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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثة والثالثون الدورة
 2019أاير/مايو  6-17

 *قطر موجز للورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مر  مراعرا  16/21و 5/1أُعد هذا التقريرر عالر ب رقررارل  حرو  قروس ا   را   -1

مر  سر  عمرر  ة رة االسرتررا  الردورل المراموا والتقريرر ملرو محلوراب لورمراا مردمت ا دورية 
إىل االسرتررا  الردورل المررامو، وهرو مقردكل م جررتو مروة   ق ررداب  (1)اجل راا ارا  ة الوررح ة

ابحلرررد اىموررر  لرررردد التحالرررااا ومرررد مُلورررا ؤررررا م رررتقو ل رررا ة ال س رررة الو   رررة حلقررروس 
 اعح  التق د التامو مب ادئ ابريوالد  ر اء ا   ا  الرت  

 املؤسسااة الويةيااة حلقااوق اإلنسااان املعتء اادة بةااا ا املعلومااات املقدمااة ماان  -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

أجادا الحج ة الو   ة حلقوس ا   ا  )الحج ة الو   ة( مبا أؤادا ره التقارير م   قردل  -2
أ رز ه مطر مل ل اجلولة اللاللة م  االستررا  الردورل المرامو م س ر ك  مرريراا  ترحرق  قروس 

ة، ا   ا  واحلرايا، وال س الا ما و  ال تلدمني م ال ازل، وإ ماء جل ة ؤض ال ازعاا الرالال 
ررر م رروداب مرروؤررة م  ارراما الت،الررة و ورراري  ا ررروف،  ومررا و  دملررول وملررروف الواؤرردي  الررذل ي ك
ومررا و  ا مامررة الدا الررةا هررذا اب إرراؤة إىل إدملررال  ررردي ا عحرر  مررا و  الرروارد ال مرررية ومررا و  
الرالرررو وإاررردار  مرررري  حلالايرررة اىةرررورا ةالرررا ا ىلرررال  الدولرررة أيىلررراب إىل الر رررد الررردو  ا رررا  

 ا(2)حلقوس الد  ة وال  اس ة والر د الدو  ا ا  ابحلقوس االمتوادية واالةتالاع ة واللقاؤ ةاب
__________ 
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ويتررني أ   ىلر  الدولرة  مرريراب رمرق  احلقروس الد  رة وال  اسر ة وأ   رو  اهتالامراب أةر   -3
 ا(3)ابل،ئاا اىإرف،   ث إ  ما وين اى ،ال واىجلا  ذول ا عامة م د التطوير التمريرا

وأجررارا الحج ررة الو   ررة إىل أ رره ال يرر ال يترررني  طرروير و رررديو القرروا ني الترحقررة ابحلقرروس  -4
الد  ررة وال  اسرر ة، ملررو مررا و  مايررة انتالرر  ومررا و  إ مرراء ة رراز أمرر  الدولررة ومررا و  متاؤ ررة 

 يترني ا هذا اب إاؤة إىل التمريراا اليت(4)ا رهاب، وها موا ني   ال  ابال تجاز ل،رت   ويحة
أ   ترر    رراالب أوسرر  لحالجتالرر  الرردين، ملررو القرروا ني الترحقررة ن مرراء اجلالر رراا و  ارر م ال رر اا 

ابجل  ر ة واىسرر   ال حال ة، وما و  الط وعاا وال مر الذل يق د  رية التر  ، والقوا ني الترحقرة
وس ا   ررا  ر ررم أ ررا وا سررتا ، الرريت ال  رر ال     يررة و رر  مت ررقة مرر  الررراي  الدول ررة حلقرر

 ا(5) ت م مب  اا عديد 
الو   رررة أ  دولرررة مطرررر مرررد ت ررر  م   ، رررذ  واررر ا ا مبواارررحة حت رررني و رتقرررد الحج رررة  -5

 ا(6)ظروف الرالو ا ااة ابلرالال ال اةري  و طوير آل اا الحجوء إىل القىلاء
ل روا الرقرد، وأ   وأؤادا الحج ة الو   ة أب  الرالال مت  م  غ   أا اب الرالرو وؤقراب  -6

مئرراا افالف مرر  الرالررال مررد ؤت رروا   رراابا مورررؤ ة لراررد سررداد أةررورهم وؤقرراب ل اررال مايررة 
 ا )7(اىةور،   ث  ُ،ر  عقوابا عح  التقملر م الدؤ 

وذةرررا الحج ررة الو   ررة أيىلرراب أ  التمررري  اجلديررد الترحررق  الايررة الرالررال ال رر ل ني يرر ام  -7
سرررراعة  24اعاا الرالررررو، ومرررر   عطحررررة أسرررر وع ة ال  قررررو عرررر  ةوا ررررل ملررررو احلررررد اىمورررر  ل رررر

متوااررحة، وإةررازاا مدؤوعررة اىةررر لل ثررة أسررار   سرر وايب، ؤىلرر ب عرر   رررويض  ايررة ا دمررة  وأ  
ذلررق مررد  رر ام  مرر  إ مرراء آل رراا  متا  ررة الحجرروء ال ررري  إىل القىلرراء،   ررث يتاللررو ذلررق م 

ية ال ازعاا م  ىلرو  ث ثرة أسرار   مر   رير  إ ماء جل ة ؤض ال ازعاا الرالال ة م  أةو   و 
اجلح ررررة اىوىلا ومل يرررررد الرالررررال ال رررراةرو   اةررررة إىل إذ  مرررر  اررررا ل الرالررررو لغررررادر  ال حررررد 

عرردا ؤئرراا مر  ررة م ررتل ا  مرر  الرالررال الررذي    ررتح ل    رررة عالح ررم إملطررار اررا ل الرالررو  ؤ الررا
م الا رة  5يتجراوز ذلرق   ر ة  أال وم وله سح،اب، و  ث جيل احلوول عح  مواؤقة م  قة، عحر 

 ا(8)م  عدد الرالال م ال س ة
مرؤقاب مرد  33 836، ةا  ما  الوعه 2017ووؤقاب لحج ة الو   ة، ؤإ ه م آذار/مارس  -8

ُسررجح  م  اررال مايررة اىةررور ومرردم  ر رراسا سررح الةا وأسرر م ال اررال م  قح ررو عرردد جررتاو  
(،   ررث رحررد عرردد 2015ا ررة مقار ررة ابلرررال ال ررارق )م ال 9.7ر  رر ة  2016الرالررال م عررال 

 ا(9)2017عام ب  حول    ا /أرريو  1 371 312الرالال احملولة أةورهم 
ووؤقرراب لحج ررة الو   ررة، ؤررإ  القررا و  القطرررل ي ررال  لحرالررال رتغ رر  وظررا ، م ررررد ا ت رراء  -9

 رراةري  اال تقررال إىل عالررو الرقررودا ؤررإذا ةررا  الرقررد  رر  مرردد الررد  )م،تو رراب(، مترر  لحرالررال ال
آملر ررد مخو س واا عح  أ  يُقدَّل إجرار مد ه ج را ا ورادا الحج رة الو   رة مواؤقرة وزار  

 ا(10) ح اب لتغ   اا ل الرالو 3 639عح   2017الداملح ة مل ل عال 
مجر رررااا ومررر  ذلرررق، ؤرررإ  هرررذا  4  رررج و  2017وجررر دا الحج رررة الو   رررة م عرررال  -10

ال ير ال يواةره م روداب عحر  إةرراءاا إ مراء اجلالر راا وحتديرد  - ارر  مررير ة مر  وة رة  -احلق 
 طررراس أ مرررطت اا ويتررررني أيىلررراب مراةررررة مرررا و  متاؤ رررة اجلررررا م ا لترتو  رررة ومرررا و  الط وعررراا 

 ا(11)وال مر
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وعحرر  الررر م مرر  التالل ررو الرر ل،ض عالومرراب لحالرررأ  م مراةرر  ارر   القرررار و ول  ررا  ق  ررة  -11
د  ؤقرررت،  رررر  الحج رررة الو   رررة أ  دولرررة مطرررر مرررد مت ررر  الررررأ  مررر  الرالرررو ماإررر ة م وزاريرررة وا ررر

 ا(12)ال  واا الاإ ة، مما يرد سارقة م دول ا ح ج الرريب
م االرة مر  ال االراا الر  رة  500وم هذا ا ورو ، ملا  ر  الحج رة الو   رة  روا   -12

ل رررة وا مح ال رررة، لت ل رررا عحررر  ا رررراذ  قررروس ا   رررا  وال االررراا احلتوم رررة و ررر  احلتوم ررررة الدو 
إةراءاا عاةحة لواة ة افاثر ا   ا  ة لألزمةا وؤىلر ب عر  ذلرق، أةررا الحج رة الو   رة أةلرر 

زاير  لروااررم أورور ررة ودول ررة    ع ررا عحرر  اىثررر الررذل يطررال مرروا   مطررر والق الررني  33مرر  
 ا (13)ؤ  ا
 2017  يرا /يو  رره  5،ررو  عحر  دولررة مطرر م رذ وأجرارا الحج رة الو   رة إىل أ  احلوررار ال -13

ا التر رر، ة الرريت ا طرروا عحرر  إة ررار الرروا  ني القطررريني عحرر  ا  مررة مرر  الترردار  والقرررار  اعتالررد
يوماب و رما م م  دملول أراإا  حق الدولا وأسر،ر  14مغادر  ث ث دول ملح ج ة م  ىلو  

ملرر ل   ، ررذ مررراراا   ت ررق رمررتو  ذلررق عرر  ال،وررو رررني أزواف، ورررني أم رراا وأ ،رراهل ، مرر 
 ا(14)اارخ مج   ال ادئ ا   ا  ة والترحقة ابحلقوس

وجررجر  م االررة الرردؤاا عرر  إرر ااي الر ررف مطررر عحرر  أ   ورردس عحرر  اررتو  مرر   -14
 ا(15)ر   ا اال ،ام ة الدول ة حلالاية  قوس مج   الرالال ال اةري  وأؤراد أسرهم

اجل   ة والتال  ر  م مطرر، وهرا م رقلة مترردد  اىوةره، وم  أةو مراجلة م قلة ا ردال  -15
الدول القا الرة ابالسرتررا  عحر  التوار ة أب   رردل مطرر مرا و  اجل  ر ة  4 ل  الورمة المرتةة 

مررر  أةرررو  ترررني القطررررايا مررر   قرررو ة  ررر ت   إىل أ ،ررراهل  وأزواة ررر  دو  م رررد، وعحررر  مررردل 
 9دستور مطر  وأ     ل مطر حت،ا ا عحر  الراد  ال اوا  م  الرةال، وؤقاب لحالراي  الدول ة و 

 9مررر  ا ،ام رررة القىلررراء عحررر  مج ررر  أجرررتال التال  ررر  إرررد الررررأ  وأ   ت،رررو االمتلرررال الترررال لحالررراد  
 ا (16)أبةالح ا

ا ،ام ة م ر  و ث مرة  م اهىلة القتو م الرامل سحطاا مطر رمد  عح  التوديق عح   -16
اال ،ام ررة الدول ررة حلالايررة مج رر  اىجررلا  مرر    وعحرر  (17) رراةرمررة ا ابد  اجلالاع ررة والرام ررة عح 

ال،ريرق الرامرو الرر   راالا االملت،راء الق ررل ، استجارة لحمروا و الريت أاثرهرا االملت،اء الق رل
 ا(18)أو    الطوعا

 املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة -اثلثاا  
ماااااي ا لياااااات واليةاااااات الدولياااااة حلقاااااوق  نطااااااق االلتزاماااااات الدولياااااة والتعااااااون -ألف 

 (20) (19)اإلنسان

اب ىلررررالال مطرررر إىل الر ررررد الررردو  ا ررررا  ابحلقررروس الد  ررررة  4أجرررادا الورمررررة المررررتةة  -17
ا (21)2018وال  اس ة والر د الدو  ا ا  ابحلقوس االمتوادية واالةتالاع رة واللقاؤ رة م عرال 

وم االرررة الر،رررو  ل والت ال رررة و قررروس ا   رررا م س رررة ماعررر  لح ررر و  5وأواررر  الورمرررة المررررتةة 
الدول ررة أب    رر ل مطررر مج رر  حت،اا ررا وإع س ررا الترحقررة ابلر رردي  الررذةوري   وأب   ورردس 
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عحرر  ال و وةرروالا االملت اريررة لحر رردي  وال ،ام ررة م اهىلررة الترررذيل، وعحرر   اررال رومررا اىساسررا 
 ا(22)اية مج   اىجلا  م  االملت،اء الق رلاال ،ام ة الدول ة حلاللحال تالة اجل ا  ة الدول ة و 

وأعرر  م االة الر،و الدول ة ع  القحق إزاء الت ،ااا احلتوم ة المامحةا ؤ تقدمي هذه  -18
الت ،ااا،  تو  مطرر مرد رؤىلر  االعررتاف التامرو ابحلقروس الت راوية لحالررأ ، مبرا م ذلرق م 

دا أيىلراب أب را ست، رر مورطح  قالرقوررةق ال ا و الترحقرة رقروا ني اى روال الملور ة، ةالرا أؤرا
 ا(23)لحمريرة ا س م ةوؤقاب 
وأحمل  م االة الر،و الدول ة أيىلاب إىل أ  احلتومة رمبا ال  رت ل، رور،ت ا دولرة عىلرواب م  -19

الر دي ، مراجلة  ق قة أ  الرأ  ل و هلرا  قروس مت راوية م الر اث، أو  رذف عقوررة ا عردال 
م  ما و  الرقوابا ال ارل  ال اب ابل   ة جلرا م ملو القتو ومطر  الطريرق والر سا والرقورة ال د  ة 

وذةرررا مطررر أيىلرراب أ ررا ست، ررر  طرراس احلرررق م إ مرراء ال قرراابا واال ىلررالال إل  ررا وؤقرراب لقرررا و  
مررر  إ مررراء  -م الا رررة مررر  سرررتا  ال حرررد  90 ررروا   -الرالرررو، الرررذل م ررر  الرالرررال ال ررراةري  

 ا(24)ال قاابا أو اال ىلالال إل  ا، م ت تة رذلق  ق م م  رية  توي  اجلالر اا
أب  ُ درف مطر احلار الطحق لحتررذيل م التمرريراا الو   رة  5وأوا  الورمة المرتةة  -20

مررر  ا ،ام رررة م اهىلرررة التررررذيل  وأ   ررررو الرقررروابا  16و 1وأ   رؤررر  حت،ا رررا عحررر  الررراد ني 
ح  أعالال الترذيل مت قة م  الراي  الدول ة وملااة ع   ريق حتديد عقورة د  ا عح  اجل ا  ة ع

 ا(25)أعالال الترذيل وسوء الرامحة  ر  ع  مد  ملطور ا
أيىلررراب أ  الت ،اررراا المرررامحة الررريت أُرررردي  عحررر  الر ررردي   4وذةررررا الورمرررة المررررتةة  -21
ي دو وأ ا  قو  موإروا الر ردي  و رإر الا  يترحق ابل اوا  رني اجل  ني وا ع سا اليت ؤ الا

هرررا حت،اررراا م سررر،ة، وأ  ال،جرررواا م القرررا و  وال  اسرررة احملح رررني والت ررردايا الررريت يواة  رررا 
الرديررد مرر  اىؤررراد واجلالاعرراا رمررق   ق ررم م اجل  رر ة، وهررو مررا يرررد أدسه ابلت،ورر و،  مررتو  

 ا(26)ماا الدول ة لقطراةح ا ا ت اةاب واإ اب ل لت  
أواررر  ال س رررة القطريرررة لحرالرررو االةتالررراعا أب   ررررد مطرررر ملطرررة السرررتررا  ا  ررراس و  -22

التمريراا الو   ة م  أ تال الر دي  وم  الت اماا دولرة مطرر عحر  الورر د الردو   وأب    يرد 
الرروعا أب تررال الر رردي   وأب   رالررو عحرر  ر رراء و  ال ررة مرردراا افل رراا الو   ررة احلتوم ررة و رر  

 ا (27)تال الر دي  عح  الور د الو  احلتوم ة لت ، ذ أ 
أب   ترررراو  مطرررر رمرررتو ةامرررو مررر  آل ررراا اىمرررم الت رررد   5وأواررر  الورمرررة المررررتةة  -23

حلقرروس ا   ررا ، وملااررة مرر  ملرر ل الرررد عحرر  مج رر  ال   رراا القدمررة مرر  ا ةررراءاا ا ااررة 
م اهىلررة الترررذيل، رطرررس التاررررة لألمررم الت ررد ، والت ، ررذ ال،رررال لحتوارر اا الوررادر  عرر  جل ررة 

 ا (28)م  ا ا رتال إةراءاا التاررة

 (29)اإليار الويين حلقوق اإلنسان -اب  
أواررر  م االرررة الررردؤاا عررر  إررر ااي الر رررف أب   ،ورررو مطرررر روإرررو  ررررني ال رررحطتني  -24

عىلرواب مر  أعىلراء  حرو المرور  احلرا  مر  رو  م اجرر   35التمرير ة والت ، ذيرة، ممر   إىل أ  
 ا(30)م  اىم 
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إىل أ ره عحر  الرر م مر  م رال الحج رة ال،رع رة الر  رة ابالعتالراد  5وأجارا الورمرة المررتةة  -25
مبررر   ال س رررة الو   رررة القطريرررة  حت رررالف الررررالا لحال س ررراا الو   رررة حلقررروس ا   رررا التارررررة ل

ه ، ؤررإ  هررذ2015الرةرر  قألررفق م عررال  -الحج ررة الو   ررة حلقرروس ا   ررا   - حلقرروس ا   ررا 
ا (31)ال س ة ل    ممتلحة  امراب ل رادئ ابريرو وال  تالتر  ابسرتق ل ة ةاؤ رة عر  ال رحطة الت ، ذيرة

مبوةل مراسر م أم يرة، وعىلر   2010وةا   الحج ة الو   ة مد أُ مئ  وأُع د   ا ال ا م عال 
مررر  الدولرررة   رجررر   أعىلرررا  ا و ر  ررر  م وإع،رررا  م لواؤقرررة اىمررر ا والحج رررة الو   رررة  ررروَّل ابلتامرررو

 ا(32) ااوحتت،ظ ال حطة الت ، ذية رو   اا  و ا اىموال لحال س ة وال   م  ،ق
مرر  التقرردير إىل أ  مطررر اررو    احلالحررة الدول ررة لحقىلرراء عحرر  اىسرح ة ال وويررةوأجرارا  -26

والرذل أُ مرئ  مبوة ره الواليررة  2016لورا  مررار اجلالر رة الرامرة لألمرم الت رد  الورادر م عرال 
ترحقة رت،او  الدول عح  مراهد  اىمم الت د  حلار اىسح ة ال ووية، وجارة  م الت،او  ال

رمرررق  الراهرررد ا وأواررر  احلالحرررة أب   ومررر  مطرررر و وررردس عحررر  مراهرررد  اىمرررم الت رررد  حلارررر 
 ا(33)اىسح ة ال ووية ابعت ارها م قلة دول ة مح ة

اإلنساااانع ماااي مراعااااة القاااانون الااادو  تةفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق  -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -1 
 ال اوا  وعدل التال     

ذةرا م االة الدؤاا ع  إ ااي الر ف أ  التورور ال را د لرد  اىةا رل الق الرني م  -27
ىل أ  اىةا رل ا وأجرارا ةرذلق إ(34)مطر هرو أ  احملراةم ال  رامرو القطرريني عحر  مردل ال راوا 

رمبررا ال يرررامحو  عحرر  مرردل ال رراوا   وأ  الرامحررة مررد  تحررف   ررل ة  رر ة المررلا أو مرةرر ه 
 ا(35)االمتوادل أو ال   م ال حد

ووؤقاب ل االة الر،و الدول ة، ؤإ  القوا ني اليت     إد الرأ  مرد رررزا رمرتو ملرا  م  -28
، ع ردما م ردا رررض احلتومراا ار  ا 2017 س اس أزمة ا حر ج الريت رردأا م   يرا /يو  ره

رقطر عح  حنو ارارل م إ رار  ر اا س اسراا و اجر اب مر  مروا ني اجل  ر ة واىسرر  م أحنراء  حرو 
التراو  ا ح جا، ال حيق لأل ،ال م  أم اا مطرايا وآابء  ر  مطرريني احلورول عحر  اجل  ر ة 

   ا لحرود  م  مطر وم ر  الوا  ني القطريني  حقا  ابا وابلتا ، ؤر دما دع  ررض ال حدا  موا 
 ا (36)م  الدملول إىل أراإ  ا،    ل ذلق م ا ،وال الرديد م  اىسر

  قوس ا   ا  ومتاؤ ة ا رهاب  
إىل أ  التمررري  القطرررل لتاؤ ررة ا رهرراب ي،تقررر إىل ال قررني  5أجررارا الورمررة المرررتةة  -29

اسرررر ة الترسررررة م مررررا و  ا ةررررراءاا اجل ا  ررررةا ومررررا و  القررررا وين ويترررر   ضال،ررررة الىلررررالاسا اىس
( يررررركف ا رهررراب رر ررراراا ؤىل،اإرررة لحغايرررةا 2017متاؤ رررة ا رهررراب )روررر غته الردلرررة سررر ة 

أ  نمتررا  إيررداا جررلا مررا م ررد قاحلرر و اال ت رررا اق  18واب إرراؤة إىل ذلررق،  ررذةر الرراد  
 ا(37)لل،رت  ال  تجاوز ستة أج ر ر اء عح  مرار ال ا ل الرا
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مرر  مررا و  مايررة انتالرر   2إىل أ  الرراد   5وؤىلرر ب عرر  ذلررق، أجررارا الورمررة المرررتةة  -30
  ررال  ابال تجررراز ال رررارق لحال اةالررة، ر ررراء عحررر  مواؤقررة ر ررر و الررروزراء، لررد  ال  تجررراوز سررر ة، 

رمررة ابل  رر ة لحجرررا م الترحقررة قابفداب الرامررةق وقاحل رراء الرررالقا و ىلرراعف الرقورررة إذا ةا رر  اجل
مترحقررررة أبمرررر  الدولررررةا ومبوةررررل مررررا و  ة رررراز االسررررتل اراا الر ررررترية، جيرررروز ا تجرررراز اىؤررررراد 
الر تريني لد  ال  تجاوز أرررة أسار  ، وجيوز ا تجاز أل جلا آملر لد  أس وا وا د، م و 

 ا (38)ة و ال  ارةو الرر  عح  
مبتاؤ رة ا رهراب واىمر   أب   رو مطر التمريراا الترحقرة 5وأوا  الورمة المرتةة  -31

القوما متواؤقة م  الراي  الدول ة وملااة ؤ الا يترحق رترريف ا رهاب ومد  الت ،ظ واال تجاز 
 ا(39)ال ارق لحال اةالة

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

  ق ال،رد م احل ا  واحلرية واىما  عح  جلوه  
أ  مطر أرقر  عحر  ومرف  ترم الوامر   إىل أ ه عح  الر م م  2أجارا الورمة المرتةة  -32

، ؤررإ  ماةال ررا 2003لتط  ررق عقورررة ا عرردال م ررذ آملررر  الررة إعرردال أُرحررد ع  ررا ه ررا  م عررال 
ا وم اجلولرررة (40)2018 رر ال  ورردر أ تامررراب اب عرردال ملحالررا  ررردث مرر ملراب م   يرا /يو  رره  ال

ا  رمق  عقورة ا عردال، ال ارقة ل ستررا  الدورل المامو،  حق  مطر  وا اا م  عد  رحد
م  ر   ا مقرت اا ابل ار م اعتالاد ومف رمسرا، ورردء  قراا عرال رمرق  إلغراء عقوررة ا عردال، 

 ا(41)و ، ف مج   أ تال ا عدال، وإلغاء هذه الرقورةا ومل  ق و مطر هذه التوا اا
رقوررررة أب   رتالرررد مطرررر رمرررتو ؤرررورل وم،ررراب رمس ررراب لحرالرررو ر 2وأواررر  الورمرررة المررررتةة  -33

ا عرردال  وأ   ،ررف مج رر  أ تررال ا عرردال القا الررة، وأ   مرررا م إةررراء  رروار عررال رمررق  هررذه 
 ا (42)الرقورة هبدف إلغا  ا

 (43)إمامة الردل، مبا م ذلق م قلة ا ؤ ا م  الرقاب، وس اد  القا و   
ومىلررا ا ير  ررو  إىل أ  مج رر  راسرراء احملرراةم القطريررة الراديررة  5وأجررارا الورمررة المرررتةة  -34

مبرسول محتا ر اء عح   وا ة انحو اىعح  لحقىلاءا وابللو، ؤإ  أعىلاء ال  ارة الرامة وال ا ل 
أ ره ال  وةرد مدو رة  5الرال ةح م ير  و  أبمرر محتراا وؤىلر ب عر  ذلرق، ذةررا الورمرة المررتةة 
ال  ارة الرامة إذا اعُت  متتورة لقواعد ال حو  لحقىلا ، وأ  لألم  ا   ة ع ل القىلا  وأعىلاء 

 ا(44)ذلق م قالوح ة الرامةق
وؤىلررر ب عررر  ذلرررق، ال يررر ال القىلرررا   ررر  القطرررريني ير  رررو  مبوةرررل عقرررود م مترررة جيرررل  -35

أب   5 ديرردها سرر وايب، ممررا جيرح ررم عرإررة لحررر ل ولح ،رروذ  رر  القررا وينا وأوارر  الورمررة المرررتةة 
التل    الروظ ،ا لحقىلرا  اىةا رل ووإر  مدو رة   ىلال  مطر استق ل القىلاء، مبا يمالو ة،الة

 ا(45)متتورة لقواعد ال حو  لحقىلا 

 (46)احلرايا اىساس ة  
ال ا  م االة الدؤاا ع  إ ااي الر ف أ  ما و  متاؤ ة اجلرا م ا لترتو  ة، الذل  -36

 رررد ، حيررردك رمرررد  مررر  احلرررق م  ريرررة التررر ل والتر ررر  م مطررررا وم2014أُمرررر م أيحول/سررر تال  
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القرا و  اجلديرد الطريرق أمررال الرام رة اجل ا  رة لحور ، ني والررداؤرني عر   قروس ا   را  ابل ررج  
رايل مطررل عحر  قمترو  مرد يىلرر  500 000س واا ورغراماا  قدر ر  و  3لد  ال  تجاوز 

 ا(47)ابل حدق
مرررر  مررررا و   138وأجررررارا م االررررة الر،ررررو الدول ررررة إىل أ  مطررررر مررررد أرقرررر  عحرررر  الرررراد   -37

الرقررروابا ووسرررر  مررر   طام رررا، وهرررا الررراد  الررريت   رررال  ر رررج  أل جرررلا ي رررني عحرررم مطرررر 
، الريت ذذ  اب  ر س ال مر  لحور ف 2متررراب  278أع ل الردول احلح ،رة، وأإراؤ  الراد   أو

 ا(48)م  الة مجر ا لألموال دو   وري 
 1979لرررررال  أب   راةرررر  مطررررر مررررا و  الط وعرررراا وال مررررر 3وأوارررر  الورمررررة المرررررتةة  -38

وما و  الرقوابا وما و  متاؤ ة اجلرا م ا لترتو  ة م  أةرو إرالا   واؤرق هرذه التمرريراا مر  
أؤىلررو الالارسرراا ومرر  الررراي  الدول ررة م  ررال  ريررة التر رر   وأ   رالررو عحرر  إارر    مررريرا ا 

 18ا و  رمررم والقرر 2014الترحقررة ابلقررذف، مبررا يمررالو مررا و  متاؤ ررة اجلرررا م ا لترتو  ررة ل رر ة 
مرررر  الر ررررد الرررردو  ا ررررا  ابحلقرررروس الد  رررررة  19، عحرررر  حنررررو يت ررررق مرررر  الررررراد  2004ل رررر ة 

 ا(49)وال  اس ة
أب   رو مطر  مريرا ا احملح رة رمرق   ريرة التجالر  ال رحالا  5وأوا  الورمة المرتةة  -39

متواؤقررة مرر  الررراي  الدول ررة، وملااررة مرر  ملرر ل إ رراء  رررمي التجالررراا الرامررة  رر  الررقذو  هبررا، 
 12مرررر  مررررا و  االةتالاعرررراا الرامررررة وال رررر اا وأ   رررر ق  القررررا و  رمررررم  9وأب   ررررردل الرررراد  

 ا (50)م  أةو رؤ  الق ود    الىلرورية عح  إ ماء اجلالر اا وال س اا وأ مطت ا 2004 ل  ة
أ  التمررريراا احملح ررة م مطررر ال  رر ال  رررل أعالرراالب  رردملو م  5وذةرررا الورمررة المرررتةة  -40

مررررررر  مرررررررا و   8إ رررررررار  ريرررررررة التر ررررررر  عحررررررر  ا  رت ررررررر  وم الط وعررررررراا عحررررررر  ال رررررررواءا ؤالررررررراد  
رتو  ة  رامرل عحر  القرذف ابل رج  لرد  ال  تجراوز ثر ث سر واا و رامرة اجلرا م ا لت متاؤ ة

ا (51)دوالراب مررررر  دوالراا الررررروالايا الت رررررد ( 27 470رايل مطررررررل ) 100 000ال  تجررررراوز 
وأهار  م االة الر،رو الدول رة رقطرر ةرذلق أ   حغرا اى ترال الريت  ررل الالارسرة ال رحال ة لح رق 

 ا(52)اجلرا م ا لترتو  ة وما و  الرقوابا م  رية التر   م  ما و  متاؤ ة
وؤىلرر ب عرر  ذلررق، يترررني أ   ر ررد مطررر مج رر  وسررا ت ا عرر ل الرريت أ حقرر  رمررتو  رر   -41

م ر، وأ   ومف الالارسة التاللحة م موادر  وسا ت ا ع ل الط وعة وؤر  الرماررة عح  را، وأ  
 ا (53)اب ىلال  عالو الو ، ني والتتكاب  رية ودو  ملوف م  الرق

حياررر ارررا ة  1994ومالرر  المرر تة الدول ررة حلقرروس الط،ررو إ  مررا و  اى ررداث ل رر ة  -42
ةحد اى ،ال دو  س  ال ادسة عمر ا وعىل  اىجلا  رني ال ادسة عمر  وال راررة عمرر  
لرقوابا مبوةل ما و  الرقوابا ال  تىلال  عقورة رد  ةا وم  ذلق، ه ا  ةرا م مر  ة  ر تل 

ال حالني وإدهم ويرامل عح  ا وؤقاب لحمريرة   ث  مالو الرقوابا ذاا الوحة اجلحد م  م و 
 ا(54)ومط  اى راف

ومالرررر  م االررررة الر،ررررو الدول ررررة إ  عرررردداب مرررر  الورررر ، ني يواة ررررو  م رررروداب ؤ الررررا يترحررررق  -43
مل التقررارير ا مل اريررة م مطررر، مبررا م ذلررق مررا يترحررق  قرروس الرالررال ال رراةري  وةررقس الرررا رتتارررة
، ا ُتجررررررر  أؤررررررررراد  رررررررامالا إعررررررررداد التقرررررررارير ا مل اريررررررررة مرررررررر  2015ا وم عررررررررال 2022 ل ررررررر ة
، ومت اسرررتجواهبم ومررر ر م مررر  مغرررادر  ال حرررد لررررد  أايلا BBCاىلا  رررة لح رررث ومطرررة  ARD مطرررة
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، أوم،ررر  المرررر ة م مطرررر اةتالاعررراب الحتررراد الوررر ، ني ال   رررال ني 2018ةرررا و  اللاين/ي ررراير  وم
ا وأواررر  (55)ؤة واعتقحررر  اث رررني مررر  الوررر ، ني ور حت الرررا رررررد اسرررتجواهبالا ريرررة الوررر ا عررر 
أب   ر د مطر مج   وسا ت ا ع ل الريت أُ حقر  رمرتو  ر  مر ر، وأ   ومرف  3المرتةة  الورمة

الالارسررة التاللحررة م موررادر  وسررا ت ا عرر ل الط وعررة وؤررر  الرمارررة عح  ررا، وأ   ىلررال  عالررو 
 ا(56)ودو  ملوف م  الرقاب الو ، ني والتتكاب  رية

أ   ال ادر  الرال ة   اء مج   أجتال الرقوررة ال د  رة الريت  رارس إرد اى ،رالوذةرا  -44
الرقورررة ال د  ررة إررد اى ،ررال ال  رر ال ما و  ررة م مطررر، ر ررم التوارر اا التترررر   ارهررا مرر  م ررو 

 ا(57)اىجلا  ذول ا عامة جل ة  قوس الط،و وجل ة م اهىلة الترذيل والحج ة الر  ة  قوس
رقطر أ   حغا ال  ول ة اجل ا  ة ع    ا م  3والورمة المرتةة  1وأهار  الورمة المرتةة  -45

أ مرررطة ال االرررراا  ررر  ال ررررجحة والمرررارةة ؤ  ررررا، وأ   رؤررر  احلاررررر عررر  أ مررررطة ال االررراا  رررر  
إررالا  رؤرر  الق ررود  ومررا و  الرالررو مرر  أةررو 2004ل رر ة  12ال ررجحة، وأ   ررردل القررا و  رمررم 

م  الر د  22و 21   ال ر  عح   رية  توي  اجلالر اا، مبا جيرو أ تام الا ممتلحة لحالاد ني 
 ا(58)الدو  ا ا  ابحلقوس الد  ة وال  اس ة

 احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية -3 

 (59)احلق م الرالو وم ظروف عالو عادلة وموا  ة  
أب   ىلرررال  مطرررر سررر  الرالرررو الت رررم ابل،رال رررة واالسرررتق ل ة  3المررررتةة أواررر  الورمرررة  -46

لح قاابا ال تقحة ع   ريق إزالة أوةه احلار الترحقة رتمت و  قاابا م تقحة والق ود    الر ر  
 ا(60)عح  احلق م ا إراب

اا ، أعح رر  ال ررحط2017وأؤرادا م االررة الر،ررو الدول رة أب رره م  مررري  اىول/أةترورر  -47
ع  ع م ا إ ماء ا دوس لدؤ  روا ل لحررامحني الرذي  مل يتحقروا أةرورهما ومبجررد إ مرا ه، سر ت   
هذا الو دوس لح تومة الترامو م  احلاالا اليت  رر ؤ  را المررةاا مبوراعل مال رة و رجر  عر  

، اسرت دث  احلتومرة  ارال مايرة اىةرور 2015سرداد أةرور عالاهلراا وم  مرري  اللراين/ وؤال  
ذل يُح ل ر داد اىةرور عر   ريرق حتروي ا إلترتو  رة وي ردف إىل حت رني مردر  احلتومرة عحر  ال

راررد  ررراالا اىزمررراا ع ررردما  تومرررف المررررةاا عرر  سرررداد أةرررور عالاهلررراا ومررر  ذلرررق، وثقررر  
م االرة الر،ررو الدول رة  رراالا لئراا مرر  الرالرال الرحقررني لمر ور دو  عالررو أو أةرر أو أل دعررم 

وم ةررررو  الرررة مرررر  هرررذه احلرررراالا، ةا رررر  اهل ئررراا الر  ررررة التاررررررة آملرررر مرررر  أاررر اب الرالرررروا 
لح حطاا القطرية عح  عحم ابلماةو م  مر حة م تر  ولت  ا مل   ود الرالال مبا ةرا وا حيتاةو ره 

 ا(61)م  دعم
، اسرررررت دث  2017وأؤرررررادا م االرررررة الر،رررررو الدول رررررة أب ررررره م  مرررررري  اىول/أةترررررورر  -48

دوالر( جررر رايب لحرامرررو  200رايالب مطررررايب ) ررروا   750ةرررور ي حرررد احلتومرررة  رررداب أدا م متررراب لأل
وةا رر  روررردد ال ارررر م وإررر   رررد أدا ةديررردا ويقررو الرررردل احلرررا  عررر  احلرررد اىدا لألةرررور 

 ا(62)رايل مطرل ج رايب  900ال الد 
، اردم  2017آب/أ  رطو  22وذةرا م االة الدؤاا ع  إر ااي الر رف أ ره م  -49

رمرررق  ال رررتلدمني م ال رررازلا ومررر  ذلرررق، ال اررر  ال االررررة أ   15مرررم مطرررر عحررر  القرررا و  ر 
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القا و  اجلديد أإرف م  ما و  الرالو وال يتواؤق رمتو ةامو م  ا ،ام ة م االة الرالو الدول ة 
رمررق  الرالررال ال رر ل ني الررريت  رررد الراهررد  الرال رررة الترحقررة  قرروس الرالرررال ال رر ل نيا وعحرر  سررر  و 

لحرالال م مطر إ ماء  قارة وال حيق هلم احلوول عح   رد أدا لألةرور حيردده اللال، ال ُي ال  
 ا(63)القا و 

 حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة -4 

 (64)ال  اء  
عح  الر م مر  وعرود احلتومرة م ال ر واا اىملر  ، ال ار  م االرة الر،رو الدول رة أ ره  -50
وعحرر  الىلرر ااي أ  يقرردموا، عوإرراب عرر  ذلررق، يوةررد  ررن اف  مررا و  جيرررل الر ررف الرررا حاا  ال

جررتاو  عامررة ابالعتررداء ال رردين أو اجل  ررا م إ ررار مررا و  الرقرروابا الررذل ال يرروؤر مايررة ةاؤ ررة 
 ا (65)ؤ الا يترحق ابلر ف الرا حا

وذةررررا م االرررة الررردؤاا عررر  إررر ااي الر رررف أ  القطررررايا يرررواة   التال  ررر  م القرررا و   -51
 رروال الملورر ة ال  رر ال   رر  إررد الرررأ  ؤ الررا يترحررق ابلرر واف والطرر س والالارسررة، وأ  مرروا ني اى

 ا(66)وال اث و ىلا ة اى ،ال واجل   ة و رية الت قو
وذةررررررا م االرررررة الر،رررررو الدول رررررة أ  ال  ررررراء م مطرررررر ال زلررررر  يرررررواة   التال  ررررر  م القرررررا و   -52

الط س أارل رتلر  أمرال ال  راء والالارسةا ؤقا و  اىسر  م   إد ال  اء، رطرس م  ا ةرو  حل 
مقار ررة ابلرةررال، ووإرر  ال  رراء م  الررة إة رراف امتوررادل جررديد إذا  حرره الطرر س أو إذا  رررة   

 ا(67)أزواة  
وأوارر  ال س ررة القطريررة لحرالررو االةتالرراعا أب   رتالررد مطررر  مررريراب ملاارراب لتاؤ ررة  -53

الررام ا ال راةراا، وةرذلق إدراف  الر ف إرد الررأ ، مبرا م ذلرق الر رف الررا حا، ومبرا يمرالو
 ا (68)أ تال رمق  ال  اء ذواا ا عامة وزايد  الرقورة عح  مر تيب الر ف إد هذه ال،ئة

 اى ،ال  
وؤقرراب لحمرر تة الدول ررة حلقرروس الط،ررو، يرترر  ال ررج  ال رررد عقورررة ما و  ررة لحجرررا م الرريت  -54

ةلررا و ررد عقوررة ا عردال والرقوررة ال د  رة ير ت  ا أ ،ال ي حغو  م  الرالر ستة عمرر عامراب أو أ
 المرررريرةمارررور ني مبوةرررل التمرررريراا اجل ا  رررة، ولتررر  ي ررردو أ الرررا ال  ررر اال  مرررا و  تني مبوةرررل 

 ا(69)ابل   ة لحجرا م اليت ير ت  ا م  هم دو  اللام ة عمر  م  الرالر
يراا  ترحرررق أيىلررراب أب   رتالرررد مطرررر  مرررر  ال س رررة القطريرررة لحرالرررو االةتالررراعاوأواررر   -55

 قررروس الط،رررو، مبرررا يمرررالو أ تامررراب رمرررق  مايرررة اى ،رررال مررر  الر رررف وأملرررر  رمرررق   قررروس 
 ا (70)اى ،ال ذول ا عامة والترج و ررؤ  س  ال  ول ة اجل ا  ة لأل ،ال

وأؤررادا المرر تة الدول ررة حلقرروس الط،ررو أب  القرروا ني الر   رر ة الرريت  رر ام مىلرراء اى ررداث هررا  -56
 ا2004 ومرا و  ا ةرراءاا اجل ا  رة ل ر ة 2004والقرا و  اجل را ا ل ر ة  1994 ة ما و  اى داث ل 

عحررر  مىلرررااي ة ا  رررة مر  رررة ع ررردما يترررو  الىلررر  ة أو اجلررراين م رررحالابا ومتررر  حتال رررو  المرررريرةو  ط رررق 
اى ،رررال ال ررر ول ة اجل ا  رررة مررر  سررر  ال ررراررةا وأل جرررلا يقرررو عالرررره عررر  ال ادسرررة عمرررر  عىلررر  
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رررركف قاحلرردثق عحرر  أ رره أل ذةررر أو أ لرر  ؤرروس ال رراررة ودو  ال ادسررة عمررر ا لقرا و  اى ررداث، وي
 ا(71)، عاد  ما يو   اىجلا  ملاإرني لحرقوابا م  رداية ال حوغالمريرةومبوةل 

 (72)ال اةرو   
أ ا ررر  م االرررة الر،رررو الدول رررة عحالررراب أب  مطرررر مرررد م حررر  عرررد   واررر اا حترررث عحررر   -57

 وراري  ا رروف، ىسر اب مر  ر   را قإزالرة المررد الروارد م القرا و  و ارال  الت،الةإا    اال 
الترحق ابلت،الة أب  حيوو الرعااي اىةا ل عح  إذ  اا ل عالح رم الرراه  م رو  غ ر  الوظ ،رة 

ا و لو هذه التدار  إمجاالب ملطواا واعرد  م اال راه الور   ا ومر  ذلرق، (73)أو مغادر  ال حدق
م مطرر ال يرر ال راسررلابا وال مترر  لحرالررال مبوةررل هررذا  الت،الررةا م عحرر  ؤرإ   اررال التوظ ررف القرر

ال اال  غ   أا اب الرالو م  دو  مواؤقة ملط ة م  اا ل عالح م الراه  عحر  مرد  الرقرد، 
اليت مت  أ   وو إىل مخو س وااا وهذا يىلر  الرالرال أمرال ملطرر الرالرو الق ررل إذا  ررإروا 

 ا(74)ل ستغ ل م متا  الرالو
أ ررره عحررر  الرررر م مررر  ا طرررواا التلرررذ ، ؤرررإ  مطرررر ال  ررر ال  5وذةررررا الورمرررة المررررتةة  -58
ممتلحرررة لحالرررراي  الدول رررة،   رررث   رررال  أب  يطحرررل أاررر اب الرالرررو أ   حرررتالو مرررو  الرالرررو   ررر 

الواؤقرة ال ر قة م رو مغرادر  ال حردا ةالرا   رتل  ؤئراا  -م الا رة م  را  5يتجاوز  مبا ال -لدي م 
ا وأوار  (75)مر  ة م  الرالال ملو الرالرال ال ر ل ني ومر  يرالحرو  م القطراعني الر رترل والررال

 ا(76)أب   حغا مطر  اال ذج   ا روف جلال   الرالال ال اةري  5الورمة المرتةة 
الراالرر  مرر  الرالررال اىةا ررل م مطررر، الررذي  ومالرر  م االررة الر،ررو الدول ررة أ  الغال  ررة  -59

مح رو  عامرو، ال  ر ال مررإرة  طرر ة ر م ابالسرتغ ل واالعترداء مر  م رو  1.9يتجاوز عرددهم 
 2017أاررررر اب الرالرررررو ر ررررر ل  قرررررا احلالايرررررة م مررررروا ني مطرررررر وس اسرررررا اا وملررررر ل عررررراما 

م ذلرق م إ رار  ، أمرا احلتومة عد   مريراا ةديد   ترحق ابلرالال ال راةري ، مبرا2018و
ممرررروا لحترررراو  التقررر  مد ررره ثررر ث سررر واا ا ُ،رررق عح ررره مررر  م االرررة الرالرررو الدول رررة م  مرررري  

 ا(77)2017اىول/أةتورر 
وذةرررررا م االررررة الرررردؤاا عرررر  إرررر ااي الر ررررف أ  افالف مرررر  الرالررررال ال رررراةري  م موامرررر   -60

، مررإرررو  لح رررررار  2022ا  مررراءاا م مطرررر، مبررر  ؤررر  م مررر  ي  ررررو  ال عرررل لترررقس الررررامل لررررال 
والر ورررة احملتالررو أ   تررو  م رردد  لح  ررا ، وؤقرراب ل  ررث ةديررد عرر  ظررروف الورر ف ال الغررة المررد  م 

ا وأهارررر  ال االرررة رقطرررر أ   واارررو دعرررم الرالرررال ال ررراةري  م اررر اعة التمررر  د (78)ا حررر ج ال،ارسرررا
الررررال ال رررراةري  الرررررامحني م والرالررررو ابلقاولررررة، مر  ررررة ابجل ررررود الرررريت   ررررذهلا مطررررر حلالايررررة  قرررروس الر

ا وأوارر  أيىلرراب رت  ررني ال اررال القىلررا ا ومراعررا  (79)2022ا  مرراءاا ا ااررة رتررقس الرررامل لرررال 
 ا(80) قوس ال اةري  ؤ ه

 عدمو اجل   ة  
جررلا عرردمي  1 500و 1 200أ رره يوةررد م مطررر مررا رررني  5ذةرررا الورمررة المرررتةة  -61

ويدعو  أ  هلم احلق م اجل   ة، ويواة و     ر اب ابلغراب،  -يررؤو  أيىلاب ابسم ال دو   -اجل   ة 
مبررا م ذلرررق احلرمررا  مررر  احلررق م الرالرررو رمرررتو مررا وين أو الت رررج و لح وررول عحررر  ا ررردماا 

 ا(81)الو  ة الرامة والترح م
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إىل أ  ال دو  ي  درو  م الغالل م  اجلالاعاا ال دوية م  4وأجارا الورمة المرتةة  -62
ج ه اجل ير  الررر ة وأا  وا عدما اجل   ة لردل   ج ح م ةالوا  ني ع د م ال دولرة مطررا ور رم 

 1 500أ  عررددهم ةررا  يقرردر  رروا   4أ  اىعرداد احلق ق ررة ال  رر ال   ولررة، ادعرر  الورمررة المرررتةة 
 ا(82)، ر م اخن،اإه م ذ ذلق احلني2013 جلا م عال

أ ه م وم   قردم ا، ةرا  ال ردو  ال ي الرو  يرتر و  قمق الرني  ر   4وذةرا الورمة المرتةة  -63
ما و  نيق، ورذلق ال مت  م االست،اد  مر  إةرراءاا التج ر و، و ، رد التقرارير أب  ال رحطاا القطريرة 

لة ا رردال ة  رر ت م أو لىلرالا  مايرة إمتا  ررة  وروهلم عحر  احلقرروس م  رر أيرة مراوالا حلررو م رق مل
 ا(83)ال حد
ل رر  احلرمررا  التر رر،ا  2005رقطررر أ   ررردل مررا و  اجل  رر ة ل رر ة  4وأهاررر  الورمررة المرررتةة  -64

 ا (84)م  اجل   ة ولىلالا  اجل  واحلق م االستئ اف جلال   اىجلا  الذي   رموا م  ة   ت م
أب   تلررذ مطررر  رردار  لرر   اجل  رر ة لح رردو  وإعرراد  اجل  رر ة  5الورمررة المرررتةة وأوارر   -65

 ا(85)جلال   أؤراد م  حة آل مر 
 11، اررردر القرررا و  رمرررم 2018وأؤررادا م االرررة الر،رررو الدول رررة أب ررره م أيحول/سررر تال   -66
ا مامرة ، الذل ي ال  ى ،ال القطرايا الت وةاا م     مطريني ابحلوول عح  2018 ل  ة

الدا الرررة، ر رررم عررردل  تررر    مررر   قرررو اجل  ررر ة والوا  رررة ى ،ررراهل ا ومالررر  ال االرررة إ  ال  ررراء 
 يتالتر  ابحلالاية التاؤ ة م  الر ف داملو اىسر ا  ال
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