ـــا  الـــت لـــديأم فلأـــا تقـــوا ا ء ا ـــق األســـا    مل  ُن  
لـــ    لــد ء ـــر  كلــوج غـــل متناســب ُاـــا  املنحــد ي، مـــ،  اــمل السلاســـ  ُاــا ءســـات ال ــوهة الطُو

 ءُلــد ا ىل كثــل ممــ،   ا مســتوانا  ُلــوادل  ا هونلــا ا  األ الــ ي، كــانوا يقل ــون ســاكق  ماضيتــا  ايــرة
ســـن    لـــد  30ىل   20منـــ  مل يقل ـــوا فلأـــا لـــا ء   ي للـــوا فلأـــا مل ماضيتـــا مبو ـــب هـــ   السلاســـ 

 األساســلني امل لاــني ســيي  هــ   السلاســ  ا   ــوه ُــده مــ، األســر امل للــل  الــت   وســا ىلنــا   ألن 
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  (113)اُدةاملســـتامـــ   اق ـــول ُاـــامـــ، الـــ كو  ُـــاه ا ىل  هونلـــا ا لايحـــ  ُـــ، ُ ـــج ء  انت ـــا  
نأم متسـة  ها ة مراكـا ا  ـا  ا تـاض  الوـوا   كـ األخـ  ت  ال رية القطـري اقوومـ  ُاـا 

اـــا تالــــ  اجل اُــــا  الاــــ ل    املأ لــــ    ءُــــرب  ا املســـتقيج يركــــا كقــــوة ُاــــا لاــــايا اق ايــــ  ُ 
قـوا ا نسـان ا ال رية القطري ُ، التاامك الثاك  كتقـدمي املسـاُدة التقنلـ  ا قـال ىلُ ـال م ـايل ت

  (114)تاض  املساُدة ا نسانل 
  

 اللق  ي التنمية والقضايا البيئية -الم 
 
اُــف  ا يــل املســتقج امل ــا كر ــا  الــديون ا ا  لــ  كالتحــديا  ال ديــدة الــت  وا أأــا  ــا   -59

ب  الــديون الــت ســال ان ا حما ضبــا لتحقلــة الن ــو اضلت ــاهي  التن لــ  القاد ــ  كــ ابا  التحــر  مــ، ُــ
ـــو ة التاـــا ي  اجل رافلـــ    ـــ ر   ض االـــ  ســـا  ـــا   القلـــوه الـــت   ر ـــأا يـــر   التجـــا ة غـــل املوا لـــ   ُ 

تجــــم اضلت ــــاه امل ت ــــد كوثافــــ  ُاــــا الــــوا ها   ليطــــل األيــــجا  غــــل املســــتداب   ــــ   ا يــــراها  
الياــد    كاأــا ُوامــج ع ــج  لــ اقووملــ   لطــا  ا نتــا) املتخاــ   اضُت ــاه القــوي ُاــا امل ونــا  ا ا

كــاجلأوه الــت  يــ سا اقوومــ  ملوا أــ  ءياــاأل اُــف  ا يــل املســتقج   ُم ر  ــاأل حبــدة لا ــدما  ا ا  لــ   
  (115)ا ه ا ال ده ا منادلون امل التحديا    كالدُم ال ي يقدمك اللركا  

اســفا لجلا  التن لــ  كــني اقوومــ   ضتــي ا يــل املســتقج ذا ــك كقاــة ُــدب ك ايــ  التنســلة ا  -60
 اجلأـــا  املاحنـــ   كـــ لمل ُـــدب   ـــوه كلاـــ   ن ل لـــ   و ـــج ىلي ـــال امل ونـــا  كطريقـــ   تســـم كاللـــ افل  

ر ـل  لالـ  ن ال امـ   (116)ملسـا ل   الفكلـا ُاـا األيـخاا ا
ُ
 تا ــ   كـد   ءيـا  ىل  ءن املراليــ  غـل امل

د اســــتخداب األمـــوال ال امــــ   ىلها بـــا  ءها  الوكــــاض  للـــ  مســــتقا  لر ـــو ىل  الت جلـــج كإنلــــا اقوومـــ  
   يني ــــق ءن  ت تــــل هــــ   اءللــــ  كاضســــتقال املــــا  امل ونــــ  كــــرامم  املخ خ ــــ اقووملــــ   اللــــركا  

  (117)ج الرلاك  الربملانل  ال  ال  امل سسق   و 
نســـاين ا مجلـــل القاـــا  ُاـــا الت للـــا  ـــد املـــرءة ىل  ىلهمـــا) من ـــو   امل نلـــ  كاجنـــ  ال هُـــ   -61

األ    ذلــمل  فقــ2015اجلأــوه الراملــ  ىل   قلــة األهــدا  ا منادلــ  لال لــ   ا ىلاــا  التن لــ  ملــا ك ــد ُــاب 
  (118)مجلل ءيوال الت للا  د املرءةألتواب ا  الل  القاا  ُاا 

 ت  ال رية القطـري توومـ   ـا  سـال ان ُاـا املوافقـ  ُاـا خريطـ  الطريـة املت اقـ  ف ـال  -62
ضني ا ــا  النامجــ  ُــ، ىلاالــ  ال اكــا    ــدهو  ال اكــا   كــد   اق ــان ُاــا ال اكــا   ىلها بــا املســتدام  ا

  (119)ال اكا كركون سني خما نا     
تخ لــــ   اــــأة خمــــاار   ــــل اُت ــــاه  ــــداكل لك   ت اــــة ت لــــ  كــــالقيول كا يــــا ة ىل   و ــــل   -63
ل  للـــ  ن الا اـــني كـــأن  ـــا  ســـال ان  كاُتيا هـــا   ءفـــاه  م و ـــل  األمـــم املتحـــدة الســـام(120)املنـــاي

م ن     ، اليادان امل ر ـ  كد  ـ  كيـلة  طـر الوـوا   الطيل لـ   سـل لدها ىلنلـا  وللـ   انلـ   لادلـ  
   تـــ  ال ريـــة (121)املنـــاي  /ء  الوـــوا   الطيل لـــ هاد ـــ  ملوا أـــ  ملـــوج التلـــره النـــا م ُـــ،   ـــل 

  (122)ء ا   دهو  اليلا  املتوا ج  ق القرا  الردلسلنيالقطري اقووم  ُاا   ايا فأم  ان
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