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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 التاسعة والعشرونالدورة 
 2018كانون الثاين/يناير   15-26

 جتميع بشأن اجلبل األسود  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

ملضاهااادا  هلئاااا  ا يااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو     قااااريراالساااتضرال الااادوري الواااام   والتقر 
وجز ماا  شاا    واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  املتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد 

  قلداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما   

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2( )1)اإلنسان

، (3)خب وص التو ل   ا  ال ال  املقدما    الولا  الثانلا  لالساتضرال الادوري الواام  -2
ط ااا  حقاااوق ال رحباااد عاااد  لاااان بت اااديح البااا  ا ساااوو علاااى القو وكاااو  اال تلااااري ال  اقلااا 

 د الادو  اصااص ابحلقاوق، والقو وكو  اال تلااري امللةاح ابلض ا(4)املتضلح إبجرات  قدمي البال ا 
   (6)نضدا  النسل ا، واال  اقل  املتضلق  خب ض حاال  (5)االقت اوي  واالجتماعل  والثقافل 

، (7)وخب وص التو ل   ا  ال ل  املقدم    الول  الثانل  لالستضرال الادوري الواام  -3
يح الباا  رأ  بت اادرحبااد لناا  مناهلاا  التضااذية والليناا  املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  ااد املاا

  (8)ف املنز سوو على ا  اقل  جملس أورواب بوأن منع وم افة  الضنف ابملرأ  والضنا 
وخب ااااااوص التو اااااالا   ا  ال اااااال  املقدماااااا    الولاااااا  الثانلاااااا  لالسااااااتضرال الاااااادوري  -4

، شااايضد اللينااا  املضنلااا  ابلقلاااات علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  واللينااا  املضنلااا  ابحلقاااوق (9)الواااام 
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لاا  والثقافلاا  ولناا  القلااات علااى التمللااز الضن ااري ولناا  مناهلاا  التضااذية االقت اااوي  واالجتماع
الباااا  ا سااااوو علااااى الن اااار   الت ااااديح علااااى اال  اقلاااا  الدوللاااا  حلماياااا  حقااااوق  لااااع الضمااااا  

   (10)امل اجريأل وأفراو أسره 
وشاايضد الليناا  املضنلاا  ألقااوق ا شااعاص  وي اإلعاقاا  الباا  ا سااوو علااى الت ااديح  -5

اااااااد  ا شاااااعاص امل  اااااوف  ضاهاااااد  ماااااراكن لتلسااااام الن اااااا  ف  امل ااااان ا  املنواااااور  ل علاااااى م
  أقااار   الب ااار أو  وي فعاقاااا  أ ااار    قااارات  املطبوعاااا  و ن لاااذ هاااذ  املضاهاااد  مضااااق  أو

   (11)مم أل وقد
ملنت اااف املاااد  بواااأن متابضااا  التو ااالا  املقدمااا   اااال   وقاااد  البااا  ا ساااوو استضرا ااااً  -6

   (12)2013الول  الثانل  لالستضرال الدوري الوام    عا  
وقد  الب  ا سوو مسامه  مالل  ف  م و ل  ا م  املتةد  السامل  حلقوق اإلنساان    -7

   (13)2016و 2013عام  

 (14)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
ح د أربع لان اعتماو القانون املتضلح بتضديال  قانون هلئا  اايا  حقاوق اإلنساان ال -8

، وأعرباااد عاااأل قلق اااا فدات ماااا ورو ماااأل  قاااارير بواااأن نقااا  2014واحلااارا  ا ساسااال    عاااا  
قدرا  املؤسس  على  ن لذ واليت ا الواسض  وفقاً للمباوئ املتضلق  مبركاز املؤسساا  الوينلا  لتضزياز 

قااوق اإلنسااان )مباااوئ ابريااس(  وأو ااد بن يضاازد الباا  ا سااوو هااذ  املؤسساا  وفقاااً وااياا  ح
ملباوئ ابريس ويزووها مبا ي    مأل املوارو البوري  واملالل ، ابلن ر على وجه اص وص ف  وورها 

   (15)بو   ا اآللل  الوينل  للوقاي  مأل التضذية واآللل  املؤسسل  للةماي  مأل التمللز

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

 املسائل الشاملة -ألف 
 (16)املساواة و دم التمييا -1 

رحبااد الليناا  املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  ابلتاادابم التضللملاا  املعتل اا  الاا   -9
القوالاة النمطلا  املتةلاز   اد املارأ ، ل ن اا أعرباد عاأل قلق اا  ن  اختذها الب  ا ساوو ملواج ا 

املواقف ا بوي  املتضلق  بووار املرأ  والرج  ال  زا  متأ ل    اجملتمع، وأو د بو ع اسرتا ليل  
   (17)شامل  للقلات علل ا

علاااا  وأشااااار  لناااا  مناهلاااا  التضااااذية والليناااا  املضنلاااا  ابحلقااااوق االقت اااااوي  واالجتما -10
والثقافلاا  ف   طااورا   وااريضل  فيفابلاا    جمااا  عااد  التمللااز، ل ن مااا أعربتااا عااأل القلااح  ن أفااراو 
ا قللا  اإلثنل ، ال سلما ا شعاص املنةدريأل مأل الروما وا ش الل  وامل ري  و م  لك مأل 

  (18)الماعا  امل مو ، ما دالوا يتضر ون للتمللز
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تضذية واللين  املضنل  ألقوق اإلنسان واللين  املضنل  ابلقلاات والح د لن  مناهل  ال -11
علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  ماااا اعتماااد ماااأل  ااادابم  واااريضل  وفواريااا  متنوعااا  حلمايااا  حقاااوق املثللاااا  
واملثلل  ومزووج  املل  النس  ومغايري اهلوي  النسانل ، ل ن ا ظلد قلق  فدات استمرار التقارير 

لضنااف والتمللااز الاا   ساات دا أولئااك ا شااعاص، وأو ااد بن ي ثااف الباا  املتضلقاا  بعمااا  ا
  وأعربااد (19)ا سااوو ج ااوو    ساابل  م افةاا  القوالااة النمطلاا  وأوجااه التةلااز الاا  يواج و ااا

الليناا  املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  عااأل انوااغاهلا فدات القااانون الااذي يواارت   لااو  
لضمللاا  جراحلاا  بغلاا  احل ااو  علااى االعاارتاا القااانوين، وأو ااد إبلغااات مغااايري اهلوياا  النسااانل  

   (20)هذا الور 

 احلقوق املدنية والسياسية  -ابء 
 (21)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

أو ااد لناا  مناهلاا  التضااذية بن يضتمااد الباا  ا سااوو  ضري اااً للتضااذية يواام   لااع  -12
قاسااال  ماااأل ا  اقلااا  مناهلااا  التضاااذية و ااام  ماااأل  ااارو  املضاملااا  ال 1  املااااو  الضنا ااار الاااوارو  

الالفنسااانل  أو امل لناا ، وأن ي  اا  املضاقباا  علااى التضااذية بضقااواب   تناسااة مااع  طااور  هااذ   أو
الرمياا  وعااد  فم انلاا   قللااد احل اار املطلااح امل اارول علااى التضااذية وعااد  فم انلاا  سااقو  أفضااا  

  (22)التضذية ابلتقاو 
وأو اااااى ال رياااااح الضامااااا  املضاااااغ ابال ت اااااات القساااااري أو  ااااام الطاااااوع  واللينااااا  املضنلااااا   -13

ابال ت ااات القسااري بن يضتاااق الباا  ا سااوو اال ت اااات القسااري جرمياا  علاااى حااد  يضاقااة علل اااا 
  (23)ابلضقواب  املالام 

ناالا  الااذي ناا  ورحباد الليناا  املضنلا  ابال ت ااات القساري بتضاادي  قاانون اإلجااراتا  ال -14
على حح ا شعاص املسلوب  حريت     ا تلار شع  يبلغ "علاى ال اور" ألاالت    وماع  لاك، 
فقد شاير  لنَ  مناهل  التضذية قلق ا  ن ا شاعاص املسالوب  حاريت   ال مينةاون   الواقاع 

  (24)الضمل  اللماان  القانونل  ا ساسل  ب ور  من يل  منذ بداي  سلة حريت  
وظلااااد لناااا  مناهلاااا  التضااااذية قلقاااا  فدات التقااااارير املتسااااق  املتضلقاااا  بتضاااارل ا تياااازيأل  -15

لإليذات السدي على أيدي الوري   ال  االستيوا   وأو د بن ي    البا  ا ساوو  او  
سلط  مستقل  التةقلح بسرع  ونزاه  وفضالل    اوعاتا  التضاذية أو فساات  املضاملا  أو اإلفارا  

  القو  مأل جانة أفراو الواري ، وفيقااا ا شاعاص اصا اض  للتةقلاح عاأل اصدما    استضما
  وأو اد اللينا  أيلااً بن ي ثاف البا  ا ساوو (25)فوراً وفبقااا   كاذلك يللا  مراحا  التةقلاح

ج ااوو    ساابل   ااوفم باارامب التاادرية   جماااا  حقااوق اإلنسااان لملااع املااوظ   املواااارك    
  أو مضاملاا  أفااراو  ا ااض   ي شاا   مااأل أشاا ا  التوقلااف أو االحتياااد احتياااد أو اسااتيوا

   (26)أو السيأل
والح د لن  مناهل  التضذية التزا  الب  ا سوو بتةس  ظروا االحتياد، ل ن ا  -16

ظلااد منوااغل  فدات ال ااروا السااااد    مرافااح االحتياااد، مثاا  االكت ااا  ونقاا  الو ااو  ف  
  والح اااد اللينااا  املضنلااا  (27) نواااط  امل لاااد  وبااارامب فعااااو  التأهلااا الرعايااا  ال اااةل  ونقااا  ا

ابلقلاااات علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  ابنواااغا  وجاااوو سااايأل واحاااد للنساااات   البااا  ا ساااوو، وهاااو 
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سااايأل ال    ااا  فلاااه النساااات ا تيااازا  رهاااأل ا اكمااا  عاااأل النساااات املاااداان ، عاااالو  علاااى كاااون 
 و  ف  السيأل حتر  عديد النسات ا تيزا  مأل اال  اا  املسافا  الطويل  الواجة قطض ا للو 

   (28)املنت   بي اهلأل أو  مه  مأل ا قار 
والح د اللين  املضنل  ألقوق ا شعاص  وي اإلعاق  ابنوغا  أن الان ب املتباع حاللااً  -17

 فدات اإلعاقااا ، وهاااو  اااب قااااا  علاااى النماااو   الطاااذ، يساااما إبيااادا  ا شاااعاص  وي اإلعاقاااا 
ال  رياا  و/أو الن ساال  االجتماعلاا    املستواا لا  عنااو  و  املؤسسااا  قسااراً، وأن قااانون ااياا  
حقوق ا شعاص امل اب  بمارال عقللا  يفاق ماوظ   الواري  علاى سالة حريا  شاع  جملارو 

  (29)االشتبا    ف ابته "مبرل عقل "
سان بن ي    البا  ا ساوو وأو د لن  مناهل  التضذية واللين  املضنل  ألقوق اإلن -18

فجاااارات حتقلقااااا  ومالحقااااا  سااااريض  وفضالاااا  ونزي اااا     لااااع قلاااااا الضنااااف ابملثللااااا  واملثللاااا  
ومزووجاااا  امللاااا  النساااا  ومغااااايري اهلوياااا  النسااااانل ، و سااااللَ  النااااا  ف  الضدالاااا ، و ااااوفَم الااااق 

  (30)لللةاا

 (31)العقابا وسيادة القانونإقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من  -2 
الحااار فرياااح ا ماااا  املتةاااد  القطاااري التقااااد  الاااذي أحااارد  الباااا  ا ساااوو فلماااا يت اااا   -19

ابلتااادابم التواااريضل  والسلاساااا ل  املضتماااد  لتضزياااز اساااتقال  القلاااات ونزاهتاااه وك ات اااه  والحااار أن 
وا ال  االساتثمار    ادعل  التةدي ا كق ي مأل    ن لذ التواريضا   ن لاذاً فضاااًل، ووعاا ف  م

 دوو  لآلللا  التأويبل  املضتمد القدرا  امل نل  للموظ   القلاال   وأشار أيلاً ف  ال ضالل  ا 
   (32)  حال  القلا  واملدع  الضام 

وأو ااد لنااا  مناهلاا  التضاااذية بن ي ثااف البااا  ا سااوو ج اااوو  الراملاا  ف   ااامان  -20
واجملموعاااا  ماااأل  اااضاا احلاااا  ف  الن اااا  القلااااا  علاااى النةاااو  فم انلااا  و اااو  ا شاااعاص

املناسااة، ال ساالما بتااوفم املااوارو ال افلاا  لتن لااذ قااانون املساااعد  القلاااال   ن لااذاً فضااااًل و وساالع 
  (33)نطاق  طبلح املساعد  القانونل  اجملانل  أللث يوم  اإلجراتا  اإلواري 

لى التمللز  د املرأ  عاأل انواغاهلا فدات قلا  عادو قلااا وأعربد اللين  املضنل  ابلقلات ع -21
التمللااز الضن ااري املضرو اا  علااى ا اااك  واإل ااال عاادو اإلواان  فل ااا  وأو ااد بن ين ااذ الباا  
ا ساااوو ااااال  واساااض  النطااااق إل كاااات الاااوع  ب ل لااا  اإلباااال  بتلاااك احلااااال  وعر ااا ا علاااى 

الضام  وا ام  وموظ   الوري  علاى كل لا  حتدياد ا اك ، وبن يضزد  درية القلا  واملدع  
  (34)الراا  املر  ب  بدافع الضن ري  واملضاقب  علل ا

 72فاارواً مااأل أ اا   61والح ااد الليناا  املضنلاا  ابال ت ااات القسااري أن م اام وم ااان  -22
، والح ااد فاارواً م قااوويأل   الباا  ا سااوو نتلياا  للنااز    يو وسااالفلا السااابق  مااا داال جم ااول 

 ضىن اب شعاص امل قوويأل  وأو اد بن يضازد البا   2015ابر لاح فنوات لن  جديد    عا  
ا سوو  ضاونه مع ا يراا ا  ر    املنطق ، بسب  من ا ا  اقا  التضاون ماع اللياان ا  ار  

  (35)املضنل  اب شعاص امل قوويأل، بغل  التضيل  بتسريع عملل  التةديد
ال ريح الضام  املضغ ابال ت ات القسري أو  م الطوع  أن مض ا  مار  ذ جاراا  والحر  -23

احلااار  ماااا دالاااوا يتمتضاااون ابإلفاااال  ماااأل الضقاااا ، وأناااه ل   اااأل هناااا  أيااا  فواان    السااانوا  
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ا  م   والح د اللين  بقلح عد  فوان  أي شع  على أساس مسؤولل  القلاو ، وأن البضض 
أل القلللااا  الاااذيأل أويناااوا  لقاااى عقاااواب  أق ااار ماااأل احلاااد ا و  القاااانوين، ماااأل ال ااااعل  املباشاااري

ابالساااتناو ف  عوامااا  خت لاااف ال  ساااتةح هاااذ  املضاملااا    ممارسااا  ا  مااا  الدوللااا  للو وساااالفلا 
  ورحبد اللين  املضنل  ألاال  اال ت ات القسري إبنوات هلئا  متع  ا  للتةقلاح (36)السابق 

 ااا  مر  بل ااا، مبااا    لااك م تااة املاادع  اصاااص واإلوار  اصا اا  لااراا    جااراا  احلاار  ومقا
احلاار  الاا  أتنواائد وا اا  ت ماا  االسااتئناا   بوو وريتوااا  وأو ااد الباا  ا سااوو بن يااوفر 

  (37)هلذ  اهللئا  التدرية املالا  وما ي    مأل املوظ   واملوارو التقنل  واملالل 
لغالبلاااا  مااااأل  ااااةاا جااااراا  احلاااار  ذية عااااأل قلق ااااا  ن اوأعربااااد لناااا  مناهلاااا  التضاااا -24
  (38)مينةوا بضد احلح   التضويض ل

 (39)احلرايت األساسية وحق املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
رحبااااد الليناااا  املضنلاااا  ابلقلااااات علااااى التمللااااز  ااااد املاااارأ  ابعتماااااو  ضااااديال  القااااانون  -25

  ومااع  لاااك الح اااد (40)سااند مواااارك  املااارأ    احللااا  السلاسااال (، الااا  ح2014االنتعااا) )
الليناا  بقلااح أن النسااات مااا دلااأل ممااثال  ًثاالاًل منقو اااً   احللااا  الضاماا  والسلاساال ، وأو ااد بن 
ي لئ الب  ا سوو بلئا  مالاما  ملواارك  النساات وأن يضلاد الن ار   ح ات أل املن اوص علل اا   

  املااا  للامان فورا  امارأ  علاى ا قا    القاواا  االنتعابلا      30ا القانون االنتعاا) ونسابت 
  (42)  وقد  فريح ا م  املتةد  القطري  و لا  مماثل (41)مرشة  3ك  جمموع  مأل 

والح ااد الليناا  املضلناا  ألقااوق ا شااعاص  وي اإلعاقاا  أن ا شااعاص الااذيأل قلااد   -26
لت ااويد وحااح الرتشااا لالنتعااااب ، وأن بضااض الضقبااا  أهللاات   القانونلاا  نرمااون مااأل احلااح   ا

املاوي  واإلعالمل  ال  زا  قاام    عمللا  الت اويد، وأو اد بتضادي  القاانون االنتعاا) والن اا  
  (43)الدا ل    هذا ال دو

وأعربااد الليناا  املضنلااا  ابلقلااات علاااى التمللااز  ااد املااارأ  عااأل قلق اااا فدات اعتماااو الدولااا   -27
 واااريضا   قللديااا  بواااأن ًويااا  املن ماااا   ااام احل وملااا ، ماااا يضلاااح فنوااااتها وأنواااطت ا، ماااؤ راً 

  (44)وأو د بتضدي   لك التوريضا 
وأعر  ك  مأل اللين  املضنل  ألقوق اإلنسان واملقرر اصاص املضغ بتضزيز وااي  احلح    -28

ابلرتهلااة والضنااف اللااذيأل يساات دفان حرياا  الاارأي والتضباام عااأل قلقااه فدات التقااارير املتضاادو  املتضلقاا  
ال ااة ل  ووسااااع اإلعااال ، وخبا اا  ماان   مااأل نققااون   قلاااا مااأل قبلاا  الرمياا  املن ماا  أو 
ال ال  املزعوم  ب  الرمي  املن ما  والسالطا   وأو الا بن نقاح البا  ا ساوو    لاع  لاك 

  (45)القلاا ويسل  املسؤول  ف  الضدال 
قااارر اصااااص املضاااغ ألريااا  التضبااام أناااه ر ااا  فلغاااات عااارمي املتاااوري    القاااذا والحااار امل -29

والتوااا م، فااااان الغرامااااا  امل رو ااا  مااااأل ا اااااك  ال  اااازا  ابه ااا    بضااااض احلاااااال ، ويباااادو أن 
وعاو  التو م املدنل   ست دا بقدر  ام متناساة بضاض قطاعاا  وساااع اإلعاال  الا   ضتاق 

ر  املقااارر اصااااص أيلااااً عاااأل انواااغاله الواااديد فدات التقاااارير املتضلقااا    وأعااا(46)منتقاااد  للسااالطا 
ابسااااتعدا  بضااااض الساااالطا  والزعمااااات السلاساااال  بلاااااان  حتاااارل الناااااس  ااااد منتقاااادي   مااااأل 
ال اااااااة ل  ووساااااااااع اإلعاااااااال ، وأو اااااااى بن  قااااااادر السااااااالطا    بلاان اااااااا عمااااااا  ال اااااااةاف  

تنع عأل م ا ت ا   (47)االستق اال  ًو
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قاارر اصاااص املضااغ ألرياا  التضباام أن تاااوال  املثللااا  واملثللاا  ومزووجاا  امللاا  والحاار امل -30
النس  ومغايري اهلوي  النسانل  لتن ل  م اهرا  سلمل  قوبلد ابلضنف، وأو ى البا  ا ساوو 
بن ين اااذ ابل امااا  املضاااايم الدوللااا  املتضلقااا  أل ااار التمللاااز علاااى  لاااع ا ساااس ونقاااح   أعماااا  

  (48)ال   ست دا أفراو هذ  ال ئ الضدوان 
وأشاو  اللين  املضنل  ألاال  اال ت ات القسري ابلبا  ا ساوو ببادت ن اا  قاانون حريا   -31

  وأو اى املقارر اصااص املضاغ ألريا  التضبام بن ي  ا  (49)2013الو و  ف  املضلوماا    عاا  
ي  لل لئاا  املواارف  علااى  ن لااذ هااذا القااانون الباا  ا سااوو  ااوفم مااا ي  اا  مااأل املااوارو املاللاا  والبواار 
  (50)أللث يتسىن هلا أوات واليت ا ابل ام  على حنو مستق 

 (51)حظر مجيع أشكال الرق -4 
الح د اللين  املضنل  ألقوق اإلنسان واللين  املضنل  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعلا   -32

د املاارأ  مااا اختااذ  الباا  ا سااوو مااأل  اادابم   والثقافلاا  والليناا  املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  اا
ساااابل  م افةاااا  االعااااار ابلبواااار، ل ن ااااا ظلااااد قلقاااا  فدات اإل ااااال عاااادو املالحقااااا  القلاااااال  

  (52)وا ح ا  املتساهل  ال اور    حح املتيريأل ابلبور
 وأو د اللين  املضنل  ألقوق اإلنساان بن يوا ا  البا  ا ساوو بنواا   ن لاذ سلاساته -33

الضامااااا  الراملااااا  ف  م افةااااا  االعاااااار ابلبوااااار، ال سااااالما البناااااا  والنساااااات ماااااأل يواااااااف الروماااااا 
وا ش الل  وامل ري ، مبا    لاك علاى املساتو  اإلقللما  وابلتضااون ماع البلادان اجملااور   وبن 

   ياوفر التادرية للابا  الواري  وماوظ   احلادوو والقلاا  وا اام  و امه  ماأل املاوظ   املضنلاا
  وأو ااد الليناا  (53)وأن ي  اا  مالحقاا   لااع ا فااراو املسااؤول  عااأل االعااار ابلبواار ومضاااقبت  

املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  الباا  ا سااوو بن ي  اا  ح ااو   لااع  ااةاا االعااار 
عااااو  علاااى املاااأو  والرعايااا  الطبلااا  واملواااور  الن سااال  االجتماعلااا  واملسااااعد  القانونلااا  و ااادما  ف

التأهلاا  املتع  اا  جماااانً وعلااى ال ااور، ف  جانااة ح ااوهل  علااى  اارا ل  فقاماا  مؤقتاا ، ب اارا 
  (54)الن ر عأل استضداوه  للتضاون مع السلطا  القلاال  أو قدر   على  لك

 (55)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
غ أن التوااااريضا  الح ااااد الليناااا  املضنلاااا  ألقااااوق ا شااااعاص  وي اإلعاقاااا  بقلااااح ابلاااا -34

الوينل   قلد حح ا شعاص  وي اإلعاق  اصا ض  للو اي    الزوا  وكذلك حقوق   ا بوي ، 
وأو اااااد البااااا  ا ساااااوو ابإلسااااارا    مواتمااااا   واااااريضا ه ماااااع ا  اقلااااا  حقاااااوق ا شاااااعاص  وي 

  (56)اإلعاق 
وأعرباااااد اللينااااا  املضنلااااا  ابلقلاااااات علاااااى التمللاااااز  اااااد املااااارأ  واللينااااا  املضنلااااا  ابحلقاااااوق  -35

االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  والليناا  املضنلاا  ألقااوق اإلنسااان عااأل قلق ااا فدات اسااتمرار دوا  
وامل ااااري   وأو ااااد الباااا   وا شاااا الل ا ي اااا  و/أو الاااازوا  القسااااري وا اااا  يوااااااف الروماااا 

توعل  أل ر هاذ  املمارساا  ور رهاا اللاار ، وبتاو   ال ارام    فن اا  ح ار املضاشار  ا سوو ابل
القسري  أو دوا  ا ي ا  و/أو الزوا  القسري، ال سلما   حاال   لاو  اللاةل  للمزياد ماأل 

  (57)االستغال  النس 
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ا  انوراً وأعرباااد اللينااا  املضنلااا  ابلقلاااات علاااى التمللاااز  اااد املااارأ  عاااأل قلق اااا  ن القلااا -36
أي ذون الضنف املنز  املسلع على ا م ا    احلسبان عند ف ا  قلااا حلاان  ا ي اا    ما

وأو ااد بن ين ااذ الباا  ا سااوو  اادريباً فلزاملاااً للمسااؤول  القلاااال    هااذا ال اادو وأن ي  اا  
ابم احلماياا   باااو  املضلومااا  املن ياا  باا  تاااك  الاانا وتاااك  ا ساار  املعت اا  فلمااا يتضلااح بتااد

   (58)القاام  أو السابق 
وأو اااد اللينااا   ا اااا بن يااانقا البااا  ا ساااوو  ضرياااف املل لااا  الزوجلااا  أللاااث  وااام   -37

الزوجلاا  احلااحا   املضااا  و اام  مااأل االسااتةقاقا  املت اال  ابلضماا   وأو ااد أيلااااً بن  احلقااوق
  املواارتك  بضااد فسااا الاازوا  وأي يلغاا  الباا  ا سااوو فم انلاا  عااد  املساااوا     وديااع املمتل ااا

ح ااا  يوااارت  ماااأل املااارأ  فثباااا  مساااامهت ا   ن اااا  املل لااا  املوااارتك ، وبن ي  ااا  ًتاااع النساااات 
  (59)املر بطا  بضوم أل   الواقع ابحلماي  االقت اوي 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (60)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية  

الح ااد الليناا  املضنلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  التاادابم املتعااذ     -38
ساابل  م افةاا  البطالاا ، ل ن ااا ظلااد منوااغل  فدات ار  ااا  مضااد  البطالاا ، ال ساالما    ااا وا 
  الوبا  و  املنطق  الومالل   و و   اللين  بن ين ذ الب  ا سوو سلاس  عمال  فضالا   وام

فعاااو  التاادرية ومباااورا  الضمالاا  ا للاا  والقاارول الراملاا  ف   واايلع فنوااات املواااريع ومباااورا  
  (61)التوظلف

وأعربااااد لنااااا  القلااااات علاااااى التمللااااز الضن اااااري عااااأل قلق اااااا فدات ار  ااااا  مضاااااد  بطالااااا   -39
ؤهال  ا شااعاص املنةاادريأل مااأل الرومااا وا شاا الل  وم ااري  البلقااان، بساابة افتقاااره  ف  املاا

وار  اااا  مساااتوا  ا ملااا  لااادي  ، عاااالو  علاااى  ضر ااا   للتمللاااز املباشااار و ااام املباشااار  وأو اااد 
الليناا  الباا  ا سااوو بن يتضاازد ال ااوو الراملااا  ف  داو  قابللاا  هااؤالت ا شااعاص للتوظلااف ماااأل 

  (62)اإليفابلا  ال  برامب تو ا مل  والتدرية امل غ اصا   ابل بار، كما أو ته بتضزيز التدابم 
   (62)وقد  فريح ا م  املتةد  القطري  و لا  مماثل 

والح د اللينا  املضنلا  ابلقلاات علاى التمللاز  اد املارأ  ابنواغا  ار  اا  مضاد  البطالا   -40
بقادر  م اار   لاد  النسااات، ال سالما نسااات ا قللاا   وأو ااد اللينا  الباا  ا ساوو إب حاا  مزيااد 

ف  الضمال  املن م   واعتماو  دابم إللغات فارق ا جور با  النسا ،  مأل ال رص لو و  النسات
وو ااع ن ااا  ي  اا  السااري  لتقاادمي الواا او  املتضلقاا  ابلتمللااز النساا  أو النساااين   الضمالاا   

  (64)و ضزيز املساوا     قاس  املسؤوللا  املنزلل  وا سري  ب  املرأ  والرج 
ألقااااوق ا شااااعاص  وي اإلعاقاااا  بن يوا اااا  الباااا  ا سااااوو  وأو ااااد الليناااا  املضنلاااا  -41

 ويلع عمال  ا شعاص  وي اإلعاق  برتكلاز  ااص علاى النساات، وابلتوااور الوثلاح مض ا  وماع 
املن ماا  الا  ًااثل    وأو اد اللينا  أيلاااً ابعتمااو  وااريضا   ان  علاى فاارل جازاتا  علااى 

  (65)ي  املضقول    م ان الضم أ ةا  الضم  الذيأل ال يوفرون الرت لبا  التلسم 
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وأو ااد الليناا  املضنلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  الباا  ا سااوو برتفلااع  -42
مقدار احلد ا و  الويغ لألجور ف  مستو  ي    حل و   لع الضما  وأسره  علاى مساتو  

  (66)مضلو  الاح، واستضرال هذا احلد ا و  ب    ووري 
وأعربد اللين  املضنل  ألقوق اإلنساان عاأل قلق اا فدات اساتمرار عما  ا ي اا ، ال سالما  -43

ا ي ااا  املنةاادريأل مااأل الرومااا وا شاا الل  وامل ااري ، الااذيأل ينعريااون   كثاام مااأل ا حلااان   
  وحثااد الليناا  املضنلاا  ابحلقااوق (67)أعمااا  ملاار  و نطااوي علااى اسااتغال ،   و اااً   التسااو 

  واالجتماعلاا  والثقافلاا  الباا  ا سااوو علااى   ثلااف ج ااوو    ساابل  م افةاا  عماا  االقت اااوي
ا ي ااا  بوساااا  من ااا   تاالن الضماا  ابنت ااا  وفضاللاا ، والتةقلااح مااع ضااال   القااانون ومقا ااا   

  (68)ومضاقبت  ، ومساعد  اللةاا وفعاو  أتهلل  
ماعل  والثقافلا  عاأل قلق اا فدات التقاارير وأعربد اللين  املضنل  ابحلقوق االقت اوي  واالجت -44

  ويلبااد لناا   اااقات من ماا  الضماا  الدوللاا  املضنلااا  (69)املتضلقاا  اب فضااا  التمللزياا   اااد النقااابل 
بتطبلااح اال  اقلااا  والتو االا  ف  الباا  ا سااوو  ضاادي   وااريضا ه أللااث    اا   طبلااح عقااواب  

أعلاااات النقاااااب  ومساااؤولل ا علاااى أسااااس راوعااا  مباااا ي  ااا  علاااى مااار  ذ أفضاااا  التمللاااز  اااد 
  (70)علويت   النقابل  أو أنوطت   النقابل  املوروع 

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 
رحبد اللين  املضنل  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعلا  والثقافلا  ابعتمااو البا  ا ساوو    -45

ل ن اااا أعرباااد عاااأل قلق اااا فدات عياااز  قاااانون احلمايااا  االجتماعلااا  واايااا  الط اا ، 2013أار/مااايو 
مؤسسا  الدول  عأل  ن لذ هاذا القاانون ب ضاللا   والح اد اللينا  ابنواغا  أيلااً أن اساتةقاقا  

عااااأل الضمااااا  واملساااان  وا شاااااعاص  املساااااعد  االجتماعلاااا ، مباااااا فل ااااا  لااااك املقدمااااا  ف  الضااااايل 
  (71)نل  وأتسره اإلعاق ،  م كافل  للمان مستو  مضلو  الاح لألشعاص املض  وي
وأو د اللين  املضنل  ابلقلات على التمللز  د املرأ  بن يتنوئ البا  ا ساوو  اندوقاً  -46

لادع   لاع النساات الاالا يااواج أل  اضواب    الضاوو  ف  ساوق الضماا  بضاد اصارو  ماأل الضمالاا  
الجتماعل  وااي  الط ا  املن م  و  االست او  مأل فلغات التضديال  املد ل  على قانون احلماي  ا

، وهاااا   ضااااديال  وعااااد  ا م ااااا  الااااالا هلااااأل ثالثاااا  أي ااااا  أو أكثاااار بتلقاااا  2015  عااااا  
  (72)فعاان  مد  احللا ، متنوئ  بذلك حافزاً هلأل على  ر  سوق الضم  املن  

وأو اااااد اللينااااا  بن يضتماااااد البااااا  ا ساااااوو حاااااداً أو  للةمايااااا  االجتماعلااااا  املراعلااااا   -47
ا  النسااااانل ، للاااامان فم انلاااا  اساااات او   لااااع نسااااات ا راا مااااأل الرعاياااا  ال ااااةل  لالعتبااااار 

ا ساسل  ومرافاح رعايا  ا ي اا  وأماأل الاد    وأو اد أيلااً بن ي  ا  البا  ا ساوو فم انلا  
اسااات او  نساااات ا راا املوااااركا    الضمااا   ااام املااادفو  ا جااار أو الضاااامال    القطاااا   ااام 

  (73)احلماي  االجتماعل   م القاام  على اشرتاكا  املن   مأل ضططا 

 (74)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
أعربااد الليناا  املضنلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  عااأل قلق ااا فدات  زايااد  -48

نساااب  السااا ان الاااذيأل يضلواااون حتاااد  اااع ال قااار املطلاااح الاااويغ، وكاااذلك فدات انتواااار التبايناااا  
مل    التمتع ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعلا  والثقافلا   ووعاد اللينا  البا  ا ساوو ف  اإلقلل
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 ضزيز ال وو الرامل  ف  م افة  ال قر واإلق ات االجتماع ، ال سلما   املنطقا  الوامالل ، وف  
ساوو املزياد ماأل   وأو د اللين  أيلاً بن ياوفر البا  ا (75)و ع رلل  لتقلل  أثر التدابم املتعذ 

سأل نوعل  هذا الس أل   (76)املساكأل االجتماعل  للمتورويأل وا سر  ا  الد   املنع ض ونت
وأعرباااااد لنااااا  القلاااااات علاااااى التمللاااااز الضن اااااري عاااااأل قلق اااااا الواااااديد  ن ا شاااااعاص  -49

ااارووا وا للااااً" ماااأل كوساااوفو ماااا دالاااوا  (1)املنةااادريأل ماااأل الروماااا وا شااا الل  وامل اااري  الاااذيأل "شت
يضلوااون   ظااروا اباساا    ضاال  كونلااك ابلقاار  مااأل بوو وريتوااا  وأو ااد الليناا  بن يتعااذ 
الب  ا سوو  دابم عاجل  لتةس  ظروا املضلو    ضل  كونلك ولتن لاذ اسارتا ليل  مساتدام  

 اري     رم  ف  ف القه سريضاً ولدع  اندما  ا شعاص املنةدريأل مأل الروما وا ش الل  وامل
  (77)اجملتمضااا  ا للاا     لااع أحنااات البلااد وللاامان  ااوفم ظااروا املضلواا  والساا أل الالاقاا   اا 
، (78)وخب اااوص التو ااال   ا  ال ااال  املقدمااا    الولااا  الثانلااا  ماااأل االساااتضرال الااادوري الواااام 

فيار بارانمب الح د م و ل  ا م  املتةد  لوؤون الالجئ  ال وو ال  بذهلا الب  ا سوو   
اإلس ان اإلقللم  وأفاو  مبوافق   ضلا  ال اا  املاحنا  لليبا  ا ساوو علاى سات  موااريع وبن 

 419  والحاار فريااح ا ماا  املتةااد  القطااري أن (79)هااذ  املواااريع   مراحاا  ضتل اا  مااأل  ن لااذها
وأو اى  أسر  الجئا  ماا دالاد   تقار ف  حا  وااا  ملوا ل  السا أل علاى الار   ماأل  لاك ال اوو،

   (80)بن يوا   الب  ا سوو ج وو    سبل   مان الس أل املستدا  هلذ  ا تسر

 (81)احلق يف الصحة -4 
أعربد اللين  املضنلا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعلا  والثقافلا  عاأل قلق اا فدات التقاارير  -50

 ر اى ب اور   اامفض ا امل  ياداملتضلقا  بتادين نوعلا  اصادما  الضاما  للرعايا  ال اةل ، وا ماوا  الا
 قطاااا   حل وملااا  رمسلااا  للضاااامل    جماااا  ال اااة ، ونقااا  الرقابااا  امل رو ااا  علاااى املوااارتا  ا
  وامل اري  ا شا اللالرعاي  ال ةل ، والضقبا  ال  يواج  ا ا شعاص املنةدرون مأل الروما و 

  (82)ال ةل  ا  الرعاي الذيأل ي تقرون ف      قانونل  ختوهل  احل و  ال ضل  على  دم
وأو د اللين  املضنل  ابلقلات على التمللاز  اد املارأ  البا  ا ساوو بن ير اد ابنت اا   -51

سااااأل بقاااادر  كباااام ظااااروا الن افاااا  ال ااااةل  وفم انلاااا  احل ااااو  علااااى ض  ااااا  ا  ا  ل واحاااارت ونت
احلمااا   اا  مناااعساااو اص و ااال  وفشااارا  املر اااى   القااارارا  املتضلقااا  بقساااا  ا مومااا   وف حااا  
لوقايااا  ماااأل   فلاااه وااحلديثااا  لملاااع النساااات وال تلاااا   والتوعلااا  ب ل لااا  مناااع احلمااا   ااام املر اااو 

اللينا  أيلااً    وأو اد(83)ا مرال املنقول  جنسلاً، مبا فل ا فاموس نقا  املناعا  البواري /اإليدد
يااا  اً لل ئاا  الضمر ومناسااب اً بن ي  اا  الباا  ا سااوو  لاام  املناااهب الدراساال   ثقل اااً جنساالاً فلزاملاا
  (84)ل املق وو ، مبا    لك التثقلف   جما  ال ة  واحلقوق النسل  واإلجناب

والح د اللين   ا ا ابنوغا    و    لل  البن    ا تسر و  اجملتماع، كماا يتلاا  -52
لبااا  ا ن يطبااحمااأل الضاادو املر  ااع نساابلاً لإلج ااال االنتقااااا  بساابة جاانس الناا ، وأو ااد ب

ملساااعد  اا سااوو  طبلقاااً  ااارماً ح اار عمللااا  اإلج ااال  لااك ويااوفر  اادما  من ااا  طااو  
   (85)اهلا  ل  للنسات الالا أتجقن على اصلو  لتلك الضمللا 

__________ 

ينبغااا  أن  ت  ااا   لاااع اإلشاااارا  ف  كوسااااوفو   هاااذ  الوثلقااا  علاااى أ اااا  ناااادر    سااالاق قااارار جملاااس ا مااااأل  (1)
1244(1999 )  
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وأعرباااااد اللينااااا  املضنلااااا  ابحلقاااااوق االقت ااااااوي  واالجتماعلااااا  والثقافلااااا  عاااااأل قلق اااااا  ن  -53
ا  ال ااة  الضقللاا  وواااا حاجاا   ف  اإلياادا    املستواا ى ا شااعاص ا تاااج  ف  رعاياا    جماا

  (86)يووعون مع  لك   مستو لا  ا مرال الضقلل  بسبة  لا  البداا 

 (87)احلق يف التعليم -5 
الح د من م  ا م  املتةد  للرتبل  والضل  والثقاف  )اللونس و( اإلجراتا  السلاساا ل   -54

  سااابل  حتسااا  حالااا  التضلااال   و  هاااذا ال ااادو،  2013مناااذ عاااا  الااا  اختاااذها البااا  ا ساااوو 
أشاااااااو  اللونساااااا و ابعتمااااااااو اساااااارتا ليلا   ا ااااااا  ب اااااا  مسااااااتو  ماااااااأل مسااااااتوا  التضلااااااال  
واساارتا ليلا  أ اار   تضلااح ابلتضلاال  الوااام  لليملااع وح ااو  ا قللااا  علااى التضلاال  علااى قااد  

بق  ي مأل    ن لذ  لاك االسارتا ليلا  املساوا  مع  مها  والح د اللونس و أن التةدي املت
  وأفااااو فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري بن (88) ن لاااذاً انجةااااً و ر ت اااا ف   ااادابم ملموسااا  وفضالااا 

  املاا  مأل ا فراو الباالغ   50نوعل  الن ا  التضللم  ب ور  عام  ال  زا  مو ل ، وبن حوا  
ا ساسل  ملضرف  القرات  وال تاب    ك   مأل اجملاال   سأل اصامس  عور  ال ي لون ف  املستوا 

امللااااادان االقت ااااااوي ال ااااااور   املوااااامول  ابال تباااااار وفقااااااً لتقريااااار من مااااا  التضااااااون والتنملااااا    
  (89)بوأن برانجمه املتضلح ابلتقلل  الدو  للطال  2015 عا 
لمااا  قاااد حتساااأل ل نااااه والح اااد اللونسااا و أن فوماااا  الروماااا ابل اماااا    الن اااا  التضل -55
دا  يو   حتداً، وأو اد بتع ال  ملزانلا  مناساب  للامان  ن لاذ اسارتا ليل  فوماا  الروماا  ما

  وأعربااد الليناا  املضنلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  (90)وامل ااري    جمتمااع الباا  ا سااوو  ن لااذاً كااامالً 
ح فدات التقااارير املتضلقا  بتاادين واالجتماعلا  والثقافلا  ولناا  القلاات علااى التمللاز الضن اري عااأل القلا

مضدال  االلتةاق ابملدارس واإل ال مستوا  املواظب  على الدراس  وار  ا  مضادال  التسار  
  (91)املدرس  واإل ال التة ل  الضلم  لد  أي ا  الروما وا ش الل  وامل ري 

 (،2013-2017  )والح د اللونس و  طا  الضما  الراملا  ف  حتقلاح املسااوا  با  النسا -56
وأشار  ف  أن الب  ا سوو ينبغ  أن يتويع على موا ل  ج وو    سبل  حتقلح املساوا  ب  

  وأو ااد الليناا  املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  بن يتن ااذ (92)النساا    جمااا  التضلاال 
لاا  السااااد  بوااأن وور املاارأ  الباا  ا سااوو باارامب لبنااات قاادرا  املدرساا  بغلاا   غلاام املواقااف النمط

والرج    ا سر  واجملتمع، وبن يتلغ  القوالة النمطل  التقللدي  والضقبا  اهلل لل  ال  مي أل أن 
    (93) ثغ ال تلا  عأل التسيل    ملاويأل الدراس  ال  يت لمأل علل ا الذكور  قللداً 

السلاساااا ل  الااا  باااذهلا البااا  ا ساااوو وأشاااار فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري ف  ال اااوو  -57
ضلااال ، ل ناااه الحااار أن وأفلاااد ف  داو  عااادو ا ي اااا   وي اإلعاقااا  الاااذيأل ن ااالون علاااى الت

وجل  ال  زا  متدنل  وأن عدواً كبماً مأل ا ي ا   وي اإلعاق  ماا دالاوا  اار  ن اا  النوعل  البلدا 
البااا   شاااعاص  وي اإلعاقااا  بن يضتماااد   وأو اااد اللينااا  املضنلااا  ألقاااوق ا(94)التضلااال  الرمسااا 

وين اااذ اسااارتا ليل  متماسااا   و طااا  عمااا   ا  أتيااار دمنلااا  ومؤشااارا  ومقاااايلس  قلااال   ا ساااوو
وا ااة  بواااأن التضلااال  اللاااد والواااام  لليملااع   ن اااا  التضلااال  الضااااوي  وأن ميلااا   ااادريفلاً   

اإللزاماا  قباا   ي  اا  التاادريةأن و حتساا  فم انلاا  الو ااو  ف  املاادارس الضاوياا  والتضلاال  الضااا   
التضلاال       قطااا  التضلاال   اادا  ااوفم  ااا لملااع املدرساا  و اامه  مااأل املااوظاصدماا  و  أثناا

   (95)اللد الوام  لليملع
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 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (96)النساء -1 

ابإليااار التوااريض  الضتلااد الااذي رحبااد الليناا  املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  ااد املاارأ   -58
و ضه الب  ا سوو مأل أج  القلات على التمللز  د املارأ ، ل ن اا الح اد بقلاح تدوويا  أثار 

   (97)هذ  التوريضا  واإل ال عدو الو او  املتضلق  ابلتمللز النس  أو النساين
الباا  ا سااوو    ورحبااد الليناا  املضنلاا  ابلقلااات علااى التمللااز  ااد املاارأ  أيلاااً   ااوو -59

  بلاد أن (98)سبل  حتس  فياار  املؤسسا  والسلاسااا الراما  ف  القلاات علاى التمللاز  اد املارأ 
اللينا  الح ااد الطااابع الرماازي الغالاة علااى وور اهللئااا  املنوااأ ، مثا  اجمللااس الااويغ للمساااوا  

 ا اااة املضنلااا  ابملسااااوا  بااا  بااا  النسااا  واللينااا  القملانلااا  للمسااااوا  بااا  النسااا  واجملاااالس وامل
النس  ال  أتنوئد   عدو كبم مأل البلدا ، كما الح د نق  ًويل ا وتدووي  أثار  طا  

  (99)(2017-2013الضم  السابق  للمساوا  ب  النس  )
وأو د لن  القلات على التمللز الضن ري الب  ا سوو إب كات الوع  ابلتمللز املزوو   -60

يوااااف الرومااا وا شاا الل  وامل ااري    جماااال  التضلاال  والضمالاا  والرعاياا  ال ااةل ،  ااد نسااات 
  (100)وابختا   دابم تدو  مأل أج  الت دي هلذا التمللز

ورحبد أربع لاان ابعتمااو قاانون احلمايا  ماأل الضناف املناز  و ضاديال  القاانون النااا   -61
ضنف املناز ، ل ن اا أعرباد عاأل قلق اا فدات عاد   ن لاذها الرامل  ف  حتس   دابم ااي   ةاا ال

ال ضا    الواقع الضمل ، وللون  الضقواب  امل رو   على النا ، ونقا  اايا  اللاةاا وو اوهل  
ف  الضدالااا   وأو اااد هاااذ  اللياااان بن ي  ااا  البااا  ا ساااوو فجااارات حتقلقاااا  وافلااا    قلااااا 

  كذلك (101)دال  و وفم احلماي  والتضويلا  ال افل  لللةااالضنف املنز  و سلل  النا  ف  الض
أو د اللين  املضنل  ابلقلاات علاى التمللاز  اد املارأ  البا  ا ساوو بن ي  ا   اوافر عادو  كااا  

  (102)ماااأل املالجااائ املناساااب  وح اااو  اللاااةاا علاااى  ااادما  املواااور  والااادع  وفعااااو  التأهلااا 
وو ينبغاا  أن يتواايع علااى   ثلااف ج ااوو  الراملاا  ف  التوعلاا  وأفاااو  اللونساا و بن الباا  ا ساا

  (103)ب اهر  الضنف النساين والتثقلف   هذا اجملا 
وأو د اللين  املضنل  ابلقلات على التمللز  اد املارأ  بن يضاد  البا  ا ساوو القاوان   -62

، وأن يضتماااااد  ا  ال ااااال  بغلااااا  عااااارمي املتاااااوري    اال ت اااااا  الزوجااااا  علاااااى وجاااااه التةدياااااد
( مااااأل القااااانون الناااااا  أللااااث ي ااااون الضن اااار 2)204التنقلةااااا  املقاااارتح فو اهلااااا علااااى املاااااو  

   (104)الرالس     ضريف اال ت ا  عد  الر ا مأل جانة اللةل 

 (105)األطفال -2 
الحااار فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري أن البااا  ا ساااوو باااذ  ج اااوواً ال يتسااات ان  اااا    -63

ماا  فيااار  القااانوين املتضلااح اب ي ااا  مااع مضااايم ا ماا  املتةااد  واالحتاااو ا ورو) وحقااح ساابل  موات
نتااااب م ماا    هااذا ال اادو  بلااد أنااه أشااار ف   اارور  موا اال  ج ااوو املواتماا  والتن لااذ ال ضااا ، 
وأو ااااى الباااا  ا سااااوو بن ميلاااا     اااادعل  جملااااس حقااااوق الط اااا  و  داو  قاااادرا  اهللئااااا  

لقملان وهلئ  الدفا  عأل حقوق اإلنسان وحرا اه واجملتماع املادين وا وساا  ا كاوميلا  احل ومل  وا
  (106)على الن ول بتضزيز حقوق الط   واايت ا
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وخب اااااااوص التو ااااااال   ا  ال ااااااال  املقدمااااااا    الولااااااا  الثانلااااااا  لالساااااااتضرال الااااااادوري  -64
    لباااا  ا سااااوو عااااد  ، الح ااااد م و اااال  ا ماااا  املتةااااد  لوااااؤون الالجئاااا  أن ا(107)الوااااام 

قانون اإلجراتا   م التنادعل  الستةداث فجرات قلاا  يتلا فثبا   رياا وم اان  2015 عا 
والو  ا شعاص املولوويأل  اار  الن اا  ال اة ، ماا حساأل بقادر كبام ن اا   سايل  الاوالوا  

ساالما   حالاا  املتااأ ر  بلااد أن امل و اال  الح ااد اسااتمرار التةاادا     ساايل  الااوالوا ، ال 
ا ي اااا  املتعلاااى عااان   عناااد الاااوالو ، ف   ااارفض ودار  الدا للااا   سااايل  ي ااا     حاااا  ج ااا  

  وأو د اللين  املضنلا  ألقاوق اإلنساان بن نساأل البا  ا ساوو (108)البلاان  املطلوب  عأل ا  
اسااااط   ساااايل  الااااوالوا ، ال ساااالما   حالاااا  أي ااااا  الرومااااا وا شاااا الل  وامل ااااري ، و لااااك بو 

  (109)اال  التوعل  الرامل  ف   غلم املواقف حلا   رور   سيل  الوالوا 
والح ااد الليناا  املضنلاا  ألقااوق ا شااعاص  وي اإلعاقاا  ابنوااغا    واا  التمللااز  ااد  -65

ا ي ا   وي اإلعاق  وفق اا   االجتماع ، و وا ر فيدا  ا ي ا   وي اإلعاقا    املؤسساا   
لبااا  ا ساااوو املاااوارو الالدمااا  للقلاااات علاااى التمللاااز  اااد ا ي اااا   وي وأو اااد بن صت ااا  ا

اإلعاقاا  وفق اااا  ، وأن يتعااذ  اادابم سااريض  مااأل أجاا  ف اارا  ا ي ااا  مااأل املؤسسااا  و اامان 
  (110)فم انل  ح وهل  على  لع اصدما  اللروري    سلاق الرعاي  اجملتمضل 

 (111)األشخاص ذوو اإل اقة -3 

يناا  املضنلاا  ألقااوق ا شااعاص  وي اإلعاقاا  ابلباا  ا سااوو العتماااو  عاادواً أشاااو  الل -66
  بلااد أ ااا أعربااد عااأل قلق ااا  ن التقااد  (112)مااأل التاادابم التوااريضل  والسلاسااا ل  املت اال  ابإلعاقاا 

ا اارد   مواتماا  التواااريضا  ب ااور  كاملاا  ماااع ا  اقلاا  حقااوق ا شاااعاص  وي اإلعاقاا  ل ي اااأل  
مااا   وأو اااد اللينااا  بن يوا ااا  البااا  ا ساااوو ج اااوو  الراملااا  ف  اساااتضرال كافلااااً ب اااور  عا

التوااريضا  الساااري  ومواااريع التوااريضا  ب ااور  منت ماا    فيااار التواااور مااع ا شااعاص  وي 
اإلعاقاا  واملن مااا  الاا  ًااثل  ، وأن ي  اا   ضماال  التقللمااا  املتضلقاا  ابآل ر مااأل حلااث اإلعاقاا  

  (113)زأ مأل الضملل  التوريضل ابعتبارها جزتاً ال يتي
لتمللااز ًللزياا    حااد  ا ااا، والح ااد الليناا   ا ااا بقلااح أن الاابضض مااأل أح ااا  منااع ا -67
 نطبح سو  على التمللز القاا  على أناوا  مضلنا  ماأل اإلعاقاا   وعاالو  علاى  لاك، أعرباد  وال

إلعاقاااا  الااااذيأل مي ااااأل أن الليناااا  عااااأل انوااااغاهلا فدات انضاااادا  املساااااوا    ااياااا  ا شااااعاص  وي ا
و اجملموعاااا  اإلثنلااا  املعتل ااا  يتضر اااوا لتمللاااز متقاااايع، مثااا  ا شاااعاص  وي اإلعاقااا  ماااأل أفااارا

   (114)الالجئ  أو ملتمس  الليوت أو املورويأل وا للاً  أو
وحثد اللين   ا ا الب  ا سوو على االستضا   عأل ن امه احلا  للو اي  والوكال     -68

را  بن اااا  يقاااو  علاااى الااادع    اختاااا  القااارارا  ونااارت  ابل امااا  اساااتقال  الواااع  اختاااا  القااارا
   (115)وسالمته وكرامته وفراو ه وأفلللا ه

وأو اااد اللينااا  بن يضتماااد البااا  ا ساااوو اسااارتا ليل  شاااامل  ومدعومااا  ابملاااواو ال افلااا   -69
واصااااادما  واملوا اااااال  لتةقلاااااح فم انلااااا  الو اااااو ، وأن يضااااازد الت ااااامل  الضاااااا  لملاااااع املبااااااين 

   (116)الضمومل 
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وأشااار فريااح ا ماا  املتةااد  القطااري ف  التقااد  الااذي أحاارد  الباا  ا سااوو فلمااا يتضلااح  -70
ألقااااوق ا شاااااعاص  وي اإلعاقااااا ، ل ناااااه الحااااار أ اااا  ماااااا دالاااااوا م موااااا ، ال سااااالما   جماااااا  

   (117)الضمال 

 (118)األقليات والشعوب األصلية -4 

ألقااوق اإلنسااان   ااوو الباا  ا سااوو   ساابل  الت اادي للتمللااز    املضنلاا رحبااد الليناا -71
ال ضلاا   ااد ا شااعاص املنةاادريأل مااأل الرومااا وا شاا الل  وامل ااري ، ل ن ااا أعربااد عااأل قلق ااا 
    ما دالوا يتضر ون للتمللز   احل و  على الس أل والضم  واصدما  التضللمل  واالجتماعلا  

  وأو ااد لناا  القلااات علااى التمللااز الضن ااري بن ي ثااف (119)لااا  السلاساال و  املوااارك    احل
الب  ا سوو ج وو    سبل  ف ات التمللز  د هاذ  ال ئاا ، وبن ين اذ ااال  فعالملا  عاما  
 ركز على منع التمللز  دها، وبن ين   وورا   دريبل    جما  حقوق اإلنسان ل اااد  ماوظ   

  (120)  واملدرس  والضامل    امللدان الطذ واملرشديأل االجتماعل فن ا  القانون والقلا

 (121)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
خب ااااااااوص التو اااااااال   ا  ال اااااااال  املقدماااااااا    الولاااااااا  الثانلاااااااا  لالسااااااااتضرال الاااااااادوري  -72

ن الباا  ا سااوو ماادو ثااالث ، الح ااد م و اال  ا ماا  املتةااد  لوااؤون الالجئاا  أ(122)الوااام 
مااارا  املوعاااد الن ااااا  ا ااادو لالجئااا  ماااأل يو وساااالفلا الساااابق  لطلاااة  ااا   ا جاناااة مبوجاااة 

يلاااة مقاااد   12 800يلبااااً ماااأل أ ااا   945قاااانون ا جاناااة املضاااد   بلاااد أ اااا الح اااد أن 
 اازا  قلااد الن اار ر اا  ال ااوو املبذولاا ، و لااك بساابة  ااضوب  ح ااو  مقاادم  الطلبااا  علااى  ال
لو ااااح الالدمااا   لاااذا ال يااازا  مقااادمو الطلباااا  نملاااون ال ااا   القانونلااا  الغاملااا  و ااام اآلمنااا  ا

  وأو ااى فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطااري بن ين اااذ البااا  ا ساااوو (123)للنااادح  واملوااارويأل وا للااااً 
 سااااوو  ن لااااذاً  ماااااً اساااارتا ليل  احللااااو  الدااماااا  لقلاااااا النااااادح  واملواااارويأل وا للاااااً   الباااا  ا

(، ال  حتدو  دابم مأل أج  فيفاو حلو  واام  ملاأل  بقاى ماأل املوارويأل وا للااً 2017-2019)
   (124)أو النادح  الذيأل ينت رون البد   يلبا  

الجئااااً نملاااون  11 035، كاااان هناااا  2016والح اااد امل و ااال  أناااه    ايااا  عاااا   -73
  (125)مؤقتااا  ح ااالوا علاااى  ااا   ا جاناااةالجئااااً بت ااااريا فقامااا   416  ااااريا فقامااا  واامااا  و

، أشاار (126)وخب وص التو ل   ا  ال ل  املقدما    الولا  الثانلا  لالساتضرال الادوري الواام 
يااان  علاااى مااانا  2009فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري وامل و ااال  ف  أن قاااانون ا جاناااة لضاااا  

 األ مانة    لاك احلقاوق   الالجئ  احلا ل  علاى  ا   ا جاناة  لاع احلقاوق ا ساسال ، ل
  كما الحر أن (127)الواقع الضمل  ال يزا  جزالاً بسبة أوجه التلار  ال   ضرتي  ن لذ القانون

ن ااار و اااو  املقلمااا  املاااؤقت ، مباااأل فااال   الالجئاااون، ف  ساااوق  2014قاااانون ا جاناااة لضاااا  
ريا فقاما  مؤقتا  التسايل  الضم    الوظااف املومسل ، لذا ال مي أل لالجئا  احلا ال  علاى   اا

  م تة التوظلاف، وال مي ان   ماأل حل احل او  علاى اصادما  الطبلا  الوينلا   ونتليا  لاذلك، 
يتضااذر علاال   اسااتل ات شاارو  احل ااو  علااى اإلقاماا  الدااماا ، الاا   واام  فثبااا  احل ااو  علااى 

ساااوو و اااو  و ااا  رماااأل وعلاااى الرعايااا  ال اااةل   وأو اااى ال رياااح وامل و ااال  بن يتااالا البااا  ا 
سانوا   3الالجئ  مأل يو وسالفلا السابق  احلا ل  على   اريا فقام  مؤقت    ا  ماد ا ف  
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ف  ساااوق الضمااا  ابعتباااار  لاااك  اااماانً ياااؤهل   للة اااو  علاااى فقامااا  واامااا ، وبن يلاااع فجااارات 
  (128)وا ةاً لالنتقا  مأل و ع اإلقام  املؤقت  ف  و ع اإلقام  الداام 

مناهلاااا  التضااااذية منوااااغل  فدات التقااااارير املتضلقاااا  مبلاااا  ساااالطا  الباااا  وظلااااد لناااا   -74
ا ساااوو    طبلاااح  ااادابم الرتحلااا  أو الضاااوو  الطوعلااا  أو فعااااو  التاااوي    بلاااد  لاااث ابعتبارهاااا 

   (129)احللو  الرالسل  ملو ل  النادح  بداًل مأل فوماج     الب  ا سوو

 (130) دميو اجلنسية -6 
لتو اااااااال   ا  ال اااااااال  املقدماااااااا    الولاااااااا  الثانلاااااااا  لالسااااااااتضرال الاااااااادوري خب ااااااااوص ا -75

و انلاااا    ، الح ااااد م و ااال  ا ماااا  املتةاااد  لوااااؤون الالجئااا  أن الباااا  ا ساااو (131)الواااام 
ك املتضلقااا  خب اااض حااااال  انضااادا  النسااال ، فأكمااا  باااذل 1961ف  ا  اقلااا  عاااا   2013 عاااا 

   (132)ملتضلق  ابنضدا  النسل اإلقللمل  اانلمامه ف  ال  و  الضاملل  و 
شع اااااً  70ن الالجئاااا  بن دهااااات وأفاااااو   قااااديرا  م و اااال  ا ماااا  املتةااااد  لوااااؤو  -76
  وأفااو فرياح ا ما  املتةاد  القطااري (133)دالاوا مضر ا  صطار انضادا  النسال    البا  ا ساوو ماا

عااادمي  النسااال  و سااايلل   وامل و ااال  بن البااا  ا ساااوو ماااا دا  ي تقااار ف  رللااا  للتضااارا علاااى 
   (134)واايت  ، وأو لا بن يقر البلد فجراًت ض  اً هلذ  ا  رال
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