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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

وأُجري . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩  إىل ٨ يف الفترة من     السابعة دورته   ،٥/١حقوق اإلنسان   
وترأس وفـد   . ٢٠١٠فرباير  /شباط ٨  املعقودة يف  األوىل يف اجللسة    املتعلق بقطر ستعراض  اال
 السيد أمحد بن عبد اهللا آل حممود، وزير الدولة للشؤون اخلارجية، وعضو جملس               معايل قطر

، اعتمد الفريـق العامـل      ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠ املعقودة يف    اخلامسةويف اجللسة   . الوزراء
  .بقطرالتقرير املتعلق 

 / أيلـول  ٧ن، يف   ، اختار جملس حقـوق اإلنـسا      بقطر املتعلقالستعراض  ل وتيسرياً  -٢
غـابون،  : مـن البلـدان التاليـة     ) اجملموعـة الثالثيـة   (، جمموعة مقررين    ٢٠٠٩ سبتمرب

  .واليابان وهنغاريا،
ستعراض اال، صدرت الوثائق التالية من أجل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بقطر
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط  )أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/7/QAT/1و A/HRC/WG.6/7/QAT/1/Corr.1(؛  
       جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/7/QAT/2)) ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/7/QAT/3)؛  
عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها سلفاً كـل مـن            ،  قطروأُحيلت إىل     -٤

 والسويد، والتفيا، واململكة املتحـدة       والدامنرك،  واجلمهورية التشيكية،  ،األرجنتني، وأملانيا 
وميكن االطالع على هذه األسـئلة      .  وهولندا  والنرويج، لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،   

  .لالستعراض الدوري الشاملرجي من خالل املوقع الشبكي اخلا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

   الدولة موضوع االستعراضجانبعرض احلالة من   -ألف   
رأى الوفد أن عملية االستعراض وسيلة مهمة لوفاء قطر بالتزاماهتا املتعلقة حبقـوق               -٥

ة تشاورية واسعة وشراكة    وقد جاء التقرير الوطين نتيجة عملي     . اإلنسان على الصعيد الوطين   
  .موسعة مشلت مجيع الفئات والشرائح يف اجملتمع، إضافة إىل أصحاب املصلحة املعنيني
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وقال الوفد إن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها هـو العمـود الفقـري للـسياسة                 -٦
اإلصالحية الشاملة اليت تنهجها قطر على الصعيد الدسـتوري واالقتـصادي واالجتمـاعي     

، اليت اعُتمدت   ٢٠٣٠ كما يتأكد ذلك يف رؤية التنمية الشاملة، رؤية قطر الوطنية            والثقايف،
 وتضمنت مواضيع مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية حلقوق اإلنـسان يف جمـاالت             ٢٠٠٨عام  

التعليم، والصحة، والبيئة، وحقوق العمال األجانب، ومتكني املرأة، وحقوق الطفل، وكبـار            
  .السن، واملعوقني

سِّد الدستور املبادئ الرئيسية اليت توجِّه سياسة قطر، ومنها تأكيد قطـر علـى              وجي  -٧
مبادئ الفصل بني السلطات، وسيادة القانون، واستقالل القـضاء، واحلقـوق واحلريـات             

وقد كُرِّس الفصل الثالث من الدستور لضمان احلقـوق واحلريـات األساسـية،      . األساسية
 والثقافية واملدنية والسياسية واجلماعية، من قبيل احلـق يف          واحلقوق االقتصادية واالجتماعية  

 من الدستور على أن أحكام حقوق اإلنسان واحلريـات العامـة            ١٤٦وتنص املادة   . التنمية
وجرى تعزيز . جيوز تعديلها، إال إذا كان ذلك هبدف زيادة الضمانات املقدمة إىل املواطنني ال

  .ها الدستور عرب إصدار جمموعة من القوانني الوطنيةاحلقوق واحلريات األساسية اليت يكفل
وأُنشئت على الصعيدين احلكومي وغري احلكومي عدة مؤسسات معنيـة بتعزيـز              -٨

وأشار الوفد إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ          . حقوق اإلنسان ومحايتها  
وأشار الوفد  . لوطنية حلقوق اإلنسان  باريس، وقد اعتمدهتا جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات ا       

إىل إنشاء مركز الدوحة الدويل للحوار بني األديان، الذي يرمي إىل نشر وتعزيز ثقافة احلوار               
والتعايش السلمي؛ وإىل املؤسسة العربية للدميقراطية، اليت ترمي إىل تشجيع املنطقة العربيـة             

  .وسائط اإلعالمعلى تعزيز ثقافة الدميقراطية؛ ومركز الدوحة حلرية 
وُوضـعت  . وُيعد احلق يف التعليم راسخاً يف الدستور؛ كما أن التعليم إلزامي وجماين          -٩

 تقيـيم   ٢٠٠٧ من أجل إتاحة التعليم للجميع كما أُجري يف          ٢٠٠٣خطة وطنية للتعليم يف     
ون وذكر الوفد أن قطر حريصة على تعزيز التعليم الشامل جلميع املـتعلمني د            . للتقدم احملَرز 

وأُنشئ اجمللس  . متييز على أساس نوع اجلنس، أو العرق، أو الدين أو غري ذلك من األسباب             
 بصفته أعلى سلطة مسؤولة عن وضع السياسة التعليمية؛ ونظّـم           ٢٠٠٢األعلى للتعليم عام    
 اجمللس يف سياق اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ رؤية قطر          ٢٠٠٩ لعام   ١٤القرار األمريي رقم    

ويرمي اجمللس إىل حتسني مستوى التعليم من أجل تلبية احتياجات الدولة من       . ٢٠٣٠الوطنية  
  .املوارد البشرية املؤهلة

واعتمدت قطر سياسة رائدة لتشجيع البحـث العلمـي،         . أما التعليم فزادت نفقاته     -١٠
 ٢٠٠٦ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل للبحـث، وأنـشأت يف              ٢,٨فخصصت نسبة   

وباإلضافة إىل ذلك، أُنـشئ صـندوق للـهبات         . القطري لرعاية البحث العلمي   الصندوق  
  . خمصص لنفقات التعليم كجزء من االستثمار يف ثروة قطر من الغاز
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وتضمن القوانني والتشريعات القطرية احلق يف الوصول إىل خدمات الرعاية الطبيـة              -١١
. ، أو املعتقد، أو السن أو اإلعاقـة       دون متييز على أساس العرق، أو الدين، أو األصل القومي         

وعرض الوفد إلنشاء اجمللس األعلى للصحة، الذي يضع السياسات واالستراتيجيات املتعلقة           
  .بالصحة ويعتمد اخلطط املتعلقة بالبحث والتطوير يف اجملال العلمي

ملتعلقة ومن األمثلة على سياسة االنفتاح اليت تنهجها قطر استضافة املؤمترات الدولية ا             -١٢
  .بقضايا من قبيل التنمية، والدميقراطية، وحقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة السالم

وأشار الوفد إىل التزام قطر يف دستورها باحترام املواثيق والعهود الدوليـة وبتنفيـذ                -١٣
وقدمت قطر تقارير دورية إىل خمتلف آليـات        . مجيع الصكوك الدولية اليت تكون طرفاً فيها      

وقامت قطر بدور رائد يف جمال      . سعي جاهدة إىل احترام املواعيد احملددة لتقدميها      الرصد مع ال  
واعتمدت قطر يف السنوات األخرية     . اعتماد االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .سياسة استراتيجية بشأن التحفظات العامة هبدف استعراضها
عهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       وتوجد قطر بصدد النظر يف االنضمام إىل ال         -١٤

  .والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ويف سياق اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات على الصعيد الدويل، تبلورت مـساعي            -١٥

والتوثيـق يف  قطر واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان عرب إنشاء مركز األمم املتحدة للتدريب     
وافُتتح هذا املركـز يف     . جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية يف الدوحة         

  . وُيتوقع أن يساهم يف التدريب، وتطوير القدرات وبنائها٢٠٠٩مايو /أيار
وقبلت قطر طلب املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص، ال سـيما األطفـال                -١٦

وتنظر السلطات املختصة يف مشروع قانون ملكافحة االجتـار         . ة البلد والنساء، من أجل زيار   
  .بالبشر ومشروع قانون بشأن العمال خدم املنازل

ورغم أن قطر شهدت تطورات ملحوظة على املـستوى التـشريعي واملؤسـسي               -١٧
ومستوى التوعية، ورغم وجود إرادة سياسية وموارد مالية، إال أهنا تواجه صعوبات مؤقتة يف              
جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بطريقة مثالية، مبا يف ذلك التطورات التشريعية واملؤسسية             

وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال القدرات      . األخرية والتعامل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان      
  .التقنية واملوارد البشرية يف مرحلة البناء والتطوير

بأمهية الشراكات اإلمنائية من أجل املـساعدة يف        وعلى الصعيد الدويل، تؤمن قطر        -١٨
وأشار الوفد إىل إنشاء صندوق قطر للتنمية، الذي تشكل         . حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة   

فيه حقوق اإلنسان أهم الدعائم اليت يقوم عليها تقدمي املساعدة الدولية، وبـشأن الـربامج               
  .اإلمنائية املقرر أن ينفذها الصندوق

  .سعت قطر جاهدة وما تزال ساعية يف دور الوساطة لتسوية املنازعاتو  -١٩



A/HRC/14/2 

GE.10-12075 6 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وتوجد على موقع الشبكة اخلارجية .  وفداً ببيانات٤٩يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل    -٢٠

اإلدالء هبا يف أثناء احلـوار       وفداً مل يتسّن     ٢٦ل لالستعراض الدوري الشامل بيانات إضافية      
  . )١(نظراً للقيود الزمنية

وشكر عدد من الوفود احلكومة على التقرير الوطين الشامل، الذي أُعد عرب عمليـة                -٢١
تشاورية واسعة، وعلى عرضها الشامل، الذي مكّن من تقييم اجلهود اليت تبذهلا قطر يف جمال               

صل الثاين من هذا التقرير التوصيات اليت قُدِّمت        وترد يف الف  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
  .يف أثناء احلوار التفاعلي

وأشارت اإلمارات العربية املتحدة مع التقدير إىل االهتمام الذي جعل من حقـوق               -٢٢
ومما جيسد هذه الرؤيـة  . اإلنسان مركز اإلصالح الدستوري والسياسي واالقتصادي والثقايف    

وأشار الوفد إىل األمهية الـيت      . فاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان   تصديق قطر على عدد من االت     
حيظى هبا دمج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف العديد من امليادين وإىل التركيز علـى                

وقدم أسئلة متعلقة بالسكن وبالدور الذي يقوم به اجملتمع املدين يف           . التوعية حبقوق األطفال  
 من اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع           جمال التشريع على صعيد كل    

  .وقدم الوفد توصية. أشكال التمييز العنصري
وأشارت البحرين إىل اعتماد عدد من املبادرات والسياسات الرامية إىل محاية حقوق              -٢٣

كافحة يف التعليم وم اإلنسان واحلريات األساسية، ال سيما تعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأثنت البحرين على اجلهود املبذولة من أجل تقدمي اخلدمات إىل املعوقني       . االجتار باألشخاص 

يف جمال التعليم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع، كما مت ذلك عرب تشكيل جلان لتهيئـة                
  .وقدمت البحرين توصية. البيئة املواتية وعقد دورات تدريبية لفائدة العمال

بت اململكة العربية السعودية عن تقديرها لإلجنازات اليت حققتها قطـر علـى             وأعر  -٢٤
وأثنت على كـون    . املستوى التشريعي واملؤسسي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        

املواد املدرجة يف دستور قطر تؤكد مبدأي ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجـزيء              
واستفسرت عـن   .  العاملة يف جمال حقوق اإلنسان     وأشارت إىل وجود عدد من املؤسسات     

  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصيات. مواءمة القانون الوطين مع الصكوك الدولية
ورحبت الكويت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأثنت على قطر الختاذهـا              -٢٥

ن جلنوب غرب آسيا واملنطقة     قراراً باستضافة مركز التدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسا        
 

__________   

1 Afghanistan, Argentina, Bhutan, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, China, Czech Republic, 
Germany, Greece, India, Iraq, Italy, Japan, Jordan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, 
Maldives, Nigeria, Palestine, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, Tajikistan, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia, United States of America. 
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وقالت إن مجيع هذه التدابري جتسِّد الشفافية اليت اعتمدهتا قطر من أجل تعزيز حقوق              . العربية
وتساءلت الكويت عن مدى تنسيق املؤسسات احلكومية مع اجملتمع املدين          . اإلنسان ودعمها 

خذت من أجـل مكافحـة      بشأن القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وعن نوعية التدابري اليت اتُّ         
  .وقدمت الكويت توصيات. االجتار باألشخاص

واستفسرت اجلزائر عن األسباب اليت دعت إىل عدم اعتمـاد قـانون الـصحافة                -٢٦
واملنشورات، وعن دور مركز التدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا             

اجلزائر قطر على استـضافة املركـز،       وهنأت  . واملنطقة العربية، الذي أنشئ مؤخراً يف قطر      
  .وقدمت توصيات

وأثىن السودان على السياسة اإلصالحية اليت شكلت فيها حقوق اإلنسان جـوهر               -٢٧
اإلصالح الدستوري واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، وعلى انـضمام قطـر إىل خمتلـف            

نـسان واحترامهـا    االتفاقيات الدولية، بوصف ذلك جتسيداً اللتزامها بتعزيـز حقـوق اإل          
ورحب السودان باجلهود الرامية إىل إنشاء خمتلف املؤسسات حلمايـة النـساء            . وتدعيمها
  .وأثىن على مبادرة السالم القطرية الرامية إىل دعم عملية السالم يف دارفور. واألطفال

وشجعت كوبا قيادة قطر يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذكّرت بأن قطر        -٢٨
ستضافت العديد من املناقشات الدولية، ومؤمتر القمة الثاين لبلدان اجلنوب من مجلة مؤمترات             ا

وهنأت كوبا قطر على تقدمها امللحوظ يف جمال التعليم، والصحة، ومكافحة االجتار            . أخرى
وقـدمت  . باألشخاص، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقـوق النـساء واألطفـال          

  .توصيات كوبا
نان بالعدد الكبري من القوانني اليت تنص على تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة             ورحب لب   -٢٩

وأبرز لبنان انضمام   . لأللفية، مبا يف ذلك املتعلقة بالصحة والتعليم اإللزامي ورفاهية املواطنني         
قطر إىل العديد من الربوتوكوالت واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف السنوات األخرية،            

بناء مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واجلهود املبذولة من أجل التوعية يف البلد             والتعاون ال 
  .وقدم لبنان توصية. بشأن ثقافة حقوق اإلنسان

وأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أن احلكومة قد جعلت من حقوق اإلنـسان               -٣٠
التدابري املتخذة، من قبيل    وقدرت كثرياً   . جوهر إصالحها الدستوري واالقتصادي والسياسي    

إنشاء مديريات حلقوق اإلنسان يف خمتلف الوزارات واجمللس األعلى لشؤون األسرة، من أجل   
تعزيز األسرة وغري ذلك من املؤسسات اليت ختدم فئات خمتلفة، مثل األشـخاص املعـوقني               

وقدمت . لف امليادين وأثريت أيضاً مسألة املشاركة املتزايدة للمرأة يف خمت       . والعمال املهاجرين 
  .اجلماهريية توصية

ورحبت سلوفينيا باعتماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر مـن ِقبـل جلنـة            -٣١
وأثنت سلوفينيا على قطر العتماد خطة عمل للربنـامج         . التنسيق الدولية يف إطار الفئة ألف     
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بيد أن سـلوفينيا  .  الوطينالعاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان تركز على النظام الدراسي     
أعربت عن قلقها بشأن التحديات العالقة، ومنها يف جماالت التمييز والعنف ضـد املـرأة،               

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. واالعتداء اجلنسي، واستغالل األطفال وعقوبة اإلعدام
وأشارت ُعمان إىل أن التقرير الوطين ُيعطي صورة عن حالة حقـوق اإلنـسان يف                 -٣٢
وأشارت ُعمـان إىل التطـور      . ، وعن اإلجنازات اليت حققتها والتحديات اليت تواجهها       قطر

احلاصل واإلجنازات احملققة يف العديد من اجملاالت االقتصادية واملتعلقة مبستوى العيش، مثـل             
واتفقت على أن سجل قطر يف جمال حقوق اإلنسان ينبغي معاجلته يف سياق         . التعليم والصحة 

  .الشاملةهذه التنمية 
وأشار اليمن إىل أن قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً يف مجيع اجملاالت، حمققة التنميـة                -٣٣

وذكر اليمن أن حقوق اإلنسان يف صلب اإلصالح الشامل وتساءل عـن التـدابري       . الشاملة
املتخذة من أجل ضمان احلقوق السياسية واملدنية للمرأة، وأعرب عن اهتمامه مبعرفة مـا إذا               

  .وقدم اليمن توصيات. للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قد أُنشئت وفقاً ملبادئ باريسكانت ا
ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بانضمام قطر إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع               -٣٤

وأبرزت . أشكال التمييز ضد املرأة من باب االلتزام بتمكني املرأة وضمان حقوقها األساسية           
 النساء اللوايت يتابعن دراستهن يف خمتلف مستويات النظام التعليمي، ومتثيلهن       العدد املتزايد من  

  .وقدمت فرتويال توصيات. الواسع يف أوساط األعمال التجارية والتجارة
وأشارت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مع التقدير إىل إنشاء اللجنة الوطنيـة              -٣٥

وأبـرزت  . ضايا حقوق اإلنسان يف عـدة وزارات      حلقوق اإلنسان وإنشاء إدارات تتناول ق     
اإلجنازات اليت حتققت يف جماالت عديدة، مثل التعليم والرعاية الصحية، وحيَّت اجلهود اليت              
تبذهلا الدولة من أجل تعزيز وحتسني اإلطار التشريعي حلقوق اإلنسان من خالل التـصديق              

وقـدمت مجهوريـة    . النضمام إليها على اتفاقيات دولية وإقليمية حلقوق اإلنسان عديدة وا       
  .كوريا الشعبية الدميقراطية توصية

وسلَّطت تونس الضوء على التقدم الذي أحرزته قطر يف جماالت عديـدة حلقـوق                -٣٦
اإلنسان والتنمية املستدامة، حمتلةً بذلك املرتبة الثالثة والثالثني يف تقرير التنمية البشرية لعـام              

يد من اآلليات واملؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقـوق         وأثنت على إنشاء العد   . ٢٠٠٩
  .وقدمت تونس توصيات. اإلنسان، ال سيما حقوق األطفال والنساء

وأشارت باكستان إىل أن التزام قطر بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يتجـسد يف                -٣٧
، وإنشاء عدد   األحكام الدستورية املفصَّلة اليت وضعتها قطر، ويف هنج سياسة إصالحية شاملة          

من املؤسسات واستضافة مركز التدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا     
وأعربت باكستان عن تقديرها للدور الذي تقوم به األسرة بوصفها وحدة           . واملنطقة العربية 

أساسية يف اجملتمع، ورحبت بالتعديالت اليت أُجريت على تشكيلة اللجنة الوطنيـة حلقـوق              
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وجرت اإلشارة أيضاً إىل التقدم احملرز يف     . نسان، اليت جتعلها أكثر اتساقاً مع مبادئ باريس       اإل
جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، باإلضافة إىل اجلهود املبذولة من أجل محايـة               

  .وقدمت باكستان توصيات. حقوق العمال األجانب
تقدماً هائالً يف جمال ضمان مستوى عالٍ مـن  وأشارت الفلبني إىل أن قطر أحرزت         -٣٨

التنمية البشرية ملواطنيها، وأثنت على احلكومة ملا اختذته من تدابري استباقية من أجل حتـسني               
وأشارت إىل وضـع إطـار      . الوصول إىل خدمات التعليم والصحة وحتسني نوعيتها لشعبها       
ونية، وتصديق قطر على عـدد      مؤسسي حلقوق اإلنسان، وإىل ضمان الدستور للحماية القان       

وأقرت الفلبني باخلطوات اإلجيابية املُتخذة من أجـل        . من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
  .وقدمت توصيات. تعزيز محاية حقوق اإلنسان ورفاهية العمال األجانب

وأثنت سري النكا على اعتماد سياسة إصالحية شاملة حريصة على جعل حقـوق               -٣٩
. لتنمية الدستورية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قطـر        اإلنسان يف صلب ا   

وقالت إن السياسات اإلصالحية الشاملة والتطورات التشريعية واملؤسسية ستواصل تعزيـز           
  .وقدمت سري النكا توصية. حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك دور املرأة يف اجملتمع

 يف جماالت التنمية البشرية واجلهود املبذولـة        ورحبت تركيا باإلجنازات اليت حتققت      -٤٠
وشددت تركيا على اجلهود املتسقة     . من أجل االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       

اليت تبذهلا قطر من أجل تعزيز مركز املرأة يف اجملتمع، وأعربت عن تقديرها النضمام قطر إىل                
" ِصلَتك"وأثنت تركيا على إنشاء مبادرة      . رأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل       

وأكدت تركيا اسـتقاللية القـضاء      . وفتح مركز التدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان       
  .وقدمت تركيا توصيات. ورحبت بضمان التشريع الستقاللية احملاكم من الناحية املالية

التثقيف يف جمال حقـوق     وذكر الوفد أن عدداً من اجلهود قد ُبذلت من أجل تعزيز              -٤١
  . اإلنسان وإدراج مفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية على خمتلف مستويات التعليم

وذكر الوفد أن برناجماً لنشر اتفاقية حقوق الطفل قد ُوضع بالتعاون مـع اجمللـس                 -٤٢
ُوضع يف هذا   وقال إن عدداً من املواد التعليمية قد        . األعلى لشؤون األسرة ومنظمة اليونسكو    

الصدد، وأن حلقات عمل عديدة قد ُنظمت من أجل تدريب املدربني واألخصائيني يف جمال              
  . استخدام هذه املواد

وذكر الوفد أن حقوق الطفل قد أُدرجت يف املناهج الدراسية لألكادمييات العسكرية   -٤٣
 املـستدامة يف    وخمتلف مدارس التدريب العسكري، وأشار إىل دمج حقوق اإلنسان والتنمية         

وعلى الصعيد اإلقليمي شاركت قطر يف وضع اخلطة العربية         . املناهج الدراسية بالتعليم العايل   
  .للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

وأضاف الوفد أن قانون العقوبات ُيجرم عدداً كبرياً من األفعال اليت ميكن تعريفهـا                -٤٤
. ئية العاملية فيما يتعلق جبرائم االجتار بالبـشر       باالجتار باألشخاص، واعتمد مبدأ الوالية القضا     
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وقد تناول قانون العمل أيضاً عدداً من القضايا املتصلة بتنظيم العمل، ومحاية حقوق العمـال     
  .وحظر استخدام النساء واألطفال يف العمل اخلطري أو املُضر

ر، تركز علـى    ووفقاً للوفد، اعتمدت قطر استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالبش          -٤٥
 املُعتمـد   ٢٢وقال إن القانون رقم     . مكافحة عمل األطفال، ال سيما يف جمال سباق اهلجن        

، حيظر استقدام األطفال إىل قطر من أجل العمل يف سباق اهلجن؛ وأن أي خـرق      ٢٠٠٥ يف
وأضاف قائال إن قطر انضمت إىل اتفاقيـة األمـم          . هلذا القانون مل ُيسجل منذ ذلك احلني      

 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وإىل الربوتوكول امللحق هبا املتعلق مبنـع وقمـع               املتحدة
وانضمت قطر أيضاً إىل اتفاقية منظمة    . ومعاقبة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال      

  .العمل الدولية املتعلقة بالعمل القسري
باألشـخاص ترمـي إىل وضـع       وذكر الوفد أن املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار          -٤٦

. السياسات، وتنفيذ القوانني واألنظمة وتقدمي التوصيات فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالبـشر           
وقد أشرفت املؤسسة أيضاً على الدار القطرية لإليواء واملساعدة اإلنسانية، اليت ُتقدم الـدعم            

ة للمسؤولني من وزارة ونظمت قطر دورات تدريبي. الطيب والنفسي واالجتماعي إىل الضحايا   
  .الداخلية وغريها من اإلدارات اليت تعاجل قضايا االجتار بالبشر

وانضمت قطر إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق               -٤٧
وواصلت احلكومة جهودها من أجل سـّن تـشريعات يف مجيـع      . األشخاص ذوي اإلعاقة  

. قوق املرأة وتنقيح النصوص احلالية، اليت تتضمن متييزاً ضد املـرأة          اجملاالت من أجل تعزيز ح    
 الـذي ُيجـرم االغتـصاب    ٢٠٠٤ الـصادر يف  ١١ومن أهم هذه النصوص القانون رقم    

 املتعلق بالسكن، الـذي  ٢٠٠٧ الصادر يف ٢واألعمال غري الالئقة املتصلة به؛ والقانون رقم  
كن باملساواة بني الرجال والنساء؛ والقانون املتعلـق        ميكِّن املواطنني من التمتع باحلق يف الس      

جبوازات السفر، الذي ألغى شرط موافقة الزوج على إصدار جواز سفر الزوجة؛ والقـوانني              
املتعلقة باملوارد البشرية والعمل، اليت أنشأت املساواة بني الرجال والنساء يف جمال الوصول إىل 

. رأة، وحظر عمل املـرأة يف اجملـاالت اخلطـرة         العمل واألجور، مع مراعاة خصوصيات امل     
واستفادت فئة كبرية من النساء أيضاً من احلماية االجتماعية والسكن االجتماعي عرب عـدد              

  .من القوانني
وذكر الوفد أن املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة ترمي إىل محاية وحدة األسرة               -٤٨

وقد أنشئت مالجئ خمتلفة مـن أجـل        . ل من العنف  واجملتمع ككل، وإىل محاية املرأة والطف     
وللمؤسـسة مكاتـب يف     . محاية الضحايا، وتزويدهم باملساعدة القانونية ودجمهم يف اجملتمع       

وقدمت املؤسسة التدريب لألفراد العاملني مع األطفـال        . خمتلف املؤسسات الطبية واألمنية   
إىل املواطنني، وغري املـواطنني     وقدمت خدمات   . والنساء، ونظمت عدداً من محالت التوعية     

  .وإىل زوار البلد
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وهنأت كندا قطر على افتتاحها مؤخراً مركز التوثيق والتدريب يف جمـال حقـوق                -٤٩
اإلنسان بالدوحة، ورحبت باملكانة البارزة اليت حتظى هبا حقوق املرأة يف احلوار الـسياسي              

اً بشأن حق املـرأة يف العمـل،        ويف معرض اإلشارة إىل التقدم الذي أُحرز مؤخر       . القطري
أعربت كندا عن قلقها إزاء استمرار تطبيق سياسات متييزية ضد املرأة فيما يتعلـق بقـانون                
األسرة وحرية التنقل، وكذا تقارير تفيد بأنه بالرغم من وجود قوانني تعد العنف ضد املـرأة             

وأُعرب عن القلق أيـضاً     . اعتداءاً، ال يرغب املسؤولون القطريون يف جترمي العنف ضد املرأة         
فيما يتعلق بالضوابط الصارمة املفروضة على حرية الصحافة وحرية التعبري، وكذا إزاء حقوق             

  .وقدمت كندا توصيات. العمال املهاجرين
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها للجهود املبذولة وااللتزامات املتعهد            -٥٠

مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومواجهة التحـديات،        هبا عرب تقدمي التقرير من أجل       
سيما اإلجنازات اليت حتققت يف جمال التعليم والرعاية الصحية، وخباصة احلد من وفيـات               ال

وأشارت إىل إنشاء اجمللس األعلى     . األطفال والتحسينات اليت جرت على مستوى صحة األم       
  .ت توصياتوقدم. لشؤون األسرة من أجل تعزيز وضع األسرة

وذكرت سنغافورة التزام قطر منذ أمد طويل بضمان حقوق مواطنيها من خـالل               -٥١
ورحبت سنغافورة باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا      . إجراء إصالحات دستورية ومؤسسية مبهرة    

وأعربت عن تقديرها اللتزام    . قطر يف جمال أنشطة التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان وتعزيزها         
  .حة االجتار بالبشر ودعم حقوق العمال املهاجرينقطر مبكاف

وأثنت أوزبكستان على اجلهود اإلجيابية املبذولة يف جماالت من قبيل تعزيز املـساواة        -٥٢
بني اجلنسني، ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة االجتار بالبـشر، ومحايـة             

وتطوير املؤسسات الوطنية وتعزيـز     حقوق املهاجرين، وتعزيز احلق يف الصحة ويف التعليم،         
ورحبت أوزبكستان بانضمام قطر إىل اتفاقية القضاء علـى         . التعاون اإلقليمي يف هذا اجملال    

. مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
ال تعزيز ومحاية   وطلبت معلومات إضافية بشأن الصعوبات والعقبات اليت تواجهها قطر يف جم          

  .حقوق اإلنسان
ورحبت قريغيزستان بشكل خاص باإلجنازات اليت حتققت يف جمال التعليم والصحة،             -٥٣

وأشارت إىل اجلهود املبذولة يف جماالت أخـرى،        . ال سيما فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني      
يضاً اخلطوات املتخذة   وحظيت بالثناء أ  . من قبيل مكافحة الفساد، والدميقراطية وحقوق املرأة      

وشجعت قريغيزستان قطر على مواصـلة سـعيها        . من أجل محاية األشخاص ذوي اإلعاقة     
  .احلثيث إىل تعزيز حقوق املهاجرين وتعزيزها للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

وأبرزت مصر أن قطر حريصة على متسكها بتعزيـز حقـوق اإلنـسان وتعزيـز                 -٥٤
وأبرزت أن الدستور   . ين، وكذا بتعزيز التعليم والبحث العلمي     املؤسسات على الصعيد الوط   
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يعتمد مبدأ ترابط مجيع حقوق اإلنسان وتشابكها وعدم قابلية جتزيئها، ويويل أمهية أيضاً إىل              
  .مجيع حقوق اإلنسان فيما يتعلق باملساواة، والتشديد على دور األسرة بوصفها قلب اجملتمع

ود املتواصلة اليت تبذهلا قطر مـن أجـل االنـضمام           وأثنت كازاخستان على اجله     -٥٥
االتفاقيات الدولية األساسية، ال سيما على انضمامها مؤخراً إىل اتفاقية القـضاء علـى               إىل

وسألت كازاخستان قطر عن ازديـاد عـدد املتخرجـات          . أشكال التمييز ضد املرأة    مجيع
وقـدمت  . عـام واخلـاص   اجلامعات ووصوهلن إىل املناصب العليـا يف القطـاعني ال          من

  . توصيات كازاخستان
. وأكدت هنغاريا أوجه التحسن الكبري الذي حتقق ال سيما يف ميدان حقوق املـرأة               -٥٦

ويف معرض اإلشارة إىل العمل املمتاز الذي قامت به اللجنة الوطنية القطرية حلقوق اإلنسان              
عتزم إشراك اللجنة يف عملية     يف السنوات األخرية، تساءلت هنغاريا عما إذا كانت احلكومة ت         
وأعربت هنغاريا أيضاً عن    . متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل       

اهتمامها باالطالع على اإلجراءات املتخذة من أجل تيـسري انتخـاب أعـضاء اجمللـس               
الـيت  ومن املسائل . االستشاري وعما إذا كانت قطر تعتزم السماح بتشكيل أحزاب سياسية   

حظيت باالهتمام أيضاً مسألة اعتماد برنامج طويل األجل جديد يتعلق بـالتثقيف يف جمـال          
حقوق اإلنسان، وبعض األحكام الواردة يف قانون األسرة وقانون اجلنسية، اليت قد ترسـخ              

  .التمييز ضد النساء والبنات
جنازات امللحوظة  والحظت نيكاراغوا التزام قطر بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها واإل          -٥٧

اليت حتققت يف هذا الصدد، يف جمال إنشاء عدد من املؤسسات احلكومية، وحتسني املنظـور               
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. اجلنساين، والسماح مبشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتزام قطـر بتحـسني       -٥٨
. حقوق اإلنسان، وتعزيز حقوق املرأة واألطفال، وعمل اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان            

وأعربت عن قلقها إزاء القانون الداخلي الذي قد يسمح بالتمييز ضد املرأة وغري القطـريني،             
سيما العمال املهاجرون، رغم ارتياح اململكة النضمام قطر إىل اتفاقية القضاء على مجيـع               ال

ورحبت اململكة برغبة قطر يف املشاركة بشأن قـضايا حقـوق           . مييز ضد املرأة  أشكال الت 
وقدمت . اإلنسان، مبا يف ذلك استضافة املنتدى السنوي للدميقراطية والتنمية والتجارة احلرة           

  .اململكة املتحدة توصيات
 إىل اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         ٢٠٠٩ورحبت النرويج بانضمام قطر يف        -٥٩
وأعربت . ز ضد املرأة، غري أهنا ظلت قلقة إزاء التحفظات اليت أبدهتا قطر على االتفاقية             التميي

ويف معـرض   . النرويج أيضاً عن قلقها إزاء ظروف العمال األجانب يف جمال العمل والعيش           
اإلشارة إىل معارضتها لعقوبة اإلعدام، أعربت النرويج عن تقديرها لعدم تنفيـذ أي حكـم              

وقد قام املدافعون عن حقوق اإلنسان بدور هام يف جمال تعزيز ثقافـة             . ٢٠٠٩باإلعدام يف   
  . وقدمت النرويج توصيات. حقوق اإلنسان
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وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل اجلهود املبذولة من أجل ضمان تنمية شاملة              -٦٠
وأشارت إىل  . ومستدامة ووضع تشريعات متتثل ملبادئ حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني         

أن قطر انضمت إىل عدد من الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان وتعمل بفعالية مع هيئـات               
املعاهدات من أجل حتسني تنفيذها وتعمل بفعالية وموضوعية بصفتها عضواً يف جملس حقوق             

وتساءلت . وتواصل قطر عرض مساعيها احلميدة من أجل تسوية األزمات اإلقليمية         . اإلنسان
  .ة العربية السورية بشأن شكاوى العمال والعمال املهاجرين وقدمت توصيةاجلمهوري

وأعرب االحتاد الروسي عن تقديره للتقدم احملرز يف جمال التنمية البشرية، والتعلـيم               -٦١
والحظ التقدم احملرز يف جمال إعمـال احلقـوق املدنيـة           . والصحة وارتفاع مستوى العيش   

 حتسني التشريعات واملؤسسات، وزيادة وعي اجملتمـع فيمـا    والسياسية، واجلهود الرامية إىل   
  .وقدم االحتاد الروسي توصية. يتعلق حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وأثنت ماليزيا على قطر اللتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مـن خـالل                 -٦٢
ت اإلقليمية والدولية   إنشاء مؤسسات حكومية وغري حكومية عديدة، واالنضمام إىل املعاهدا        

وأشارت إىل اإلجنازات الـيت حتققـت يف اجملـاالت          . وتعاوهنا مع مفوضية حقوق اإلنسان    
وقالت إن باإلمكـان حتقيـق      . السياسية واالقتصادية واالجتماعية، رغم التحديات القائمة     

حتسينات أخرى يف جمال حقوق اإلنسان عرب احلوار البناء مع اآلليـات الدوليـة حلقـوق                
  .وقدمت ماليزيا توصيات. إلنسانا

ورحبت املكسيك بالتزام الدولة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، كما يتجسد ذلـك              -٦٣
وأشـارت املكـسيك إىل     . ٢٠٣٠يف دستورها املعتمد مؤخراً ويف أهداف الرؤية الوطنية         

مام إىل  انضمام قطر إىل العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية، مؤكدةً احلاجـة إىل االنـض             
وأعربت املكسيك عن تقديرها للجهود الراميـة إىل مكافحـة االجتـار،                . العهدين الدوليني 

واستفسرت املكسيك عمـا إذا     . ال سيما بالنساء واألطفال وكذا للدعم املقدم إىل الضحايا        
القـانون  ن  كاكانت القوانني اليت تعاقب اجملرمني تشمل املعايري القانونية الدولية، وعّما إذا            

  .وقدمت املكسيك توصيات. يسري على املواطنني واملهاجرين األجانب بالتساوي
ورحبت جيبويت باعتزام قطر التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة            -٦٤

 من اتفاقية مناهضة التعذيب يف قانوهنا       ١والسياسية، وإدراج تعريف التعذيب الوارد يف املادة        
. بت معرفة العقوبات املنصوص عليها ملعاقبة املسؤولني عن أعمـال التعـذيب           وطل. اجلنائي

مبكافحة االجتار بالبشر وتقدمي الدعم للضحايا، من       أيضاً  وقالت بضرورة إيالء اهتمام خاص      
ؤسسة املوالحظت جيبويت بارتياح تعديل املرسوم اخلاص ب      . أجل ضمان إعادة دجمهم يف اجملتمع     

  . وقدمت جيبويت توصيات.  مع مبادئ باريسة متماشيان، جلعلهقوق اإلنساحلالوطنية 
وأعربت بروين دار السالم عن تأييدها ملساعي قطر الرامية إىل تطوير وإغناء مستوى               -٦٥

ورحبت باحلوار البناء الـذي     . معيشة شعبها من خالل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف       
، وبتعهدها باالستفادة من أفـضل املمارسـات        جتريه قطر مع آليات حقوق اإلنسان الدولية      
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وشجعت قطر على مواصلة جهودهـا      . الدولية يف سياساهتا الداخلية وتشريعاهتا ذات الصلة      
  .وقدمت توصيات. لضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املنصوص عليها يف الدستور

ات الوطنية هبـدف  ورحبت أذربيجان بتأكيد قطر اللتزامها بإنشاء عدد من املؤسس        -٦٦
وأعربت عن تقديرها إلجنازات قطـر يف جمـال ضـمان           . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

مستويات معيشة مرتفعة، وخفض معدل وفيات األمهات والرضع، وضمان حرية الـدين،            
وأشارت أذربيجان إىل أن قطر باتت على       . وإدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية      

دافها يف جمال التعليم االبتدائي، وأشارت إىل زيادة تعاون قطر مع مفوضـية             وشك حتقيق أه  
  . وقدمت أذربيجان توصيات. األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

لسويد بانضمام قطر إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             ورحبت ا   -٦٧
اً املرأة، لكنها أشارت إىل أن التشريع احمللي ال يزال مييز ضد املرأة، وطلبت من وفد قطر مزيد          

، مبا يف ذلك فيما     حلقوقيف ا   بالرجال  النساء مساواةمن التفاصيل عن التدابري املتخذة لضمان       
كما طلبت السويد من الوفد القطري أن يوضح التدابري اليت قد تنظر . لطالقيتعلق بالزواج وا

فيها احلكومة لضمان عدم التمييز ضد أي كان، مبا يف ذلك على أساس امليـل اجلنـسي أو                  
  . وقدمت السويد توصيات. مع مبادئ يوغياكارتااً اهلوية اجلنسية، وذلك متشي

ات اخلاصة وبرفع قطر للتحديات املتمثلـة       ورحبت هولندا بتعاون قطر مع اإلجراء       -٦٨
وأشارت إىل الشواغل املتعلقـة بالـسماح للمـوظفني         . مبواصلة تعزيز دور املرأة يف اجملتمع     

األجانب مبغادرة البلد، وبالعنف املرتيل اليت تعاين منه القطريات وغري القطريات، وباخنفاض            
  . لندا توصياتوقدمت هو. متثيل املرأة يف املناصب احلكومية العليا

وأشارت الربازيل إىل أن التعليم يف قطر إلزامي وجماين، مما يسهم يف خفض معدالت                -٦٩
وشددت على أن قطر باتت على وشك حتقيق مجيع األهداف اإلمنائيـة            . األمية بشكل حاد  
وأثنت الربازيـل   . ، وأن لديها أحد أعلى مستويات املعيشة يف العامل        ٢٠١٥لأللفية قبل عام    

إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وعلـى             اً   انضمام قطر مؤخر   على
. إىل ضمان مستويات أعلى من التعليم، وضمان املزيد من الفرص للنـساء            جهودها الرامية 

ومع ذلك، أعربت الربازيل عن قلقها إزاء ادعاءات التمييز ضد املرأة، والقيود املفروضة على              
وتساءلت عما إذا كانت قطـر      . ى أساس الدين والتمييز ضد غري املواطنني      حقوق املرياث عل  

  . ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١تنظر يف التصديق على اتفاقية الالجئني لعام 
لإلعجاب يف حتقيـق الرفاهيـة والتنميـة        اً  مثري  وأشارت نيبال إىل أن لقطر سجالً       -٧٠

والحظـت  . ومتوسط العمر املتوقع لسكاهنا   االقتصادية، مما ساعد على رفع مستوى املعيشة        
مع االرتياح إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، وانضمام قطر إىل اتفاقية حقوق األشـخاص              

مـع  أيـضاً   والحظت  . ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
ـ ال املهاجرين وضمان رفاه   التقدير التدابري التشريعية واإلدارية اليت اختذت حلماية العم        هم يت

  . وحتسني وضعهم
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والحظت إسبانيا باهتمام إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنـة الوطنيـة              -٧١
  . وأعربت عن قلقها إزاء عقوبة اإلعدام وقدمت توصيات. للرتاهة والشفافية

 النظـام   وطرحت فرنسا سؤالني عن الطريقة احملددة اليت تنفذ فيها قطـر إصـالح              -٧٢
، وعن عزمها إجراء إصالح إلعادة إرساء املـساواة بـني           ٢٠٠٣القضائي الذي بدأته عام     

  .وقدمت فرنسا توصيات. مواطنيها
وأثىن املغرب على قطر ملا أحرزته من تقدم يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،                -٧٣

سية واالجتماعيـة   من اهتمامها حبمايـة احلقـوق الـسيا       اً  وقال إن هذا األمر كان واضح     
وقال إن التحسن املستمر يف جمـال التنميـة         . واالقتصادية والثقافية ملواطنيها وللمقيمني فيها    

وأشار املغرب إىل التدابري االجيابيـة الـيت   . البشرية كبري، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال      
مؤسـسات تعـىن    اختذت على املستويني التشريعي واملؤسسي حلماية األطفال، مثل إنشاء          

وطلب معلومات  . عن املؤسسة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص       بالنساء واألطفال، فضالً  
إضافية عن دور وأهداف مركز الدوحة حلوار األديان، وعن البعد املتعلق حبقوق اإلنسان يف              

  .وقدم املغرب توصية. استراتيجية قطر يف جمال التعاون
ر يشدد بوضوح على احلاجـة إىل محايـة حقـوق           والحظت بيالروس أن الدستو     -٧٤

وقالت إن قطر تتخذ تدابري شاملة لتنفيذ األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان           . اإلنسان وتعزيزها 
وقد انضمت قطر إىل عدد مـن الـصكوك         . يف الدستور، على صعيدي التشريع واملمارسة     

ذهتا دولة قطر ملكافحـة االجتـار       وقالت إن التدابري الفعالة اليت اخت     . الدولية حلقوق اإلنسان  
  . وقدمت بيالروس توصيات. للبلدان األخرى بالبشر ميكن أن تكون مثاالً

ندونيسيا إىل االهتمام بعزم قطر على االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص            إوأشارت    -٧٥
. قافيةباحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث         

وأثنت على  . وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة للوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان          
إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسات املماثلة هبدف تنسيق ثقافة حقوق اإلنسان            

وأشارت إىل املشاركة النشطة للمجتمع املدين والقطاع اخلاص يف معاجلة مـسألة            . ونشرها
ورحبت إندونيسيا بإنشاء مركز الدوحة الدويل      . االجتار باألشخاص ومحاية النساء واألطفال    

  . ندونيسيا توصياتإوقدمت . حلوار األديان، وإنشاء مركز الدوحة حلرية اإلعالم
وألقت البوسنة واهلرسك الضوء على التقدم الكبري الذي حققته قطـر يف ميـدان                -٧٦

، رغم  ٢٠١٥ا تسعى إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية قبل عام          التنمية البشرية، وقالت إهن   
استمرار بعض نقاط الضعف املتعلقة بدور املرأة يف احلياة العامة وبالفجوة بني اجلنـسني يف               

وأعربت عن تقديرها للجهود الرامية إىل حظر عمالة األطفال، ومساعدة ضـحايا             . التعليم
  . وصياتوقدمت ت. سوء املعاملة واالجتار
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وأشارت شيلي إىل أن دستور قطر اجلديد يكرس حقوق اإلنسان، وهنأت قطر على               -٧٧
ـ اً  والحظت شيلي اهتمام  ". ألف"تصنيف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ضمن الفئة         اً خاص

يف جمال حقوق املرأة، وهنأت قطر على تصديقها على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                
  . وقدمت شيلي توصيات. التمييز ضد املرأة

ـ  اختاذ  والحظت بنغالديش النمو االقتصادي امللحوظ إىل جانب          -٧٨  يةمبادرات سياس
وأعربت بـنغالديش   . لشعب أسهمت يف التحسن الشامل يف جمال حقوق اإلنسان        لمناصرة  

عن أملها يف أن تتمكن قطر من التصدي للتحديات اليت تواجهها يف جمال الرعاية االجتماعية               
ال املهاجرين وتسهيل عودة مجيع األطفال املشاركني يف سباقات اهلجـن إىل أوطـاهنم              للعم

وشجعت بنغالديش قطر على مواصلة جهودها الراميـة إىل  . ومتكينهم من العودة إىل أسرهم    
تعزيز دور النساء يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية وإشـراكهن باعتبـارهن شـريكات             

  . وقدمت بنغالديش توصيات. أساسيات يف عملية التنمية
و يف الرد على األسئلة، ذكر وفد قطر أنه باإلضافة إىل احلماية الدستورية للعمالـة                 -٧٩

من حقوق العمالـة الوافـدة وحيمـي        اً   عدد ٢٠٠٤ لعام ١٤الوافدة، يضمن القانون رقم     
لوافدة هتدف من االتفاقات الثنائية مع بلدان العمالة ا      اً  ووقعت قطر عدد  . حقوقهم بشكل عام  

وأُنشئت إدارة عالقات العمل يف     . إىل تنظيم ومحاية حقوق وواجبات العمال وأرباب العمل       
وأنشأ اجمللس األعلى للقضاء حماكم     .  للتحكيم الفوري بني أرباب العمل والعمال      ٢٠٠٩عام  

خاصة للنظر يف الشكاوى العمالية واإلسراع يف معاجلتها، وال ُتسدد أي رسوم عـن هـذا                
  . وع من الدعاوىالن
واعتمد قانون العمل مبدأ املساواة بني العمـال القطـريني والوافـدين يف مجيـع                 -٨٠

والواجبات، مبا يف ذلك ما يتعلق بالعقود وساعات العمـل والتعـويض والرعايـة               احلقوق
  . واإلجازة الطبية
اجمللـس  و. من األحكام حلماية األسرة واألمومة والطفولـة   اً  ويتضمن الدستور عدد    -٨١

األعلى لشؤون األسرة هو اآللية الرئيسية املعنية حبقوق الطفل، وهو يتابع الصكوك الدوليـة              
وأنشئ عدد من املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة لتعزيـز          . املتعلقة باألسرة واألطفال  
  .اً عام١٦وحيظر القانون تشغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن . حقوق الطفل ومحايتها

 ٢تسعى جلنة وطنية برئاسة اجمللس األعلى لشؤون األسرة إىل تنفيذ القانون رقـم              و  -٨٢
وأُنشئ عدد من املؤسسات لتعزيز     .  بشأن األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة     ٢٠٠٤ لعام

 لـشغل منـصب     ٢٠٠٣وترشحت قطر يف عام     . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها    
اإلعاقة، وتضم جلنة حقـوق األشـخاص ذوي        املقرر اخلاص املعين حبقوق األشخاص ذوي       

. للصماً  عربياً   وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، وضع اجمللس قاموس        .اًقطرياً  اإلعاقة مواطن 
من االجتماعات وحلقات العمل بشأن حقوق املعوقني، وقدمت مشروع         اً  ونظمت قطر عدد  
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تحدة يتعلق باالحتفال بيـوم عـاملي       قرار يف الدورة الثانية والستني للجمعية العامة لألمم امل        
  .التوحد ملرض

  أو التوصيات /االستنتاجات و  - ثانياً  
  :  قطربتأييدحتظى التوصيات اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه   -٨٣

النظر يف التصديق على صكني من صكوك األمم املتحـدة األساسـية              -١
لدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية   املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومها العهد ا    

  ؛ )سلوفينيا(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية             -٢

 مجهورية كوريا (والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
  ؛ )الشعبية الدميقراطية

تعزيز اجلهود الرامية إىل التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -٣
والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           املدنية

  ؛ )الربازيل( والثقافية
ــوق    -٤ ــية حلق ــة األساس ــصكوك الدولي ــضمام إىل ال مواصــلة االن

   ؛)كازاخستان( اإلنسان
مواصلة عملية االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وحتـسني            -٥

التشريعات الوطنية حلقوق اإلنسان، وخباصة يف سياق األولويات احملددة يف خطة           
  ؛ )بيالروس (٢٠٣٠التنمية الشاملة املعروفة باسم رؤية قطر الوطنية 

نسان مـن خـالل     مواصلة احترام التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإل         -٦
  ؛ )نيكاراغوا(االمتثال اللتزاماهتا 

  ؛ )اليمن(تقاسم خربهتا مع البلدان املهتمة يف جمال مكافحة الفساد   -٧
تكثيف اجلهود لضمان املساواة بني املرأة والرجل يف القطـاع العـام،              -٨

  ؛ )هولندا(وخصوصاً يف املناصب احلكومية العليا 
تعزيز دور املرأة يف اجملتمع وإشراك املـرأة        مواصلة جهودها الرامية إىل       -٩

بطريقة فعالة يف عملية التنمية، ودعم املرأة لتمكينها من املشاركة يف األنـشطة             
  ؛ )الكويت(االقتصادية يف البلد 

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للنهوض باملرأة ومتكينها وإتاحـة اجملـال             -١٠
  ؛ )اجلزائر(اة العامة أمامها للمشاركة بفعالية أكرب يف احلي
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االستمرار يف إزالة أي عقبات ميكن أن تعوق املشاركة الكاملة للمـرأة              -١١
  ؛ )اجلماهريية العربية الليبية(القطرية يف اجملتمع 

االستمرار يف صياغة وتنفيذ السياسات اليت تعزز وتطور قدرة النساء على             -١٢
  ؛)باكستان( عملية التنمية االضطالع مبسؤولياهتن بوصفهن شريكات رئيسيات يف

مواصلة تعزيز حقوق املرأة ومتكينها، هبدف زيادة تعزيز مـشاركتها يف             -١٣
  ؛ )الفلبني(احلياة االقتصادية والسياسية 

مواصلة تعزيز وضع املرأة ومتكينها من املشاركة يف اجملاالت االجتماعية            -١٤
  ؛ )تركيا(ويف األعمال التجارية 

  ؛ )أذربيجان(ثيل املرأة يف مجيع ميادين اجملتمع مواصلة تعزيز مت  -١٥
  ؛ )اليمن(مواصلة جهودها لضمان احلقوق املدنية والسياسية للمرأة   -١٦
  ؛ )نيكاراغوا(مواصلة اجلهود لضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف اجملتمع   -١٧
 وتطوير قدرات النـساء     تعزيزمواصلة تنفيذ السياسات اليت من شأهنا         -١٨
  ؛ )إندونيسيا(فهن شريكات رئيسيات يف عملية التنمية بوص
مواصلة تكثيف اجلهود والتدابري اإلجيابية لضمان فعالية تعزيز حقـوق            -١٩
مجهوريـة  (ومحايتها، مبا ينسجم مع األعراف والقيم التقليدية للمجتمـع           املرأة

  ؛ )البوليفارية فرتويال
شاركتها الكاملة يف مجيع مواصلة جهودها لتحسني وضع املرأة وضمان م  -٢٠

  ؛ )بيالروس(جماالت احلياة 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة              -٢١

  ؛ )واهلرسك البوسنة(
مواصلة حتسني السياسات والربامج التدريبية املتعلقة بتعزيـز ومحايـة            -٢٢

  ؛ )إندونيسيا(حقوق الطفل 
  ؛ )البحرين(يز حقوق املعوقني ومحايتها مواصلة جهودها لتعز  -٢٣
مواصلة جهودها لتطوير قدرات املؤسسات اليت تتعامل مـع الفئـات             -٢٤

  ؛ )نيكاراغوا(الضعيفة، وخباصة األشخاص ذوي اإلعاقة 
بـشأن األشـخاص ذوي االحتياجـات    ) ٢( رقم   ٢٠٠٤جعل قانون     -٢٥

  ؛ )االحتاد الروسي (اخلاصة متجانساً مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  ؛ )البوسنة واهلرسك( األطفال عمالةمواصلة اجلهود من أجل حظر   -٢٦
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مواصلة دعمها للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات للنساء واألطفال ضحايا           -٢٧
  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(اإلساءة والعنف 

الراميـة إىل   اختاذ تدابري لتعزيز وضمان التنفيذ الفعال للتدابري القانونية           -٢٨
  ؛ )املكسيك(مكافحة العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي واستغالل النساء واألطفال 

مواصلة جهودها ملنع العنف املرتيل، وال سيما من خالل تعزيز اإلطـار              -٢٩
  ؛ )سلوفينيا(القانوين، وتعزيز محاية الضحايا ومقاضاة مرتكيب احلاالت املبلغ عنها 

 وتثقيف ملنع العنف ضد املرأة وحماكمة مرتكيب جرائم         القيام حبملة توعية    -٣٠
  ؛ )كندا(العنف ضد املرأة 

العمل بنشاط على حتسني محاية العامالت يف املنازل من العنف واالعتداء             -٣١
  ؛ )النرويج(اجلنسي 

 الشرطة بترتيب األولويات والتحقيق يف حاالت قيامبذل اجلهود لضمان   -٣٢
  ؛ )النرويج(د العامالت يف املنازل العنف واإليذاء اجلنسي ض

مواصلة جهودها الرامية إىل إصدار قوانني تتعلق مبكافحة االجتار بالبشر،            -٣٣
  ؛ )ماليزيا(وبالعامالت يف املنازل 

النظر يف استخدام املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيمـا يتعلـق              -٣٤
فوضية األمم املتحدة السامية    حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص اليت وضعتها م      
  ؛ )الفلبني(حلقوق اإلنسان كدليل مرجعي يف سياساهتا وبراجمها 

مواصلة جهودها ملنع إفالت مرتكيب االجتار بالبشر من العقاب، ولتطبيق            -٣٥
  ؛ )تركيا(مبدأ عدم جترمي الضحايا 

  ؛ )أذربيجان(مواصلة تكثيف جهودها ملكافحة االجتار بالبشر   -٣٦
اصلة العمل لضمان حماكمات عادلة، وال سيما يف حـاالت عقوبـة            مو  -٣٧

اإلعدام، وضمان احلق يف احلصول على حماكمة يف حمكمـة مـستقلة وحمايـدة              
وخمتصة، واحلق يف محاية قضائية فعالة، واحلق يف احلصول على ما يكفـي مـن               
الوقت والتسهيالت لتحضري دفاع مالئم عن املدعى عليه، واحلق يف افتـراض            

  ؛ )سبانياإ(الرباءة واحلق يف االستئناف واحلق يف ختفيف احلكم 
  ؛ ) دار السالمبروين(تقاسم خرباهتا يف جمال تعزيز النظام القضائي   -٣٨
  ؛ )الربازيل(النظر يف رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية   -٣٩
وضع خطة عمل وطنية بـشأن حقـوق األطفـال يف نظـام قـضاء                 -٤٠

  ؛ )ازاخستانك( األحداث
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بـروين  (تقاسم أفضل املمارسات يف جمال تعزيز تعليم األطفال املعوقني            -٤١
  ؛ )السالم دار
مواصلة جهودها الرامية إىل زيادة تعزيز أسس األسرة وما يرتبط هبا من              -٤٢

  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(قيم يف اجملتمع 
ع قيم األسرة الراسخة،    مواصلة اتباع السياسات االجتماعية املتماشية م       -٤٣

وعدم التأثر باالقتراحات اليت تتعلق مبعايري اجتماعية مثرية للجدل وغري شـاملة            
  ؛ )بنغالديش(وخاصة ببعض اجملتمعات 

اختاذ مزيد من التدابري لتسهيل الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية كي      -٤٤
  ؛ )بنغالديش(يتمتع اجلميع باحلق يف الصحة 

  ؛ )كوبا(ها فيما يتعلق بالصحة والتعليم مواصلة جهود  -٤٥
مواصلة جهودها وتفانيها من أجل ضمان التحاق مجيع فئـات اجملتمـع              -٤٦

  ؛ )اجلزائر(بالتعليم 
مواصلة اخلطوات العملية اليت اختذت بالفعل لنشر ثقافة حقوق اإلنسان            -٤٧
كـة  اململ(املؤسسات التعليمية، واستخدام وسائل اإلعـالم هلـذا الغـرض            يف

  ؛ )السعودية العربية
اجلمهوريـة  (مواصلة بذل اجلهود لنشر ثقافة حقوق اإلنسان يف قطـر             -٤٨

  ؛ )السورية العربية
تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز التعليم العام وبرامج التوعية والتدريب            -٤٩
املهارات، خصوصاً الربامج اليت هتدف إىل زيادة الوعي حبقوق اإلنـسان يف      على
  ؛ )ماليزيا( قطر
مواصلة اجلهود الرامية إىل لتعزيز حقوق العمال املهـاجرين ومحايتـها،             -٥٠

  ؛)اململكة العربية السعودية(وتقاسم خربهتا الرائدة يف هذا اجملال يف احملافل الدولية 
متشياً مع اجلهود اجلارية، مواصلة تعزيز قوانني العمل وحتسني ظـروف             -٥١

  ؛ )باكستان(جانب املعيشة والعمل للعمال األ
 مجيـع العمـال     يـة مواصلة تعزيز التدابري الالزمة حلماية وتعزيز رفاه        -٥٢

  ؛ )الفلبني(الوافدين وحقوقهم اإلنسانية يف قطر، وخباصة العامالت يف املنازل 
  ؛ )الفلبني(مواصلة مشاركتها النشطة والرائدة يف حوار أبو ظيب   -٥٣
اية حقوق العمال الوافـدين، الـذين       بذل املزيد من اجلهود لتعزيز ومح       -٥٤

  ؛ )سري النكا(يسهمون إسهاماً كبرياً يف التنمية والرخاء االقتصاديني يف قطر 
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  ؛ )أذربيجان(مواصلة جهودها الرامية إىل محاية حقوق العمالة الوافدة   -٥٥
تعزيز التدابري ملنع العنف ضد عامالت املنـازل األجنبيـات وحماكمـة              -٥٦

  ؛ )هولندا(هذه اجلرائم املسؤولني عن 
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة، وال سيما النساء             -٥٧

  ؛ )الربازيل(املهاجرات 
مواصلة دورها القيادي والتعاون الدويل يف جدول األعمـال الـدويل             -٥٨

  ؛ )كوبا(لتنمية بلدان اجلنوب 
  ؛ )لبنان(ام حقوق اإلنسان مواصلة سياستها اإلمنائية القائمة على احتر  -٥٩
النظر يف توسيع نطاق برنامج منظمة أيادي اخلري حنو آسيا والعمل على              -٦٠

  ؛ )الفلبني(ذلك 
مواصلة اجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان مبا يشكل عامل تشجيع مـن              -٦١

  ؛ )اإلمارات العربية املتحدة(أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
  ؛ )اجلزائر(تعميق وتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد مواصلة جهودها ل  -٦٢
مواصلة جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان، اليت حققت تقدماً ملحوظاً يف            -٦٣
  ؛ )تونس( قطر
مواصلة التصدي لتحديات حقوق اإلنسان مبا يتماشى مع املعايري الدولية      -٦٤

  ؛ )البوسنة واهلرسك(حلقوق اإلنسان 
اءات الرامية إىل إشاعة ثقافـة حقيقيـة حلقـوق          اختاذ املزيد من اإلجر     -٦٥

اإلنسان مع املراعاة الواجبة للخصوصيات الوطنية واإلقليميـة، فـضالً عـن            
  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية 

مواصلة تعزيز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإلنسان             -٦٦
يف جماالت من قبيل إقامة العدل، والتعليم، والصحة العامة، والعمـال           ومحايتها  

  ؛ )ماليزيا(املهاجرين واملساواة بني اجلنسني 
  ؛ )البوسنة واهلرسك(مواصلة تعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين   -٦٧
مواصلة سياستها اليت تركز على القضايا الرئيـسية املتعلقـة حبقـوق              -٦٨

 الشاملة للتنمية املعروفة باسم رؤيـة قطـر         اسيما يف إطار رؤيته   اإلنسان، وال   
  ؛ )املغرب( وهويتها احلضارية والدينية اخلاصة ٢٠٣٠الوطنية 

مواصلة تعزيز احلوار بني خمتلف الديانات واحلضارات، وتعزيـز ثقافـة       -٦٩
  ؛ )اجلزائر(احلوار والتعايش السلمي 
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 تعزيز احلوار بني األديان ونـشر       املضي يف خيارها احلضاري الرامي إىل       -٧٠
  ؛ )تونس(قيم االعتدال والتسامح 

االستمرار يف االضطالع بدور قيادي يف تسهيل املؤمترات العاملية اخلاصة            -٧١
باحلوار بني األديان وبني احلضارات وبالدميقراطية وحقـوق اإلنـسان وثقافـة            

  ؛ )ماليزيا( السالم
  ؛ )إندونيسيا(حلقيقي بني األديان مواصلة دورها يف تعزيز احلوار ا  -٧٢
إشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ التوصيات، ويف متابعة مـا ورد يف هـذا                -٧٣

  ؛ )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(االستعراض 
إنشاء آلية فعالة وشاملة مع اجملتمع املدين ملتابعة توصيات االسـتعراض             -٧٤

  ؛ )رويجالن(الدوري الشامل 
إنشاء آلية متابعة تتعلق بتنفيذ توصيات الفريق العامل املعين باالستعراض            -٧٥

  ؛ )جيبويت(الدوري الشامل وإشراك املؤسسات الوطنية يف هذا العمل بالكامل 
تعزيز تعاوهنا مع مفوضية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق بتدريب              -٧٦

اس حتديد احتياجات املـساعدة التقنيـة       موظفي القطاع العام املعنيني، على أس     
  ).جيبويت(وهبدف وضع برنامج متعدد السنوات 

   . أعاله قد ُنفذتا بالفعل أو مها يف طور التنفيذ٤٠ و٢٦وترى قطر أن التوصيتني   -٨٤
تـرد ردود  و. وستدرس قطر التوصيات التالية وتقدم ردودها يف الوقت املناسب    -٨٥

ـ ير نتائج االستعراض الذي     قطر على هذه التوصيات يف تقر      يعتمده جملـس حقـوق     س
  : اإلنسان يف دورته الرابعة عشرة

دراسة إمكانية التصديق على االتفاقيات الدولية األخرى اليت مل تصدق            -١
عليها بعد، وال سيما العهدين الدوليني، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع            

   ؛)اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
 التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن             -٢

االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، والربوتوكـول             

مييز ضد املرأة، والتصديق على     االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال الت      
  ؛ )إسبانيا(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

التصديق على الصكوك الدولية اليت ال تزال معلقة، وال سـيما العهـد               -٣
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            

قافية، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       االقتصادية واالجتماعية والث  
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التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،          
  ؛ )شيلي(ونظام روما األساسي 

النظر يف االنضمام إىل مجيع االتفاقيـات األساسـية ملنظمـة العمـل               -٤
  ؛ )النرويج( الدولية

 ٩٨منظمـة العمـل الدوليـة       النظر يف التـصديق علـى اتفاقيـايت           -٥
  ؛ )الربازيل( ١٠٠و
إعادة النظر يف حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القـضاء علـى               -٦

  ؛)الربازيل(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب هبدف سحبها 
 ١ تضمني تشريعاهتا الوطنية مفهوم التعذيب على النحو احملدد يف املـادة    -٧

 البـدين   العقـاب من اتفاقية مناهضة التعذيب، وسن تشريع إللغاء مجيع أنواع          
  ؛ )املكسيك(وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

إعادة النظر يف قانون األسرة وقانون اجلنسية، خصوصاً لضمان املساواة            -٨
  ؛ )فرنسا( عن طريق االنتماء بني اجلنسني يف جمال الطالق واحلصول على اجلنسية

  ؛ )سبانياإ(توجيه دعوة مفتوحة ودائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة   -٩
ة إىل أصحاب واليـات اإلجـراءات       ـة ودائم ـتوجيه دعوة مفتوح    - ١٠

  ؛)شيلي(اخلاصة 
مراجعة التشريعات املتعلقة بقانون األسرة والقـوانني املتعلقـة بـسلطة             -١١

  ؛ )كندا(عديل أو إلغاء القوانني اليت متيز ضد املرأة األوصياء على النساء، وت
تعديل أو إلغاء القوانني الوطنية اليت متييز ضد املرأة، وال متنع العنف ضـد     -١٢

املرأة مبا فيه الكفاية، مبا يف ذلك قوانني األسرة والقوانني واإلجراءات ذات الصلة             
  ؛ )سلوفينيا(ة اإلسكان بسلطة األوصياء على النساء، وقوانني اجلنسية وأنظم

مـن الوثيقـة     ٦٥تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل الواردة يف الفقرة           -١٣
CRC/C/QAT/CO/2) ؛ )سلوفينيا  

  ؛ )شيلي( ألطفال من الذكور واإلناثل العقاب البدينحظر مجيع أشكال   -١٤
اعتماد خطة وطنية ملكافحة العنف القائم على نوع اجلـنس؛ وحتديـد              -١٥

املقاطع اليت قد تكون متييزية يف التشريعات الوطنية، مبـا يف ذلـك يف              ومعاجلة  
قوانني األسرة والقوانني واإلجراءات املتصلة بسلطة األوصياء علـى النـساء،           

  ؛ )إسبانيا(وقوانني اجلنسية واملعايري املتعلقة باإلسكان 
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وصيات  سنة على األقل، متشياً مع ت      ١٢زيادة سن املسؤولية اجلنائية إىل        -١٦
  ؛ )شيلي(جلنة حقوق الطفل 

رفع القيود املفروضة على احلق يف حرية الرأي والتعبري، واختاذ خطوات             -١٧
  ؛ )كندا(لتعزيز حرية الصحافة يف مجيع أشكال وسائط اإلعالم 

اختاذ التدابري املناسبة لنشر إعالن املدافعني عن حقوق اإلنـسان علـى              -١٨
  ؛)النرويج(ماً كامالً نطاق واسع وضمان احترامه احترا

تسهيل املشاركة املستقلة للمجتمع املدين يف عملية التحول الدميقراطي،           -١٩
ورفع القيود املفروضة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ويف التجمع، وفقـاً             

  ؛ )هولندا(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
 القـوانني   تطابقان  محاية العمال املهاجرين من االستغالل عن طريق ضم         -٢٠

واملمارسات املعمول هبا مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكفل للعمـال             
  ؛ )كندا(املهاجرين حقوقهم اإلنسانية، مبا يف ذلك احلق يف حرية التنقل 

التأكد من أن القوانني احمللية تضمن محاية حقـوق اإلنـسان للعمـال               -٢١
رية التنقل واحلق يف مستوى معيـشي الئـق         املهاجرين، مبا يف ذلك حقهم يف ح      

  ؛ )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(
ضمان حقوق اإلنسان واحلريات للعمال املهاجرين عن طريـق تعزيـز             -٢٢

التشريعات املتعلقة باهلجرة واليت تكفل معاملة هذه الفئة الضعيفة معاملة الئقـة            
من الوصول، دون متييز، إىل أنظمة الصحة والتعليم        وحمترمة، فضالً عن متكينها     

وغريها؛ ومن شأن االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال             
  ؛ )املكسيك(املهاجرين وأفراد أسرهم أن يكون خطوة هامة يف هذا الصدد 

إجراء مزيد من التغيريات على التشريعات املتعلقة بنظام الكفيل حلماية            -٢٣
قوق املهاجرين، وإلغاء شرط موافقة رب العمل على مغادرة البلد الستصدار           ح

  ؛ )هولندا(تصاريح املغادرة للمستخدمني األجانب 
، وبوجه خاص، إصالح ٢٠٠٩اختاذ التدابري الالزمة يف ضوء قانون عام      -٢٤

  ).فرنسا(نظام الكفالة، من أجل محاية املوظفني يف حاالت الصراع 
  :  قطربتأييدلتوصيات التالية وال حتظى ا  -٨٦

مواصلة تركيز العمل على حقوق النساء واألطفال، ورفع حتفظاهتا على            -١
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لضمان تـشريعات عادلـة             

  ؛ )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(ومتساوية 
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فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       النظر يف سحب حتفظها على ات       -٢
ضد املرأة، يف أقرب وقت ممكن، وضمان اتساق قوانينها وأعرافهـا الوطنيـة             

  ؛ )النرويج( معها
إعادة النظر يف حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز              -٣

ضد املرأة بغية سحبها، وخباصة التحفظ على حق الطفـل يف احلـصول علـى               
  ؛ )هولندا(سية القطرية من األم القطرية املتزوجة من رجل أجنيب اجلن
وضع حد للتمييز ضد املرأة من خالل تعديل تشريعاهتا لـضمان متتـع               -٤

حبقوق متساوية، وفقاً اللتزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بـالزواج             املرأة
  ؛ )السويد(والطالق 

ة للقضاء على التمييز ضد املرأة، وال سيما      اختاذ التدابري التشريعية الالزم     -٥
  ؛ )شيلي(يف جمال الزواج والطالق 

 اجلـنس  ومزدوجيضمان عدم التمييز ضد السحاقيات واملثليني جنسياً          -٦
واحملولني جنسياً، والقيام، كخطوة فورية، بتعديل أحكام قانون العقوبات الـيت           

نس، وضمان أال يعاقـب  جترم ممارسة اجلنس بالتراضي بني أشخاص من نفس اجل  
  ؛)السويد( الشريعة اإلسالمية مبوجبأحد على مثل هذا النشاط 

النظر يف وقف رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها، على النحـو              -٧
  ؛)سلوفينيا (٦٣/١٦٨ و٦٢/١٤٩املنصوص عليه يف قرارات اجلمعية العامة 

ري اجلمعيـة العامـة     إعالن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام متاشياً مع قـرا          -٨
  ؛ )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و (٦٣/١٦٨ و٦٢/١٤٩
ختفيف مجيـع أحكـام اإلعـدام وإعـالن وقـف تنفيـذ عمليـات             -٩

  ؛ )النرويج( اإلعدام
 البـدين، وال سـيما ضـد        والعقـاب النظر يف إلغاء عقوبة اإلعـدام         -١٠

  ؛ )الربازيل( األطفال
عقوبة اإلعدام، وختفيف العقوبة علـى هـذه اجلـرائم إىل           وقف تنفيذ     -١١

احلرمان من احلرية؛ وإذا تعذر ذلك، إجياد طريقة للتوفيق بني القواعد والقوانني            
  ؛ )إسبانيا(اجلنائية واجلزائية وقانون حقوق اإلنسان الدويل 

إلغاء عقوبة الرجم واجللد من تشريعاهتا، على النحو الذي ذكرته جلنـة              -١٢
  ).شيلي(هضة التعذيب منا

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -٨٧
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق
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