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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
  2016أيار/مايو  2-13

ة ل قععععوق تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفولعععية المععع  المت ععععدة السعععامي  
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

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

 ندسوازيل  
 هيئاات اععاهاتاتو إلاراارا ات اةا ا وهذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير   

تقارير اعفوض الساام  ققاو   إليف يف ذلك اعالحظات إلالتعليقات اعقتم  من التإلل  اععني و مبا
غااذ ذلااك ماان إلألاااامل ادماال اعت ااتة الرةياا  ذات الماال يف إلالتقرياار مقاات  يف  اا    إليف ارنسااا و

إللالطااالع ىلاال الاانم ال اماا و يجرااال الراااوع    مااوات تقيااتاحل  اقاات اددماال لعااتد ال لماااتيف 
ادرتاحاات مان اعفوةاي  الساامي   أإل إلاهاات نظار أإل يتضمن التقرير أي  آرا  إلال الوألاامل اعراعي يف

يرد منها يف التقارير إلالبيانات العلني  المادرة ىن اعفوةي يف إلهو يتبع  ما ققو  ارنسا  خبالف
يف إلداات 17/119 لااا اىتمااتها حلاا  حقاو  ارنسااا  يف مقاارر هي ا  اعبااادل التوايهياا  العاما  ا

ذجكرت ىلل حنو منهج  يف حوا   هناي  النم مرااع اععلومات الواردة يف التقريريف إلرإلىيت يف 
  ىتاد التقرير دإلري  االستعراض إلالتطورات الا حتألت يف تلك الفرتةيف
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  المعلوماه الساسية واإلطار -موال   
 (1)اماه الدوليةنطاق االلتز  -ملف 

 (2)المعاهداه الدولية ل قوق اإلنسان -1 

 اقال  أألنا  اجلول  السا ق  

اراااااااااااااااارا ات اعت اااااااااااااااذة  عااااااااااااااات 
 مل يجمّت  ىليها/مل تجقب  االستعراض

 االنضااااما  أإل التمااااتيمل
 اةالف  أإل

االتفادياااااا  التإللياااااا  للقضااااااا  ىلاااااال 
  مجياااااع أ ااااا اا التمييااااات العنمااااار 

(1969) 
 اااااااققو  العهاااااات الااااااتإل  اةااااااا  

االدتماااادي  إلاالاتماىيااا  إلال قافيااا  
(2004) 

العهاااااات الااااااتإل  اةااااااا   اااااااققو  
 (2004)   اعتني  إلالسياسي 

اتفادي  القضا  ىلل مجياع أ ا اا 
 (2004)   التمييت ةت اعرأة

إلغذ  من اتفادي  مناهض  التعذيب 
 العقو ااا  القاساااي  أإل ةااارإلمل اععاملااا 

 (2004) اعهين  أإل الال نساني  أإل
 (1995)  اتفادي  حقو  الطف 

الربإلتوكاااااوا االيتياااااار  التفاديااااا  
حقااااااو  الطفاااااا    اااااا   ا اااااارتا  

اعسااااال    النتاىااااااتادطفااااااا يف 
(2012) 

الربإلتوكاااااوا االيتياااااار  التفاديااااا  
حقااااااااااو  الطفاااااااااا    اااااااااا    يااااااااااع 
ادطفااااا إلاساااتطالا ادطفااااا يف 

اعااااااااااااااواد ار احياااااااااااااا   إليف البطاااااااااااااا 
(2012) 

اتفادياا  حقااو  اد ااا ا  ذإل  
 (2012ارىاد  )

الربإلتوكااوا االيتيااار  ال اااق اعل اامل 
 العهااااااات الاااااااتإل  اةاااااااا   ااااااااققو  

 اعتني  إلالسياسي 
الربإلتوكاااااااااااااوا االيتياااااااااااااار  التفاديااااااااااااا  
مناهضاا  التعااذيب إلغااذ  ماان ةاارإلمل 

 العقو ااااااااااااااااااا  القاساااااااااااااااااااي  أإل اععاملااااااااااااااااااا 
 اعهين   أإل الال نساني  أإل

االتفاديااااااا  التإلليااااااا  قمايااااااا  حقاااااااو  
اارين إلأفاااااااااراد مجيااااااااع العمااااااااااا اعهااااااااا

 أسرهل 
االتفاديااااااااا  التإلليااااااااا  قمايااااااااا  مجياااااااااع 
اد اااا ا  ماااان االيتفااااا  القساااار  

 (2007)التوديعو 

الت فظاااااااااااااااااااااااااااااااااات إل/أإل 
 ارىالنات

ىاااال و ار)  اتفاديااا  حقاااو  الطفااا 
 (1995و 4اعادة 

 

الربإلتوكاااااوا االيتياااااار  التفاديااااا  
حقااااااو  الطفاااااا    اااااا   ا اااااارتا  

اعسااااال    النتاىااااااتادطفااااااا يف 
 (2012و 3اعادة ىال و ار)

 

 اااااااااااااااارا ات ال ااااااااااااااا و  
إلالت قيقات إلارارا ات 

(3)العاال 
 

إلغذ  من اتفادي  مناهض  التعذيب 
 العقو ااا  القاساااي  أإل ةااارإلمل اععاملااا 

اعهيناااااااااا و اعااااااااااادة  أإل الال نساااااااااااني  أإل
20(2004) 
 

الربإلتوكااااااااوا االيتيااااااااار  التفادياااااااا  
حقااو  اد اا ا  ذإل  ارىاداا و 

 (2012)6اعادة 

التإللياا  للقضااا  ىلاال مجيااع االتفادياا  
 14أ  اا التمييت العنمر و اعادة 

إلغااذ  ماان اتفادياا  مناهضاا  التعااذيب 
العقو ااااااااااااااااااا   أإل ةااااااااااااااااااارإلمل اععاملااااااااااااااااااا 

و اعهينااااااااا  أإل الال نسااااااااااني  أإل القاساااااااااي 
 22إل 21اعادتا  
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 اقال  أألنا  اجلول  السا ق  

اراااااااااااااااارا ات اعت اااااااااااااااذة  عااااااااااااااات 
 مل يجمّت  ىليها/مل تجقب  االستعراض

الربإلتوكوا االيتيار  اعل مل  العهت 
الااتإل  اةااا   اااققو  االدتمااادي  

   إلاالاتماىي  إلال قافي 
العهاااااااات الااااااااتإل  اةااااااااا   اااااااااققو  

 41اعتني  إلالسياسي و اعادة 
الربإلتوكااوا االيتيااار  ادإلا اعل اامل 
 العهااااااات الاااااااتإل  اةاااااااا   ااااااااققو  

 اعتني  إلالسياسي 
الربإلتوكااااااااااااوا االيتيااااااااااااار  التفادياااااااااااا  
القضاااا  ىلااال مجياااع أ ااا اا التمييااات 

 ةت اعرأة
الربإلتوكااااااااااوا االيتياااااااااااار  التفاديااااااااااا  

 اارارا  تقاات  حقااو  الطفاا  اعتعلاامل 
 البالغات

االتفاديااااااا  التإلليااااااا  قمايااااااا  حقاااااااو  
مجيااااااااع العمااااااااااا اعهااااااااااارين إلأفاااااااااراد 

 أسرهل 
االتفاديااااااااا  التإلليااااااااا  قمايااااااااا  مجياااااااااع 
     اد  ا  من االيتفا  القسر  

اللجنا  اععنيا   القضاا  ىلال التمييات ةات اعارأة ساواىيلنت ىلال و  جعت 2014 ىا  يف -1
إلالنظار يف  االيتياار  التفاديا  القضاا  ىلال مجياع أ ا اا التمييات ةات اعارأةالربإلتوكاوا التمتيمل ىلل 

االتفادياا  إل  االتفاديا  التإللياا  قمايا  مجيااع اد ا ا  ماان االيتفاا  القساار التماتيمل ىلاال كا  ماان 
 يف(4)التإللي  قماي  حقو  مجيع العماا اعهاارين إلأفراد أسرهل

 ا احل  29ىلال  2012 ىا  البلت دت  ّت  يففريمل ادمل اعت تة القجطر  أ  الحظ إل  -2
 رإلتوكوا مناع االجتاار  اد ا ا و إلخبا ا  النساا  إلادطفاااو إلدمعاق إلاععادبا  ىلياق دإللياحل مشلت 

اع ّماا  التفادياا  ادماال اعت ااتة ع اف اا  اجلرعاا  اعنظماا  ىاارب الوطنياا و إلاتفادياا   اياا  إلتعتياات تنااوع 
حظااار إلمناااع اساااتذاد إلتماااتير إلنقااا  مل يااا    وسااااا عتعلقااا  أ ااا اا التعباااذ ال قاااايفو إلاالتفاديااا  ا
 يف(5)اعمتل ات ال قافي   طر  غذ م رإلى 
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 صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة -2 

 مل يجمت  ىليها ارارا ات اعت ذة  عت االستعراض اقال  أألنا  اجلول  السا ق  

 التمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتيمل
 االنضاااااااااااااااااااااااااااااااااما  أإل
 اةالف  أإل

ار اااااادة اتفاديااااا  مناااااع ارعااااا    
 اجلماىي  إلاععادب  ىليها

نظااااااااااااااااا  رإلمااااااااااااااااا ادساساااااااااااااااا     
 للم  م  اجلنااي  التإللي 

(6) رإلتوكوا  الذمو   
 

االتفاديتااااااا  اعتعلقتااااااا   وةااااااع الالائاااااا   
(7)إلإلةع اد  ا  ىتع  اجلنسي 

 
  

 12اتفاديااااااااااااااااااااات انيااااااااااااااااااااا  اع ريااااااااااااااااااااا   
إلالربإلتوكاااااااااااااوال   1949آمل/أغساااااااااااااط  

(8)اعل قا  هباارةافيا  ادإلا إلال اق 
 

الربإلتوكااااااوا ارةااااااايف ال الاااااا   
 اعل ااااااااامل  اتفادياااااااااات انيااااااااا 

   (9)1949 لعا 

االتفاديااااااااات ادساسااااااااي  عنظماااااااا  العماااااااا   
(10)التإللي 

 
  

اتفاديتا منظم  العم  التإللي     
(11)189 ردلإل  169 ردل

 

    اتفادي  م اف   التمييت يف حاا التعليل 

 والتشريعياإلطار الدستوري  -باء 
 التمااتيمل ىلاال الماا و   يتعلاامل فيماااأحاارى  البلاات ماان تقاات   مبااا اىاارتف الفرياامل القطاار  -3

 يف(12)ىاا ي    حتتياحل  ما الحظ أ  تنفيذ هذ  الم و ل نق الرايسي  ققو  ارنسا و 
لإل ااالا القااانوق إلالسياسااا  حهااود منهجاا  بااذا أ  يج  مل أنااقالحااظ الفرياامل القطاار  إل  -4
 و(13)مااااع أح ااااا  التسااااتورالوداااات اعناسااااب موا ماااا  القااااوان  إلالسياسااااات الوطنياااا  يف رماااا     ي
هتتف    موا م  دوانينها ماع أح اا  التساتور إل ا و   القيا   عملي    الا  إل ل سواىيلنت ف

 يف(14)حقو  ارنسا 
 ك  من داانو  رلطا    2011 ىا  إلأ ار الفريمل القطر     أ  سواىيلنت دت أجإل يت يف -5
إلدااانو  و 1938 لعااا  الت ريبياا  إلادىمااااو إلدااانو  م اف اا  الفاا  2008 لعااا  مااع اررهاااملد

لتتفاامل مااع اععااايذ  تعااتيلها أإل ادمنياا وو إلغذهااا ماان الت ااريعات 1968 لعااا  اعطبوىااات اوظااورة
يف  2015 ىااااا  إلأفاااااد الفرياااامل القطاااار   اااا   اق وماااا   اااارىت يف يف(15)التإللياااا  ققااااو  ارنسااااا 
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إلالحظات جلنا  تطبيامل اععاايذ التا عا  عنظما  العما  التإلليا  أ   يف(16)اررهاامل داانو  دماعمرااع  
  يف(17)أيضاحل  1965 لعا  اق وم  تعّتا حالياحل دانو  النظا  العا 

اللجناا  اععنياا   القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأةو  قلااملو أ  ىااتداحل ماان م اااريع إلالحظاات  -6
كم اريع القوان  اعتعلق  يجعتمت  عتو   مل اعرأةذ ها  ىلل حقو  الا هلا ت ألات القوان  إلالسياس

 ااالتإلا و إل دارة الرتكاااتو إلاجلرعاا  ىاارب الوطنياا و إلالعماا و إلاعساااىتة القانونياا و إلاجلااراال اجلنسااي و 
إلالعن  اعنت و إلسياس  ادراة يف إلأإل ات اللجنا   ا   تعتمات ساواىيلنت ىاااالحل م ااريع القاوان  

 يف(18)تعتمتها  عت مل لاإلالسياسات ا
اللجن  اععني   القضا  ىلل التمييت ةت اعرأة  سواىيالنت أ  تجن ئ جلنا حل عرااعا  إلأها ت  -7

ار  حتلايالحل  كيماا  القاوان  أح اا  اتفاديا  القضاا  ىلاال انسااانياحل لقاوان  البلات  طيا  موا متهاا مااع  جتج
 يف(19)مجيع أ  اا التمييت ةت اعرأة

اللجن  اععنيا   القضاا  ىلال التمييات ةات اعارأة  ساواىيالنت أ  تعتمات تعريفااحل أها ت كما  -8
دانونياحل للتمييت ةت اعرأة يتسل  ال موا إليتفمل مع أح ا  االتفادي  إلي م  مجيع أسابامل التمييات 

   يف(20)اوظورة
( من 2)28د  اعادة إلأىر ت اللجن  اععني   القضا  ىلل التمييت ةت اعرأة ىن أسفها  -9

لتعتيت رفا  اعرأةو من أاا  ك ينهاا   الفر  الالىمإل التسهيالت   تاح تنم ىلل أ  البلت دستور 
مبت  تاوفر اعاوارديف إلأها ات  ساواىيلنت  مرهون و التا   نفسها من  ىماا كام   م اناهتا إلالنهوض

 الطبيعا  اعبا ارة لاللتاتا   رىمااا اققاو  اعقاررة مبوااب  اتهيضامن تقي ا مباا اعاادةهاذ  أ  ترااع 
  يف(21)االتفادي 

و  عاااا  الفرياااامل العاماااا  اععااااض مبساااا ل  التميياااات ةاااات اعاااارأة يف القااااانو  2011 ىااااا  إليف -10
إلاعمارسااا   رساااال و    ساااواىيلنت   اااا   ادح اااا  التمييتيااا  ةااات اعاااارأة يف داااانو  اجلنساااي يف فوفقاااااحل 

د نااهاايف الساواىيلنتي  ةو عّيت هذا القانو  ةت اعرأة  عت   ااىة من ها اجلنسي  للمعلومات الوارد
 داياا  سااواىيلنت 2005 ىااا  و حياامل لن نااا  اعولااودين دباا 2005 ىااا  إلأجفياات   نااق إلفقاااحل لتسااتور

 و يف ساواىيلنتيىلل ادد  اقموا ىلل اجلنسي  ال سواىيلنتي  أ  أإل سواىيلنت ياراها دمل  أإل
 ذا كاااااا  ادمل   ال اقماااااوا ىلااااال اجلنساااااي  2005 ىاااااا  حيااااامل لن ناااااا  اعولاااااودين  عااااات ال حااااا 

 يف(22)سواىيلنتياحل 
يلاا ت تعااتي   مبااا إلأإل اات مفوةااي  ادماال اعت ااتة السااامي  ل اا إل  الالائاا  سااواىيالنت -11

ل ىلاتلقاايااحل داانو  اجلنساي  يف البلات لي ام  ةاماناحل ي فا  للطفا  اعولاود يف  دلايل البلات اقماوا 
 44إل 43تعااتي  اعااادت  إل  ذا كااا  سيماابمي ىاات  اجلنسااي  خبااالف ذلااكو السااواىيلنتي  اجلنسااي  

نق  اجلنسي     أ ناااهن إل   أىإلااهان ادااناب السواىيلنتيات من دستورها حبي  جيوى للنسا  
 استقماا  لت تيات ىااتد أإل النظار يف  اارا  دراسا إل  الساواىيلنتي  ىلال دات  اعسااإلاة ماع الراااا 

  يف(23)اد  ا  ىتع  اجلنسي  يف البلت
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مبناااع حااااالت  يتعلااامل فيمااااإلذكااارت مفوةاااي  ادمااال اعت اااتة الساااامي  ل ااا إل  الالائااا و  -12
يفاااا  دايلياااااحل إلفااااا حل تاماااااحل  ال ىاا مااااا و أ  الت ااااريع الااااوطض ذا الماااال انعااااتا  اجلنسااااي  إلاقاااات منهااااا

 يف(24)التإللي القانوني    التتامات سواىيلنت
مفوةاااي  ادمااال اعت اااتة الساااامي  ل ااا إل  الالائااا  أ  مااان اعرتقاااب ىاااارض إلالحظااات  -13

حياات د تاااريني معاا   مل ىلاال الربعااا  يف اعسااتقب  القرياابو إل   2015 لعااا  م اارإلع دااانو  اللجااو 
إلأح امااحل ‘ الالاائ‘لذلك حىت اآل يف إلأ ادت اعفوةي   سواىيلنت ردرارها تعريفاحل اتياتاحل عفهاو  

  يف(25)لالائ  إلإلااباهتلاتيتة      حقو  ا
ماان م اارإلع  15الحظاات مفوةااي  ادماال اعت ااتة السااامي  ل اا إل  الالائاا  أ  اعااادة إل  -14

داااانو  اللجاااو  دااات تااا د     حرماااا  الالائااا  إلملتمسااا  اللجاااو و تعسااافاحلو مااان اقااامل يف حريااا  
  التنقااا   إل ااات  ااا   تتااايمي ساااواىيلنت علتمسااا  اللجاااو  إلالالائااا  موا ااال  التمتاااع حبريااافالتنقااا و 

 يف(26)إلاردام  يف البلت إلفقاحل اللتتاماهتا التإللي 
كما أإل ت مفوةي  ادمل اعت تة السامي  ل ا إل  الالائا   ا   تاتر  ساواىيلنت مباتأ  -15

و ك  ل معم ال يف مجياع أح اماق 2015 لعا  ممل   الطف  الفضلل يف م رإلع دانو  اللجو 
 يف(27)( من اتفادي  حقو  الطف 1)3إلتجتمج يف اع رإلع النم ال ام  للمادة 

 اإلطار المؤسسي والبنية الساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جي  
أفاد الفريمل القطر       دارة مساا  حقاو  ارنساا  يف ساواىيلنت تاتي  يف ايتماا   -16

 يف(28)إلىارة العتا إلال  إل  التستوري 
التسااتور يجن اائ ىااتداحل ماان اع سسااات الرايسااي  اععنياا  إل ينمااا أإلةاامي الفرياامل القطاار  أ   -17

و ذكار أ  الواااا  الرايساي  ‘مفوةاي  حقاو  ارنساا  إلاردارة العاما ‘فيهاا  مباا حبقو  ارنساا و
هلااذ  اعفوةااي  ت اام  الت قياامل يف انتهاكااات حقااو  ارنسااا و إلتلّقاا   اا اإل  الظلاال إلالفساااد 

إلاختااااااذ اراااااارا ات اعناساااااب  لتمااااا يمي هاااااذ   إل ساااااا ة اساااااتعماا السااااالط  أألناااااا  تاااااو  اعنمااااابو
  يف(29)إل نماف ة اياها تاالنتهاكا

إلأ ااار الفرياامل القطاار     تركياات ىااتة تو اايات  ااادرة ىاان ىملياا  االسااتعراض الااتإلر   -18
إلأدااهااا ‘ مفوةااي  حقااو  ارنسااا  إلاردارة العاماا ‘ال ااام  ادإلا لسااواىيلنت ىلاال تعتياات دااترات 

مبركات اع سساات الوطنيا  اعتعلقا  مع اعبادل  لضما  اتفادهاها القانوق الوايف  إلاستقالهلا إل طار 
و  و اا  هااذ  اعفوةااي  م سساا حل إلطنياا  ققااو  )مبااادل  اااري ( لتعتياات إل اياا  حقااو  ارنسااا 

 تعيا  رااي  تنفياذ   2015 ىاا  الحظ الفريامل أ  أمانا  اعفوةاي  دات ىجاتىت يفف و(30)ارنسا 
القانوني  إلألالأل  أيمااي  لف م حاالت حقو  ارنسا يف إلأةاف الفريمل هلا إلموا  لل  إل  

  يف(31)القطر  أ  م تب اعفوةي  دت نجق     العا م  مبا ا  لتيادة  م اني  الو وا  ليق
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 إلحااتة اعساااا  اجلنساااني ‘أ   اللجناا  اععنياا   القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأةإلالحظاات  -19
  ا   دلامل اللجنا  يسااإلر نااب راي  الوىرا و ل اّن  هي لياحل     دارة مب تبدت رجفعت ‘ إلادسري 

 اا   اللجناا   اتة نقاام مااوارد هااذ  اردارة ماان الناحياا  الب ااري  إلاعاليا  ىلاال حاات سااوا يف إلأإل اات 
إلدااات   يف(32)ي فاا  مااان مااوارد   اااري  إلمالياا  ماااا تااوفر ساااواىيلنت ردارة اعساااا  اجلنسااااني  إلادسااري 

  يف(33)الفريمل القطر  تو ي  مماألل 
تو اااايات   اااا    2011 ىااااا  القطاااار     أ  سااااواىيلنت داااات تلّقاااات يف أ ااااار الفريااااملإل  -20

 إل اااال  اااا   ف و(34)اساااات تارت اساااارتاتيجي  إليطاااا  ىماااا  إلطنيتاااا  ققااااو  ارنسااااا  إلاىتماد ااااا
الطااا ع اع سساا و تساات ترت سااواىيلنت اآللياا  الوطنياا  لتنفيااذ السياسااات الوطنياا و إلتضااف  ىليهااا 

إلتضع الميط  النهااي  ل   من االسرتاتيجي  إليط  العم  الوطنيت  رهنا  العن و إلاالسرتاتيجي  
إليطاا  العماا  اعتعلقتاا   اقماياا  االاتماىياا و إلسياساا  ادراةاا و إلتعتمااتهاو إلتنفااذهايف إلأإل اال 

يئاااااا  الوطنياااااا  ردارة إلتعتياااااات اهلال ااااااواررت الفرياااااامل القطاااااار  أيضاااااااحل  تنفيااااااذ القااااااانو  الااااااوطض ردارة 
   يف(35)ال واررت

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
 التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 حالة اإلبالغ -1  

 هيئ  اععاهتة

اعالحظات اةتامي  اعتراا  
 يف االستعراض السا مل

آياااااار تقرياااااار دجاااااات  منااااااذ 
 االستعراض السا مل

آياااااااااااااااااار اعالحظااااااااااااااااااات 
 حال  ار الغ اةتامي 

جلن  القضا  ىلل التمييات 
  العنمر 

تااااااااااا ير تقااااااااااات  التقريااااااااااار  - - 1997آذار/مارس 
اجلااااامع للتقااااارير اةااااام  
ى ااااار    التاساااااع ى ااااار 

 2006 ىا  منذ

اللجنااااا  اععنيااااا   ااااااققو  
االدتماااادي  إلاالاتماىيااا  

 إلال قافي 

ت ير تقت  التقرير ادإل   - - -
 2006 ىا  منذ

اللجناااااااا  اععنياااااااا  حبقااااااااو  
 ارنسا 

ت ير تقت  التقرير ادإل   - - -
 2005 ىا  منذ

اللجنااااا  اععنيااااا   القضاااااا  
   ىلل التمييت ةت اعرأة

حياا  موىاات تقاات  التقرياار  2014كوى/يوليق  2012 -
 2018 ىا  ال ال  يف
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 هيئ  اععاهتة
اعالحظات اةتامي  اعتراا  

 يف االستعراض السا مل

آياااااار تقرياااااار دجاااااات  منااااااذ 
 االستعراض السا مل

آياااااااااااااااااار اعالحظااااااااااااااااااات 
 حال  ار الغ اةتامي 

ت ير تقت  التقرير ادإل   - - - جلن  مناهض  التعذيب
 2005 ىا  منذ

تااااااااااا ير تقااااااااااات  التقريااااااااااار  - - 2006أيلوا/سبتمرب   جلن  حقو  الطف 
اجلامع للتقاارير ال ااق    

  2011 ىااا  الرا ااع منااذ
 2014 ىااااا  تاااا ير منااااذ

تقاااات  التقرياااارين ادإللياااا  
اعتعلقاااااااااااا   ااااااااااااالربإلتوكوا 
االيتيااااااااااااااااار  التفادياااااااااااااااا  
حقااااااااو  الطفاااااااا    اااااااا   
ا ااااااااااااااارتا  ادطفااااااااااااااااا يف 

اعسااااااااااااااااااال    النتاىاااااااااااااااااااات
إلالربإلتوكااااااااوا االيتيااااااااار  
التفاديااااا  حقاااااو  الطفااااا  
  ااااااااااا    ياااااااااااع ادطفااااااااااااا 
إلاسااااااااتطالا ادطفاااااااااا يف 

 اعواد ار احي   إليف البطا 

اللجناااااااا  اععنياااااااا  حبقااااااااو  
 اد  ا  ذإل  ارىاد 

ت ير تقت  التقرير ادإل   - - -
 2014 ىا  منذ

 اا   تنظاار سااواىيلنت يف التماااس  اعاارأةاللجناا  اععنياا   القضااا  ىلاال التميياات ةاات أإل اات  -21
اعساااىتة التقنياا  يف اساات تارت إلتنفيااذ  رنااامج  ااام  يهااتف    إلأ  تفياات ماان اعسااىتة التإللياا  

أها ات اللجنا   ساواىيلنت أ  توا ا  تعاإلهناا  كماا  تنفيذ تو يات اللجن  إلأح ا  االتفاديا  ك ا يف
 يف(36)ج التا ع  للمنظوم ة إلالربامعنظوم  ادمل اعت ت مع الوكاالت اعت مم 

ااّجعت ىلاال حتتياات احتياااهتااا ماان اعساااىتة  -22 إلأإلةامي الفرياامل القطاار  أ  سااواىيلنت داات  ج
تقات  التقاارير    هيئاات اععاهاتاتو إلىلال االساتفادة التا ير اعساتمر يف التقني  إلاعالي  لتتاتار  

الساااامي  ققاااو  ارنساااا  يف  هناااا  مااان الاااتىل التقاااض اعقااات   ليهاااا مااان مفوةاااي  ادمااال اعت اااتة 
  يف(37)تقاريرها الا ت ير تقتعها

ارنسااااا  تقودهااااا إلأإل اااال الفرياااامل القطاااار   اااا   تجن اااائ سااااواىيالنت آلياااا  لر اااات حقااااو   -23
التقيّااات  االلتتاماااات إلالتو ااايات التإلليااا  اعتعلقااا  حبقاااو  ارنساااا و إلتنفياااذهاو  اق ومااا و لضاااما 
 يف(38)إلتقت  تقارير    هنا
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 لردود فلى طلباه المتابعة الم ددة المقدمة م  هيئاه المعاهداها -2 
 اعالحظات اةتامي   
 تاريني التقت  اعوةوع موىت التقت   هيئ  اععاهتة

اللجنااااا  اععنياااااا   القضااااااا  ىلاااااال 
    التمييت ةت اعرأة

اىتماد تعري  دانوق للتمييت ةت  2016
اعاااااارأة يتساااااال  ال ااااااموا  اجلااااااراال 

(39)إلالعن  اعنت اجلنسي  
 

- 

 (40)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 

 اقال  الراهن  اقال  أألنا  اجلول  السا ق  

 ال ال دىوة داام 

   التيارات اعضطلع هبا

   التيارات اعوافمل ىليها من حي  اعبتأ

 استقالا القضاة إلاوام  حري  التعبذ التيارات اعطلومل  اراؤها
 ال رمل اع مون  إلالمرف الم  ميا  

 حري  الرأ 

 َهملاعما ات  اع

الاااااااردإلد ىلااااااال رسااااااااا  االدىاااااااا  إلالناااااااتا ات 
 العاال 

 يالا الفرتة ديت االستعراضو أجرسلت مثاني   الغاتيف إلردت اق وم  ىلل  الغ إلاحتيف

 التعاون مل مفولية الم  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جي  
و أإلفاات اع تااب اردليماا  للجنااومل ادفريقاا  عفوةااي  ادماال 2015إل 2014يف ىااام   -24

 انتهاا   يتعلامل فيماا  ققو  ارنسا   ع ا حل    ساواىيلنت ليقات   ليهاا الاتىل التقاض ياعت تة السام
النهج القاال ىلل حقو  ارنسا  يف  طاار ىما  ادمال اعت اتة للمسااىتة ار/اايا / طار  اراك  

 يف(41)مج أير  خمتارة تا ع  لنمل اعت تةادمل اعت تة إل را
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تنفيع  االلتزامعاه الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععل مرافعاة القععانون  -ثالثا   
 اإلنساني الواجب التطبيق الدولي

 المساواة وفدم التمييز -ملف 
الحاااظ الفريااامل القطااار  أ  أح اااا  الفمااا  الرا اااع مااان التساااتور تااانظل اعسااااا  اعتعلقااا   -25
فيما يتم   اقموا ىلل اجلنساي   االتإلا   الرا  إلاعرأةنسي و إلتنم ىلل معامل  خمتلف      اجل

 يف(42)إلنق  اجلنسي   الّنَسب إلالتناىا ىن اجلنسي 
مبرااعا  مجياع  2011 ىاا  إلأ ار الفريمل القطر     أ  سواىيلنت أجإل يت يف اساتعراض -26

اعساااااإلاة إلىاااات  التمييااااتو إل لطااااا  ادح ااااا   السياسااااات إلالت ااااريعات الوطنياااا  الااااا تنتهااااك مبااااتأ
ةات اعارأةو إلاىتمااد داوان  اتياتة إلفقااحل عباتأ اعسااإلاة  ا  اجلنسا  الا كيّات الت ريعي  إلالتنظيمي  

 يف(43)اتفادي  القضا  ىلل مجيع أ  اا التمييت ةت اعرأةإلىت  التمييت ىلل الن و اعبّ  يف 
اجلهاود الاا تباذهلا ساواىيلنت مان  ىلل التمييت ةت اعرأة اللجن  اععني   القضا إلالحظت  -27

اعتعلااامل  اجلنساااي و ل نهاااا أىر ااات ىااان دلقهاااا د    ت اااريعهاأاااا  التمااات  للت اااتيات اعتمااال  
إلأمل  ساواىيلنتي  أ  التستور إلدانو  اجلنسي  كليهماا يتضاّمنا  أح امااحل حتار  اد ناا  اعولاودين مان

  يف(44)أانيب من اجلنسي 
يجقااّر أ  ىمليااات   ااالا ت ااريع  إلسياسااا  إلطنياا   مل الفرياامل القطاار  أ  البلاات إلذكاار -28

يف منهجي  عوا م  مجيع القوان  إلالسياسات مع مبتأ اعسااإلاة إلىات  التمييات ىلال الن او اعاذكور 
 يف(45)ىلل مجيع أ  اا التمييت ةت اعرأة القضا التستور إلاع ي ت يف اتفادي  

وااهن ىقبااات يف اقمااوا يااتااتاا معظاال النسااا   ال  ااق الفرياامل القطاار وأفاااد  عااا إلإلفقاااحل  -29
القااوان  إلاهلياكاا  العرفياا يف فرم انياا  حمااوا اعاارأة ىلاال ادراةاا  مبواااب  ىلاال ادراةاا  يف ااا 

التقلياااتي   التىماااا نظااا  مل يااا  ادراةااا  التقليااات  تعتمااات اىتمااااداحل كباااذاحل ىلااال ممارساااات فاااراد  
 يف(46)توّاهها أ  سياسات إلطني  لنراة  أإل تنظمها إلال وإلدواىتهل إلديمهل إلأح امهل

 القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة  اا   تجلطاا  سااواىيلنت ادح ااا  اللجناا  اععنياا  إلأإل اات  -30
أإل اااات اللجناااا   رلطااااا  مبااااتأ  كمااااا  يف(47)التمييتياااا  اعنمااااو  ىليهااااا يف التسااااتور إلدااااانو  اجلنسااااي 

الساالط  التإلاياا  لضااما  كتّااع اعاارأة  اانف  ادهلياا  القانونياا  الااا يتمتّااع هبااا الرااا  ر اارا  العقااود 
  يف(48)ختضع للمقاةاة أإل د  تقاة إل دارة اعمتل اتو إلكذلك 

 القضااااا  ىلاااال التميياااات ةاااات اعاااارأة دلاااامل  ىا  ت  اااا  اعمارسااااات اللجناااا  اععنياااا  إلساااااإلر  -31
تقالياات ال قافياا  الضااارة إلاعواداا  القااماا  ىلاال الساالط  اد وياا  إلالقوالااب النمطياا  اعتعلقاا   ااتإلر إلال

اعاارأة إلالرااا  إلمساا إلليتهما يف ادساارة إلاثتمااعيف إلح ّاات اللجناا  سااواىيلنت ىلاال ت  ياا  اهودهااا 
نااوع  ارىالمياا  إلغذهااا لت قياا  اجلمهااور إل ذكااا  إلىيااق  القوالااب النمطياا  اعواااودة القااماا  ىلاال

 يف(49)اجلن   طي  القضا  ىليها
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 ال ق لي ال ياة وال رية والم  الشخصي -باء 
 القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة دلاامل   اا   اااراال القتاا  الب اااع  اللجناا  اععنياا  ساااإلر  -32

مااان أاااا  اسااات تامها أااااتا  أاساااادهن همل إلمَجاااع مل النساااا  إلالفتياااات اعماااا ات  ااااعاعرت بااا  حبااا
 إلطنيااااحل لن ااا ا  ساااجالحل ف إل ااات  ااا   تجن ااائ ساااواىيلنت ىلااال إلااااق ىااااا  الطقاااوسو  دغاااراض

 يف(50)همل إلتوفر اقماي  للنسا  إلالفتيات اعما ات  قاعما    اع
إلذكر الفريمل القطر  أ   حما ات ال رط  الوطني  ت    ىن أ  إلتذة أىماا العن   -33

تاااااتاا مرتفعاااا  ارتفاىاااااحل غاااااذ  ال )إلال ساااايما العناااا  اجلساااات  إلاجلنسااااا  ةاااات النسااااا  إلادطفاااااا(
 يف(51)مقبوا
التمييااات ةااات اعااارأة دلااامل  اااالن د  م ااارإلع داااانو   اللجنااا  اععنيااا   القضاااا  ىلااالسااااإلر إل  -34

حيماا  ىلاال اعوافقاا   مل م اف اا  اجلااراال اجلنسااي  إلالعناا  اعناات  داات انقضاال موىاات اىتماااد  دنااق
  اورة داانو  دإل  متيات مان التا يذ  ّ ت اللجن  سواىيلنت ىلل   تار هذا اع رإلع يففاعل ي و 

 يف(52)إلةما  مشولق
 القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة سااواىيلنت ىلاال  ن ااا  آلياا  اععنياا   ح ّاات اللجناا كمااا  -35

تنساايمل إلطنياا  معنياا   ظاااهرة العناا  تتم اا  إلاليتهااا يف التعاماا  مااع مجيااع أ اا اا العناا  اعماااَرس 
 يف(53)  الرامي     منع هذ  الظاهرة إلالقضا  ىليهاةت النسا  إلالفتيات إلتنسيمل اجلهود الوطني

 القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة سااواىيلنت أيضاااحل ىلاال أ  ت ااّجع اععنياا   ح ّاات اللجناا إل  -36
ىلااال ار اااالغ ىااان حااااالت العنااا  اعنااات  إلاجلنسااا  اعمااااَرس ةااات النساااا  إلالفتيااااتو إلتضااامن 

إلاسااام  اجلاار  اعرَت اابو  تتناساابتا ات ناااة  اااجلج اعقتماا  إلمعادباا  الت قياامل الفعاااا يف ال اا اإل  
 يف(54)تتمت  ل قاف  ارفالت من العقاملإل 

 القضااااا  ىلااال التمييااات ةااات اعاااارأة دلااامل   ااا   االنت اااار الواسااااع اععنيااا   اللجنااا إلسااااإلر  -37
قاااالت تعااّرض الفتيااات يف اعااتارس لإليااذا  إلالعناا  اجلنساا  ماان اانااب اععلماا  إلىناات ذهاااهبن 
   اعترسااا  إلىاااودهتن منهااااو ف إل ااات  ااا   تعتمااات ساااواىيلنت تاااتا ذ ترمااا     مناااع ممارسااا  مجياااع 

يااات يف اعااتارس إلالقضااا  ىلاال مجيااع هااذ  اد اا اا أ اا اا اريااذا  إلالعناا  اجلنساا  ةاات الفت
اجلجناة  عقو ات مناسب إلةما  معادب  

 يف(55)
 القضاااا  ىلاال التمييااات ةااات اعاارأة اساااتمرار ىاات  كفايااا  اعااا إل  اععنياا  الحظاات اللجنااا  إل  -38

إل ااوهلما إلاسااتمرار تعااّذر  م انياا  البعيااتة ىاان العا اام   اعناااطملللنسااا  إلالفتيااات القاطنااات يف 
مركتياا  اعراكاات اجلامعاا  لل ااتمات إلاعاا إل  حبياا   ال   ّاات اللجناا  سااواىيلنت ىلاال حتقيااملفاو  ليهاا

تتوىّع يف أداليل البلت ادر ع  من أا  ةما  كّ ان النساا  إلالفتياات ةا ايا العنا  مان الو اوا 
 يف(56) ليها
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اهلادفا      القضاا  ىلال التمييات ةات اعارأة دلامل  ىا  نقام الاربامج اععني  ساإلر اللجن  إل  -39
 إل ااات  ااا   تقااات  ساااواىيلنت  ياناااات ىااان فيف ذلاااك  ااارامج اىتاااتاا البطاااا و  مباااا التمااات  للبطاااا و

الربامج القاام  اهلادف     التمت  للبطا  إلىما ينف ذ مان  ارامج الىتاتاا البطاا  تساتهتف النساا  
 يف(57)الراغبات يف تركق

أألنااا  استعراةااها ادإلا تو اايات   ااا   إلأ ااار الفرياامل القطاار     أ  سااواىيلنت تلّقااات  -40
حقااو  الطفاا  تركاات ىلاال التعجياا   ر ااتار م اارإلع القااانو  اعتعلاامل حبماياا  الطفاا  إلرفاهااق إلىلاال 

 يف(58)تعتيت اددا  الوايف  لنظا  دضا  ادحتارت يف البلت لضما  إلفااق  اععايذ التإللي  اعقبول 
و اتفادياا  حقااو  الطفاا  يف 2012  ىااا يفأ  سااواىيلنت أدحاات إلالحااظ الفرياامل القطاار   -41

ت اااريعاهتا الوطنيااا و  ساااّن داااانو   ايااا  الطفااا  إلرفاهاااقو لت سااا  ارطاااارين القاااانوق إلاع سساااا  
الالىم  قماي  الطف يف إلينم هذا القاانو  ىلال طاافا  ىريضا  مان تاتا ذ  ايا  الطفا و ت ام  

و إل ن اا  نظاا  لقضاا  اق إلتعتيتهاإلرىايتا ن ا  هياك  إلطني  إلهياك  حتمعي  حمليا  قمايا  الطفا  
 يف(59)ادحتارت يراى  احتيااات الطف و إل اي  ادطفاا من مجيع أ  اا اريذا  إلاالستطالا

ىاا تنفياااذ داااانو   اياااا  الطفااا  إلرفاهاااق يوااااااق  مااااا أفااااد  ااااق الفريااامل القطااار و عاااا إلإلفقااااحل  -42
 إلأ  القطاىااات اق ومياا  تجساات ترت  عااتو مل حتااتياتيف فااذكر أ  الربإلتوكااوالت اعل قاا   القااانو 

كتلك كلها القترة ىلل تنفيذ  إل/أإل اعوارد الالىم  لذلكو إلأ  ىملي  تنفيذ  تفتقر    ىمليا  ال
 يف(60)تنسيمل إلر ت مركتي  دوي 

مبنظماااا     جلنااا  اةاااربا  اععنياااا   تطبيااامل االتفادياااات إلالتو اااياتو طلبااات 2013 ىاااا  إليف -43
اعمارس    ذا كانت دت رجفعت    اواكل أ  دضايا تتعلمل  ما ةيميالعم  التإللي     سواىيلنت تو 

ىاان التااتا ذ اعّتَ ااذة رلطااا   معلومااات إلتقاات و (kuhlehla) "كااوليال"  ة  العرفياا  للّساا رة اعسااما
السااواىيلنتي  اعتعلاامل  وااااب إلهااو ادمار رةياااحلو  1998 لعاا  6 رداال السااواىيلنت ادمار اردار  

ارلتامي و إلأىماا التعري  اعضرة  يف ادىماا ارلتامي و كالتراى االمت اا لنإلامر القاةي   اع ارك  
 الرت ااا و إل اااامّل الطاااار  إل اااايانتها إل ايتهااااو إلهااااو أماااار إلااااااب ارنفااااذ إلخمالفتااااق تواااااب العقااااامل 

 يف(61) عقو ات  تيتة
مل   ااا   ىااات  إلااااود تاااتا ذ  القضاااا  ىلااال التمييااات ةااات اعااارأة دلاااسااااإلر اللجنااا  اععنيااا  إل  -44

 إل ااات فمالامااا  جتاااّر  العقو ااا  البتنيااا  إلكناااع اسااات تامها يف مجياااع ادإلساااا و إلخبا ااا  اعاااتارسو 
اللجناا   اا   حتظاار سااواىيلنت العقو اا  البتنياا  إلتعتماات تااتا ذ هتااتف     لطااا  اساات تامها يف مجيااع 

 يف(62)ادإلسا  إلأ  ت جع ىلل است تا  أ  اا الت ديب غذ العنيف 
 القضاا  ىلال التمييات ةات اعارأة  اىتمااد البلات داانو  حظار اللجنا  اععنيا  إل ينما رّحبات  -45

و أإل اات  اا   ت  ّاا  سااواىيلنت اجلهااود 2009 ىااا  االجتااار  اد اا ا  إلهتريااب اد اا ا  يف
لضااااا ايا لىتبااااار االاعبذإللاااا  ععاجلاااا  ادساااابامل اجلذريااااا  لالجتااااار  النسااااا  إلالفتياااااات إلتضاااامن رد 

أإل ت اللجنا  مبضااىف  اجلهاود الراميا     حتقيامل التعااإل  ال نااا   كما  يف(63) اثتمعإل دمااهن يف
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    تتيت ساواىيلنت اجلهاود اللجن  إلأيذاحلو أإل ت  يف(64)إلاردليم  إلالتإل  عنع االجتار  اد  ا 
ىلال ار االغ ىان ااراال االجتاار  اد ا ا  إلال  ا  اعبّ ار  التوىوي  الا تساتهتف الت اجيع

  يف(65)النسا  إلالفتيات ة ايا االجتارىن 

 وسيادة القانونإوامة العدل  -جي  
داات رّكااتت ىلاال إلةااع تااتا ذ حمااتدة  2011 ىااا  أ ااار الفرياامل القطاار     أ  تو اايات -46

إلفوري  ت ف  اساتفالا القضاا  إلحيتتتاق إلحتسا  أحاواا الساجو  إلمراكات االحتجااى
 الحاظف و(66)

اق وماا  ماا يراحل ماان اهااود لت ساا  مسااتو  ال اافافي  يف تعياا  اعااواف  القضااااي يف  ذلتااق  مااا
إلتعييانهلو ليمابمي ىاتد  العلياااو ما  إلت م  هذ  اجلهود ارىال  ىان منا اب أر عا  دضااة يف 

 يف(67)ي ن  ينهل نسا  مل داةياحلو إل   17دضاهتا 
  ارإلع داانو  اعسااىتة القانونيا إلالحظ الفريمل القطر  أ  سياسا  اعسااىتة القانونيا  إلم -47
يجعرةا  عت ىلل حل  الوىرا  للموافق  ىليهما مل

 يف(68)
 القضا  ىلال التمييات ةات اعارأة دلامل د  ساواىيلنت تفتقار    نظاا  اللجن  اععني  إلساإلر  -48

للمساااااىتة القانونياااا  إلد  تعقياااات ارااااارا ات القانونياااا  إلهبااااظ الرسااااو  القانونياااا  إلتعااااّذر  م انياااا  
   القضاا يف إلأإل ات اللجناا   ا   ت فاا   النسااا  احت اا حتاوا دإل  اجلطارايف    اواااكل الو اوا 

االحت ااا  الفعلاا     القضااا   الفئااات اورإلماا و  م انياا  اعنتميااات   سااواىيلنت للنسااا و إلخبا اا  
إلأإل اال الفرياامل القطاار   رن ااا  مرفاامل إلطااض لتقاات  اعساااىتة القانونياا   يف(69)يف مجيااع أحنااا  البلاات

 قيادة اق وم  إل تموي  منها لتعتيت  م اني  احت ا  الفقرا  إلةعاف اقاا    القضاا و إلأإل ال  
  يف(70)كذلك  وةع الميط  النهااي  لسياس  اعساىتة القانوني  إلاىتمادها

دااات أجإل ااايت ياااالا االساااتعراض ادإلا  ت  يااا  إلالحاااظ الفريااامل القطااار  أ  ساااواىيلنت  -49
الاااربامج التتريبيااا  اعواهااا     اعاااواف  اعسااا إلل  ىااان  نفااااذ القاااانو  إلاسااات تارت إلتنفياااذ  ااارامج 
تتريبياا  يف حاااا حقااو  ارنسااا  تسااتهتف أىضااا  القضااا  إلمااواف   نفاااذ القااانو و مباان فاايهل 

  يف(71)دوات ال رط  إلدوات ادمن إلموافو السجو 
إلرد ماان تقااارير  مااا  القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة  ااالقلمل  ىا اععنياا  عرت اللجناا  إل اا -50

ااَكمو  ىلال ااراال أدا  يطاورة   الفتيات إلالنسا  اعما ات  اعتفيت   نق مرت يب اراال دت همل حيج
 دانااتهليف لاات  ماان اااراال القتاا و كرقااا  ادذ  البااتق اجلساايلو فتمااتر ىلاايهل أح ااا  خمففاا  

تضاامن سااواىيلنت الت قياامل الفعاااا يف مجيااع ال اا اإل  اعتعلقاا   ااالعن  ةاات لجناا   اا   إلأإل اات ال
ىنااااات ااااااتا ات مناساااااب  ىلااااايهل  تودياااااعاجلنااااااة إل النساااااا  إلالفتياااااات اعماااااا ات  ااااااعهمل إلمقاةااااااة 

 يف(72) دانتهل
 هااو    حاات كبااذ كمااا  ىاا نظااا  دضااا  ادحااتارت مااا أفاااد  ااق الفرياامل القطاار و عااا إلإلفقاااحل  -51
َر  إلمل  يف(73)لق أ  تقييل  ام جيج
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 الزواج وال ياة السرية ال ق لي -دال 
 القضاا  ىلال التمييات ةات اعارأة ساواىيلنت ىلال اختااذ تاتا ذ دانونيا  اععنيا  اللجن  حّ ت  -52

 يف(74)إل لطا  تعتد التإلااتإلالقضا  ىليق فعال  قظر ىإلا  ادطفاا إل/أإل التإلا   اركرا  
 القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة دلاامل   اا     قااا  سااواىيلنت ىلاال اععنياا  اللجناا  إلساااإلر   -53

مبتأ "التقمذ" اعقّرر مبواب دانو  الطال  إلىت  توفر معلومات ىن أألر  االدتماد  ىلل اعارأة 
سااايما ماااىت ألبااات التقماااذ ىلااال اعااارأة يف دىاااو  الطاااال يف  إلال أألناااا  تقسااايل اعمتل اااات التإلايااا و
  تفمااااا   ااااا  أسااااابامل الطاااااال  القاامااااا  ىلااااال التقماااااذ إلتوىياااااع إلأها ااااات اللجنااااا   ساااااواىيالنت أ

 يف(75)اعمتل ات التإلاي 

حريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي وال عععق لعععي المشعععار ة لعععي  -اءه 
 ال ياة العامة وال ياة السياسية

 ت ام  2011 ىاا  أ ار الفريمل القطر     أ  التو يات الا دجتمت    ساواىيلنت يف -54
كافاا  يف حرياا  التجمااع إلت ااوين اجلمعيااات   السااواىيلنتي يلاا ت ةااما  احاارتا  حاامل اعااواطن   مااا

سااايما  الساااماا لنقا اااات العمااااا إلاجلماىاااات السياساااي  إلمجاىاااات اثتماااع اعاااتق  إلال إلالتعباااذو
ختفيااا  القياااود الت اااريعي  إلارداريااا  اعفرإلةااا  ىلااال تساااجي  إلسااااا  ارىاااال  إل    اااالتجمع سااالمياحل 

 يف(76)ارىال إلساا  است تارت  طار دانوق ي ف  حري  إل   قل  إلىملهااعست
أ ااارت منظماا  ادماال اعت ااتة للرت ياا  إلالعلاال إلال قافاا  )اليونساا و(    أ  حرياا  التعبااذ إل  -55

حفااااااحل ىلااال  ذا كاااا  ذلاااك   ال جياااوى تقيياااتها إلال مااان دساااتور ساااواىيلنت 24م ّرسااا  يف اعاااادة 
 المااا   العامااا يف أإل اآلدامل العامااا  أإل النظاااا  العااا  أإل العامااا  الم الساا أإل مماااا الاااتفاع الاااوطض

 يف(77)أ  اعلك يتمتع  سلط  مطلق  للتتي  يف اققو  التستوري  إلتعليقها حسب تقتير   ال
إلأإل ت اليونس و     تنفذ سواىيلنت اق ل التساتور  اعتعلامل حبريا  التعباذ تنفياذاحل تامااحل  -56

 يف(78)حري  تتاإلا اععلومات يتفمل مع اععايذ التإللي إلتجقّر دانوناحل      
إل ع  أر ع  م لف   واليات يف  طار ارارا ات اةا    رسال  متا ع     البلات   ا    -57
و تعساافياحل إل دانتااق إلحبسااق انفرادياااحل حقااو  رنسااا احتجاااى الساايت تااوالق ماسااي وو حمااام   ادىااا 

 يف(79)أ  إلالتعبذ سبب ممارستق حقق اع رإلع يف حري  الر 
يف  إلالماااا ف   ي اااا  ماااااكو و داااات أجديناااااإلالحااااظ الفرياااامل القطاااار  أ  الساااايت ماسااااي و  -58

عمارساتهما   الساجن عاتة طويلا  تهم   هان  او ما  إلحج ال ىلال كا  منهماا  2014كوى/يوليق 
 يف(80)حقهما يف حري  الرأ  إلالتعبذ   تا   مقاالت تنتقت القضا 
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إلااود لت اريع  ال يف سواىيلنت إلأنق (81)ارماحل انااياحل   الت هذ يجعّت الحظت اليونس و أإل  -59
 إل ات  اا   تجلطا  ساواىيلنت جتاار  الت اهذ إلتجترااق يف دااانو  ف و(82)  ا   حريا  تااتاإلا اععلوماات
 يف(83)متق يتفمل مع اععايذ التإللي 

إلذكااارت اليونسااا و أ   ساااواىيلنت نقا ااا   ااا في  إلاحاااتة رايساااي و إلدااات أاااااىت هاااذ   -60
 يف(84)التنظيل الذا و إلمن ََثو ع نها االةطالع  بعض مها  هيئات آلدامل اعهن النقا   متإّلن  

 تنظااايل ذا إلهااا  هيئااا  و  ساااواىيلنت يااا  ااا اإل  ارىالمالجلنااا  اليونسااا و أ   إلالحظااات -61
 ااذلتها   عاات اهااود 2011 ىااا  مياا  آياارينو داات سجااجلت رةياااحل يفتتاا ل  ماان  اا في  إل ىال
  يف(85)ىاماحل  14طواا  اعنظمات ارىالمي  اولي 

يتجااإلى  ال إلالحظ الفريمل القطار  أ  ىاتد اوطاات ارذاىيا  اعرّيما  للعما   ساواىيلنت -62
اثتمعا  مقيّاتاحليف إلىلال يتاا الفضا  ارذاىا   ال حمط   ذاىي  إلاحتةو ديني  إلمملوك  للتإلل و حي 

ىاا ارتفاااع مسااتو   مااا الاارغل ماان اااواى حمااوا إلساااا  ارىااال  اعطبااوع ىلاال تااراييم يا اا و
 يف(86)الردا   الا كارسها أاهتة التإلل  ىلل إلساا  ارىال  يقّوض استقالهلا

اارى البلاات أ  تقاات  يجااذكر يف حاااا حرياا  ال مل أفاااد  ااق الفرياامل القطاار و عااا إلإلفقاااحل  -63 تجمااع حيج
ياااااتاا دادهتاااااا مهاااااّتدين دإلمااااااحل  إلال تاااااتاا ادحاااااتامل السياساااااي  حمظاااااورة ال  ذ إلت اااااوين اجلمعياااااات 

 اعالحقااا  القضاااااي  مبوااااب داااانو  النظاااا  العاااا  إلداااانو  دماااع اررهاااامل إلداااانو  م اف ااا  الفااا  
 يف(87)إلادىماا الت ريبي 

  اااار     حتّقاااامل م الساااواىيلنت إلالحاااظ الفرياااامل القطااار  أ  تسااااجي  اااااتالف النقا ااااات  -64
 عااض التقاات  حنااو  ىماااا حرياا  التجمااع لت سااي  ت اا يالت نقا ياا  ىمالياا  إلأ  اق وماا  ترااااع 

 يف(88)حالياحل اعبادل التوايهي  للسلو  أألنا  االحتجااات العام 
ماان التسااتور  86 القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة أ  اعااادة اععنياا  إلالحظاات اللجناا    -65

يف اعاااا  إلأىر ات ىاان دلقهاا د  هااذا اق اال  30النساااا  يف الربعاا   نسااب  حتاتد حماا  التم يا  
يف إلأها ات اللجنا  2013إل 2008يجنّفذ تنفيذاحل تامااحل يف االنت ا اات الربعانيا  لعاام   مل التستور 

 سااااواىيلنت أ  حتاااات ل  ال اماااا     النمااااو  الت ااااريعي  اعتعلقاااا   التااااتا ذ اةا اااا  اع دتاااا  لرتفااااع 
 يف(89)م ي  النساا  يف الربعا مستو  الت

إلساإلر اللجن  اععني   القضاا  ىلال التمييات ةات اعارأة دلامل  ىا  ىات  تاوفر معلوماات ىان  -66
االنت ااا و الااذ  حيظاار ت اا ي  ادحااتامل السياسااي و ىلاال  (tinkhundla)‘ تن ونااتال‘تاا ألذ نظااا  

مل  ىاان العواااامل الااا توااههااا اع ااارك  السياسااي  للماارأةو ف إل اات  اا   جتاار  سااواىيلنت دراساا   ااا
 يف(90)االنت ا  ‘تن ونتال‘النسا  الراغبات يف الرت مي للمنا ب السياسي  يف ا  نظا  

إلرد مان تقاارير ىان  ما  القضا  ىلل التمييت ةت اعرأة دلمل  ىا اععني  اللجن  كما ساإلر  -67
اا  التنميا  الريفيا  إلالسياساات أ  اعرأة تجستبعت    حات كباذ مان اع اارك  يف  انع القارار يف مسا

الريفي   سبب ت ّ   القواىت االاتماىي  إلال قافي  السلبي  فيماا صام م ااركتهايف إلأها ات اللجنا  
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 اااربامج إلسياساااات التنميااا   يتعلااامل فيماااا ساااواىيلنت أ  تيّسااار م اااارك  اعااارأة يف ىمليااا   ااانع القااارار 
   يف(91)الريفي 

 فمل فادلة ومواتية التمتل بشروط ولي ال ق لي العمل -واو 
 القضاااا  ىلااال التمييااات ةااات اعااارأة  اااالقلمل   ااا   اساااتمرار التمييااات اععنيااا  اللجنااا   اااعرت  -68

ااات النساااا  يف الواااااا  من فضااا  اداااار يف دطااااع  اعهاااض  ااا  اعااارأة إلالراااا  يف ساااو  العمااا  إلترك 
تعتيات دياوا اعارأة يف االدتماد غذ الرة يف إلأها ت اللجن   سواىيلنت أ  ت    اجلهاود اعبذإللا  ل

دطاع االدتماد الرة و إلتعتى اجلهود الرامي     القضا  ىلل أإلاق ىت  اعساإلاة اهلي لي  إلالتمييت 
اعهاااضو إلتعتمااات تاااتا ذ لتضاااييمل الفجاااوة يف ادااااور  ااا  اجلنسااا  إلساااّتهاو  ساااب  منهاااا مرااعااا  

  يف(92)اداور  انتظا  يف القطاىات الا ترتكت فيها اعرأة
 و طلباات جلناا  اةااربا  التا عاا  عنظماا  العماا  التإللياا     سااواىيلنت اختاااذ2014 ىااا  إليف -69
التف ااااذ يف اختاااااذ تااااتا ذ لتيااااادة فاااار  اعاااارأة يف العماااا  إلاعهاااانو إلالتعلاااايلو إلالتااااتريب اعهااااضو  أإل

 يف(93)إلالتوايق اعهضو ةمن أهتاف أير 
القطااااع  ىااات  تقياااتدلااامل   ااا   ت اعااارأة  القضاااا  ىلااال التمييااات ةااااععنيااا  سااااإلر اللجنااا  إل  -70

 ح ااا  دااانو  العماا  الااا تاانم ىلاال حاامل اد  العاملاا  يف اقمااوا ىلاال  ااااىة أموماا   اةااا  
 ها ت اللجن   سواىيلنت أ  جتر  ىمليات تفتيش منتظم  يف أماكن العما  فأسبوىاحلو  12متهتا 

  يف(94) رااىة ادموم  يتعلمل فيماإلتجلت  القطاع اةا   االمت اا لقوان  العم و إلخبا   

 مستوى معيشي مناسب  ولي ال ق لي الضمان االجتمافي -زاي 
الااتإلر  ال ااام   االسااتعراضأ ااار الفرياامل القطاار     أ  سااواىيلنت داات أجإل اايت يااالا  -71

ادإلا  اااا   تعااااتى تنساااايمل إلتنفيااااذ السياسااااات اعتعلقاااا   ااااالربامج الوطنياااا  يف حاااااا ادماااان الطااااذاا  
إلالتطااااذإل و إلكااااذلك  م انياااا  اقمااااوا ىلاااال ميااااا  ال اااارمل ال افياااا  إلالنظيفاااا  إلاع موناااا و إلخبا اااا  

 يف(95)للس ا  الذين يعي و  حتت ي  الفقر
للتاااّو المااايط  النهاايااا  عساااّودة السياسااا  الوطنيااا   إلأفااااد الفريااامل القطااار    ناااق دااات إلجةاااعت -72

للطذا  إلالتطذيا  مان أاا  تقاتعها    حلا  الاوىرا  ردرارهاايف إلأةااف أ  اق وما  توا ا  تنفياذ 
م رإلع يستهتف  متاد الس ا  مبيا  ال رمل ال افي  إلالنظيف  إلاع مون و إلخبا ا  يف أك ار أدااليل 

 يف(96)تلويضالبلت حرماناحلو كردليم  لو ومبو إل ي
 ىا  نقاام الفار  اعااترّة   القضااا  ىلال التميياات ةات اعاارأة  االقلملاععنيا   اعرت اللجناا  إل  -73

 ها اات اللجنااا   سااواىيلنت أ  توا اا  ىيااادة  م انياا  حماااوا فللااتي  اعتاحاا  للنسااا  الريفياااتو 
  يف(97)التموي  إلاالاتما   الط  المطر   سعار فااتة من فض اعرأة ىلل 
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 القضاا  ىلال التمييات ةات اعارأة أ  ساواىيلنت تقات  من ااحل مالياا  اععنيا  ت اللجنا  إلالحظا -74
 اااطذة    كباااار السااان إلتباااذا اهاااوداحل مااان أاااا  حتسااا  مساااتو  معي ااا  النساااا  ذإلات ارىادااا  
إلالنسااا  ادراماا يف إلأها اات اللجناا   سااواىيلنت أ  تااو  اهتماماااحل يا اااحل الحتيااااات كبااذات الساان 

ارىاد  إلالنساا  ادراما  لضاما  كاتعهن  ااقمل يف اقماوا ىلال الرىايا  الما ي و إلالنسا  ذإلات 
 يف(98)إلالتتريبو إلالعم و إلاققو  ادير و ىلل دت  اعساإلاة مع ساار اد  ا 

إلالوحتة اععني  لتيها     تعتى سواىيلنت  دارة الرىاي  االاتماىي   القطر إلأإل ل الفريمل  -75
 يف(99)لتا ع  هلاا اد  ا  ذإل  ارىاد  

 ال ق لي الص ة -حاء 
تو اااايات حمااااتدة يااااالا  2011 ىااااا  أ ااااار الفرياااامل القطاااار     أنااااق داااات  ااااترت يف -76

االسااتعراض الااتإلر  ال ااام    اا   فااذإلس نقاام اعناىاا  الب ااري /اريتىو إلماان ذلااك أنااق ينبطاا  
ذلااااااك  يف مبااااااا اساااااات تارت اساااااارتاتيجي  إلطنياااااا    اااااا   فااااااذإلس نقاااااام اعناىاااااا  الب ااااااري /اريتىو

اساارتاتيجيات للقضااا  ىلاال الو اال إلالتمييااتو إلأنااق ينبطاا  ىيااادة تعتياات الااربامج الوطنياا  للوداياا  ماان 
 يف(100)فذإلس نقم اعناى  الب ري /اريتى إللرىاي  اعما    ق إلىالاق

إلالحظ الفريمل القطر  أ   سواىيلنت أىلل نسب  انت ار لفذإلس نقم اعناى  الب ري  يف  -77
يف اعاا  فيما    الس ا  الن اط  انساياحلو إلأ  معاتالت ار اا    اق فيماا  ا   26إله   العامل

و اىتجمت ارطار االسارتاتيج  الاوطض اعوس اع 2014 ىا  إليف النسا  أىلل منها فيما    الرااايف
(و إلتتم ااا  أهتافاااق الرايساااي  فيماااا 2018-2014لفاااذإلس نقااام اعناىااا  الب اااري /اريتى )للفااارتة 

يف اعااا   50معتا ار ا ات اجلتيتة  الفذإلس فيما    البالط  إلادطفااا  نساب  يل ت يفض 
يفض معتا الوفيات إلمعتا االىتالا فيما    اد  ا  اعتعاي   مع إل   2015 ىا  حبلوا

االدتمااادي  لإل ااا    فااذإلس نقاام اعناىاا   - الت فياا  ماان إلطاا ة اآلألااار االاتماىياا إل   الفااذإلس
حتساااا  مسااااتو  ال فااااا ة إلالفعالياااا  يف التماااات  إل   فيمااااا  اااا  الفئااااات الضااااعيف الب ااااري /اريتى 

 يف(101)للفذإلس إلطنياحل من حي  الت طي  إلالتنسيمل إلتقت  اةتمات
تبذلاااق مااان اهاااود  ماااا و أحااارىت ساااواىيلنت تقاااتماحل يفأفااااد  اااق الفريااامل القطااار  عاااا إلإلفقااااحل  -78

ت ىادت ىلل مت  السنوات التططي    فق2011 ىا  للتمت  لفذإلس نقم اعناى  الب ري  منذ
   ااارا  ايتبااار ار ااا   مركتياا ال  ااربامج الوداياا  ماان انتقاااا العااتإل  ماان اد     الطفاا  إلحتققاات

 يات أ  ارتفااع معاتا ار اا ات  يف(102) الفذإلس ليمبمي م موالحل مبستو  الرىايا  الما ي  ادإلليا 
 2.5من اخنفاض معاتا ار اا    اق مان  اجلتيتة  الفذإلس دت مّ  هبذ  ارجناىات  فعلل الرغل

 يف(103)2013 ىا  يف اعاا  يف 1.8أنق دت اّ  مرتفعاحل  نسب    ال و2011 ىا  يف اعاا  يف
  ت  ّااا  تنفيااااذ أ القضاااا  ىلااال التمييااات ةااات اعااارأة  ساااواىيلنت اععنيااا  اللجنااا   إلأها ااات -79

ا اا  االسااارتاتيجيات الوداايااا و لفااذإلس نقااام اعناىاا  الب اااري /اريتىو إلخباساارتاتيجيات التمااات  
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إلتوا   تقت  العال  اعضاد للفذإلسات الع وس و  اثا و    مجيع النساا  إلالراااا اعتعاي ا  
   يف(104)مع الفذإلس/اريتى

 2011 ىاااا  دااات أجإل ااايت يف اساااتعراض ساااواىيلنتإل ينماااا أ اااار الفريااامل القطااار     أ   -80
اعرتفاااع إلمعاااتا إلفياااات ادمهااات ض معاااتا إلفياااات  تيااادة حجااال االسااات مارات اعواهاا     يفااا

يااتاال  ماارتفع   مجاااالحلو حياا   ال إلإلفيااات الّرةااعادمهااات ذكاار أ  معاات  إلفيااات  و(105)الرّةااع
د حااا  إليقاااّتر مولاااو  100 000حالااا  إلفااااة ل ااا   593  حاليااااحل  ادمهاااات يجقاااّتر معاااتا إلفياااات 

 يف(106)مولود ح  1 000حال  إلفاة ل    20 معتا إلفيات الرّةع مل
 القضااا  ىلاال التميياات ةاات اعاارأة  سااواىيلنت أ  تضاااى  اجلهااود اععنياا  اللجناا  إلأها اات   -81

و كتاوفذ ياتمات اراهااض اعا مو  إلياتمات الرىايا  ادمهااتالرامي     يفض معتا إلفياات 
إلأإل اال الفرياامل القطاار   اا   تساات ترت سااواىيلنت  ااارا ات إلمبااادل  يف(107)فيمااا  عاات اراهاااض

اةاااا     اااا   حاااااالت اراهاااااض اجلاااااات دسااااتورياحلو ك اااااالت اقماااا  الناااااال ىاااان توايهياااا  إل 
 يف(108)اراهاض دسبامل طبي و ىلل سبي  اع اا أإل سفاا اوار  أإل االغتمامل

 ال ق لي التعلي  -طاء 
أ ار الفريمل القطر     أ  سواىيلنت دت  ججعت ياالا ىمليا  االساتعراض ادإلا ىلال  -82

ل  اقمل يف التعليل للجميعو مع  يال  اهتما  يا  رىماا حمل الفتياات موا ل  السع     كفا
أيضاااحل  تعتياات  ااالت التوىياا  اهلادفاا     ةااما  اساات تا  تااتا ذ  سااواىيلنتيف التعلاايليف إلأجإل اايت 

 يف(109)ت ديبي   تيل  للعقو   البتني  تتوافمل مع كرام  الطف  ارنساني 
التعلااااااايل اال تاااااااتاا  ‘إلذكااااااار الفريااااااامل القطااااااار  أ  ساااااااواىيلنت إلا ااااااالت تنفياااااااذ  رناااااااامج  -83

 يف اعااااا   90  فاااا ةو ليظاااّ   اااايف معاااتالت االلت اااا   اعرحلااا  اال تتاايااا  أك ااار مااان ‘ اثااااق
يف  98نساب  الت اا  البناات هباا إل يف اعااا   97 لطت نسب  الت ا  البن   اعاتارس اال تتاايا    ذ

يف اعاااااا  ماااان التالميااااذ يف اعااااتارس  60ةااااعاف اقاااااا حنااااو  أإل  اااا  ادطفاااااا اديتااااا اعاااااا يف إلع
   يف(110)اال تتااي 

 27االخنفااض )  االنالحظ الفريمل القطر  أ   ايف معتا االلت اا   اعرحلا  ال انويا  إل  -84
ذكر أ  مااان فااا يف اعاااا ( إلأناااق ممااا ومل  اخنفااااض معاااتا البقاااا  فيهااااو إلخبا ااا  يف حالااا  البنااا و

لعوام  اعسا   يف ذلك هباظ ت لفا  االلت اا   االتعليل ال اانو  إل ا  اعراهقاات إلانت اار اااهرة ا
 يف(111)العن  يف اعتارس إلحوهلا

 القضا  ىلل التمييت ةت اعرأة     تتي  ساواىيلنت الت االي  غاذ اععني  اللجن  إلأإل ت  -85
سااا و ةااماناحل ثانيتاااق إل م انيااا  الت اااا  اعبا اارة للتعلااايل اال تاااتاا و كمماارإلفات  ااارا  الااات  اعتر 

 يف(112)البنات  ق
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 القضاااا  ىلااال التمييااات ةااات اعااارأة دلااامل   ااا   تتايااات ىاااتد البناااات اععنيااا  اللجنااا   إلرسااااإل  -86
 إل ت     ت جع سواىيلنت ىلل فاعنقطعات ىن التراس   سبب ااهرة    اعراهقات أساساحلو 

 يف(113)الت ادهن  اعترس  حتداحل  عت الوالدة
و ح ّاات جلناا  اةاربا  التا عاا  عنظماا  العماا  التإلليا  سااواىيلنت ىلاال تعتياات 2013 ىاا  إليف -87

اهودها الرامي     حتس  ىم  نظا  التعلايل إلىلال تقات  معلوماات حماتدة ىان التاتا ذ اعت اذة 
لتياااادة  م انيااا  حماااوا ادطفااااا ىلااال التعلااايل ادساسااا   اثاااا  يف اعرحلااا  اال تتاايااا  إليفاااض 

 يف(114)ىن التراس العتإلف معتالت 
منظماا  ادماال اعت ااتة للرت ياا  إلالعلاال إلال قافاا  )اليونساا و( سااواىيلنت  قااوة ىلاال  ااّجعت  -88

موا اال  اجلهااود اعبذإللاا  ل فالاا  تنفيااذ اةطاا  التعليمياا  ىلاال حنااو أفضاا  إلتعتياات  م انياا  حمااوا 
 ىااان التراسااا و إلالطاااالمل اجلمياااع ىلااال التعلااايلو إلي ااام  ذلاااك  ىاااادة  دماااا  الطاااالمل اعنقطعااا 

المااااادرة حبقهاااال أح ااااا  دضااااااي   السااااجنو إلالطااااالمل اعهاااااارينو إلغااااذهل ماااان فئااااات اثتمااااع 
   يف(115)اعهم   

كما  ّجعت منظم  اليونس و سواىيلنت ىلل موا ل   دماا  تعلايل حقاو  ارنساا  يف  -89
 ااارا   ااالت توىياا  عنااع  يف ذلااك مبااا اعناااهج التراسااي  كجاات  منهاااو إليف  اارامج تااتريب اععلماا 

إلاع لياااا   اع لياااااتالعقو اااا  البتنياااا  يف مجيااااع ادإلسااااا  إلمنااااع العناااا  ةاااات اعاااارأة إلةاااات مجاىااااات 
  يف(116)إلمتدإلا  اعي  اجلنس  إلمطاير  اهلوي  اجلنساني 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ياء 

تستضاي  كانات ذكرت مفوةاي  ادمال اعت اتة الساامي  ل ا إل  الالائا  أ  ساواىيلنت   -90
ملتمسااااحل للجاااو  إلأ  اق ومااا  تاااوفر علتمسااا   321الائااااحل إل 539حناااو  2015حتيرا /يونياااق يف 

اللجاو  إلالالائاا  اعقيما ت يف مركاات ماليناتىا لالسااتقباا اةاتمات التعليمياا  إلالما ي  إلغذهااا ماان 
 يف(117)اةتمات
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