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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والثالثون
 2019شباط/فرباير  1 -كانون الثاين/يناير   21

 جتميع بشأن أوروغواي  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

دوري الشااااموا والتقريااار لمعاااع للمضلوماااات الاااوارو  ا عقاااارير هع اااات ا ضاهااادات االساااتضرال الااا
واإلجااراتات اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  ا تةااد   ات اليفاال ، وهااو مقااد  ا شاا و مااوج  

 عقعداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لماتا

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

رحبااااا  لنااااا  القتاااااات علاااااى التمععااااا  الضنيفاااااري والل نااااا  ا ضنعااااا  ابحلقاااااوق االقتيفااااااوي   -2
جارات واالجتماعع  والثقافع  ابلتيفديح على الربوعوكول االختعاري العفاقع  حقوق الطفاو ا تضلاح إ

علاااى البلااد وشاا ض  لناا  القتاااات علااى التمععاا  الضنيفاااري ا (3)2015عقاادا البال ااات ا عاااا  
ع  والقبلعاااا  بشاااالن الشااااضو  ا  اااال 1989التيفااااديح علااااى اعفاقعاااا  مندماااا  الضمااااو الدولعاااا  لضااااا  

 ا(4)(169)االعفاقع  رق  
وقاادم  مفّوةاااع  ا مااا  ا تةاااد  الساااامع  حلقاااوق اإلنساااان )مفوةاااع  حقاااوق اإلنساااان(  -3

، وعاا  ت (5)التو ااعات و نشااات  لعاا  وإلنعاا  لتبااال  وا تابضاا  الاادع   ع عملعاا  عنفعااذ ندااا  ر ااد
 ا(7)التو عات ا تضلق  حبقوق اإلنسان، وعمل  مع اجملتمع ا دين على متابض  (6)وور الرب انعني

، قاااا  ا فاااول الساااامن حلقاااوق اإلنساااان ببضثااا   ع أورو اااواي، وسااال  2017وا عاااا   -4
 ا(8)ا تضلق  حبقوق اإلنسان ايت ا جمال الوفات ابلت اماهتاالتوت على التطورات اإلجيابع  والتةد
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 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أفاااو فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري  نااك ال عاا ال هنااال ف ااو  ا اإلإلااار التشااريضن ا تضلااح  -5

 ا(10)ني نفسها ال عتمأل التمتع ابحلقوقحبقوق اإلنسان، و ن القوان
فريح ا م  ا تةد  القطري  ن اعتماوات ا ع انعا  والقادرات ا صيفيفا  لضماو ا  سسا  وأفاو  -6

تقل  ولاديها اعتمااو ماأل الف ا  الوإلنع  حلقوق اإلنسان و  تب أمني ا دامل قد  اوت و ن ا  سس  مسا
وقاد حثا  عاد  هع اات للمضاهادات ساابقاً أورو اواي علاى ةامان كيفاعم ماا ي فان ماأل ا (11)ألف
 ا(12)نسان و  تب أمني ا داملرو البشري  وا الع  للم سس  الوإلنع  حلقوق اإلا وا
، شااا ض  الل نااا  الفرععااا   ناااع التضاااذيب و ااام  ماااأل ةااارو  ا ضاملااا  2018وا عاااا   -7
الضقوباا  القاسااع  أو الال نسااانع  أو ا هعناا  أورو ااواي علااى عض ياا   لعتهااا الوإلنعاا   نااع التضااذيب،  أو

وفاات ههاا  الر اد والوقايا  ا  لفا  واا بيفاور  مساتقل  وكافعا ، وشا ضتها علاى ل ن عتم أل ماأل ال
 ا(13)ا مجعع أحنات البلد عوسعع نطاق عغطعتها و برا  م انتها

وأعرباا  الل ناا  ا ضنعاا  حبقااوق اإلنسااان عااأل أساافها  ن أورو ااواي مل عّضاادل بضااد أح ااا   -8
ماأل الضهاد  4ةامان االمتثاال  ح اا  ا ااو  وستورها فعما يتضلح حباالت الطوارئ، وحثتها على 

 ا(14)اصاص ابحلقوق ا دنع  والسعاسع الدويل 

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

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (15)املساواة و دم التمييا -١ 

موعاا  مااأل هع ااات ا ضاهاادات أورو ااواي علااى سااأل عشااريع  داار مجعااع أشاا ال حثاا  جم -9
وأشارت لن  القتات على التمعع  الضنيفري  ع أن ا (16)ابلرب التمعع ، وينم على أح ا  عتضلح

القااانون الناااان ال يضاقااب علااى أفضااال نشاار ا ف ااار القااماا  علااى التفااوق الضنيفااري أو ال راهعاا  
، وحثا  أورو اواي علاى (17)أو ا شارك  ا مندمات عارو  للتمععا  الضنيفاري الضنيفري  أو الدعاي 

 ا(18)مو التمعع  ا باشر و م ا باشرأن عدر  ا عشريضاهتا حدراً  ر اً للتمعع  الضنيفري يش
ورحباا  لناا  القتااات علااى التمععاا  الضنيفااري والل ناا  ا ضنعاا  ابلقتااات علااى التمععاا  ةااد  -10

( ا تضلاااااااح بتااااااادابم الضماااااااو اإلجياااااااا  ا اجملاااااااالني الضاااااااا  2013)19122 ابلقاااااااانون رقااااااا ا ااااااارأ  
فعماااااا شااااام ا شاااااصاص ا نةااااادريأل ماااااأل أ اااااو أفريقااااان، والاةتاااااك التنفعذيااااا  اليفااااااور   واصااااااص
ا وأعربا  لنا  القتاات علاى التمععا  الضنيفاري عاأل قلقهاا  ن (19)(2014)144/014 اب رسو 

أل أ ااو أفريقاان يت لااى ا ارعفااا  مسااتوايت الفقاار التمععاا  اكع لاان ةااد ا شااصاص ا نةاادريأل ماا
وممااا يثاام القلااح بوجااك خاااص اسااتمرار التمععاا  ا (20)واالسااتبضاو االجتماااعن بشاا و  اام متناسااب

ا (21)رو ااوايت ا نةاادرات مااأل أ ااو أفريقاانا تضاادو الوانااب حب اا  ا ماار الواقااع ةااد النسااات ا و 
هااا ا  لاا  مااا يتضلااح بتاادين مسااتوايت التضلااع   وأ ر فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري شااوا و مما لاا ،
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وقلاا  الفاارص ا تاحاا   مارساا  احلقااوق، و كاار أن هنااال عااد  مساااوا  مااأل حعاا  مشااارك  الساا ان 
 ا(22)الذي كان منصفتاً( ا الندا  السعاسن)نةدريأل مأل أ و أفريقن ومتثعله  ا 

ضات ا تضلقاااا  حبقااااوق وأشااااارت عااااد  هع ااااات للمضاهاااادات  ع التقااااد  ا اااار  ا التشااااري -11
وماع  لا ، حثا  الل نا  ا (23)النسن ومغايري اكوي  النساانع ا ثلعات وا ثلعني وم ووجن ا عو 

ا ضنع  حبقاوق اإلنساان أورو اواي علاى ع ثعاف جهووهاا   افةا  التمععا  ةاد ها الت ا شاصاص 
سان أو اكويا  النساانع  ومحايته ، والتةقعح ا مجعع أعماال الضناف الار عرع اب بادافع ا عاو الن

وأفاااو فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري  نااك ال ياا ال مااأل ا (24)ةااي ومقاةااا  مرع بعهااا ومضاااقبته للتاا
اليفااضب  بااال  الشاارإل  عااأل الو اا  والتمععاا  والضنااف علااى أساااة ا عااو النساان واكوياا  النسااع  

بيفادو وةاع خطتهاا الوإلنعا    ع أن أورو اواياً وأشار الفريح القطري أيتاا (25)والتضبم النساين
ا مشااااارو  قاااااانون شاااااامو بشااااالن  ا وع بشااااالن التناااااو  النسااااان و ع أن الرب اااااان يندااااار حالعااااااً 

 ا(26)ا شصاص مغايري اكوي  النسانع 

 (27)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
سعاساات وخطا  للتنمعا  أشار فرياح ا ما  ا تةاد  القطاري  ع أن أورو اواي اعتمادت  -12

، مثاااو عغعااام معااا ان الطاقااا  ا ساااتصدم  ا البلاااد، حبعااا  أ ااابة  ميفااااور الطاقااا  (28)ا ساااتدام 
ا ا اا  منها، واعتماو خط  استصدا  ا راةن و وارهتا، الر عضتارب  62ا ت دو  متثو ما نسبتك 

تاااا   ااعو الضلاااف  ااا ار   ن ل امعاا  لل راعااا  ا طريااا  وهاان قعاااد الدراسااا  ل اان عساااتصد  ا  راعااا   ا
ياا ال قااماااً  بعااد أن الفريااح القطااري أشااار  ع أن نااو   التنمعاا  االقتيفاااوي  ا البلااد الا (29)ا لبااان

علااى االسااتصدا  ا  ثااف للمااوارو الطبعضعاا ، ممااا ينطااوي علااى   ر ساالبع ، هااا ا  لاا  عركاا  مل عاا  
ا وااو وا ناارر الطبعضعا  وعلاومل ا عاا  النااج  ا راةن، واك ر  مأل الريف، وا ةرار البع ع ، وفقدان 
 ع أن الدراسااااات  وأشااااار الفريااااح أيتاااااً ا (30)عااااأل االسااااتصدا  ال ثعااااف للمااااواو ال عمعااعاااا  ال راععاااا 

أرهااارت اضفاةااااً ا نوععااا  ا عاااا  ا مجعاااع أحناااات البلاااد، ول اااأل اصطااا  الوإلنعااا  للمعاااا  قاااد اعتمااادت 
 ا(31)توقع أن عساعد على حو هذ  ا شاكو، ومأل ا 2017هوجب مرسو   در ا عا  

و كاار ا قاارر اصاااص ا ضااا هساالل  الت امااات حقااوق اإلنسااان ا تضلقاا  ابلتمتااع ببع اا   مناا   -13
وندعفاا  و اااةع  ومسااتدام  أن أورو اااواي باااذل  جهااوواً ملةورااا  للةاااد مااأل انبضاااا ت ال رباااون 

ول ناااك ا (32)خاااردماااع وول أ علاااى مااادد الضقاااد ا اةااان، وشااا ضها علاااى موا ااال  عبااااول اصاااربات
وأو ى أورو واي  ن ع فو، ندراً  ع  ايو  ا نت ات ال راععا  ا (33)سّل  التوت على التةدايت

والثاارو  احلعوانعاا ، محاياا  البع اا  وحقااوق اإلنسااان ليشااصاص الااذيأل يضتماادون علعهااا، وعلااى وجااك 
شااارك  ا اكااا  القاارارات اصيفااوص، حقااوق الساا ان ا احليفااول علااى ا ضلومااات البع عاا ، وا ا 

 ا(34)بع ع ا تضلق  ابلبع   والو ول  ع سبو االنتيفاف الفضال  ا حال  حدومل أةرار 
أورو اااواي ب فالااا  أن عض اااس اصطااا  البع عااا  الوإلنعااا  لااادد اً وأو اااى ا قااارر اصااااص أيتااا -14

آل ر البع عا  وةامان  جارات عقعاع  شاامو ووقعاح لا، (35)هن ااً قاامااً علاى احلقاوق وةضها وعنفعاذها
لمعاااع ا قتحاااات ا قدمااا  بشااالن عنفعاااذ أو  قااارار ا شااااريع الااار قاااد ع اااون كاااا   ر بع عااا  هامااا ، 
بوسااو منها على اصيفوص اآل ر الر قد عتضارل مع التمتع ال امو حبقوق اإلنسان واحليفاول 

شاافافع  وقاادر  علااى ، وجضااو  جراتاهتااا اصا اا  ابلبال ااات البع عاا  أكثاار (36)علااى ا ضلومااات الضاماا 
 ا(37) نشات م تب أمني ا دامل البع ع االست اب ، مأل خالل 
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (38)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

أعرباا  بضاااا هع ااات ا ضاهااادات عاااأل القلااح   ات عملعاااات قتاااو النسااات مغاااايرات اكويااا   -15
ا (40)ااع  واإلواانت علااى علاا  الضملعاااتواضفااال عاادو ا الحقااات القتاا (39)النسااانع  ا البلااد

وأو اا  ا نتااان مااأل هع ااات ا ضاهاادات أورو ااواي بوةااع حااد لضملعااات القتااو االنتقااعاا ، ومحاياا  
ا شااااصاص مااااأل الضنااااف باااادافع كاااار  ا ثلعااااني ومغااااايري اكوياااا  النسااااانع  ومااااأل ا ضاملاااا  القاسااااع  

 ا(42)ا شصاص مغايري اكوي  النسانع لتةقعح ا قتو وا (41)والال نسانع  وا هعن 
وأعرب  لن  حقوق الطفو ولن  مناهت  التضذيب، عأل ابلغ القلح   ات اوعااتات ساوت  -16

مضاملا  ا ااراهقني وا إلفااال ا رعبطاا  أوةاااعه  ابلشااوار  وعضااذيبه  ا مراكاا  الشاارإل ، و  ات عقااارير 
، وا عماال االنتقامعا  ا بلّاغ (43)لماععا  ا مرافاح االحت اا االستصدا  ا فرط للقاو  والضقاوابت ا

وحااا  الل نتاااان ا (44)ني الاااذيأل أبلغاااوا عاااأل ساااوت ا ضاملااا عنهاااا ةاااد التاااةااي وأساااره  وا سااا ول
أورو اااواي علاااى  نشاااات  لعااا  مساااتقل  لتلقااان الشااا اود وجضلهاااا ا متنااااول مجعاااع ا إلفاااال الاااذيأل 

 ا(45)الحق  النا الت ا  عوم  ومسلب  حرايهت ، والتةقعح ا مجعع احلا
وحثاا  لناا  مناهتاا  التضااذيب والل ناا  ا ضنعاا  حبقااوق اإلنسااان أورو ااواي علااى مواتماا   -17

( ماع التضااريف الاوارو  ا 2006)18026مأل القانون رقا   22ا او   عضريف التضذيب الوارو ا
ع  اسااااااع  أو الال نساااااااناعفاقعاااااا  مناهتاااااا  التضااااااذيب و اااااام  مااااااأل ةاااااارو  ا ضاملاااااا  أو الضقوباااااا  الق

وا ةاااوت رعشااارات الشااا اود النااعااا  ا تضلقااا  بساااوت مضاملااا  ا شاااصاص الاااذيأل ا (46)ا هعنااا  أو
ا فول الرب اين لنداا  السا ون، أعربا  قدمها سلب  حريته  أو ابالمتنا  عأل مساعدهت ر الر 

ةقعقاااااات لنااااا  مناهتااااا  التضاااااذيب عاااااأل أسااااافها لضاااااد  وجاااااوو أرقاااااا  وقعقااااا  لالوعااااااتات أو الت
ا اكمات أو اإلواانت الار عتضلاح حبااالت التضاذيب أو  ساات  ا ضاملا ، وحثا  علاى عشا عو  أو

ا (47)تضلقا  ابلتضاذيب أو ساوت ا ضاملا هع   مستقل  لري حتقعقات شامل  وفوري  ا االوعاتات ا 
 ا(48)سامن حلقوق اإلنسان عو ع  مما ل وقد  ا فول ال

ا تةد  القطري  ن أورو واي عواجك أ م  ا ندا  الس ون لديها وأن وأفاو فريح ا م   -18
وأفااااو أيتااااً  ن بضاااا السااا ون ا (49)عااادو ا شاااصاص الاااذيأل سااالب  حاااريته  يت اياااد ابساااتمرار

ع ال عتس  ابالكتداظ وابستصدا  احلبس ا طول أو االنفراوي و ن الضنف ا الس ون يبض   ال
وأعار  ا فاول الساامن عاأل قلقاك   ات ماا ياذكر ا (50)االحت اا ى القلح، بسبب سوت راروف عل

وأعرباا  لناا  ا (51)رمروعاا  و ام  نسااانع رعماا يسااوو ا الضاادو ماأل مراكاا  االحت ااا  ماأل رااروف 
يفارف اليفاةن مناهت  التضذيب عأل قلقها   ات أوجك القيفاور ا الرعايا  الطبعا ، وعاوفم ا عاا  وال

 ا(53)مما ل ر فريح ا م  ا تةد  القطري شوا و وأ ا (52)والتهوي  ا ال ن اانت
وأعربااا  ا نتاااان ماااأل هع اااات ا ضاهااادات عاااأل قلقهماااا   ات الداااروف  ااام ا الامااا  للنساااات  -19

، وأو تا ابكاا  التععباات ا الاما   إلفاال السا عنات، هراعاا  ميفاا  (54)ا ت  ات مع أإلفاكأل
و كااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري ا (55)ت ااا اتالنساااات ا الطفاااو الفتااالى، وعض يااا  ر اااد حالااا  

ا راهقااات ا ساا وانت  مااأل ا ساساان عشاا عع اسااتصدا  الضقااوابت  اام االحت ا ياا  ليمهااات أن
 ا(56)مع أإلفاكأل
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 (57)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
 ع التيفااادي لتفاااالت ماااأل الضقاااا ، عساااّل  بضاااا هع اااات ا ضاهااادات ابلهاااوو الرامعااا   -20

وعااااااوفم ساااااابو االنتيفاااااااف لتااااااةااي انتهاكااااااات حقااااااوق اإلنسااااااان ا رع باااااا  ا الفاااااات  مااااااا بااااااني 
(، الااذي 2013)20ح مااع قاارار ا  ماا  الضلعااا رقاا  ، ول نهااا ال عتفاا(58)1985و 1973 عااامن
قااااانون ساااالطات الضقابعاااا  للدولاااا  )الالمااااأل قااااانون  3و 2أن ا اااااوعني فعااااك ا  ماااا   ع   خليفاااا
ابنطباقهماااا ا قتاااع  االنتهاكاااات الساااعم   فعماااا يتضلااح( كانتاااا فاااالفتني للدساااتور 18831 رقاا 

ورأت عل  اكع ات أن رفا ا  م  ا (59)ع ب  خالل فت  احل   االستبداويحلقوق اإلنسان ا ر 
ع  الضلعاااا الساااماط  ن يطباااح   ااار رجضااان احل ااا  الاااذي يقتااان  ن الاااراا  ا رع بااا  ةاااد اإلنساااان

وحثااا  لنااا  مناهتاااا  ا (60)قاااوق اإلنساااان، يتضاااارل ماااع القاااانون الااادويل حلعساااق  ابلتقااااو  ال
التضاااذيب أورو اااواي علاااى التلكاااد ماااأل أن الاااراا  ا رع بااا  ةاااد اإلنساااانع ، هاااا ا  لااا  أعماااال 

وا ا (61)وط ابلتقااااو  أو الضفاااو أو احليفاااان التضاااذيب واالختفاااات القساااري، ال كتاااع  بااادأ الساااق
،  كاارت أورو ااواي أن ا اكمااات ا تضلقاا  ابالنتهاكااات اصطاام  حلقااوق 2016و 2014عااامن 

و كاار فريااح ا ماا  ا تةااد  ا (62)ااعاا  الوإلنعاا  علااى الاار   مااأل احل اا اإلنسااان لااري ا ا اااك  الن
 ااادافضني عاااأل القطاااري التهدياااد ابلقتاااو الاااذي يتلقاااا  كاااو ماااأل السااالطات وا سااا ولني القاااانونعني وا

ناك ، وأشاار  ع أ2017كان ك  وور ا السضن  ع حتقعاح الضدالا  ا عاا  ن الذيأل  حقوق اإلنسا
وأشاار فرياح ا ما  ا (64)شاوا و مما لا  وأ ر ا فول السامنا (63)مل  ر  أي عقد  ا التةقعقات

للتيفادي  2015ا تةد  القطري  ع الفريح الضامو ا ضا ابحلقعق  والضدال ، الذي أنشئ ا عا  
، و ع  نشااات م تااب (1985-1973لتفااالت مااأل الضقااا  علااى الااراا  ا رع باا  ا ا اةاان )

وأو ااى الفريااح أيتاااً ا (65)2018ةااد اإلنسااانع  ا عااا   ا اادعن اصاااص ا ضااا ابلااراا  ا رع باا 
هناا ال عتفاح هراجض  الشروط الار يتضاني علاى التاةااي علبعتهاا للةيفاول علاى مضاا، عضويتان،  

 ا(66)ايم الدولع مع ا ض
ا فول السامن عأل ج عاك   ات حالا  ا اراهقني ا صاالفني للقاانون، وال ساعما اإلفاراط  أعر و  -21

ا (68)ماااا  ا تةااااد  القطااااري شااااوا و مما لاااا وأ ر فريااااح ا ا (67)ا مااااد  االحت ااااا  السااااابح للمةاكماااا 
طفولا  وا راهقا  ا تضلقا  إوار  وأو   لن  حقوق الطفو إلغات التضديالت الر أوخل  على قاانون ال

ابكاااا   وأو ااا  أيتااااً ا (69)اقعااا  حقاااوق الطفاااوشااا ون قتاااات ا حااادامل، الااار حتاااد ماااأل ةاااماانت اعف
 ا(70) إلفال ا صالفني للقانونعدابم التضاا واإلوما  االجتماعن فعما شم ا

وحثا  أورو اواي ، (71)و كرت لن  مناهت  التضذيب أن  لثن السا نات ينتدارون ا اكما  -22
علااى اسااتصدا  عاادابم بديلاا  لساالب احلرياا ، وعلااى وةااع حااد أقيفااى لطااول مااد  االحت ااا  السااابح 

وأفاو فرياح ا ما  ا تةاد  القطاري  ن ا (72)  الط قانون اإلجراتات النااع  للمةاكم ، ك  ت مأل
ل األ الرب اان ندار  0172كان سارايً منذ عشاريأل الثااين/نوفمرب   (73)قانون اإلجراتات النااع  الديد

ع اااس منةاااى سعساااتتبع  ، ا مشااارو  عضاااديالت ساااتدخو علاااى القاااانون مماااا2018ا متو /يولعاااك 
موا ال  االساتثمار أن ماأل التاروري  ورأد أيتااً ا (74)الضديد ماأل ا ح اا  الدياد  الار اساتةد  

 ا(75)ا هذ  الضملع 
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 (76)مة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العا -٣ 
أشاااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري  ع أن أورو اااواي ال متلااا   لعااا  لضاااو ماااأل ا م اااأل  -23

 اااواإلا أورو اااواي ا قعماااني ا اصاااار  ممارسااا  حقهااا  ا التيفاااوي  وأن أ اااات ا شاااصاص الاااذيأل 
ا  االنتصابعا ا و كاارت يادلوا   اواهت  ا الضملعتاني االنتصاابعتني الساابقتني قاد رفضا  ماأل القاوا مل

ا  ماااا  االنتصابعاااا  رواً علااااى أحااااد االستفسااااارات أنااااك مل ع ااااأل هنااااال اعتاةااااات علااااى عفضعااااو 
 ا(77)الثانع  لالستضرال الدوري الشاموالتو عات الوارو  ا هذا اليفدو خالل الدور  

 (78)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
رأ  أن أورو اااواي هااان بلاااد الضباااور  كااارت الل نااا  ا ضنعااا  ابلقتاااات علاااى التمععااا  ةاااد ا ااا -24

الهااوو الرامعاا   ع  أنوأشااارت  ع ا (79) شااصاص، وصا اا  النسااات والفتعاااتوا قيفااد لاللااار اب
، (80)منااع وم افةاا  االلااار اب شااصاص   اارال االسااتغالل النساان والسااصر  حتدااى ابلتقاادير

ياا ال  اادمل، وال عوجااد  ول ااأل االلااار اب شااصاص   اارال االسااتغالل النساان أو للسااصر  ال
 ا(81)عشريضات شامل  حلماي  ةةااي االلار ابلبشر

 قارار مشارو  القاانون ا تضلاح اباللاار  (82)و كر فريح ا م  ا تةد  القطاري أن عضلعاح الرب اان -25
ماااأل قباااو م تاااب  (83)اب شاااصاص هاااو خطاااو   ع ا ماااا ، شااالنك شااالن  نشاااات وحاااد  شااا ون التاااةااي

ياا ال ينتدااار  ومااع  لاا ، الا (84)مااع التو ااعات الاار قاادمتها هع ااات ا ضاهاادات اشااعاً ا اادعن الضااا ، مت
 ا(85)وةع خدمات متصيفيف  لرعاي  ومحاي  ا شصاص ا ت ر و    رال استغالك  ا الضمو

وأو اا  مفوةااع  ا ماا  ا تةااد  السااامع  لشاا ون الالج ااني )مفوةااع  شاا ون الالج ااني(  -26
ووةاااع  (86)ار و لااا  لتم عااانه  ماااأل إللاااب الل اااوتلااا  ةاااةااي االلاااأورو اااواي إنشاااات  لعااا  إلحا

لذيأل قد  تااجون  ع موحد  مأل أجو التضرف على ةةااي االلار وا شصاص ا عمو جراتات 
 ا(87)محاي  وولع 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (88)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

ا  جمموعااا  ماااأل هع اااات ا ضاهااادات عاااأل القلاااح   ات ارعفاااا  مضااادل البطالااا  باااني الشاااب أعربااا  -27
وأو اااا  الل ناااا  ا ضنعاااا  ابحلقااااوق االقتيفاااااوي  واالجتماععاااا  ا (89)والنسااااات وا شااااصاص  وي اإلعاقاااا 

للةرمااااان اً والثقافعاااا  أورو ااااواي ابحلااااد مااااأل مضاااادالت البطالاااا  بااااني ا فااااراو والماعااااات ا كثاااار عضرةاااا
 ا(90)ولوي  ليسبا  الراعسع  للبطال ض ي  استدام  سعاساهتا ا تضلق  ابلضمال ، و يالت ا والتهمعش، وع

، (91)وأعرباا  عااد  هع ااات للمضاهاادات عااأل القلااح   ات الف ااو  ا ا جااور بااني النسااني -28
وارعفااا  مضاادالت البطالاا  والضمالاا  الذاععاا  لاادد النسااات، وال سااعما النسااات ا نةاادرات مااأل أ ااو 

، والضقبااات (93)، والضاادو  اام ا تناسااب مااأل النسااات الضااامالت ا االقتيفاااو  اام الر اان(92)أفريقاان
، (94)الاار عواجههااا ا اارأ  ا احليفااول علااى الفاارص الورعفعاا  ا تاحاا  علااى قااد  ا ساااوا  مااع الرجااو

ا (96)ألوالتمععاا  ةااده (95)والتمثعااو ا فاارط للنسااات ا نةاادرات مااأل أ ااو أفريقاان ا الضمااو ا ناا يل
وعلى الر   مأل الهوو ا بذول  لتندع  حقوق الضمال ا ن لعني، هنال حاالت عتضرل فعها النسات 
ا هاجرات الضامالت ا قطا  اصدم  ا ن لع  لدروف الضمو التضسفع ا وا شاصاص الاذيأل ها  ا 
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وأ ر ا (97)ل كمااا أهناا  ال يتمتضااون ابحلماياا أوةااا   اام قانونعاا  هاا  أكثاار عرةاا  صطاار االسااتغال
جلنةةةخلرباءةةةعايربابتنبةةةخلربتفاقبةةة ربا     بةةة  ربوكاااررت ا (98)مااا  ا تةاااد  القطاااري شاااوا و مما لااا فرياااح ا 

الف تتةةةخلرببن اةةةةخلربالتاةةةأتربال ولبةةةةخلربة بةةة ربة رباب ل،لةةةخلربالومنبةةةةخلربل تاةةةأت ربو ةةةة رب لةةة رب ةةةة ربربوالفوصةةةب  
 افعا  الكااا  التاادابم حتدااى اب ااوارو ال السة ا  ربالت  ةةخلربابةف)ةةخلربم تةأترب  فعةةبخلربالتاةةأت ربلنق ة ربة 

 ا(99)بعح التشريضات الوإلنع   ات اليفل التيفةعةع  مأل أجو ةمان عط
وأشااارت الل ناا  ا ضنعاا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماععاا  والثقافعاا   ع أنااك، ابلاار   مااأل  -29

الا ايوات ال باام  ا احلااد ا وو ليجااور، ال ياا ال ا جاار  اام كاااف لتااوفم رااروف مضعشااع  الاقاا  
 ا(100)على ع ثعف جهووها ا هذا االلا وحث  أورو واي 

 (101)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
وفقاً  ا  كرعك الل ن  ا ضنع  ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماعع  والثقافع ، جيد الضاملون ا  -30

 القطاااااا   ااااام الر ااااان والضااااااملون حلسااااااو  اصااااااص  اااااضوابت ا الو اااااول  ع بااااارانم  التاااااريب 
ةقاقات لتاااوفم راااروف مضعشاااع  االجتماععااا  ا بساااط ، وال ي فااان احلاااد ا وو احلاااايل ماااأل االسااات

كفالااا  عغطعااا  التااامان وحثااا  الل نااا  أورو اااواي علاااى ع ثعاااف جهووهاااا الرامعااا   ع   ا(102)الاقااا 
وأو   الل ن  ا ضنع  ابلقتاات علاى ا (103)االجتماعن الشامل  الر ستةقح فوااد كافع  لل معع

ا نداااا  التااامان االجتمااااعن ماااأل جاناااب أراب  رأ  بتض يااا  االشاااتاكات الدوريااا  عااا  ةاااد ا اااالتمع
 ا(104)لعني والضاملني ا جمال الرعاي الضمو ا 

وأشاااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري  ع أن الضماااال ا هااااجريأل وأفاااراو أساااره  ال يساااتطعضون  -31
 ا(105)قد  ا ساوا  مع مواإلا أورو واياحليفول على بضا استةقاقات التمان االجتماعن على 

 (106)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
، (107)علاى الار   مااأل التطاورات ال بام  الاار حتققا  ا م افةا  الفقاار وانضادا  ا ساااوا  -32

أعرباا  عااد  هع ااات للمضاهاادات عااأل القلااح   ات االرعفااا   اام ا تناسااب ا مسااتوايت الفقاار بااني 
ا نةاااادريأل مااااأل أ ااااو أفريقاااان، وا شااااصاص الااااذيأل يضعشااااون ا ا ناااااإلح  ا إلفااااال، وا شااااصاص

وأعااار  فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري عاااأل شاااوا و ا (109)وا شاااصاص  وي اإلعاقااا  (108)الريفعااا 
وحثاا  الل ناا  ا (110)قاار كاناا  منصفتا  بيفااور   اام مسابوق مما لا ، وأشااار  ع أن مساتوايت الف

واالجتماعع  والثقافع  أورو واي على استصدا  هن  قاا  علاى احلقاوق ا ضنع  ابحلقوق االقتيفاوي  
 ا(111)ا نطقتني احلتري  والريفع  ا برام  م افة  الفقر وعلى رو  الف وات بني

واجاك  اضوب  ا احليفااول وأفااو فرياح ا ما  ا تةاد  القطاري  ن بضااا الف اات ال عا ال ع -33
  ابحلقاااوق االقتيفااااوي  واالجتماععااا  والثقافعااا  ابعتمااااو وأو ااا  الل نااا  ا ضنعاااا (112)علاااى الغاااذات

ا (113)شاصاص ا ارومني وا همشانياستاعع ع  شامل  لتس ان االجتماعن، و عطات ا ولويا  لي
 اام ا شاارو  وفالفاا  االسااتعالت  اام  االسااتعطانوأعرباا  عااأل القلااح  ن ا ح ااا  ا تضلقاا   ر اا  

ا (114) ا شصاص الذيأل يضعشاون باال مالوداستصدامها ا لرا ا شرو  على ا واقع الضام    أل
ب فال  عنفعاذ اصطا  الوإلنعا   عاا  الشار  وا رافاح اليفاةع  عنفعاذاً اً وأو   الل ن  أورو واي أيت

 ا(115)ن  كثر الف ات حرماانً وهتمعشاً سلعماً وعوفم خدمات اليفرف اليفة
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 (116)احلق يف الصحة -٤ 
الطفو عأل قلقها مأل أن جمموعا  كبام  ماأل ا إلفاال عضااين ماأل ساوت  أعرب  لن  حقوق -34

وأعرباا  الل ناا  ا (118) ااعات ا هااذا الشاالن، وقاادم  عو (117)التغذياا  ا اا مأل وفقاار الااد  والساامن 
ا ضنع  ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماعع  والثقافع  أيتاً عأل القلح   ات ارعفاا  مضادالت السامن  ا 

 ا(119)امل  وفضال  للتيفدي كذ  ا ش ل عدابم شالبلد وعد  وجوو 
وعلى الر   مأل أن بضا هع ات ا ضاهدات أ ن  على أورو واي فعما يتضلاح ابحلاد ماأل  -35

، فإهناااااا الحدااااا  أن  م انعااااا  احليفاااااول علاااااى ا ضلوماااااات (120)الوفعاااااات النفاساااااع  بشااااا و كبااااام
الت احلمااو ا الريفعاا   اادوو وأن مضاادواصاادمات ا جمااايل اليفااة  النسااع  واإلاابعاا  ا ا ناااإلح 

فاالساااتصدا  الواساااع النطااااق لااارفا اإلجهاااال بااادافع التااامم باااني ا (121)ساااأل ا راهقااا  مرعفضااا 
وحا  ا فااول ا (122)حليفاول علاى خاادمات اإلجهاال ا المون اد مااأل فارص ا الضااملني الطبعاني

مجعع القعاوو والضقباات الار  السامن حلقوق اإلنسان أورو واي خالل البضث  الر قا  وا على   ال 
وأو ا  ا نتاان ا (123)ا  ل   جراتات اإلجهال ا لمون عضتل خدمات اليفة  اإلاابع ، ها

مأل هع ات ا ضاهدات والعونس و بتوفم التثقعف ا الا  للسأل ا جمال اليفة  النسع  واإلاابعا  
 ا(124)ا ب ر وا مرال ا نقول  جنسعاً  نع حاالت احلمو 

وأو اااا  الل نااااا  ا ضنعاااا  حبقاااااوق ا شااااصاص  وي اإلعاقااااا  أورو ااااواي بتااااامان   حااااا   -36
خدمات اليفة  الضام  ليشصاص  وي اإلعاق ، وعدريب ا خيفااعني اليفةعني ا التضامو مع 

وأو اا  الل ناا  ا (125) عطااات ا وافقاا  احلاار  ا سااتنم  ا شااصاص  وي اإلعاقاا ، و عمااال احلااح ا
قتيفااوي  واالجتماععا  والثقافعا  بتامان  م انعا  عاوفر خادمات اليفاة  الضقلعا  ا ضنع  ابحلقوق اال

ت الار ع اون وجووهتا ا مجعع أحنات البلد، مع احلفاظ على  ةفات الطاابع ا  سسان علاى احلااال
 حا  مجعاع وأو   أورو واي ابعتمااو مشارو  القاانون الاذي ساع فو  ا (126)فعها ةروري  للغاي 
 ا(127)سور ا ووي  بت لف  مع

 (128)احلق يف التعليم -٥ 
 ، ال ي اارة2004، بيفااعغتك ا ضدلاا  ا عااا  1967للعونساا و، فااإن وسااتور عااا   وفقاااً  -37

وأقاارت بضاا هع اات ا ضاهادات ابلهااوو الرامعا   ع حتساني الندااا  ا (129) اراح  احلاح ا التضلاع 
احلاااو  وا سااتمر  ا جماااالت أل القلااح   ات أوجااك عااد  ا ساااوا  ، ول نهااا أعرباا  عاا(130)التضلعماان

احليفااول علااى التضلااع  والتةيفااعو الضلماان، الاار كااان كااا أكاارب ا  اار علااى ا إلفااال ا نةاادريأل مااأل 
مضاادالت   نفسااك   ات االرعفااا  ال باام ا ، وا الوقاان وا نتمااني  ع الف ااات ا روماا أ ااو أفريقاا

وأعربااا  العونسااا و عاااأل ا (131)ساااعما علاااى مسااتود ا ااادارة الثانويااا االنقطااا  عاااأل الدراسااا ، وال 
والفتعاات  ، بعنما أقرت ابإلااا ات اكاما  الار حتققا  ا جماال حيفاول النساات(132)شوا و مما ل 
وأو ااا  الل نااا  ا ضنعااا  ابلقتاااات علاااى التمععااا  ةاااد ا ااارأ  أورو اااواي هضالااا  ا (133)علاااى التضلاااع 

طا  عأل الدراس  بني الفتعات، وبتض ي  متثعو ا ارأ  ا منا اب  انع مش ل  ارعفا  مضدالت االنق
 ا(134) ايو  عدو ا ستا ات ا الامضاتالقرار ا ا  سسات ا كاو ع  و 

وفعما يتضلاح  اوو  التضلاع ، أفااوت العونسا و  ن النداا  ينطاوي علاى  اضوابت مساتمر ،  -38
أكثاار عضقعااداً مااع عقااد  داان الشااامو، الوةااع ييفااب    االبتااو نااك علااى الاار   مااأل التغطعاا  ا التضلااع

  وأ ر فرياح ا ما  ا تةادا (135)حع  يتصلف ال ثم مانه  عاأل الركاب الطلب  ا مساراهت  التضلعمع 
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وحثاااا  لناااا  حقااااوق الطفااااو والعونساااا و أورو ااااواي علااااى كيفااااعم ا (136)القطااااري شااااوا و مما لاااا 
، وةمان ا سااوا  ا احليفاول علاى (137)ندامها التضلعمني فن مأل ا وارو ا الع  لتطوير وحتسني  ما

عضلع  عايل الوو  لمعع ا إلفال، وال سعما ا إلفال الذيأل يضعشون ا رو أوةا  هش ، واعتمااو 
اسااتاعع ع  شااامل   ضالاا  الضوامااو الاار عسااه  ا اضفااال مضاادالت االلتةاااق اب اادارة وعااد   متااا  

 ا(138)ني ا  هلني وحتسني رروف عمله رسالدراس ، وعطوير عدريب ا د
( للااربانم  الضااا ن للتثقعااف ا جمااال حقااوق 2019-2015وا  إلااار ا رحلاا  الثالثاا  ) -39

ا أورو اواي خطا  وإلنعا   2016اإلنسان، أفاوت مفوةع  حقوق اإلنسان،  نك أقرت ا عاا  
والتضلاااع  الضاااايل الثاااانوي للتثقعاااف ا جماااال حقاااوق اإلنساااان، تلااا  مراحاااو التضلاااع  االبتاااداان، و 

ونفاااذت أورو اااواي فتلاااف ا شااااريع الرامعااا   ع عض يااا  التثقعاااف ا جماااال ا (139)والتااادريب ا هاااا
ومشاااااريع فتلفاااا  للتثقعااااف ا جمااااال حقااااوق اإلنسااااان  (140)حقااااوق اإلنسااااان للمدرسااااني وا ااااربني

 ا(141)با  خار  الندا  التضلعمن الر نعستهدف ا إلفال والش

 ق أشخاص حمددين أو فيات حمددةحقو  -دال 
 (142)النساء -١ 

الحااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري أن االساااتاعع ع  الوإلنعااا  للمسااااوا  باااني النساااني  -40
، وأن االسااتاعع ع  عاادعو  ع اعتماااو قااانون ا ساااوا  2018د اعتماادت ا عااا  قاا 2030 لضااا 

ا (143)  ماااع ا ضاااايم والتو اااعات الدولعااا ا لعااا)يندااار فعاااك الرب اااان حالعااااً( بغعااا  مواتمااا  التشاااريضات 
، ل نهماا (144)ورحب  ا نتان مأل هع ات ا ضاهدات ابلتادابم الال ما  لتض يا  ا سااوا  باني النساني

أعمال  أعربتا عأل القلح   ات القوالب النمطع  النسانع  الضمعق  الذور ا اجملتمع، الر عت لى ا
ا ح ااا  التمعع ياا  ةااد ا اارأ ، وخا اا  ا القااانون  وهنااال أيتاااً ا (514)التمععاا  والضنااف ةااد ا اارأ 

 ا(146)ناان وقانون اإلجراتات النااع ال
، هاا ا (147)وعلى الر   مأل الهوو الرامع   ع منع وم افة  الضناف القااا  علاى ناو  الانس -41

 ،(148)(2019-1620 ل  خط  الضمو مأل أجو حعا  خالعا  ماأل الضناف القااا  علاى ناو  الانس )
أعرباا  لناا  مناهتاا  التضااذيب والل ناا  ا ضنعاا  ابلقتااات علااى التمععاا  ةااد ا اارأ  عااأل القلااح  ن 

وأعرباا  ا (149)الضنااف الضاااالن، ال ياا ال منتشااراً  الضناف القاااا  علااى أساااة نااو  الاانس، وال ساعما
اإلانمل، وعاد  االعاتاف  عاأل القلاح   ات ع اياد قتاو الل ن  ا ضنع  ابلقتاات علاى التمععا  ةاد ا ارأ 

القااااانوين باااابضا أشاااا ال الضنااااف ةااااد ا اااارأ ، واضفااااال عاااادو ا الحقااااات القتااااااع  واإلواانت 
ي ال فرياح ا ما  ا تةاد  القطاري يارد  والا (150)تات الوساإل وحاالت  حال  هذ  القتااي  ع  جرا

لسااامن حلقااوق اإلنسااان و كاار ا فااول اا (151) التاادريب ا جمااال محاياا  التاةاايأن هناال نقيفاااً ا
أن اساااتمرار ارعفاااا  مضااادالت القتاااو النسااااين للنساااات يبضااا  علاااى القلاااح، وكاااذل  اليفاااضوابت الااار 

وحثاااا  عااااد  هع ااااات ا (152)الضنااااف ا الل ااااوت  ع الضدالاااا يواجههااااا الضديااااد مااااأل النسااااات ةااااةااي 
القااانون الناااان للمضاهاادات أورو ااواي علااى منااع الضنااف الضاااالن ةااد ا اارأ  وم افةتااك، و  ااالط 

واعتماو قانون شامو جيّر  مجعع أش ال الضنف ةد ا رأ ، هاا ا  لا  قتاو اإلانمل واال تيفاا  ا 
الضناااف القااااا  علاااى ناااو  الااانس، ومسااااتلته ، وعاااوفم سااابو ؛ ومقاةاااا  مااارع   (153) إلاااار الااا وا 

 ا(155)وعوسعع نطاق محالت التوعع ، (154)يفاف للتةااي، ها ا  ل  التضويااالنت
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القاااانون  2017 ع أناااك قاااد  ااادر ا عاااا   وأشاااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري أيتااااً  -42
مااااأل القااااانون  312و 311الااااذي أوخااااو عنيفاااار جر اااا  قتااااو اإلانمل ا ا اااااوعني  19538 رقاااا 

 ا(156)القاا  على نو  النس ةد ا رأ  ، بشلن الضنف19580الناان والقانون رق  
، أعربا  ا نتاان (157)بم التشريضع  ا تضلق  اب شارك  السعاسع  للمارأ وعلى الر   مأل التدا -43

ا (158)ا  السعاسااع  والضاماا مااأل هع ااات ا ضاهاادات عااأل القلااح  ن ا اارأ  ممثلاا  متثااعاًل انقيفاااً ا احلعاا
لى الار   ماأل وقال فريح ا م  ا تةد  القطري  ن ا شارك  السعاسع  للمرأ  ال ع ال متدنع  جداً ع

 ا(159)2017ا عا   19555ماو القانون رق  اعت

 (160)األطفال -٢ 
أشار فريح ا م  ا تةد  القطري  ع أن وةاع اصطا  الوإلنعا  للطفولا  ا ب ار ، والطفولا   -44

ماااااوارو ا ع انعااااا  كاااااان خطاااااو   ع ا ماااااا ،  ال أناااااك ينبغااااان  ايو    2020-2015وا راهقااااا  للفااااات  
 ا (161)ا صيفيف  للطفول 

 16وأعرباا  ا نتااان مااأل هع ااات ا ضاهاادات عااأل القلااح مااأل أن السااأل الاادنعا للاا وا  هاان  -45
ا (163)اً ماع ا ضاايم الدولعا ، وحثتا أورو واي على جضو احلد ا وو لسأل ال وا  متماشاع(162)سن 

 وأفاااو فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري  ن الرب ااان مل يضتمااد مشاارو  القااانون ا تضلااح برفااع احلااد ا وو
 ا(164)ا مشرو  القانون على وجك السرع عاماً، واقتط الندر  18لسأل ال وا   ع 

وأفاااو فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري  ن ا إلفاااال وا اااراهقني ال ي الاااون يتضرةاااون للضناااف  -46
مضلوماااات عتاااع  هضااادالت مرعفضااا  وأن ماااأل ا ماااور ا ساساااع  الضماااو علاااى الوقايااا  ووةاااع أندمااا  

، هاا فعهاا عو اع  ماأل (166)وقدم  لن  حقوق الطفو عو اعات مما لا ا (165)تمتابض  عل  احلاال
 ا(167)وانني الر حتدر الضقوب  البدنع أجو التنفعذ الفضال للق

وأعربااا  الل نااا  نفساااها عاااأل القلاااح   ات انتشاااار رااااهر  االساااتغالل واالنتهاااال النساااعني  -47
غالل كاااا  عااادابم فضالااا  عرمااان  ع مناااع االسااات، و  ات عاااد  ا(168)ليإلفاااال، هاااا ا  لااا  ا ا نااا ل

وحثاا  أورو ااواي علااى جضااو عشااريضاهتا النااعاا  متوافقاا  مااع ا (169)واالنتهااال النسااعني ليإلفااال
الربوعوكااول االختعاااري ا لةااح ابعفاقعاا  حقااوق الطفااو بشاالن بعااع ا إلفااال واسااتغالل ا إلفااال ا 

اإلنفا  الفضال لتشريضاهتا الر حتدر اساتغالل ا إلفاال ا ، وةمان (170)البغات وا ا واو اإلابحع 
، وعنفعاااذ  إلاااار عندعمااان  ناااع الساااعاح  بااادافع ممارسااا  الااانس ماااع (171)البغاااات وا ا اااواو اإلابحعااا 
ةااي وا إلفاااال ، واعتمااااو عشاااريضات  ااادو  حلمايااا  ا إلفاااال التااا(172)ا إلفاااال والقتاااات علعهاااا

 ا(173)الشهوو ومساعدهت 
عااااد  هع ااااات للمضاهاااادات أورو ااااواي هوا اااال  م افةاااا  االسااااتغالل االقتيفاااااوي  وأو اااا  -48

ليإلفال، و ل  إنفا  القوانني  ات اليفل ، وعض ي   لعاات مراقبا  عماو ا إلفاال، و ايو  عادابم الادع  
وشاااا ض  أورو ااااواي أيتاااااً علااااى مضالاااا  مشاااا ل  ا إلفااااال ا رعبطاااا   ا(174)ا قااااد   ع ا ساااار الفقاااام 

 ا(176)ك أفراو الشرإل  ةد ه الت ا إلفالومسلل  الضنف الذي  ارس (175)وار أوةاعه  ابلش
وأو   لن  حقوق الطفاو أورو اواي بتض يا  نداا  كفالا  ا إلفاال وةامان لااّ  تلها  ماع  -49

أسره ، وعوفم التماانت ال افع  واستضرال القرارات الر عتضلح إيداعه  لدد أسر حاةان  أو ا 
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هااعله  بيفااور  وورياا ، وكيفااعم ا ااوارو  راكاا  الرعاياا  البديلاا  مااأل أجااو  عاااو  أم سسااات الرعاياا  
 ا(178)ت مما ل وقد  فريح ا م  ا تةد  القطري عو عاا (177)و عاو   وماجه  ا اجملتمع

وحث  لن  حقاوق الطفاو أورو اواي علاى لارا لنعاد ا إلفاال وون ساأل الثامنا  عشار   -50
اعاااات ا سااالة   ااام والم التابضااا  للدولااا لقتالعااا  ا القاااوات ا سااالة  واساااتصدامه  ا ا عماااال ا

 ا(179)التابض  للدول 

 (180)األشخاص ذوو إ اقة -٣ 
عااااأل القلااااح   ات القوالااااب  (181)أعرباااا  الل ناااا  ا ضنعاااا  حبقااااوق ا شااااصاص  وي اإلعاقاااا  -51

النمطعاا  الساالبع  عااأل ا شااصاص  وي اإلعاقااا ، فلو اا  أورو ااواي  ن عضااتف واا  كل اااةا  
هواتمااا  التضرياااف  وأو ااا  الل نااا  أيتااااً ا (182)ا هلعااا  وعضااا   ممارساااته  حلقاااوقه  حقاااوق كااااملن

قدم  العونسا و و ا (183)دور حقوق اإلنسانالقانوين لتعاق  مع االعفاقع  ونو   اإلعاق  مأل من
 ا(184)عو عات مما ل 

وأو اااا  الل ناااا  نفسااااها أيتاااااً إلغااااات ا ح ااااا  القانونعاااا  الاااار عقعّااااد ا هلعاااا  القانونعاااا   -52
ليشاصاص  وي اإلعاقاا  واالستضاةاا  عااأل نااا   اكااا  القاارار ابلوكالاا  بندااا  للمساااعد  ا اكااا  

وأو ااا  الل نااا  إلغاااات أح اااا  ا (185)ا شاااصاص  وي اإلعاقااا  القااارارات الااار حتااات  اساااتقاللع 
القانون ا دين الر متنع ا شاصاص  وي اإلعاقا  الذهنعا  والنفساع  ماأل الا وا  ومت اني ا شاصاص 

 ا(186)ا ا موم  أو ا بو  وون متعع   وي اإلعاق  مأل ممارس  حقوقه 
ي  وحث  الل ن  نفسها أورو واي على حدر  يدا  ا شصاص قسراً ا م سسات الرعا -53

عاياا  أو ا ستشاافعات وون إل ااابته  إعاقااات و لغااات ممارساا   ياادا  ا شااصاص ا م سسااات الر 
وخو حع  النفاا   19529وأشار فريح ا م  ا تةد  القطري  ع أن القانون رق  ا (187)موافقته 
 ا(188)ي  القانون، على النةو ا و ى بك، مما    بتةد2017ا عا  

عاا  الو ااول، أو اا  الل ناا  ا ضنعاا  حبقااوق ا شااصاص  وي اإلعاقاا  وفعمااا يتضلااح إم ان -54
بتنفعذ خط  عمو للتسهعالت اصا   إم انع  الو ول ا ا نطقتني الريفع  واحلتري ، حعا   ن 

وأو ااا  أيتااااً بنقاااو مجعاااع ا (189)ا أورو اااواياً عااا  لعسااا  متاحااا  متاماااا رافاااح واصااادمات الضموم
 ا(190)عوا و ا متناول المععرب وساا  ا ضلومات الضام  ع

ص  وي اإلعاقااا  منتشاااراً وأفااااو فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري  ن الضناااف ةاااد ا شاااصا -55
وأو   الل ن  ا ضنعا  حبقاوق ا شاصاص  وي اإلعاقا  ابلوقايا  واحلمايا  ماأل ا (191)بيفف  خا  

ما النساااااات سااااع االسااااتغالل والضنااااف واإلياااااذات فعمااااا شااااام مجعااااع ا شااااصاص  وي اإلعاقااااا ، وال
الضنف وا إلفال، وةمان  عاو  أهعله  على النةو الواجب، والتةقعح ا حاالت االستغالل و 

 ا(192)واإليذات الر يتضرةون كا
وحثااا  الل نااا  ا ضنعااا  ابحلقاااوق االقتيفااااوي  واالجتماععااا  والثقافعااا  أورو اااواي علاااى أن  -56

قاا ، ا و لتورعااف ا شااصاص  وي اإلعاا ا اااا  كةااد أو 4عطبااح فضلعاااً احليفاا  ا اادو  بنسااب  
وأشاااار فرياااح ا مااا  ا تةااااد  القطاااري  ع أن نداااا  احليفاااام ا (193)مجعاااع جمااااالت القطاااا  الضااااا 

ينداار ا  2018ا نيفااوص علعااك ا القااانون مل ينفااذ بشاا و كامااو بضااد وأن الرب ااان كااان ا عااا  
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رفااااً بتورعااااف مو  25أل مشااارو  قاااانون ماااأل شاااالنك أن يلااا   أراب  الضماااو الاااذيأل لااااديه  أكثااار مااا
 ا(194)ا شصاص  وي اإلعاق 

وشدوت العونس و على أن أورو واي مل عضتمد سعاس  شامل  ماأل أجاو عض يا  التضلاع  الاامع  -57
وأو اا  ا نتااان مااأل هع ااات ا ضاهاادات بتااوفم التضلااع  ا (195)ا إلفااال  وي اإلعاقاا  ا اجملتمااع ومشااارك 

وشا ض  ا (197)قاد  الفرياح القطاري عو اعات مما لا و ا (196)وايتالوو  على مجعع ا ستالامع الضايل 
 ا(198)18615 العونس و أورو واي على اعتماو خط  وإلنع  لتنفعذ القانون رق 

وأعرب  الل ن  ا ضنع  حبقاوق ا شاصاص  وي اإلعاقا  عاأل القلاح  ن عادو ا شاصاص  -58
ضام  منصفتااً وأن ماواو التيفاوي  ومراكا   وي اإلعاق ، وال سعما النسات، ا احلعا  السعاسع  وال

 ا(199)قتا  لعس  متعسر  ابلش و ال اااال

 (200)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
أو   الل ن  ا ضنع  ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماعع  والثقافع  أورو اواي بتض يا  احاتا   -59

أفريقاان والساا ان ا  االعني احلفاااظ التنااو  الثقاااا؛ وهتع اا  بع اا    ااأل فعهااا للمنةاادريأل مااأل أ ااو 
علاااى هاااويته  و قاااافته  وعقالعاااده ، وعض يااا  ا ضاااارف ا تضلقااا  ابلاااتامل التاااارشن والثقااااا للشاااضو  

وأو ا  لنا  القتاات علاى التمععا  الضنيفاري أورو اواي ا (201)ا  لع ، وال سعما ا جمال التضلع 
 ا(202)عتاف وويتها الثقافع  لع  واالابعتماو خط  ل ايو   برا  م ان  الشضو  ا 

وأعربااا  لنااا  القتاااات علاااى التمععااا  الضنيفاااري عاااأل القلاااح أيتااااً  ن ماااواإلا أورو اااواي  -60
ا نةدريأل مأل أ و أفريقن على مجعع ا ستوايت احل ومع  وا منا ب  نع القرار ا القطاعني 

عادابم ماأل أجاو مشااركته  وأو ا  الل نا  ابكاا  ا (203)واصاص  م ممثلاني ابلقادر ال اااالضا  
ال املاا  ا الشاا ون الضاماا ، سااوات ا منا ااب  اانع القاارار أو ا ا  سسااات التمثعلعاا  علااى مجعااع 

 ا(204)نا ب  نع القرار ا القطا  اصاصا ستوايت احل ومع  أو ا م

 املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٥ 
، شاادوت الل ناا  ا ضنعاا  حبماياا  حقااوق مجعااع الضمااال ا هاااجريأل وأفااراو 2014ا عااا   -61

للاادول اً  ااأل أن ي ااون نو جاا((  2008)18250قااانون اك اار  )القااانون رقاا  أسااره  علااى أن 
عسااام عنفعاااذ القاااانون مل وأفااااوت مفوةاااع  شااا ون الالج اااني  ن اللاااواا  الداخلعااا  لتا (205)ا خااارد

فاااو فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري  ن ا هاااجريأل يواجهااون ا بضااا ا حعااان وأا (206)عضتمااد بضااد
عااااااأل الضمااااااو ا القطااااااا   اااااام  التمععاااااا  ا جماااااااالت التضلااااااع  والرعاياااااا  اليفااااااةع  والضمااااااو، فتااااااالً 

وأعرباااا  عااااد  هع ااااات للمضاهاااادات عااااأل شااااوا و مما لاااا  وقاااادم  عو ااااعات  ات ا (207)الر اااان
ق االقتيفاوي  واالجتماععا  والثقافعا  أيتااً عاأل القلاح ماأل وأعرب  الل ن  ا ضنع  ابحلقو ا (208) ل 

 ا(209)نع  ا جر ا رو رروف عمو متوي أن الضاملني ا هاجريأل ُيستصدمون لتلوي  أعمال متد
وفعماااااا يتضلاااااح اب إلفاااااال ا هااااااجريأل  ااااام ا يفاااااةوبني، أو ااااا  لنااااا  حقاااااوق الطفاااااو  -62

أل  اام ا يفاااةوبني  إلفاااال ا هاااجريابسااتةدامل عشااريضات شااامل  و جاااراتات لتاامان مساااعد  ا
 ا(210)بذويه  ومحايته 
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وأشارت ا نتان مأل هع ات ا ضاهدات  ع اليفضوابت الر يضااين منهاا الضماال ا هااجرون  -63
، وأو اااتا بت ثعاااف الهاااوو حااا  (211)ماااأل أورو اااواي ا احليفاااول علاااى خااادمات  عااااو  اإلوماااا 

 ا(212)تماعع  والثقافع واالج يتم نوا مأل التمتع ال امو حبقوقه  االقتيفاوي 
،  ايو  ا 2017وأفاااااوت مفوةااااع  شاااا ون الالج ااااني  ن أورو ااااواي شااااهدت ا عااااا   -64

عدو إللبات الل وتا ومع  ل ، فإن عد  وجوو است اب  كافع  ماأل سالطات الل اوت وةاع عب ااً 
ع الالجائ وعسابب  قعاًل على ندا  الل وت لديها وأ ر سلباً ا فضالع  اإلجرات ا تضلح بتةديد وة

وأفااوت  ناك ينبغان باذل ا (213)  ا عس عو ا طالبات والب  فعهاا حدومل حاالت أخم كبم 
الهوو لتسرا  ا  جراتات حتديد وةع الالجئ، وكيفاعم ماا ي فان ماأل ا اوارو البشاري  للةاد 

اعاااان و كاااارت احلاجاااا   ع عطبعااااح هناااا  مناسااااب ير ا (214)أل حاااااالت التاااالخم ا الوقاااا  احلااااايلماااا
، و ورا  الضنا ار ا راععا  الحتعاجاات ا إلفاال ماع (215)االعتبارات النسانع  ا هذ  اإلجراتات

ا هع اات وقادم  بضاا (216) ا يفةوبني وا نفيفلني عأل  ويه  يالت اهتما  خاص ليإلفال  م
وأو اا  لناا  حقااوق الطفااو، علااى وجااك التةديااد إنشااات  لعاا  ا (217)ا ضاهاادات عو ااعات مما لاا 

فضال  لتةديد هوي  ا إلفال الذيأل  تمو أن ي ونوا قد ُجندوا و/أو اسُتصدموا ا أعمال قتالعا ، 
 ا(218)ا إلفال الالج ون وملتمسو الل وتهأل فعه  

 2018-2017وأشااارت مفوةااع  شاا ون الالج ااني  ع أن أورو ااواي أعلناا  ا الفاات   -65
أهنا ستطبح على حناو لاري  الاربانم  اإلقلعمان للتتاامأل ا جماال  عااو  عاوإلني الالج اني الفااريأل 

و كاااارت أيتاااااً أنااااك لااااعس هنااااال أي ا (219)أمري ااااا الوسااااطى ا الاااا ت الشاااامايل مااااألمااااأل الضنااااف 
 اساااتاعع ع  أو سعاسااا  شاااامل  للدولااا  لتااامان اإلوماااا  ا لااان  لتمسااان الل اااوت والالج اااني، وأناااك

و مهاا ماأل ا نشاط   ينبغن عنفعذ عدابم لتمان مت ني الالج ني مأل خاالل مانةه  فارص الضماو
 ا(220)ا در  للدخو

  دميو اجلنسية -٦ 
أورو ااواي ابعتماااو عشااريضات بشاالن  أو اا  الل ناا  ا ضنعاا  ابلقتااات علااى التمععاا  ةااد ا اارأ  -66

وأفاااوت مفوةااع  شاا ون الالج ااني  ن ا (221)جاائ ومحاياا  ا شااصاص عااد ن النسااع حتديااد وةااع الال
الرب ااان يض ااف علااى النداار ا مشاارو  قااانون  اادمل بشاالن حتديااد وةااع ا شااصاص عااد ن النسااع  

 ا(222)ابنضدا  النسع  على وجك السرع  ومحايته ، وأو   ابعتماو عشريضات وإلنع  عتضلح
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