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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون السابعة الدورة
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

 تجميع بشأن البحرين  
 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير  

 ساسيةأمعلومات  -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

والتقريااار عم اااعل للمضلوماااا  الاااوارو  ا  قاااارير ه  اااا  ا ضاهااادا  االساااتضرال الااادوري ال اااام   
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا   مااوج  

   ق داً باحلد ا ق ى لضدو ال لما  

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (٢)(١)اإلنسان

 ااتضا اللت اا  ا ض  اا  بالقىااات علااى التم  ااا  رااد ا اارأ  ال ةااريا علااى الت ااديح علاااى  -٢
، وعلااى ال  اار ا (3)الربو وكااوا االيت اااري ال ةاق اا  القىااات علااى ا ااع أ اا اا التم  اا  رااد ا اارأ 

، وعلاااى الت اااديح علاااى اال ةاق ااا  الدول ااا  حلمايااا  حقاااوق ا اااع الضمااااا ا  ااااجريا وأ اااراو أساااره 
  وحثااااا مةو راااا   ا ماااا  (4)اال ةاق اااا  الدول اااا  حلماياااا  ا ااااع ا  اااايا  مااااا االيتةااااات القسااااري

ا تةاااد  الساااام   حلقاااوق اإلنساااان )ا ةورااا   الساااام  ( ال ةاااريا علاااى الت اااديح علاااى الربو وكاااوا 
ات االيت ااااري الثااااق ا لةاااح بالض اااد الااادومل اصاااا  بااااحلقوق ا دن ااا  والس اسااا  ، ا ااااو      ل ااا

  وأو ا اللت   ا ض    بالقىات على التم    رد ا رأ  ومةور   ا م  ا تةاد  (5)عقوب  اإلعدا 
ا تضلقا   ١954السام   ل ؤون الالج ني )مةور    اؤون الالج اني( باالنىاما     ا ةاق ا  عاا  

  (6)ساا  ا تضلقاا  ضةااال حاااال  انضاادا  او  ١96١بورااع ا  اايا  عاادسي او ساا   وا ةاق اا  عااا  
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 بوراااااع اصا اااا  ١95١ عااااا  ا ةاق اااا     باالنىااااما  ال ةاااااريا الالج ااااني  ااااؤون مةوراااا   وأو ااااا
   (٧)١96٧ لضا  وبرو وكو ا الالج ني

ووعا اللت   ا ض    بالقىات على التم    رد ا رأ  ال ةريا    ساة  فة اااا علاى  -3
  ووعاا ال ةاريا (8) ا اا التم  ا  راد ا ارأ أ( ماا ا ةاق ا  القىاات علاى ا اع ٢)9و ٢ا ااو ني 

  (9)ما  لك اال ةاق ا  داد  ساة  ا ١6( و4)١5    عاو   ق    فة ااا على ا او ني اً أيى
 التةة اااااا  أن  ااااار  زالاااااا ماااااا ال ساااااات   اوماعاااااا  أن    القطاااااري ا تةاااااد  ا مااااا   رياااااح وأ اااااار
 ٧٠مااااا  قاااارار الرب ااااان للمرسااااو  رقاااا   ري حاااان اعن، علااااى الاااار   ساااا ١6و( 4)١5 ا اااااو ني علااااى
    (١٠)، الذي أعاو   ا   فة ا  ال ةريا٢٠١4 لضا 
وأ اااااو الةريااااح القطااااري بااااين ا ةوراااا   السااااام   كانااااا  تااااويى، م ااااذ اوولاااا  الثان اااا  مااااا  -4

االسااتضرال الاادوري ال ااام ، زياااو  ورجاا   ضاوطااا مااع الساالطا  ال ةري  اا  مااا وون التيلااي عااا 
تمااع ا اادق ووعمااي ا   ة ااذ التو اا ا  ا   ثقاا  عااا االسااتضرال الاادوري ال ااام    ضاوطااا مااع اج

   (١١)٢٠١6وأيار/مايو  ٢٠١٢وقد ن ما عد  بضثا  ا الةرت  بني كانون ا وا/ويسمرب 
 ٢٠١4و ٢٠١3ا ا عاااااااوا   مسااااااااحا  مال اااااا  للمةورااااااا   السااااااام   وساااااااحا ال ةااااااريا -5
   ٢٠١6و
    (١٢)  ت ف ا د  ب ين   ة ذ  و  ا  االستضرال الدوري ال ام اً وقدما ال ةريا  قرير  -6

 (١3)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
الحظ الةريح القطري أن الورع الس اسي ا ال ةريا ظ  على حالاي م اذ  جارات اوولا   -٧

اً ماع اااااجتاً   وع ااادما  اااتد ال لاااد حاااوار ٢٠١٢الثان ااا  ماااا االساااتضرال الااادوري ال اااام  ا عاااا  
داااد    ااااا ا طااارا  ا ض  ااا ،   ي ةاااع احلاااوار الاااوط   و ضااااالً  و اااامالً اً حق ق ااااً وط  ااااً وس اسااا 

وعاااالو  علاااى  لااك، قااااطع حااا     (١4)ا    اام ا  ااا د الس اساااي الساااتداً جبوال ااي الاااثال  كثااام 
اً  ض اام ، ٢٠١3الو اااق جااوال  احلااوار، عقاا   ضاارل يل اا  ا اارزوق لالعتقاااا ا أيلوا/ساا تمرب 

  وقااد ٢٠١4كااانون الثاق/ي اااير   8عااا احتتاجااي، دااا أو  ا طاياا  ا ماار     ضل ااح احلااوار ا 
حاولا السلطا   ح ات احلوار، ل ا   اعد التو ر ا ا  دان أو      ضل اح احلاوار الاوط  مار  

بااني  و ااتضا ا ةورا   السااام   علاى  جارات حااوار حق قاي  (١5)٢٠١4أيار  ا أيلوا/سا تمرب 
   (١6)احل وم  وا ضارر  ما وون  روط مس ق  ما أج  ا    ب     ةىي    ا  احل 

     وأ اااااو الةريااااح القطااااري بااااين الدسااااتور   دىااااع  ي  ضااااديال  بضااااد  ضديلااااي ا أيااااار/ -8
  ول اااااااا حاااااان التضاااااااديال  الااااااا أويلاااااااا عل ااااااي    لااااااا   طلضااااااا  ا ضاررااااااا   ٢٠١٢مااااااايو 
للتضاديال  اً ، الا جار  و قا٢٠١4انتيابا    ريا الثاق/نو مرب  ا ضارر  الس اس   وقاطضا
    (١٧)الدستوري 

ب  اان ال ةاريا الاذي ية اد اً وأحاطا اللت   ا ض    بالقىات على التم    راد ا ارأ  علما -9
 و اا   مقدماا  مااا اللت اا  ال ةري  اا  ا سااتقل  لتق ااي احلقاااتح،  ٢6مااا أ اا   ١9بيطااا نةااذ  

وأ او الةريح القطري بين   (١8)باإلسراع ا   ة ذ ا ع  و  ا  اللت   بال ام وأو ا ال ةريا 
مثااا  حاجااا     فدياااد  طاااار زمااا  واراااد لت ة اااذ  و ااا ا  االساااتضرال الااادوري ال اااام  ا تضلقااا  

وأ ار برنامج ا م  ا تةاد  اإلاااتي    أن مؤسساا    (١9)بت ة ذ  و  ا  و    ق ي احلقاتح
  ض ز  بإن ات و   وط    م لةا  بت ة اذ  و ا ا  و ا   ق اي احلقااتح ا   ار/حقوق اإلنسان  
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، أن ٢٠١6ح يران/يون اي  5، ا حني  كر رت س هذه اللت  ، ا ب ان  اور ا ٢٠١٢مارس 
 و ااا   مقدمااا  ماااا اللت ااا  ال ةري  ااا   ٢6 و ااا ا   قااا  نةاااذ     حاااد ك ااام ماااا أ ااا   ١٠"

   (٢٠)" و    أير   ال ج ت اً  ١6   ةذ ا ستقل  لتق ي احلقاتح، ا حني  
اً جدياااداً ، قانونااا٢٠١4ن ساااان/أبري   ٢9والحاااظ الةرياااح القطاااري أن الرب اااان أقااار، ا  -١٠

 ورح ااا  (٢١)ب ااين ا ؤسساا  الوط  اا  حلقااوق اإلنسااان، عمااالً بتو اا ا  االسااتضرال الاادوري ال ااام 
اللت   ا ض    بالقىات على التم  ا  راد ا ارأ  بإن اات ا ؤسسا  وأو اا ال ةاريا بتض يا  اساتقال ا 
و ضال ت ا وحىورها و قاً للم اوئ ا تضلق  مبرك  ا ؤسسا  الوط    لتض يا  واايا  حقاوق اإلنساان 

   (٢٢))م اوئ باريس(
ح اصا ااا  ا سااتقل  وا مانااا  والحااظ الةريااح القطاااري أن ال ةااريا أن اااي  وحااد  التةق اا -١١

 99٢الضاماااا  للت لمااااا ، وأن عاااادو ا  اااايا  الااااذيا  وا اااالوا مااااع ا ماناااا  الضاماااا  ار ةااااع    
   أن ا مان  الضام  للت لما  اً أ يا  قدموا   او   ل  ي أ ار أيى 3٠5م     اً، ي 

حالاا   55أح لااا    فقااح ا اوعاااتا  التضااذي ، الااا أحالت ااا    وحااد  التةق ااح اصا اا     
ُك اااف  اااورط   ا دارسااا  أعمااااا اً  ع  ااار  55واً راااابط ١5بالةضااا   وأ ااااو رتااا س الوحاااد  باااين 

   (٢3) ضذي  و سات  ا ضامل 
و كر  م  ما  ا ما  ا تةاد  للرتب ا  والضلا  والثقا ا  )ال ونسا و( أن ال ةاريا ي   اي أن  -١٢

هج الدراسااا  ، و ط اااح س اساااا    اااتع علاااى أن  وا ااا  وماااج م ااااوئ حقاااوق اإلنساااان ا ا  اااا
أ ىاااا  ا مارسااااا   وباااارامج ا جماااااا التثق ااااف ب ااااؤون ا واط اااا  وحقااااوق اإلنسااااان باعت ارهااااا مااااا

ساااا ما الس اسااااا  والااااربامج الرام اااا     زياااااو  الااااوعي وقااااوق اإلنسااااان ا ال ةااااريا(، و ضاااا ز  )ال
   (٢4)التثق ف والتوع   ب ين حقوق اإلنسان على ال ض د الوط 

تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون  -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الساري

 المسائل الشاملة لعدة قطانات -ألف 
التمييز وندم المساواة -١ 

(٢5)
 

وعااا اللت اا  ا ض  اا  بالقىااات علااى التم  اا  رااد ا اارأ  ال ةااريا    أن  ضاادا أو  ل ااي،  -١3
الت اااريضا  التم   يااا ، مباااا ا  لاااك ا ح اااا  التم   يااا  الاااوارو  ا قاااانون الضقوباااا  وون  اااييم، 

عاااا ا ح اااا  التم   ياااا  ا ا ساااات  ا تضلقااا  ب اااؤون ا سااار   وأو ااااا  وقاااانون او سااا  ،  ىاااالً 
ال ةاااريا بااااين   ثاااف ج ووهااااا ل يااااو  وعااااي الرب اااان، مبتلساااا يي، وال عاماااا  الدي  اااا  واجتمض اااا ، 

   (٢6)تمع ا دق، وعام  اوم ور بيح   وع   سريع عمل   اإل الح القانوقوم  ما  اج

 التنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
أقاار برنااامج ا ماا  ا تةااد  لل   اا  االلت امااا  الااا  ض ااد  دااا احل وماا  مااا أجاا    ة ااذ  -١4

ساتدام ، وأو اى ال ةااريا بوراع برنااامج وأهادا  الت م اا  ا  ٢٠3٠يطا  الت م ا  ا سااتدام  لضاا  
   (٢٧)نسان ا ساس   ا ت ل  بال    وط  يرك  على ااي  حقوق اإل

وأو ااااى برنااااامج ا ماااا  ا تةااااد  لل   اااا  ال ةااااريا بإقاماااا   اااال  م ا اااار  أكثاااار بااااني ال   اااا   -١5
ال    اا  ا قانوطااا والت  ااف مااع   اام ا  اااي والت م اا  ا سااتدام  وحقااوق اإلنسااان، و ورا  القىااايا 
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مااا ا هاادا (، وبااذا ج ااوو مااا أجاا   3-6و 9-3وق اإلنسااان )ان اار ا ق ااديا ا تضلااح وقاا
(، و ورا  الت م ا  ا ساتدام  ا ا  ااهج التضل م ا  ١٢الت دي لتلو  ال     )ا ع مقا د ا اد  

   (٢8)(٧-4)ا ق د 

 اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق -٣ 
نامج ا ما  ا تةاد  اإلاااتي أن السالطا  ال ةري  ا  واي     قاانون م ا ةا  الحظ بر  -١6

اإلرها  الحتتااز ومقاراا  ال اةا  ني وال ا اطني ا جمااا الاد اع عاا احلقاوق بت ما  االنتماات 
، كاناا السالطا  قاد عادلا القاانون ٢٠١4   "ااعا   رهاب  "  وا كانون ا وا/ويسامرب 

لالحتتاز السابح للمةاكم     س ض  أ  ر و وس ع  الح ا  ال رط  لتمديد الةرت  الق و  
   (٢9)لتم ني ع ا رها ما   ة ذ  دابم  ن أم ات التةق ح ا أعماا الض ف

وأو اااا اللت ااا  ا ض  ااا  بالقىاااات علاااى التم  ااا  راااد ا ااارأ  ال ةاااريا بىااامان عاااد   ااايمم  -١٧
سل اً علاى ال ساات  (٢٠٠6ا عماا اإلرهاب   )لقانون ااي  اجتمع ما  ٢٠١3 متوز/يول ي   ق د

   (3٠)بس   انتماتااا الس اس  

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (3١)الحياة والحرية واألمان نلى شخصهحق الفرد في  -١ 

جبم اااع التو ااا ا  ا تضلقااا  بضقوبااا  اً أ اااار الةرياااح القطاااري    أن ال ةاااريا أحاطاااا علمااا -١8
للتقارير، ح   على سا ض  أ ايا  باإلعادا  اً وو ق  (3٢)الا اوول  السابق اإلعدا  الا قدما ي

  و در  مخسا  أح اا  باإلعادا  ا حاح ٢٠١6وح يران/يون ي  ٢٠١4ا الةرت  ا متد  بني عا  
وانتقد الةريح القطري ومةور   الساام   اااكماا ،   (33)أ يا  ااموا بالتورط ا أعماا  رهاب  

عاول ، وانتقدا ا ح ا  القىات   الاا يا ع  أطاا اسات د     اعرتا اا  انت عاا فاا  واعترباها  م
التضذي   وعالو  على  لك،   ختىاع االوعااتا  ا تضلقا  بتضاذي  ا ت ماني للتةق اح علاى ال ةاو 

كاانون   ١5وأعربا ا ةور   السام   عا ج ع ا ب ين ح   اإلعدا  الاذي نةاذ، ا   (34)الواج 
ا ، وحثاا٢٠١4، ا حااح مالماا  رجاااا أوي ااوا بقتاا  مالماا  أ ااراو  اارط  ا عااا  ٢٠١٧ي اااير الثاق/

    (35)ت ة ذ عقوب  اإلعدا ال ةريا على  رل وقف ايت اري ل
 اا د أعماااا  اا   ا سااتا جااو  ٢٠١5  ار/مااارس  ١٠و كاار الةريااح القطااري أن يااو   -١9

زياااار  الساااتا  ورو   وار  الساااتا  علاااى  مااار ن اااو  نااا اع باااني بضاااال ا هاااامل وأ اااراو ال ااارط  أم اااات
الساااام   عاااا قلق اااا ب اااين مضاملااا  ااتتااا يا بقساااو ،  وأعرباااا ا ةورااا    (36)باساااتيدا  القاااو  ا ةرطااا 

أ اااو  ا ن اااات بااين قاااوا  ا مااا اساااتيدما الر اااا  ا طاااطي وال ااااز ا ساا   للااادموع وال  ااااوق     
 ، علااى ال قااات ا   ااات السااتا ا   ااو  وبضااد قمااع أعماااا ال اا  ، أجاارب ااتتاا ون، وساا  ا اا اع

 د  ع ر  أيا ، ورضوا بضدها ا ي متني ك م ني ما ال الست ك  وبضد  لاك نقا  حاوامل ماتا   تتا  
 ياار، اامااوا بااالتةريال علااى  مااار  ال اا  ،    قساا   ياار مااا السااتا وزعاا  أطاا  عااذبوا وأُساا  ا 

ات فق قاااا  ن ي ااا  وساااريض  و ضالااا  وعلاااى الساااام   السااالطا  علاااى  جااار  مضااااملت    وحثاااا ا ةورااا  
    (3٧)امل     س   االنت ا  ا  اس  رمان و وا أي رة   ما رةايا التضذي  أو سوت ا ض

وأ ااااو الةرياااح القطاااري باااين و ااا  اصاااربات ا ض  ااا  بتط  اااح اال ةاق اااا  والتو ااا ا  التابضااا   -٢٠
ب ااين الت ااريع الااذي ت اا  الت اا    اإلل امااي    ماا  الضماا  الدول اا  أ ااار      ضل قااااا السااابق  

  (38)(١٠5)رقااا   ١95٧للساات ات، ا ظااارو   تضاااارل مااع ا ةاق ااا   ل اااات الضماا  اواااربي لضاااا  
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والح ااا و اا  يااربات م  ماا  الضماا  الدول اا  أن نطاااق  ط  ااح ا ح ااا  الااا  اا   علااى عقوباا  
ي يتاا د دارساا  اإلكااراه يقت اار علااى أعماااا الض ااف أو التةااريال علااى الض ااف، باا   ناا السااتا ال

الس اسااي وا ضاق اا  علااى التض اام الساالمي عااا  رات   تقااد الس اسااا  احل وم اا  وال  ااا  الس اسااي 
عاااا فتلاااف ا ن اااط   ااام الض  ةااا  الاااا  تضلاااح مبوراااوع الدساااتور أو سااام عمااا   القاااات ،  ىاااالً 

ا أمل اااا ا أن اومض اااا  الس اسااا   و   ااا   االجتماعاااا  وا  ااااهرا   وأعرباااا و ااا  اصاااربات عااا
 تيذ ال ةريا ماا يلا   ماا  ادابم  ىاما عاد   ادور أح اا  بالساتا   ام  الت ا    اإلل اماي 
وا، وون واوت    الض اف، عاا  رات أو وج اا  ن ار س اسا    تضاارل  رد ا  يا  الاذيا عارب 

   (39)مع ال  ا  الس اسي أو االجتماعي أو االقت اوي القات 
 ٢٠١3بإن ااات مةوراا   حقااوق الساات ات وااتتاا يا ا عااا  اً علمااوأحاااط الةريااح القطااري  -٢١

، باين الضادو ٢٠١5لر د أماكا االحتتااز و ق ا   وراع ااتتا يا ا فتلاف ا را اح  وأ ااو، ا عاا  
اً ا ا اتاا   وأ ااار أيىاا ١5( يتتاااوز الطاقاا  االساات ضاب   للسااتون ب ساا   ٢ 468اإلاااامل للساات ات )

اإلااااامل للسااات ات احتتااا وا بت مااا  "أعمااااا ال ااا  "، وهاااي   ااا    ااام   ماااا الضااادو ١ ٠٢١   أن 
ماااا ق  ااا   حااادا   ةتاااما  واإلرهاااا  وح ااااز  أسااالة  وماااواو متةتااار  وال اااروع ا قتااا  أ اااراو  أ ضااااالً 

    (4٠)ال رط  واالعتدات عل   

إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون -٢ 
(4١) 

الةريح القطري أن الدستور ي   علاى ح ار التضاذي  وأن قاانون الضقوباا  تار   الحظ -٢٢
دارسااااتي  و  مااااا يتضلااااح بالتو اااا ا  ا تضلقاااا  بالتةق قااااا  ا حاااااال  التضااااذي  والو  ااااا  أم ااااات 
االحتتاااز وحاااال  القتاا   اام ا  ااروع ومبةاكمااا  مااا ياا ع  ار  اااد   ااذه اواارات ، مااا أجاا  

حال  ولوا طاي   ٢98 ع الر  ، أ  د بين وحد  التةق ح اصا   ورواا  اس   ا وظةني ما ا
  وه اااااي قل اااا  مااااا ا ضلومااااا  ا تاحاااا  عااااا الضاااادو الاااادق ح للت ااااا  الااااذيا يىااااضوا ٢٠١5عااااا  

وأكااد   (4٢)للمةاكماا  و اادر  ا حق اا  أح ااا  أو عااا  اادابم  ن ااا  الىااةايا،  ن وجااد 
عاااا وقاااوع حااااال   ضاااذي  وايااا  مرا اااح االحتتااااز الةرياااح القطاااري أن التقاااارير الاااا  تةاااد  

ويارج ا، أم ات االحتتاز وق لي وأم ات جلسا  االستتوا ، ال   اا م ت ار  علاى نطااق واساع  
وي ا د علااى  لااك عاادو القىاايا الااا ورو  وحااد  التةق ااح اصا ا  وا ماناا  الضاماا  للت لمااا   

عااااا مثاااا  هااااذه احلاااااال   و ساااات د اً وأبل ااااا م  مااااا  حقااااوق اإلنسااااان الدول اااا  والوط  اااا  أيىاااا
   (43)م اعم ا    مقابال  أجراا مع الىةايا

وأ ااااو الةرياااح القطاااري بيناااي ماااا ماااا مضلوماااا  أُ  ةاااا عاااا نتااااتج التةق اااح ا أعمااااا  -٢3
لارت س ا مانا  الضاما  للت لماا ، اً   وو ق٢٠١5ال    الا   دها ستا جو ا   ار/مارس 

   (44)  و  أحالت ا    وحد  التةق ح اصا   ١5 لقا ا مان  عق  ا حدا  

 (45)الحياة العامة والحياة السياسية الحريات األساسية والحق في المشاركة في -٣ 
الااذي يقىااي بتضاادي   ١٢/٢٠١6أ اااو الةريااح القطااري بااين ا لااك أ اادر القااانون رقاا   -٢4

س اسا    وعادا القاانون ا ا    للتمض اا  ال ٢6/٢٠٠5بضال ا ح ا  الوارو  ا القانون رقا  
طريقااا  و جاااراتا    اااويا أج ااا   اومض اااا  الس اسااا   وايت اااار قاوااااا، الاااذيا  ١٢/٢٠١6رقااا  

تاا  أال ي ونااوا دااا يضتلااون ا  اارب الاادي  أو مااا ا  اات لني بااالوعظ واإلر اااو واصطاباا ، ولااو مااا 
ا بالوعظ واإلر او وون أجر  وح ر على الضىو أن تمع بني االنتمات ومض   س اس   واال ت ا

واصطابا  الدي  ا   وال ت اا  ا ا اع ا حاواا أن تمااع أي  اي  باني اال اات اا باالوعظ الاادي  
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واالنتمااات    اض اا  س اساا    وكااان الرب ااان قااد أقاارا هااذا التضاادي  الرامااي    م ااع اسااات الا وور 
    (46)الض او  و س  س الديا

عااا  (4٧)ني ا ض  ااني وقااوق اإلنسااانتةااد  ا سااتقلوأعربااا جمموعاا  مااا يااربات ا ماا  ا  -٢5
القلااح ب ااين ا ىااايقا  ا   ت اا  الااا يتضاارل  ااا الساا ان ال اا ض  علااى أياادي الساالطا   ووعااا 
اصربات ال ةريا    وقف االعتقاال  التضسة   و  دار أوامر االساتدعات، و   اإل ارا  عاا ا اع 

ور ااع الق ااوو علااى الت قاا ، مبااا ا  لااك ح اار  ا  اايا  الااذيا احتتاا وا بساا   دارساا  حقااوق  
السةر، ا ةرور  على بضال ال عمات الدي  ني ال  ض  وا دا ضني عا حقوق اإلنسان  وأ ااروا    
جمموع  ك م  ما الت   الا وج ا    أ راو ما ال  ض ،   م  التتمع  م القانوق والتةريال 

اً عماااا  رهاب اا ، و لااك بساا   احت اااوه  ساالم علااى كراه اا  ال  ااا  و ساا   ا مااواا وار  ااا  أ
و      عمضا  وي    والتض م عا مضتقداا  بالوسات  السلم    واعترب اصربات ا ستقلون أن هذه 
االااما  ال  ست د    أساس  و دووا على أال  ستيد  هذه الت    ريض  لتق  د حري  التض ام، 

وحري  الديا أو ا ضتقد  وحثوا احل وم  على التةاور  وحري  التتمع السلمي و  ويا اومض ا ،
   (48)مع ا ع ا طرا  ا ض    ما أج  م ع ن و  ال  اع والض ف بال واع

وأعر  اصربات ا ستقلون والةريح القطري عا قلق   ب ين  ضارل ال ا ع علاي سالمان،  -٢6
، بضاااد ٢٠١4يسااامرب كاااانون ا وا/و  ٢8وهاااو مضاااارل س اساااي و ي ااا   وي  ااا ، لالعتقااااا ا 

ومض اا  الو اااق الااا متثاا  احلاا   الس اسااي ا ضااارل اً عاماااً ماارور يااومني علااى  عاااو  انتيابااي أم  اا
الرت ساااي ا ال ةاااريا  وقاااد أو  اعتقااااا السااا د سااالمان      ااااعد االحتتاجاااا  ا ال اااوارع 

 ة اد بيناي   واال ت اكا  مع قوا  ا ما  وأعر  اصاربات ا ساتقلون عاا القلاح ب اين اوعااتا  
عاااا السااا د اً  ضاااايم اإلجاااراتا  القانون اا  الواج ااا   وحثاااوا احل ومااا  علااى اإل ااارا   اااور اً حياااك  و قااا

سلمان وعا ا ع ا  يا  الذيا احتت وا بس   التض م عاا  رات ا  باالطرق السالم    وأواناوا 
ضاااد أن احل اا  علاااى الساا د سااالمان بالسااتا  اااد   سااع سااا وا  بت ماا  التةاااريال علااى الض اااف ب

 دو    م  لالست  ا  مد  عقوبتي لتتتاوز رضف ا د  الا كاان قاد ُح ا  عل اي داا، وهاي 
أربااع ساا وا   وقاااا ا قاارر اصااا  ا ضاا  بتض ياا  وااياا  احلااح ا حرياا  الاارأي والتض اام  " ن احل اا  

ي ياد على ال  ع علي سلمان يؤكاد   ماا ي ادو سالوي اعااه مثام للقلاح عاو القماع الس اساي، ماا 
مااا ان ماااي احل اا  ا تاااح  مارساا  أي  اا   مااا أ اا اا ا ضارراا  ا ال ةااريا ال ااو "  ويلاا  

   (49)اصربات    أن هذا االحتتاز يضد  ضسة اً 
وأ اااااو  ا ةوراااا   السااااام   والةريااااح القطااااري بااااين اا ماااا  ال اااارب  ا دن اااا  ا ال ةااااريا  -٢٧

و  اااة   أموا اااا  وأعرباااا ا ةورااا   الساااام   ، وااا  اض ااا  الو ااااق ٢٠١6أمااار ، ا متوز/يول اااي 
باين جلسا  االساتماع الاا عقاداا اً والةريح القطاري عاا أساة ما ل ادور هاذا القارار  وأ  اد أيىا

اا م  ب اين ح ار اومض ا     اوا االعت اار الواجا    ااوئ اااكما  الضاولا   وحثاا ا ةورا   
ط  اا  حلقاوق اإلنسااان علااى اختاا   اادابم  ورياا  الساام   والةريااح القطااري السالطا  وا ؤسسااا  الو 

الحاااارتا  احلااااح ا حرياااا  التض اااام الساااالمي واحلااااح ا حرياااا  التتمااااع و  ااااويا اً ل  ااااات الثقاااا  راااامان
اومض ا ، وعلى  عاو  ال  ر ا قرار ح ر اض   الو اق وم  ما  أير  علح ن اط ا بسا   

   (5٠)دارس  حقوق ا بالوسات  السلم  
علااااى قااااانون  ،  ضااااديالً ٢٠١4 ونساااا و    أن احل وماااا  أويلااااا، ا عااااا  وأ ااااار  ال -٢8

يضاق  علاى الت ا م بااحل س  اد    ا     سا ع سا وا  وب راما    ا     ع ار   (5١)الضقوبا 
  (5٢)ةااريا أو علم ااا أو  ااضارها الااوط  ال  وي ااار مااا أهااان بإحااد  طاارق الضالن اا  ملااك دل اا  ال 
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ن مااادق يتما ااى ماااع قااانو  نطاااق ا و وراجاااي الت اا م عاااا ر اواا  ااة  ب ااا ع ال ونساا و وأو ااا
   (53)ا ضايم الدول  

و كاااار  ال ونسااااا و أن الدساااااتور ي ةاااا  حريااااا  التض ااااام  ال أن قااااانون    ااااا   ال اااااةا    -٢9
والط اع  وال  ر يل   ا ع ال ةا  ني الضاملني مع وسات  اإلعال  الدول   باحل وا على ري   

وأكاد  ال ونسا و أن الةرياح القطاري   (54)ماا وزار   اؤون اإلعاال اً عديادها سا وييتضني طلا  
 لت  اا   اسااتيدا  ال  ااةف لإلعااال  اإلل اارتوق، 68/٢٠١6الحااظ أن الااوزار  أ اادر  القاارار رقاا  

علااى وسااات  اً وهااو قاارار ي اارتط ح ااو ا علااى  ااري    راااا لل  اار اإلل اارتوق، ويةاارل ق ااوو
وس ااع اً ويلاا   وسااات  اإلعااال  ا ط وعاا  بطلاا  احل ااوا علااى  ااري   ساا وياإلعااال  اإلل رتون اا  

ما قانون       ال ةا   والط اع  وال  ر ما جديد  الح    ١9ال ث ا  ا ر  وأكد  ا او  
الوزار  الا ختو ا م د الرتاي   للمط وعا  وم ع  داوا ما  ىما م  اا "ا سااس ب  اا  احل ا  

ماااا  ااايني   ااادير اً رمساااي أو اإلياااالا بااااعوا  أو التضااارل ل وياااان  ضرراااا الدولااا  أو وي  اااا ال
الساال  الضاااا "  وال يااا   القااانون  اااراح  علاااى ااياا  م ااااور ال اااةاا وال  وجااد ه ااااي اض ااا  

يتىااااما  ٢٠١6ا عااااا  اً لل ااااةة ني  وعااااالو  علااااى  لااااك، أ اااادر وزياااار  ااااؤون اإلعااااال  قاااارار 
 قىاااي بوراااع ن اااا  لرت ااا د وحتااا  بضاااال  ضل ماااا  موج ااا     مقااادمي يااادما  اإلنرتناااا 

   (55)ا واقع ال      الا  ضتربها اإلوار  ا رك ي  فالة  للقانون أو يارض  لق وو ا ال ةريا
وأ او الةريح القطري بين الدستور ال ي ةا  حريا  اإلعاال  والو اوا    ا ضلوماا ، ب اد  -3٠

 ضااوق  ااد ح ا ضلومااا  أو فااوا وون  أن قااانون    اا   ال ااةا   وال  اار "حي اار  اارل أياا  ق ااوو
  ا ؤ الةر  بني فتلف ال ةف ا احل وا على ا ضلوما ، أو ي ون ما  يطا  ضط   حاح 
ا واطا ا اإلعالن وا ضر  ، و لك كلي وون  يالا مبقتى ا  ا ما الاوط  والاد اع عاا الاوطا 

ب ااين حرياا  اإلعااال  يتوا ااح و ااتضا ال ونساا و ال ةااريا علااى سااا قااانون   (56)وم اااحلي الضل ااا"
مع ا ضايم الدول   وأو ت ا مبواتما  دارساااا احلال ا  ماع ا ضاايم الدول ا   وأو اا ال ةاريا ب يااو  

    (5٧)  سم استةدا   ل ا  الت     الذايت
وأعاار  ا قاارر اصااا  ا ضاا  والاا  ا اادا ضني عااا حقااوق اإلنسااان عااا قلقااي ال ااال  ب ااين  -3١

ماااا قاااانون الضقوباااا ، اللتاااني عرماااان  هانااا  ملاااك  ٢١6و ٢١4ا ق  ااا  ا ااااو ني بضاااال ال  اااوو مااا
عااا اجلااس الااوط  و اامه مااا مؤسسااا  الدولاا    ا مل اا  أو علم ااا أو  ااضارها الااوط ،  ىااالً 

ماا الدساتور إلسا ا  جمموعا  ك ام  ماا ا  اوا  الاا  ١65ويستيد  ال طاق الواسع للمااو  
للة وم   وأعر  ا قرر اصا  للة وما  عاا  اد  قلقاي ب اين قماع   ر ةع بال قد و ضترب مضاوي 

ا دا ضني ال ةري  ني عا حقوق اإلنسان، مباا  ا    م اث  السالمان وع اد ا ااوي اصواجا   وحاث 
السااالطا  ماااراراً علااااى اساااتضرال القااااوانني وا مارساااا  لىاااامان ا سااااق ا مااااع الت اماااا  ال ةااااريا 

ما حرياا  التض ام و  اويا اومض اا  وحاح الةارو ا عاد  مبوج  قانون حقوق اإلنسان، وال سا 
   (58)حرماني ما حريتي  ضسةاً 

وأ اااااو الةريااااح القطااااري وا ةوراااا   السااااام   بااااين حرياااا  التض اااام ُ ساااات د  ا القااااانون وا  -3٢
ا مارساااااا  الضمل اااااا   ودىااااااع كثاااااام مااااااا ا اااااادا ضني عااااااا حقااااااوق اإلنسااااااان وال ا ااااااطني الس اساااااا ني 
للمةاكمااا  بساا   ب انااا  أولااوا دااا علااى وسااات  التوا اا  االجتماااعي  وأعاار  كاا  مااا الةريااح 

ام   عااا القلااح ال ااال  ب ااين اسااتمرار مقارااا  رتاا س مركاا  ال ةااريا حلقااوق القطااري وا ةوراا   الساا
  وأويا الس د رج  بسا   ن اره ٢٠١6ح يران/يون ي  ١3اإلنسان، ن    رج ، الذي اعتق  ا 
، ٢٠١6أيلوا/سااا تمرب  5مث  ااادر الضةاااو ع اااي  وا  ٢٠١4  ريااادا  علاااى موقاااع  اااويرت ا عاااا  
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ااد   اعاااً وج ااا  ل ااي أيىاا   أي ااار كا باا  و  اااعا  م رراا  ا اصااار ،   اااا مااا ه  اا  اماا  " ضم 
الدول "  وال  ق  عقوب  هذه الت م  عا احلا س  اد  سا   واحاد   و ادو  ا ةورا   الساام   علاى 

يسااات د  ل اااي ا احتتااااز ا  ااايا  أو مقارااااا  اً أن انتقااااو احل ومااا  ال ي   اااي أن ي ااا   أساسااا
علاى اً وماا وون  اروط  وحثاا احل وما  أيىااً جا   اور ووعا السلطا     اإل را  عا السا د ر 

للم اوئ ا ساسا   ا   او  اً اختا  ا ع اصطوا  الالزم  لىمان احلح ا حري  الرأي والتض م و ق
ووج اااا و ااا  م اهىااا  التضاااذي    (59)عل  اااا ا الض اااد الااادومل اصاااا  بااااحلقوق ا دن ااا  والس اسااا  

رو  ب ااين اعتقاااا الساا د رجاا  وحثااا احل وماا  علااى أن  قااد ، انت اااه ال ةااريا    ا ضلومااا  الااوا
علاااى وجاااي السااارع ، مضلوماااا  عاااا التااادابم ا تياااذ  لت ة اااذ ا ةاق ااا  م اهىااا  التضاااذي  و ااامه ماااا 

    (6٠)١3ررو  ا ضامل  أو الضقوب  القاس   أو الال نسان   أو ا     ، وال س ما ا او  
التااادابم ا ق اااد  حلركااا  ا اااواط ني الاااا اعتماااداا  وأعاار  الةرياااح القطاااري عاااا قلقاااي ب اااين -33

،    ح ار ٢٠١6وأ او بين السلطا  وي ، وس  ا  اع ، م اذ أيار/ماايو  اً السلطا  مؤير 
سااةر الضديااد مااا ا اادا ضني عااا حقااوق اإلنسااان  وعااالو  علااى  لااك، عمااد  الساالطا ، بضااد 

انتقاااا ال اااس    قرياا  الاادراز ا  ساقاط او ساا   عااا ال اا ع ع ساى قاساا ،     اارل ق ااوو علاى 
   (6١) اول  لتق  د  م ان         أن ار ال  ع للتتمضا  واالعت اما 

و  مااا يتضلااح بىاامان   ة ااذ  اادابم   ةاا  حرياا  التض اام وحرياا  التتمااع الساالمي و  ااويا  -34
 وعقا   ويااا ٢٠١3اومض ا ، أ او الةريح القطري بين السلطا   رراا، م اذ   /أ ساطس 

مااااا قاااانون االجتماعااااا  الضامااا ، ح ااااراً علاااى ا  اااااهرا  الضاماااا  ا  ١١ضاااديال  علااااى ا ااااو   
و كاار الةريااح القطااري أن التقااارير ا ياام  الااا أعااداا ااعااا  حقااوق اإلنسااان، ا   (6٢)ا  اماا 

،   اااام    اعتقاااااا عاااادو مااااا ا  اااايا  بلاااا  ٢٠١4وطاياااا   ٢٠١١الةاااارت  بااااني  اااا اط/ رباير 
   (63)طةالً  ٧٢٠امرأ  و ٢86ب      ،8 8٢4جمموع   

وأ ااار  اللت اا  ا ض  اا  بالقىااات علااى التم  اا  رااد ا اارأ     مضلومااا  قاادمت ا ال ةااريا  -35
 ة اد بيطااا ب ادو   قاا د م اروع قااانون ب اين م  مااا  ومؤسساا  اجتمااع ا ادق  وأعربااا عااا 

ضلااح باومض ااا ، ا   اااويا ا ت ٢١/١989قلق ااا مااا عرقلاا  حرياا  ا اارأ ، مبوجاا  القااانون رقاا  
   (64)اومض ا  بس   طوا أمد  جراتا  التست   والرقاب  ا ةرط 

اً وس اسا اً والحظ الةريح القطري،   ما يتضلح بالتو  ا  ا تضلق  بتم اني ا ارأ  اقت ااوي -36
 مواقاع  ا ع والقىات على التم    رد ا رأ  و ض ي  وورها ا اجتمع، أن متث   ا ارأ  ااً واجتماع 

 م ااارك  ا اارأ  ا القطاااع االقت اااوي ال  اا اا متدن اا  وه اااي الضديااد مااا  اً القاارار ال ياا اا  اادوو
و ضاار    (65)و  ياارجضا    وظاااتة ا ٢٠١١ال سااات اللااوايت   اال ا مااا الضماا  عقاا  أحاادا  

ال ساات ا  اللت   ا ض    بالقىات علاى التم  ا  راد ا ارأ  عاا أساة ا ب اين اساتمرار راضف متث ا 
احل اااا  الس اسااا   والضامااا ، وال سااا ما ا الرب اااان واجاااالس اال ااا  وا مواقاااع  ااا ع القااارار  ووعاااا 
 ال ةريا    زياو  عدو ال سات ا احل ا  الس اس   والضام  على ا ع ا ساتويا  وا ا اع اجااال ،

   (66)و    ض ي  حىور ال سات ا ا  ا   الق اوي 
ةاس اللت ا  عاا  اضورها باالقلح، علاى وجاي اص او ، ب اين وروو اوعااتا  وأعربا ن -3٧

 ة اااد باااين مثااا  نساااات  ضرراااا، عقااا  ا حااادا  الس اسااا   الاااا وقضاااا ا  ااا ري  ااا اط/ رباير 
، لسااوت ا ضاملاا  والتيويااف علااى أياادي ا ااوظةني ا  لةااني بإنةااا  القااانون، ٢٠١١و  ار/مااارس 

الوظ ة ا  ا القطااعني الضاا  واصاا ، باإلراا       وللة   والتوق ف عا الضم  ويةال ر ا  ا
 ضرراا ا   اا اا متضاادو  أياار  مااا االنتقااا  بساا   ن اااط ا ا اادق، مبااا ا  لااك االحتتاااز 
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 ال ةاااريا اللت ااا  وأو اااا ماااا ال ساااات ال يااا لا رهاااا االحتتااااز اً و ساااقاط او سااا  ، وباااين عااادو
  لاااك ااً سااالم   ااااركا اللاااوايت ال ساااات حاااح ا متياااذ  عقوباااا   ي الةاااوري الوقاااف بىااامان
ن  يي ااادها  اااا، ورااامان عاااد  مضاناااا  ال ساااات ماااا عواقااا  انتمااااتااا أظ ااار  اللاااوايت أو ا حااادا 

   (6٧)الس اس   و عاواا  وراً    وظاتة ا و ضويى ا ورو االعت ار  ا

 (68)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
عااا قلق ااا ب ااين انت ااار اً ا اارأ  جماادوأعربااا اللت اا  ا ض  اا  بالقىااات علااى التم  اا  رااد  -38

وحتااا  ظااااهر  االعاااار بالةت اااا  وال ساااات    ال ةاااريا   ااارال الساااير  واالسااات الا او ساااي  
وأو ااا باعتماااو و  ة ااذ اساارتا  ت   وط  اا    ا ةاا  االعااار   اام   اادابم الضدالاا  او ات اا  الااا 

   (69) ست د  مقارا  ا تتريا ومضاق ت  

لخصوصية والحياة اأُلسريةالحق في ا -٥ 
(٧٠) 

أعرباا اللت اا  ا ض  اا  بالقىااات علااى التم  اا  راد ا اارأ  عااا  ااضورها بااالقلح  ن القااوانني  -39
الساااري  ال  اا اا فاار  ا اارأ  مااا احل ااوا علااى حقااوق متساااوي  مااع الرجاا    مااا يتضلااح بالضالقااا  

وحىااااان  ا طةاااااا، والو اااااي ،  ا سااااري ، وضا اااا  الاااا وا ، والسااااا القانون اااا  للاااا وا ، والطااااالق،
واإلر   و اااتضا ال ةاااريا علاااى اعتمااااو قاااانون موحاااد ل سااار  يااا   علاااى ا سااااوا  والو اااوا 

   (٧١)الةضاا    س   الضدال    ما يتضلح ب ؤون ا سر 
 ١9/٢٠٠9والح اااا نةاااس اللت ااا  باهتماااا  اعتمااااو القسااا  ا وا ماااا القاااانون رقااا   -4٠

ح ب ؤون ا سر  واي  الطاتةا  السا     وأعرباا عاا قلق اا  ن ب ين أح ا  ا سر ، الذي يتضل
عد  وجوو قانون موحد ب ين ا سر  وعد   ط  ح القانون ا اااك  ال ا ض   حيار  ا ارأ  ال ا ض   

والحااظ الةريااح القطااري أن اوماعااا  ال سااات     (٧٢)مااا ااياا  قااانوٍن ماادوٍن ل حااواا ال ي اا  
انون موحااد ل حااواا ال ي اا   يسااري علااى ا ااواط ني كا اا   ب ااد أن  اا اا  لااد ا ا طال اا  بقاا ال

ا سيل  ختىع ل قاي ساايا باني السا   وال ا ض  ا ال ةاريا  وطالا  علماات وياا  ا ض  بىامان  
وسااتوري    ةاا  عااد   ضاادي  قااانون طاااتةت   ل حااواا ال ي اا    وأو  هااذا ال قاااي     رجااات 

   (٧3)واا ال ي    يتما ى مع ا ضايم الدول  على ورع قانون موحد ل حاً الضم   ضل 
وأعرباا اللت ا  ا ض  ا  بالقىاات علااى التم  ا  راد ا ارأ  عااا قلق اا ال اال  ب اين اسااتمرار  -4١

 ضااارل ا ااارأ  للتم  ااا  ومواج ااا  ق اااوو قانون ااا  ا  جاااراتا  الطاااالق  ووعاااا ال ةاااريا    مواتمااا  
ا ةاق   القىاات علاى ا اع أ ا اا التم  ا  راد ا ارأ ، مواتم  كامل  مع  ١9/٢٠٠9القانون رق  

   (٧4)ما أج   ل ات الق وو ا ةرور  على ا رأ  وما  واج ي ما مت    ا أمور الطالق
ساا   وباختااا   ١8وكاارر  نةااس اللت اا   و اا ت ا بر ااع احلااد ا ول لسااا زوا  الةتااا      -4٢

   (٧5) دابم  دو  لورع حد  مارس   ضدو ال وجا 

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية -١ 

(٧6) 
أعربا اللت   ا ض    بالقىات على التم    رد ا رأ  عا قلق ا  ن ال سات يضانني، على  -43

جور  ة   باني ا ارأ  عو  م مت اس ، ما ال طال  والتم    ا ت   بالضم  و ن مث   تو  ا ا 
والح اااا نةاااس اللت ااا  وو ااا  ياااربات م  مااا  الضمااا  الدول ااا    (٧٧)والرجااا  ا ا مارسااا  الضمل ااا 
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، قانون الضم  ا القطااع ا هلاي، وأو ا تا ال ةاريا باين  ىاما 36/٢٠١٢اعتماو القانون رق  
قوالاا  ال مط اا  ب ااين أال  ااؤوي الق ااوو ا ةروراا  علااى عماا  ا اارأ       ااريس التةرقاا  ا    اا  أو ال

اً أووار ا رأ  وقدرااا  وحثتا ال ةريا على  ضريف التةاري او ساي ا الضما  وا   ا  وح اره ح ار 
   (٧8)وعلى اختا   دابم عمل     ع هذا التةري، بطرق م  ا اعتماو الت ريضا  اً، رحي
حثااا    ااا احل وماا  وأرااا  الةريااح القطااري أن اللت اا   كااار  بتضل قااااا السااابق  الااا  -44

  اون  ارحيً  ا  ضرياف التم  ا  اً على اختا  يطوا    ة   ىمني قاانون الضما  اودياد أح اما
كانا أس ابي، ا ا ع جوان  الضم  وا    ، و سري علاى ا اع اً  ا  ا ر و م ا  ا ر وح ره أي

للتم  اا  اً  ضريةاا االضماااا، مبااا  اا    عماااا ا  ااازا  والح ااا اللت اا  أن قااانون الضماا  ال يتىاام
   (٧9)التم     م ا  ا ر حي ر،   ما ي دو، وال

 الحق في الصحة -٢ 
الحظ الةريح القطري أن ال ةريا متلك عد  ه اك   ضاني علاى  عمااا احلاح ا ال اة   -45

   (8٠)بالتدريج ول ا ال   اا ه اي حاج     التةسني
رااااد ا اااارأ  عااااا قلق ااااا  ن الضااااامال   وأعربااااا اللت اااا  ا ض  اااا  بالقىااااات علااااى التم  اااا  -46

 اً ا  اجرا  ما زلا يواج ا  ضوب  ا احل وا على اصدما  ال ة   ا حاال  الطوارئ جمان
وأو ااااا اللت اااا  ال ةااااريا بىاااامان ح ااااوا الضااااامال  ا  اااااجرا  علااااى اصاااادما  ال ااااة   ا 

   (8١)جماناً  حاال  الطوارئ
مي اإلج ااال حاان ع اادما   ااون احلاماا  رااة   وأعربااا نةااس اللت اا  عااا قلق ااا ب ااين عاار  -4٧

لال ت اا  أو ساةاح اااار   وأو اا ال ةاريا باال  ر ا  ويااا التضاديال  القانون ا  الالزما  إلباحاا  
اإلج ااال ا حااالا اال ت ااا  وسااةاح ااااار ، مااا أجاا  ااياا  ا  اااا الةىاالى للىااة  ، وإلل ااات 

    (8٢)وايت ت ىا ال ا ا ها ني احلالتنيالتدابم الضقاب   الا  ةرل على ال سات الل

 (83)الحق في التعليم -٣ 
أو ا ال ونس و ال ةريا ب ياو   ض ي  ن ا  التضل   احل اومي، و  احا   ار  أكارب أماا   -48

ا ؤسسا  الضام  لر د الت ريضا  والس اسا ، ورمان استةاو  ا رأ  ما نةاس الةار  ا تاحا  
الضامل للة وا على ا  د الدراس   واالبتضاا  للدراسا ، مباا أن ا ارأ  متثا  للرج  ا ن ا  التضل   

    (84)ن ف اجتمع
وأ او  اللت   ا ض    بالقىات على التم    رد ا رأ  بال ةريا  اا أحرز اي ماا  قاد  ا  -49

جااال   ام جماا  ضل   الةت ا  وال سات، ول ح   الاا  ول  اا لتسات ل ا ا التادري  ا  ا  ا ا
   (85)التقل دي   وأو ا ال ةريا ب ياو    ويع اص ارا  التضل م   وا      و و م ب انا  جمدول 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (86)النساء -١ 

وعااا اللت اا  ا ض  اا  بالقىااات علااى التم  اا  رااد ا اارأ  ال ةااريا    ح اار دارساا  التم  اا   -5٠
و اام ا  ا اار علااى حااد سااوات رااد ا اارأ  وا ضاق اا  عل ااي  وأو ااا بتض ياا  باارامج التثق ااف ا  ا اار 
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والتدري ، وال س ما الاربامج ا وج ا  للقىاا  واااامني وا اوظةني ا  لةاني بإنةاا  القاانون، ب اين 
   (8٧)ا ةاق   القىات على ا ع أ  اا التم    رد ا رأ  وانط اق ا ا  ا ر ا اااك  الوط   

والح ا نةس اللت   أن مث  م اروع قاانون   ا ةا  الض اف ا  ا مل )بادأ   ا ا تي ا  -5١
الرب ان، مبتلس يي  وأعربا عا قلق اا ال اال  ب اين با ت و ام  هاذه اً ( ي  ر   ي حال ٢٠٠٧عا  

 الضمل اا   وحثااا ال ةااريا علااى التضت اا  باعتماااو م ااروع القااانون   ا ةاا  الض ااف ا  اا مل وعاارمي
   (88)الض ف رد ا رأ  و و م س   انت ا  وعقوبا   ضال 

وكاااارر  نةااااس اللت اااا  اإلعاااارا  عااااا قلق ااااا  ن الضديااااد مااااا أح ااااا  قااااانون الضقوبااااا   -5٢
 وجاي علاى و ضةي، رأ ،     ضةي او ا  ما الضقا   ت ارى عا أعماا الض ف الا  تضرل  ا ا 

 ا اااو   اا    لااك، علااى وعااالو   رااة تي  اا و    ا والضقااا  ا الحقاا  مااا ا  ت اا  اص ااو ،
 جباارات  يساامى مااا ير  اا  مااا علااى ا ةروراا  الضقوبااا  ختة ااف علااى الضقوبااا  قااانون مااا 334
ن   قد قانون الضقوبا   تةذ  م ي أي  أح اا   ت اراى أ على ال ةريا اللت   وحثا  ال ر 

عاار  اً ، و ىاام ي أح اماا353و 334عااا دارساا  أعماااا الض ااف رااد ا اارأ ، مااا ق  اا  ا اااو ني 
    (89)اال ت ا  ال وجي

وكرر  نةس اللت   اإلعرا  عا قلق ا ب ين الدع  اادوو الذي قدمي اجلس ا علاى  -53
   (9٠)للمرأ     ا   ما   م احل وم  

وحثا اللت   ال ةريا على رمان ح وا الةت ا  وال سات ما راةايا الض اف، مباا ا  -54
 ال ةااريا وأو ااا  (9١)مل، علااى ااياا   ضالاا  وراامان مالحقاا  او ااا  ومضاااق ت   لااك الض ااف ا  اا  

   (9٢)وااي  ووع  مساعد  ما يل   ما وعلى القانون   ا ساعد  على الىةايا ح وا بىمان

 (93)األطفال -٢ 
ال اااور ا  ٢3الحااظ الةريااح القطااري أن الساالطا  اساات د     ا رسااو  ا ل ااي رقاا   -55
( ١5 ضاااادلا نطاااااق حاااااال   ضاااارل ا حاااادا  لالعاااارا  )ا طةاااااا وون سااااا ، ٢٠١3عااااا  

ل  ااام  ا  اااارك  ا م ااااهر  أو مسااام  أو عماااع أو اعت اااا  س اساااي    جانااا  دارسااا  القماااار 
للمرسو ، يُضاق  باحل س وال رام  أو بإحد  ها ني الضقوبتني والدا اً والدعار  وما     لك  وو ق
ب ااين حقااوق الطةاا  اً ، قانوناا٢٠١٢وقااد أ اادر ا لااك، ا عااا    (94)احلااد  ا ضاارل لالعاارا 

   (95)طةالً  ٢8، ٢٠١4ل ا االنت اكا  ال   اا  ر    ا حح ا طةاا     احُتت ، ا عا  

 (96)ملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا المهاجرون والالجئون و  -٣ 
اايا   ضالا  وم اع الضمااا طل ا و   يربات م  م  الضم  الدول   ما احل وما  رامان  -56

 ساي أوا  ااجريا ماا التضارل للتم  ا  بسا   الضارق أو اوا س أو اللاون أو الاديا أو الارأي الس ا
   (9٧)جراتا  وس   االنت ا  ا  اس  ، ورمان استةاوا  ما اإلا    القومي أو االجتماعي

أو مااااا اً م اااااجر  ٧٢9 35٧ وقاااادر الةريااااح القطااااري الضاااادو اإلاااااامل للم اااااجريا وااااوامل -5٧
   (98)ا ا ات  ٢٧.8س   ال سات    ا ا ا ات  ما الس ان،      ن 54.٧ نس تي
 يااو ر ي ام  الضمااا ا  ااجريا ل  اي ال 36/٢٠١٢والحاظ الةرياح القطاري أن القاانون رقاا   -58

وأعربا اللت   ا ض    بالقىات على التم    رد ا ارأ  عاا   (99)احلماي  للضماا ا   ل ني ا  اجريا
 قلق ااا ب ااين ال طاااق اااادوو لتط  ااح القااانون، بااال  ر    كثاار  حاااال  الض ااف واالعتاادات واالساات الا
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الا  ضررا  اا الضاامال  ا  ااجرا ، ومض م اا عاامال  م  ل اا   ووعاا ال ةاريا     ض يا  
    (١٠٠)جرا ااي  القانون للضامال  ا  ا

( الرامااي      ااالح ن ااا  ٢٠٠9)٧9باعتماااو ال ةااريا ا رسااو  رقاا   وأ اااو  اللت اا  -59
ال ةالاا ، ل   ااا أعربااا عااا قلق ااا  ن ال ااروط الااا حياادوها أربااا  الضماا  ا عقااوو الضماا  مااا 

   (١٠١) يطا أن  قول ال رل ما هذا ا رسو 
ج اني باين ال ةاريا ال متلاك   اريضا   ل ا  وأ او  مةور   ا ما  ا تةاد  ل اؤون الال -6٠

والح ااا أن عااد   ض ااني  وار  وط  اا   ضاواا   ااؤون الالج ااني وملتمسااي   (١٠٢)ب ااين الالج ااني
اللتاااوت أرباااك ا  ااايا  الاااذيا يلتمساااون احلمايااا  وأعااااق عمااا  ا   ماااا  الدول ااا   وأو اااا 

   عمل اا  فديااد ا  ااايا  ا ةوراا   بإن ااات ه  ااا  مااا هااذا الق  ااا  واياا  وزار  الدايل اا  لتسااا 
ااتاجني للةماي  وبالتامل، اايت  ، واعتماو   ريع وط  ب ين الالج اني ماا أجا  وراع  طاار 

   (١٠3)أ ى  حلقوق وواج ا  الالج ني وملتمسي اللتوت، مبا ا  لك احلح ا التماس اللتوت

 (١٠4)نديمو الجنسية -٤ 
 ١ ٠٠٠  ااام  قااااديرا  مةورااا   ا ماااا  ا تةاااد  ل ااااؤون الالج اااني    وجااااوو حااااوامل  -6١

    سااقاط ج ساا ت       أ اا د عااد  اً  ااي  عاادمي او ساا   ا ال ةااريا، ويضاا    لااك أساساا
ةورااا   واااري  ني، ماااا ال ااا ض  والسااا  ، عااادسي او سااا   علاااى  مااار أساااقاط ج سااا ت    وأو اااا ا 

  (١٠5)،  واتمتي مع ا ضايم الدول ا ١963ا قانون او س   لضا  ) ( م١٠ال ةريا بتضدي  ا او  
وأعر   ريح ما اصربات عا قلقي ب ين دارس  السلطا  مىايقا  م  ت   راد ال ا ض ، الاذيا 

والح اااوا أن السااالطا   لتاااي    اساااتيدا  قاااانون او سااا     (١٠6)ُجاااركو كثااام مااا    ماااا ج سااا تي
اا اإلرهاب ا  إلساقاط او سا    وحثاوا احل وما  علاى التةااور ماع وقانون اايا  اجتماع ماا ا عما

و كار الةرياح القطاري أن   (١٠٧)ا ع ا طرا  ا ض    ما أج  م ع ن و  ال  اع والض ف باال واع
، أساااقطا ٢٠١٢وم اااذ عاااا    (١٠8)للتيوياااف واالعتاااداتاً ال عماااات الااادي  ني ال ااا ض   ضرراااوا مااارار 
 ي ااا   وي  ااا  ومااادا ع عاااا حقاااوق اإلنساااان ونا ااا   ٢5٠السااالطا  او سااا   عاااا أكثااار ماااا 

 3١، أعل ااا الساالطا  ال ةري  اا   سااقاط ج ساا   ٢٠١٢  ااريا الثاااق/نو مرب  6س اسااي  وا 
ن )أعىاات ا الرب اان ورجااا وياا ون اطات س اسا ون(  و كار  وزار  الدايل ا  ا ب اطاا أاً نا ط

، أويا   ضادي  علاى ٢٠١4    وا عاا  ) ( ما قانون او سا١٠اإلجراتا   تما ى مع ا او  
القانون ت   لوزير الدايل    سقاط او س  ، مبوا ق  ما جملس الوزرات، عما "يتس   ا اإلررار 

، ُجاركو ٢٠١4ي اقال واج  الوالت للوطا"  وا أيلوا/س تمرب اً بيما الدول " أو "يت ر    ر 
 ، أعل اا وزار  الدايل اا ٢٠١5 اا اط/ رباير   ساض  أ اراو مااا ج سا ت   مبوجا  أماار ماا اا ما   وا

اإلرهاا  لقاانون م ا ةا  اً ُجركووا ماا ج سا ت   و قا 56ب      اً،وري   ٧٢ سقاط او س   عا 
 (  وباإلرااا       سااقاط او ساا  ،  اارعا الساالطا ٢٠١4 لضااا  68)ا رسااو  رقاا  اً ا ضاادا حااديث

م ااذ  ال ةري  ا  ا  رح ا  ا  ايا  الاذيا ُجاركووا ماا ج ساا ت    ورحا  أكثار ماا مخسا  أ ايا 
   (١٠9)، وهو  دبم س   مضانا     و سره ٢٠١4أواير 
  تساااو  ال ا ارأ   ن قلق اا عاا ا ارأ  راد التم  ا  علاى بالقىاات ا ض  ا  اللت ا  وأعرباا -6٢
 ا ماا  ومةوراا   القطااري الةريااح مااا كاا  وأ اااو  (١١٠)او ساا   ا احلااح ا اعن، حاان الرجاا  مااع

 ضتماااد، م اااذ  قااادمي  و ااا ا  ب اااين هاااذا ا وراااوع    ال ةاااريا، باااين الالج اااني ل اااؤون ا تةاااد 
اوولاا  الثان اا  مااا االسااتضرال الاادوري ال ااام ، أي م ااروع قااانون لتضاادي  قااانون او ساا    يااالا
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  (١١١) وجا  ماا  ام ال ةاري  ماا ما د ج سا ت ا  طةا االتم ني ا رأ  ال ةري  ا  ا ت ١963لضا  
 ب ااد أن القااانون ت اا  لاا   ماا د ج ساا ت ا  طةا ااا ا ظاارو  مض  اا ، أي   ا كااان ا   جم ااوالً 

عدمي او س    ل ا ا رأ  ال   اا  م قاور  على م د ج س ت ا  طةا ا على قد  ا ساوا  مع  أو
والح اااا   (١١٢)ةورااا   ال ةاااريا علاااى  ضااادي  هاااذا القاااانونالرجااا   و اااتع الةرياااح القطاااري وا 

اللت   ا ض    بالقىات على التم    رد ا رأ  ب ت و ام  اعتمااو م ااريع التضاديال  علاى القاانون 
مباااا د أطةاااااا ا اااارأ  اً وأعرباااا عااااا قلق ااااا بوجااااي يااااا   ن هااااذه التضااااديال  لااااا  ساااامد  لقات اااا

 ، باا  هااي  قىااي  قاا  بتاادويا القااانون احلااامل  وحثااا ال ةري  اا  ا ت وجاا  مااا أج ااا ج ساا   ا 
ى ا اع ال ةريا على التضت   باعتماو  ضديال  القانون  واتمتي بال اما  ماع ا ةاق ا  القىاات علا

الااذي قىااى مباا د  ٢٠١١ورح ااا اللت اا  با رسااو  ا ل ااي لضااا    (١١3)أ اا اا التم  اا  رااد ا اارأ 
 ٢٠١4القرار احل ومي ال اور ا كانون الثاق/ي اير وب طةالً  335او س   ال ةري     كثر ما 

 و كااار  (١١4)مبااا د او سااا   ال ةري  ااا   طةااااا وري  اااا  مت وجاااا  بيجانااا  ره ااااً ب اااروط مض  ااا 
 عاا اللت ا  وأعرباا  (١١5)ا طةااا هاؤالت ايت اار مضاايم عاا ال ثام يُضارف  ال أني القطري الةريح
 ال ةري  اااا  ا م اااا  أطةااااا فاااوا  م ان ااا   لاااك ا مباااا او سااا  ، عااادسي وراااع ب اااين قلق اااا

   (١١6)او س   عدسي أ يا     أجان  ما ا ت وجا 
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