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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 ناميبياتجميع بشأن   

 *تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االساااااااااات را   21/ 16و  1/ 5هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسااااااااااا     أُعد   - 1
واإلجراءاف الخاصااااااااااة و هرها م   الدوري الشاااااااااااميع وهو لجماع للم لوماف الواردة هي لقارير ههداف الم اهداف  

 وثائق األمم المتحدة ذاف الصلة، التي قدمت هي شكي موجز بسبب القهود المفروضة على عدد الكلمافع 

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والةيلااات الاادوليااة لحقوق   -ثانياا  
(2()1)اإلنسان

 

م لصااااادق على االلفالاة الدولاة لحماية حقوق جماع  ذكر هريق األمم المتحدة القطري أ  نامهباا ل -2
ال مال المهاجري  وأهراد أساااااااااارهم، والبرولوكول االاتااري اللفالاة مذاه ااااااااااة الت ذيب و هر  م  ضاااااااااارو   
الم ااملاة أو ال قو اة القااسااااااااااااااااة أو الال نسااااااااااااااانااة أو المههذاة، والبرولوكول االاتاااري الملحق باال هاد الادولي  

دية واالجتماعاة والثقافاة، والبرولوكول االاتااري اللفالاة حقوق الطفي المت لق  الخاص بالحقوق االقتصاااااااااا
 ع(3)لما أوصهت به أثذاء االست را  السابق بإجراء لقديم البال اف، االهاً 

، أوصاااااااااااااات اللجذاة الم ذااة باالحقوق االقتصااااااااااااااادياة واالجتمااعااة والثقاافااة ناامهباا  2016وهي عاا    -3
مذها االلفالاة الدولاة لحماية حقوق جماع ال مال المهاجري  وأهراد أسرهم وااللفالاة  بالتصديق على صكوك  

 ع(4)الدولاة لحماية جماع األشخاص م  االاتفاء القسري 
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، شااااااااج ت الخبهرة المسااااااااتقلة الم ذاة بتمتع كقار الساااااااا  بجماع حقوق اإلنسااااااااا   2017وهي عا    -4
اإلنسااااااااااااااا  التي لم لك  ،رهاًا هههاا ب اد، وال ساااااااااااااااماا   ناامهبااا على التصااااااااااااااديق على جماع م ااهاداف حقوق 

 ع(5)البرولوكول االاتااري الملحق بال هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعاة والثقافاة

، أوصاااااااااااات لجذة مذاه ااااااااااااة الت ذيب نامهباا بتسااااااااااااريع عملاة التصااااااااااااديق على  2017وهي عا    -5
ذيب و هر  م  ضاااااااااااااارو  الم املة أو ال قو ة القاساااااااااااااااة أو  البرولوكول االاتااري اللفالاة مذاه ااااااااااااااة الت 

، شاج ت لجذة مذاه اة الت ذيب  2017وهي عا    ع(6)الال نسااناة أو المههذة بهدف  نشااء يلاة وقائاة و،ذاة
م  الفالاة مذاه اااااة    22و 21نامهباا على الذظر هي  صااااادار اإلعالنه  المذصاااااوص علههما هي المادله   

الم املة أو ال قو ة القاساااااااااااااة أو الال نساااااااااااااناة أو المههذة، واالعتراف م  ثم  الت ذيب و هر  م  ضاااااااااااارو   
 ع(7)بااتصاص اللجذة هي للقي ونظر البال اف الواردة م  األهراد المشموله  بواليتها

ودعت اللجذة نفساااها نامهباا  لى لوجاه دعوة دائمة  لى يلااف اإلجراءاف الخاصاااة لمجلس حقوق   -6
 ع(8)اإلنسا 

، أوصت لجذة الق اء على التمههز ال ذصري بأ  لذفذ نامهباا، عذد لذفهذ الفالاة  2016وهي عا    -7
الق ااااااااء على جماع أشاااااااكال التمههز ال ذصاااااااري هي نظامها القانوني المحلي،  عال  و رنام  عمي دير ا   

ز ال ذصاااااري وكر   ، المؤلمر ال المي لمكاهحة ال ذصااااارية والتمهه2001 اللذي  اعتمدهما، هي أيلول/سااااابتمبر 
األجانب وما يتصاي بذل  م  ل صاب، مع مراعاة الوثاقة الختاماة لمؤلمر دير ا  االسات راضاي، الذي عقد  

2009هي جذاف هي ناسا /أبريي 
 ع(9)

(10)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
 

ر ال ي ترف ب دة  الحظت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصااااااااادية واالجتماعاة والثقافاة أ  الدسااااااااتو  -8
حقوق اقتصاااااااااااااادية واجتماعاة وثقافاة وال يحمهها، وهو ال يمذحها م  ثم السااااااااااااااادة الدساااااااااااااتورية هي الذظا   
القانونيع وأوصاااااااااااااات اللجذة بأ  لدر  نامهباا جماع الحقوق المذصااااااااااااااوص علهها هي ال هد الدولي الخاص  

 ع(11)األساساة التي يحمهها الدستور  بالحقوق االقتصادية واالجتماعاة والثقافاة ضم  الحقوق والحرياف

  16وذكر هريق األمم المتحدة القطري أ  الدساتور، الذي ي ر ف الطفي بأنه أي شاخد دو  سا   -9
، الذي ي ر ف الطفي بأنه أي شااااااااخد دو   2015عاما، ال يتماشااااااااى مع قانو  رعاية الطفي وحمايته ل ا   

 ع(12)عاماً  18س  

المساااتقلة الم ذاة بكقار السااا  بت ديي الدساااتور بحهع يشااامي اإلعاقة والسااا  م   وأوصااات الخبهرة  -10
به  أساااقا  التمههز المحظورةع وشاااج ت نامهباا على اإلساااراع هي االسااات را  الحالي للقوانه  والساااااسااااف  

 ع(13)م  أجي لصحاح األحكا  التي لمهز ضد كقار الس ، بم  هههم األشخاص ذوو اإلعاقة

تااب اة المالحظااف الختاامااة للجذاة الم ذااة بحقوق اإلنساااااااااااااااا ، ذكرف ناامهبااا هي وهي ساااااااااااااااااق م -11
أ  مشاااااريع قوانه  لت لق بالزوا  المدني، واإلرق القانوني، والزوا  ال رهي قد صاااااتت وُقدمت    2018 عا 

 لى وزير ال دلع وم  شااااااااااااااأ  مشاااااااااااااااريع القوانه  هذ  أ  للتي القوانه  القالاة المتق اة م  عهد الفصااااااااااااااي  
1928ل ا   15ال ذصري، التي لشمي  عال  اإلدارة األهلاة رقم 

 ع(14)

وذكرف لجذة مذاه اة الت ذيب أنه يذقتي لذامهباا أ  ل جي باعتماد مشاروع القانو  المت لق بمذع   -12
  ع( 15) الت ذيب ومكاهحته، مع ضااااما  أ  يت اااام  ل ريفًا للت ذيب يتماشااااى وأحكا  الفالاة مذاه ااااة الت ذيب

م  مشاااروع القانو  ل اااما  أال لققى الوالية الق اااائاة ال الماة   (2)8أ  ل دل المادة    ذامهباا أي ااااً ويذقتي ل
 ع(16)حكرا على المدعي ال ا  وحد 
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وذكرف مذظمة األمم المتحدة للتر اة وال لم والثقاهة )الهونسااكو( أ  مشااروع قانو  بشااأ  الحصاول   -13
، وشااااااااااااااج ااات ناااامهبااااا 2020حزيرا /يونااااه    12على الم لومااااف قاااد ُعر  على الجموااااة الو،ذااااة هي  

م المتحادة  وذكر هريق األم  ع(17)اعتمااد مشااااااااااااااروع القاانو  هاذا ب اد التاأياد م  امتثاالاه الم اايهر الادولااة على
القطري أ  زعمااء الم اارضااااااااااااااة ومذظمااف المجتمع المادني أعر وا ع  قلقهم  زاء ب ي األحكاا  الواردة هي 

 ع(18)مشروع القانو  

لمذع الت  ام   -14 وأوصااااااات لجذة مذاه اااااااة الت ذيب نامهباا باعتماد لدابهر لشاااااااريواة وساااااااااساااااااالاة 
والتجريم علاه، ال ساااااما بوضااااع ل ريف  القسااااري لصشااااخاص المصااااابه  بفهروة نقد المذاعة القشاااارية  

فاما يت لق بالت  ام، و توعاة ال امله  هي المجال الطبي   واضح لشرط المواهقة الحرة والمسققة والمستذهرة 
 ع(19)بهذا الشرط

ورحبت الخبهرة المستقلة الم ذاة بكقار الس  بخطط نامهباا لس  قانو  جديد بشأ  حقوق المسذه    -15
 ع(20)وحمايتهم ورعايتهم، ودعت الحكومة  لى الت جهي ب ملاة وضع الصاتة الذهائاة لهذا القانو  

م    1990وذكرف لجذة مذاه اااااااة الت ذيب أنه يذقتي لذامهباا أ  ل دل قانو  أمانة المظالم ل ا    -16
إجراء زياراف  هر م لذة  أجي ل زيز والية هذ  الههدة ومذحها مزيدًا م  االسااااااتقاللاة، ال ساااااااما فاما يت لق ب

وأوصاااات الخبهرة المسااااتقلة الم ذاة بالمسااااذه  بتوساااااع والية أمانة المظالم    ع(21)مذتظمة ألماي  ساااالب الحرية
 ع(22)بحهع لشمي ل زيز الحقوق االقتصادية واالجتماعاة والثقافاة وحمايتها

هي  نشااااااااء يلاة محددة لتذفهذ  وذكرف اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنساااااااا  أنه يذقتي لذامهباا أ  لذظر  -17
كاماًل م  أجي ضاااااااما   لاحة سااااااابي انتصااااااااف ه الة ل اااااااحايا االنتهاياف بموجب ال هد    يراء اللجذة لذفهذاً 

  ع(23)الدولي الخاص بالحقوق المدناة والسااساة

تنفيا  االلتماماات الادولياة المتعلقاة بحقوق اإلنسااااااااااانا مع مرا ااة القاانون   -رابعاا  
 الدولي الواجب التطبيقاإلنساني 

 المسائل الشاملة -ألف 

(24)المساواة و دم التمييم -1 
 

أوصااااااات لجذة الق ااااااااء على التمههز ال ذصاااااااري بأ  ل هد نامهباا الذظر هي التشاااااااري اف التي قد   -18
 ع(25)لسمح بأشكال التمههز المقاشرة أو  هر المقاشرة وأ  ل تمد لشري اف مذقحة عذد االقت اء

الحظت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصاااادية واالجتماعاة والثقافاة الشاااوا ي ذاف الصااالة، هقد  وإذ   -19
أوصت، هي جملة أمور، بأ  لوسع نامهباا نطاق أسس التمههز المحظورة هي الدستور لتشمي عذاصر مذها  

لقشااااارية، واإلعاقة،  الحالة االجتماعاة، والرأي الساااااااساااااي أو  هر ، والحالة المت لقة بفهروة نقد المذاعة ا
 ع(26)والمهي الجذسي، واللتة، والملكاة، والمولد

وهي  ،ار متاب ة المالحظاف الختاماة للجذة الم ذاة بالق اااء على التمههز ضااد المرأة، ذكرف   -20
م  الاادسااااااااااااااتور ال لحظر صااااااااااااااراحااة التمههز    10أنااه على الر م م  أ  المااادة    2017نااامهباااا هي عااا   

الزوا  أو وضع يار، هإ  هذا الحكم يمك  لفسهر  لفسهرا واس ا باعتقار  يشمي التمههز على  أساة  على
 هر أ  اللجذة أعر ت ع  أسااااااااااافها ل د  الخاذ نامهباا لدابهر العتماد ل ريف قانوني    ع(27)هذا األسااااااااااااة
 ع(28)شامي للتمههز 
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لتمههز ال ذصااااري الف لي والتمههز  وأعر ت اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنسااااا  ع  قلقها  زاء انتشااااار ا -21
ضااااد الشاااا و  األصاااالاة واألشااااخاص ذوي اإلعاقة واألشااااخاص المصااااابه  بفهروة نقد المذاعة القشاااارية  
والمثلااف والمثلهه  ومزدوجي المهي الجذسااااااي ومتايري الهوية الجذساااااااناةع وذكرف اللجذة أنه يذقتي لذامهباا  

ة م  أجي الق اء على جماع أشكال التمههزع وعالوة على  أ  لذظم حمالف واس ة الذطاق للتث اف والتوعا
ذلا ، يذقتي لذاامهبااال  لتااء جماع القوانه  المذطوياة على لمههز على أساااااااااااااااة ال رق واسااااااااااااااتكماال واعتمااد  
لشااااااااااااري اف اإلرق القانوني م  أجي لطبهق القواعد نفسااااااااااااها على جماع األشااااااااااااخاص دو  لمههز  واعتماد  

على أسااة المهي الجذساي ولشاري اف بشاأ  جريمة الكرالاة للم القة على  لشاري اف لحظر صاراحة التمههز  
ال ذف القاائم على كر  المثلهه  ومتاايري الهوياة الجذساااااااااااااااانااة  وإلتااء جريماة القاانو  ال اا  المت لقاة بااللواط  

    م  أجي حماية الشااااااااااااااركاء المثلهه   2003وإدرا  ال القاف المثلاة هي قانو  مكاهحة ال ذف المذزلي ل ا   
 ع(29)ومكاهحة التمههز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وضد حاملي ههروة نقد المذاعة القشرية

  2018وهي متاب ة للمالحظاف الختاماة للجذة الم ذاة بحقوق اإلنسااااااااااااا ، ذكرف نامهباا هي عا    -22
م  الدسااتور المساااواة وعد  التمههز ولحظر التمههز   10أ  القانو  ال يمهز ضااد أي شااخدع ولكفي المادة  

على أساااة الجذس أو ال رق أو األصااي اإلثذي أو الدي  أو ال قهدة أو الوضااع االجتماعي أو االقتصاااديع  
ذ ت لشااااااري اف لم الجة التمههز ال ذصااااااري ول زيز المسااااااا واةع هالمثلااف والمثلهو   و اإلضاااااااهة  لى ذل ، سااااااُ

 ع(30)ومزدوجو المهي الجذسي ومتايرو الهوية الجذساناة ال يت رضو  للتمههز بسبب مهولهم الجذساة

والحظت الخبهرة المسااتقلة الم ذاة بالمسااذه  اسااتمرار ب ي الممارساااف التقلهدية ال ااارة والقوالب   -23
 ع(31)أة والرجي دااي األسرة والمجتمع ككيالذمطاة الراسخة فاما يت لق بأدوار ومسؤولااف المر 

وأعر ت اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنساااااااا  ع  شاااااااوا ي بهذا الشاااااااأ ، هذكرف أنه يذقتي لذامهباا أ    -24
لتخذ لدابهر شاااملة للق اااء على المفالام الذمطاة ألدوار الجذسااه ع ويذقتي لها أي ااًا، هي جملة أمور، أ   

لتاء القوانه  ال رفاة التمههزية والخاذ لدابهر شاملة للتوعاة م  أجي الق اء  لت او  مع الزعماء التقلهديه  إل
 ع(32)على جماع أشكال الوصم والتمههز التي لستهدف األمهاف ال از اف

وإذ الحظت لجذة الق ااااء على التمههز ال ذصاااري لذفهذ لدابهر ااصاااة، بما هي ذل  قانو  ال مي   -25
، بهادف الذهو   1995وقاانو  اإلصااااااااااااااالا الزراعي )التجااري( ل اا    1998اإليجاابي )هي ال ماالاة( ل اا   

بحقوق "األشاااااااخاص المحرومه  هي الساااااااابق"، هقد شاااااااج ت نامهباا على التشااااااااور مع المجتم اف المحلاة  
المت ررة للتأيد م  ه الاة التدابهر وأوصت بأ  لقو ، على أساة لل  الذتائ ، بتوساع نطاق لذفهذ التدابهر  

 ع(33)الجة مجاالف  ضافاة ذاف أولوية بمشاركة نشطة م  المجتم اف المت ررةالخاصة لم 

 التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

الحظت الخبهرة المساااااتقلة الم ذاة بالمساااااذه  أ  لتهر المذان يؤثر هي نظا  المواشاااااة القائم على   -26
الوسط الشمالي لذامهبااع وقالت  نه يت ه   جراء لحلهي مت مق ولحديد  زراعة الكفاف وهي ورها  اإلنسا  هي  

 ع(34)األشخاص الذي  يواشو  هي أوضاع هشة، ال ساما كقار الس  مذهم

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

(35)الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي -1 
 

لتخذ لدابهر كافاة للتحقهق هي التقارير التي    الحظت اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنسااا  أ  نامهباا لم -27
لفهد بحدوق حاالف ااتفاء قساااري هي ساااااق الكفاا م  أجي التحرير وأثذاء محاولة االنفصاااال التي وق ت  
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وأعر ت اللجذة أي ااااًا ع  قلقها  زاء عد     ع(36)هي مذطقة كابريفي سااااابقا، أي زامبهزي حالااً  1999هي عا   
 ع(37)التحقهق هي حاالف الت ذيب

وذكرف لجذة مذاه اااااة الت ذيب،  ذ أعر ت ع  قلقها  زاء التقارير التي لفهد ب د   جراء لح اقاف   -28
ي هي ادعاااءاف أعمااال الت ااذيااب التي ارلكبهااا موافو  نفاااذ القااانو ، أنااه يذقتي لذااامهباااا أ  لكفااي التحقهق ه

جماع ادعاءاف الت ذيب وإسااااااااااءة الم املة ومقاضااااااااااة مرلكبهها والم القة علهها، بما هي ذل  األعمال التي  
1999ارلكبت أثذاء الكفاا م  أجي التحرير وحالة الطوارئ الم لذة هي ي /أ سطس 

 ع(38)

والتح اقاف والمالحقاف  وأعر ت اللجذة نفساااها ع  القلق  زاء عد   يراد م لوماف ع  عدد الشاااكاو    -29
الق ااائاة واإلداناف المت لقة بأعمال الت ذيب و هر  م  ضاارو  الم املة أو ال قو ة القاساااة أو الال نساااناة أو  

مسااااااااتقلة بالتحقهق   المههذة التي يتورط ههها أهراد م  الشاااااااار،ة، وذكرف أنه يذقتي لذامهباا أ  لكفي لاا  ههداف
ي جماع حااالف الوهااة هي الحجز وجماع ادعااءاف الت اذياب وإساااااااااااااااءة  على وجاه السااااااااااااارعاة و ت مق ونزاهاة ه

 ع(39)المزعو  الم املة، وأ  لتأيد م  عد  وجود أي صلة مؤسساة أو هرماة به  المحققه  والجاني

وأوصت اللجذة ذالها بأ  ل ع نامهباا برام  لدريباة بشأ  أسالهب التحقهق والتحري  هر القسرية   -30
ف اإلجرائاة حرصااا على ه الاة مكاهحة الت ذيب واسااتخدا  لقذااف لحتر  كرامة اإلنسااا   وأ  ل زز ال اامانا
 ع(40)ومبدأ اهترا  البراءة

وهي سااااق متاب ة المالحظاف الختاماة للجذة الم ذاة بحقوق اإلنسااا ، ذكرف نامهباا وضااع دلهي   -31
 ع(41)لدريبي ل قاط الشر،ة بشأ  مذع الت ذيب يجري استخدامه لهذا التر 

وأعر ت الخبهرة المسااااااتقلة الم ذاة بالمسااااااذه  ع  قلقها  زاء ال ذف بكقار الساااااا  وإيذائهم وإساااااااءة   -32
م املتهمع وشااددف على ضاارورة  قرار لدابهر ويلااف مواارية ل ااما  الكشااف ع  جماع أشااكال  يذاء كقار 

عذها والتحقهق هههاع وقالت       السا  وإسااءة م املتهم هي مؤساسااف الرعاية وهي األوسااط األسارية واإلبال 
م  الالز  لدريب الق اااااااااة والمحامه  والمدعه  ال امه  ل ااااااااما  التحقهق هي هذ  الق اااااااااياع وعالوة على  
ذل ، ال بد م  زيادة لوعاة ولدريب مقدمي الرعاية ومهذهي قطاع الصاااااااااااحة وموافي  نفاذ القانو  بشاااااااااااأ  

 شاااااأ  االحتااجاف الفريدة للمساااااذه  م  ضاااااحايا اإليذاء  يافاة الوقاية م   يذاء المساااااذه  والكشاااااف عذه، و 
 ع(42)واإلهمالع وال بد أي ا م  وضع ضماناف لمذع استتالل كقار الس  م  الذاحاة المالاة

وأعر اات اللجذااة الم ذاااة بحقوق اإلنساااااااااااااااا  ع  قلقهااا  زاء مااا ورد م  لقااارير ع  حاااالف عذف  -33
باالمثلاااف والمثلهه  ومزدوجي المهاي الجذسااااااااااااااي ومتاايري الهوياة الجذساااااااااااااااانااة وم اااااااااااااااايقاة لهم م  جااناب 

اية  وذكرف لجذة مذاه اااااااااااااة الت ذيب أنه يذقتي لذامهباا أ  لتخذ جماع التدابهر الالزمة لحم  ع(43)الشااااااااااااار،ة
المثلااف والمثلهه  ومزدوجي المهي الجذساااااااااي ومتايري الهوية الجذسااااااااااناة وحاملي صااااااااافاف الجذساااااااااه  م  

 ع(44)التهديداف وال ذف

وإذ أعر ت لجذة مذاه ااااااة الت ذيب ع  قلقها  زاء ارلفاع م دل اإلصااااااابة بفهروة نقد المذاعة   -34
باة هي المراهق اإلصاالحاة، هقد ذكرف أنه  القشارية لد  الساجذاء ونقد التذاء والوصاول  لى الخدماف الط

يذقتي لذامهباا أ  لحسااا  اروف الساااجو ، بما هي ذل  لخفاي م دل االيتظال، وهصاااي المحتجزي  ره   
المحايمة ع  الساجذاء المدانه ، والخاذ لدابهر لمكاهحة زيادة انتشاار ههروة نقد المذاعة القشارية، وزيادة  

 ع(45)وكماة التذاء والماء، وكذل  لوههر الرعاية الصحاةعدد موافي السجو ، ولحسه  نوعاة 

(46)إقامة العدلا بما في ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون  -2 
 

وأعر ت لجذة مذاه اااااااااة الت ذيب ع  القلق  زاء التقارير التي لفهد بتساااااااااجهي بطء مفرط هي أداء   -35
لفتراف ،ويلة على نحو  هر مقبولع وذكرف أنه    الساااالطة الق ااااائاة واسااااتمرار االحتجاز السااااابق للمحايمة
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يذقتي لذامهباا أ  ل جي بتحديع وإصاااااااااالا نظا  ال دالة وأ  لتخذ لدابهر للحد م  مدة االحتجاز الساااااااااابق  
 ع(47)للمحايمة بت هه  ق اة  ضاههه  واستخدا  بدائي لالحتجاز 

ل ااع سااااسااة و،ذاة للحد م  لرايم  وذكرف اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنسااا  أنه يذقتي لذامهباا أ    -36
 ع(48)الق ايا ولوههر سبي انتصاف ه الة ول وي اف لصشخاص المحتجزي  بصورة  هر قانوناة

والحظت اللجذة نفسااااااااااها أ  التأاهر المفرط هي  عداد محاضاااااااااار المحكمة كثهرا ما ي وق  مكاناة   -37
بإعداد محاضااااار المحايم وأ  لكفي ساااااالساااااة عملاة  االساااااتدذافع وذكرف أنه يذقتي لذامهباا أ  ل جي كثهرًا 

 ع(49)االستدذاف

وأعر ت لجذة مذاه اااة الت ذيب ع  قلقها أل  األحداق كثهرًا ما ُيحتجزو  مع الكقار هي الحقس   -38
االحتاا،ي، وذكرف أنه يذقتي لذامهباا أ  لكفي لواهر مراهق كافاة للشاااااااااااااقا  بحهع ُيحتجز جماع األحداق  

 ع(50)ا،ي بم زل ع  الكقار هي الحقس االحتا

  48 وأعر ت اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنسا  ع  قلقها م   مكاناة احتجاز شخد ما لمدة لتجاوز  -39
سااااعة  ذا كا  "م   هر الممك  بشاااكي م قول" عر  ذل  الشاااخد على قاٍ  هي   اااو  هذا اإل،ار  

 ع(51)رًا ولكراراً الزمذي، والحظت أ  قاعدة الثماني واألر  ه  ساعة قد انتهكت مرا

وذكرف لجذة مذاه ااااااااااااة الت ذيب أنه يذقتي لذامهباا أ  لكفي، هي القانو  والممارسااااااااااااة، أ  لتاا   -40
لجماع المحتجزي  جماع ال اااماناف القانوناة األسااااسااااة مذذ بداية االحتجاز، وهقًا للم ايهر الدولاة، بما هي 

و التهم الموجهة  لههم  والحق هي ذل ل الحق هي أ  ُيبلَّتوا هورًا بحقوقهم بلتة يفهمونها، و أسااااقا  لولافهم، 
االلصاااال هورًا بأحد أهراد أسااارهم أو بأي شاااخد يار يختارونه بأنفساااهم  والحق هي  مكاناة االسااات انة هورًا  
وهي  ،ار الساااااااارية بمحاٍ  مؤهي ومسااااااااتقي، أو الحصااااااااول على المساااااااااعدة القانوناة المجاناة عذد الحاجة   

وحق المثول هورا أما  محكمة مختصاة ومساتقلة  مساتقي   هب،ب يجريه ،بي  هحد  على  الحصاول  وإمكاناة
سااااعة  وحق الط   هي شااارعاة احتجازهم هي  ،ار  جراء ح اااوري    48ونزيهة هي   اااو  هترة أقصااااها  

 ع(52)ولسجهي احتجازهم هي سجي هي مكا  االحتجاز وهي سجي مركزي لصشخاص المسلو ة حريتهم

وحثت اللجذة نفسااااااااااااااها نامهباا على الت جهي بمحايماف كابريفي المت لقة بتهمة الخاانة ال ظمى،   -41
 ع(53)حايمة عادلة وسري ة وضما  رهي األدلة المذتزعة بالت ذيبوضما  محايمة جماع المتهمه  م

وأوصااااااااات اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصاااااااااادية واالجتماعاة والثقافاة بأ  لقو  نامهباا، هي جملة   -42
أمور، بإذكاء الوعي بالحقوق الواردة هي ال هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاااااااااااادية واالجتماعاة والثقافاة  

 ع(54)ة التقاضي هههاوإمكانا

(55)الحريات األساسية -3 
 

بسااااام ة   وذكرف الهونساااااكو أ  التشاااااههر ي تبر جريمة ويشااااامي نشااااار مواد يمك  أ  للحق ضااااارراً  -43
 ع(56)شخد ماع ويذقتي لذامهباا أ  للتي التجريم على التشههر وأ  لدر  هذ  األه ال هي القانو  المدني

لكاف لشاااااااري الها ل اااااااما  الحقوق الرقماة على نحو يتماشاااااااى  وأوصااااااات الهونساااااااكو نامهباا بأ    -44
 ع(57)والم ايهر الدولاة

وأعر ت اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنسااااا  ع  قلقها  زاء ادعاءاف ممارسااااة الصااااحفهه  لرقابة ذالاة   -45
هي وساااااائط اإلعال  الحكوماة، عالوة على ما ورد م  أنقاء ع  حاالف م اااااايقة للصاااااحفهه ع وذكرف أنه  

قتي لذامهباا حماية الصااحفهه  م  أي شااكي م  أشااكال الم ااايقة والتهديد والتحقهق هي حوادق االعتداء  يذ
 ع(58)على الصحفهه 
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(59)حظر جميع أشكال الرق  -4 
 

أشاار هريق األمم المتحدة القطري  لى أ  نامهباا كانت قد التزمت بالق ااء على جماع أشاكال االلجار   - 46
، الاذي دااي حهز الذفااذ هي لشاااااااااااااري  2018قاانو  مكااهحاة االلجاار باالقشااااااااااااار ل اا   باالقشااااااااااااار م  االل اعتمااد  

و اإلضاااااااهة  لى ذل ، ُوضاااااا ت يلاة اإلحالة الو،ذاة واإلجراءاف التشااااااتهلاة الموحدة، كما    ع 2019الثاني/نوهمبر 
 ع ( 60) أنشدت ههدة لذسهق و،ذاة لتاسهر ل او  الجهاف الم ذاة م  أجي مذع االلجار بالقشر ومكاهحته 

(61)الحق في الخصوصية والحياة األسرية -5 
 

يسااااااااامح باعترا  االلصااااااااااالف السااااااااالكاة    2009ذكرف الهونساااااااااكو أ  قانو  االلصااااااااااالف ل ا    -47
 ع(62)والالسلكاة دو  أمر ق ائي بتر  مكاهحة الجريمة وحماية األم  الو،ذي

التجريم على األه ااال  وذكرف لجذااة مذاااه اااااااااااااااة الت ااذيااب أنااه يذقتي لذااامهباااا أ  لذظر هي عااد   -48
 ع(63)الجذساة الرضائاة به  الرجال القالته 

وأعر ت اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنسا  ع  قلقها  زاء ارلفاع عدد الزيجاف ال رفاة  هر المسجلة،   -49
 ع(64)وهو ما يحر  الذساء واأل،فال م  حقوقهم، ال ساما فاما يت لق بالمهراق وملكاة األراضي

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

(65)الحق في العمل وفي شروط  مل  ادلة ومواتية -1 
 

 ذ الحظت اللجذة بقلق اساااتمرار ارلفاع م دالف القطالة وكبر حجم االقتصااااد  هر المذظم، على   -50
ل الحق هي الر م م  الذمو االقتصاااااااادي المساااااااتقر، هقد أوصااااااات، هي جملة أمور، بأ  ل اااااااع نامهباا  عما

ال مي الالئق هي صاامام سااااساااف مثي السااااسااة الو،ذاة لل مالة والسااااسااة الصااذاعاة، و أ  ل طي األولوية  
لالساااااااااااتثماراف هي القطاعاف الكثافة ال مالة، و أ  ل زز لذظام االقتصااااااااااااد  هر الرسااااااااااامي بإزالة الحواجز  

 ع(66)جتماعاة وال ريباةالتذظاماة ودعم المشاريع الصتهرة للوهاء بتكلفة االشتراياف اال

وأوصاااات اللجذة نفسااااها نامهباا بر ط الحد األدنى لصجور بتكالاف المواشااااة ل ااااما  لمتع ال مال   -51
وأسااااارهم بمساااااتو  مواشاااااي الئق وأوصااااات اللجذة نامهباا أي اااااًا بأ  ل مي على مواءمة لشاااااري الها المت لقة  

مفتشاااااة ال مي بالموارد القشاااارية والمالاة الالزمة    بالصااااحة والسااااالمة المهذهته  مع الم ايهر الدولاة، ولزويد
و هر  م  التشاااااااري اف ذاف الصااااااالة لطباقا ناج ا، ولوههر سااااااابي   2007م  أجي لطبهق قانو  ال مي ل ا   
 ع(67)انتصاف ه الة لل مال المت رري 

  ي ر ف التحرش الجذسااااااااااااااي، لك  2007وذكر هريق األمم المتحادة القطري أ  قاانو  ال ماي ل اا    -52
، بحهع يت ه   ذكاء الوعي م  االل وضااااااااااع سااااااااااااساااااااااااف قطاعاة لت لق  جهداً  ههماً   الت ريف لاس مفهوماً 

 ع(68)بالتحرش الجذسي هي مكا  ال مي ول مامها

أ  التمههز المهذي على أساااااااة نوع الجذس متفو هي سااااااوق ال مي    وذكر الفريق القطري أي اااااااً  -53
 ع(69)جداً  وأ  لمثهي المرأة هي المذاصب اإلدارية هي القطاع الخاص ال يزال مذخف اً 

(70)الحق في الضمان االجتما ي -2 
 

   أعر ت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصاااااااادية واالجتماعاة والثقافاة ع  قلقها أل  اطط ال اااااااما  -54
االجتماعي لشااااامي أسااااااساااااًا األهراد ال امله  هي القطاع المذظم، وأوصااااات بأ  ل اااااع نامهباا نظامًا شااااااماًل  
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لل اااااااما  االجتماعي، بهدف لحقهق التتطاة الكاملة لجماع شااااااارائح الساااااااكا ، بم  هي ذل  ال املو  بدوا   
 ع(71)جزئي وال املو  لحسابهم الخاص وال املو  هي االقتصاد  هر المذظم

وذكر هريق األمم المتحدة القطري أ  نامهباا بصاااااااادد وضااااااااع قاعدة بااناف ونظا  لسااااااااجهي موحد   -55
مرلقط بذظاا  التسااااااااااااااجهاي المادني، وهو ماا سااااااااااااااامك  م  التتلاب على الذه  المجزأ الحاالي هي لوزيع المذح  

 ع(72)االجتماعاة على األيتا  واأل،فال ال  فاء

(73)الحق في مستوى معيشي الئق -3 
 

أعر ات اللجذاة الم ذااة باالحقوق االقتصااااااااااااااادياة واالجتمااعااة والثقاافااة ع  شااااااااااااااوا اي ذاف صاااااااااااااالة   -56
بالموضوع، وأوصت، هي جملة أمور، بأ  لوهر نامهباا هي المد  القصهر، بم زل ع  لوساع نظم الحماية  

متع أشاااد  االجتماعاة المقرر، مذحة داي أسااااسااااة لم  يواشاااو  هي هقر مدقع، و أ  ل اااع أهداهًا محددة لت
الفداف حرمانًا ولهماشااًا بالحقوق، و أ  لذفذ سااااسااة ضااريباة لمك  بقدر أيبر م   عادة لوزيع المذاهع، وأ   

 ع(74)ل ا م بانتظا  أثرها على مكاهحة أوجه عد  المساواة 

  3أسرة، وإعادة لوزيع ما يقدر بذحو    1 500وذكر هريق األمم المتحدة القطري  عادة لو،ه  نحو   -57
ه  هكتار م  األراضاااااي على المزارعه  الساااااود ع  ،ريق البرنام  الوزاري لعصاااااالا الزراعي واطة مالي

القرو  التي وض ها مصرف أ ريبذ ع بهد أ  برنام   عادة التو،ه  واجه لحدياف، مذها عد  وجود لقهام 
اة للمزارعه  الذي  أعهد  شااااااااااااامي ألداء المزارع الم اد لو،هذها، وعد  كفاية القدراف القشاااااااااااارية والتقذاة والمال

 ع(75)لو،هذهم م  أجي ل زيز  نتاجاة مزارعهم

وأعر ت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصادية واالجتماعاة والثقافاة ع  قلقها أل  برنام  اإلصالا   -58
راضااااااااااي  الزراعي لم ي ال  الفقر وأ  أم  الحاازة ال يزال يشاااااااااااكي لحديًا دائمًا، أل  عددًا كبهرًا م  مالك األ

الفردية والمجتمواة ال يحملو  سااذداف ملكاةع وأعر ت ع  قلقها أي ااًا أل  ال ديد م  المزارعه  الذي  أعهد  
لو،هذهم لم يتمكذوا م  اساااات ادة ساااابي عاشااااهم ولحقهق مسااااتو  مواشااااي الئقع وأوصاااات اللجذة، هي جملة  

فة ولاسااااااار الوصاااااااول  لهها، وأ   أمور، بأ  ل زز نامهباا  جراءاف لساااااااجهي األراضاااااااي ولج لها مقبولة التكل
لساعد المزارعه  الم اد لو،هذهم، بما يتجاوز لوههر الهاايي األساساة، على است ادة سبي عاشهم وانتشالهم  

 ع(76)م  براث  الفقر 

وأعر ت اللجذة نفساااها ع  قلقها  زاء ارلفاع م دالف الفقر، ال سااااما هي المذا،ق الريفاة وهي صااافوف   - 59
 ع ( 77) األ،فال، وأوصت بأ  ل ال  نامهباا المشكلة باعتماد لدابهر محددة لستهدف المذا،ق الريفاة واأل،فال 

وإذ الحظت اللجذة بقلق أ  ال ديد م  األساااار المواشاااااة ل اني ان دا  األم  التذائي، الذي لفاقم   -60
بسااااااااابب ارلفاع مساااااااااتو  القطالة والفقر هي المذا،ق الريفاة، بما هي ذل  هقر المزارعه ، هقد أوصااااااااات بأ   

ان دا  األم  التذائي    لواصااااي نامهباا لقديم المساااااعدة التذائاة ل ااااما  لحرر الجماع م  الجوع و أ  ل ال 
بواساطة اإلصاالا الزراعي والتذماة الريفاةع وحثت نامهباا أي اًا على وضاع برام  للتدريب المهذي الزراعي  
والريفي هي المذا،ق الريفاة، ولحساااااااااه  هرص الحصاااااااااول على القرو ، ووضاااااااااع برنام  لتقديم اإلعاناف  

ساااااااااواق المحلاة، بطرق مذها لطوير مراهق  لصسااااااااار المواشااااااااااة الريفاة وصاااااااااتار المزارعه ، ودعم عمي األ
التجههز هي مرايز األعمال التجارية للمذتجاف الطازجة، وإشااااااااااااااراك صااااااااااااااتار المزارعه  هي لوههر األ ذية  

 ع(78)لبرنام  التتذية المدرساة

وأعر ت اللجذة نفساااااااااها ع  قلقها  زاء الذقد الحاد هي المسااااااااااي  المتاسااااااااارة التكلفة، وإقامة ر ع   -61
ي مسااي  رديدة الذوعاة هي أحااء عشاوائاة دو  أ  لتوهر لهم ضاماناف الحاازة أو دو  الحصاول  الساكا  ه
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على الماا  والكهر اء ومراهق الصاااارف الصااااحيع وأوصاااات باعتماد لدابهر هورية للتخفاف م  الذقد الحاد  
 ع(79)رة التكلفةساهي المساي  المت

مهباا على التصاااادي لحق كقار الساااا  هي السااااك   وحثت الخبهرة المسااااتقلة الم ذاة بكقار الساااا  نا -62
الالئق، وأوصاااااااات باسااااااااتكمال برنام  اإلسااااااااكا  ال ا  الجاري ببرام  أه ااااااااي لتطوير الهاايي األساااااااااساااااااااة  

 ع(80)الح ريةع وأشارف أي ا  لى الحاجة  لى بلورة مشاريع لتحسه  حالة األحااء الفقهرة

الجتماعاة والثقافاة أ  عملااف اإلاالء القساااااري  والحظت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصاااااادية وا -63
التي قامت بها السلطاف قد ج لت عددًا م  سكا  األحااء ال شوائاة والمستأجري  بال مأو ، وأوصت، هي 
جملة أمور، بأ  لج ي نامهباا لشاااااااااري الها وممارساااااااااالها المت لقة ب ملااف اإلاالء القساااااااااري متماشااااااااااة مع  

مهباا على وقف جماع عملااف اإلاالء القسااااااااااري التي قد لج ي األهراد بال مأو   الم ايهر الدولاةع وحثت نا
 ع(81)أو عرضة النتهاك حقوق اإلنسا  األار  

وأشااااار هريق األمم المتحدة القطري  لى زيادة هرص الحصااااول على ماا  الشاااار  المأمونة، وذكر   -64
 ع(82)والم زولةأ  الحصول علهها ال يزال يشكي مصدر قلق هي المذا،ق الريفاة 

وأعر ت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصااااااااااااادية واالجتماعاة والثقافاة ع  قلقها م  أ  مسااااااااااااؤولاة   -65
جلاب المااا  هي المذاا،ق الريفااة لقع هي م ظمهاا على عاالق الذساااااااااااااااء والبذااف الالئي يجاب أ  يمشااااااااااااااه  

ذ لدابهر ه الة هي المذا،ق الريفاة  مسااااااهاف ،ويلة للوصاااااول  لى نقاط الماا ع وأوصااااات اللجذة نامهباا بالخا
 ع(83)م  أجي لقلاد المساهة نحو نقاط الماا 

وذكر هريق األمم المتحدة القطري أ  الحصااااول على ادماف الصاااارف الصااااحي ال يزال مصاااادر   -66
 ع(84)قلق، حهع يمارة حوالي نصف السكا  التتوط هي ال راء

(85)الحق في الصحة -4 
 

أعر ت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصااااادية واالجتماعاة والثقافاة ع  قلقها  زاء ارلفاع مسااااتوياف   -67
م دالف الوفااف الذفاساااااااااااة ووفااف الرضااااااااااع لد  الفداف ذاف الداي المذخفيع كما يساااااااااااورها القلق  زاء  

ساااواة هي الحصااول على  محدودية الخدماف الصااحاة المتاحة هي المذا،ق الريفاة والذائاة، ومد  ان دا  الم
 ع(86)ادماف صحاة جهدة الذوعاة، مع لوههر ادماف أه ي هي المراهق الخاصة

وأعر ت اللجذة ع  شااااااوا ي ذاف صاااااالة بالموضااااااوع، وأوصاااااات بأ  لركز نامهباا على أمور مذها   -68
   لقديم الخدماف  لى األهراد المصاااااااااااابه  بفهروة نقد المذاعة القشااااااااااارية والذي  ال يحصااااااااااالو  على عال 

الفهروساااااف القهقرية، وإلاحة الرهاالف هي السااااجو  الحتواء انتشااااار ههروة نقد المذاعة القشاااارية/اإليدز،  
ولواي الوضاااااااوا هي ل ريف شااااااارط المواهقة الحرة والمساااااااققة والمساااااااتذهرة فاما يت لق بالت  ام، وإذكاء وعي 

 ع(87)ال امله  هي المهدا  الطبي بهذا الشرط

لقااااادمااااااً وذكر هريق األمم المت -69 ناااااامهبااااااا أحرزف  أو لجااااااوزهااااا    هاااااائالً   حااااادة القطري أ    ببلو هاااااا 
لبرنام  األمم المتحدة المشاااترك الم ذي بفهروة نقد المذاعة القشااارية/اإليدز هي صااافوف   90- 90- 90الهدف  

لد  الكقارع وقد لحقق ذل  بف اااااااي التوسااااااااع االساااااااترالاجي هي ادماف    91- 96- 86الذسااااااااء، و بلو  م دالف  
  الفرد  الوقاية م  ههروة نقد المذاعة القشاااااارية وعالجه مع التركهز على كبت الحمي الفهروسااااااي على مسااااااتو 

 ع ( 88) والمجتمع المحلي واإلشراع هي لذفهذ سااساف رائدة فاما يت لق بفهروة نقد المذاعة القشرية 
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وشج ت الخبهرة المستقلة الم ذاة بكقار الس  نامهباا على ج ي ال ته أولوية م  أولوياف الصحة   -70
ة على مسااااااااااااااتو  الرعاية  ال اامةع وقالت    هذااك حاجة، هي جملاة أمور،  لى دم  الخادماف ذاف الصاااااااااااااالا

 ع(89)الصحاة األولاة وإلى زيادة بذاء قدراف األ،قاء هي هذا الصدد

وذكرف اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنساا  أنه يذقتي لذامهباا أ  لكفي حصاول الذسااء الاللي ا ا    -71
 ، وأ   للت  ام القسااااااااري أو القهري على جبر لل اااااااارر ولمكهذه  كذل  م  عكس عملاة الت  ام حهثما أمك
 ع(90)ل تمد مقادئ لوجههاة رسماة ل م  الحصول بصورة مذهجاة على مواهقة المرأة التي لخ ع للت  ام

وأعر ت اللجذة نفساااااااااها ع  قلقها  زاء اإلجراءاف المرهقة المتصااااااااالة بالحصاااااااااول على اإلجها    -72
المتطلقاااف  هر المبررة للحصااااااااااااااول على  القااانوني، وذكرف أنااه يذقتي لذااامهباااا، هي جملااة أمور، أ  للتي 

اإلجها  القانوني، وأ  ل تمد ولذفذ ساااسااف للتوعاة بتر  مكاهحة وصام الذسااء والفتااف اللوالي يسا ه  
 لى اإلجها ، وأ  لكفي لواهر ادماف جهدة الذوعاة إلدارة الم اااااااعفاف الذاشاااااادة ع  عملااف اإلجها   

 ع(91)ال  الفوري و هر المشروط هر المأمونة، وأ  لكفي أي ًا لقديم ال 

وذكرف اللجذة نفساااااااااااها أنه يذقتي لذامهباا أ  لكفي الحصاااااااااااول على الم لوماف المت لقة بإمكاناة   -73
 ع(92)الحصول على ادماف مذع الحمي والصحة الجذساة، ال ساما هي المذا،ق الريفاة والذائاة

(93)الحق في التعليم -5 
 

، وأ   (19-المدارة قد أ لقت بسااااااااااابب و اء ههروة كورونا )يوههدوذكرف الهونساااااااااااكو أ  جماع   -74
 ع(94)الوالدي  قد ُ،لب  لههم اإلشراف على ل لم أ،فالهم هي المذزل ولزويدهم بالدعم الالز 

والحظت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصاااادية واالجتماعاة والثقافاة أ  االلتحاق بالت لام االبتدائي   -75
، لك  ب ي األهراد المذتمه   لى هداف م هذة، مثي الشااا و  األصااالاة واألشاااخاص الذي   يكاد يكو  شاااامالً 

يواشاااو  هي المذا،ق الريفاة والذائاة، ال يحصااالو  على الت لامع ولم لوايب قدرة المدارة على االساااتا ا   
أو حتى  لى لفااقم    ولهرة زياادة االلتحااق باالمادارةع وقاد يؤدي نظاا  التبرعااف المقادماة م  الوالادي   لى  داماة

م  جمع    ةيعد  المساااااااااااواة هي الحصااااااااااول على ل لام جهد،  ذ لمكذت المدارة الموجودة هي المذا،ق األثر 
موارد أيثرع وأوصاات اللجذة، هي جملة أمور، بأ  لواصااي نامهباا  يالء اهتما  ااص ولوههر موارد ااصااة  

لتتذية المدرساااااااااااة و رام  المدارة الفرعاة  لم  ال يتمت و  بحقهم هي الت لام، وأ  لواصااااااااااي لطوير برام  ا
والمدارة المتذقلة، وأ  لرصد أثرها على لمتع الفداف األيثر لهماشًا بالحق هي الت لام، وأ  ل ال  األسقا   

 ع(95)األساساة النقطاع األ،فال ع  الدراسة

د  المساااواة هي الت لام  وإذ رحبت لجذة الق اااء على التمههز ال ذصااري بالتدابهر المتخذة للتتلب على ع  - 76
وزيادة هرص حصاااااااول األقلااف اإلثذاة والشااااااا و  األصااااااالاة على الت لام، هقد الحظت التحدياف المساااااااتمرة التي  
لواجهها هذ  الفداف هي الحصاااااااول على ل لام جهدع وأوصااااااات اللجذة نامهباا بأمور مذها مواصااااااالة لطوير برنام   

ام  الت لاماة مع أسااالهب حااة السااكا  األصاالهه  وثقاهتهم، وللباة  وحداف المدارة المتذقلة، ومواصاالة لكهاف البر 
 ع ( 96) االحتااجاف الخاصة، وم الجة األسقا  الجذرية النقطاع الشقا  ع  الدراسة 

والحظت اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنساااااا  بقلق أ  مشااااااريع القحوق المذصاااااوص علهها هي قانو    -77
، والم ر هة بوقاراف ه اااااااااااافاضااااااااااااة جدا هي هذا القانو ، لقت اااااااااااي  2004القحوق وال لو  والتكذولوجاا ل ا   

الحصاول على  ذ  مسابقع وذكرف أنه يذقتي لذامهباا أ  لجري الت ديالف القانوناة الالزمة ل اما   مكاناة  
 ع(97) جراء القحوق دو   ذ  م  الدولة

والثقافاة بتدريس حقوق اإلنسااااااا  هي وأوصاااااات اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصااااااادية واالجتماعاة   -78
 ع(98)جماع مستوياف الت لام
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 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

(99)المرأة -1 
 

ذكر هريق األمم المتحدة القطري أنه على الر م م  الجهود المبذولة، ال يزال ال ذف الجذسااااااااني،   -79
 ع(100)هر ال ساما عدد حوادق اال تصا  وعذف ال شهر، مصدر قلق كب

والحظت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصاااااادية واالجتماعاة والثقافاة أ  أ لباة الساااااكا  لتتاضاااااى   -80
ع  ال ذف المذزلي واإليذاء المذزلي أو لتسااااااااامح م هما، وأوصاااااااات، هي جملة أمور، بأ  لتصااااااااد  نامهباا  

 ع(101)على الحماية لل  قاف التي يواجهها ضحايا هذا ال ذف هي التماة سبي االنتصاف والحصول

وذكرف لجذة مذاه اااااااااة الت ذيب أنه يذقتي لذامهباا أ  ل زز جهودها الراماة  لى التوعاة بال ذف   -81
بالذساااااااااء واأل،فال، بطرق مذها ضااااااااما  لث اف األ،فال بشااااااااأ  هذا ال ذف، ولوههر التدريب المتخصاااااااد  

 ع(102)الجذاة ومقاضالهم وم اقبتهمللشر،ة وقواف  نفاذ القانو ، وضما  التحقهق الف ال مع 

وما زالت اللجذة نفسها لش ر بالقلق  زاء انتشار الممارساف التقلهدية ال ارة بالذساء والفتااف، وال ساما   - 82
،قوة أولوهوكو، التي لذطوي على لزوي  األ،فال ولقالهد التلقه  الجذساااااااايع وذكرف أنه يذقتي لذامهباا أ  ل زز  

 ع ( 103) الق اء على الممارساف التقلهدية ال ارة بالتجريم علهها ومقاضاة الجذاة المزعومه  جهودها الراماة  لى  

(104)األطفال -2 
 

وذكر هريق األمم المتحدة القطري أ  الحكومة واهقت على سااااااااااااسااااااااااة نامهباا للتتذية المدرساااااااااااة   -83
بهادف م االجاة أوجه عد  المساااااااااااااااواة    2024-2019واطاة ال ماي التذفهاذية المرلقطاة بهاا للفترة    2019 ل اا 

التي يواجهها األيتا  واأل،فال ال ا فاء ولوسااع هرص الحصاول على الت لام لفائدة جماع األ،فال، ال سااما  
محلاااة اإلنتااا   أ،فااال األساااااااااااااار التي ل اااني ان اادا  األم  التااذائيع ويهاادف برنااام  التتااذيااة الماادرساااااااااااااااااة ال

 ع (105) لى لوههر وجقاف متوازنة ومتذوعة هي المدارة ل زز الصحة التذائاة للمت لمه   2024-2019 للفترة

وأعر ات اللجذاة الم ذااة باالحقوق االقتصاااااااااااااادياة واالجتمااعااة والثقاافااة ع  قلقهاا  زاء انتشاااااااااااااار ل اا،ي   - 84
الدراسة وحثت نامهباا على لوههر  مكاناة الحصول على  ال قاقهر والكحول على نطاق واسع به  األ،فال هي س   

 ع ( 106) ال ال  م   دما  الكحول والمخدراف وعلى الخاذ لدابهر لمذع  ساءة است مال ال قاقهر لد  األ،فال 

(107)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
 

ة  والساااااااااااااااااساااااااااااااا  2004ذكر هريق األمم المتحادة القطري أ  قاانو  المجلس الو،ذي لععااقاة ل اا    -85
 ع(108)ال يتماشاا  مع أحكا  الفالاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 1997الو،ذاة المت لقة باإلعاقة ل ا  

وأعر ات اللجذاة الم ذااة باالحقوق االقتصااااااااااااااادياة واالجتمااعااة والثقاافااة ع  قلقهاا  زاء حرماا  األ،فاال   - 86
عاقة الذي  ي ملو  هي واائف  الم وقه  م  هرص الحصااااااااااول على الت لام، وإزاء قلة عدد األشااااااااااخاص ذوي اإل 

مدهوعة األجر، نتاجة لذقد السااااااااااساااااااااف التمكهذاة والموارد على السااااااااواءع وأوصاااااااات اللجذة نامهباا بأمور مذها  
المذصاوص علاه هي   لخصااد الموارد لتذفهذ الساااساة القطاعاة للت لام الشاامي ولذفهذ لدابهر ااصاة، على الذحو 

 ع ( 109) ، بهدف ل زيز لوااف األشخاص ذوي اإلعاقة 1998 ا   قانو  ال مي اإليجابي )ال مالة( ل 

(110)األقليات والشعوب األصلية -4 
 

لالحظ لجذة الق اااااء على التمههز ال ذصااااري أ  نامهباا اعترهت بخمسااااه  ساااالطة لقلهدية بموجب  -87
، لكذها ال لزال لش ر بالقلق  زاء وجود ش و  أصلاة أار  لم لشملها  2000قانو  السلطاف التقلهدية ل ا   
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لاة مشاااركة ه الة  لل  ال ملاةع وأوصاات اللجذة نامهباا بالخاذ لدابهر ل ااما  مشاااركة جماع الشاا و  األصاا
 ع(111)وشاملة هي الحااة السااساة وال امة على جماع المستوياف

وأعر اات اللجذااة الم ذاااة بااالحقوق االقتصاااااااااااااااااديااة واالجتماااعاااة والثقااافاااة ع  قلقهااا أل  القااانو    -88
ي ترف بالمجتم اف التي ل ر ف نفسااااها بأنها شاااا و  أصاااالاة، وأ  اسااااتخدا  الشاااا و  األصاااالاة التقلهدي   ال
راضي وشتلها  هر م ترف بهما و هر محمهه ع وأوصت باعتماد قانو  ي ترف بالش و  األصلاة على  لص

 ع(112)أساة لحديد الهوية الذالي ويحمي حقوقها

وأشاااارف اللجذة الم ذاة بحقوق اإلنساااا   لى الشاااوا ي ذاف الصااالة، وذكرف أنه يذقتي لذامهباا أ    -89
ملكاة لصراضاااي واألقالام التي كانت اعتادف أ  لشاااتلها أو  لكفي حصاااول الشااا و  األصااالاة على ساااذداف  

لمواردها التي لملكهاع ويذقتي لذامهباا أ  لس ى للحصول على مواهقة حرة ومستذهرة م  مجتم اف الش و   
 ع(113)األصلاة وأ  لولي اعتقارًا رئاساًا آلرائها وقرارالها قبي مذح التراااد للصذاعاف االستخراجاة

والحظت اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصاااااااااااادية واالجتماعاة والثقافاة أ  جماعاف الساااااااااااا  الت   -90
محروماة م  التمتع بحقوقهاا االقتصااااااااااااااادياة واالجتمااعااة والثقاافااة، على الر م م  برناام  لذمااة السااااااااااااااا ع  

ذ البرام   وأوصااات، هي جملة أمور، بأ  لتشااااور نامهباا مع جماعاف الساااا  وأ  لشاااركها هي صااااا ة ولذفه
 ع(114)التي لفهدها

وأعر ت لجذة الق ااااااااااااء على التمههز ال ذصاااااااااااري ع  قلقها  زاء ارلفاع م دل الفقر وصااااااااااا و اف   -91
الوضع االقتصادي واالجتماعي للش و  األصلاة وأوصت بإشراك مجتم اف الش و  األصلاة هي لخطاط  

 ع(115)ولذفهذ واست را  البرام  اإلنمائاة الراماة  لى لحسه  أوضاعها

وأوصاااااااات اللجذة الم ذاة بالحقوق االقتصااااااااادية واالجتماعاة والثقافاة، هي جملة أمور، بأ  ل زز  -92
نامهباا ثقاهاف مختلف هداف سااااااكانها، بما هي ذل  ل لام لاريخها وثقاهتها هي المدارة، وأ  لشااااااجع الحفال  

 لوهر الت لام بلتة األ،فال المذزلاة  على أساااااااااالو  الحااة التقلهدي لمختلف المجموعاف اإلثذاة واللتوية، وأال
 ع(116)هحسب، بي لوهر أي ًا مذاه  دراساة و هداف مدرساة مالئمة ثقافااً 

(117)المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -5 
 

م  قاانو  الالجده  هي ناامهباا   (1)24أوصاااااااااااااات لجذاة مذااه ااااااااااااااة الت اذياب ناامهبااا باإلتااء الماادة   -93
م  الفالاة مذاه اااة الت ذيب،    3م  أجي احترا  التزامالها بموجب المادة    1999)االعتراف والمرالقة( ل ا   

التي لذد على حظر الرد حظرا مطلقا  ذا كا  الفرد هي اطر الت ر  للت ذيب، وضاااما  عد  رد  األهراد  
الم رضاااه  لخطر االضاااطهاد بسااابب مهلهم الجذساااي أو هويتهم الجذسااااناة، وإلاحة  مكاناة اللجوء لهم على  

 ع(118)قد  المساواة مع  هرهم ودو  لمههز 

عر ت لجذة الق اااااااء على التمههز ال ذصااااااري ع  قلقها  زاء القهود المفروضااااااة على حرية لذقي وأ  -94
 ع(119)ملتمسي اللجوء والالجده  هي مخام أوسهري لالجده 
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