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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018 أاير/مايو 7-18

 بشأن تركمانستان جتميع  
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  تقرير  

 علومات أساسيةم -أوالا  
 ، مع مراعاا  ووريا 16/21و 5/1هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعد   -1

 ضاهاااداله ئاااال ام للمضلوماااال الاااوارو  ي  قااااريراالساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار  م اااع 
مااوج   م ي شاا ي  واإلجااراتال اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  امتةااد   ال ال اال ، وهااو مقااد  

  ق ُّداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لمالر

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

الربو وناااوال االات ااااري ال ماق ااا  معاهبااا  التضاااذي   أبن   ااادق  رنمانساااتان علاااى يو اااأُ  -2
الربو ونااوال االات اااري و  ،(3)و اامم مااأل  ااروم امضاملاا  أو الضقوباا  القاساا   أو الالملنسااان   أو ام  عاا 

 شااا  واال ماق   الدول   حلماي  مج اع ا ،(4)ال ماق   حقوق الطمي امتضلح إبجرات  قدمي البال ال
 ،(6)ع الضمااال ام ااجريأل وأااراو أساره واال ماق   الدول   حلماي  حقاوق مج ا ،(5)مأل االاتمات القسري

  ر(8)ونظام روما ا ساسي للمة م  اجلعاا   الدول   ،(7)التم    ي التضل    ااة ماق   موا 
مل ااااادار مسااااا ل  وناااااررل جلعااااا  معاهبااااا  التضاااااذي   و ااااا ت ا أبن  عظااااار  رنمانساااااتان ي  -3

  القباات علاى وشاعض  جلعا ر(9)ماأل اال ماق ا  22و 21اإلعاالتل امع او  عل  اا ي امااو   
 ،ال ماق اا مااأل ا 14 عل اايف ي اماااو  اإلعااالن امع ااو  مل اادار التم  اا  الضع ااري  رنمانسااتان علااى
  ر(10)والعظر ا  ا ش اوى ا اراوي  لقي الذي يضرتف ابات ا  اللعع  
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 رنمانساااتان عااادم  عم اااذ ملزات  عاااأل اساااتمرار قلق اااا اللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان وأعربااا  -4
امضع اا  لععاا  الوأو ااى اريااح ا ماا  امتةااد  القطااري ابفااا   اادابم اورياا  لتعم ااذ  رات  ر(11)رات اللععاا آل
 تالملجاراافاا  ونررل اللعع  امضع   إلقوق اإلنسان  و  ت ا السابق  ببامان  ر(21)قوق اإلنسانإل

  ر(31)اضاالانت اف  قوق البةااي يح أن ُ  ميمأل أجي  لتعم ذ  راا ا ابل اميمعاسب  
ملىل ام لماا    وأعرباا  جلعاا  معاهباا  التضااذي  عااأل قلق ااا  ن  رنمانسااتان    وجاايف وعااو  -5

 ر(41)امتةد  الذيأل طلبوا زاير  البلدلألم   ض بوالايل ي ملطار اإلجراتال اصا   التاب
ماي آلسا ا م تب اا اإلقل  عأل طريح،   امتةد  السام   حلقوق اإلنسانممو    ا م ووا ل  -6

 ر(51)ن االال المرت  امومول  ابلتقرير، الضمي مع ح وم   رنمانستاومقرم ي ب و  ك ،الوسطى

 (16)اإلنساناإلطار الوطين حلقوق  -اثلثاا  
وجلعا  القباات علاى التم  اا   الحا  ارياح ا ما  امتةاد  القطاري وجلعاا  معاهبا  التضاذي  -7

 و نااار ر(71)2016الضع اااري واللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان اعتمااااو الدساااتور اجلدياااد ي عاااام 
الق اوو  وحيادوبوا ن حقاوق اإلنساان واحلارايل  اً دجدياا ااًل تبامأل يأن الدستور المريح القطري 

 ر(81)اممرو   على  لك احلقوق اليت يعص عل  ا القانون
مبوجا  نواات م تا  أما  امظاا  علمااً إبجلع  القباات علاى التم  ا  الضع اري  حاط وأ -8

الاااارا س   ااااى، واقاااااً  المريااااح القطااااري أن الحاااا و  ر(91)امتضلااااح أبماااا  امظااااا  2016 عااااامقاااانون 
يعت ااك الواارو  امتبااع  أن اإلجاارات ر والحاا واحااداً مااع  ثالثاا  مرشااة  وعاا  الربمااان للقااانون، 

 ومحايا  تض يا ل امبااو  امتضلقا  مبرنا  اماسساال الوطع ا     ام ت  مبوجا تقاللاسالالزم  لبمان 
وشاعض  جلعا  القباات علاى التم  ا  الضع اري  رنمانساتان  ر(20)حقوق اإلنسان )مباو  ابرياس(

 بطارق مع اا و اع ملجاراتال، مباو  ابريس أم  مظا  اضاال ومستقي، واقاً   ع   مان على  
ماسسا  ا   اون ذاذموأو اى المرياح القطاري ببامان أن  ر(12)ض  عايف وع لايف اعظ      وا ة  وشاماا

 ر(22)مرااح االحتعاز ر دالعظر ي الو اوى و  الح   
المرياااح القطاااري اعتمااااو اطااان الضماااي الوطع ااا  و  ضاهااادالامه ئاااال و ماااأل عاااد والحااا  -9

 ،(24)2020-2015للمرت  مساوا  ب  اجلعس  ابو  ،(23)2020-2016قوق اإلنسان للمرت  امتضلق  إل
 ر(52)2018-2016 ااة  اال ار اب شاا  للمرت  مبو 

، مااع لااى اعتماااو اطاا  عمااي وطع اا  لألطماااالوحثاا  جلعاا  حقااوق الطمااي  رنمانسااتان ع -10
 ر(62)2015عام اليت أبدهتا اللعع  ي اصتام    امالحظالا  مراع

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

 املسائل املشرتكة بني القطا ات  -ألف 
 (27)املساواة و دم التمييا -1 

احلمايااا   أعربااا  اللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان عاااأل قلق اااا  ن التواااريضال الوطع ااا  ال  اااوار -11
جلعا  القباات أعربا  و  ر(82)، مباا ي  لاك ام اي اجلعساي واذويا  اجلعساان  مج ع ا ساسلى التم    ع مأل
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ساس امع او  ن  ضريف التم  ا  الضع اري ال يوامي مج اع ا   عأل قلق اعلى التم    الضع ري 
 وااريع شااامي  بضاادم وجااوووأااااو المريااح القطااري  ر(92)اللااون والَعَساا مبااا ا  ااا ، عل  ااا ي اال ماق اا 
 ر(30)م ااة  التم   

أو اا  اللععاا  امضع اا  إلقااوق اإلنسااان أبن  تاااذ  رنمانسااتان التاادابم الالزماا ، بطاارق و  -12
اإلطااار القااانون امعاساا   يااوار مع ااا العظاار ي اعتماااو قااانون شااامي م ااةاا  التم  اا ، لباامان أن

التم  ا  امباشار و ام امباشار وامتضاادو، وحيظار  التم  اا ،احلمايا  ال اا ا  والمضالا  ماأل مج اع أشا اال 
علااى   ساام  عصياا، مبااا ي  لااك ام ااي اجلعسااي واذوياا  اجلعسااان  ، و أبسااس التم  اا ويتباامأل قااماا  

 ر(13)مالام  لبةااي التم   و  اضال  انت اف سبي
ماااأل القاااانون  177امااااو    واااااح ببااامانأو ااا  جلعااا  القباااات علاااى التم  ااا  الضع اااري و  -13

التةق ااح ي مج ااع و اجلعاااي والتوااريضال اةل اا  ا ااارى الاايت  اار رم اطااام ال راه اا  مااع اال ماق اا ، 
 ر(23)، ومضاقب  اجلعا ومقا ا  امساول  عع ا حاالل جراا  ال راه   واطام ال راه  

ع  علاى التضلا   أو   جلع  القبات على التم    الضع اري ببامان ح اوال  ام اماواطو  -14
 ر(33)وون مت    موال ده و سع ي ضمي، والس أل والرعاي  ال ة   وال

 2016ن قاااانون عااااام   عاااأل اساااتمرار قلق ااااااللععااا  امضع اااا  إلقاااوق اإلنسااااان  وأعربااا  -15
ابحلااد ماأل انتوااار امارل الااذي يسااببيف ااموة نقااص امعاعا  البوااري  ال يا اال يواارت   قاادمي امتضلاح 

 ملجارات ا اااراو أن  ااحب ا  ام م اام ابلماموة ل طلا   شام ، وياعص علاى شا او  طب ا   با 
 ن هاااذم الوااا او  ُ طلااا   وأعربااا  أيبااااً عاااأل اساااتمرار قلق اااامةاااص ملل اماااي بوااا ن الماااموةر ل

امقاارر اصااا  امضاال إلااح نااي ملنسااان ي التمتااع أبعلااى مسااتوى   ااأل أيباااً أعاارم و  ر(43)للاا وا 
ل ااا ، وامقااارر اصاااا  امضااال مبسااا ل  التضاااذي  و ااامم ماااأل  اااروم بلو ااايف ماااأل ال اااة  البدن ااا  والضق

 المةاااص اإلل اماااي بوااا ن ا ملزاتعاااأل قلق مااا امضاملااا  أو الضقوبااا  القاسااا   أو الالملنساااان   أو ام  عااا 
القاااانون هاااذا  رنمانساااتان  ضااايوأو اااى المرياااح القطاااري أبن   ر(53)ااااموة نقاااص امعاعااا  البواااري 

 ر(63) الت اماهتا الدول تماش اً مع م
ملزات  اارمي الضالقااال اجلعساا    عااأل اسااتمرار قلق اااللععاا  امضع اا  إلقاوق اإلنسااان  وأعربا  -16
؛ والتم    والو   االجتماعي للمثل ال وامثل   وم ووجي البالغ  امرتا   مأل نمس اجلعسب  
اااماً،  واالعتقااااال واالحتعااااز ،، مباااا ي  لاااك الضعااافاجلعساااي ومغاااايري اذويااا  اجلعساااان  ام اااي   ضس 

 ر(73)مع اإلاالل التام مأل الضقام واالنت انال ا ارى امر  ب 

 التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
المساو ي ماسساال الدولا ر وأو ا    مويأعرب  جلع  حقوق الطمي عأل قلق ا ملزات  -17

لل واااف عاااأل المسااااو والتةق اااح ا ااايف  القااادرال اماسسااا  ز المسااااو و ضااا   رنمانساااتان أبن   ااااا  
 ر(38)بمضال   ومقا ا  مر  ب يف

 عم ااذ ي  امضت ماا  اةاادو  وطع اااً و ناار المريااح القطااري أن  رنمانسااتان قاادم  مسااا ت ا  -18
 رنمانسااتان  ى أبن  بااعر وأو ااا ماق اا  ا ماا  امتةااد  اإلطارياا  بواا ن  غاام امعااا ا ماااق ابريااس و 

 امضت ما  اةادو  وطع ااً   امساا   ع  غام امعاا  والتام اف ماأل   رم، و اعق  للت  اف مابرامج وطع 
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شى مع امبا يتماشى مع ا ماق   ابريس واموااق  على اسرتا  ع   واط  عمي للتعوع الب ولوجي  تم
 ر(93)لتعوع الب ولوجيامتضلق  اب ماق   اال

أزماا  إلاار امرت باا  عااأل ملزات اآل ر البااار   عااأل اسااتمرار قلق اااجلعاا  حقااوق الطمااي  وأعرباا  -19
ار مااااع   تةااادن عاااأل، والتقاااارير الااايت لااايف لاااذيأل يض واااون ي امعااااطح ا ااااور  راال علاااى ا طمااااال ا

 ُضاا ى ملىل ، الاايت الساارطان بسااب الوا ااال ار ماااع مضاادالل ل، و مضاادالل وا ااال الر ااع وا م ااا
 ر(40)واشو وزمعطق  ي  وال س ما، الب ئي التلون

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
المبامال للغايا   القاانونتضرياف ال أعرب  اللعع  امضع   إلقوق اإلنسان عاأل قلق اا ملزات -20

امع او  عل  اا ملىل اارل ق اوو  ضسام   و ام متعاساب  علاى احلقاوق  ياوي، ا مر الذي للتطرف
 ااد التطاارف طاااابل اموج اا  و ناار المريااح القطااري أن م ااةاا  اإلرهااام واص ر(14)ي اال ماق اا 

ماع  ق  اد ،  ضساماً ملىل االعتقااال واالحتعااز  و ااوي ي ال ثام ماأل ا ح اان  تس  ابلود الضع ف 
لتربياار  ق  ااد ساامر الواابام ملىل اصااار   ُ سااتادمأبن م ااةاا  التطاارف  حلاارايل ا ساساا  ر وأااااوا

السااالطال زايرال   عمااذاً مااا ملىل الوااب ال اإلرهاب ااا  وامتطرااا ر ونثاام  انباامام   ملم ان اا  اواا  
 ر(24)"وقاا  " ي امعاطح القريب  مأل احلدوو الستعوام القاو  اةل   بو ن مضتقداهت  الديع  

 ية والسياسيةناحلقوق املد -ابء 
 (43)حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصه -1 

أعرب  جلع  معاهب  التضذي  واللعع  امضع   إلقوق اإلنسان عاأل قلق ماا ملزات اوعااتال  -21
 مااعاأل قلق    اللععتاانوأعرب ر(44)انتوار  ضذي  مسلويب احلري  وملسات  مضاملت   انتواراً واسضاً 

 تةادن والتقاارير الايت  (54)التضذي  وساوت امضاملا  أثعات االحتعاز نت ع ملزات الوا ال امبلغ عع ا 
 ياةاان   عادم نظاروالحا  المرياح القطاري  ر(64)التضاذي اضااال اإلاالل مأل الضقام علاى أ عأل
 الااذي ي ااعف، 2012 ضااديي القااانون اجلعااااي لضااام حاااالل  ضااذي  معااذ اعتماااو حالاا  مااأل   أياا

وأعرب  جلع  معاهب  التضذي  عأل قلق ا  ن الدستور اجلديد  ر(74)قاام  بذاهتاعر   نالتضذي   
ي الضماااو  وااا ي وا ااا  أواماااروال حيظااار ب ،حظااار التضاااذي  عااادم جاااواز  ق  ااادبو اااو   ذنرال يااا

 ر(84)التضذي  واالاتمات القسري حاالل
التضاااذي  وسااااوت  علاااى رنمانسااااتان  قباااي وأو ااا  اللععااا  امضع ااا  إلقااااوق اإلنساااان أبن  -22

عادم ملم ان ا   ربيار التضاذي    بامأل، و ماأل الضقاام علاى هاذم اجلاراا  لإلااالل اً ع حادو باامضامل  
وأو اا  جلعاا  معاهباا  التضااذي  بباامان عاادم ابااوع ا اضاااال  ر(49)حتاا  أي فاارف مااأل الظااروف

ماار  ج جاار يت التضااذي  واالاتمااات القسااري  متتُّااعالتضااذي   ي قااانون  قاااوم وحظاار   بلااغ حاادالاايت 
ملابااااع مج اااع التقاااارير امتضلقااا  مبمارسااا  التضاااذي  وساااوت امضاملااا  ماااأل  ببااامانوأو ااا   ر(50)ابلضماااو

جاناا  امااوفم  الضمااوم   للتةق ااح المااوري والمضاااال والع ياايف مااأل قبااي  ل اا  مسااتقل  ال  وجااد ا  ااا أي 
مج ع ا شاا  الاذيأل راري التةق اح مليقاف و  ل  ماسس   أو هرم   ب  اةقق  واجلعا  ام عوم ، 

 ر(51)و قدمي اجلعا  ملىل الضدال ضامل  عأل عمل   اوراً امسوت  تضذي  أوال م  ار  ام أاضاال مض   بت
وروو  قااااارير عااااأل االعتاااادات ملزات  عااااأل اسااااتمرار قلق اااااجلعاااا  معاهباااا  التضااااذي   أعرباااا و  -23

عااد  أوى ملىل وقااوع ، ممااا مااوفمي السااعونقربااي اةتعاا يأل مااأل علااى والبااغن العمسااي اجلساادي 
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حاااالل انتةااارر وأعرباا  عااأل قلق ااا ملزات عاادم وجااوو مضلومااال عااأل حاااالل اال ت ااام امبلااغ 
ر وناررل اللععا   و ا اهتا 2009و 2007ي عاامي ماوفم  عماوم   قرباي ماأل ةتَع ال عع ا 

ومااوفمي السااعون ي العاا الت  قبايلو ااع اطاا  شاامل  للت اادي للضعااف مااأل  2011عااام امقدما  
 ر(25)ي مج ع هذم احلاالل مان ملجرات حتق قال اضال و ، مرااح االحتعاز

، ي  راااايف الضامااي امضاال ابالحتعاااز التضسااميالمريااح  الااص، واااالال الماارت  امواامول  ابلتقرياار -24
 يوااااا ي ملجاااااراتً  ملىل أن سااااال  حريااااا  هااااااالت ا شااااااا ، شااااااا مخسااااا  أ الااااا ربضااااا  امتضلقااااا  إلا 

 22/2013رقاا   رأيالمريااح الضامااي )الاا اثعاا  مااأل  رات ر وقاادم  احل وماا  روهااا علااى رأياا (35) ضساام اً 
 ر(55)وأو ى المريح القطري أبن  عمذ السلطال قرارال المريح الضامي ر(45)(40/2014 رق الرأي و 

ملزات  قاااارير  تةااادن عاااأل االحتعااااز وأعربااا  اللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان عاااأل قلق اااا  -25
ن  والساععات، مباأل اا    امادانون بادعوى  اورط   ي السري واالاتمات القسري لضدو نبام ماأل امادا

االحتعااااز الساااري ر وأو ااا  اللععااا  إبراااات ممارسااا  2002ي عاااام  حماولااا  ا ت ااااال الااارا س الساااابح
، والتةق اح اماتما  قساراً أو أماانأل وجاووه  ، وال وف عأل م ام ا شااا واالاتمات القسري

  و قاااادمي اجلعااااا  ملىل الضدالاااا  ومضاااااقبت   ابلضقوباااا، الل االاتمااااات القسااااري امبلااااغ عع اااااي مج ااااع حااااا
 ر(75)وقدم  جلع  معاهب  التضذي  والمريح القطري مالحظال و و  ال مماثل  ر(65)امعاسب 
يا اال ُيساات  مماوهاا أنايف ال قاارير ملزات  عأل استمرار قلق ااجلع  معاهب  التضذي  أعرب  و  -26
ي  لااك  ا شاااا   ساابام  اام طب اا ، مباااادام مستواام ال ا ماارال العمساا   الحتعاااز تاساا

هاااالت ا شاااا  و اامان عاادم  ابإلااارا  عااألر وأو اا  التضباام  اام الضع ااف عااأل اآلرات الس اساا  
 ر(85)أي شاص ي هذم اماسسال  سبام  م طب   مليداع

 (59)اإلفالت من العقابا وسيادة القانون ذلك مسألة إقامة العدلا مبا يف -2 
، الااذي ملزات اسااتقالال القبااا  عااأل اسااتمرار قلق ااااللععاا  امضع اا  إلقااوق اإلنسااان  أعرباا  -27

وانضاادام ا مااأل الااوف مي للقبااا ، الااذيأل يض عااون  ، ض اا  القبااا  وعاا ذ  يالاارا س   قو اايف ساالط 
ملزات اوعااااتال المسااااو ي اجل ااااز عاااأل قلق اااا  أيباااً  أعربااا و  رمااد  مخاااس ساااعوال قابلااا  للتعدياااد

ط  القباا   عأل السلط   رنمانستان استقالال السل بمألللعع   و  ت ا أبن  ر ونررل االقبااي
ملساعاو عمل ا  اات اار أعباات سالك و امان  ا مأل الوف مي للقبا  مان  بطرق مع ا، التعم ذي 

وأو اا  مب ااةاا  المساااو ي  رالقبااات واإلجااراتال الت ويب اا  القباااا   ملىل ه ئااال مسااتقل  متاماااً 
وجلعاا  القبااات علااى  (62)وجلعاا  معاهباا  التضااذي  (61)المريااح القطااري قاادمو  ر(60) اااز القبااااياجل

 مالحظال و و  ال مماثل ر (63)التم    الضع ري
ا شاااا  رااري احتعاااز الضديااد مااأل  يفناا  وأعرباا  جلعاا  معاهباا  التضااذي  عااأل قلق ااا -28

 ،  ااا اموااتبيف يساام  ابحتعاااز ن قااانون الدولاا  الطاارف  ساااع  و  48نثاار مااأل  احلرياا  مساالويب 
ماارت    اااي ملىل ساات  أشااا ر، باااي لأمااام قاااال امثاااوال ي قبااا   جعاا اا ، وون اااالال اااارت  التةق ااح 

وأو ااااا  اللععااااا  امضع ااااا  إلقاااااوق اإلنساااااان أبن  ضااااادال  ر(46)إب ن ماااااأل امااااادعي الضاااااام تعاوزهاااااا 
  اون ي ملطارهاا، مباا ي ماي عارل أي موقااوف أو   رنمانساتان  واريضاهتا و اعق  اممارساال الايت

 ر(56)ساع  48ي  بون  حمتع  على أحد القبا 

، حثاااا  جلعاااا  معاهباااا  التضااااذي   رنمانسااااتان علااااى  اااامان حااااح وعااااالو  علااااى  لااااك -29
ساااع  مااأل و ااوذ  ملىل  24 اااالالاةتعاا يأل ي اصبااوع لمةااص طااج مااأل قبااي طب اا  مسااتقي 
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احل اوال علاى  اهي ومستقي، أومةام لى حنو يراعي السري  مبواال  اال اوراً وعم ان االحتعاز 
 ر(66)االقتباتا ان   ععد القباا   امساعد  

اااارل -30  2016و 2015 عاااااميي  راا ااااا امضتمااااد   ،اللععاااا  امضع اااا  إلقااااوق اإلنسااااان و ن 
 ،الباروري ي فاي الرقابا  ، يعبغاي الساما  للساععاتأبنايف  ، اد  رنمانساتان مثاار  اوعاتالبو ن 

 ر(76)وأ دقاا   وون  داي أسره مع  بتباوال امراسالل
ساااااتادام اب قاااااارير  م اااااد زات مل عاااااأل اساااااتمرار قلق ااااااجلعااااا  معاهبااااا  التضاااااذي   أعربااااا و  -31

وأو   اللعع  امضع ا  إلقاوق  ر(68)على نطاق واسع ن ول  ي اةان امعت ع  ابإلنرام  العرتااال ا
ملنما  القانون والقبا  اضل اً ا ح ام اليت حتظر االعرتااال اليت  وموفم يُعمذ اإلنسان ببمان أن

 ر(69) عت ع ابإلنرام و عص على عدم مقبول   ا ول  اليت حُي ي عل  ا ابلتضذي 

أماانأل لتقدمي الو اوى ي مستقل  نررل جلع  معاهب  التضذي   و  اهتا إبنوات  ل   و  -32
مقااادمي و ااامان محايااا   للوااا اوى، وساااوت امضاملااا  ، و  سااام  قااادمي  اااةااي التضاااذي االحتعااااز
 ر(70)اويفسوت امضامل  أو التل التضرل مأل الو اوى

ساعون وبعاات  الساعون والحظ  اللعع  امضع   إلقوق اإلنسان اجل وو امبذولا  لتعدياد -33
مباا ، استمرار وروو  قارير عأل فاروف الساعأل الالملنساان  ملزات   م أرا أعرب  عأل قلق ا، جديد 

وساوت  ،م اام الوارم و اضوب  احل اوال علاى، والظاروف  ام ال اة   ي  لك االنتظاظ الوديد
ر وأعرباا  عااأل ويااج و رنمانباشااي - ساعَل أوااااوانق ااوى ي التغذيا  والتضاارل لاادرجال حاارار  

عاادم و  سااععات،قلق ااا ملزات عاادم ا ااي السااععات الااذيأل يضااانون مااأل ماارل السااي عااأل  اامه  مااأل ال
 قاااارير معاهبااا  التضاااذي  عاااأل قلق اااا ملزات  وأعربااا  جلعااا  ر(71)ذااا الامااا  ل اااة   ام اااوام الرعايااا  ا

 ر(27)ويج -أوااوان ي سعأل السااد  الظروف رمبا  واوا بسب  أن الضديد مأل السععات مماوها 
ع ال السععات عأل الضاا  اصاارجي، وأعرب  اللعع  امضع   إلقوق اإلنسان عأل قلق ا ملزات  -34

ويج هاو مار  واحاد  اقان  -الوق  الذي يُقبى اار  ال ن ان  ي سعأل أوااوان ح ث ي ع  أن 
وأعربااا  جلعااا  معاهبااا  التضاااذي  عاااأل قلق اااا ملزات اساااتادام  ر(37)ي ا سااابوع وماااد  سااابع وقاااااح

 ر(47)انتةارحاالل ل ة  الضقل   و اب مت ل ، مما أوى ملىل مواني س االنمراوياحلب
  رنمانساتان،أبن  قاوم  2011عاام امقدما  ي ل جلع  معاهب  التضاذي   و ا اهتا نرر و  -35

ي نتظااظ اال  و قلا ص امتةاد ،ا ما   قواعادماع متوااقا  االحتعااز  أو ااع جبضاي، ي مجل  أمور
السااااععات وا ااااي  ، ااااوام الظااااروف اماوياااا  وال ااااة   امالاماااا  للمةتعاااا يأل، و اااامان السااااعون

  ر(57)أولئك الذيأل يضانون مأل السيامتمتض  ب ة  ج د  عأل 
وأو ااا  اللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان أبن  قاااوم  رنمانساااتان، علاااى ساااب ي ا ولويااا ،  -36

وهت ئااا  الظاااروف  ملشاااضار مسااابح،إبنواااات نظاااام للر اااد امعاااتظ  وامساااتقي  ماااانأل االحتعااااز وون 
ع  اللععاا  الدول اا  ماا ج ووهااا  ض ياا و  ،سااتقل ممعظمااال  قباايالالزماا  لت ساام الر ااد المضاااال مااأل 

 ر(76)لل ل   ا محر ملم ان   جمدي  للو وال ملىل أمانأل االحتعاز

 (77)السياسيةاحلياة احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و  -3 
 قاانون ا  ا، مبا الالتوريض عأل استمرار قلق ا  ناللعع  امضع   إلقوق اإلنسان  أعرب  -37
، مثي الديأل وامضتقدارل ق وو ال مربر ذا على حري   وا ي  ،حلري  الديع  اب امتضلح 2016عام 
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، والق ااوو اممرو اا  علااى التضلاا   الااديل التسااع ي راق اايالتسااع ي اإلل امااي للمعظمااال الديع اا  وع
أل راض  ساع ي ما  م د بيف التقارير م ملزات اعأل قلق   ر وأعربواستماو ا وب ال الديع   و وزيض ا

طواااااف الديع ااا ، وامااادا ال وم ااااور  ا وب اااال الديع ااا  والتاوياااف، واعتقااااال أااااراو الطواااااف ال
ملزات التقاااارير الااايت  تةااادن عاااأل هااادم ، و سااا ما الربو ساااتان  وشااا وو ي اااوم الديع ااا  وساااعع  ، ال

 ر(87)مساجد ونعااس ي عوح أابو
ملزات اسااااتمرار عاااادم االعاااارتاف إلااااح االسااااتع اف  عااااأل اسااااتمرار قلق ااااااللععاااا   وأعرباااا  -38
و  رار حمانم  وسعأل ش وو ي اوم الاذيأل يراباون أوات ، ل ام  اصدم  الضس ري  اإل مأل يم البم

 ر(97)اصدم  الضس ري  اإلل ام  
ملزات القوان  واممارسال اليت  ق د حريا  الارأي والتضبام،  وأعرب  اللعع  عأل استمرار قلق ا -39

الق اوو  ام اماربر  اممرو ا  علاى العماا  ملىل و ملعاالم مساتقل  حق ق ا   نلاك عادم وجاوو وسااامبا ي  
و ناار المريااح القطااري أن الرقاباا  الذا  اا   ر(80)اإلنرتناا ، والق ااوو  اام امتعاسااب  علااى حمتااوى اإلنرتناا 

ر وأاااو أبن  اا ضباضان للتق  اداإلعالم اةل ا  وأن اساتماو ال اةف ا جعب ا  وب ض ني وساا شااض 
  ج ا   اصا ا  اللتقاا  القعاوال عارب الساوا ي قاد ق ادلاالسلطال لتم  ك  نمذهتااحلمالل اليت 

وأو اا  اللععااا   ر(81)امضلومااال مااأل القعاااوال التلم يون اا  واإل اع اا  ا جعب اا  احل ااوال علااى ملم ان اا 
ا ي  لااك هت ئاا  امضع اا  إلقااوق اإلنسااان أبن  باامأل  رنمانسااتان  طااوير وساااان ملعااالم مسااتقل ، مباا

 ر(82)ب ئ  موا    إلنواا ا و وغ ل ا مبع ى عأل أي  ثم أو  داي ال ل وم ليف
والحظاا  معظماا  ا ماا  امتةااد  للرتب اا  والضلاا  والثقاااا  )ال ونساا و( أن التواا م ال ياا اال  -40

ابلسعأل مد    ي ملىل عام ر وشعض   موفف عموميجر   ملهان   ويُضاق  علىر يُضترب جر  
 ر(38)ي القانون امدن  لك  رمي التو م وملورا  مللغاتال ونس و  رنمانستان على 

راااض ي اةل اا   وفم للماا الساالط  التقديرياا  الواسااض  اممعوحاا المريااح القطااري  والحاا  -41
وأعربااا   ر(48)مقاارت علااى أساااة عاادم مالتماا  ام ااان ا ، مبااا ي  لااكالتعمضااال  عظاا  طلبااال 

بسااب  اصااوف مااأل االنتقااام مااأل اللععاا  امضع اا  إلقااوق اإلنسااان عااأل قلق ااا  ن التعمضااال تور  
ملزات التقارير اليت حتدث  عأل  ضبئ  مجاع   للس ان ر وأعرب  عأل قلق ا  رات خمالم   التضبم عأل أي

 ر(58)قسراً ني يوارنوا ي أنوط  مجاهمي  نظمت ا السلطال
وأعربااا  اللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان عاااأل قلق اااا ملزات الق اااوو اممرو ااا  علاااى حريااا    اااويأل  -42

علاى  لسالطالاماولا  لواساض  الر اد ال االح ال و اجلمض ال، مثي التسع ي اإلجباري للعمض ال، 
، وا ساس القانون اا  المبما ا  الاايت   ا  حل  ااا أبمار مااأل اة ما ر وأعرباا  عاأل قلق ااا هاذم اجلمض ااال

 ر(86)ات الضدو اةدوو للمعظمال  م احل وم   امسعل  اليت  وتغي بقبااي حقوق اإلنسانملز 
امباااايقال، والتاوياااف، والتضاااذي ،   وا اااي ملزات عاااأل اساااتمرار قلق اااااللععااا   أعربااا و  -43

واالعتقااااالل واالحتعاااازال واإلواتل التضسااام   بااات    الباعاااُث عل  اااا س اساااي حسااابما أاااااول 
نااااا ووال لالنتقاااااام ماااااأل ال اااااةم  ، والعاشاااااط  ي جمااااااال حقاااااوق اإلنساااااان، التقاااااارير، و لاااااك  

وامضار ا ، وأااراو اجلماعاال الديع ا  وا قل اال اإلثع اا ، وأعباات امعظماال  ام احل وم ا  الااذيأل 
لبامان  الالزما  اإلراو  الس اسا   عادم وجاوووالحا  المرياح القطاري  ر(78)يتضاملون مع ا جان 

 ر(88)ب ئ  موا    لضمي معظمال ا تمع امدن امستقل 
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وحث  جلع  حقوق الطماي  رنمانساتان علاى ملزالا  الق اوو اممرو ا  علاى عماي معظماال  -44
أو اا  جلعاا  معاهباا  التضااذي  بباامان مت ااأل اماادااض  عااأل حقااوق  ر(89)ا تمااع اماادن امسااتقل 

عاااأل امااادااض  عاااأل حقاااوق واإلاااارا   أنواااطت   إلريااا ؛اإلنساااان وال اااةم   ماااأل الق اااام بضمل ااا  و 
مج اااع والتةق اااح ي  عمل ااا ؛بساااب  انتقامااااً ماااع   جااارى حبسااا   اإلنساااان وال اااةم   الاااذيأل 

الايت يتضارل ضاملا  امامبايق  واالعتقاال التضسمي والتضاذي  وساوت امتضلق  مبمارسال وعاتال اال
 ر(90)نو ن عأل حقوق اإلنسان وال ةم و امدااضذا 
الق اااوو اممرطااا  اممرو ااا  علاااى  عاااأل قلق اااا ملزاتاللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان  وأعربااا  -45

ملنواااات ا حااا ام الس اسااا  ر وأو ااا  ببااامان حساااأل سااام عماااي ا حااا ام الس اسااا   بض اااداً عاااأل 
 مساام أياا  ق ااوو  ماارل علااى ملنوااات حاا م س اسااي  مساااماً  و اامانالتااداالل  اام البااروري ، 

 ر(91)ال ارم مبباو  اموروع   والبرور  والتعاس التق د نمال  و  ،  قاً 
وهاو ، (propiska)اللعع  اإلعرام عأل قلق ا ملزات نظام  سع ي اإلقام  اإلل امي  نررلو  -46

 ر(29)شر  أساسي لإلقام  والضمي واقتعات الضقارال واحل وال على اصدمال ال ة  
رو ا  علاى حريا  التعقاي، مباا ي  لاك وأعرب  اللعع  عأل قلق ا ملزات الق وو التضسام   امم -47

قاانون اذعار ، واالساتادام ام عاوم  ي ملطاارا سبام المبما   للغايا  لتق  اد السامر ملىل اصاار  
ااااماً وب ااااور   اااام ر  اااا  علااااى أاااااراو مااااأل ب ااااع    ااااةم ون وتشااااطون وزعمااااات  حلظاااار الساااامر  ضس 

حااد للعظااام  اام  بو ااع وأو اا  ر(39)ومساااولون ح وم ااون سااابقون لاادي    رات مضار اا  ويع ااون
وممارسااهتا لبامان  ربيار أيا  ق اوو  قوان ع اا  رنمانساتانوأن  راجاع الر ي والتضسمي حلظر السمر، 

 ر(49)( مأل الض د3)12على السمر ي ملطار اماو  
ماا  م اد بايف التقاارير ماأل  طب اح حظار ، أعربا  اللععا  عاأل قلق اا ملزات وعالو  على  لاك -48

 شااا ، واعتقااال ا ل م الس ان ابلضوو  ملىل معازذ  قبي الساع  الضاشر  مساتً  وال  م ر ي ي
 ر(59) م اممتثل 

ي ح احلااامج اااع الساااععات امااادان    اااراض ماااع التواااريضال الااايت بتعقااا   وأو ااا  اللععااا   -49
 ر(69)الت وي 

  (97)حظر مجيع أشكال الرق -4 
انتوااار  مااا أااااول باايف التقااارير مااأل قلق ااا ملزاتأعرباا  اللععاا  امضع اا  إلقااوق اإلنسااان عااأل  -50

سااار  اماا ارع  والطلباا  وعماااال القطاااع  الضااام واصااا  اااالال موساا  جاال القطااأل حتاا  طاالاا  
جال ا طمااال ي  شارا   إبوأعرب  جلع  حقوق الطمي عأل قلق ا ملزات التقاارير امتضلقا ر(89)الضقوب 
 ر(99)القطأل حما  ي

القطاااأل، بطااارق مع اااا  قطااااع لساااار  يا إبرااااتأو ااا  اللععااا  امضع ااا  إلقاااوق اإلنساااان و  -51
جلعاا  اصااربات امضع اا  بتطب ااح اال ماق ااال وحثاا   ر(100)اإلنمااا  التااام لإلطااار القااانون حلظاار السااار 

امساعد  التقع   مأل معظم  الضماي  التماةاحل وم  على والتو  ال التابض  معظم  الضمي الدول   
 ر(110)الدول  حت  رعاي القطأل  ل حما  يلح جبا ما يتض السار لدول   بغ   القبات على ا
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 احلق يف اخلصوصية -5 
 اعظ   أن أبماور مع اا  امان رنمانستان  قومأو   اللعع  امضع   إلقوق اإلنسان أبن   -52

مج ع أناواع أنواط  امراقبا  والتاداي ي اص و ا  ،  التوريضال امعاسب  اليت  توااح نل اً مع الض د
أن فباااع امراقبااا  لرتاااا ص قباااااي و مباااا ي  لاااك امراقبااا  علاااى اإلنرتنااا    ااارال أماااأل الدولااا ، 

 ر(102)وآلل ال ملشراف اضال  ومستقل 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (103)الئق ياحلق يف مستوى معيش -1 

 ن احل اوال علاى ام اام ال ااحل  للوارم  عأل اساتمرار قلق ااجلع  حقوق الطمي  أعرب  -53
والظااروف ال ااة   امالاماا  ال  اا اال متثااي مواا ل  اطاام ، وال ساا ما ي امعاااطح الريم اا ر وأو اا  
بتوام مراااح ال ارف ال اةي امالاما  واحل اوال علاى م اام الوارم ام مونا  ي مج اع أحناات البلاد، 

 ر(104)عاطح الريم  وال س ما ي ام
ملزات التقاارير الايت حتادث  عاأل عمل اال وأعرب  اللعع  امضع   إلقوق اإلنسان عأل قلق ا  -54

هدم للمعازال وملاالت قسري بو ي مجاعي ي ملطار مواريع البعات والتطوير ي عوح أابو وحوذا 
أا اااد أبن و  ر2017عاااام ووور  ا لضاااام اآلسااا وي  لل ااااالل امغلقااا  والمعاااون القتال ااا  القاومااا  ي 

جااارل وون ملاطااار مسااابح بوقاا  نااااف، ووون ملم ان ااا  اإلااااالت امااذنور  عمل ااال الضديااد ماااأل 
وُزعاا  أن الساا ان الااذيأل  راالعاارتال عل  ااا قااانوتً، ووون  ااوام ساا أل بااديي أو  ضااويض معاساا 

ا ا  أو ا  اللععا  بتاوام  اماتل ناو عار وا اإلاالت القسري واج اوا امباايقال والتاويافر 
 ر(105)َ قي مأل عمل ال اإلاالت القسري وهدم امعازال

  (106)احلق يف الصحة -2 
وأعرباا  جلعاا   ر(710)ال ااة  الضاماا  اخنمااال حعاا  اإلنماااق علااىالحاا  المريااح القطااري  -55

طباااات ا سااار  واممر اااال حقاااوق الطماااي عاااأل قلق اااا ملزات التقاااارير الااايت  م اااد بضااادم نمايااا  عااادو أ
  ااارالوعاادم  ااواار ا ووياا  واحلاجا  اماساا  ملىل حتساا  م، ي امعاااطح الريم ا والقاابالل، ال ساا ما 

 ر(810)اموفم  الطب  
ابفاااا   ااادابم مل ااااا    ىر مااااع مضااادال وا اااال ا طمااااالر وأو اااابالمرياااح القطاااري وأاااااو  -56

ال امااااي للااااادمال  احل ااااومي التموياااي و اااامانومع ع ااا  للةااااد مااااأل وا اااال الر ااااع وا طماااااال 
 ر(910)ال ة   ا ساس   امتضلق  اب موم  والطمول 

 اامان التوااا ص والضااال  ي مرحلاا  مب اار   الطمااي أبمااور مع اااأو اا  جلعاا  حقااوق و  -57
عاع انتقااال ااموة م، و لألم ال ام اابل بمموة نقاص امعاعا  البواري /اإليدز و طمااذأل الر اع

حتسا  سابي ح اوال احلواماي ام ااابل علاى الضاال  و  ،الطماينقص امعاع  البوري  ماأل ا م ملىل 
 ر(110)والتغط   ا ما ضص الضال  امباو للمموسال الض وس  والوقاي  مع ا

بواا ن احلااح ي  توع اا ال ايلامضلومااال ومسااتو  احل ااوال علااى ااار  و ناار المريااح القطااري أن -58
نماااو  وراساا   ال ااة  اإلباب اا    مساااايوأورجاا  باا  امااراهق ر ال  اا اال معامباا  ال ااة  اإلباب اا  

ي جمااااال ال اااة   امالاااا  ل اااي ائااا  عمريااا  لتثق ااافاب الوطع ااا  امتضلقااا  ضاااايماماحل ومااا   قااارلر وأملل ام ااا 
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بساااب   التثق اااف ي جمااااال ال اااة  اجلعسااا   واإلباب ااا  للرقابااا  ضباااع، ر وماااع  لاااكاجلعسااا   واإلباب ااا 
 ر(111)ي جماال ال ة  اإلباب   ونقص  دري  امضلم  تثق فالسااد  عأل الامقاوم  الثقاا   واآلرات 

 (112)احلق يف التعليم -3 

 ماول نبام   سع ي، مع قبي االبتدااي اخنمال مضدالل التضل  الح  المريح القطري  -59
 ملاتحاا  احل ااوال علااى التضلاا   قبااي االبتااداايبباامان  ىوأو اا ر(311)امعاااطح الريم اا  واحلبااري  باا 

  ر(411)جلم ع ا طماال
 ايلوالحظاا  جلعااا  حقاااوق الطمااي أن  رنمانساااتان نماااذل مل ااالحال لتةسااا  مساااتو  -60

ساااع ر  12تضلااا   اإلل اماااي ملىل ال وزايو  اااارت ، مباااا ي  لاااك زايو  امر باااال ي قطااااع التضلااا   التضلااا  
 ر(511)امضلم  مرن أبن  ض ز  رنمانستان   وأو 
، مباا ي  لااك ا  حقاوق اإلنسااان ا  اار امعاااهج الدراسا   وملو ساتضرالأو ا  اللععا  ابو  -61

   ر(611)حقوق الطمي

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (117)املرأة -1 

نقص متث ي امرأ  ي   وا يملزات  عأل استمرار قلق االلعع  امضع   إلقوق اإلنسان  أعرب  -62
العمط ا  عاأل وور  قوالا انتواار ال ملزات اعع القارار، و القطاع  الضام واصا ، ال سا ما ي مواقاع 

هتا، مبااا ي  لااك ي قااانون الضمااي، الااذي يق ااد اات ااار العسااات لضمل ااأل بعااات علااى ااماارأ  ومساااول 
 ر(811)اارتا ال منط  

والحظ  جلعا  اصاربات التابضا  معظما  الضماي الدول ا  أن المعاو  ي ا جاور با  اجلعسا   -63
ملىل طوال  أيباً   ض ى ، بيفروف الضمي، وال س ما ميالق وو اممرو   على الض ملىل اقن ال  ض ى

"وفاااف  قت ار علاى ملىل   قل ادايً  و قسا   الوفاااف تضل ماي،والتة ا ي المد  امساار الاوف مي، 
طلب  اللعع  أن  ضاجل احل وم  ا سبام ال امعا  ورات و الذنور"ر على  ووفااف  قت ر "اإلتن
  ال امت وأوجايف التعما ن اجلعساان، اجلعساان، مثاي التم  ا   ا جور ب  اجلعسا   القاام  يالمعو 

ملم ان ااا  ، و ض يااا  التم  ااا  ا اقاااي والضماااووي ي الوف مااا ، أو وقااادراهتا أابااال اهتابتطلضاااال امااارأ  و 
 ر(911)أوسع مأل ار  الضمي على مج ع امستوايل طاام امرأ  ملىل  و وال

التضاااذي  ابلتعم اااذ المضااااال صطااا  الضماااي الوطع ااا  للمسااااوا  بااا  أو ااا  جلعااا  معاهبااا  و  -64
 ر(201)2020-2015اجلعس  للمرت  

لا س جر ا   عا ين الضعاف ام ا ملزات انتواار الضعاف  اد امارأ  و وأعرب  اللعع  عاأل قلق ا -65
والحظاا  اللععاا  امضع اا  ابلقبااات علااى التم  اا   ااد امااارأ  أن  ر(112)معم اال  ي القااانون اجلعااااي
اطاا  عمااي  ونااذلك، ماارأ مج ااع أشاا اال الضعااف  ااد ا  يتعاااوالشااامالً   رنمانسااتان    ضتمااد قااانوتً 

 ر(212)وطع   ي هذا ا اال
ب ااتل المجاع  بطرق مع ااوأو   اللعع  امضع   إلقوق اإلنسان بتض ي  التدابم الوقاا  ،  -66
ومل نااات الااوعي إلقااوق اماارأ  وابآل ر الساالب   للضعااف امساالن الضعااف امعاا ي، ووراساا  أساابابيف،  عااأل

وأو اا  جلعاا   ر(123)علااى اماارأ  وب وناايف اضاااًل  اام مقبااوال، و وااع ع اإلبااال  عااأل هااذم احلاااالل
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الضعاااف امعااا ي، مباااا ي  لاااك الضعاااف  ملورا أبماااور مع اااا  رنمانساااتان  قاااوم معاهبااا  التضاااذي  أبن 
، حماادو  ي قانورااا اجلعااااي، مااع حتديااد الضقااوابل امعاسااب  نعااراا اجلعسااي واال ت ااام ال وجااي،  

 سع ي الورط  جلم ع االوعاتال  و مان، ي وطع   للةد مأل الضعف  د امرأ اط  عم وو ع
 ر(124)اضاال على حنووالتةق ح ا  ا  امتضلق  ابلضعف  د امرأ 

 (125)الطفل -2 

الاااوالوال ان  ساااع ي أو ااا  ممو ااا   ا مااا  امتةاااد  الساااام   لوااااون الالجئااا  ببااام -67
 ر(612)بغض العظر عأل الو ع القانون لوالدي  ، وون مت    و جلم ع ا طماال

 ن ب ااع ا طماااال واسااتغالذ  ي البغااات وامااواو  أساام ا وأعرباا  جلعاا  حقااوق الطمااي عااأل -68
ي القاانونر وأعربا  عاأل قلق اا اإلابح    م مومول  ابلتضريف واحلظر علاى حناو وا ا  وحمادو 

حيظار  والالعةاو ال ااي ب اع ا طمااال   ارال الضماي اجلاربي  ن القانون اجلعااي ال يومي علاى 
الربو وناااوال االات ااااري املةاااح اب ماق ااا  حقاااوق ع مااا شااا اً امت ح ااااز  ماااواو ملابح ااا  لألطمااااال اااراح  

 ر(712)الطمي بو ن ب ع ا طماال واستغالال ا طماال ي البغات وي امواو اإلابح  
التاااادابم الوقاا اااا  اةاااادو  اذاااادف م ااةاااا  اسااااتغالال وأعرباااا  اللععاااا  عااااأل قلق ااااا  ن  -69

اإلابح ا ، والتادابم الرام ا  ملىل حتدياد ا طماال مبا يومي ملشران   ي الضمي اجلربي والبغاات واماواو 
 ر(812)ومضاجل  ا سبام اجلذري  للعراا  ووقوع ا، ال   اال حمدوو 

بوجااوو حظاار قااانون علااى الضقوباا  البدن اا  لألطماااال، ل ع ااا  وااضر  حتاا ن اللععاا  علماااً و  -70
 ر(912)االابلقلح  ن الضقوب  البدن   ال   اال متارة ي امع ال نو ي مأل أش اال  وي  ا طم

 ااارحي  لتعع اااد ا طمااااال ال احلظااار والتعااارمي الي التواااريض ساااأل  يُ وأو ااا  اللععااا  أبن  -71
  ع اد ا طماااال أن يُضاار ف، و واسااتادام   ي ا عمااال القتال ا  ساع  18الاذيأل  قاي أعماااره  عاأل 
 ر(130)وأن يضاق  عل يف ر   حرمأبنيف جسع   15الذيأل  قي أعماره  عأل 

و ع و عم ذ اسارتا  ع   شاامل  لتاوام الرعايا  ي  رنمانستان  بيأبن متوأو   اللعع   -72
اار  اماسسال، ومللغات ممارس  اإليداع اماق  لألطماال ي ماسسال ا طماال، و  سم الرعايا  

 ر(131)البقات مع أسره    ع  لألطماال الذيأل ال  حبان ا سري  لألطماال، وملنوات نظام 
اللعع  اإلعرام عأل قلق ا ملزات عدم وجوو نظاام مرنا ي لتساع ي حااالل التبال، وعادم  نررلو  -73

وجااوو أطماااال ي ماسسااال الدولاا  مااع ولوجااوو  ل اا   تاا   ح ااوال الوالااديأل ابلتباال علااى االستوااارال، 
 ر(132)أو مليداع   ي ماسسال الرعاي  البديل ، بسب  اإلعاق    حمدووي  المر  امتاح  لتبع 

يتبامأل العطااق وال  ورب  اللععا  عاأل قلق اا  ن مل اال  نظاام قباات ا حادان حمادو وأع -74
مج ع ععا ر قبات ا حادانر وحثا   رنمانساتان علاى ملنواات مراااح وملجاراتال متا  ا  ةاان  

و ااامان  اااوام  ي قباااااي ا طمااااال،ماااوارو ال اا ااا ، و ض ااا  قباااا  متا  ااا  ابا حااادان وماااد ها 
 رنمانساتان أيبااً حثا  و ل مات  واالستقالل   لألطماال امااالم  للقاانونر مساعد  قانون    تس  اب

اللعاااوت ملىل االحتعااااز ملال نماااال  أاااام  عااادم و ااامانبديلااا  لالحتعااااز، التااادابم ال واااع ععلاااى  
و ق ااار ماااد  زمع ااا  مم عااا ، واساااتضرال هاااذا اإلجااارات علاااى أسااااة معاااتظ  بغااارل ساااةبيفر وحثااا  

 عاا   ا  ااا   ااأل ي احلاااالل الاايت ال  بااارز ا طماااال مااع ال رنمانسااتان علااى  اامان عاادم احتعااا
 ر (133)فروف االحتعاز للمضايم الدول   و مان امتثاال ،االحتعاز
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ا طماال  ضبئ  احل وم  عدم  بمألوطلب  جلع  اصربات التابض  معظم  الضمي الدول   أن   -75
أثعاات سااعال ، ساوات امماثلا  ي امعاسابال والطالم قساراً للمواارن  ي امعاسابال االحتمال ا  أو

 ر(413)الدراس  أو اارج ا

 (135)األشخاص ذوو اإل اقة -3 

أعرباا  اللععاا  امضع ااا  إلقااوق ا شااااا   وي اإلعاقاا  عااأل قلق اااا  ن مم ااوم اإلعاقااا   -76
اً ن  رنمانسااتان  تبااع رعاا يتمااح ب ااور  ناملاا  مااع اال ماق اا ، و  ال الي التوااريضع ااو  عل اايف ام

بطاارق مااع اال ماق اا ،   واام ااا رنمانسااتان  وااريضاهتا و  راجااعطب اااً لتةديااد اإلعاقاا ر وأو اا  أبن  
 ر(136)اعتماو منو   اجتماعي لإلعاق  يقوم على أساة حقوق اإلنسانمع ا 
ال  تبمأل  ضريماً للتم    علاى أسااة اإلعاقا   الوأعرب  اللعع  عأل قلق ا  ن التوريض -77

أشاا اال التم  اا  امتضاادو  وامتداالاا  ر وأعرباا  عااأل قلق ااا ملزات يضاااجل  ااراح  مج ااع أشاا اال التم  اا 
، أعرباا  اللععاا  عااأل وابإل اااا  ملىل  لااك ر(713)العسااات والمت ااال  وال اإلعاقاا الاايت  تضاارل ذااا 

رام ااااا  ملىل القباااااات علاااااى القوالااااا  العمط ااااا  السااااالب   قلق اااااا ملزات الاااااعقص ي الاااااربامج وامبااااااورال ال
 ر(813)ا شاا   وي اإلعاق  ي ا تمع  ام الوالتة   
الونالاااا  ي افااااا   وأعرباااا  اللععاااا  عااااأل قلق ااااا مااااأل اسااااتمرار  رنمانسااااتان ي اسااااتادام -78

 ر(913)القرارال عو اً عأل قطع اطوال مل اا   حنو وع  القدر  على افا  القرار
ياداع ا شااا  امتضلقا  إبوامار ا وأعرب  اللعع  أيباً عاأل قلق اا ملزات  قاارير  م اد أبن  -79

ر ايواا لور يتالاا  " ام عوماا ر و  وي اإلعاقاا  ي مرااااح الطاا  العمسااي  سااتعد بوجاايف عااام ملىل "اصطاا
على أساة اإلعاق  و"اصطاور " اةتملا   حري  ا شاا لغات القوان  اليت     سل  إبوأو   

وأو اا   ر(140) وي اإلعاقاا  علااى أساااة اإلعاقاا ألشاااا  دف حظاار االحتعاااز القسااري لباا
جلعااا  معاهبااا  التضاااذي  ببااامان حاااح اماااريض ي أن يساااتمع ملل ااايف شا ااا اً القا اااي الاااذي أمااار 
إبيداعااايف امستوااامى والتمااااة اة مااا  واامااااً لااارأي طب ااا  نمساااان  ااام اتباااع ماسسااا  ا مااارال 

 ر(141)ريضالعمس   اليت يُقبي ا  ا ام
عاااادم نماياااا  وأعرباااا  اللععاااا  امضع اااا  إلقااااوق ا شاااااا   وي اإلعاقاااا  عااااأل قلق ااااا ملزات  -80

التاادابم امتاااذ  معااع الضعااف  ااد ا شاااا   وي اإلعاقاا  ي مج ااع ا وسااا ، ومحاياا  البااةااي، 
 ر(214)وال س ما العسات وا طماال  وو اإلعاق 

ا شااااا   وي اإلعاقااا  نمرشاااة  ي وأعربااا  اللععااا  عاااأل قلق اااا ملزات عااادم مواااارن   -81
 ر(314)حرمان ا شاا  الذيأل ضبضون للو اي  مأل حح الت وي االنتااابل و 

أو اا  اللععاا  أبن  قااوم  رنمانسااتان بت ساام ملم ان اا  و ااوال ا شاااا   وي اإلعاقاا  و  -82
 ر(144)ووون مت    ملىل نظام الضدال  على اإلطالق وون عوااح

أجااي  ااوام الرعاياا   أهااداف قابلاا  للق اااة مااأل  قااوم علااىا  ع   و عم ااذ اساارت  و ااعوأو اا  ب -83
 ر(145) ض ي  اصدمال ا تمض   ووع  الض ش امستقي غ  ب  وي اإلعاق  اار  اماسسال لألشاا 

نظااام احل ااص مواارن  ا شاااا   وي اإلعاقاا  ي  حيس األ وأو ا  اللععاا  بباامان أن -84
 اام  اااحل  " ن شاااا الضمااي والقبااات علااى ممارساا    ااع ف بضااض ا شاااا   وي اإلعاقاا   

 ر(146)" استعاواً ملىل  ق    طجللضمي
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و ض ي  و ع  ، اا  الوارو اموأو   بو ع اط  شامل  إلم ان   الو وال مع ف  ص  -85
 ،والعقااي ،صاادمال الضاماا ، ووساااان اإلعااالم والتوا ااي االجتماااعي  اام   عااام جلم ااع امبااان وا

 ر(147)واصدمال امتاح  لضام  اجلم ور
اساااتةقاقال ح ااوال ا طمااااال علااى  وحثاا  اللععااا   رنمانسااتان علاااى  اامان اساااتمرار -86

الضع  حىت سأل الثامع  عور  و قدمي الدع  ال ااي للماراهق   وي اإلعاقا  مسااعدهت  علاى بادت 
 ر(148)مستقل  ععدما يبلغون سأل الرشد ح ا 
مج ااع التوااريضال القااماا  الاايت متعااع ا شاااا   وي  مبراجضاا  أو مللغاااتوأو اا  اللععاا   -87

 ر(914)اإلعاق  مأل ال وا  أو  بل ا طماال على أساة اإلعاق 
ا شااااا   وي  أن  ارساااا علاااىملراااات احلماااي والتضقااا     اااأل   نوأعربااا  عاااأل قلق اااا  -88

 ر(501)امضل للواصستعم  امر  و احلوااق  ام، وون نبرور  طب  اإلعاق   
وأو ى المريح القطري بو ع س اس  شامل  بو ن التضل   اجلامع مع الرتن   على ملوما   -89

وقدم  جلع  حقوق الطمي واللععا  امضع ا  إلقاوق  ر(115)ا طماال  وي اإلعاق  ي التضل   الضاوي
 ر(215)ا شاا   وي اإلعاق   و  ال مماثل 

 (315)األقليات -4 
طماااال امعتماا  ملىل أعرباا  جلعاا  حقااوق الطمااي عااأل قلق ااا ملزات عاادم نماياا  الماار  امتاحاا  لأل -90

والحظااا   ر(415)  لغاهتااااأطمااااال ا قل اااال ال ازااساااتان   وا وزب  ااا  لدراسااا، وال سااا ما أقل اااال قوم ااا 
قااوق اإلنسااان امتضلقاا  إليااح القطااري أن اطاا  الضمااي الوطع اا  جلعاا  القبااات علااى التم  اا  الضع ااري والمر 

ر وأو اا  جلعاا   اال  ا  ضلاا  لغاات   علااى أطماااال ا قل ااال اإلثع اا   ساااعد  فااروف موا  اا  تااواى هت ئاا  
 الدراسا  ملنواات امادارة و اوام ال تا  ، بطارق مع اا القبات على التم  ا  الضع اري بتعم اذ  لاك اصطا 

ماع  الثقاااال اصا ا  مباتلاف ائاال السا ان  ببامان  بلغال ا قل الر وعالو  على  لك، أو 
 ر(155)واللغال اليت  تةدن با هذم المئال ام ان  امعاسب 

مباا ي  لااك حق ااا ي حرياا  الم اار والوجاادان  ،أو ا  اللععاا  إلماياا  حقااوق ا قل ااالو  -91
وأو ى المريح القطري بتض ي  ملوماا  ا قل اال ي ا تماع ماأل ااالال  ر(156)ديأل، وون أي مت   وال

 ر(157)الوفااف الضام  وملم ان   شغيالتضل   واموارن  ي احل ا  الضام  

 الالجيون وملتمسو اللجوء و  املهاجرون -5 
 رنمانسااااتان أو اااا  ممو اااا   ا ماااا  امتةااااد  السااااام   لواااااون الالجئاااا  أبن  باااامأل  -92

 االسااتماو  مااألمت اا  ا شاااا  اةتاااج  ملىل محاياا  وول اا  مااأل و  ملىل أرا اا  اداوال الااملم ان اا  
بو اااااع  شاااااون الالجئاااا  وأو اااا  جلعاااا  معاهبااااا  التضااااذي  وممو اااا   ر(158)ملجااااراتال اللعااااوت

 ر(159)ملجاااراتال عاولااا  واضالااا  للعاااوت واإلحالااا    اااأل االساااتماو  مع اااا ي مج اااع امضاااابر احلدوويااا 
، ي اممارسا  الضمل ا ببامان  عم اذ ملجاراتال اإلحالا  واللعاوت ممو    شاون الالجئ  وأو   

جاارات واإل ن للععاا  الدول اا  لل اال   ا محاار ووناااالل ا ماا  امتةااد  و ل ااال حقااوق اإلنسااان إب
 ر(160)للمعاطح احلدووي  وأمانأل االحتعاز ر دزايرال 
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ا مااا  امتةاااد  الساااام   لوااااون الالجئااا   ممو ااا  و وأو ااا  جلعااا  معاهبااا  التضاااذي   -93
 ،امواااور  والتمث اااي القاااانون   امساااتقل  امااااهل  ماااأل ، جمااااتً،اللعاااوت اساااتماو  ملتمسااايببااامان 

شااااون  أو ااا  ممو ااا  و  ر(161)واالعااارتاف علاااى العةاااو الواجااا  ابحت اجااااهت  ي جمااااال احلمايااا 
 ر(162)الضمل   ي اممارس رو الالجئ  ظر التق د إلببمان  الالجئ 

  دميو اجلنسية -6 
والمريااااااح القطااااااري أن  ممو اااااا   ا ماااااا  امتةااااااد  السااااااام   لواااااااون الالجئاااااا الحظاااااا   -94

ساا   ي السااعوال اما اا  ر ومااع مااأل ا شاااا  عااد ي اجلع ضدياادمعةاا  اجلعساا   لل  رنمانسااتان
  اام ب ااتل  فاي ي  ام مضاروف نتواار فااهر  انضادام اجلعسا  ال احلق قي دىال ي اال ام،  لك

الاايت اجلعساا    احل ااوال علااى أن طلبااال ممو اا   شاااون الالجئاا و ناارل  ر(316)موثوقاا  وشااامل 
ابنتظاار أن   ادر ا  اا  ال   اال، معذ عد  سعوال، مأل ا شاا  عد ي اجلعس   قدم ا الضديد
 ر(416)قرارال راا  

لتةديااد انضااادام  ملجاااراتال    بااعأن  رنمانساااتان  ممو اا   شااااون الالجئاا والحظاا   -95
 و عضاااون ماااألا شاااا  عاااد و اجلعسااا    اام امضااارتف بااا  لسااوت امضاملااا   وقاااد يتضااارلاجلعساا  ر 

قااااانون امواطعاااا  احل ااااوال علااااى اصاااادمال ا ساساااا  ر والحظاااا  أن  ضريااااف عااااد ي اجلعساااا   ي 
 ر ا  هاذاا شااا  عاد ي اجلعسا   ح اث و اع يتماشى مع اال ماق   امتضلق  ب ال 2013 لضام

ال  ل اون أولا  أو و ااح ال لوايت ملال  را  جعسا   ضاد ي نواطل بلاد  اار  االعرتاف مباالقانون 
 ر(516)جعس ت    ثب 
لااى ألشاااا  عااد ي اجلعسا   احل ااوال عل يف حياحأناا ممو اا   شااون الالجئاا والحظا   -96

ل ااع   و ، الل لااك امضاشااال التقاعدياا  والبااد، مبااا ي الاايت  قاادم ا الدولاا امساااعد  االجتماع اا  
 ر(616)طجالت م  الحيظون بتغط   نظام  ال

 يف ال حيح قانوتً لواون الالجئ  أنالسام   و نر المريح القطري وممو    ا م  امتةد   -97
ال علااى اجلعساا   الرتنمان اا  ملىل حماادو  احل ااو  ال حيمااالن جعساا    بااويألألطماااال الااذيأل يولاادون ل

أو اا  جلعاا  حقااوق الطمااي بباامان و  ر(167)جلعساا   لوالاادي  حاا  الت ن ااد الر ااي ل اام  انضاادام ا
ح اااوال مج ااااع ا طماااااال امولاااوويأل ي  رنمانسااااتان علااااى اجلعسااا  ، وملال ااااا ر  ساااا  ونون عااااد ي 

 ر(168)والدي  اجلعس   ب رف العظر عأل امرن  القانون ل
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