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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون امسةالدورة اخل
 2020الثاين/يناير كانون   20-31

 غينياجتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

تقاااارير ه  اااا  اتضاهااادا  االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو    
  شاا ي مااوج  مقااد   ، وهااو  وغريهااا ماائ واألاا  اتماا  اتتاااد   ا  ال اال  واإلجااراتا  اصا اا 

 ابحلد اتق ى لضدو ال لما ر اً تق د

قااوق حلالدوليااة يئاات اهلليااات و اآلنطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع  -اا اثني 
 (2)، (1)اإلنسان

  إىل الربوتوكااو  اإلنسااان  ن تأاادأ غ ن ااا عمل اا  االن ااما حبقااوقاتضن اا   اللجناا أو اا   -2
واهلاااوإ إىل إلءااات  ،لااا  ابلض ااد الاادو  اصاااا ابحلقااوق اتدن اا  والس اساا  االخت اااري الثاااين ات

  ر(3)عقوب  اإلعدا 
ق غ ن ا على الربوتوكو  االخت اري التفاق   حقاوق أو   جلن  حقوق الطفي  ن ت دّ  -3

وتوكاو  االخت ااري التفاق ا  ت ادي  علاى الرب ن تنظار   ال و ،الطفي اتتضل  إبجرات تقدمي الأالغاا 
الربوتوكاو  االخت ااري اتلاا  ابلض اد الادو  اصااا و الق ات على مج ع أش ا  التم  ا  داد اتارأ ، 

شااا اا مااائ ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقاا ااا  واالتفاق ااا  الدول ااا  حلمايااا  مج اااع ات
 ر(4)االختفات القسري
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ق غ ن ا على الربوتوكو  االخت اري   غ ن ا  ن ت دّ الُقطري اد  أو ى اري  اتم  اتت -4
 ات  نا  أو الالإنساان   أو القاسا   الضقوبا  أو اتضاملا  دارو  مئ وغريه التضذيب مناه   التفاق  

بوانن اعتمااو  1949 أغساطس/آ  12  اتؤرخا جن ا  تفاق اا اتلاا  اب اإلدا  والربوتوكو 
 ر(5)(وتوكو  الثالثشار  مم    إداا   )الرب 

ل اال ب ات اار لالدول اا  لجناا  الز غ ن ااا تضاو ااا مااع و اا  جلناا  حقااوق الطفااي  ن تضاا ّ أ -5
زايو  ساااأي ست وااا  ح، وأن تاع اتسااالّ نااا  ابتطفاااا  وال   ااالألمااال الضاااا  اتضن  اصا ااا  وماااع اتمثلااا
ساا اق تتااد      األمااالتابضا  ل  اات  الغريهاا ماائ و للطفولاا  اتما  اتتااد  منظماا  التضااون ماع 

 ر(6)ا زعا  اتسلانتنف ذ الربوتوكو  االخت اري التفاق   حقوق الطفي بونن اشرتاك اتطفا    ات
  اتقرر مئ قدَّمل ات ْل لطلأل بضد تستجب مل غ ن ا أن القطري اتتاد  تم ا اري  الحظ -6

 اصاا واتقرر اً تضسف أو موج   إبجراتا  أو الق اتنطاق  خارج اإلعدا  حباال   اتضن   اصا 
  ر(7)دالأل  اير ل الت رار عد  دمات واجلرب و  والضدال  احلق ق  بتض ي  اتضين
 ،(8)اميسااتضرال الاادوري الواالالالثان اا  ولاا  مااع التو اا    ا  ال اال  ال اااور  عاائ اجل اً متواا  -7

 وماا    جمااا  احلقااوق حلقااوق اإلنسااان   غ ن ااا وعا  احلالساام   توا اي مفوداا   اتماا  اتتاااد  
 حقااوق اإلنسااانبواانن  اً احباافوداا   أات  ، أجاار 2017منااذ عااا  و االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقاا اا ر 

 ضا  التاسا نا  علاى اإلطاار اتؤسسا وخاا  بإبعلاى إررهاا احل وما  قاما  التضديئ،  أنوط    س اق
 ر(9) ي ال ل 

 (10)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اا اثلث 
لوطن ا  اتساتقل  حلقاوق جنا  اللغ ن اا  خت ا جن  اتضن   حبقوق اإلنساان  ن الل أو   -8

لتم  ن اا مائ االداطالع الثاابتل بل مائ اتاونيفل اتادرَّ ت ووهاا ااا ي فا  اإلنسان م  ان   كاا ا  و 
اتؤسساا  الوطن ا  لتض يا  حقاوق اإلنساان ركا  للمأاوئ اتتضلق  ا اً ، واقعلى أكمي وجهبواليت ا 

 اللجناا  الفرع اا  للتاااال إىل  طلااب اعتماااو ميأن تنظاار   تقااد اً أي ااينأءاا  و )مأاااوئ ابريااس(ر ايت ااا  و 
اتؤسساا  بوالياا  هااذه  (11)إ كااات وعاا  الساا ان    للمؤسسااا  الوطن اا  حلقااوق اإلنسااان و الضااات

 تؤسسااا   اباتتضلااا قاااانونال غ ن اااا تضاااّد   ن طاااريالقُ  اتتااااد  اتمااا  اريااا  وأو اااىتؤوياااه مااائ عماااير  اااااو 
ماا ي فا  مائ  هلاذه اتؤسسا   ا وأن خت ،ابرياس تأااوئ اً واقا ،اإلنسان حلقوق اتستقل  الوطن  
 ر(12)بواليت ا لتم  ن ا مئ الواات اتوارو

 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  قااوقاملتعلقااة ح الدوليااة االلتاامااات تنفياا  -اا رابع 
 ساريال اإلنساين الدويل

 ةشاملال القضااي -ألف 
 (13)التمييا وعدم املساواة -1 

 مج اع تضريا دامان ( أ: )يلا  ا ن تقاو  اا غ ن اا اإلنساان حبقاوق اتضن   اللجن  أو   -9
 وداامانماائ اللجااوت إل  ااا،  ومت  اان   الفضالاا  اتدن اا  واإلوارياا  االنت اااإ سااأيب التم  اا  داااااي
 ،اجلنااأل  القاانون مائ 274 و ااتا إلءاات إىل هتادإ عمل ا الواروع   (  ) تضوي اا   على  هلو ح 
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 لألشاا اا الفضالاا  احلماياا  تااواري( ج)  الااجت ااار  ساالوك اتشاا اا علااى أساااي ماا ل   اجلنساا 
 دامانو  اتساسا  ، حقاوق  دامان و  ،اإليدز/الأواري  اتناعا  نق  بفريوي ات ابلو  ابت   ات ابل

  مج اااع حااااال  قاااا  من ج ااا  وإجااارات  ق  التم  ااا ، حااااال  مج اااعالواجاااب    النااااو النظااار علاااى
 قاانوين إطاار تمااواع( و)  اً مناساأ اً وإوانت   وتضوي  دااايها تضوي ا الضن  ومقادا  اتسؤولل عن ا

  ر(14)اصدما  لىع اإلعاق   وي اتش اا  و بونن ت سري ح إل ام  و  حمدو  اً أهداايت مئ 
 فااي ت  ن أسااره  وأاااراو يئات اااجر  الضمااا  مج ااع حقااوق ماياا اتضن اا  حب لجناا ال أو اا  -10
اائ اا    أول ال الاذيئ ، أساره  وأاراو ات اجريئ الضما متّتع  ،مئ ح ث القانون واتمارس ، غ ن ا

 الفرا الجت يتمتع هبا رعاااي الدولا  ا ماا يتضلا  بتقادمي الوا او  بنفس نظام ،ه    ودع غري 
اوجاب االتفاق ا  الدول ا  حلمايا    انت ااك حقاوق   ات فولا  حال   قانوين تضوي  على واحل و 

 تااادابري غ ن اااا تت اااذ  ن كاااذلل  اللجنااا  أو ااا و ر حقاااوق مج اااع الضماااا  ات ااااجريئ وأااااراو أساااره 
 بساأي ،نظاام  غاري وداع   ها  الاذيئ أول الئ اا    اا أساره ، وأااراو ات ااجريئ الضماا  إلبالغ

 ر(15)االتفاق   اوجبات فول   حقوق   كانت ا حال   الق األ   اتتاح  هل   وغري الق األ   االنت اإ
طااري أن اتشاا اا ات ااابل ابت اا  يضااانون ماائ مج ااع أنااواع الحااظ ارياا  اتماا  اتتاااد  القُ  -11

 اتطفااا ،ال ساا ما ، هااؤالت اتشاا اا مضظاا و التم  اا  خااارج إطااار قااانوين ومؤسساا  مماا  كاارامت  ر 
 اا ات ابل ابت ا    اي  حقوق اتشموروع قانون لتض ي  و  أُعدّ التسو ر وقد ن مئ وو  ضي

اتش اا ، بدع  مئ مفود   اتم  اتتاد  حلقوق اإلنسان وابلتضاون مع رابطا  2018عا  
ر 2019ماايو أاير/مواروع القاانون هاذا   اجلمض   الوطن   لء ن ا   اعتمدوقد ر ات ابل ابت  

 يا  و ايا  اتتضلا  بتضقاانون ال سائأ( ): يلا ابلق اا  ااا  أو ى اري  اتما  اتتااد  القطاري غ ن ااو 
 ايا  تض يا  و ب اتتضلا  للقاانون إ دار الالألا  التنف ذيا ) (   ت  اتش اا ات ابل اب حقوق
كرامااا  تتاااوخى دااامان  س اساااا  واسااارتات ج ا  بلاااور  اتشااا اا ات اااابل ابت ااا   )ج( حقااوق 

 ر(16)  تركاومو    ومت  نات ابل ابت    اتش اا

 التنمية والبيئة واألعمال وحقوق اإلنسان -2 
مواااورا  إجاارات و الساا ان أو اا  اللجناا  اتضن اا  حبقااوق اإلنسااان  ن ت فااي غ ن ااا موااارك   -12
إبوار   اي تتعقاوو أي قأاي إبارا   ر  واتسأق  واتستنري احل  لا و  على موااقت مض   ل اضل    حمل 

  ر(17) أ  لاو على اجملتمع رر ؤ اتوارو الطأ ض   أو ت
مائ قاانون  130او  اتا تنف اذإزات عاد  كفايا    اقلقعئ ابلغ جلن  حقوق الطفي أعرب   -13

التضااديئ اصا اا  واجملتمضااا  اول اا ، وعااد  شااركا  نظ  الضالقااا  باال تاا جت، الاا(2011التضااديئ )
سااأض نا  ال باال الدولاا  وشااركا  التضااديئ الدول اا   الااجت أُبرماا    الضقااوو  ،إوراج التاا ا  قااانوين

ر ري التواور مع اجملتمضا  اول   وتقاسا  اإلياراوا  مض اا ن جيالقرن الضوريئ، مئ  ثمان نا الو 
أن تنتفع اجملتمضا  اول  ، اا    لل اتطفا ، على حنو مناسب مائ  ن ا  في غ ن توأو   

 ولوج اا إىل مراجضا  االتفاقاا ئ، و لال اساارع  وزار  اتنااج  واجل االستثمار اصااا    اناعا  التضادي
(، وابلتضااون ماع شاركا  2011مئ قاانون التضاديئ ) 130اإلمناأل   اول   اتقرتح ، عماًل ابتاو  

 ر(18)ل مان التواور مع اجملتمضا  اول   التضديئ
امتثااا  قطاااع  فالاا  للااواألح  وتر اادأو اا  جلناا  حقااوق الطفااي  ن ت ااع الدولاا  وتنفااذ  -14

وغريهاا مائ اتضاايري،  ،والأ    وال اا  ،والضمي ،ق اإلنسانيري الدول   والوطن   حلقو التضديئ للمضا
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وتوق ع اجل اتا  اتناسأ  على أي انت اكاا  ُت توا  وتاواري ال س ما ا ما يتضل  حبقوق الطفي، 
إخاراج اتطفاا  مائ مج اع اتعماار مائ غ ن اا إىل رع اسا ن تر كماا أو ا  سأي االنت اإ من اا

  اتاااداري، ودااامان مقاداااا  مواااءل ضماااي اصطااار ، وإعااااو  إومااااج هاااؤالت اتطفاااا   أودااااع ال
الواركا  إبجارات  وإلا ا  ابجلا اتا  اتناساأ   اً ومضااقأت   ااور  اتناج  اتسؤولل عئ هذا االساتءال 
تنظ  إجراتا  ونطااق تضاوي  اتسار الاجت تُنا ع وودع لواألح تق  ما  ووري  ترر حقوق الطفي  

 ر(19)االستءال  اجلنس احلماي  مئ ، اا    لل يوتض ي  تدابري  اي  الطف مل  ت ا 
أكد اري  اتم  اتتااد  القطاري أن منظما  اتما  اتتااد  للتنم ا  ال اناع   ساا      -15

 ، وم ااااا  اتلااوا النفااااي  الأالساات    عاا  اسااتضاو  وماائ خااال  تنف ااذ االتفاق ااا  الأ   اا  الدول اا ، 
 اارا عماي للواأا  والنسااتر وقاد وعما  هاذه اتؤسسا إجيااو ير النفاااي ، ماع إعاو  تادو الض وي  و 

 إوخااا تضاادو  اتغاارال، ل اامان اتال ااءري  تنف ااذ موااروع لتوااج ع حمطااا  الطاقاا  اتاأل اا   اً أي اا
 واجعأو ى اري  اتم  اتتااد  القطاري  ن تو الطاق  وتض ي  الطاق  اتتجدو    اتناط  الريف  ر 

 ر(20)و اي  احلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقاا  ، وكذلل احل    التنم  تض ي   غ ن ا

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

إبلءااااات عقوباااا  اإلعاااادا  ماااائ القااااانون اجلناااااأل  اللجناااا  اتضن اااا  حبقااااوق اإلنسااااان رحأاااا   -16
 ر وماع  لال، أعربا  عائ أساف ا تن اتشا اا2017   ات الضس ري لضاوقانون الق 2016 لضا 

 خُتفَّاا  عقااوبت   إىل ا نرالتواريض   مل ضااديال  ابإلعاادا  قأاي تلاال التعلاا     اً كااان حم وماالاذيئ  
 اً ال ياا ا  حم ومااالااذيئ ال اااور    حاا  اتشاا اا  الضقااواب ف اا   ااا ختغ ن ن ت فااي وأو اا  
 ر(22)إلعدا  وون أتخريعل    اب

الحظ  مفود  اتم  اتتااد  الساام   حلقاوق اإلنساان أن الضدياد مائ االشاتأاكا  وقضا   -17
إنفاااا  القاااانون وجمموعاااا  ماااونيف  بااال  2015أكتاااوبر تواااريئ اتو /أبريي إىل ن ساااان/  الفااارت  مااائ 

 بساأب الضنا  الاذيجرحاى و  ىقتلاخلا  اوتجل وبال اتتضااطفل ماع الارأل س وأن اار اتضاردا ، مماا 
دااا   اتمااا  ي م تاااب مفو ساااجّ و الوااارط ر جاناااب جاااون واالسااات دا  اتفااارن للقاااو  مااائ جلااان إل اااه اوت

حلقااوق اإلنساان   غ ن ااا ساا  عمل اا  قتااي خااال  احتجاجاا  اتضارداا  الس اساا     السااام اتتااد  
 ر(23)أكتوبرتوريئ اتو /أبريي و ن سان/ بل
  القطااري   تاباتتااوىل ، 2016أبريي /نأنااه   ن سااإىل  اً أي ا  السااام   اتفودا  أشاار  -18

وال ا على يد غ ن ا ر د حالتل مئ حاال  التضذيب اترت أ  أرنات التوق   وخال  االستجوا ، أُ 
والااادرك، والثان ااا  علاااى ياااد الساااري  اتتنقلااا  للتااادخال  وحاااد  موااارتك  مؤلفااا  مااائ أااااراو مااائ الوااارط  

م ام   تقت ر إ  إن تل  ف  دأان شرط  ق األ  ،   كلتا احلالتل، انتاي أاراو الوحدر و اصا  
تااادابري   اتدن ااا واحلمايااا واختاااذ  وزار  اتمااائ ر   الضااااو  علاااى توق ااا  اتواااتأه هبااا  وون اساااتجواهب 

 ر(24)تلمئ ال أان والوكالت ال الضل   إحد  احلال 12م  أتويأ  ، اا    لل تضل   خد
قاما  وحااد  موارتك  مائ الواارط  ، 2016 مااريآ ار/أنااه     الساام   اتفودا   كار  -19

خ ااع أاااراو الوحااد  الساارق ر وأ   بوااأ  ، بتوق اا  رجااي 8 والاادرك، هاا  ارقاا  م ااااا  اجلر اا  رقاا 
حلمله على االعرتاإ ابجلر ر مث ُأح اي إىل وحاد  للتاق قاا  الرجي للتضذيب مد  رالر  أاي  متتال   

 ر(25)ل ديئاتبض  للدرك، ح ث ق ى هناك رالر  أاي  م أي ا
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ترقاااى إىل  غ ن اااا ورااا  حااااال  أخااار  القطاااري    تاااباتأن إىل   الساااام   اتفوداااأشاااار   -20
مراكا  أح لاوا إىل  25ب ان   ، اً جرما 26عادو ات تاب و ر   نا اتإنساان   و اللاقاسا   و الضاملا  حاال  ات

ماا ر قاطضا    موقاع حاوث   اجلنوو  يدأيمضامل  على  عن  وسوتبسأب ما تضردوا له مئ طأ   
           /ي وقااااع   ح ياااارانذاحلاااااوث الاااا لاااال خااااال  و رااااالث نساااااتر ال اااااااي كاناااا  هناااااك ئ دااااموماااائ 
، إبنا ا  سااأل  شااحن ، قأاي لموا    مقاطضا  ماا ، بء ن اا الوساطىلقا  قاألد مضس ر ، 2016ه يون 

  سا ان حااك  اتقاطضاعلاى  لال، طالاب ال اً ورو ره  افضا  وممار حرساه إبشاأاعه دارابً أن يوجه إل 
وأو   لااال إىل وقااااوع مواج ااااا  أاااارن اجلاااا   خالهلااااا    القاألااااد ابلرح اااي عاااائ اتقاطضاااا رن ممااار  

 25  هااذه االشااتأاكا ، ُجاار  وخااال احل اا راساات دا  اتساالا  الفتاكاا  ح ااث أطلاا  أاااراوه الااذخري  
  وأقنضا شا  رمائ اتا تلا  روويحرقا  متااجر وقُ ، ب ن   مخسا  رجاا  أ ا أوا بطلا  تري، وأُ اً ش  

 ر(26)اتذكور ب رور  مءاور  اتقاطض القاألد  اتنطق  الضس ري  واإلوار  اتدن   للمقاطض  او  ق
 أو ااى ارياا  اتماا  اتتاااد  القطااري  ن تنواا  غ ن ااا آل اا  وطن اا  تنااع التضااذيب وآل اا  مسااتقل  -21

 ر(27)لالإنسان   أو ات  ن ل  القاس   أو االتضذيب واتضاماتتضلق  حباال   اع  ات كاا للتاق      
إطارهاا التواريض   اديث : )أ( ن تقاو  ااا يلا   أو   اللجن  اتضن ا  حبقاوق اإلنساان غ ن اا -22

 مثااي ،ماائ القااانون اجلناااأل  232ماائ اتاااو   2اااا ي فااي ت اان   اتاضااا  اتن ااوا عل  ااا   الفقاار  
  وجساامت اضقاواب  تتناساب مضاقأا  مرت أ  اا بو  ،تضاذيبالأاضاا    ا ا  ، احلارق ال ض  ابل  رابت أو

كفالا  و ، ات عوما  ضاملا اتتضاذيب أو ساوت ال  مج اع حااال    شاامل ا ) ( دمان إجرات  ق ق
ل اااااي  )ج( إنوااات اتضااوي  و رأتاا  إواناات  ، ن ضقااواب  مناسااأ ، إمقادااا  اجلنااا  ومضاااقأت   ب

غااريه ماائ التضااذيب و اوعاااتا  تاق اا    مج ااع لفاا  ابل مآل اا  وطن اا  تنااع التضااذيب وآل اا  مسااتقل  
 ر(28)و ات  ن القاس   أو الالإنسان   أأو الضقوب  اتضامل   درو 

كتظااااا  ابالقلاااا  إزات التقااااارير الااااجت تف ااااد  عاااائاللجناااا  اتضن اااا  حبقااااوق اإلنسااااان أعرباااا   -23
الحتجااااز القاسااا   الساااجون النااااج    جااا ت مناااه عااائ كثااار  اوتجااا يئ رهااائ اواكمااا ، وبظاااروإ ا

 روالرعايا  ال اا  نظااا  ال اا   يتضل  ابحل او  علاى الءاذات وخادما  ال للءاي ، وال س ما ا ما
مضااااملت     سااال لساااجنات و ل   ض وااااتظاااروإ الا يلااا : )أ(  سااال ن تقاااو  ااااوأو ااا  غ ن اااا  

ا تضاملا  السااجنات لقواعااد اتما  اتتاااد  النمو ج ا  الاادن  اً مواا ل  اكتظاا  السااجون واقا مضاجلا  ) (
 ر(29)ه ونظا  احتجاز    نسوج  عمره  حسب  اوتج يئبل ف ي ال)ج(  ال( )قواعد ن لسون ماندي

 (30)القانونسيادة اإلفالت من العقاب و  مسألة إقامة العدل  مبا يف ذلك -2 
اإلنساااان أناااه علاااى الااارغ  مااائ اجل اااوو الحظااا  مفودااا  اتمااا  اتتااااد  الساااام   حلقاااوق  -24
إلااال  مائ الضقاا   ثاي  ا  اياال الضدالا  واتمائ،   ْ ز  الاجت باذلت ا احل وما  إل اال  قطااعالأار 
 قتا الً  150لجت را  دا ت ا أكثار مائ ا، 2009سأتمرب أيلو / 28أحداث  ق   ار اً أري ك   دايً 

علااى الاارغ  ماائ التقااد  و تر ، ال تاا ا  عالقاا  أمااا  الق ااااماارأ  100اغت ااا  أكثاار ماائ وجاار  خالهلااا 
واساااتضداو  ،اً ش  اا 14إىل هتااا  توج ااه االال ساا ما اتتضلاا  هبااذه الق اا  ، و  ز   التاق اا اواار   أااري ال

او مااا  اجلناأل ااا  ماااع علاااى مج اااع اتساااتواي  للتضااااون ماااع اجملتماااع الااادو ، وال سااا ما  السااالطا  الء ن ااا 
ضااا  وعاااالو  علاااى  لااال، ااااحن بساااأي االنت ااااإر الدول ااا ، ااااحن ال ااااااي مل م ااالوا بضاااد علاااى 

 اا  إل  ااا او ماا  هتماا  ال االوع   هااذه الق اا   اتتضلقاا  ةااراأل  دااد اإلنسااان   جّ الااجت و   الو  اا ا 
   اواكماااا ضقاااد مل تُ للسااالطا  الق اااااأل  ،  اً واقااااو ر منا اااب تتقلااااد ا  اااا م ااااا  كأاااري  وااااءيتااا ا  ت   ال

 ر(31)االستماع إل  ما تن ش   تل حموريتل   الق    مل يتسئّ  2016 عا 
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، أغلااا  2017ويسااامرب كاااانون اتو /  29د  القطاااري أناااه   الحاااظ اريااا  اتمااا  اتتاااا -25
لوا الق اا   إىل االتاق اا  وأحاا 2009سااأتمرب أيلو / 28أحااداث  الاا ق ااا  التاق اا  ات لفااون 
د، متضمّ در  وجر  قتي واغت ا  و جراأل  على أ ا  الوقاألعت ن   وا حم م  جناأل  ر كما أعاو

ن   ، تو فت ا   ا جراأل  دد اإلنسان جلن  التاق   الدول   الجت ا  الخما يتناق  مع وهو 
  نفاس اتلا ر ال ااور  عان   الساابق  تح اا  او الق ا  أورج  2010لضا  الضد  وزير مرسو  
  ،التاق ااا  الدول اااجلنااا  ورو  أمسااااوه    تقريااار اتشااا اا الاااذيئ ه االهتاااا  إىل مج اااع ّجاااوقاااد وُ 

 ر(32)اجل    ابستثنات دابط كأري 
تساريع وتاري  التاق ا  ( أ: )يلا  اتقاو  اان   غ ن ا اإلنسان قوقاتضن   حب لجن ال أو   -26

 28الااجت وقضاا    حاداث اتوال ساا ما   انت اكاا  حقااوق اإلنساان الااجت ارُت أاا    اتادا ، 
 اتوااتأهمج ااع اتشاا اا  داامان وقاا (  ) ، وحماكماا  مرت أ  ااا ومضاااقأت   2009أيلااو / سااأتمرب 

الضماي ط لا  اارت  التاق ا  مض ا  عائ   ارت اهب  انت اكا  جس م ، ائ ا    أع اات احل وما ، 
 اب   ال اااي وأاراو أسره  على تضوي  كاماي عماا ارتُ ح و  مج ع  كفال (  ج) وحماكمت   

 ساار اتفقااوويئ وداااااي عمل ااا  اإلعاادا  علااى احلق قاا ،أُ إطااالع  داامان( و) حق اا  ماائ انت اكااا  
 أ اااهبا بوسااألي علم ا   بسأي من اا اسات راج اجلثاث مائ اتقاابر اجلماع ا  والتضارإ علاى رااا 

إنوااات جلناا  احلق قا  والضدالاا  وات اااحل    أقاار  وقا  مم اائ وت وياادها ااا ي فاا  ماائ اتااوارو ( هاا)
  ر(33)لتم  ن ا مئ أوات واليت ا بفضال  

 28حاداث اتتضلقا   اكم  أطوار اون ا غ ع و ى اري  اتم  اتتاد  القطري  ن تسرّ أ -27
 ي أي تطااورا كمااا الحااظ أنااه ا مااا يتضلاا  بضمل اا  الضدالاا  االنتقال اا ، مل تسااجَّ ر  2009سااأتمرب أيلو /

إنواااات جلناا  احلق قااا  والضدالاا  وات ااااحل  إىل احل ومااا  بوااانن مواااروع قااانون  أح اايم ماا  مناااذ أن 
 ر(34)2017عا    

 (35)لسياسيةاحلياة ااة العامة و ق يف املشاركة يف احلياحلرايت األساسية واحل -3 
التواريضا  الء ن ا  ال تا ا  تت امئ ل اون القلا  عائ اللجن  اتضن ا  حبقاوق اإلنساان  أعرب  -28

الااجت ااار  التواا ري ماائ القااانون اجلناااأل ،  363ماائ حرياا  التضأااري، وال ساا ما: )أ( اتاااو    اادّ  اً أح اماا
ماائ  31اتاااو  ) ( أل    التوااريض  ، واجلاا  ، واواااك ، واهل  ااا  الق ااا ابإلوارا  الضاماا ، واهل  ااا 

 ، بنااات علااى مضااايري ا فاداا ، إنتاااج ، الااجت ااارّ 2016متوز/يول ااه  28قااانون اجلر اا  اإلل رتون اا  اتااؤر  
أعرباا  كمااا   راتماائ الضااا  ونواارها والسااما  ابحل ااو  عل  ااا والضااا  أالأ ااات  الااجت قااد ختااي ابلنظااا  

وساااألي إعااال  خا اا  ووقف ااا إزات االوعاااتا  الااجت أكاادها الواااد والااجت تف ااد إبغااالق القلاا    عاائ اللجناا
بواا ي تضسااف  عاائ الضمااي ووقاا  بااث باارامق تفاعل اا  واعتقااا   اااف ل بسااأب نواار شاااألضا  عاائ 

بتضااارل مااادااضل عااائ حقاااوق اإلنساااان أاااااو  للمضلوماااا  الاااجت سااا  اتر وأعربااا  عااائ رألااا س الألاااد
 ر(36)ز واإليذات الأدينللت ديد واالحتجا

الوارو    ح ا  اتمج ع دمان مواتم  يل : )أ( ن تقو  اا و   اللجن   اهتا غ ن ا  أ -29
ساااجئ أي شااا   عاااد  احلااارا   غ اااون  لااال علاااى مااائ الض اااد، و  19تواااريضاهتا ماااع اتااااو  

  فااارل علاااى ممارساا  ال اااااا  ووسااااألط اإلعاااالأي ق اااوو تُ امتثااا   دااامانبت ماا  التوااا ري  ) ( 
اتادااضل دامان  ايا  )ج(   مائ الض اد 19مئ اتااو   3تح ا  الفقر   اً  ارم ثاالً امتأنوطت ا 

عاائ حقااوق اإلنسااان ماائ الت ديااد والت وياا ، وال ساا ما ماائ خااال  اعتماااو قااانون حماادو واضااا  
 ر(37)ي في  ايت  
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جااار  حظاااره  التظااااهرن  أاااااو  الاااجت  اتضلوماااا إزات   ااااأعربااا  اللجنااا   اهتاااا عااائ قلق -30
قاد حاادر  اعتقااا  مجااع  ن عمل اا  اتضاردا ، و سا ما ابلنسااأ  لألحا ا   ، والاً تضساف  اً حظار 

  متاوز/ 4أح ا  قانون تنظا   اجلمض اا ، اتاؤر  ن ت اً وأعرب  عئ أسف ا أي  رخال  اتظاهرا 
ت ااويئ  يتضلاا  بواارون ماانح تااراخ   ساا ما ا مااا   اتمارساا  الضمل اا ، والراع  مل تُاا، 2005ول ااه ي

أعربا  اللجنا  و  رأي أسااي قاانوين رودا  باالاجلمض ا  واديد هذه الرتاخا  ، وها  ممارسا  مف
 د إنوااات النقااااب  الضمال اا ااارل شاارون قانون اا  تق ّاا: )أ( الااجت تف ااد اااا يلاا  اتضلومااا إزات   اااعاائ قلق

 ر(38)النقاب ل أرنات اإلدرااب  اعتقا ) (  وتنظ   اإلدرااب  
  متااوز/نااذ م اً اضل اااتظاااهرا  الضاماا  ه جاار  حظاار تاااد  القطااري أنااالحااظ ارياا  اتماا  ات -31
ضرواا  بقرهباا مائ جملموعاا  اتاااه االتساامح هناك ا ماا يأادو ناوع مائ ومع  لل، ر 2018 هول ي

كاان قاد الاذي  وهو اتر اد اتر د الوطين للمظاهرا ،  ته مل يت  بضُد إنواأنالحظ السلط ر كما 
 ر(39)2015الدوري الوامي لضا   االستضرالنواأله خال  أو   إب

داامان راااع مج ااع يلاا : )أ( ن تقااو  اااا أو اا  اللجناا  اتضن اا  حبقااوق اإلنسااان غ ن ااا   -32
هااو مفاارول علااى اتظاااهرا  الساالم   ماائ ق ااوو غااري متناسااأ  ال متل  ااا ال اارور  الق ااو     مااا

ارهاا القاانوين ااا ي فاي  ايا  احلا    حريا  مراجضا  إط) (  مائ الض اد  21دوت أح ا  اتاو  
ت اااويئ اجلمض اااا ، ااااا    لااال احلااا    االن اااما  إىل النقاااااب  الضمال ااا  واحلااا    اإلدااارا ، 

، واالمتناااع عاائ ممارساا  أي اضااي ماائ أاضااا  الرته ااب دااد احلركااا  النقاب اا  وأع ااات اضالاا ً   اياا ً 
 ر(40)النقااب  الضمال  

سالطا  اإلواريا  واجاب الكفال  احرتا  ا يل : )أ(  ن تقو  اغ ن ا   ا اهتأو   اللجن   - 33
الااجت أو  إىل وقاااوع وا ااا  وإ اااااب   اتعماااا التاق اا    ) (  الن اهاا  واحل ااااو أرنااات االنت اااااب  

مرت أ  اااا  ، ومقاداااا 2018نت جااا  أعماااا  الضنااا  الاااجت انااادلض    أعقاااا  انت اااااب  شاااأان/ارباير 
 12ق الس اساا  اتاارب    تنف ااذ االتفااا  )ج( ات  بضااد  ت اارار هااذه اتعمااا وإواناات  ، وتقاادمي داام
داامان اضال اا  اللجناا  االنت اب اا  الوطن اا    )و( وكااامالً  اااورايً  اً تنف ااذ 2016توااريئ اتو /أكتااوبر 

 ر(41)اتستقل  واستقالهلا ال امي

 حظر مجيع أشكال العبودية -4 
إبنوااات اللجناا  الوطن اا  ت ااااا  االاااار  اً علماا اللجناا  اتضن اا  حبقااوق اإلنسااانأحاطاا   -34

إبنوات الوحاد  الوطن ا  ت اااا  االااار  اً علم  طاحأ  ارله مئ ممارسا ، كما ابتش اا وما
زالا  قل لا   تن ج اوو م اااا  االااار ابتشا اا مااالقلا  أعرب  عائ ب د أ ا  رابتش اا
 ااااوا لقلاااا  عاااادو الواااا او  اتسااااجل  اللجناااا  عاااائ أسااااف ا علااااى وجااااه اصأعرباااا  و  رومتوادااااض 

أعربا  اللجنا  ر و والتاق قا  واتالحقا  الق األ   اجملرا  ا  ا واإلوات  ال ااور    حا  اجلناا 
حمنا  اتطفاا  والفت اا  والنساات ات ااجريئ الء ن ال   ل أ اا  ) ( حمنا  ا يلا : )أ( ممعئ قلق ا كذلل 

سااا ما    جنأ ااا ، وال  شاااأ ا  الااادعار    الألااادان اتقأ ااا الاااواقضل  ااا  ناااري االسااارتقاق اتنااا   و 
  الألاد  يقار  مائ ن ا  اتطفاا  الاجت تف اد  ن ماا اتضلوماا   )ج( مشا  أاريق اا والوارق اتوساط

 ر(42) ربون على التسوّ وجيُ  اً وأن بض    يضملون قسر يضملون 
الق اا  بوا ي من جاا   : )أ( ااا يلا غ ن ااقاو  اللجنا  اتضن ا  ابلضماا  ات ااجريئ  ن تأو ا   -35
ابلأواار  ماائ أجااي  ساال م ااااا  االااااروات ااي مااع ب ااات  م اانف  حسااب نااوع اجلاانس والساائ ة
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، واختاا  التادابري اتالألما  وهتاريأ   لضماا  ات ااجريئناع االااار ابت ث    ال  م) (     وهتريأ
ااا  تض ياا  التاادريب علااى م اا)ج(  تناع نواار اتضلومااا  ات االل  اتت اال  ابهلجاار  مائ الألااد وإل ااه 

الاذي ض اع لاه رجاا  الوارط  وغاريه  مائ ماونيف  إنفاا  القاانون، ابلأوار هتريب الأوار واالااار 
 مونيفااو الاادواألر ال ااا  و وحااري احلاادوو، والق ااا ، واتاادعون الضااامل، ومفتوااو الضمااي، واتدّرسااون، 

مج ااع أعمااا   ه  يااون    اضااا حنااوبساارع  وعلااى   )و( التاق اا  اهتاساافار  الدولاا  وقن اال ومونيفااو 
االاااار ابتشاا اا وهتريااب الأواار واجلااراأل  اتخاار   ا  ال اال  ومقادااا  مرت أ  ااا ومضاااقأت  ، 

 ر(43)اإلسراع   مضاجل  الق ااي اتراوع  دد اتتجريئ وم ريب الأورو 
: الق ااا  اااا يلاا  حثاا  جلناا  حقااوق الطفااي غ ن ااا علااى م ااااا  االاااار ابتطفااا  وعلااى -36
 واإلجاراتا  الفضالا  مائ أجاي  دياد ووعا  اتطفاا  دااااي االااار واالساتءال  تض ي  الس اساا )أ( 
التاق ا  ) (  أي منع االااار ابتطفاا ، وإباالغ السالطا  عائ هاذه احلااال  ، والتوع   بسُ  اجلنس

الساالطا   ي  جااراأل  االااار ابتطفااا  ومقاداا  مرت أ  ااا ومضااقأت  ، ومنااع تادخعلاى وجااه السارع  
اإلوارياا  أو الدين اا    اإلجااراتا  الق اااأل  ، وزايو  إم ان اا  الو ااو  إىل الق ااات وزايو  الثقاا    

  التفاقااا  الثناأل االتنف ااذ ااتااوارو الأوااري  والتقن اا  واتال اا  الالزماا   خت اا  )ج( النظااا  الق اااأل   
 ، مااع الرتك اا  علااى م ااااا اضاااالً  اً تنف ااذ واتتضاادو  اتطااراإ الرام اا  إىل م ااااا  االاااار ابتشاا اا

 ر(44)ا االاار ابتطف

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 
 (45)احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

، "الضمالا ض يا  الوكالا  الء ن ا  لت"سامى وكالا  توجاوو اري  اتما  اتتااد  القطاري  الحظ -37
 اسااتءلوائ ماائ القطاااع اصاااا يمسااتثمر والحااظ كااذلل أن   هااذا اجملااا ر  اً وأترريهااا نيااي حماادو ب ااد أن 
 ر(46)لواألح اتضمو  هبارت  النيروإ عمي ال  لفرل  الضمي مفتو  دض  

 احلق يف الضمان االجتماعي -2 
ابلس اساا  الوطن اا  بواانن احلماياا  االجتماع اا ، الااجت حقااوق الطفااي جلناا    رحأااحاال    -38

   دااوت ارتفاااع مضاادال  اتطفااا  الااذيئ يض وااون   أساار مض واا   اقااري   ، و اً اعُتمااد  مااؤخر 
احل وم    حثا اح مئ أهداإ التنم   اتستدام ،  3-1ابلءاي   اً أي  اً ومع اإلحاط  علمغ ن ا، 

مئ الفقر، مع الرتك   بو ي خاا علاى اتطفاا ر  اتتضلق  ابحلدعلى تض ي  تطأ   اسرتات ج اهتا 
التنساا   ا مااا باال الااوزارا  واتااديراي  الوطن اا  اتسااؤول  عاائ غ ن ااا باا ايو   اً ي اااللجناا  أأو اا  و 

ياا  االجتماع اا ، ر و ااو  الف ااا  ال ااض ف  ماائ اتطفااا  إىل باارامق احلماوأن ت ّساا تنف ااذ الس اساا 
 ر(47)ائ ا    اتطفا  الذيئ يلجن آابوه  إىل نظ  احلماي  االجتماع   غري الرمس   الأديل 

 (48)يف مستوى معيشي الئقاحلق  -3 
بااارتمق غ ن اااا م ااااا  ساااوت التءذياا     تاادرجأو ااى ارياا  اتمااا  اتتاااد  القطاااري  ن  -39

تاواار نقاان ت مئ ، و عال   التنرري للاد مئ سوت التءذي  ات مئ مأاورا الس اس ، وتنفذ عمل ا 
ري مراجض  قطاع ا  ، واُ   تمضدع  اجملالواتراح     مج ع اتراا  ال ا   واتداري ومراك   ات اه

 ر(49)وال رإ ال ا  للم اه والنظاا  ال ا  
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 (50)احلق يف الصحة -4 
اتتضلقا  طريا  ال: )أ( تنف اذ خارطا  ااا يلا و  ن تقا  أو ى اري  اتم  اتتااد  القطاري غ ن اا -40
ل ااا  لالوطن اا    وطن اا   ) ( تنف ااذ الس اساا لتءط اا  ال ااا   الوااامل  ماائ خااال  اساارتات ج   متويااي  اب
حوكما  التنهب حلاال  الطاوارئ واحلاد مائ رااطر ال اوارث  )و(  سال دمان   )ج(   تمضاجمل

  اهل اكايتلال واارك  السا ان   إوار  تال اا  و عئ الونن ساتل  اتسؤولل ت اً اهل اكي ال ا   تض ي  
   ان اجم ا والو  )و( جضاي الا اانوعتو وو  خادما  الرعايا  جلا ه( تض ي  اتاوارو الأواري  واتاويا  داماتً )

 ر(51)االجتماع   ) ( تض ي  التفت   على اصدما  ال ا   مان نف ذ س اس  وطن   لل)ز( ت
سأي ح و  اتارأ  علاى الضاالج والرعايا  بتاسل اللجن  اتضن   حبقوق اإلنسان أو    -41

 اً وأو ا  أي ا ر  وم ااات اا  جما  ال ا  اجلنس   واإلجناب   مائ أجاي اتقاات الوا اا  النفاسا 
توريضاهتا اا ي في إم ان   اإلج ال اتنمون والقانوين والفضاا  عنادما ت اون ح اا  اتارأ   تضدييب

 اً ساأب موا ال  احلماي حاي  ايتاه أتاتماي أن تُ مُ  الفتا  احلامي أو  ات ما   خطار، أو عنادماأو 
عاائ اغت ااا  أو ساافا   اً ي ااون احلمااي تمجااأو مضااات  شااديديئ للماارأ  أو الفتااا ، وال ساا ما عناادما 

 :ااا يلا  اً غ ن اا أي اتقاو   أنينأءا  و  رحمار  أو عندما ي ون بقات اجلنل على ق د احل ا  غاري حمتماي
 لراغأا    اإلج ال ودمان عد  تطأ ا  عقاواب  جناأل ا  علا  ئنع و   النسات والفت ا  ام)أ( 

 دامان ح او  النساات والرجاا ،) (    لال  وال على م ئ يقد  هلئ خادما  طأ ا  تسااعدهتئ 
مستند  إىل حقااأل  وأولا ، وتثقا ف   ابل اا  جدي  و وال س ما الفت ا  والفت ان، على مضلوما  

 ر(52)ض  مئ وساألي منع احلمي هل   سضار مضقول اجلنس   واإلجناب  ، وتواري طاألف  واس

 (53)احلق يف التعليم -5 
ل سا  التضلا   جمان ا  و( أن   للرتب   والضلا  والثقااا  )ال ونسا الحظ  منظم  اتم  اتتاد -42
مساانل  قااانوينر ابإلداااا  إىل  لاال، اااحن انتوااار اتااداري اصا اا  إىل ال ااو  باادون سااند  اوأ اال اا  ضا  

اتنااط  ابلغ ال ضوب  ابلنسأ  تطفاا   اً للقل ، تن ت لفت ا اضي الو و  إىل التضل   اجل د أمر   مثري 
ناااوع الثااارو  حساااب اساااتو    اترتأطاااالتأايناااا  وتتفااااق  ر اتطفاااا  اوااارومل أو ال اااضفات وريف ااا  أال

ان   اجلنساقرتن التأايناا  تلرجا  الفقراتر و مقارن  اب أكربعلى حنو النسات الفقريا  ضاين إ  تاجلنس، 
لوااأا  )الااذيئ يقااي مضااد  اإلتااا  ابلقاارات  وال تاباا  لااد  ابتأاينااا  جءراا اا ، إ   اً أي اا  واالقت اااوي

 35احل ري ، مقارنً  بنساأ    اتناط    اتاأل   80( قل الً عئ اً عام 24و 15ترتاو  أعماره  بل 
مائ أاقار الرجاا  القارات  وال تابا ،    اتاأل  25و  هذه اتناط ، يضرإ   اتناط  الريف  ر    اتاأل 

 ر(54)اقر النساتألد  اقط    اتاأل  10قي مئ أضد    حل يألغ هذا ات

 حمددةفئات أو  حمددين حقوق أشخاص -دال 
 (55)املرأة -1 

داد اتاارأ ، وال سا ما ا ماا يتضلاا  التم  ا  الحظا  اللجنا  اتضن ا  حبقااوق اإلنساان بقلا  اسااتمرار  -43
اساااألي اتاارياث، واخت ااار حمااي اإلقاماا ، وح ااان  اتطفااا ، واحلرياا    الضمااي، والطااالق، والاا ت، 

ابالعرتادااا  الضديااد  علااى موااروع القااانون  اً اللجناا  علماا  طاااحأ و  حاالر  وجااا وتضاادو ال
اقت ى القانون الساري  حبظر تضدو ال وجا ، اوظور أ الً اتدين اجلديد، وال س ما ا ما يتضل  

عائ أساف ا لتانخر اعتمااو مواروع القاانون   عرباأاح اا رغ  انتواره على نطاق واسع   الدول ، 
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 اً جديااد اً ماادن  قااانوتً ،   أقاار  وقاا  مم اائ، ن تضتماادوأو اا  غ ن ااا  ر 2002ذ عااا  اتاادين مناا
ت فاي، هلاا أن   قاانون اتسار ر وينأءا  اتن اوا عل  اا دد اترأ  م   ي  لء  مج ع اتح ا  التي

اإلبقات على حظر تضدو ال وجا    موروع القانون اتدين واعتماوه مائ قأاي على وجه اص وا، 
  ر(56)التوريض  السلط  

قلق اااا الأااااالغ إزات انتواااار اتمارسااااا  ال اااار  ابتاااارأ  واسااااتمرارها، أعربااا  اللجناااا   اهتاااا عاااائ  -44
وأعربا  عائ قلق اا بوجاه خااا  رس ما ال واج القساري واتأ ار وتواويه اتع اات التناسال   اتنثويا  وال
 نااأل  اجلدياد،ارساا    القاانون اجلرغا  إوراج أح اا   ظار هاذه اتم ، نهاو  اأالجت اتضلوما  إزات 

الضقاواب  كانا  و  ،  هاذه اتمارساا   واتالحقاا  اجلناأل ا مائ التاق قاا  اً جادمل جُير  إال عدو قل ي 
ااااا يلااا : )أ( مناااع مج اااع أشااا ا   ن تقاااو   رففااا  للءايااا ر وأو ااا  غ ن اااا ال ااااور    حااا  مرت أ  اااا

منااع وم ااااا  ممارسااا    ) ( وجاا ل  االغت ااا  تجاارمي اب وال ساا ما، ت اااوم ااا الضناا  دااد اتاارأ 
دااامان إجااارات  ق قاااا    )ج( اتنثويااا  وتواااويه اتع اااات التناسااال   ،والااا واج اتأ ااار ،الااا واج القساااري

إنا ا  و  اً ابتارأ ، ومالحقا  اجلناا  ق ااأل شامل    مج ع احلاال  الجت تنطاوي علاى ممارساا  داار  
 .(57)أ اهبئ مئ دررضوي  ال اااي عما ، إن رأت  إوانت  ، وتهب  عقواب  مناسأ 

 (58)األطفال -2 
إشراك القطاع الس اح  ا ماا يتضلا  اب ار ال اار  حث  جلن  حقوق الطفي غ ن ا على  -45

الستءال  اتطفا    السفر والس اح ، ونور اتدون  الضات   تخالق ا  الس اح ، الجت ودضت ا 
 لوكاااال  الساا اح  ، وتوااج عاسااع    اافوإ وكااالت الساافر وامنظماا  الساا اح  الضات اا ، علااى نطاااق و 

هذه اتؤسسا  على التوق ع على مدون  قواعاد السالوك حلمايا  اتطفاا  مائ االساتءال  اجلنسا  
الدولا  علاى اارل عقاواب  مناساأ  علاى مارت ال االساتءال   كذلل  حث و ر   السفر والس اح 

 ر(59)اجلنس  لألطفا    السفر والس اح 
 ثلاااون أماااا  اهل  اااا  الق ااااأل     حاااظ اريااا  اتمااا  اتتااااد  القطاااري أن م اااا  اتطفاااا ال -46
بارامق احلمايا  أن داض  التنظا  ، و يضااين مائ ق ات اتحاداث ، وأن أو ش ووجنا   اااي أو ك

 ن تقو   أو ى الفري  القطري غ ن او ر الأل رغ  وجوو إطار قانوين مللءاي   قل ل   وماج وإعاو  اإل
إنفاا  القاوانل لتم  ن اا مائ )أ( بنات قادرا  اجل اا  الفاعلا    سلسال  الضدالا  اجلناأل ا   :اا يل 

  ا  حوساأ   )ج( تساريع عملحنقّ عتمااو قاانون الطفاي اتاابالجت  ما  اتطفاا  والنساات  ) ( اإلساراع 
  ا طاعاوالقح اات نظا  تساج ي اتوال اد  )و( إنواات مراكا  انويا  لألحاوا  اتدن ا  علاى مساتو  ات

 )هاااا( خت ااا   م  ان ااا  كاا ااا  لقطااااع  ايااا  الطفاااي  )و( تض يااا  القااادرا  التقن ااا  والتواااء ل   تاااونيف 
 ر(60)اتخ األ ل االجتماع ل ه   احلماي  وإنوات 

 (61)اإلعاقةاألشخاص ذوو  -3 
 مفودا   اتما  اتتااد  حلقاوق اإلنساانالحظ اري  اتم  اتتاد  القطري أنه، بادع  مائ  -47
  تض ي هااااا و اتشاااا اا  وي اإلعاقاااا  حقااااوق جملتمااااع اتاااادين، اعتمااااد  احل وماااا  قااااانون  اياااا  او 

ساا  لتضم   مراعا  مسااألي اإلعاقا    الس اكأري  بذ  ج وو  يتضل ر ومع  لل، 2018أاير/مايو 
وال ساا ما  ،واالساارتات ج ا  القطاع اا ، ول اامان إعاااو  أته ااي اتشاا اا  وي اإلعاقاا  وإوماااج  

  اضواب    الو او  إىل التضلا   وإعااو  التنه اي ناج او أن اتطفاا  يو  اً والحظ الفري  أي  اتطفا ر
وغري كاا    كوتكري    بو ي رأل س   مركّ واتت     اتناسأ  اصدما  ، وأن والرعاي  والرتا ه
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 ايا  بقاانون   اتتضلق  تنف ذياللواألح الو ى الفري  القطري غ ن ا ابعتماو ر وألطلبلتلأ   ا اً إطالق
 راما ك اسا  وطن ا  واسارتات ج   حمادو  ت امئ  بلاور  سو وتض ي هاا،  حقوق اتش اا  وي اإلعاق 

 ر(62)ت  ومواركت   ستقالل وااتش اا  وي اإلعاق  

 (63)اللجوء وملتمسون ئو الالجن و و املهاجر  -4 
 او  الضماا  ح ت ساري : )أ( ن تقاو  ااا يلا  غ ن اااللجنا  اتضن ا  ابلضماا  ات ااجريئ أو    -48

وأاااراو أساره    اصااارج علاى مساااعد  الأضثاا  القن اال   والدبلوماسا   التابضاا  ات ااجريئ الء ن ال 
 القن اال   م اااحل ا) ( داامان ادااطالع    حالاا  التضاارل لالحتجاااز أو الطاارو  وال ساا ماللدولاا ، 

 ، اجريئ الء ن ل وأاراو أساره ماي  وتض ي  حقوق الضما  اتبواجأ ا ا ما يتضل  حب على حنو اّضا 
  ادر    حق ا  رماوا مائ حاريت   أوعلاى وجاه اص اوا، بتقادمي اتسااعد  الالزما  تائ حُ  وق ام ا،

دو  السافارا  التابضا  لا أوا  ماونيف  القن ال  باالغإل  )ج( اختا  اصطاوا  الالزما  أوامر ابلطرو
 ر(64)ج  أحد رعاايها   غ ن ااحتُ    حا دول  متثي م احل تلل الدو ، ب ور  من ج   لاتنون، أو 

 مج ااع اتراساا   واإلجااراتا اعتماااو : )أ( تقااو  اااا يلاا  أو اا  جلناا  حقااوق الطفااي غ ن ااا  ن -49
 الالج البوانن اللجاوت و ايا  ( L/2018/050/AN) رقا  اإلواريا  الالزما  لت ساري التنف اذ الفضاا  للقاانون

سااعد  ابتاتضن ا  الوطن ا   للداألر وري  والتقن   واتال   ات     وزايو  اتوارو الأ ،  مج وري  غ ن ا
اجلر اا  عاائ  هباادإ ناا ع  ااف  (L/94/019/CTRN) ماائ القااانون رقاا  73اإلنسااان    ) ( إلءااات اتاااو  

وتاااواري  اهلجااار  غاااري القانون ااا ، وحظااار احتجااااز ملتمسااا  اللجاااوت والالج ااال وات ااااجريئ مااائ اتطفاااا ،
  احتجازيا جمتمض ا  غاري ابلأقاات ماع أااراو أساره  و/أو اتو ا ات علا      ب  ا    لألطفاابداألي تسامح 

ذوي   باا ل وات اااجريئ غااري ات اااوبلاللجااوت والالج اا ملتمساا اتطفااا   حاااال  )ج( داامان مضاجلاا 
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