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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤ مايو/أيار ٩ - أبريل/نيسان ٢٨

 السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً       فوضيةاملجتميع للمعلومات أعدته        
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  قطر    

 واإلجـراءات   ،جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات        هذا التقرير   
تقارير املفوضـية     ويف ،ولة املعنية الداملقدمة من    والتعليقاتالحظات  امليف ذلك    اخلاصة، مبا 

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو آراء أو ةيتضمن التقرير أي وال.  املرجعيةيقةإىل الوث رجوع  ُيرجى ال 
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
ية النص مراجع املعلومـات     منهجي يف حواشي هنا    على حنو ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات الـيت حـدثت      االستعراض   دوريةالتقرير   يف إعداد    توروعي. الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  ةالسابقاجلولة  يف أثناءاحلالة   
 بعـد   ة املتخـذ  اتاإلجراء

 مل ُتقبل/ق عليهامل ُيصدَّ االستعراض

ــصديق أو ــضمام  الت االن
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٧٦( أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  )٢٠٠٩(التمييز ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
و العقوبة القاسية أو    ضروب املعاملة أ  

  )٢٠٠٠(الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٥(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال     

  )٢٠٠٢(يف املنازعات املسلحة 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
 واستغالل األطفال يف البغـاء ويف     

  )٢٠٠١(ملواد اإلباحية ا
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    

  )٢٠٠٨( اإلعاقة

  
  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      

  باحلقوق املدنية والسياسية
وكول االختياري التفاقيـة    الربوت

وغـريه مـن    مناهضة التعذيب   
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  أو الالإنسانية أو املهينة
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

ع العمال املهاجرين وأفـراد     مجي
  أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

التحفظات واإلعالنـات   
  لتفامهاتأو ا/و

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
حتفظات علـى    (التمييز ضد املرأة  

واملادة ) ٢الفقرة  ( ٩و) أ(٢املادتني  
 ١٦واملـادة   ) ٤ و ١الفقرتان  ( ١٥

 واملادة  ))و(و) ج(و) أ(١الفقرات  (
، وإعالنــات بــشأن ٢٠٠٩ ،٢٩

  )٢٠٠٩، )أ(٥ و١ املادتني
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      

عاملة أو العقوبة القاسية أو     ضروب امل 
حتفظات عامة  (الالإنسانية أو املهينة    

  )٢٠٠٠ ،٢٢ و٢١على املادتني 
حتفظات على  (اتفاقية حقوق الطفل    

  )٢٠٠٩، ١٤ و٢املادتني 

اتفاقية مناهـضة التعـذيب     
وغريه من ضروب املعاملة أو     
العقوبة القاسية أو الالإنسانية    

سحب الـتحفظ   (أو املهينة   
ـ    ٢١ى املـادتني    العام، عل

تحفظــات علــى ال، و٢٢و
  )٢٠١٢، ١٦ و١ املادتني
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  ةالسابقاجلولة  يف أثناءاحلالة   
 بعـد   ة املتخـذ  اتاإلجراء

 مل ُتقبل/ق عليهامل ُيصدَّ االستعراض

ــشكوى   ــراءات ال إج
والتحقيــق واإلجــراءات 

  )٣(العاجلة

التفاقيـة  الربوتوكول االختيـاري    
حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة     

)٢٠٠٠(  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       
  ١٤ل التمييز العنصري، املادة أشكا

امللحـق  الربوتوكول االختياري   
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     با

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
خلاص بـاحلقوق   العهد الدويل ا  
  املدنية والسياسية

الربوتوكـول االختيـاري األول   
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      

  باحلقوق املدنية والسياسية
الختياري التفاقيـة   الربوتوكول ا 

القضاء على مجيع أشكال التمييز     
  ضد املرأة

، املادتان  اتفاقية مناهضة التعذيب  
  ٢٢ و٢١

 التفاقيـة   يالربوتوكول االختيار 
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي     

   البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

ع العمال املهاجرين وأفـراد     مجي
  أسرهم

التفاقيـة  الربوتوكول االختياري   
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  ةالسابقاجلولة  يف أثناءاحلالة   
 بعـد   ة املتخـذ  اتاإلجراء

 ق عليها مل ُيصدَّ االستعراض

االنـضمام   التصديق أو 
 اخلالفة أو

  )٤(بروتوكول بالريمو
 /آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  
  )٥(اإلضافية امللحقة هبا

  
  

 ة بـالالجئني   املتعلق اتاالتفاقي  
  )٧(عدميي اجلنسيةو

اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة       
   عليهااجلماعية واملعاقبة

نظام روما األساسي للمحكمة    
  اجلنائية الدولية
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  ةالسابقاجلولة  يف أثناءاحلالة   
 بعـد   ة املتخـذ  اتاإلجراء

 ق عليها مل ُيصدَّ االستعراض

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
 ٨٧ باستثناء االتفاقيات رقم   الدولية

  )٦(١٠٠ و٩٨و

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
  )٨(١٠٠ و٩٨ و٨٧ رقم
 ١٦٩تا منظمة العمل الدولية     اتفاقي
  )٩(١٨٩و

الربوتوكول اإلضايف الثالث إىل    
ــة  ــف املؤرخ ــات جني اتفاقي

١٠(١٩٤٩( 

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز          
  يف جمال التعليم

، دعت جلنة مناهضة التعذيب قطر إىل التصديق على العهد الـدويل            ٢٠١٢يف عام     -١
 االتفاقيـة   وعلـى  امللحقني به، االختياريني ربوتوكولنيالاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و    

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع         
 القضاء على مجيع أشكال     التفاقيةالربوتوكول االختياري   من االختفاء القسري، و   األشخاص  

 ويف العام نفسه، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري قطر علـى             .)١١(التمييز ضد املرأة  
  .)١٢(التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

بالتصديق على التعـديالت علـى      ضاء على التمييز العنصري قطر      وأوصت جلنة الق    -٢
  .)١٣( من االتفاقية٨ من املادة ٦فقرة ال
والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن قطر اختذت خطوات لسحب حتفظاهتـا علـى             -٣

، لكنها شعرت بالقلق ألن الدولة مل تقبل حىت اآلن اختصاص            من االتفاقية  ٢٢ و ٢١املادتني  
واسع وقد سعت قطر أيضاً إىل اإلبقاء على حتفظ غري واضح و          .  هاتني املادتني  اللجنة مبوجب 

 الـشريعة    من االتفاقية بقدر ما يتعارضان مـع مبـادئ         ١٦ و ١للغاية على املادتني    النطاق  
وشجعت جلنة مناهضة التعذيب قطـر علـى النظـر يف           . )١٤(الدين اإلسالمي  اٍإلسالمية أو 

  .)١٥(ياري التفاقية مناهضة التعذيب يف أسرع وقت ممكنالتصديق على الربوتوكول االخت
 ١٩٥٤وأوصت جلنة مناهضة التعذيب قطر بالنظر يف االنضمام إىل اتفاقيـة عـام                -٤

 بشأن خفض حـاالت انعـدام       ١٩٦١بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام        
يق علـى اتفاقيـة     وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري قطـر بالتـصد         . )١٦(اجلنسية

  .)١٧(١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا لعام ١٩٥١ عام
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري قطر بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل              -٥

  .)١٨(املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٨٩الدولية رقم 
بتشجيع قطر على   ) اليونسكو(  للتربية والعلم والثقافة   وأوصت منظمة األمم املتحدة     -٦

  .)١٩(١٩٦٠التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 من دسـتور    ٤٧مكفولة مبوجب املادة     أشارت اليونسكو إىل أن محاية حرية التعبري        -٧

مجيـع مـسائل اإلعـالم       يـنظم   الذي ١٩٧٩طبوعات والنشر لعام    قانون امل  قطر، بيد أن  
، جيـرم   ووفقاً هلذا القـانون   . )٢١(يتضمن عقوبات قاسية، مبا يف ذلك السجن       )٢٠(والصحافة

  . )٢٢(التعرض لشخص أمري دولة قطر بالنقد أو أن ينسب إليه القول إال بإذن من مكتبه
 جرمية مبوجب قانون العقوبات القطري وأشارت اليونسكو أيضاً إىل أن القذف يعترب  -٨

يرتكب القذف يف حـق أحـد   " الذي ينص على أن يعاقب كل من     ٢٠٠٤الصادر يف عام    
 من قانون العقوبـات     ٣٢٧وإضافة إىل ذلك، تفرض املادة      ". بالسجن ملدة ال جتاوز سنتني    

 ]...[حق موظف عام    "عقوبة أكرب تصل إىل السجن ملدة ثالث سنوات يف حال القذف يف             
  . )٢٣("بسبب الوظيفة أو العمل

جرمية مبوجب قانون العقوبـات الـذي يعاقـب      وأضافت اليونسكو أن التجديف     -٩
التطاول على الذات اإلهلية أو الطعن فيها باللفظ        "بالسجن ملدة ال تتجاوز سبع سنوات على        

اإلساءة إىل  "أفعال  وجيرم القانون أيضاً    ". أو الكتابة أو الرسم أو اإلمياء أو بأي وسيلة أخرى         
  .)٢٤("سب أحد األديان السماوية املصونة"وحيظر " القرآن الكرمي أو حتريفه أو تدنيسه

ـ           -١٠ انون حلريـة احلـصول علـى       والحظت اليونسكو أنه ال يوجد حالياً يف قطر ق
  .)٢٥(املعلومات

وحذر املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين مـن أن قـانون العمـل                 -١١
 ال ينص على احلد األدىن لألجر ومينع املهاجرين من تشكيل منظمـات ومـن               ٢٠٠٤ املع

املفاوضة اجلماعية وال يشمل خدم املنازل، على الرغم من أنه ينص على بعـض احلقـوق                
  .)٢٦(والضمانات اهلامة للعمال

وقد فهمت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن اخلدمة املرتلية تـنظم مبوجـب                -١٢
، وأعربت عن قلقها ألن هذه االتفاقات الثنائيـة         ائية املوقعة مع البلدان املرسلة    تفاقات الثن اال

حيتمل أن تفضي إىل التمييز احملظور مبوجب االتفاقية يف جماالت تشمل احلق يف أجر متـساو                
  .)٢٧(على العمل املتساوي

حه للعمل املتعلـق    وأعرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن ارتيا          -١٣
بوضع مشروع قانون بشأن العاملني يف اخلدمة املرتلية، وحث على استكمال مشروع القانون       

ن اإلساءة إليهم قلمـا     واعتماده لزيادة ضمان حقوق العاملني يف اخلدمة املرتلية بالنظر إىل أ          
  .)٢٨(تكون ظاهرة
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  ابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتد  -جيم  

  )٢٩(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٣٠(احلالة يف أثناء اجلولة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة
  )٢٠١٠(ألف   )٢٠٠٩(ألف   ة حلقوق اإلنسانالوطنياللجنة 

ملؤسس للجنـة الوطنيـة حلقـوق    رحبت جلنة مناهضة التعذيب بتعديل القانون ا      - ١٤
 ١٧مبوجـب املرسـوم بقـانون رقـم         ) ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٨القـانون رقـم     (اإلنسان  

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل بارتياح . )٣١(٢٠١٠  لسنة
إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز            

. )٣٢(، وأعربت عن تقديرها ملا تقوم به من عمـل         )مبادئ باريس (ومحاية حقوق اإلنسان    
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري قطر بشدة على دراسة توصيات اللجنة الوطنية             

  .)٣٣(حلقوق اإلنسان
وشجعت جلنة مناهضة التعذيب كذلك قطر على النظر يف خفض عدد املـسؤولني               -١٥

عضاء يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتقييد أدوارهم، وخاصة لدى رصـد            احلكوميني األ 
حاالت االحتجاز واعتماد توصيات بغية تعزيز االستقالل التام للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            

  .)٣٤(مبا يتمشى مع مبادئ باريس
افق والحظت جلنة مناهضة التعذيب دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف رصد مر             -١٦

االحتجاز وتقدمي قضايا إىل السلطات تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، لكنها أعربت عـن             
قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن زيارات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قليلة وتقابل يف بعض               
 األحيان بالرفض وأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تفتقر إىل اخلربة الطبيـة الالزمـة وإىل              

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب قطر بضمان أن       . )٣٥(مترمجني فوريني للزيارات اليت تقوم هبا     
تكون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قادرة على رصد حاالت التعذيب أو سـوء املعاملـة               

  . )٣٦(والتحقيق فيها بصورة نزيهة
ية ملكافحة االجتار   ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء املؤسسة القطر          -١٧

بالبشر واملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة ومركز الدوحة الدويل حلوار األديان ومركـز             
  .)٣٧(الدوحة حلرية اإلعالم
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٨(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
الواردة املالحظات اخلتامية   
  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قدم منـذ     
  االستعراض السابق

آخر املالحظـات   
  حالة اإلبالغ  اخلتامية

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

ُتقدَّم التقارير من السابع     ٢٠١٢مارس /آذار  ٢٠١١  ٢٠٠٢مارس /آذار
عشر إىل العـشرين يف     

  ٢٠١٥عام 
اللجنة املعنية بالقـضاء    

  ز ضد املرأةعلى التميي
مل ينظر يف التقرير األويل   -  ٢٠١١  -

فربايـر  /شـباط (بعد  
٢٠١٤(  

ــاين  ٢٠١١  ٢٠٠٦يوليه /متوز  جلنة مناهضة التعذيب ــشرين الث / ت
  ٢٠١٢نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقرير    
  ٢٠١٦الثالث يف عام 

ــشرين األول  جلنة حقوق الطفل  ــوبر/ت  أكت
اتفاقيــة حقــوق ( ٢٠٠٩
 /وتـشرين األول  ) الطفل

الربوتوكول  (٢٠٠٧أكتوبر 
االختياري التفاقية حقوق   
الطفــل بــشأن اشــتراك 
ــات  ــال يف املنازع األطف

يونيـه  /حزيـران ) املسلحة
الربوتوكـــول  (٢٠٠٦

االختياري التفاقية حقوق   
الطفل بشأن بيع األطفـال     
واستغالل األطفال يف البغاء    

  )ويف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقريـرين      -  -
لرابـع منـذ    الثالث وا 

  ٢٠١٣مايو /أيار

اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة

مل ُينظر يف التقرير األويل   -  ٢٠١٢  -
  بعد
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 مقدمة من  املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

املعلومات املتعلقة مبشروع قانون العـاملني يف         ٢٠١٣مارس /آذار
اخلدمة املرتلية واإلطار القانوين حلماية الالجئني      
 وملتمسي اللجوء ومحاية حق العمال املهاجرين     

  )٣٩(يف امللكية

-  

زيز الضمانات القانونية لألشخاص    كفالة أو تع    ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب
احملتجزين وإجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة      
ومقاضاة األشخاص املشتبه بارتكاهبم أفعـال      
التعذيب أو سوء املعاملة ومعاقبـة مرتكبيهـا        

  )٤٠(والعنف ضد النساء

-  

  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء هيئة املعاهدة

-  -  -  

يب شىت اخلطوات اليت اختـذهتا قطـر إلصـالح بعـض            أقرت جلنة مناهضة التعذ     -١٨
عدم تنفيذ العديد من التوصيات اليت اعتمـدهتا يف أعقـاب           تشريعاهتا، لكنها الحظت بقلق     

  .)٤١( للدولة الطرفاألويلالنظر يف التقرير 

  )٤٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

  نعم  ال يوجد  دائمةدعوة 
  )٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين(املهاجرون   )٢٠٠٦(االجتار بالبشر   الزيارات اليت جرت

 /كانون الثاين (استقالل القضاة واحملامني      -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠١٤يناير 

  -  -  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      

  العاجلة
مجيع هذه  ت احلكومة على    ورّد.  بالغات خالل الفترة قيد االستعراض     أربعةأُرسلت  
  .البالغات
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  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع   -جيم  
 مسامهات مالية سنوية إىل مفوضية األمم املتحدة السامية         ٢٠٠٢تقدم قطر منذ عام       -١٩

  .)٤٣(حلقوق اإلنسان

 مع مراعـاة أحكـام      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -اًثالث  
  القانون اإلنساين الدويل السارية

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري قطر بأن تدرج يف قانوهنا الوطين تعريفـاً                -٢٠

  .)٤٤( من االتفاقية١للتمييز العنصري يتوافق مع املادة 
املتعلقـة   وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن األحكام الراهنة            -٢١

 مـن   ٤بالتصدي للنعرات العنصرية والدينية يف اجملتمع القطـري ال تتوافـق مـع املـادة                
  . )٤٥(االتفاقية

وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق إىل احلكم التمييـزي الـوارد يف                -٢٢
قانون اجلنسية الذي مينع القطريات املتزوجات من غري مواطنني من منح جنسيتهن القطريـة              

وأوصت اللجنة قطر مبراجعة القانون     . ألطفاهلن، األمر الذي قد جيعل األطفال عدميي اجلنسية       
وأعربت مفوضية األمم   . )٤٦(للسماح للنساء القطريات مبنح جنسيتهن إىل أطفاهلن دون متييز        

  .)٤٧( السامية لشؤون الالجئني عن الشواغل نفسها وقدمت توصيات مماثلة املتحدة
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق القيود املفروضة علـى العمـال               -٢٣

  .)٤٨(كات أو بيعهااملمتلاملهاجرين واملقيمني األجانب يف شراء 
استمرار القوالب النمطية   اء  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إز          -٢٤

 بإنفـاذ القـانون      وأوصت قطر ببذل مزيد من اجلهود لتدريب املوظفني املكلفني         ،العنصرية
 يف جمال حقوق اإلنسان والتوعية بضرورة التسامح والوئـام بـني األعـراق أو               واملدرسني

  .)٤٩(اإلثنيات والعالقات بني الثقافات

  أمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -باء  
أهنـا مل  فيها بتفيد واملعلومات اليت قدمتها قطر  الحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق        -٢٥

 تسجل أية شكوى بشأن التعذيب أو سوء املعاملة، وهو ما يتعارض مع عدد من التقـارير               
 الوطنيـة القطرية اللجنة تقارير ، مبا فيها     سوء معاملة احملتجزين    بشأن من عدة مصادر  الواردة  
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إتاحة املعلومات بشأن إمكانية وإجـراءات      وحثت اللجنة قطر على ضمان      . حلقوق اإلنسان 
 عرضها يف مكان بارز يف بطرق منها، تقدمي الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع

  .)٥٠(مرافق االحتجازمجيع 
قابية  أن القانون اجلديد اخلاص بتنظيم املؤسسات العجلنة مناهضة التعذيب  والحظت  -٢٦

ال يشتمل على أحكام بشأن اسـتخدام اجللـد         ) ٢٠٠٩ لسنة   ٣القانون رقم   (واإلصالحية  
ال تزال تـشعر    لكنها  ،  )١٩٩٥ لسنة   ٣القانون رقم   (كعقوبة تأديبية بعكس القانون السابق      

 مـن   ١والرجم ال يزاالن من العقوبات املنصوص عليها مبوجب املـادة           بالقلق من أن اجللد     
فرض عقوبة اجللد على ما ال يقل       بوأشارت اللجنة إىل االدعاءات اليت تفيد       . قانون العقوبات 

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب قطـر بإلغـاء       . ٢٠١١ و ٢٠٠٩ شخصاً بني عامي     ٤٥عن  
  .)٥١(العقوبة اجلسدية وضمان أن تكون العقوبات اجلنائية متوافقة متاماً مع االتفاقية

بتطبيق التعريف املعـدل للتعـذيب مبوجـب        وأوصت جلنة مناهضة التعذيب قطر        -٢٧
 املعاقبة على جرائم التعذيب وسوء      وضمان مكرراً من قانون العقوبات      ١٥٩ و ١٥٩ املادتني

  .)٥٢(املعاملة بعقوبات مناسبة
وحثت جلنة مناهضة التعذيب قطر على ضمان إجراء رصد مستقل متامـاً جلميـع                -٢٨

ومرافـق  بغرض الترحيـل    ز  اجتحمرافق اال لك   احلرية، مبا يف ذ    لسلباألماكن املستخدمة   
 فضالً عن الزيارات غري املعلن      ، وذلك على أساس دوري    ،الصحة النفسية وسجن أمن الدولة    

 نتائج هذا الرصد املنتظم بفعالية من أجل منع التعذيب وغريه مـن ضـروب               ومتابعةعنها  
  .)٥٣(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

مبـا يف   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد النساء،              -٢٩
وأوصت اللجنـة قطـر بتعزيـز       . ذلك العنف املرتيل والعنف اجلنسي ضد خادمات املنازل       

وضع تدابري فعالة لضمان حق الضحايا يف تقدمي         بطرق منها جهودها ملنع العنف ضد النساء،      
عن طريق إجراء حتقيقات فعالة يف       ع مرتكيب مثل هذه األفعال    ضمان مساءلة مجي   و ،شكاوى

مناسـبة جلميـع    جرب   و انتصافوضمان إتاحة سبل     ،الشكاوى ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة   
ضحايا العنف ضد النساء، مبا يف ذلك التعويض والوسائل الالزمة إلعادة التأهيل الكامل قدر              

  .)٥٤(اإلمكان
 حبقوق اإلنسان للمهاجرين اهتماماً خاصـاً إىل إجـراء          ووجه املقرر اخلاص املعين     -٣٠

االحتجاز اإلداري الطويل األجل الذي يصل يف بعض األحيان إىل سنة، وهو إجراء ميكن أن               
وحـث  . ٢٠٠٩يطبق على املهاجرين الذين ينتظرون ترحيلهم مبوجب قانون الكفالة لعام           

 تدابري غري احتجازية عوضـاً عـن        املقرر اخلاص السلطات على اللجوء بصورة منهجية إىل       
والحظ املقرر اخلاص أيضاً االكتظاظ والظروف غري الـصحية الـسائدة يف            . )٥٥(االحتجاز

  .)٥٦(مراكز االحتجاز بغرض الترحيل
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مراكـز االحتجـاز     وأشار املقرر اخلاص نفسه إىل أن أغلبية النساء املوجودات يف           -٣١
 خادمات املنازل، هن من النساء اهلاربات مـن         سيما بغرض الترحيل املوجودة يف قطر، وال     

وأضـاف املقـرر    . أرباب عمل يسيئون معاملتهن، والراغبات يف العودة إىل بلداهنن األصلية         
استضافة النساء املهاجرات اللـوايت     حث على    و ، احتجاز األطفال  مطلقاًينبغي  ال  اخلاص أنه   

  .)٥٧(لديهن أطفال دوماً يف دور لإليواء
قرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل احلكم بالـسجن بتهمـة            ه امل ونّب  -٣٢

وقضت أولئك النساء .  ألهنن أجننب أطفاالً خارج إطار العالقة الزوجية    على عدة نساء  " الزىن"
عقوبتهن يف السجن برفقة أطفاهلن الرضع يف ظروف متثل انتهاكاً صارخاً ملبدأ مصاحل الطفل              

  .)٥٨(الفضلى
ت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن احلكومـة مل تبلـغ              وأشار  -٣٣

خالل الفترة املشمولة بالتقرير عن أية جهود واضحة للتحقيق يف جرائم االجتار بالبشر ومقاضاة              
  .)٥٩(مرتكبيها ومعاقبتهم وهو ما يفضي إىل أوجه خلل يف التصدي التام لالجتار بالبشر

آليـات  وجـود   مم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ضرورة       مفوضية األ وأكدت    -٣٤
ضحايا الذين خيشون التعرض    اللضمان إعطاء صفة الالجئ إىل      االجتار بالبشر    لتحديد ضحايا 

وفقـاً التفاقيـة    (لالضطهاد لدى عودهتم إىل بلدهم األصلي أو لالجتار هبم مـن جديـد              
  .)٦٠(ة الدولية هلموتوفري احلماي) ١٩٦٧أو بروتوكول عام / و١٩٥١ عام
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن قطر ال تزال وجهة للرجال والنـساء                -٣٥

 ٥وشعرت اللجنة بالقلق أيضاً ألن املادة . الذين خيضعون للعمالة القسرية واإلكراه على البغاء
بلداهنم دون  بشأن االجتار بالبشر تسمح بإعادة الضحايا إىل ٢٠١١ لعام ١٥من القانون رقم 

وأوصت اللجنة قطـر    . ضمان إجراء تقييم للمخاطر اليت ميكن أن يتعرضوا هلا لدى عودهتم          
بتنفيذ القوانني احلالية ملكافحة االجتار بالبشر تنفيذاً فعاالً، وضمان وجود إجراءات منهجيـة             

ل حصوهلم لتحديد ضحايا االجتار بالبشر من بني اجملموعات الضعيفة، وتوفري احلماية هلم وسب   
على اخلدمات الطبية وخدمات إعادة التأهيل االجتماعي واخلدمات القانونية وهتيئة الظروف           
املواتية لتمكينهم من ممارسة حقهم يف تقدمي الشكاوى والتحقيق يف كل االدعاءات املتعلقـة              

  .)٦١(باالجتار بالبشر

  ة القانون، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادإقامة العدل  -جيم  
أشارت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني إىل أن األحكام الدستورية             -٣٦

والحظت أيضاً أن النائـب     . املتعلقة بالفصل بني السلطات ال تنفذ تنفيذاً تاماً على ما يبدو          
ه عن الـسلطة  العام حيظى مبرتبة الوزير، األمر الذي من شأنه أن يثري االلتباس بشأن استقالليت    

  .)٦٢(التنفيذية
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والحظت املقررة اخلاصة نفسها أن النظام القضائي ال يـزال يواجـه حتـديات،                -٣٧
سيما فيما يتعلق باستقاللية القضاة واملدعني العامني واحملامني، وهو ما يـؤثر يف حتقيـق           وال

ة العدل يف   وينبغي التصدي لتلك التحديات لكي تكون إقام      . العدالة وإعمال حقوق اإلنسان   
  .)٦٣(قطر متفقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

النساء ال يزلن يواجهن متييزاً على أسـاس        والحظت املقررة اخلاصة نفسها بقلق أن         -٣٨
نوع اجلنس يتخذ طابعاً مؤسسياً يف إطار إقامة العدل ألنه ال يوجد سوى قاضـيتني مـن                 

يضاً أن هناك عقبات رئيسية تعترض إمكانيـة        والحظت املقررة اخلاصة أ   .  قاضياً ١٩٨ بني
وشجعت املقررة اخلاصة احلكومة على اختاذ التدابري لتيسري تعـيني          . وصول املرأة إىل العدالة   

النساء كقاضيات وإدراج النهج اجلنساين يف صلب نظام العدالة ألن ذلك سيمكن املرأة من              
  .)٦٤(الوصول إىل العدالة واملطالبة حبقوقها

ونّبه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل الصعوبة الـيت يواجههـا               -٣٩
من ناحية إىل عدم توافر املعلومـات        املهاجرون يف الوصول إىل آليات التظلم، ويعزى ذلك       

من فقدان وظائفهم ومن التعرض بعـد ذلـك لالحتجـاز           خشيتهم  ومن ناحية أخرى إىل     
نه يلزم بذل املزيد من اجلهود إلتاحة فرص فعلية للوصول إىل    وذكر املقرر اخلاص أ   . والترحيل
  .)٦٦(وأعربت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني عن شواغل مماثلة. )٦٥(العدالة
اية القانونية للعمال    احلم لتوفري جهودهاوأوصت جلنة مناهضة التعذيب قطر بتعزيز         -٤٠

  تشريعات عمل تشمل اخلدمة املرتليـة      اعتمادو،   العدالة  اللجوء إىل  املهاجرين وضمان فرص  
النظر ، و دم املنازل املهاجرين من االستغالل وسوء املعاملة واإليذاء       خل احلماية القانونية    وتوفري

اخلاص املعين  الذي أوصى به املقرر      على النحو    جلميع العمال املهاجرين  الكفالة  يف إلغاء نظام    
وقدمت جلنة القـضاء علـى التمييـز    . )٦٧(يما النساء واألطفال س الوباالجتار باألشخاص،   

  .)٦٨(العنصري توصيات مماثلة
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لعدم تقدمي قطر معلومات عن شـكاوى               -٤١

وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري      . )٦٩(العنف اليت يرفعها العاملون يف اخلدمة املرتلية      
تدابري فعالة للتصدي ألشكال التمييز املتعددة ضد خادمات املنازل، مبا يشمل           قطر على اختاذ    

  .)٧٠(التمييز يف أماكن عملهن
 ١١٢ و ٤٠ من الدسـتور واملـواد       ٣٩والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن املادة         -٤٢
 من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص على بعض الضمانات القانونية للمحتجزين، لكنها            ١١٣و

.  بالقلق من أن هذه األحكام ال ُتحترم دائماً يف الواقع العملي، وخاصة لغري املواطنني              شعرت
 متديد احتجاز الشخص    للمدعي العام  تزال جلنة مناهضة التعذيب تشعر بالقلق ألنه جيوز        وال

 بأشـخاص  ومن الشواغل األخرى التقـارير املتعلقـة      .  يوماً ١٦  إليه ملدة  هتمةدون توجيه   
 توجيه هتمة إليهم أو حماكمتهم، ومن بينها قضية تناوهلا الفريق العامل املعـين              حمتجزين دون 

  .)٧١(باالحتجاز التعسفي
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وأوصت جلنة مناهضة التعذيب قطر بضمان متتع مجيع احملتجزين، مبن فـيهم غـري                -٤٣
  .)٧٢(املواطنني، جبميع الضمانات القانونية األساسية منذ بداية االحتجاز

مناهضة التعذيب ببالغ القلق من أنه جيوز حبس األشخاص احملتجزين          وشعرت جلنة     -٤٤
وقانون مكافحة اإلرهاب ) ٢٠٠٢ لسنة ١٧القانون رقم (مبوجب أحكام قانون محاية اجملتمع 

) ٢٠٠٣ لسنة ٥القانون رقم (وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة ) ٢٠٠٤ لسنة ٣ القانون رقم(
ودون متكينهم من االتصال مبحام أو طبيب مستقل، ودون لفترة طويلة دون توجيه هتمة إليهم 

وشعرت اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن        . منحهم احلق يف إخطار أحد أفراد األسرة      
 األشخاص احملتجزين مبوجب هذه القوانني خيضعون يف كثري من األحيان إىل احلبس االنفرادي 

حثت جلنة مناهضة التعذيب قطر على ضمان حصول و. )٧٣( كما تبني من قضايا شىتأو العزل
  . )٧٤(مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم على مجيع الضمانات األساسية

والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق العدد القليل للغاية مـن حـاالت تعـويض                -٤٥
 تقدم جـرباً وتعويـضاً    وأوصت اللجنة قطر بتعزيز جهودها كي       . الضحايا وإعادة تأهيلهم  

وتسجيل العمال املهاجرين واألشخاص    ة،  سوء املعامل ضحايا التعذيب وغريه من     إىل   مناسبني
يف برامج اجلرب وضمان حصوهلم على سبل انتصاف فعالـة لـدى            املعرضني لالجتار بالبشر    

  .)٧٥( املعاملة للتعذيب وسوءتعرضهم
ـ  كررت جلنة مناهضة التعذيب اإلعراب عن قلقها البالغ إزاء        و  -٤٦  د األدىن لـسن   احل
وأوصت اللجنة قطر بتسريع عملية تدابريها التشريعية، مبا        .  سنوات ٧ البالغ   سؤولية اجلنائية امل

يف ذلك مشروع القانون املتعلق حبقوق األطفال، لرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل              
 وأعربـت جلنـة     .)٧٦(مستوى مقبول دولياً، وضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث        

  .)٧٧( مماثلةحقوق الطفل عن الشواغل نفسها وقدمت توصيات

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -دال  
   واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ية ناشـط   لعدم وجود معلومات بشأن قض    أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها         -٤٧
 ألقي القبض عليه   يف جمال حقوق اإلنسان ومؤسس إلحدى منظمات حقوق اإلنسان الذي         

وإضافة إىل ذلك، الحظت    .  واحتجز ملدة شهر دون توجيه هتمة إليه       ٢٠١١مارس  /يف آذار 
االدعاءات بشأن حاالت االعتقال واالحتجاز األخرية اليت تعرض هلا مـدافعون           اللجنة بقلق   

وأوصت اللجنة قطر بضمان محاية املدافعني عـن حقـوق          . )٧٨(إلنسانآخرون عن حقوق ا   
  .)٧٩(أنشطتهم بسبب الترهيب أو العنفاإلنسان من 

وأعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء حالة شـاعر               -٤٨
يف  عاماً بتهمة التحريض على قلب نظام احلكـم          ١٥مشهور جداً حكم عليه بالسجن ملدة       
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وأعربت املفوضة السامية أيضاً عن قلقها إزاء احلكم املشدد         . قطر واإلساءة إىل رموز الدولة    
وغري املتناسب وإزاء نزاهة إجراءات احملاكمة واملدة الزمنية اليت قضاها هـذا الـشخص يف               

ودعت املفوضة السامية إىل احترام حقه يف حرية التعبري وطلبت اإلفـراج            . احلبس االنفرادي 
  .)٨٠(ه على الفورعن
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق ألن اجملنَّسني ال يتمتعون ببعض            -٤٩

والحظت اللجنة  . احلقوق السياسية بالكامل على قدم املساواة مع املواطنني املولودين يف قطر          
ـ     رد وجودهـا  أنه على الرغم من عدم العمل بتلك القيود القانونية على أرض الواقع، فإن جم

وأوصت اللجنة قطر مبراجعـة قوانينـها       . يهدد متتع مجيع املواطنني بكامل احلقوق السياسية      
املتعلقة باحلقوق السياسية حبيث تكفل متتع مجيع املواطنني بكامل تلك احلقوق وممارستهم هلا             

  .)٨١(دون أي متييز

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
حث املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين حكومة قطر على مراجعة نظام              -٥٠

الذي يستخدم لتنظيم العالقة بني أرباب العمل والعمال املهاجرين الـذين ميلكـون              الكفالة
تصريح عمل مرتبط برب عمل واحد، وهو ما يثري يف نظر املقرر اخلاص إشـكالية ويعتـرب                 

  .)٨٢(إساءة للمهاجرين مصدر
إزاء التقارير الـيت تفيـد بانتـشار    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها البالغ         -٥١

نظام الكفالة،  ، وخاصة يف ظلأو إيذائهم حاالت تعذيب العمال املهاجرين أو سوء معاملتهم     
والحظت اللجنة  . شكاوى ضد أرباب عملهم    اليت يواجهها هؤالء العمال يف تقدمي      والقيود

ـ             الشواغل اليت  مـن  رغم   أثارهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري واليت تفيد بأنه علـى ال
األحكام القانونية اليت حتظر بعض السلوكيات، مثل قيام الكفالء حبجز جـوازات الـسفر              

يزيد من تبعية العمال املهاجرين للكفالء، فإن جوهر نظام الكفيل واالمتناع عن دفع األجور،    
وإضافة إىل ذلـك، أعربـت جلنـة        .  املعاملة وسوء االستغالل   وهذا يعرضهم لشىت أشكال   

 يف اخلدمـة    عدم وجود تشريع بشأن العمل حيمي العمـل       مناهضة التعذيب عن أسفها إزاء      
  .)٨٤(وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن شواغل مماثلة. )٨٣(املرتلية
بالتطورات التشريعية اإلجيابية   ورحب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين          -٥٢

بيد أنه أشـار إىل     . يف قطر اليت أدت إىل عدم مشروعية مصادرة أرباب العمل جلوازات السفر           
 أن إلغاء نظام الكفالة واالستعاضة عنه      وأضاف املقرر اخلاص  . ضرورة إنفاذ هذا القانون بفعالية    

  .)٨٥(ضمن تنقل اليد العاملةبسوق عمل منظمة سيعاجل املسائل الناشئة عن هذا النظام وي
وأشار املقرر اخلاص نفسه إىل أن الكثري من املهاجرين يتعرضون النتهاكات حقوق              -٥٣

اإلنسان يف مكان العمل، فبعضهم ال حيصل على أجره والبعض اآلخر حيصل على أقل مـن                
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قع البنـاء   وأعرب املقرر اخلاص أيضاً عن قلقه إزاء عدد احلوادث يف موا          . األجر املتفق عليه  
وحث الـسلطات   . وفيات وظروف العمل احملفوفة باخلطر اليت تفضي إىل وقوع إصابات أو         

على السماح بإنشاء جلان للصحة والسالمة تضم ممثلني للعمال، وأوصى بوضع حـد أدىن              
  .)٨٦(ألجور مجيع العمال، مبن فيهم العاملون يف اخلدمة املرتلية

ق اإلنسان للمهاجرين بـاحلظر املفـروض علـى         ورحب املقرر اخلاص املعين حبقو      -٥٤
وكاالت التوظيف القطرية اليت تفرض رسوم توظيف، لكنه أعرب عن قلقـه ألن العمـال               

. املهاجرين جيربون على دفع رسوم يف بلداهنم األصلية لكي يتمكنوا من الـسفر إىل قطـر               
جور أقـل   بـأ  عقود عمل مغـايرة    وحيصل العمال املهاجرون لدى وصوهلم إىل قطر على       

وأشار املقرر اخلاص إىل ضرورة إضفاء الصبغة الرمسية على عملية          . ومواصفات وظيفية خمتلفة  
  .)٨٧(التوظيف ورصد وكاالت التوظيف اخلاصة

جانب قـد  األألن معظم العمال وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها      -٥٥
  موافقتهم عن علم   ول بالفعل دون  ر الذي حي   الوثائق، األم   العقود وغريها من   يصعب عليهم فهم  

وأوصت اللجنة قطر مبراجعة احلكم ذي الصلة من قانون العمـل     . )٨٨(على مقتضيات التوظيف  
  .)٨٩(لضمان أن تتاح العقود وغريها من الوثائق املتعلقة بتوظيف العمال املهاجرين بلغاهتم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -واو  
وضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني قطر باالنضمام إىل االتفاقية          أوصت مف   -٥٦

واعتماد تشريعات  ١٩٦٧ وبروتوكوهلا االختياري لعام     ١٩٥١اخلاصة بوضع الالجئني لعام     
  .)٩٠(وطنية بشأن اللجوء وضمان االحترام التام ملبدأ عدم اإلعادة القسرية

ا إزاء عدم وجود تـشريعات وإجـراءات        وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقه       -٥٧
وأعربت اللجنة عن أسفها لعـدم      . وطنية تنظم صراحة الترحيل واإلعادة القسرية والتسليم      

 بـسبب تعرضـها     قسرية إلحدى النساء إىل بلدها األصلي      إعادة عن حالة وجود معلومات   
مم املتحـدة   من قبل بعض اجلنود يف قطر على الرغم من أن مفوضية األ            لالغتصاب املزعوم

  .)٩١(السامية لشؤون الالجئني اعترفت مبركزها كالجئة
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب قطر باعتماد تشريعات وإجراءات وطنيـة بـشأن              -٥٨

توفر محاية فعالة مللتمسي اللجوء والالجئني من اإلعادة القسرية إىل دولة فيها أسباب              اللجوء
  .)٩٢(ن خلطر التعذيب أو سوء املعاملةوجيهة تدعو إىل االعتقاد بأهنم سيتعرضو

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on Qatar from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/QAT/2). 

 2 The following abbreviations have been used for the present document: 
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ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
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