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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و  الدورة
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

 نيجريايجتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مع  مراععاد روريع   ،16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

جتميععع ل للمضلومعععار العععواررد ه تقعععارير هي عععار ا ضاهعععدار  االسعععتضرال العععدوري الشعععامير والتقريعععر
واإلجععراتار اصا عع  و مهععا مععن و اععح ا معع  ا تةععدد  ار ال ععل ، وهععو مقععد   ه  عع ي مععوج  

 ابحلد ا ق ى لضدر ال لماررداً تقي

والتعاااون ماع االيااات وا يلاات الدوليااة حلقااوق  الدولياةنطااق االلتاامااات  -اثنياا  
 (2)(1)اإلنسان

أو عععل الل اععع  ا ضايععع  قمايععع  حقعععوق جيععع  الضمعععا  ا  عععاجرين وأفعععرار ، 2017 ععععا ه  -2
أسععره   ن تا ععر ني ععمت ه الت ععديح علعععى الربوتويععو  االملتيععاري ا و  ا لةععح ابلض ععد العععدو  
اصععااب ابحلقععوق ا دنيعع  والسياسععي  والربوتويععو  االملتيععاري الثععاين ا لةععح ابلض ععد الععدو  اصععااب 

، والربوتويعععو  االملتيعععاري إىل إلغعععات عقوبععع  اإلععععدا  ي عععدفان لعععذينال ،قعععوق ا دنيععع  والسياسعععي ابحل
ر ااالنضععما  إلي عع وأ ،ا لةععح ابلض ععد الععدو  اصععااب ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع 

 ر(3)القيا  بذلك و  ضل الل ا  ا ضاي  ابلقضات على التميي  ضد ا رأد ني مت على
  ق ني ععمت علعى اتياقيعع  الضمععالضمعا  ا  ععاجرين  ن ت عد   ا ضايعع  اب ل اع اليمعا أو ععل  -3

 2011، الضمععععععا  ا اعععععع لين ( واتياقيعععععع 143)رقعععععع   1975، ا  ععععععاجرين )ا ح ععععععا  الت ميليعععععع (
 ر(4)ا م  الضمي الدولي   (181)رق   1997اصا  ،  االستخدا  واتياقي  وياالر( 189 )رق 
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ه  علي مععععا ا ا ععععواباإلعالنععععن  ن تا ععععر ني ععععمت ه إ ععععدار     اهتععععاالل اعععع أو ععععلو  -4
بشأن  من االتياقي  الدولي  حلماي  حقوق جي  الضما  ا  اجرين وأفرار أسره  77و 76ا ارتن 

معععن العععدو  ا اعععرا  وا فعععرار  العععواررد ابملت عععااب الل اععع  ه تلقعععا ورراسععع  ال ال عععاراالعععع ا  
 ر(5)قوق ا قررد مبوجب االتياقي نت ايار احلابيتضلح  فيما
،  يعر فريعح ا مع  ا تةعدد ر  ار ال عل  معن االسعتضرال السعابحوابإل ارد إىل التو يا -5

ب عععر  الا عععر ععععن الل اععع  ا ضايععع   مضاهعععدارالقطعععري أن ني عععمت   تقعععد  تقعععارير إىل أي هي عععار 
لضمعا  ا  ععاجرين ا ضايع  اب ل اع ال، استضرضعل 2017ه عععا  و ابلقضعات علعى التمييع  ضعد ا عرأدر 

 أناليريعح القطعري اعتعرب و وبدون مشاري  وفد ح ومار بدون وجور تقرير عا ا  ه ني متاحلال  
 ر(6)التو يار نُيذر بش ي ج اا

،  يعر فريعح ا مع  ا تةعدد ر  ار ال عل  معن االسعتضرال السعابحوابإل ارد إىل التو يا -6
امعع  إىل ا  ليععن بععوالتر ه إاععار اإلجععراتار اصا عع  القطععري أن ني ععمت قععد وج ععل رعععود را

 ر(7)رذني  التو يار  أناليريح القطري  واعتربواستضافل أربض  ما   ماذ االستضرال السابحر 

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

الع   لاي عمت االحتاريع  أن ال ايع الل ا  ا ضايع  ابلقضعات علعى التمييع  ضعد ا عرأد  لالح  -7
ومسععتوو الععوالتر وا سععتوو علععى ا سععتوو الععوا  للة عع  أنشععأر ن امععاً مععن سالسعع  مسععتوتر 

 ر(9)القانوين الوا  ، ال ت ا  تش ي حتدتر إلرماج االتياقي  ه الا ا احمللا
،  يعر فريعح ا مع  ا تةعدد ر  ار ال عل  معن االسعتضرال السعابحوابإل ارد إىل التو يا -8

مار قانون مااهض  التضذيب نيذر بضض الت اماهتا مبوجب ا ضاهدار ابعتقد القطري أن ني مت 
قعععانون إنيعععا  و  ،(2017)ورععععايت    الااريععع اإل ععاابر ضعععةات  ععععالج، وقععانون إل اميععع  (2017)

ععععار اب  ععععخااب  وإرارد قععععانون  ،(2015اجلااايعععع  ) ( وقععععانون إرارد الضدالعععع 2015))ح ععععر( االجت 
ذر التو ععيار نُعي عع أناليريععح القطعري  اعتعربو (ر 2015وقعانون )ح ععر( الضاع  ضععد ا  ععخااب )

 ر(10)بش ي ج اا
أنعع  يريععح القطععري ال،  يععر ر  ار ال ععل  مععن االسععتضرال السععابحوابإل ععارد إىل التو ععيا -9

اجلااايععع  الدوليععع  ه إرراج أح عععا  ن عععا  رومعععا ا ساسعععا للمة مععع  ني عععمت  ال يععع ا  يتضعععن علعععى
 ر(11)ذن ام ا القانوين احمللار واعترب أن التو يار   تاي  

قعععح يعععي إنسعععان ه التمتععع   علعععى  يعععون قعععررون اصا عععون ا ضا يعععر ا، 2016وه ععععا   -10
 ا عوار سعتغال  ا ايعا  هاب، و بيع  ا ايعا ومبسعأل  معن ال عة  ال دنيع  والضقليع ، مم عن  مستوو

اي ععمت ليا غعا   ، أنععاوعواق  ع ا ع ا  الععرق ا ضا عرد، مبععا ه  لعك أسعع اه غععات، و ه الاإلابحيع  و 
وإنيا مهعععا ه  اعتمعععار قعععانون حقعععوق الطيعععي وقعععانون )ح عععر( الضاععع  ضعععد ا  عععخااب أن ت يعععي

 ر(12)الوالتر ال    تيضي  لك بضد
أنععع  يلععع   ايعععا  م يعععد معععن التعععدابم التشعععريضي   الل اععع  ا ضايععع  ابلضمعععا  ا  عععاجرين رو يعععر  -11

واإلراريعع   واتمعع  القععوانن وا مارسععار احملليعع  بشعع ي يامععي معع  أح ععا  االتياقيعع  الدوليعع  حلمايعع  
ععععن قلق عععا  ن قعععانون ا  عععرد الل اععع  حقعععوق جيععع  الضمعععا  ا  عععاجرين وأفعععرار أسعععره ر وأعربعععل 
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" مضرضعن  عم  عرعين فرار "يم عاجرينلت اي  ا  أبقى على أسس فضياض  قد 2015 لضا 
 ر(13) حيل  لأو  استق ا  لرفض 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (14)املساواة و دم التمييا -1 

أن ح عر التمييع  ه معن أعربل الل ا  ا ضاي  ابلقضات على التميي  ضد ا عرأد ععن القلعح  -12
معععن اتياقيععع   1مععع  ا عععارد اً معععن الدسعععتور ال يشعععتمي علعععى تضريععع   عععامي للتمييععع   شعععي 42ا عععارد 

القضععات علععى جيعع  أ عع ا  التمييعع  ضععد ا ععرأدر ورعععل ني ععمت إىل اعتمععار تضريعع   ععامي للتمييعع  
 ر(15)أهدا  التامي  ا ستدام  ا ادرج  ضمن 1-5 والغاي  م  تلك ا ارداً د  شيضد ا رأ

اجلاريعع  االسععتضرال الدسععتوري عمليعع  وأو ععل الل اعع  يععذلك  ن ت يععي ني ععمت تاععاو   -13
العع  تععوفر ررجععار متياوتعع   الضرفيعع  واإلسععالمي الا اميعع  و  حععوا  الشخ ععي قععوانن ا  قابليعع  تط يععح
أو تضديي جي  القوانن التميي يع  ه إلغات اسات واليتيارر وأو ل يذلك ابإلسراع من احلماي  لل

ال عمععات الععدياين ه عمليعع  مضاجلعع  قضععات  وإ ععرا العع  حععدرهتا جلاعع  إ ععالني القععوانن الاي ميعع  
"اإلميعان معن االستيارد من عدد م اررار متخعذد حتعل  عضار  ، من أجيناإلميان وحقوق اإلنسا

 ر(16)ني مت احلقوق"، وحتديد أرضي  مش ي  بن جي  ا رتن هأجي 
فريععععح ا معععع   الحعععع وابإل ععععارد إىل التو ععععيار  ار ال ععععل  مععععن االسععععتضرال السععععابح،  -14

مشعععروع قعععانون  ،2016، ه آ ار/معععار  رفعععضقعععد جملعععس الشعععيوم الثعععامن ن ا تةعععدد القطعععري أ
ه نسعععخ  ماقةععع  معععن مشعععروع اً الا عععر حاليعععوأنععع   عععري  ،ا سعععاواد بعععن اجلاسعععن وت عععاف  اليعععراب

 ر(17)جار   القانونر واعترب اليريح القطري أن تاييذ تلك التو يار

وابلععععرق إىل أن بيعععع  ا ايععععا  سععععأل  ا قععععررون اصا ععععون ا ضايععععون ابل ععععة  ومبوإ  أ ععععار  -15
ماععذ  التشععريضاجععدو  ا عمعا  قععد أُررج ه  مشعروع قععانون ا سععاواد بعن اجلاسععن وت ععاف  اليعراب

وضععععمان تاييعععععذه اليضعععععا  علعععععى جيععععع  مسعععععتوتر  هراعتمعععععابني عععععمت  واأو ععععع ، فقعععععد2011عععععا  
 ر(18)احل وم 

 ععد  جيعع  التععدابم الال معع    ن تتخععذ ني ععمت الل اعع  ا ضايعع  ابلضمععا  ا  ععاجرينوأو ععل  -16
 ،الضا ععري الضمععا  ا  ععاجرين ابلضععماعر ا تضلقعع  ابص و ععي  وحريعع  التاقععي واحلمايعع  مععن التمييعع 

ضد الرجعا  ا جانعب فيمعا يتضلعح ابيتسعا  ترر ه تشريضاهتا للتميي  جي  ا ح ا  ال  وإللغات 
ني ععمت ح ععر التمييعع  ا  ا ععر و ععم ا  ا ععر علععى جيعع  ا سععس تععدرج اجلاسععي ر يمععا أو ععل  ن 

( 1)1)ا ععار ن   ععاجرين وأفععرار أسععره الععواررد ه االتياقيعع  الدوليعع  حلمايعع  حقععوق جيعع  الضمععا  ا 
الال مععع  والسياسععاتي   يعع  التععدابم التشعععريضي جو ن تتخعععذ ( ه مشععروع قععانون مضعععايم الضمععي، 7و

، أ  ال الو اععح الال معع  سععوات أيععانوا نملععونلضععمان  تعع  جيعع  الضمععا  ا  ععاجرين وأفععرار أسععره ، 
 ر(19)   ها ه االتياقي ، ابحلقوق ا ضاضضن لواليت ا، رون  يي اصضا ني مت أو راملي أرا
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 (20)التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 مضاجلع  مسعااي  عب  بقضات ا قليار أنع  ا ضاي  اصا  دا قرر  ر ير ، 2014ه عا   -17
، مبعععا ه  لعععك ا اععام ه ماطقععع  الشعععما  والوسععع  ، وأتسعععم تغعععمر ا عععوارر الط يضيععع  واسعععتغال اتععواف
احل ومعع  علععى   اصا عع دعلععى  ععو مالاعع ر وحثععل ا قععرر وا يععاه،  ت ععةر واجليععا  ونقععا الغععذاتال

م ا اعام   افةع  ااث ر الضعارد لتغع على مستوو ال لد والعوالتريطي  وتاييذ سياسار ماسق  
ا راضعا  سعاليب حيعاد  معن اسعتغال ا ختليع   احملليع  اجملتمضعارتم عن وتقدمي حلو  مستدام  ل

 ر(21) ي عيش متاافس وس
  أضعرار بي يع تسع  ل ه الايطيع االنسع اابر  الضديد معن أن وأ ارر ا قررد اصا   إىل -18

تلععوا ا يععاه وال بعع  وتععدمم سعع ي عععيش الضديععد مععن  أرو إىل، ممععا ابلغعع  اصطععورد عععرب رلتععا الاي ععر
السععلطار علععى ايععا  تععدابم فضالعع   سععاعدد اجملتمضععار  ا قععررد اصا عع  ر وحثععلاحملليعع  اجملتمضععار

مليعععارار سععع ي إل حععع  ، وتض يععع  الوسعععااي  الرعايععع  ال عععةي  ومرافعععح التضلعععي ، وتعععوفماحملتاجععع احملليععع  
 ر(22)الضيش ال ديل 

عتمععار اسعع اتي ي  انتقاليعع  ه اب الل اعع  ا ضايعع  ابلقضععات علععى التمييعع  ضععد ا ععرأدورح ععل  -19
 ن  ل الل اعع ميعع  ا سععتدام ر وأو عع هععدا  اإلئاايعع  لةلييعع  إىل أهععدا  التامععن ا 2015عععا  

تست شعععع  ني ععععمت فععععراب االسععععتثمار وفععععراب الضمععععي للاسععععات مععععن ملععععال  االسععععتثمار ه الطاقعععع  
 5ا ت درد م  م افة  ااث ر الضارد لتغم ا اام ه سعياق ج ورهعا الراميع  إىل تاييعذ ا هعدا  

 ر(23)ي  ا ستدام من أهدا  التام 13و 7و

 (24)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

عتمعععععار قعععععوانن ني عععععمت اب ميوضعععععي  ا مععععع  ا تةعععععدد السعععععامي  حلقعععععوق اإلنسعععععانأو عععععل  -20
لضمان االمتثا  للمضايم  أو ابستضرال القوانن والسياسار احلالي   افة  اإلرها  وسياسار 

 دأياإلنسعاين، وال سعيما م ع العدو  إلنسعان والقعانونا، مبا ه  لك القانون الدو  حلقعوق الدولي 
 ر(25)الشرعي  والتااسب

تقعارير أوليع  ععن انت ايععار  ا مع  ا تةعدد السعامي  حلقعوق اإلنسعان ميوضعي  تلقعل وقعد -21
  ت عععا ملعععال  اإلنسعععاين يُععع ع  أن بضعععض القعععوار احل وميععع  ارت العععدو  حلقعععوق اإلنسعععان والقعععانون
واعتقعا  قتي ملارج نطاق القضات واملتيات قسري  مبا ه  لك عمليارعمليار م افة  التمرر، 

تععوفم احلمايع  ال افيع  للاععا  حعاالر ععد  اً وقعد ُوس قعل أيضععمضاملعع ر  إسعاتدو  تضسعيينواحت عا  
جعرات حتقيقعار عاجلع  و عامل  ني عمت إميوضعي  ا مع  ا تةعدد جاعع  بويعو حعرا ر وأو عل  من

ضعععمان ا سعععاتل  ععععن جيععع  انت ايعععار القعععانون العععدو  حلقعععوق ، و لعععك االرععععاتارومسعععتقل  ه ت
 ر(26)أو رت   مرت ب اجلرمي  وظيي  الا ر عنب ر  ، اإلنساين الدو  إلنسان والقانونا

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (27)احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي -1 

ابإل ععارد إىل التو ععيار  ار ال ععل  مععن االسععتضرال السععابح،  يععر فريععح ا معع  ا تةععدد  -22
 وأ ععار اليريععح إىل اسععتمرار  تعع ر إىل أي كايمععارر  فإهنععا ،عععدد حتقيقععارفععت   أنعع  ر عع القطععري 
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واسععتخدا  ميععر   ،واملتيعات قسععري ،ملععارج نطععاق القضععاتبضمليععار إععدا  متضلقعع  ورور ارععاتار 
 ر(28)ذر ج اياً للقود من جانب ا ج  د ا ماي ر واعترب اليريح القطري أن هذه التو يار نُعي  

فريعح ا مع  ا تةعدد   يعرابإل ارد إىل التو يار  ار ال عل  معن االسعتضرال السعابح، و  -23
والتر وأن العع وا العع علععى ا سععتوو ال يط ععح 2017التضععذيب لضععا  مااهضعع  قععانون أن  القطععري
القواععد وا ن مع  اصا ع   وأضا  اليريعح  نر إنيا ه ر تشريضار ت ميلي  لضمانعتمااب مطالَ  

 ر(29)ر واعترب اليريح القطري أن هذه التو يار نُيذر ج اياً   ُتَ غ بضد بتاييذ القانون
   قتعي ا عدنين وتشعوي  تضمعدرقد إن جاع  بويو حرا  ميوضي  ا م  ا تةدد وقالل  -24

ه جيععع  أ عععات واليععع  بورنعععو وأجععع ات معععن واليععع  أرامعععاوا ويعععو ر وأ عععارر   عععات ا ه معععار ملعععال 
معن ق عي تقارير موسوق  إىل أن قوار ا من   تاتشر ه ععدد حعاالر تضعرل في عا ا عدنيون   عو  

أرو ععد  قعدرد قععوار ا معن علعى ملايع  ا عدنين مععن ه معار بويعو حعرا  وتععدهور بويعو حعرا ر و 
، وي عدو "اليق  ا م  إىل ظ ور جاعار كلي  للدفاع عن الايس تُضر  ابس  "جاعار  الوض 

أو عل ا يوضععي   ن تتخععذ ني عمت ملطععوار فوريعع  و أهنعا تضمععي مبوافقع  ضععماي  مععن قعوار ا مععنر 
، لععك ه سععياق عمليععار م افةعع  التمععرر، مبععا ه  نطاق ععا لتض يع  التععدابم حلمايعع  ا ععدنين وتوسععي 

، واعتمار اس اتي ي   امل    افةع  التطعر  ه هذه الضمليار اليق  ووق  استخدا  جاعار 
 ر(30)الضاي 

بويععو  أنشععط  جاععع   ا اععااح ا تضععررد مععنالشعع ان هأن  ميععارهاً ييععدأتيوضععي  وتلقععل ا  -25
قعا  عرضع  لالعتأيضعاً  هع  ، بعيةسعبف تلك اجلماع  مضرضن صطر است داف   منليسوا  حرا 

   ه أهنعع  ، إ ا ا ععتُ  ا دنيعع اليق عع مععن ق ععي اجلععيش أو الشععرا  أو جاعععار واالحت ععا  التضسععيين 
 ر(31)بويو حرا  ه جاع  أعضات
، أران ا معععععن الضععععا  بشعععععدد ا  مععععار علعععععى ا ععععدار  وا ستشعععععييار 2017وه عععععا   -26

 اصعععععدمار ومرافعععععح ه جمعععععا  الضمعععععي اإلنسعععععاين اجل عععععار الياعلععععع و  ابحلمايععععع ا شعععععمولن  وا فعععععرار
اإلنسععععاني ر ورعععععا جيعععع  ا اععععرا  إىل احعععع ا  الطععععاب  ا ععععدين للمععععدار  وا ستشععععييار والسععععماني 

 ر(32)رون عوااحبش ي آمن و إىل الس ان ا تضررين  ابلو و  لل  ار الياعل  اإلنساني 
اإلنسعععاين العععدو  القعععانون ب وحعععا  ا معععن الضعععا  ني عععمت علعععى التقيعععد ابلت اماهتعععا مبوجععع -27
وضعمان ملايع  ا عدنين ملعال  الاع اع والقعانون العدو  لالج عن،  ،قعوق اإلنسعانحل الدو  قانونالو 

 ر(33)ا سل 
وابلرق  ن جاع  بويو  ،ا ايا ومبسأل  بي   ،قررون اصا ون ا ضايون ابل ة ا  وأفار -28

  ى نطععاق واسعع  ي عع ت مععن اسعع اتي يعلعع املتطععا  اليتيععار واليتيععان عمليععار اسععتخدملحععرا  
 ر(34)ال  تات   ا لتمررا

وأ ار ا من الضا  إىل الضديعد معن حعاالر املتطعا  أايعا  نيعذهتا جاعع  بويعو حعرا ،  -29
وتشععمي الععدواف  ا ضلاعع  ر 2014وما ععا عمليعع  املتطععا  مععن مدرسعع  ه  ععي و  ه نيسععان/أبريي 

  فرارهععا احت ععا  أقععار علععى إسععر  االنتقععا  مععن احل ومعع  هععذه االملتطععا  ه حععاالرلل ماععع  
خد  االملتطععععا    عععر ر يمعععا اسعععتُ ئععع    اردار  االلتةعععاق مبعععومضاق ععع  تالميعععذ ا عععدار  علعععى 
بويعععو حعععرا  ا ايعععا  ا ختطيعععن يعععدروع  ل جاعععع واسعععتخدم ،يوسعععيل  لت ايعععد ا ايعععا  ابلقعععود

، معن أُنقعذوامنر ووفقاً لرواتر معن هربعوا أو بشري  أساات الضمليار الضس ري  ال   ات ا قوار ا 
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 ،والضمعععي اجلعععربي ،واإليعععذات اجلسعععدي والايسعععا ،والععع واج القسعععري ،تضعععرل ا ايعععا  لال ت عععا 
 ر(35)، مبا ه  لك ا  مار االنتةاري الضمليار تاييذ ه ن، واسُتغلواالديواإليراه على تغيم 

ضعععد ا عععرأد  ن ت ثععع  ني عععمت ج ورهعععا  وأو عععل الل اععع  ا ضايععع  ابلقضعععات علعععى التمييععع  -30
إلنقعععا  جيععع  الاسعععات واليتيعععار العععالو املعععتطي ن متمعععررو بويعععو حعععرا ، وضعععمان إععععارد أتهعععيل ن 
وإرمعععععاج ن ه اجملتمععععع ، وتعععععوفم ملعععععدمار إععععععارد التأهيعععععي الايسعععععا واالجتمعععععاعا و مهعععععا  عععععن 

 ر(36)و سرهن
يعر فريعح ا مع  ا تةعدد لسعابح،   وابإل ارد إىل التو يار  ار ال عل  معن االسعتضرال ا -31

تتسعععععع   وأوضععععع  أن السععععع ون قاسععععععي  وم عععععدرد للةيعععععادرال تععععع ا  ن ظعععععرو  السععععع ن القطعععععري أ
ر واعتععرب اليريععح القطععري أن وا يععاه بشعع ي يععا  الرعايعع  الط يعع  والغععذات وال تتععوفر في ععااباليت عا  

 ر(37)التو ي    تايذ

 (38)العقابا وسيادة القانونإقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من  -2 
ار إ ععالح ،  يععر فريععح ا معع  ا تةععدد القطععري أنابإل ععارد إىل التو ععيار  ار ال ععل  -32

العذي عع   سعرع   ن قعانون إرارد الضدالع  اجلااايع ن عا  الضدالع  اجلااايع  معن ملعال  سع أُرمللل علعى
تشعريضار فعإن  ،حتاري اال ه ا  سساروعلى الر   من وجو  تط يح هذا القانون  إقام  الضد ر

( 2017)بشععأن الضدالعع   مععدر السياسعع  الواايعع واليعع ر وقععد اعتُ  13 هسععوو   تُضتمععد  تاييععذال
 ر(39)جار   لتوجي  عملي  اإل الني القضااار واعترب اليريح القطري أن تاييذ تلك التو يار

إىل وجعععور  وابلعععرق ،ا ايعععا ومبسعععأل  بيععع   ،ا قعععررون اصا عععون ا ضايعععون ابل عععة وأ عععار  -33
التمعررر حريع  رت عب ه سعياق ف ود ي مد ه الررور احلالي  معن حيعا ا سعاتل  ععن اجلعراا  الع  تُ 

، اسا والضا  القاا  على نعوع اجلعاسالضا  اجل ضةات ، مبا ه  لكضةات التمررو و   ويضد  
شي  الو   اإلبالغ مل االمتااع عن، مبا ه  لك     مضدو   س ا  عديددإىل س ي االنت ا  

بويعو جاعع  والا ذ واالنتقا ر وأو ى ا قررون اصا ون ني مت ابلتةقيح ه اجلراا  الع  ارت  ت عا 
 وتعوفم، ن الضقعا م افةع  اإلفعالر مع من أجي ت  ومضاق عا ا ، ومقاضاد جي  ا س ولن حرا 

 ر(40) ين من الضالاسات وا ايا  ا تضرر ياادد املدمار ملاي  الش ور والضةات ل
ا سععاتل  واإلفععالر عععد    ناً علمععبقضععات ا قليععار   ا ضايعع  اصا عع دا قععرر وإ  أحااععل  -34

، رايسعععي  ه ن عععا  الضدالععع  اجلااايععع معععن الضيعععو  ال معععامعععراراً وت عععراراً علعععى أهن قعععد  ُيعععرامعععن الضقعععا  
 ر(41)مالحق  اجلااد ا  عومن وكاس ت   على جراام   ىل ضروردإ أ ارر

فريععح ا معع  ا تةععدد  يععر  وابإل ععارد إىل التو ععي   ار ال ععل  مععن االسععتضرال السععابح، -35
أن جملعععس ا سعععاعدد القانونيعععع    يعععتم ن معععن تعععوفم  ثيععععي قعععانوين جمعععاين  ول عععك الععععذين  القطعععري

ه التمويععي وا ععوظينر واعتععرب اليريععح القطععري أن التو ععي    الععاقا نتععاجون إليعع  بسعع ب أوجعع  
ال تعع ا  الل اعع  ا ضايعع  ابلقضععات علععى التمييعع  ضععد ا ععرأد تشععضر ابلقلععح إ ات التقععارير العع  و  ر(42)تايععذ

مععععا يضوقعععع  عععععد  ييايعععع  ل  ععععار ا ي انيعععع  للمسععععاعدد  يثععععماً   تييععععد  ن و ععععو  ا ععععرأد إىل الضدالعععع 
 ر(43)والقوالب الامطي  راملي اجل ا  القضااا ،واليسار ا  عو  ،القانوني 
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 (44)األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلرايت  -3 
 ار ال ععل  مععن االسععتضرال السععابح،  يععر فريععح ا معع  ا تةععدد التو ععيار ابإل ععارد إىل  -36

تض ي  احلوار بن ا رتن معن ملعال  تيسعم التوا عي تدع  ا  اررار الرامي  إىل  القطري أن ني مت
نتي ععً  للا اعععار القاامعع   منر ومعع   لععك، فقععد تضرضععل ا  ععاررار لضععغو بعن ا سععيةين وا سععل
راللع  ابتل تاطوي علعى   وارر، فقده ال اهر  ار  ل  ابال ، ل ن يانل  بن ا  ارعن والرعاد

 ر(45)قيد التاييذتلك التو يار  أن اليريح القطري ورأور إساي  رياي  أو
ن التشعع م جرميعع  ه أ لل بيعع  والضلعع  والثقافعع  )اليونسعع و(ما معع  ا معع  ا تةععدد و يععرر  -37

رماج ا وار ا تضلق  ب  ه وإهنات جترمي التش م إب علي ا ابلس نر وأو ل ني مت يضاقَ ني مت 
 ر(46)ن ا دين وفقاً للمضايم الدولي القانو 
مبا ه التدابم الال م ، ابلضما  ا  اجرين  ن تتخذ ني مت جي  الل ا  ا ضاي   وأو ل -38

العععذين هععع  ه  ه  لعععك نجيععع  الضمعععا  ا  عععاجرين، مبععع تععع  لضعععمان  ،  لعععك التضعععديالر التشعععريضي
، الضماليع  ي  واالنضما  قري  إىل الاقعاابرحلح ه ا شاري  ه ا نشط  الاقابابوض   م ن اما، 

 ر(47)الضما  ا  اجرين وأفرار أسره من االتياقي  الدولي  حلماي  حقوق جي   26وفقاً للمارد 
عععن قلق ععا  نعع  علععى الععر   مععن الععدور وأعربععل ا قععررد اصا عع  ا ضايعع  بقضععات ا قليععار  -39
، فإهنععا م ععاررار اجملتمعع  ا ععدينإاععار الععذي تقععو  بعع  ا ععرأد، وملا عع  الاسععات مععن ا قليععار، ه  ا ععا 

 ر(48) احل وم  والقيارد السياسي امرأد تشار  ه 2014ملال   ترهتا عا  ابل ار  ارفل 
 ن ا عععرأد ععععن قلق عععا ا سعععتمر  الل اععع  ا ضايععع  ابلقضعععات علعععى التمييععع  ضعععد ا عععرأدوأعربعععل  -40
ه السعععععلك و  ،ه ا اا عععععب القياريععععع  الضليعععععاو ، ه اجلمضيععععع  الواايععععع ممثلععععع   ثعععععياًل عق عععععاً  تععععع ا  ال

، مثعي ن عا  احل عا تعدابم م قتع ار ابعتمع الل ا  وعلى ا ستوو الو ارير وأو ل ،الدبلوماسا
 ر(49)توظي  الاسات ه ماا ب  ا  القراربلتض يي ابللتضيياار السياسي  و 

أن ا قليعععععار، وال سعععععيما نسعععععات ا قعععععررد اصا ععععع  ا ضايععععع  بقضعععععات ا قليعععععار الح عععععل و  -41
 ح ومععار ، وملا عع  هيععاد السياسععي  علععى جيعع  ا سععتوتره احلاً ضععضيي ، ممثلعع   ثععيالً ا قليععار

، لضمعي اإل عا تعدابم اإم انيع  ايعا  الوالتر واحل ومار احمللي ر وحثل ني مت علعى الا عر ه 
 ر(50)مبا ه  لك استخدا  ن ا  احل ا ه ا ح ا  السياسي 

 (51)حظر مجيع أشكال الرق -4 
بلعد ال تع ا   ني عمت لقلعح  نا عنالل ا  ا ضاي  ابلقضات على التميي  ضد ا رأد أعربل  -42

 ،   عععرال االسعععتغال مق عععد لالجتعععار اب  عععخااب، وال سعععيما الاسعععات واليتيعععارو  م عععدر وع عععور
 ر(52)اجلاسا واالستغال  ه الضمي

)ح عععر( إىل إلغعععات قعععانون إنيعععا  وإرارد قعععانون   عععادوق ا مععع  ا تةعععدد للسععع ان وأ عععار -43
ععار اب  ععخااب ععار اب  ععخااب  قععانون إنيععا  وإرارد قععانون وسععن   2003لضععا   االجت  )ح ععر( االجت 

 ر(53)يدد ه جرمي  االجتار اب  خاابمن أجي الت دي لالجتاهار اجلد 2015لضا  
ععععع  االضعععععطالع  ابلضمعععععا  ا  عععععاجرين  ن توا عععععي ني عععععمتالل اععععع  ا ضايععععع   وأو عععععل -44 هم 
 عدور عقعوابر مااسع   علعى  وأن ت يعيلتةقيقار واحملايمار ا تضلقع  ابالجتعار اب  عخااب، اب
ضعةات من أجعي التضعر  علعى  وظيا الشرا  وا  رد اً مات ماً تدري  وأن توفر، ا دانن ت رين ا
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لضعةات اقعدرد السعيارار الاي ميع  علعى حتديعد  وأن تضع  ، الي ار الس اني  الضضيي  جتار بناال
للمععععوظين التععععدريب ا اععععت   وا تخ ععععا إ حعععع   بطععععرق ما ععععا،  عععع  دوتقععععدمي ا سععععاعده اصععععارج 

 ر(54)الدبلوماسين والقا لين
االسععتثاات الععذي يععرر ه القععوانن الواايعع  حل ععر عمععي  وأعربععل الل اعع  عععن قلق ععا مععن أن -45

ا ايا  والذي ياط ح على ا ايا  ا سعتخدمن معن ق  عي أفعرار أسعره  أو العذين ي اولعون أعمعااًل 
ضععي ا ايعععا  عرضعع  لالجتععار معععن ق  ععي أفعععرار بسععيط  ه جمععا  ال راعععع  وال سععتا  أو ه ا اعع   قعععد  

 ر(55)  ا سرد   اول  الضمي ا ا

 (56)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
جعععععب نععععع  مبو  ععععععن قلق عععععا ابلقضعععععات علعععععى التمييععععع  ضعععععد ا عععععرأد أعربعععععل الل اععععع  ا ضايععععع   -46
أجاعععق نقعععي جاسعععيت ا ا عععرأد الاي ميععع  ا ت وجععع  معععن ، ال تسعععتطي ، ()أ( معععن الدسعععتور2)26 ا عععارد
ر يمععععععا أعربعععععععل عععععععن قلق عععععععا  ن  وج ععععععا، ملالفععععععاً للرجعععععععي الاي ععععععمي ا تعععععع وج معععععععن أجا يعععععع  إىل
الشرعي  على  واج ا ايعا ،  هنعا  ال ي  تضيا ،) ( بشأن التخلا عن اجلاسي (4)29 دا ار
 أ رر الل اعع و  (57)  ععرال التخلععا عععن اجلاسععي  الر ععد قععد بلغععل سععنأي امععرأد مت وجعع   تضتععرب

 ر(58)ا ضاي  ابلضما  ا  اجرين لاو  مماسل 
نع  ه الوقعل العذي  ععن قلق عا ابلقضعات علعى التمييع  ضعد ا عرأد أعربعل الل اع  ا ضايع  و  -47

سععا  مععن االت ععا   13مععن القععانون اجلاععااا اليتيععار رون سععن  357و 218حتمععا فيعع  ا ععار ن 
علعععى اليتيعععار معععن نيعععس الضمعععر ه هعععاتن ا عععارتن انط عععاق  6، تسعععت ضد ا عععارد اجلاسعععا القسعععري

 ر(59)6 ا ارد إلغاتالل ا   لحاالر ال واج الضرهر وأو 
ايعا  تعدابم كعدرد للقضعات علعى الضالقعار  بس ب عد اً أيض أعربل الل ا  عن قلق او  -48
تضعععدر ال وجعععار معععن ملعععال  ملعععالر  ظعععاهرد تضعععدرد ال وجعععارر وأو عععل ني عععمت ابلقضعععات علعععىا 
 ر(60)لتوعي  والتضلي ا

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومؤاتية -1 

بشعععأن ا ح عععا  التميي يععع  ه قعععانون الضمعععي أعربعععل الل اععع  نيسععع ا ععععن قلق عععا ا سعععتمر  -49
الععع  حت عععر تشعععغيي الاسعععات ه  (1968( ولعععواا  الشعععرا  )1987ان  )(، وقعععانون ا  ععع1990)

، وتُلععع   أفعععرار الشعععرا  معععن الاسعععات شعععرا ه ج عععا  الوتوظيععع  الاسعععات ا ت وجعععار  ،لليلعععاالضمعععي ا
 ر(61)تقدمي الب ملطا للة و  على إ ن ابل واجب

لاسععات الرا  ععار للععرباما العع  تسععاعد ا مععوارر يافيعع   ن ي ععا ني ععمتالل اعع   وأو ععل -50
 (62)ر، مبا ه  لك عن اريح توفم فراب بديل  مدرد للدملي غاتال ه التوق  عن ممارس 

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 
 االجتماعيعععع   رعايععععال ععععاري و تض يعععع  التم ععععن االقتأ عععارر الل اعععع  إىل اجل ععععور ا  ذولعععع  ل -51

، 2012ه ععععا  اعتمعععار قعععانون ال عععادوق االسعععت ماين للتعععأمن االجتمعععاعا  بطعععرق ما عععا، للمعععرأد
 ر(63)2014ه عا   التقاعدي  إ الني ا ضا اروقانون 
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مععن ملععال  التشعععريضار  وأو ععل الل اعع  ا ضايعع  ابلضمعععا  ا  ععاجرين  ن ت يععي ني عععمت، -52
جيعع  الضمععا  ا  ععاجرين   تعع  ،تضععدرد ا اععرا ا جتمععاعا الثااايعع  و الضععمان االواتياقععار  الواايعع 

 ر(64)وأفرار أسره  ابحلماي  االجتماعي  ال افي 

 (65)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
ي الضمععععا   َععععمععععن ق  التةععععويالر ا اليعععع   تسعععع يي عععع ضل الل اعععع  نيسعععع ا ني ععععمت علععععى  -53

الضمعععا   حتويعععي يسعععمل  ن تتخعععذ ني عععمت تعععدابم لتا  عععاجرين الاي ميعععن ه اصعععارجر يمعععا أو ععع
تيضععععععيلي ،  ا ععععععياً معععععع  برسععععععو  حتويععععععي واسععععععتال   ومععععععدملراهت     ععععععدامليلت ا  ععععععاجرين ه ني ععععععم 

أهععدا  التاميعع  ا سععتدام ، وجضععي ملطعع  االرملععار ميسععرد بقععدر  ا ادرجعع  ضععمن )ج(10 الغايعع 
 ر(66)أيرب للضما  ا  اجرين وأفرار أسره 

ماطقعععع  احلعععع ا  ا وسعععع  تضعععع  ن والح ععععل ا قععععررد اصا عععع  ا ضايعععع  بقضععععات ا قليععععار أ -54
علععى مععدو السعععاوار و ر ولغعععوتً  وريايععاً إسايععاً تاوعععع  ا  احملليعع  واجملتمضععاراجلماععععار  مععنفسييسععات 

مضقععدد عميقعع   ر ه ا اطقعع  مععن نععوابر عاعع  اععاايا  ععا أسعع ا ، عانععل بضععض الععوالتا اضععي 
وح ومععار احل ومعع  االحتاريعع  ر واع فععل وإن أظ ععرر الُ ضععدين اإلسعع  والععدي  ،ومتضععدرد ا وجعع 

مبعععا ه  لعععك اليقعععر، وارتيعععاع مسعععتوتر ا ميععع ،  الضوامعععي االجتماعيععع  واالقت عععاري ، العععوالتر  ن
والضاعع   التعوترا سعع ا  ال اماع  ورات أتجععيا تُعَضععدم معن ، وال طالع ، وعععد  ييايع  مسععتوتر العدملي

بعععن اجلماععععار ه تلعععك ا اطقععع ر وأو عععل ني عععمت  ن تضتمعععد علعععى وجععع  السعععرع  ملطععع  واايععع  
واضعععة  ومضععايم كعععدرد وجعععداو   اً هعععدافأتتضععمن ، االجتمعععاعا واإلق عععات ععامل    افةععع  اليقععر 

 ر(67) ماي  لإلجنا 

 (68)احلق يف الصحة -4 
مضععد  وفيععار بقلععح إىل ارتيععاع  الل اعع  ا ضايعع  ابلقضععات علععى التمييعع  ضععد ا ععرأدأ ععارر  -55

ارتيعاع القعابالر ا عاهرار و احل عو  علعى ملعدمار  الذي يض و ج اياً إىل عد  إم انيع  ا م ار
 ال تسعم دد الع  ه حد  اهتا عن القوانن ا قي  عتا   ال   ،اإلج ال  م ا أمون عدر عمليار 
احل ومع    أن و يعر  عادوق ا مع  ا تةعدد للسع ان ر(69)إلنقا  حياد ا رأد احلامي إالابإلج ال 

 ر(70)القابالر ارم اررد م ت رد ل ترد قدر  تط يح ه 2017ادد ه عا  يانل را
تضععععديي  ن تقععععو  ني ععععمت ب الل اعععع  ا ضايعععع  ابلقضععععات علععععى التمييعععع  ضععععد ا ععععرأد وأو ععععل -56

إضعيات ال عي  الشعرعي  علعى االحتاريع  هعد   للوالترا ح ا   ار ال ل  من القوانن اجلاااي  
علععى ال ععة  اجلسععدي  أو الضقليعع  أو واصطععر  ،وسععياني احملععار  ،اإلج ععال ه حععاالر اال ت ععا 

ل ه جيعععع  احلععععاالر لغععععات جتععععرمي اإلج ععععاإ، وواإلعاقعععع  الشععععديدد لل اععععن احلامععععي حيععععاد ا ععععرأد
 ر(71)ا ملرو

رتيعععاع مضعععدالر الضقععع  واإلج عععال اب تييعععد تقعععاريربمععع  القلعععح اً علمعععالل اععع   وأحااعععل -57
ه واليع   اميعارا بسع ب التلعوا ابلر عاابر وأو عل ني عمت  ن تضعمن ح عو  الاسععات الضيعوي 

ر عد نتعااا تيارا على الرعاي  ال ةي  وأن لوا ابلر ااب ه والي   امواليتيار ا تضررار من الت
 ر(72)التلوا ابستمرار من أجي توفم التدملالر الط ي  الضروري 
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حلديثع  معن جانعب ماع  احلمعي ا وسعااياالسعتخدا  احملعدور لإىل اً وأ ارر م  القلح أيض -58
 اب  بيعمو  نقعا ا ااعع  اإلمضدالر بواحد من أعلى تتس  أن ني مت إىل الاسات واليتيار، و 

ما الاسععات اللععواو ، وال سععي ععم متااسععب بشعع ي علععى الاسععات واليتيععاريعع سر ممععا  ،الضععا  ال شععري  ه
 ر(73)انتشار ا الرتإىل ، و ميارسن ال غات

 (74)احلق يف التعليم -5 

 قععد اجلععيش أن م تععب ا مثععي اصععااب لةمععن الضععا  ا ضعع  اب ايععا  والاعع اع ا سععل  يععر  -59
وجعب إععالن ا عدار  مب ا تض  عد هعايتاعاقض مع  االلت امعار  مبا 2017ه عا  مدرس   14احتي 

 ر(75)ني مت على الوفات ابلت اماهتا مبوجب اإلعالنا  تب  ااثما ر و   
ايعععا  اإلجعععراتار ا ااسععع    إىل ضعععروردا قعععررد اصا ععع  ا ضايععع  بقضعععات ا قليعععار  وأ عععارر -60

، علععى التضلععي  اإلل امععار ح ععو  جيعع  ا ايععا ، ب ععر  الا ععر عععن وضععض   االجتمععاعالضععمان 
احلعععاالر  ، مبعععا ه  لعععكمعععن ا عععدار  التسعععر  اعتمعععار تعععدابم ملا ععع    افةععع  وقالعععل إنععع  يا غعععا 

، ضعور ا ايعا  ا اتمعن إىل أقليعارح لضمان، و والضوامي االجتماعي  واالقت اري ليقر اب ا رت ط 
، و ترد أايعا  ا قليعار وضع تقيعي  يشعمي إجعرات عمليعار ، مبعا رتيار من ا قليعاوال سيما الي

والتضعاون مع  ح ومعار العوالتر  ،للتضلعي  ا خ عا  ترد التمويعيا قليعار، و تضلي  بلغع  التوفم 
 ر(76)واحل ومار احمللي  وما مار اجملتم  ا دين

  فععراب التضلععي  لليتيععار والاسععات،  يععاعتمععار تععدابم لتضني ععمت علععى اليونسعع و  و عع ضل -61
مععن ا درسعع   مععن تسععر هتن وتشعع ي  اوا ععل  رراسععمععن أجععي م مبععا ه  لععك بععراما لععدع  اليتيععار

 ر(77)إلي ا ضوردعلى ال
بقلععح أن الضديععد مععن الاسععات  الل اعع  ا ضايعع  ابلقضععات علععى التمييعع  ضععد ا ععرأدوالح ععل  -62

 ر(78)واليتيار ه مشا   رقا ني مت قد تسربن من ا درس  نتي ً  حلري   رر جاع  بويو حرا 
ني مت على حتسن ال ي   ا درسي  وتض ي  الرباما التضليمي    افة  اليونس و  و  ضل -63

ا اععاها التضليميعع  ه ا مارسععار التقليديعع  الضععارد، بطععرق ما ععا علععى وجعع  اص ععواب إرراج ععا ه 
 ر(79)جما  حقوق اإلنسان

التمويعععي   ن ت يعععي ني عععمت الل اععع  ا ضايععع  ابلقضعععات علعععى التمييععع  ضعععد ا عععرأدوأو عععل  -64
ه إاععار بععرعما التغذيعع  ا درسععي   ابلقععدر ال ععاه الغععذات للمععدار وأتمععن صععدمار اللوجسععتي  وا

 ر(80)وضمان استدام  الربعما

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (81)املرأة -1 

إىل أن قععانون  وابلععرق ،ا ايععا ومبسععأل  بيعع   ،أ ععار ا قععررون اصا ععون ا ضايععون ابل ععة  -65
وتشععوي   ،  اال ت ععا  ال وجععا)ح ععر( الضاعع  ضععد ا  ععخااب ن ععر جيعع  أ عع ا  الضاعع  و ععر  

ل معععير وأو عععى ا رت طععع  ابمارسعععار الضعععارد ا و  ،معععن ا اععع   والطعععرر ،ا عضعععات التااسعععلي  لعععإلعا
 ر(82)دبض  لك ني مت اعتمار القانون ه الوالتر ال    تيضي ت ييا قررون اصا ون  ن 
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سعرتن  أيضعا  ن ت يعي ني عمتالل اع  ا ضايع  ابلقضعات علعى التمييع  ضعد ا عرأد  وأو ل -66
 إاعععار واإلسعععراع ه وضععع ،  عععخااب ه جيععع  العععوالتر االحتاريععع قعععانون )ح عععر( الضاععع  ضعععد ا 

ابلاسععع   إىل أن يريععع  علعععى وضععع  اسععع اتي ي  وقاايععع   عععامل  ، علعععى جعععراتار اإلنيعععا " واعتمعععارهإ"
 ر(83)ضد ا رأد ا وج  القاا  على نوع اجلاس لضا ا

وابإل ارد إىل التو يار  ار ال عل  معن االسعتضرال السعابح،  يعر فريعح ا مع  ا تةعدد  -67
وهعا ، لعإلعاشعوي  ا عضعات التااسعلي  قانون )ح ر( الضا  ضد ا  خااب ن ر تالقطري أن 

 اليريعععح القطعععري أن تاييعععذ تلعععك التو عععيار واليععع ر ورأو 36معععن بعععن  12 ممارسععع  قعععد ُماضعععل ه
 ر(84)جار  
إ يععات  ن تضمععي ني ععمت علععى  وأو ععل الل اعع  ا ضايعع  ابلقضععات علععى التمييعع  ضععد ا ععرأد -68

لتشعوي  ا عضعات الطعاب  اإلجرامعا  القارد العدياين والتقليعدين وعامع  اجلم عور بشعأنلدو  الوعا
اصا عع  قععوق اإلنسععان الضععار ق، وأسععره ان اإلعامبععا ه  لععك مععا يسععمى  تعع، التااسععلي  لععإلعا

 ر(85)ابلاسات
ا تضعررد  العوالترأن حالع  الطعوارا اإلنسعاني  ه   ادوق ا م  ا تةدد للس انو ير  -69

التمععرر ه مشععا   ععرق ني ععمت قععد أسععرر بشعع ي ي ععم علععى حيععاد الاسععات واليتيععار معع  مععن حريعع  
 اجلععاس والتضععرل لععذلك الضاعع ،نععوع قععاا  علععى لضاعع  المبمارسعع  اوالت ديععدار  الاعع ونيوتععمد ت ايععد 

ر الضعاالا الضاع  ، و ترد حعوارااحل و  على اصدمار ا اقذد للةياد واالستيارد ما او ضوب  
 ر(86)الضا  القاا  على نوع اجلاس  ضاجل  هذه القضاتبشأن وقد أنشأر احل وم  آلي  تاسيح 

جيعععع   لععععرق أنابو  ،ا ايععععا ومبسعععأل  بيعععع   ،ا ضايععععون ابل ععععة ا قععععررون اصا ععععون و يعععر  -70
الو ع    عم أن الو ع ، يعواج ن التمررحري  اجلاسا أساات  و تضرضن للضا الالالاسات واليتيار 

ارتع طن ه ا  هعان ابعت عارهن معن   عنأيعرب ابلاسع   احمللي  ي عالن واجملتمضار  ا سروالرفض من 
ااح الععع  ه ا اعععيضشعععن  والعععالو، بويعععو حعععرا ا  علعععى يعععد جاعععع  الاسعععات العععالو تضر ضعععن لالملتطععع

 تمعررين معن أفعرار  " وجعار" ي ع ةن علعى أن نجعرب أُ  العالوبويعو حعرا  أو جاعع   سيطر علي عات
 ابع  " وجار بويعو حعرا " أو "نسعات  ابس اجملتمضار احمللي   ه نما يشار إلي ويثماً بويو حرا ر 

 ر(87)حىت ه ليمار ا شررين رامللياً  ،ت ميشالو  ويتضرضن للا ذم يسا"، سا
 واج   ن حت عر ني عمت ممارسعار وأو ل الل ا  ا ضاي  ابلقضات على التميي  ضد ا عرأد -71

 ر(88)، و ن تلغي اوتضدر ال وجار واج الس لي و   ا ايا 
 وجععع  ضععر  الالقععانون اجلاععااا يسععم  بمعععن  55وأعربععل الل اعع  عععن القلععح  ن ا ععارد  -72

 ن تض عععي ني عععمت إلغعععات جيععع   لضعععرر جسعععدي ملطعععمر وأو ععع هعععايُلةعععح  ال اا عععا  ضاق ت عععا
 ر(89) اتضديلبالقوانن التميي ي  أو 

 ا راضعاه ا ااع  معن إجعا   7.2أقي من  نل ميالاسات وأعربل الل ا  عن قلق ا  ن  -73
قعانون ابسعتضرال  مضعمون ر وأو عل ن حقوق ن ه ا رل ه ا اااح الريييع   عم ه ني مت و 
 ، ار ال عععل ( وقعععوانن ا راضعععا 1978( وقعععانون إرارد ا راضعععا )1990ا راضعععا ) اسعععتغال 

 ر(90)حيا د ا رأد لةرل لغات أي أح ا   ا إو
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 (91)األطفال -2 
ا ايعععا  ه  أن جاعععع  بويعععو حعععرا  قعععد اسعععتخدمل 2017 يعععر ا معععن الضعععا  ه ععععا   -74

ل ا عما  الضدااي  ا  ا رد ويدروع بشعري  حلمايع  عاا عرها أساعات الضمليعار الضسع ري ر يمعا تضعر  
و يععر  ر(92)  ععرال جاسععي  واسععُتغلوا ،القسععريوللعع واج  لتغيععم ريععا   قسععراً  ال ثععم مععن ا ايععا 

ضعععن للضاععع  ر تضر  أن ال اعععا وابلعععرق ،ا ايعععا  ، ومبسعععأل  بيععع ا قعععررون اصا عععون ا ضايعععون ابل عععة 
 ر(93)، مما أرو إىل ملي الضديد ما نجاسا يرقيحن  و ا تمررن  خدماجلاسا واست

ضمان مضامل  جي  ا ايعا  العذين يُع ع  إىل  2017ا من الضا  ني مت ه عا  ورعا  -75
ر و    احل وم  على وض  ه ا قا  ا و  ضةات ابعت اره   طون ابجلماعار ا سلة أهن  مرت

 ر(94)إىل السلطار ا دني  أساات الضمليار الضس ري  الذين يُضثر علي   بروتويو  لتسلي  ا ايا 
 ر(95)أايععااًل ال تت ععاو  أعمععاره  تسعع  سععاوار ردجا ععالقععود ا دنيعع  ا شعع ي  و يععر أن  -76

معععن ق عععي إىل ضعععمان إهنعععات جتايعععد ا ايعععا  واسعععتخدام    والقعععود ا دنيععع  ا شععع ي ورععععا احل ومععع  
 ر(96)القود
أن القعود ا دنيع   ير م تب ا مثي اصااب لةمن الضا  ا ض  اب ايا  والا اع ا سعل  و  -77

ملطعع  عمععي هتععد  إىل إهنععات جتايععد ا ايععا  علععى  2017أيلو /سعع تمرب  15ا شعع ي  وق ضععل ه 
ا  يد معن بتيسم من و ارد الضد ر و    ا  تب القود ا دني  على موا ل  حتقيح  ،واستخدام  

 ر(97)التقد  فيما يتضلح ابصط 
إىل  وتسععليم   جيع  ا ايععا  احملت ع يناإلفعراج عععن  علععىاً و ع    ا  تعب ني ععمت أيضع -78
واعتمععار بروتويععو  تسععلي  لةايععا  الععذين يععانوا مععرت طن ه السععابح ابجلماعععار  ،دنيعع ا  ععار اجل

 ر(98)ا سلة 
أن  وابلعععرق ،ا ايعععا ومبسعععأل  بيععع   ،ا ضايعععون ابل عععة وبيامعععا الحععع  ا قعععررون اصا عععون  -79
والقعععانون ا عععدين هعععو أحعععد التةعععدتر الععع  ماضعععل  اإلسعععالمي  بعععن الشعععريض حتقيعععح ا واتمععع   ععععد 

  هإنيعاو  القعانون اعتمعارني عمت  ت يي ن  وامن اعتمار قانون حقوق الطيي، فقد أو  الوالتر
 ر(99)ال    تيضي  لك بضد الوالتره 

 (100)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
معن االسعتضرال السعابح، ه مضرل اإل ارد إىل التو ي   ار ال ل  ال  حت ى ابلتأييعد  -80

تياقيعع  ا إلرمععاجتشععريضار أقععرر  ن اجلمضيعع  الواايعع  السععابض فريععح ا معع  ا تةععدد القطععري أ الحعع 
 ق عي حعي   قعانوعً  لت ع   علي عا  ل ا ا   توق  و  ه القوانن احمللي ، حقوق ا  خااب  وي اإلعاق 

ر واعتععرب  لععمماس ارتشععريض هاً الرب ععان الثععامن حاليععويا ععر  رتقارم ععا إىل ا مععر الععذي أرو ،الرب ععان
 ر(101)جار   اليريح القطري أن تاييذ تلك التو ي 

ن الاسعات واليتيعار  وار  القلعح  ا ضاي  ابلقضات على التميي  ضد ا عرأدويساور الل ا   -81
، وملا عع  ه احل ععو  علععى الرعايعع  ريعع  واقت ععاري  ه لتلعع  اجملععاالراإلعاقعع  يععواج ن عوااععح ما
 ر(102)ال ةي  والتضلي  والضمي
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 (103)األقليات والشعوب األصلية -4 
 ال ثعم معن ا حيعان ه يرر ا قعررد اصا ع  ا ضايع  بقضعات ا قليعار أن ا قليعار تُعَضعدم  -82

ني عمت  لو  االجتماعيع  واالقت عاري ر وأو عأسعوأ ال عر  وتضعاين حرمعاعً ا يثعر الي عار معن بعن 
 ،االجتمعععاعا واإلق عععات ن تضتمعععد علعععى سععع يي االسعععتض ا  ملطععع  واايععع   عععامل    افةععع  اليقعععر 

 ر(104)لقضات نسات ا قلياراً ملا اً وتو  اهتماماً تتضمن تدابم تري  على أيثر الي ار ضضي
 قعدالتميي  بن الس ان ا  لين وا ستواان ررد اصا   أن ، رأر ا ق2014ه عا  و  -83

 االنقسعامار ال عا  أمعا  ر فقعد فعت وإىل التضايش فيمعا بيا عا لضالقار بن اجلماعاريسات إىل ا
مريعععع  بضععععض اجملموعععععار ويضتععععرب ر والا اعععععار التععععوترارإ رد ه  وأسعععع   هععععا،  وع  والديايعععع  اإلسايعععع  

 ت ععاهيماو  هععاأتسم و جملموعععار ا ملععرواأعععدار ت ايععد ضععمان  حلقوق ععا ه ضععوت الشععضو  ا  ععلي  
 أريعععدإ ا و للةعععح ه ا سعععاواد وععععد  التمييععع ر اً انت ايعععتضتعععربه جمموععععار أملعععرو  بيامعععا ،االقت عععاري 

مريع  الشعضو  إىل م يعد معن الوضعوني القعانوين لتا عي   فعإن ا معر نتعاجالتمييع ، هذا احليا  على 
اصعععدمار وا عععوارر للةرمعععان معععن أو  اجملةععع ععععد  تضعععرل أي  عععخا للتمييععع   وضعععمانا  عععلي  

االقت ععععععاري  واالجتماعيعععععع  والثقافيعععععع  احليععععععاد احلععععععح ه ا شععععععاري  ال املعععععع  ه مععععععن ا راضععععععا أو و 
و يععر فريععح ا معع  ا تةععدد القطععري أن ني ععمت   تايععذ التو ععي   ار ال ععل  مععن  ر(105)السياسععي و 

 ر(106)االستضرال السابح

 (107)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
تععدابم إرارد ا  ععرد  أو ععل الل اعع  ا ضايعع  ابلضمععا  ا  ععاجرين  ن ت يععي ني ععمت احعع ا  -84
، والقععانون القععانون الععدو  حلقععوق اإلنسععانيضععما ا ، العع  ا ايععا    فععي نقععوق ا  ععاجرين، مبععحل

 ر(108)، مبا ه  لك م دأ عد  اإلعارد القسري اإلنساين و الد والقانون الدو  لالج ن،
لضعععمان احل عععو  علعععى عتمعععار تعععدابم ملموسععع  وفضالععع  ني عععمت اباً الل اععع  أيضععع لوأو ععع -85

لعععذين هععع  ه وضععع   عععم قعععانوين، وإل حععع  ا، ال سعععيما  ايعععا  الضمعععا  ا  عععاجرين الرعايععع  الط يععع 
 ر(109)في وال قات ابلا ا  التضليما إم اني  التةاق ه الت ا ايا  

ه مضرل اإل ارد إىل التو ي   ار ال ل  ال  حت ى ابلتأييد من االستضرال السابح، و  -86
اتياقيععع   احمللعععاالحععع  فريعععح ا مععع  ا تةعععدد القطعععري أن ني عععمت   تعععدرج بضعععد ه إاارهعععا القعععانوين 

وجتععري حاليععاً  ومسععاعدهت  )اتياقيعع  يم ععاال(راالحتععار ا فريقععا حلمايعع  ا شععررين راملليععاً ه أفريقيععا 
مععن ملععال  الرب ععانر واعتععرب اليريععح  والثانيعع عععن اريععح السععلط  التاييذيعع   ا وىل، عمليتععان متوا يتععان

 ر(110)جار   القطري أن تاييذ تلك التو ي 
التمرر  حري  أن وابلرق ،ا ايا ومبسأل  بي   ،ا قررون اصا ون ا ضايون ابل ة و ير  -87

تسعع  ل ه نعع وني جععاعا للسعع ان ه مشععا  العع  تاي ععذ مععن أجععي مواج ت ععا قععد ا مايعع   والضمليععار
، مبا ه  لك احل و  مليم  على حقوق اإلنسان للمتضررين رق ني متر ويان لذلك عواقب و 

مرافعح ال عر  ال عةا وفعراب يسعب العر ق راملعي ا خيمعار االستيارد معن و وا ياه على الغذات 
التععععدريب علععععى م ععععارار توليععععد  بععععراما   ني ععععمتوأو ععععى ا قععععررون اصا ععععون  ن  ععععو  وملارج عععار 

علععى ا شععررين ضععمان ح ععو   علععىوتاميعع  ا  ععارار وفععراب يسععب الععر ق للمسععاعدد  ،الععدملي
 ر(111)ا  ارار واليراب الال م  ل اات حياد ا يضي 
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أن  ررين راملليعععاً ا قععررد اصا عع  ا ضايعع  ققععوق اإلنسععان للمشعع،  يععرر 2017وه عععا   -88
وتاسعععيق ا بشععع ي     عععااالسعععت اب أ ععع ا  تععع ا  ملطعععمد و عععب تض يععع ال اً حالععع  ا شعععررين راملليععع

ا رلعععع  ا وسوقععع  علععععى حعععدوا انت ايعععار واسععععض  الاطعععاق حلقععععوق اإلنسعععان ضععععد  وتعععدف أفضعععير 
دولع   عم التابضع  للاجلماععار ا سعلة  علعى أيعدي ا شررين رامللياً و مه  معن السع ان ا عدنين 

حلقعوق اإلنسعان تتطلعب ابعت عاره أ مع  االعع ا  ابلوضع  إىل واجل ار احل ومي  على حد سوات، 
 دا قععرر  لأو ععو ر وإسععاتد ا ضاملعع  ا ععدنين مععن الضاعع ايععا  تععدابم عاجلعع  ومسععتمرد حلمايعع  جيعع  

، ن راملليععاً   حقععوق اإلنسععان للمشععرريحلمايععوسياسععاتياً  ن تضتمععد احل ومعع  إاععاراً قانونيععاً   اصا عع
 ر(112)اب ن تض   اإلاار ا  سسا لالست ، وأقاً للمضايم الدولي  واإلقليمي وف

عن احت عا  ا ايعا  علعى  ن ت   ني مت  ل الل ا  ا ضاي  ابلضما  ا  اجرينوأو  -89
بدااي لالحت ا  تسم  لةايعا  ابل قعات و ن تضتمد أسا  وضض   أو وض  آابا   يم اجرين 

وضععض    ريثمععا  ععري اسععتضرال  ا سععرد و/أو ا و ععيات ه مرافععح جمتمضيعع   ععم احت ا يعع معع  أفععرار 
 ر(113)،  ا ياً م  م دأي م احل الطيي اليضلى وحح الطيي ه احلياد ا سري يم اجرين

ضعععةات  عععو  الضمعععا  ا اععع لين ا  عععاجرين ني عععمت  ن ت يعععي حاً ل الل اععع  أيضعععوأو ععع -90
ل عون ا سعاعدد معن ال ضثعار الدبلوماسعي  الاي ميع  ه اصعارج علعى ا عأوو الذين يطا ضامل  السي   
 ر(114)الشيوين ا  جنوملدمار واالجتماعي  وني  والرعاي  الط ي  والايسي  وا ساعدد القان

عععي ني عععمت ابعتمعععار  -91 وأو عععل الل اععع  ا ضايععع  ابلقضعععات علعععى التمييععع  ضعععد ا عععرأد  ن تض  
ا ا عور اجلاسعاين ه مضاجلع   تضعميا و ن ت يعي اً   بشأن ا شررين راملليعواايالسياس  مشروع ال

 ر(115)التشرر الدامللا
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