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 اإلنسان حقوق  جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق

 والثالثون السابعة الدورة

 2021 كانون الثاين/يناير  18-29

 املوحدة ميكرونيزاي والايت بشأن جتميع  

 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  

 دو يدددد  مراعددددا  مدددد  ،16/21و 5/1 اإلنسددددان حقددددو  جملدددد  بقددددرا   عمدددد ا  التقريددددر هدددد ا أُعدددد  -1
 واإلجددراتا  املااهدد ا  هيئددا  تقددا ير يف الددوا د  للمالومددا  جتميدد  وهددو الشددام   الدد و   االسددتارا 

 القيددددود بسدددد   مددددوج  شددد   يف قدددد م  الددددي الصدددل ، ذا  املتحدددد   األمدددد  واثئددد  مدددد  وغريهددددا اخلاصددد 
 ال لما   ع د على املفروض 

 حلقااوق الدوليااة واهليئااات اآلليااات ماع والتعاااون الدوليااة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
(2()1)اإلنسان

 

 والاي  بتصدد ي  الطفدد  حقددو  وجلندد  املددرأ  ضدد  التمييدد  علددى ابلقضددات املانيدد  اللجندد   ح دد  -2
2016 عام يف اإلعاق  ذو  األشخاص حقو  اتفاقي  على املوح   مي روني اي

(3)  

 مي رونيددد اي والاي  تصددد   أبن القطدددر  املتحددد   األمددد  وفريددد  الطفددد  حقدددو  جلنددد  وأوصددد  -3
 وأوصد   (4)ال  غدا  تقد م إبجدرات املتالد  الطفد  حقدو  التفاقيد  االختيدا   الربوتوكدو  على املوح  
 مي رونيددد اي والاي  تصددد   أبن الطفددد  حقدددو  وجلنددد  املدددرأ  ضددد  التمييددد  علدددى ابلقضدددات املانيددد  اللجنددد 
 ال إنسددداني  أو القاسدددي  الاقوبددد  أو املااملددد  ضدددرو  مددد  وغدددري  التاددد ي  مناهضددد  اتفاقيددد  علدددى املوحددد  

 االقتصادي  ابحلقو  اخلاص ال ويل والاه  والسياسي ، امل ني  ابحلقو  اخلاص ال ويل والاه  املهين ، أو
 ال ولي  واالتفاقي  الانصر ، التميي  أش ا  مجي  على للقضات ال ولي  واالتفاقي  والثقافي ، واالجتماعي 

 املهداجري  الامدا  مجيد  حقدو  حلمايد  ال وليد  قي واالتفا القسر  االختفات م  األشخاص مجي  حلماي 
 علدددى املوحددد   مي رونيددد اي والاي  تصددد   أبن القطدددر  املتحددد   األمددد  فريددد  وأوصدددى  (5)أسدددره  وأفدددراد

 التمييدد  علددى ابلقضددات املانيدد  اللجندد  وشددجا   (6)املت قيدد  األساسددي  ال وليدد  اإلنسددان حقددو  مااهدد ا 
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 علددى القضددات التفاقيدد  االختيددا   الربوتوكددو  علددى التصدد ي  علددى املوحدد   مي رونيدد اي والاي  املددرأ  ضدد 
  (7)املرأ  ض  التميي  أش ا  مجي 

 مند  اتفاقيد  علدى املوحد   مي رونيد اي والاي  تصد   أبن القطدر  املتحد   األمد  فري  وأوصى -4
 واالتفاقيد  ال ولي ، اجلنائي  للمح م  األساسي  وما نظام وعلى عليها، واملااق   اجلماعي  اإلابد  جرمي 

 يف  املوح    مي روني اي   والاي   تنظر  أبن  أيضاا   وأوصى   (8)هبا  امللح   والربوتوكو   ال جئني  بوض   اخلاص 
 ملنظمدد  األساسددي  االتفاقيددا  علددى التصدد ي  بغيدد  ال وليدد ، الامدد  منظمدد  عضددوي  إىل االنضددمام طلدد 
 مي رونيد اي والاي  )اليونسد و( والثقافد  والالد  للرتبيد  املتحد   األمد  منظمد  وأوصد   (9)ال وليد  الام 
  (10)التالي  جما  يف التميي  م افح  اتفاقي  على ابلتص ي  املوح  

 املوحد   مي رونيد اي والاي  تُاجدل  أبن املدرأ  ضد  التمييد  على ابلقضات املاني  اللجن  وأوص  -5
 بغيد  أتخدري، دون املدرأ ، ضد  التمييد  أشد ا  مجيد  علدى القضدات اتفاقيد  على حتفظاهتا مجي  ابستارا 
  (11)النسائي  امل ين اجملتم  جمموعا  م  ابلتشاو  نطاقها، تضيي  أو سح ها

 ذو  األشخاص حقو  اتفاقي  على ص   ق  ال ل  أن املتح   لألم   القطر   الفري   والحظ -6
 الثداين/ كدانون  يف موع   ح ل  ق  االتفاقي  م  35 املاد  مبوج  األويل تقرير  وأن 2016 عام يف اإلعاق 
 األويل التقريددر املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تقدد م أبن القطددر  املتحدد   األمدد  فريدد  وأوصددى  2019 يندداير
  (12)التأخري م  م ي  دون

 دعدددو  توجيددد  يف املوحددد   مي رونيددد اي والاي  تنظدددر أبن القطدددر  املتحددد   األمددد  فريددد  وأوصدددى -7
  (13)اإلنسان حقو  جملل  اخلاص  اإلجراتا  إطا  يف بوالاي  امل لفني إىل دائم 

 اهلدداد  احملددي  ملنطقدد  اإلقليمددي )املفوضددي ( اإلنسددان حلقددو  السددامي  املفوضددي  م تدد  ويغطددي -8
 اآلليددد  مثدد  جمددداال  يف املوحدد   مي رونيدد اي والاي  مددد  املفوضددي  وعملددد  املوحدد    مي رونيدد اي والاي 
 املنشددأ  اهليئددا  إىل التقددا ير وتقدد م ال وليدد  التوصدديا  ومتابادد  التقددا ير لتقدد م املؤسسددا  بددني املشددرتك 
  (14)أخرى أنشط  ع  فض ا  مااه ا ، مبوج 

(15)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 

 خطدوا  باد ُ  يتخد  مل ال لد  أن بقلد  املدرأ  ضد  التمييد  علدى ابلقضدات املانيد  اللجند  الحظ  -9
 اإلنسدددان حقدددو  وتا يددد  حلمايددد  واسدددا  بواليددد  تتمتددد  اإلنسدددان حلقدددو  مسدددتقل  وطنيددد  مؤسسددد  إلنشدددات
 اإلنسددان حلقدو  مسدتقل  وطنيدد  مؤسسد  املوحد   مي رونيد اي والاي  تنشدد  أبن اللجند  وأوصد  للمدرأ  
 وقد م  (16)اب ي ( )م اد  اإلنسان حقو  ومحاي  لتا ي  الوطني  املؤسسا  مبرك  املتالق  للم اد  وفقاا 
  (17)مماثل  توصي  القطر  املتح   األم  فري 

 املانيدددددد  الامددددد  فرقدددددد  املوحددددد   مي رونيدددددد اي والاي  تاددددد   أبن الطفدددددد  حقدددددو  جلندددددد  وأوصددددد  -10
 املق مدد  التقددا ير وإعدد اد تنسددي  بواليدد  ت ليفهددا وتضددم  اإلنسددان وحقددو  الشددام  الدد و   ابالسددتارا 

 االلت امددددا  وتنفيدددد  متابادددد  تدددد ابري وتاقدددد  وتنسددددي  اإلنسددددان، حلقددددو  واإلقليميدددد  ال وليدددد  اآلليددددا  إىل
 القطدر  املتحد   األمد  فريد  وأوصدى  (18)الوطين الصاي  على الصل  ذا  اآلليا  وتوصيا  التااه ي 

 إنشدات إىل ذاتد  الوقد  يف تسداى أن علدى الامد  فرقد  أدات فاالي  املوح   مي روني اي والاي  ت ف  أبن
  (19)كام   بش   تام  واملتابا  لإلب غ وطني  آلي 
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 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -رابعاا  
 الساري  اإلنساين الدويل

 قطاعات لعدة الشاملة املسائل -ألف 

(20)التمييز وعدم املساواة -1 
 

 املسددداوا  علدددى تدددن  الدددوالاي  ودسددداتري االحتددداد  ال سدددتو  أن الطفددد  حقدددو  جلنددد  الحظددد  -11
 القدددومي األصددد  أو اللغددد  أو اجلدددن  أو الادددر  أسدددا  علدددى التمييددد  وحتظدددر املتسددداوي  القانونيددد  واحلمايددد 

 حتظدددر ال ال سددداتري هددد   ألن ابلقلددد  تشدددار ول نهدددا املل يددد ، أسدددا  علدددى أو االجتمددداعي أو اإلثدددين أو
  (21)وال ي  اإلعاق  ذلك يف مبا ابالتفاقي ، املشمول  الصرحي  األس  مجي  على التميي 

 الشام  ال و    االستارا   جول   إىل  املق م  تقرير   يف  القطر ،  املتح    األم   فري   أوصى  وق  -12
 ندو  أسدا  علدى التميي  ع م على ين  حبيث ال ستو  املوح   مي روني اي والاي  تا   أبن السابق ،
 املتاحددد ، للمالومدددا  وفقددداا  أنددد ، القطدددر  املتحددد   األمددد  فريددد  والحدددظ واإلعاقددد   اجلنسدددي وامليددد  اجلدددن 

  (22)الص د ه ا يف تق م أ  حير  مل

(23)اإلنسان وحقوق التجارية واألعمال والبيئة التنمية -2 
 

 املندا  وتغدري ال دوا   خمداطر إلدا   املت املد  السياسد  أبمهيد  القطدر  املتحد   األم  فري  وأقر -13
 ابحلاجد  اعرتافاا  ،2023-2004 االسرتاتيجي ، التنمي  وخط  2013 ح يران/يوني  يف الوطين الصاي  على
 حقدو  جلند  وقد م   (24)املندا  تغدري يش لها الي املخاطر م  واالقتصاد واملوا د النا  تنمي  محاي  إىل

  (25)مماثل  قضااي بشأن توصيا  الطف 

 احملدي  يف ج  يد  دولد  أو  ال لد  ب دون املدرأ  ضد  التمييد  علدى ابلقضات املاني  اللجن  و ح   -14
 املددددرأ  يف املتناسدددد  غددددري التدددأثري بقلدددد  الحظدددد  ذلدددك، ومدددد  املنددددا   تغددددري بشدددأن قددددانو ا  تاتمدددد  اهلددداد 
 وأوصددى  (26)ابلطقدد  املتصددل  األخددرى وال ددوا   ال حددر ميددا  منسددو  وا تفددا  املنددا  تغددري علددى املرتتدد 
 إىل الراميد  والتد ابري السياسدا  تنفيد  املوح   مي روني اي والاي  ت ف  أبن القطر  املتح   األم  فري 

 تراعددي مناخيدد  إجددراتا  يشددم  اإلنسددان، حقددو  علددى قددائ  هندد  خدد   مدد  املنددا  تغددري آلاث  التصدد  
  (27)اجلنساين املنظو 

 والسياسية املدنية احلقوق -ابء 

 شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد حق -1 

 احليددا  يف الطفدد  حدد  حلمايدد  ال لدد  اختدد ها الددي التدد ابري بتقدد ير الطفدد  حقددو  جلندد  الحظدد  -15
 مددد  ذلددك وغددري وغدددرقه  املددراهقني انتحددا  منهددا أمدددو  مجلدد  إ ات ابلقلدد  تشددار أهندددا غددري والنمددو، وال قددات

 أبن الطفدد  حقددو  جلندد  وأوصدد   (28)والنمددو وال قددات احليددا  يف األطفددا  حدد  علددى تددؤثر الددي احلددواد 
 بددددني االنتحددددا  مندددد  إىل الراميدددد  جهودهددددا لتا يدددد  عاجلدددد  إجددددراتا  املوحدددد   مي رونيدددد اي والاي  تتخدددد 

 املدد ا   يف النفسددي  املشددو   خدد ما  تددوافر بضددمان وذلددك اإلعاقدد ، ذوو األطفددا  فدديه  مبدد  األطفددا ،
  (29)احمللي  واجملتماا 
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(30)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة -2 
 

 ال لدد  يف متادد د  ع الدد  نظدد  وجددود املددرأ  ضدد  التمييدد  علددى ابلقضددات املانيدد  اللجندد  الحظدد  -16
  علدى احلصدو  عد  املدرأ  وعجد  فاالد  بصدو   الا الد  إىل للجدوت للمدرأ  فدرص تدوافر ع م بقل  والحظ 
 السدل ي ، اجلناسدي    النمطيد    والقوالد    الفقدر،   منهدا   متاد د ،   لاوام    نتيج    الرمسي   الا ال    نظام   يف  اإلنصاف 

 والاي  تا   أبن اللجن  وأوص   (31)اإلقلي  أحنات يف احملاك  وقل  اجملاني ، القانوني  املساع   توافر  وقل 
 بوسائ  فاا ،  حنو  على  الا ال   إىل  للجوت  للمرأ   فرص  توافر  لضمان  القضائي  النظام املوح    مي روني اي

 والاي  تاددد   أبن القطدددر  املتحددد   األمددد  فريددد  وأوصدددى  (32)واملاليددد  والتقنيددد  ال شدددري  املدددوا د  ايد  منهدددا
 عد  السدلطا  إبد غ وتشدجي  الا ال ، إىل النسات وصو  ضمان إىل الرامي  الت ابري املوح   مي روني اي
  (33)املناس   ال ع  وخ ما  واالنتصاف احلماي  على الضحااي حصو  وضمان الانف، حاال 

 عد د علدى تدن  الدوالاي  وقدوانني االحتداد  القدانون أن بتقد ير الطفد  حقو  جلن  والحظ  -17
 املتهمدني ابألطفدا  املتالقد  القانونيد  للد عاوى مرند  إجدراتا  تشدم  األطفدا  بقضدات املتالقد  ال ندود م 

 لسدد  األدىن احلدد  اخنفددا  منهددا أمددو  مجلدد  إ ات ابلقلدد  تشددار اللجندد  أن غددري جنائيدد   جددرائ  اب ت ددا 
 ترف  أبن اللجن  وأوص    (34)الامر  م   سنوا   باشر ُح د  ال    الوالاي ،  قوانني  يف  اجلنائي   املسؤولي 
 علدددى سدددن  14 إىل الدددوالاي  مجيددد  يف اجلنائيددد  املسدددؤولي  لسددد  األدىن احلددد  املوحددد   مي رونيددد اي والاي 
 دون األطفا  مجي  منح ت ف  وأن األطفا ، قضات جما  يف الا   إلقام  تشرياا  تاتم  وأن األق ،
 إخدددرا  مثددد  القضدددائي ، غدددري التددد ابري تاددد   وأن املناسددد  ، القانونيددد  الضدددما   مجيددد  عشدددر  الثامنددد  سددد 

  (35)املشو   وتق م والوساط  اجلنائي ، الا ال  نظام م  جرائ  اب ت ا  املتهمني األطفا 

(36)السياسية واحلياة العامة احلياة يف املشاركة يف واحلق األساسية احلرايت -3 
 

  غري املوح   مي روني اي والاي  وأن ال ل   يف  م فول   غري  اإلع م  حري   أن  اليونس و  الحظ  -18
   ( 37) املوحد     مي رونيد اي   والاي    يف   جنائيد    جرميد    يش     ي ا    ال   التشهري   أن   وأضاف    املالوما     بنشر   مل م  

 مد  يتفد  املالومدا  إىل الوصدو  بشأن قانو ا  املوح   مي روني اي والاي  تاتم  أبن اليونس و وأوص 
  (39)مماثل  توصي  القطر  املتح   األم  فري  وق م  (38)التشهري جترم تلغي وأن ال ولي  املاايري

  (40)ال ل  يف آمن  بيئ  يف ياملون واإلع ميني الصحفيني أن اليونس و والحظ  -19

(41)الرق أشكال مجيع حظر -4 
 

 تشدرياا  ابعتمداد املدرأ  ضد  التمييد  علدى ابلقضدات املانيد  واللجند  الطفد  حقدو  جلن   ح   -20
 واملسدددؤولني القدددانون إبنفددداذ امل لفدددني املدددو فني تددد  ي  عددد  فضددد ا  ابل شدددر، االجتدددا  بشدددأن عمددد  وخطددد 

 بيدد  صددراح  جتددرملم ال احلاليدد  التشددرياا  كددون  إ ات ابلقلدد  تشدداران أهنمددا غددري الصدد د  هدد ا يف احل ددوميني
 الدي التقدا ير وإ ات االجتدا ، ضدحااي األطفدا  لتح يد   مسي  إجراتا  وجود ولا م واختطافه ، األطفا 

 اللجند  وأوص   (42)األجن ي  الصي  سف  يف ذلك يف مبا ال غات، يف واستغ هل  ابلفتيا  ابالجتا  تفي 
 ل جتددا  اجل  يدد  األسدد ا  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تادداج أبن املددرأ  ضدد  التمييدد  علددى ابلقضددات املانيدد 
 ابلنسدددات واالجتدددا  األجن يددد  األمسدددا  صدددي  صدددناع  بدددني الصدددل  أوجددد  وكددد لك ال غدددات، واسدددتغ   ابل شدددر

  (43)ال غات يف واستغ هل 

 صدددراح  حتظدددر ال وشدددو  بدددوهني واليدددي يف القدددوانني أن القطدددر  املتحددد   األمددد  فريددد  والحدددظ -21
 يف ل سددتغ   خيضددا   لدد  مددا والفتيددا  النسددات وأن اجلنسددي، االسددتغ   ألغددرا  ابلراشدد ي  االجتددا 
 تشددرياا  مبواتمدد  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تقددوم أبن القطددر  املتحدد   األمدد  فريدد  وأوصددى  (44)ال غددات
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 ت دددون أن وضدددمان ال وليددد ، املادددايري مددد  الدددوالاي ، وصددداي  االحتددداد  الصددداي  علدددى االجتدددا ، م افحددد 
  (45)اجلرمي  خطو   م  متناس   الاقواب 

(46)األسرية واحلياة اخلصوصية يف احلق -5 
 

 يف األسدر  محايد  وقدانون كوسدرا   يف األسدر  محايد  قانون اعتماد بتق ير اللجن  ت حظ وبينما -22
 تشدرياا  وجدود عد م إ ات ابلقلد  تشار فإهنا الطف ، حلماي  شام  تشري  اعتماد ال ول  واعت ام بوهني
 األسر  حلماي  قوانني ابعتماد املوح   مي روني اي والاي   اللجن   وأوص   وشو    اي   يف األسر   حلماي 

  (47)لتنفي ها املناس   واملالي  والتقني  ال شري  املوا د وختصي  وشو  اي  يف

 التناقضددددا  إ ات ابلقلدددد  تشددددار إهنددددا املددددرأ  ضدددد  التمييدددد  علددددى ابلقضددددات املانيدددد  اللجندددد  وقالدددد  -23
 وأوص   (48)املرأ  ض  التميي  إىل يؤد  مما األسري ، والا قا  ابل وا  يتال  فيما ال و  بني القانوني 
 علدددى والرجدددا  النسدددات بدددني املسددداوا  لضدددمان ال  مددد  التددد ابري ابختددداذ املوحددد   مي رونيددد اي والاي  اللجنددد 
 القانونيدد  السدد  وبتح يدد  واملددريا ، األطفددا  وحضددان  واملل يدد  والطدد   الدد وا  يف احلقددو  يف أ اضدديها
  (49)ال وجا  وتا د األطفا   وا  وجترم والفتيان، الفتيا  م  ل   عاماا  18 يف لل وا  ال نيا

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 

(50)ومواتية عادلة عمل ظروف ويف العمل يف احلق -1 
 

 األمومددد  إجدددا   بشددأن قدددانون ابعتمدداد املدددرأ  ضدد  التمييددد  علددى ابلقضدددات املانيدد  اللجنددد   ح دد  -24
 عددد م أوجددد  بقلددد  الحظددد  أهندددا بيددد  الادددام  القطدددا  يف النسدددات صدددفوف يف الامالددد  ماددد ال  واب دايد
 األجدو  يف والفجدو  الوالاي ، مجي  يف الامال  جما  يف السياسا  وإطا  التشرياي اإلطا  يف االتسا 

 اجلنسدي التحدر  جتدرم تشدرياا  وجدود وعد م اإلدا يد ، املناصد  يف املدرأ  متثيد  واخنفدا  اجلنسني، بني
 تدد ابري املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تتخدد  أبن اللجندد  وأوصدد   (51)التح يدد  وجدد  علددى الامدد  م ددان يف

 املتاحددد  الامددد  فدددرص و ايد  الامددد ، ميددد ان يف املدددرأ  ضددد  التمييددد  علدددى للقضدددات أخدددرى وتددد ابري قانونيددد 
 واعتمدداد اجلنسددني، بددني األجددو  يف والفجددو  الامالدد ، يف اهلي ليدد  املسدداوا  عدد م أوجدد  مدد  واحلدد  للمددرأ ،

  (52)التح ي  وج  على الام  م ان يف اجلنسي التحر  جترم تشرياا 

 االجتماعي الضمان يف احلق -2 

 املق مد  التوصدي  أيد   قد  املوحد   مي رونيد اي والاي  أن القطدر  املتحد   األمد  فريد  الحظ -25
 مصددمم  نطاقدداا  أوسدد  اجتمدداعي أمددان شدد    إلنشددات الثانيدد  الشددام  الدد و   االسددتارا  جولدد  خدد  
 فدإن االجتمداعي، الضدمان بدرام  مد  جمموعد  وجود  غ  أن  والحظ اجملتم   شرائح مجي  تشم  حبيث
 أبن القطدددر  املتحددد   األمددد  فريددد  وأوصدددى الرمسدددي  االقتصددداد يف ياملدددون مددد  إال تفيددد  ال الدددربام  هددد  

 مجيدد  تشددم  نطاقدداا  أوسدد  اجتمدداعي أمددان شدد    إلنشددات جهودهددا املوحدد   مي رونيدد اي والاي  ت ثددف
 وجمموعدددا  نظمددداا  تاتمددد  وأن الرمسدددي، غدددري القطدددا  يف الاددداملني األشدددخاص سددديما وال اجملتمددد ، شدددرائح
 إطدددا  يف اإلعاقددد ، ذو  واألشدددخاص للنسدددات اخلاصددد  االحتياجدددا  تراعدددي االجتماعيددد  للحمايددد  تددد ابري
  (53)(19-)كوفي  كو و   فريو  لوابت االقتصادي  - االجتماعي  اجملاهب  مساعي
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(54)الئق معيشي مستوى يف احلق -3 
 

 جولدددد  خدددد   قدددد م  الددددي التوصددددي  أيدددد  قدددد  ال لدددد  أن القطددددر  املتحدددد   األمدددد  فريدددد  الحددددظ -26
 طريدد  عدد  ال قيقدد  املغدد اي  ونقدد  التغ يدد  سددوت مب افحدد  املتالقدد  الثانيدد  الشددام  الدد و   االسددتارا 

 سديما ال قلد ، مصد   يش   التغ ي  سوت ي ا  ال ذلك، وم  والصحي  ال ايف الغ ات يف احل  ضمان
 الددي الرئيسددي  الاق ددا  مدد  أن والحددظ الصددحي   غددري األغ يدد  اسددته   بسدد   األطفددا ، صددغا  بددني

 وطنيدد  استقصدائي  د اسد  وجددود عد م ال لد  يف والنسددات لألطفدا  والتغ ويد  الصددحي  احلالد   صد  تادرت 
 االستقصائي  ال  اس  أو والصحي  ال ميغرافي  االستقصائي  ال  اس  مث  متثيلي، طاب  هلا املايشي  لألسر

 فري  وأوصى  (55)اهلاد  احملي  يف أخرى ج  ي  بل ان ع   يف أجري  الي املؤشرا  املتا د  الانقودي 
 علدددى احلصددو  ضددمان إىل الراميددد  التدد ابري املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تاددد   أبن القطددر  املتحدد   األمدد 
  (56)لألطفا  ابلنس   سيما وال وامليسلر، الصحي الغ ات

(57)الصحة يف احلق -4 
 

 بفقر اإلصاب  وما ال  الوفيا  ما ال  خلفض املتخ    ابلت ابري  الطف   حقو   جلن    ح   -27
 بيد  ابلتطادي   التغطيد  حتسدني إىل الراميد  التد ابري وك لك اخلامس ، س  دون واألطفا  الرض  بني ال م
 النائيدد  والقددرى اجلدد   يف يايشددون الدد ي  األطفددا  حصددو  فددرص كفايدد   عدد م إ ات القلدد  عدد  أعربدد  أهنددا
 إىل الراميدد  اجلهددود بدد ايد  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  اللجندد  وأوصدد  الصددحي   الرعايدد  خدد ما  علددى

 اجلددد   يف سددديما وال األساسدددي ، الصدددحي  الرعايددد  خددد ما  علدددى األطفدددا  مجيددد  حصدددو  فدددرص حتسدددني
  (58)متنقل  عيادا  إلنشات ال  م  املوا د وتوفري النائي ، والقرى

 املتخدد   التدد ابري بتقدد ير املددرأ  ضدد  التمييدد  علددى القضددات وجلندد  الطفدد  حقددو  جلندد  والحظدد  -28
 محددد  ماددد   ا تفدددا  إ ات القلددد  عددد  أعربتدددا ول نهمدددا املدددراهقني، بدددني املخددد  ا  اسدددتاما  إسدددات  ملااجلددد 

 مارضدد  األم حيددا  فيهددا ت ددون الددي احلدداال  ابسددتثنات احلدداال ، مجيدد  يف اإلجهددا  وجتددرم املراهقددا ،
 وأعربد   (59)املأموند  واجلنسدي  اإلجنابيد  الصدح  خد ما  علدى احلصدو  إم اني  حم ودي  وإ ات للخطر،
 واجلدد   املندداط  يف للمددرأ  الصددحي  احلالدد  إ ات القلدد  عدد  املددرأ  ضدد  التمييدد  علددى ابلقضددات املانيدد  اللجندد 
 التنميددددد  أهددددد اف مددددد  6-5و 7-3 للغدددددايتني منهدددددا مراعدددددا ا  الطفددددد ، حقدددددو  جلنددددد  وأوصددددد   (60)النائيددددد 

 يف واإلجنابيد  اجلنسدي  الصدح  جمدا  يف التثقيف إدما  املوح   مي روني اي والاي  ت ف  أبن املست ام ،
رمم وأن اإلل اميدد ، ال  اسددي  املندداه   املددراهقني حصددو  فددرص حتسدد  وأن الظددروف، مجيدد  يف اإلجهددا  جتددُ
 األمدد  وفريد  املدرأ  ضد  التمييدد  علدى ابلقضدات املانيد  اللجند  وقدد م   (61)اإلجنابيد  الصدحي  الرعايد  علدى

  (62)مماثل  توصيا  القطر  املتح  

(63)التعليم يف احلق -5 
 

 اجملدددداين والثددددانو  االبتدددد ائي التالددددي  ي فدددد  قددددانوين ندددد  أ  حيددددُ د مل أندددد  اليونسدددد و الحظدددد  -29
2030 لادددام التالدددي  بدددر م  إليددد  يددد عو الددد   النحدددو علدددى االبتددد ائي، ق ددد  التالدددي  وال واإلل امدددي،

(64)  
 املتالقددد  املالومدددا  علدددى احلصدددو  إم انيددد  املوحددد   مي رونيددد اي والاي  ت فددد  أبن اليونسددد و وأوصددد 
 مدد  عامدداا  12 عدد  يقدد  ال مددا علددى تددن  قانونيدد  أح ددام اعتمدداد يف تنظددر وأن وتوافرهددا، التالددي  بقطددا 
 ق دد  واإلل امددي اجملدداين التالددي  مدد  واحدد   سددن  عدد  يقدد  ال مددا وعلددى اجملدداين، والثددانو  االبتدد ائي التالددي 

  (65)االبت ائي
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 اخنفدا  إ ات القلد  عد  الطفد  حقدو  جلند  أعربد  والثانويد ، االبت ائيد  ابمل ا   يتال  وفيما -30
 والفددددوا   املدددد ا  ، مدددد  التسددددر  مادددد ال  و ايد  والثانويدددد ، االبت ائيدددد  ابملدددد ا   االلتحددددا  مادددد ال 
 التاليميدددد ، اخلدددد ما  نوعيدددد  أن القطددددر  املتحدددد   األمدددد  فريدددد  والحددددظ  (66)التالددددي  نوعيدددد  يف اإلقليميدددد 
 اجلدد   يف التاليميدد  اخلدد ما  بتقدد م املرت طدد  والصدداواب  املدداحنني، مدد  التمويدد  علددى الشدد ي  واالعتمدداد

  (67) ئيسي  حت اي  تش   ت ا  ال النائي 

 لتحقيقها املوح    مي روني اي  والاي  على  املرأ   ض   التميي   على  ابلقضات  املاني   اللجن   وأثن  -31
 بدددني املسددداوا  م ددد أ ألن ابلقلددد  تشدددار ول نهدددا االبتددد ائي، التالدددي  مسدددتوى علدددى اجلنسدددني بدددني الت دددافؤ
 عد د ا تفدا  إ ات أيضداا  ابلقلد  اللجند  وتشدار الاليدا  املسدتواي  يف ال  اسي  املناه  يف يُ    مل اجلنسني
  (68)اخلاص  امل ا   م  احلوام  الفتيا  وطرد املراهقا  بني احلم  حاال 

 املست ام ، التنمي  أه اف م  2-4و 1-4 للغايتني منها مراعا ا  الطف ، حقو  جلن  وأوص  -32
 وجيد  منصدفاا  واثندوايا  ابتد ائياا  تاليمداا  والفتيدان الفتيدا  مجيد  إمتدام املوحد   مي رونيد اي والاي  ت ف  أبن

 إلبقدددات تددد ابري واختددداذ ونوعيتددد ، التالدددي  علدددى احلصدددو  فدددرص حتسدددني إىل الراميددد  اجلهدددود وتا يددد  النوعيددد ،
 نطددا  لتوسددي  كافيدد   ماليدد  مددوا د وختصددي  الااديدد ، املدد ا   يف املراهقددا  واألمهددا  احلوامدد  الفتيددا 
 األمد  وفريد  املرأ  ض  التميي  على ابلقضات املاني  اللجن  وق م   (69)امل  ر  الطفول  مرحل  يف التالي 
  (70)مماثل  توصيا  القطر  املتح  

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 

(71)النساء -1 
 

 الدوالاي  ودسداتري الدوطين ال سدتو  أن املدرأ  ضد  التميي  على ابلقضات املاني  اللجن  الحظ  -33
 ال سدداتري مدد  أايا  ألن القلدد  عدد  اللجندد  أعربدد  ذلددك، ومدد  اجلددن   أسددا  علددى التمييدد  حتظددر األ بدد 

 وأوصدد   (72)املدرأ  ضد  التمييد  أشدد ا  مجيد  علدى القضدات اتفاقيد  مدد  1 للمداد  وفقداا  التمييد  يادرفف ال
 يف املوح   مي روني اي والاي  ت    أبن املست ام ، التنمي  أه اف م  1-5 للغاي  منها مراعا ا   اللجن ،
 االتفاقيد ، مد  1 املاد  م  يتماشى املرأ  ض  للتميي  تاريفاا  آخر مناس  تشري  أ  أو الوطين ال ستو 
  (73)واخلاص الاام اجملالني يف والتميي  امل اشر وغري امل اشر التميي  ويشم 

 املاددددايري اسددددتمرا  إ ات القلدددد  عدددد  املددددرأ  ضدددد  التمييدددد  علددددى ابلقضددددات املانيدددد  اللجندددد  وأعربدددد  -34
 املددرأ  ومسددؤوليا  أبدوا  يتالدد  فيمددا املتجدد    التميي يدد  النمطيدد  والقوالدد  الضددا   الثقافيدد  واملما سددا 

 اسدددرتاتيجي  املوحددد   مي رونيددد اي والاي  تضددد  أبن اللجنددد  وأوصددد   (74)اجملتمددد  ويف األسدددر  يف والرجددد 
  (75)عليها القضات أو التميي ي  النمطي  القوال  لتا ي  حم د  أه اف ذا  شامل 

 ، 2023-2018  اجلنسددني،   بددني   للمسدداوا    الوطنيدد    السياسدد    اعتمدداد   القطددر    املتحدد     األمدد    فريدد    والحددظ  -35
 اجلنسدداين، الانددف علددى والقضددات القددرا ، صددن  عمليدد  يف املددرأ  متثيدد  حتسددني علددى اهتمامهددا تركدد  وأهنددا

 مراعدا  وتامدي  أفضد ، صحي   عاي  وتوفري الاامل ، القوى أمام احلواج  و ف  التالي ، خمرجا  وحتسني
  (76)احل ومي الام  نواحي مجي  يف اجلنساين املنظو 

 لتنفيدد  اسددرتاتيجي  وجددود عدد م بقلدد  املددرأ  ضدد  التمييدد  علددى ابلقضددات املانيدد  اللجندد  والحظدد  -36
 اللجندد  وأوصدد   (77)ال لدد  يف والرجدد  املددرأ  بددني الفاليدد  املسدداوا  بتحقيدد  للتاجيدد  مؤقتدد  خاصدد  تدد ابري
 بندو  اخلاصد  والدربام  اجلنسداني  احملاصصد  مثد  مؤقتد ، خاصد  تد ابري بتنفي  املوح   مي روني اي والاي 
  (78)حمروم  أو  قصاا  متثي ا  ممثل  املرأ  فيها ت ون الي اجملاال  مجي  يف اجلن ،
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 الاندف ماد ال  ا تفدا  إ ات القلد  عد  املدرأ  ضد  التمييد  على ابلقضات املاني  اللجن  وأعرب  -37
 املرت طدد  اإلحصددائي  املالومددا  غيددا  وإ ات واجلنسددي، املندد يل الانددف سدديما وال املددرأ ، لدد  تتاددر  الدد  
 القدائ  الاندف علدى للقضدات تد ابري ال لد  اعتمداد  غد  أند  القطدر  املتح   األم  فري  والحظ  (79)ب لك
 اهليئ  أص    ،2017 عام ويف سائ اا  ي ا  ال املرأ   ض   الانف  فإن  املرأ ،  ض   اجلن   نو   أسا   على

 الانددف حددواد  مااجلدد  وإجددراتا  آليددا  حدد د الدد   املن ليدد ، القضددااي قددانون بددوهني لواليدد  التشددرياي 
 االسددتارا   قيدد  حاليدداا  يوجدد  الاددائلي للانددف قددانون مشددرو  اي  يف التشددرياي  اهليئدد  وأعدد ل  الاددائلي 

 تاتمدد  أبن اللجندد  وأوصدد   (80)بادد  تاتمدد  مل املددرأ  ضدد  الانددف جتددرم الددي االحتاديدد  التشددرياا  أن غددري
 أشد ا  مجيد  لتجدرم الدوالاي  صداي  وعلدى الدوطين الصداي  علدى تشرياا  املوح   مي روني اي والاي 
 شددامل  وطنيدد  سياسدد  ووضدد  الاددائلي، الانددف ذلددك يف مبددا املددرأ ، ضدد  اجلددن  نددو  علددى القددائ  الانددف
  (81)املرأ  ض  اجلن  نو  على القائ  الانف على للقضات

 يد ا  ال اجلنسداين الاندف مد  الناجني إىل املق م ال ع  أن القطر  املتح   األم  فري  والحظ -38
 إىل املسددداع   لتقددد م املطلوبددد  الددد نيا للمادددايري صدددحي  مرافددد  أ  اسدددتيفات لاددد م نظدددراا  أيضددداا، كددداف    غدددري

 لتأهد  2018 الثداين/نوفمرب تشدري  يف أُجدر  الد   التقيدي  نتدائ  مد  يتضح مثلما الانف، م  الناجني
  (82)اخل ما  وتوافر الصحي  املراف 

 وطنيدد  سياسدد  وضدد  2019 عددام يف دعمدد  احل ومدد  أن القطددر  املتحدد   األمدد  فريدد  والحددظ -39
 مسددتوى علددى عمدد  خطدد  أن غددري باددُ   عليهددا الرمسددي التصدد ي  عدد م  غدد  املددرأ ، ضدد  الانددف إلهنددات

 هد   إطدا  يف  ئيسدي وكدإجرات وشدو   وكوسدرا  وبدوهني اي  والاي  يف وأقدر  ُوضدا  قد  الوالاي 
 يف الصدحي النظدام عدرب الاندف مد  للناجني اإلحال  مسا ا  تقيي  عمليا  احل وم  دعم  السياس ،

 مي روني اي والاي  ت ثف أبن القطر  املتح   األم  فري  وأوصى  2019 عام يف  األ ب   الوالاي   مجي 
 القددانون إنفدداذ ومددو في الاددامني واملدد عني القضددا  تسددته ف الددي والتوعويدد  التثقيفيدد  جهودهددا املوحدد  

 االجتمددداعيني واألخصدددائيني الصدددحي  الرعايددد  ومقددد مي التقليددد يني وال عمدددات القدددانون جمدددا  يف والاددداملني
 ت فددد  أبن أيضددداا  وأوصدددى مق ولددد   غدددري املدددرأ  ضددد  الاندددف أشددد ا  مجيددد  أبن لتدددوعيته  اجلمهدددو  وعامددد 
 علدددى املدددرأ  ضددد  الاندددف إهندددات إىل الراميددد  السياسددد  علدددى النهدددائي التصددد ي  املوحددد   مي رونيددد اي والاي 
  (83)لتنفي ها ال ايف التموي  توفر وأن الوالاي ، صاي  وعلى الوطين الصاي 

  احليددا  يف املددرأ  دو  يف مطددرد   ايد  املددرأ  ضدد  التمييدد  علددى ابلقضددات املانيدد  اللجندد  والحظدد  -40
  صدن    مناصد    يف   صدا     بشد      قصداا   متثي ا   ممثل    أو   غائ     ت ا    ال   املرأ    ألن  ابلقل   تشار  ول نها  الاام ، 
 ال ددونغر  ويف والاامدد ، السياسددي  احليددا  ويف الاليددا، املسددتواي  يف سدديما وال اجملدداال ، مجيدد  يف القددرا 
 أبن اللجنددد  وأوصدد   (84)اإلطددد   علددى امدددرأ  أ  فيدد  تنتخدد  مل الددد   اخلصددوص، وجددد  علددى الددوطين
 علددى القددرا  صددن  هيئددا  يف املددرأ  متثيدد  لتا يدد  املناسدد   التدد ابري مجيدد  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تتخدد 
 السياسي  احليا  يف  بفاالي  املشا ك   م   املرأ   ومت ني  الوطين،  ال ونغر   يف  ذلك  يف  مبا  املستواي ،  مجي 

 قد ، الدوطين ال دونغر  يف امدرأ  تُنتخد  مل أند  إىل أيضاا  القطر  املتح   األم  فري  وأشا   (85)والاام 
 أن وأضداف  2017 عدام يف ني،هبدو  واليد  يف واحد   وامدرأ  شدو  واليد  يف واحد   امدرأ  انُتخ   ول  
 عددر  ،2018 عددام ويف والتنفي يدد   التشددرياي  السددلطتني يف  قصدداا  متثددي ا  ممثلدد  أو غائ دد   الدد  مددا املددرأ 

 غددري عضدو بصدف  واليدد  كد   مد  واحد   امددرأ  متثيد  ضدمان إىل يهد ف قددانون مشدرو  الدوطين ال دونغر 
  (86)با  القانون مشرو  ياتم  مل ذلك، وم  مصو ،

 يف للمدرأ  الصدحي  احلالد  إ ات القل  ع  املرأ  ض  التميي  على ابلقضات املاني  اللجن  وأعرب  -41
 املناسدد   التدد ابري مجيدد  ابختدداذ املوحدد   مي رونيدد اي والاي  اللجندد  وأوصدد  النائيدد   واجلدد   الريفيدد  املندداط 
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 املالومددا  وت نولوجيددا والادد   والامدد  والتالددي  الصددحي  الرعايدد  علددى الريفيدد  املددرأ  حصددو  فددرص لدد ايد 
  (87)الفقر وم افح  املست ام  الريفي  التنمي  ضمان هب ف الاام، والنق  واالتصاال 

(88)األطفال -2 
 

 وإىل الطفدد  حلمايدد  شددامل  تشددرياا  إىل يفتقددر ال لدد  أن القطددر  املتحدد   األمدد  فريدد  الحددظ -42
 امل  ددر والتدد خ  والوقايدد  الطفدد  محايدد  خدد ما  تددوفري بشددأن التوجيدد  تددوفر الطفدد  حلمايدد  وطنيدد  سياسدد 
 أبن القطددر  املتحدد   األمدد  فريدد  وأوصددى  (89)واحلمايدد  الرعايدد  إىل احملتدداجني األطفددا  احتياجددا  وتل يدد 
  وماليددد  وتقنيددد  بشدددري  مددوا د تددد عمها الطفددد ، حلمايددد  شددامل  سياسددد  املوحددد   مي رونيددد اي والاي  تاتمدد 
 قيددداد  مهدددام ح وميددد  وكالددد  إىل وُتسدددن  اإل شددداد  التوجيددد  أمدددو ، مجلددد  يف تدددوفر، سياسددد  وهدددي كافيدد ،
  (90)القطاعا  املتا د  واالستجاب  الوقاي  جهود وتنسي 

 18 سدد  دون األطفددا   وا  حتظددر ال التشددرياا  ألن القلدد  عدد  الطفدد  حقددو  جلندد  وأعربدد  -43
 القددانون مبوجدد  صددراح  حتظددر أن علددى املوحدد   مي رونيدد اي والاي  وحثدد  الددوطين، الصدداي  علددى عامدداا 
 سد  حت يد  ت فد  وأن عشدر ، الثامند  سد  دون والفتيدا  للفتيدان الاريف، ال وا  فيها مبا ال جيا ، مجي 
 يف ذلددك يف مبددا الددوالاي ، مجيدد  يف والفتيددان الفتيددا  مدد  ل دد  عامدداا  18 عندد  القددانون يف الدد نيا الدد وا 
  (92)مماثل  شواغ  ع  القطر  املتح   األم  فري  وأعر   (91)النائي  اجل  

 حلمايدد  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  اختدد هتا الددي التدد ابري بتقدد ير الطفدد  حقددو  جلندد  والحظدد  -44
 الشخصددي  املسددؤولي  تالدي  بددر م  مثد  بددرام  تؤديد  الدد   اهلددام الد و  وكدد لك احليدا ، يف األطفددا  حد 

 املددراهقني انتحددا  إ ات ابلقلدد  تشددار اللجندد  أن غددري سددن   14و 10 بددني أعمددا ه  تددرتاو  الدد ي  لألطفددا 
  (93)والنمو وال قات احليا  يف األطفا  ح  على تؤثر الي احلواد  م  ذلك وغري وغرقه 

 تسدجي  لضدمان  جحد  تد ابري املوحد   مي رونيد اي والاي  ابختاذ الطف  حقو  جلن  و ح   -45
 يسجلوا مل ال ي  األطفا  إ ات قلقها ع  أعرب  ول نها الصحي ، املراف  يف الوالد  عن  األطفا  ماظ 
 املسددت ام ، التنميدد  أهدد اف مدد  9-16 ابلغايدد  علمدداا  اللجندد  وأحاطدد  النائيدد   اجلدد   يف سدديما وال بادد ،

  املولدودون   األطفدا    فديه    مبد    األطفدا ،   مجيد    لتسدجي    جهودها   املوح     مي روني اي   والاي    تا     أبن   وأوص  
  (94)أخرى ت ابري ضم  النائي ، اجل   يف متنقل  تسجي  وح ا  تشغي  خ   م  النائي ، اجل   يف

 علدددى كاقوبدد   ال دد ين الاقدددا  حظددر  غدد  ألندد  ال دددال  قلقهددا عدد  الطفددد  حقددو  جلندد  وأعربدد  -46
 الرعاي  مؤسسا  أو األطفا   عاي  مؤسسا  أو امل  ا  أو املنا   يف حمظو اا  لي  فإن   جرم،  ا ت ا 
 وأوصى  (96)مماثل  شواغ  ع  القطر  املتح   األم  فري   وأعر    (95)اإلص حي   املؤسسا   أو  ال  يل 
 حظددر لضددمان وسياسددا  تشددرياا  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تسدد ل  أبن القطددر  املتحدد   األمدد  فريدد 

  (97)وامل  س  املن   يف ذلك يف مبا األوساط، مجي  يف ال  ني  الاقوب 

 األدىن احل  حي د أو األطفا  عم  حيظر  تشري   وجود  لا م  ابلقل   الطف   حقو   جلن   وتشار -47
 األطفدا  عمد  ملند  بدرام  وجدود لاد م ابلقلد  تشدار كمدا  اخلطدر ، وغدري اخلطر  األعما  يف الق و  لس 
 التنميددددد  أهددددد اف مدددد  7-8 ابلغدددددر  علمدددداا  اللجنددددد  وأحاطدددد   (98)ياملدددددون الدددد ي  األطفدددددا  لدددد ع  أو

 وأن الامدد ، أو ابلامالدد  ل لتحددا  دنيددا سددناا  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  حتدد د أبن وأوصدد  املسددت ام ،
  (99)اخلطدر  أو الضدا   األعمدا  يف األطفدا  تشدغي  صدراح  وحتظدر األطفدا  عمد  بشدأن سياسد  تاتم 
  (100)مماثل  توصيا  القطر  املتح   األم  فري  وق م

 ل يدد  ال لدد  أن القطددر  املتحدد   األمدد  فريدد  الحددظ للقددانون، املخددالفني ابألطفددا  يتالدد  وفيمددا -48
 حبضدددو  مغلقددد   مسيددد  غدددري وجلسدددا  مرنددد  إجدددراتا  اسدددتخ ام مثددد  ابألطفدددا ، تتالددد  حمددد ود  أح دددام
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 غري اخليا ا  م  حم ود  جمموع  هنا  أن والحظ ال  يل   األح ام م  والقلي  األوصيات، أو الوال ي 
 حمد د اجلنائي  املسؤولي  لس  األدىن احل  وأن األح ام، وإص ا  احملاكم  ق   ما مرحلي يف االحتجا ي 

 احلددد  املوحددد   مي رونيددد اي والاي  ترفددد  أبن القطدددر  املتحددد   األمددد  فريددد  وأوصدددى  (101)الااشدددر  سددد  يف
 قضدددات منظومددد  يدددنظ  شدددام ا  قدددانو ا  تسددد  وأن األقددد  علدددى سدددن  14 إىل اجلنائيددد  املسدددؤولي  لسددد  األدىن

  (102)األطفا 

(103)اإلعاقة ذوو األشخاص -3 
 

 ،2016-2009 للفدددرت  ابإلعاقددد  املتالقددد  الوطنيددد  ابلسياسددد  علمددداا  الطفددد  حقدددو  جلنددد  وحتدددي  -49
 حتدي  كمدا  خاصد ، صدحي   عايد  إىل احتياجدا  ل يه  ال ي  األطفا  وبر م  اخلاص ، الرتبي  وبر م 
 يسداو ها القلد  فدإن ذلدك، ومد  اإلعاقد   بشدأن قدوانني سدن  واي  وبوهني كوسرا   والاي  أبن علماا 
 وأوصد  باد   مت يد   يدت  ومل 2016 عدام يف انقضى ق  ابإلعاق  املتالق  الوطني  السياس  تط ي  أن م 

 الرعاي   خ ما   تا ي   إىل  هت ف  اإلعاق   بشأن  وطني   سياس   ابعتماد املوح    مي روني اي  والاي   اللجن 
  (104)اإلعاق  ذو  لألطفا  الصحي 

 املتاحد  اخلد ما  بتدوافر تتالد  ثغدرا  وجدود عد  مالوما  القطر  املتح   األم  فري  وتلقى -50
 ميلدك ال ال لد  أن أيضداا  والحدظ عليهدا  احلصو  وإم اني  ت اليفها، حتم  على والق    اإلعاق ، ل و 

 بدوهني واليدي مد  كد   يف املستشدفيا  وقد م  الاقلي   للصح  قانو ا  أو الاقلي  للصح  اسرتاتيجيا 
 والاي  تض  أبن القطر  املتح   األم  فري  وأوصى الاقلي   الصح  جما  يف حم ود  خ ما  وشو 

 وإدماجه ، اإلعاق  ذو   األشخاص  مشا ك    ايد   إىل هت ف  اجتماعي   محاي   خط  املوح    مي روني اي
 اجملتمادي التأهيد  إعداد  بدرام  نطدا  وتوسدي  املد ا  ، مجيد  يف للجميد  الشدام  التالي  جود  وضمان
 محايددد  لضدددمان تددد ابري ووضددد  اإلعاقددد ، ذو  األطفدددا  مجيددد  لتشدددم  واإلحالددد  امل  دددر ال شدددف وبدددرام 
  (105)الاقلي  الصح  مراف  يف املودعني األطفا 

 آ / 29 يف أصد    بدوهني لواليد  التشدرياي  اهليئ  أن إىل القطر  املتح   األم  فري  وأشا  -51
 املتحدد   األمدد  فريدد  وأوصددى ذلددك  تفادد  واليدد  أو  كاندد   وأهنددا اإلعاقدد  بشددأن قددانو ا  2019 أغسددط 
 األشددخاص حقددو  اتفاقيدد  مدد  تتماشددى لإلعاقدد  سياسدد  املوحدد   مي رونيدد اي والاي  تاتمدد  أبن القطددر 
  (106)اإلعاق  ذو 

 واملشردون داخلياا  اللجوءاملهاجرون والالجئون وملتمسو  -4 

األم  املتح   القطر  أن  بس   ع م وجود فرص عم  يف اجل   النائي  واملنداط  الحظ فري   -52
الواقا  خا   اجل   الرئيسي ، فإن هنا  هجر  داخلي  م  ه   املناط  إىل املراك  احلضري   ونتيج  آلاث  

فريددد  األمددد  تغدددري املندددا ، مددد  املتوقددد  أن ت يددد  اهلجدددر  ال اخليددد  واخلا جيددد  يف السدددنوا  املق لددد   وأوصدددى 
املتحدددد   القطددددر  أبن ت فدددد  والاي  مي رونيدددد اي املوحدددد   محايدددد  حقددددو  ال جئددددني وملتمسددددي اللجددددوت 
واملهددداجري  يف تشددددريااهتا احملليددد  ويف املما سدددد  الامليددد ، بوسددددائ  منهدددا اسددددتح ا  نظدددام دخددددو  يراعددددي 

  (107)مت اين مقتضيا  احلماي ، ويُقر ابالحتياجا  اخلاص  هل   الفئا  وين  على مسا ا  
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