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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

               يف الفتـرة   التاسعة عـشرة  ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
اخلامسة  ةيف اجللس ر  قطواسُتعرضت احلالة يف    . ٢٠١٤مايو  /أيار ٩إىل  أبريل  / نيسان ٢٨من  

قطر الشيخ حممد بن عبد الـرمحن بـن         وترأس وفد   . ٢٠١٤مايو  /أيار ٧املعقودة يف   عشرة  
واعتمد الفريق العامل التقرير    . جاسم آل ثاين، مساعد وزير اخلارجية لشؤون التعاون الدويل        

  . ٢٠١٤مايو /أيار ٩عشرة املعقودة يف الثامنة يف جلسته عن قطر 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  /ن الثاين  كانو ١٥يف  و  -٢

  .إيطاليا وكوبا واهلند:  قطرلتيسري استعراض احلالة يف) اجملموعة الثالثية(التايل 
                  مـن مرفـق    ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥عمالً بأحكام الفقرة    و  -٣

  :قطرراض استعراض احلالة يف ، صدرت الوثائق التالية ألغ١٦/٢١القرار 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت  )أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/19/QAT/1(؛  
                جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً              )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/19/QAT/2() ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥نـسان، وفقـاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل       )ج(  

)A/HRC/WG.6/19/QAT/3(.  
، أملانيانيا،  إسبا وأحيلت إىل قطر عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً            -٤

اململكـة  ،  املكسيك،  ليختنشتاين ،السويد،  سلوفينيا،  اجلمهورية التشيكية ،  بلجيكا،  الربتغال
وميكن االطالع علـى هـذه      . هولندا،  النرويج،  لشماليةاملتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ا    

  .األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 الدوري  أعرب رئيس الوفد عن سعادته لالجتماع بالفريق العامل املعين باالستعراض           -٥

الشامل، وعن تقدير قطر للدور اهلام الذي يضطلع به الفريق يف مساعدة الدول على حتسني               
وأضاف أن عمليـة االسـتعراض      . الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان      
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الدوري متثل فرصة قّيمة لقطر إلجراء حتليل دقيق وسليم للحالة من أجل حتسني ممارسـاهتا               
  .لية وتطويرهاالداخ
 يطلب مبوجبه من اللجنة اليت أعـدت        ٢٠١٠ يف عام    لقد اختذ جملس الوزراء قراراً      -٦

التقرير األويل أن تواصل عملها، وعهد إليها مبهمة إعداد تقارير الحقة ومتابعـة توصـيات               
ويرأس اللجنة وزير اخلارجية وينتمي أعضاؤها العشرة اآلخرون إىل خمتلـف           . الفريق العامل 

واتسمت عملية التشاور باتساع نطاقها، وانطوت على تنسيق وتعـاون          . وزارات واجملالس ال
  . مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

 ميثـل ركيـزة      استراتيجياً إن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يشكالن لقطر خياراً         -٧
حات ، اليت تنطوي على إصـال     ٢٠٣٠سياسة التنمية الشاملة املكرسة يف رؤية قطر الوطنية         

وتضم تلك السياسة مواضيع هامة تتصل بالقـضايا        . دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية   
                الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان يف ميادين التعليم والـصحة والبيئـة وحقـوق العمـال               

                  ويتمثـل اهلـدف مـن اسـتراتيجية التنميـة          . املغتربني ومتكني املرأة وحقـوق الطفـل      
                 إىل واقـع يف    ٢٠٣٠يف حتويـل أهـداف الرؤيـة الوطنيـة          ) ٢٠١٦-٢٠١١(الوطنية  

  .السنوات املقبلة
لقد أصبحت قطر يف وقت قصري دولة تغلب فيها سيادة القانون، حيـث توجـد                 -٨

وقد استجابت احلكومة بسرعة وفعالية . مؤسسات حتافظ على احلقوق وتصون كرامة اجلميع      
 ملساعيها الرامية إىل حتقيق التنميـة البـشرية         ميع قضايا وشواغل حقوق اإلنسان، دعماً     جل

وهي تعترب  . وإرساء الدميقراطية وبناء احلضارة واحلفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه            
أن العديد من التوصيات املقدمة خالل جلسة التحاور اخلاصة باستعراضها األول قد ُنفـذت          

  . و جيري العمل على تنفيذهابالفعل أ
وتشمل أهم التطورات منذ اعتماد التقرير األويل قيام قطر بتعديل قانون العقوبات،              -٩

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ١ مع املادة     للتعذيب يتسق متاماً    صرحياً حيث استحدثت تعريفاً  
باإلضافة إىل ذلك، فقد  . ينةوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله          

 بشأن مكافحة االجتار بالبشر، من أجل محاية الضحايا         ٢٠١١ لسنة   ١٥سنت القانون رقم    
كما تبنت املبادرة العربية لبنـاء      . والنهوض بالتعاون الدويل يف جمال مكافحة االجتار بالبشر       

ملبادرة يف الدعم املـايل     القدرات الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، حيث جتلى التزامها بتلك ا         
وإضـافة إىل ذلـك،     . الذي قدمته وبلغ ستة ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة         

 عن ذلك، أنشأت    وفضالً. اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف      صدقت قطر على    
بادئ القانون الدويل   اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدويل اإلنساين، يف إقرار بأمهية تطبيق م          

اللجنة الوطنية للسالمة والصحة    كما أنشأت قطر    . اإلنساين من أجل محاية ضحايا الرتاعات     
جلنة التغري املناخي والتنميـة   بالتعاون مع خرباء من منظمة العمل الدولية، باإلضافة إىل    املهنية
ة للحمايـة والتأهيـل   وأنشأت املؤسسة القطري .  واللجنة القطرية لتحالف احلضارات    النظيفة
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االجتماعي، وهي مؤسسة خاصة للنفع العام تضم املؤسسة القطرية حلماية الطفـل واملـرأة              
  . واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر ومركز التأهيل االجتماعي

وواصلت قطر سياسة االنفتاح حنو استضافة املؤمترات واحملافل الدولية املعنية بالتنمية             -١٠
وتستضيف كل عام منتـدى الدوحـة       . قراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة السالم     والدمي

كمـا استـضافت    . ومؤمتر الدوحة حلوار األديان وكذلك منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي        
واستـضافت يف   . ٢٠١١املنتدى العاملي الرابع لتحالف األمم املتحدة للحضارات يف عـام           

ي للمنتدى العاملي السادس املقرر عقده يف إندونيسيا يف          املؤمتر التحضري  ٢٠١٤أبريل  /نيسان
ـ          . ٢٠١٤أغسطس  /آب ؤمتر وباإلضافة إىل ذلك، استضافت قطر الدورة الثامنة عـشرة مل

 املناخ والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم       األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري       
ذلك، ستستضيف مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع         عن   وفضالً. املتحدة للتجارة والتنمية  

 يف  ٢٠١٥أبريـل   / نيـسان  ١٩ إىل   ١٢اجلرمية والعدالة اجلنائية املقرر عقده يف الفترة مـن          
  . الدوحة
وتعلق قطر أمهية كبرية على التعاون الدويل، وكرست موارد بشرية ومالية كـبرية               -١١

.  املساعدة اإلمنائية للبلدان النامية يف أحناء العامل       وعرضت باإلضافة إىل ذلك تقدمي    . هلذا اجملال 
 ) حكومية وغـري حكوميـة    (، قدمت مساعدة إنسانية وإمنائية      ٢٠١٢ و ٢٠١١ويف عامي   

،  بلد، وال سيما أقل البلدان منواً      ١٠٠كما قدمت املساعدة إىل     .  باليني ريال قطري   ٣بلغت  
كما مشلت مسامهات قطر    . ٢٠١٥حبلول عام   ملساعدهتا على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       

، وهي مبادرة لتحسني فعالية وتنسيق      )HopeFor" (هوب فور "مبادرات إنسانية وإمنائية مثل     
محاية التعليم يف ظروف    "الدفاعات العسكرية واملدنية يف سياق مواجهة الكوارث الطبيعية؛ و        

يز احلق يف التعلـيم يف األزمـات        ، وهي مبادرة لدعم وتعز    "انعدام األمن والرتاعات املسلحة   
، وهي مبادرة لدعم ومحاية الطلبـة واملـدارس يف          "الفاخورة"والرتاعات ومناطق احلرب؛ و   

، وهي مبادرة للتوسع يف فرص التشغيل واألعمال        "صلتك"مناطق الرتاع وال سيما يف غزة؛ و      
 وهي مبادرة لتمكني    ،"أيادي اخلري حنو آسيا   "التجارية للشباب يف كل أحناء الوطن العريب؛ و       

  .اجملتمعات يف آسيا من التغلب على العقبات وإنشاء الروابط من أجل توفري التعليم للجميع
، اختذت قطر خطوات جادة من أجل تنفيـذ توصـيات           ٢٠١٠فرباير  /ومنذ شباط   -١٢

 إىل  الفريق العامل على الصعيدين الوطين والدويل من أجل تعزيز حقوق اإلنـسان، اسـتناداً             
تها الثابتة يف حتسني حالة حقوق اإلنسان لديها، وتقوية التعاون البناء مـع اإلجـراءات               رغب

وقد تأكدت هذه الرغبة عندما قبلت قطر التوصية بتقدمي دعوة مفتوحة           . اخلاصة ذات الصلة  
وزار قطر املقرر اخلاص املعـين      . ودائمة جلميع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       

            /، ورحبت يف كـانون الثـاين      ٢٠١٣نوفمرب  /نسان للمهاجرين يف تشرين الثاين    حبقوق اإل 
وزارها وفد من اللجنة    .  بزيارة املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني       ٢٠١٤يناير  

كما زارهـا   . ٢٠١٤مارس  /الفرعية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة للربملان األورويب يف آذار        
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، تواصـل   ٢٠١٠مايو  /ومنذ أيار . يد من املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان       العد
قطر تعزيز عالقتها مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من خـالل املـشاورات              

 عن ذلك، واصلت قطر دعم مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال             وفضالً. الثنائية
  .نوب غرب آسيا واملنطقة العربية يف الدوحةحقوق اإلنسان جل

وواجهت قطر حتديات هامة يف سعيها لتحقيق حتول سريع وتارخيي حنـو التنميـة                -١٣
وسجلت معدالت غري مسبوقة للنمو والتعايف االقتصادي، وُصـنفت يف          . الكاملة والشاملة 

 عشر على صعيد العامل     املركز األول بني بلدان مشال أفريقيا والشرق األوسط واملركز الثامن         
ورغم حـدوث  . ٢٠١٣تقرير رأس املال البشري لعام من قبل املنتدى االقتصادي العاملي يف     

العديد من التطورات يف قطر فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من ناحية التشريعات              
عدد السكان  واملؤسسات والتوعية، ال تزال هناك بعض العقبات املؤقتة اليت تشمل زيادة يف             

 يف املائة يف السنوات األخرية، وكون التطـورات التـشريعية           ١٠٠مبعدل غري مسبوق وهو     
               ، وكون قطر مل تتعامل مع اآلليات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان            واملؤسسية مل تتم إال حديثاً    

  .إال مؤخراً
ربهم شركاء حقيقيني   وأكدت قطر على تقديرها ملسامهة العمال املهاجرين الذين تعت          -١٤

  .يف مشروع التنمية والنهضة الذي تنفذه الدولة
 لقـوانني    شـامالً  ويف سياق حتسني وتعزيز اهليكل التشريعي، جتري قطر استعراضاً          -١٥

العمل ولإلجراءات والسياسات من أجل تعزيز ومحاية حقوق العمال واملواطنني واملقـيمني            
. املرتلينيلطات املختصة يف مشروع آلية تنظيمية للعمال        كما تنظر الس  .  للمعايري الدولية  وفقاً

وباإلضافة إىل ذلك، جيري استعراض القانون املتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم   
  .وكفالتهم وقانون العمل من أجل تطويرمها

د وتنظر قطر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعه             -١٦
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

والوفد القطري مستعد للعمل على وضع االستراتيجيات واآلليات املناسبة ملتابعـة             -١٧
وتدرك قطر أن هناك الكثري من العمل الالزم القيـام          . التوصيات اليت سيقدمها الفريق العامل    

 من إجنازات وحتسينه من خالل تبـادل اخلـربات          به؛ ومن مث ستواصل البناء على ما حتقق       
، يلزم التأكيد على أن هناك إرادة سياسـية         وأخرياً. واالستفادة من أفضل املمارسات الدولية    

  . يف قطر وبيئة داعمة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
التوصيات املقدمة خالل جلسة    وترد  . سة التحاور  ببيانات خالل جل    وفداً ٨٤أدىل    -١٨

  .التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير
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رحبت سلوفينيا بالتقدم احملرز فيما يتعلق حبقوق املرأة يف قطر، ولكن القلق ال يزال                -١٩
. يساورها بشأن التمييز يف القانون والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف داخـل األسـرة               

  .  نفس شواغل وفود أخرى بشأن تعزيز ومحاية حقوق املهاجرينوتنتاهبا
ورحب مبا حتقق مـن     . وأشار الصومال إىل التقدم احملرز يف قطر منذ الدورة األوىل           -٢٠

تقدم اقتصادي وبالسياسات الناجحة املتبعة يف القطاعات التشريعية واملؤسـسية وقطاعـات    
  . أخرى
نتها الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من مؤسسات       وهنأت إسبانيا قطر على إنشاء جل       -٢١

حقوق اإلنسان، والحظت التشريع املستحدث حلماية العمال يف القطاع اخلاص والعمـال            
  .٢٠٠٣ورحبت بالوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلعدام منذ عام . املهاجرين

ـ  ٢٢ و ٢١ورحبت دولة فلسطني بسحب التحفظ العام على املادتني           -٢٢ ن اتفاقيـة    م
وشجعت قطر على مراعاة توصية     .  منها ١٦ و ١مناهضة التعذيب والتحفظات على املادتني      

  . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ورحبت حبمالت التوعية املتعلقة حبقوق املرأة والطفل
. ورحب السودان باخلطوات اليت اختذهتا قطر لتنفيذ التوصيات السابقة للفريق العامل          -٢٣

 عن تقديره جلهودها الرامية إىل مساعدة البلدان العربية من خالل مشاريع التنمية مثل              وأعرب
كما أثىن على الـدور الـذي       . مبادرة أيادي اخلري حنو آسيا لدعم اجملتمعات يف تلك القارة         

  . تضطلع به قطر لدعم السالم يف دارفور
أشكال التمييـز ضـد   ورحبت السويد بتصديق قطر على اتفاقية القضاء على مجيع    -٢٤

. املرأة، وبإنشاء مؤسسة لتمكني املرأة، وباجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني             
 ميكن أن حيد مـن حريـة        ٢٠١٣وأشارت إىل أن قانون مكافحة اجلرائم اإللكترونية لسنة         

  . التعبري، وأن العمال املهاجرين يف موقف ضعف بسبب نظام الكفالة
سرا عن قلقها من أن العمال املهاجرين ال يزالون يتعرضون النتهاكات           وأعربت سوي   -٢٥

          يف املائة من النساء يف قطر يقعن ضحية للعنف املرتيل، فإنـه             ٢٨ورغم أن   . حقوق اإلنسان 
  .ال توجد قوانني حلمايتهن

 عن  وأعربت. وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل انعدام املوضوعية يف اإلبالغ          -٢٦
شواغل تتعلق بدور املؤسسات اخلريية يف قطر يف غياب الـشفافية، وحبـاالت التـأخر يف                

  . التصديق على املعاهدات الدولية كذلك
وأثنت تايلند على اخلطوات املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان يف قطر واملساعدة الـيت               -٢٧

ورحبت تايلند بـالتزام  . اجرين للمه مستقبالً تقدمها للبلدان األخرى، مبا يف ذلك كوهنا بلداً       
  . قطر بتوفري رعاية صحية معقولة التكاليف، وبإنشاء املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة
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 إلنشاء جلنـة دائمـة      ٢٠٠٩ورحبت تونس باخلطوات اليت اختذهتا قطر منذ عام           -٢٨
. شريعي الـوطين إلعداد التقرير الوطين لعملية االستعراض الدوري الشامل وحتسني اإلطار الت   

  .٢٠٣٠ بوضع خطط واستراتيجيات وطنية خمتلفة، مثل رؤية قطر الوطنية وأحاطت علماً
وأثنت تركيا على التقدم الذي أحرزته قطر يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق عملية                -٢٩

وألقت الضوء على التدابري الرامية إىل حتسني املساواة بني         . ٢٠٣٠اإلصالح والرؤية الوطنية    
 عن النقاش الفاعل عـن حقـوق املـوظفني          نسني وتعزيز مركز املرأة يف اجملتمع، فضالً      اجل

  .املغتربني
وأشارت تركمانستان إىل إنشاء اجمللس األعلى لشؤون األسرة، باإلضافة إىل اعتماد             -٣٠

  .تدابري تشريعية وسياساتية ملكافحة العنف املرتيل واستغالل النساء واألطفال
لكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل التقـدم احملـرز يف            وأشارت املم   -٣١

وبينمـا  . مكافحة االجتار بالبشر، وتوفري احلماية من التعذيب وزيادة الفرص املتاحة للمـرأة      
رحبت بريطانيا باجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق العمال املهاجرين، فقد حثت قطـر علـى               

  . يزال القلق يساورها لعدم وجود قانون حمدد جيرم العنف املرتيلوال . إصالح نظام الكفالة
ورحبت الربتغال بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وبالدعوة الدائمة املقدمة من             -٣٢

 احلاجـة إىل   تؤكد جمـدداً ٢٠٣٠والحظت أن رؤية قطر الوطنية     . قطر لإلجراءات اخلاصة  
  . تعزيز قدرات املرأة ومتكينها

  . أقرت أوروغواي بتعاون قطر مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسانو  -٣٣
والحظت أوزبكستان إجنازات قطر يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلقوق االجتماعيـة             -٣٤

وأشارت إىل . ٢٠١٦-٢٠١١واالقتصادية ورحبت باعتماد استراتيجية التنمية الوطنية للفترة  
  . ع ومحاية حقوق الطفلتعزيز دور املرأة يف اجملتم

وأقرت مجهورية فرتويال البوليفارية بالتقدم الذي أحرزته قطر يف تنفيـذ توصـيات         -٣٥
وأشارت إىل استحداث تـدابري يف جمـايل        . الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل     

            التشريع واحلوكمة لتحسني التنمية االجتماعية، ورحبت باسـتراتيجية التعلـيم والتـدريب           
  .٢٠١٦-٢٠١١للفترة 
وأشارت فييت نام إىل التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر، ومنـع التعـذيب،               -٣٦

كما الحظت مع االرتياح إنشاء جلنة للنظر يف االنـضمام          . وحتسني الرعاية الصحية والتعليم   
  .للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ورحب اليمن بالتحسينات املدخلة على اإلطار التشريعي حلقوق اإلنسان يف قطـر،              -٣٧
. مبا يف ذلك اعتماد قانون التأمني الصحي وقانون العقوبات وقانون مكافحة االجتار بالبـشر             

كما رحب باملبادرات املتخذة يف جمال محاية املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقـة واألطفـال،              
  .إلنساين واإلمنائي املقدم من قطر إىل أقل البلدان منواًباإلضافة إىل الدعم ا
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وأشارت أفغانستان إىل إنشاء املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي من أجل رصـد              -٣٨
 عن اجلهود اليت تبذهلا قطر لتوعية اجلمهور حبقوق         هيئات ومؤسسات حقوق اإلنسان، فضالً    
  . اإلنسان وحلماية حقوق العمال املهاجرين

شارت ألبانيا إىل اعتماد تدابري قانونية وإدارية من بينها قانون مكافحـة االجتـار              وأ  -٣٩
بالبشر وقانون صندوق الصحة والتعليم، وخمتلف االستراتيجيات القطاعية يف جمال التنميـة            

  . االجتماعية املتكاملة
د ورحبت اجلزائر بالتحسينات املدخلة على اإلطار التشريعي، مبا يف ذلـك اعتمـا              -٤٠

كما رحبت بإطالق استراتيجيات وطنيـة لتعزيـز حقـوق          . قوانني ملكافحة االجتار بالبشر   
  . اإلنسان

وأشارت أنغوال إىل التقدم احملرز يف جماالت التعليم والصحة والعمالة، وكـذلك يف               -٤١
  . واستفسرت عن التدابري املتخذة حلظر مجيع أشكال العقاب البدين. جمال محاية حقوق الطفل

وهنأت األرجنتني قطر على إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وعلـى تنفيـذ               -٤٢
. ، والتحسينات اليت شهدهتا حقوق املـرأة      ٢٠١٦-٢٠١١استراتيجية التنمية الوطنية للفترة     

  . وشجعت قطر على زيادة احلماية القانونية للعمال املهاجرين
عية واملؤسسية الـيت اختـذهتا قطـر        وأعربت أرمينيا عن تقديرها للمبادرات التشري       -٤٣

لتحسني حقوق اإلنسان، وسياستها املعنية بتعزيز التسامح والتنوع، وبراجمهـا الراميـة إىل             
وأعربت عن قلقها من أن قطر مل تصدق بعد على بعض الـصكوك             . التوعية حبقوق اإلنسان  

  . ية واملعاقبة عليهامنع جرمية اإلبادة اجلماعالدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية 
وأثنت أستراليا على قطر إلصدارها دعوة دائمة جلميع املكلفني بواليات يف إطـار               -٤٤

ورحبت جبهود قطر لتحسني حالة العمال املهاجرين، ومبا أبدتـه مـن            . اإلجراءات اخلاصة 
 اخلـاص  اهتمام باالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل       

  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وأثنت النمسا على قطر جلهودها الرامية إىل التصديق علـى معاهـدات حقـوق                -٤٥

ولكن القلق ال يزال يساورها     . اإلنسان، وتعاوهنا مع األمم املتحدة، وتعزيزها حلرية الصحافة       
  . من مغادرة البلدمن إمكانية قيام أرباب العمل مبنع العمال املهاجرين

وأشارت أذربيجان إىل أن قطر عززت أطرها املعيارية واملؤسسية يف جمال حقـوق               -٤٦
وأعربت عن تقديرها إلقرار قطر اخلطة االستراتيجية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           . اإلنسان
  . ٢٠١١، واعتمادها قانون مكافحة االجتار بالبشر يف عام ٢٠١٤-٢٠١١للفترة 
ت بنغالديش على قطر ملا أحرزته من تقدم يف جمال متكني املـرأة، وتـشريعاهتا           وأثن  -٤٧

. املتعلقة بالصحة والتعليم، ومحاية األسرة والطفل يف إطار االسـتراتيجية العامـة لألسـرة             
  . واستفسرت عن كيفية اعتزام قطر حتسني حالة العمال املهاجرين
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الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري      ورحبت بلجيكا مبتابعة قطر لتنفيذ توصيات         -٤٨
وأعربت عن قلقها املستمر بشأن حالة العمـال        . الشامل وتعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان     

  . املهاجرين
وهنأت بنن قطر على جهودها الرامية إىل تنفيذ توصيات الدورة األوىل، ال سيما من             -٤٩

صندوق الصحة والتعليم، واعتماد    خالل اإلجراءات املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر، وإنشاء        
  . القانون املتعلق بالتأمني الصحي االجتماعي

وأشارت الربازيل إىل سحب قطر لتحفظاهتا على اتفاقية مناهضة التعذيب يف سياق              -٥٠
متابعة التوصيات السابقة، وشجعت على إحراز املزيد من التقدم يف ميدان حقـوق املـرأة               

  .بت عن قلقها من حالة العمال املهاجرينوأعر. واملساواة بني اجلنسني
ورحبت بروين دار السالم باستمرار التزام قطر حبقوق اإلنسان، ومبا اختذ من تدابري               -٥١

  .٢٠١٦-٢٠١١ واستراتيجية التنمية الوطنية للفترة ٢٠٣٠تشريعية، ووضع الرؤية الوطنية 
فيذ التوصيات اليت قبلتها    وأشارت بوركينا فاسو إىل التقدم الذي أحرزته قطر يف تن           -٥٢

 واسـتحداث  ٢٠١١، بطرق منها اعتماد قانون مكافحة االجتار بالبشر لسنة     ٢٠١٠يف عام   
وأشارت إىل مسامهة قطر يف مكافحة الفقر من خالل         . تعريف للتعذيب يف قانون العقوبات    

  .املعونة اإلمنائية
صيات اليت قبلتـها قطـر      وتساءلت كندا عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيذ التو         -٥٣

وشـجعت  . عقب االستعراض السابق فيما يتعلق حبقوق املرأة ومنع تعرضها للتمييز والعنف          
قطر على مواصلة جهودها الرامية إىل منع العنف املرتيل ومعاقبة مرتكبيه من أجـل الوفـاء                

  . ٢٠١٦باألهداف حبلول عام 
 بتوصيات ال حقوق اإلنسان عمالً  ورحبت تشاد بالتعديالت اليت أدخلتها قطر يف جم         -٥٤

الدورة األوىل، مبا يف ذلك استحداث تشريع ملكافحة االجتار بالبشر وإنشاء جلنـة وطنيـة               
  . إلعمال القانون الدويل اإلنساين

وأثنت شيلي على التزام قطر بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وجهودهـا لتنفيـذ               -٥٥
  . قرارات جملس حقوق اإلنسان

 الصني عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا قطر يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان             وأعربت  -٥٦
 ٢٠٣٠ومحايتها يف إطار التنمية االجتماعية املستدامة، باإلضافة إىل وضعها الرؤية الوطنيـة             

  .ونشاطها يف جمال تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية
عية حبقوق اإلنسان، وإلغائها    وأثنت جزر القمر على ما تنظمه قطر من محالت للتو           -٥٧

القوانني اليت متيز ضد املرأة، وتعزيزها لثقافة السالم، ودعمها املايل ملنظمات حقوق اإلنسان،             
  . ونشاطها يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية
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وأثنت كوستاريكا على ما اختذته قطر من تـدابري للنـهوض حبقـوق اإلنـسان،                 -٥٨
ية مجيع العمال يف إطار االستعدادات لبطولة كأس العـامل الـيت            وشجعتها على ضمان محا   

وأعربت عن قلقها إزاء مشروع قانون مـن        . ٢٠٢٢ينظمها االحتاد الدويل لكرة القدم عام       
  .شأنه حظر اإلقامة أو العمل يف قطر على املثليني واملتشبهني باجلنس اآلخر

تعزيز حقوق اإلنسان وتنظيمها    ورحبت كوت ديفوار بتنفيذ قطر خطة استراتيجية ل         -٥٩
  . محالت للتوعية، والحظت تعزيزها حلقوق املرأة والطفل وذوي اإلعاقة واملسنني

، وتوفريها الرعايـة الـصحية      ٢٠٣٠وأثنت كوبا على وضع قطر للرؤية الوطنية          -٦٠
ـ         والتعليم واملاء والكهرباء جماناً    ال ، وما اختذته من خطوات لتحسني الظروف املعيشية لألطف

  . وأشارت إىل املساعدات اليت تقدمها قطر للبلدان النامية. ذوي اإلعاقة
وأعرب رئيس الوفد عن رغبته يف الرد على ما وجهه ممثـل اجلمهوريـة العربيـة                  -٦١

  .السورية من ادعاءات واهتامات
وأثارت اجلمهورية العربية السورية نقطة نظام، مشرية إىل أن البيان السوري كـان               -٦٢

بل إنه يف واقع األمر قد أظهر ضبط النفس والتزم مببادئ االسـتعراض الـدوري            . عياًموضو
. الشامل حيث مل يذكر الدور الالإنساين الذي تقوم به قطر يف اجلمهورية العربية الـسورية              

وطلب ممثل اجلمهورية العربية السورية من الرئيس حث قطر على أن متتنع عن استعمال هلجة               
  . رد مبوضوعية على البيان السورياستفزازية وأن ت

وذكّر الرئيس الوفود بأن إجراء االستعراض الدوري الشامل يتطلب منهم التركيـز              -٦٣
واإلجراء يستند إىل تقارير وتوصـيات،      . على حالة حقوق اإلنسان يف البلد قيد االستعراض       

  . ومن الضروري جتنب املواجهات املتعلقة بالقضايا الثنائية
ثل قطر إن املؤسسة القطرية للحماية والتأهيل االجتماعي تقـدم اإلرشـاد            وقال مم   -٦٤

ومت جتهيـز  . واملشورة القانونيني للنساء ضحايا العنف، وكذلك املساعدة يف تقدمي الشكاوى  
كمـا  . مكاتب خاصة يف املراكز الصحية واملستشفيات لتلقي شكاوى العنف وتوفري الدعم          

وميكن للضحايا من النساء واألطفال أن جيدوا املـالذ يف          . جمانياً  قانونياً يتلقى الضحايا دعماً  
وتـسجل  .  ساعة يومياً  ٢٤وهناك خط اتصال مباشر لضحايا العنف يعمل        . مالجئ خاصة 

وُتراعى اخلدمات املقدمة للضحايا    . املؤسسة تلك احلاالت يف قاعدة بيانات مبا حيفظ السرية        
زيز اإلصالح وحتسني أعمال التأهيل واملساعدة      يف وضع السياسات وإجراء البحوث هبدف تع      

  . القانونية
وميكن للعمال تقدمي الشكاوى لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ضد أرباب العمل        -٦٥

وإن مل تتيسر التسوية الودية، حتال القـضية  . الذين ال ميتثلون للمعايري اخلاصة بظروف العمل      
 ٦ ٥٠٠، متت تسوية    ٢٠١٢ شكوى يف عام     ٨ ٠٠٠وقدمت حوايل   . إىل احملكمة املختصة  

                هـي  ٢٠١٣وكانت األرقام املنـاظرة يف عـام        .  إىل احملاكم  ٦٠٠منها، وأحيلت حوايل    
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وحيدد قانون العمل القواعد الرئيسية     .  قضية، على التوايل   ٦٠٠ و ٨ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ تقريباً
 للبلد ونسبة العمال املهاجرين إىل العمال       ويراعى التكوين الدميغرايف  . املنظمة إلنشاء النقابات  

وقد صدقت قطر علـى     .  من قانون العمل   ٤٣وحيظر العمل اجلربي مبوجب املادة      . القطريني
، واتفاقية )٢٩االتفاقية رقم  (١٩٣٠اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل اجلربي لسنة  

وحيظر ). ١٠٥االتفاقية رقم    (١٩٥٧ي لسنة   منظمة العمل الدولية املتعلقة بإلغاء العمل اجلرب      
السخرة واألشكال املعاصـرة    ) ٢٠١١ لسنة   ١٥القانون رقم   (قانون مكافحة االجتار بالبشر     

           ٣٠٠ ٠٠٠ سـنة وغرامـات تبلـغ        ١٥من الرق، وينص على عقوبات تصل إىل احلبس         
  . ريال قطري

 من قـانون    ١٠٥ و ١٠٤دتني   واملا ٢٠٠٥ لسنة   ١٥ومبوجب القرار الوزاري رقم       -٦٦
وعلى أرباب العمـل    .  عامالً ٢٥العمل، يلتزم أرباب العمل بتوفري صندوق إسعافات لكل         

ويتعني إجراء فحـوص دوريـة      .  عامل توفري خدمة طبية    ١٠٠الذين يعمل لديهم أكثر من      
  . جمانية للعمال القائمني بأعمال خطرة

يتعارض املركـز القـانوين للقطريـات       وال  .  للدستور ويطبق قانون اجلنسية وفقاً     -٦٧
ومينح القانون أولويـة مـنح      . املتزوجات من أجانب بأي شكل مع متتعهن حبقوق اإلنسان        

  .اجلنسية لألطفال من أمهات قطريات، ويعترف باألطفال جمهويل األبوين كمواطنني قطريني
م الكفالـة   وتتخذ خطوات جادة على أرفع املستويات لتعديل القانون املعين بنظـا            -٦٨

  .ليتوافق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان وحقوق املهاجرين
وتنظر حماكم األحداث يف القضايا الـيت       . ويعترب سن املسؤولية اجلنائية سبع سنوات       -٦٩

ويتعامل مع تلك القضايا أفراد     . يتورط فيها القّصر حيث تطبق التشريعات اخلاصة باألحداث       
  .  النيابة العامةخمتصون من ضباط شرطة وأعضاء

وفيما يتعلق باحلريات اجلنسية وزواج املثليني، فإن الشريعة مصدر رئيسي لتشريعات            -٧٠
 مـن  ٢٨٩ إىل ٢٧٩وترد املبادئ ذات الصلة يف املواد من .  من الدستور  ١ للمادة   قطر وفقاً 

  . قانون العقوبات
ق الظروف البالغة    وف  آخر عمداً  وتطبق عقوبة اإلعدام على أي شخص يقتل شخصاً         -٧١

ولكن عقوبة اإلعدام مل ُتفرض     .  من قانون العقوبات   ٣٠٢ و ٣٠٠التحديد املعرفة يف املادتني     
  . ٢٠٠٣منذ عام 

وأثنت اجلمهورية التشيكية على ما تبذله قطر من جهود للنهوض حبقوق اإلنـسان،     -٧٢
  . وال سيما تقدميها دعوة دائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة

لدامنرك قطر على تعزيز أنظمة الرصد املستقلة، وال سيما بشأن مرافـق            وشجعت ا   -٧٣
وأعربت عن قلقها إزاء انعدام احلقوق واحلماية القانونية للعمال املهاجرين، وإزاء           . االحتجاز

  . ما تفيد به التقارير من استغالل العمال املرتليني وعمال البناء وإساءة معاملتهم
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آليات يف قطر حلماية املرأة والطفل واملـسنني، وبإنـشاء          ورحبت إكوادور بإنشاء      -٧٤
مؤسسات للمساعدة االجتماعية، باإلضافة إىل األمهية اليت تعلقها قطر على وضـع خطـط              
وبرامج واستراتيجيات يف جمال حقوق اإلنسان مع اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية العامـة             

  . لصعيدين الوطين والدويلواخلاصة وعلى تبادل اخلربات واملعلومات على ا
  . ورحبت فرنسا بوفد قطر وقدمت عدة توصيات  -٧٥
  وأقرت أملانيا باخلطوات األوىل اليت اختذهتا قطر ملراعاة توصيات الـدورة الـسابقة،     -٧٦

  .  ملعايري رعاية العمالة الرامية إىل محاية حقوق العمالوال سيما اعتمادها مؤخراً
مه قطر من برامج للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان، وإصدارها وأثنت غانا على ما تنظ  -٧٧

دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة، وتعديلها قانون العقوبات ليتوافق تعريف التعذيب الوارد فيه            
  . مع ما ورد يف اتفاقية مناهضة التعذيب

ت وأثنت اليونان على اجلهود العديدة اليت تبذهلا قطر لتعزيز حقوق املرأة واستفـسر       -٧٨
وإذ أعربت عن   . عن اخلطوات التالية املتوخى اختاذها للنهوض مبشاركة املرأة يف احلياة العامة          

إقرارها مبا اُتخذ من تدابري، استفسرت اليونان عن نتائج تنفيذ قانون مكافحة االجتار بالبشر              
  .واخلطة الوطنية ذات الصلة

          ته من تدابري، مبا يف ذلـك       ورحبت اهلند مبا استحدثته قطر من إصالحات وما اختذ          -٧٩
ما يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، وبالصحة والتعليم والبيئة، وزيادة محاية الطفـل ومتكـني              

وأعربت عن تطلعها ملزيد من املبادرات بشأن محايـة حقـوق العمـال املهـاجرين               . املرأة
  . عونة واملساعدةوتعزيزها، والحظت التزام قطر حبقوق اإلنسان من خالل تقدمي امل

ورحبت إندونيسيا مبا اُتخذ من تدابري لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وقـيم األسـرة                -٨٠
وأعربت عن أملها يف أن تواصـل       . وحقوق املهاجرين، وال سيما حقوق العامالت املرتليات      

  . قطر تعزيز قيم األسرة على الصعيد الدويل
ولكنها أعربت عن قلقهـا إزاء      .  اخلاصة ورحبت أيرلندا بتعاون قطر مع اإلجراءات       -٨١

التقارير اليت تفيد بتفشي انتهاكات حقوق العمال املهاجرين يف سياق اإلعداد لبطولة كـأس       
العامل اليت ينظمها االحتاد الدويل لكرة القدم، وإزاء نظام الكفالة واحلرمان من حرية التنقـل،      

  . وإزاء القيود املفروضة على منظمات اجملتمع املدين
وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على التنمية االجتماعية املتكاملة يف قطر، مشرية إىل              -٨٢

االهتمام بتحسني وضع املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة والتدابري املتخـذة لتوطيـد             
  .مفهوم األسرة ودورها الرئيسي يف اجملتمع

وسط األجل الذي تعتمده قطـر،      وأعربت إيطاليا عن تقديرها اخلاص للمنظور املت        -٨٣
              وتدابري إصالح نظام الكفالة والنقـاش الـدائر بـشأنه،          ٢٠٣٠بطرق منها الرؤية الوطنية     

وال سيما يف سياق املشاريع املرتبطة ببطولة كأس العامل اليت ينظمها االحتاد الـدويل لكـرة                
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دام والتقدم احملرز بشأن حريـة      ورحبت بالوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلع      . القدم
  .التعبري، ولكنها أعربت عن القلق من النقاش اجلاري بشأن قانون جديد لوسائط اإلعالم

والحظت اليابان ما اُتخذ من تدابري لتعزيز مشاركة املرأة ومحاية حقوق الطفـل،               -٨٤
. تماعي للمرأةوشجعت قطر على مواصلة جهودها الرامية إىل النهوض باملركز القانوين واالج     

وأعربت عن تقديرها لتعاون قطر مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، والتزامهـا بتحـسني             
  .الظروف املعيشية للعمال املهاجرين

وأشار األردن إىل ما أحرز من تقدم يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 -٨٥
 ورحب باجلهود الرامية إىل تعزيـز       .والثقافية يف قطر، وال سيما احلق يف الصحة ويف التعليم         

اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان من خالل إقرار قوانني بشأن مسائل مثل التعذيب             
  .واالجتار والصحة، وتعديل القائم من تلك القوانني

وأعربت الكويت عن تقديرها اللتزام قطر وجهودها وإجنازاهتا يف جمـال حقـوق               -٨٦
وأثنت على قطـر السـتحداثها      . ا يف ذلك إقرار القوانني واإلجراءات     العمال املهاجرين، مب  

تدابري إلنفاذ احلد األدىن ألجور العمال املهاجرين، وملا نظمته من برامج للتوعيـة يف هـذا                
  . الصدد
وأعرب لبنان عن تقديره جلهود قطر يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان، وما أحرزته من                -٨٧

صعيدين التشريعي واملؤسسي، ويف تنفيذ التوصيات املقبولـة يف         تقدم يف هذا الصدد على ال     
  .السابق
وأقرت ليبيا بالتقدم الذي حققته قطر يف سبيل حتسني حقوق اإلنسان من خـالل                -٨٨

وأشارت إىل ما أحرز من تقدم يف محاية حقـوق         . تصديقها على عدد من املعاهدات الدولية     
  .طة االستراتيجية الوطنيةاألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب اخل

وأثنت ماليزيا على قيام قطر بسن تشريعات بشأن حقوق اإلنسان وتعديل القـائم               -٨٩
وشجعت قطر على مواصلة تنفيـذ      . منها، ورحبت بالتقدم احملرز يف مكافحة االجتار بالبشر       

  . السياسات والربامج املصممة للنهوض حبقوق اإلنسان وتعزيزها
ر على ما اختذته من تدابري ملكافحة االجتار باألشخاص ومحايـة           وهنأت ملديف قط    -٩٠

ورحبت بالتعديالت املدخلة على قانون العقوبات وال سيما إدراج تعريـف           . ضحايا االجتار 
  . التعذيب، وكذلك باجلهود الرامية إىل ختفيف أثر تغري املناخ

وق املـرأة والطفـل   والحظت موريتانيا ما أحرزته قطر من تقدم يف جمال محاية حق   -٩١
ورحبت بإنشاء . والعمال املهاجرين، وما اختذته من خطوات من أجل مكافحة االجتار بالبشر  

  . مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان
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وأعربت النرويج عن قلقها إزاء ظروف عمل ومعيشة العمال األجانب، وال سـيما               -٩٢
وأعربت عن تقديرها   . اء التمييز ضد املرأة   العامالت املرتليات يف األسر املعيشية اخلاصة، وإز      

  . ١٩٩٥لعدم تنفيذ أية أحكام باإلعدام منذ عام 
والحظ اجلبل األسود إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واستحداث إصالحات            -٩٣

وتساءل عن خطط قطر    . تشريعية للقضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني         
  . يع أشكال العنف ضد املرأة مبا يف ذلك االغتصاب الزوجيبشأن جترمي مج

وأثىن املغرب على ما حققته قطر يف جمال حتسني حالة حقوق اإلنسان، وما اختذتـه                -٩٤
من مبادرات حلماية املرأة والطفل، وعلى تعزيزها التشريعات يف جمـال حقـوق اإلنـسان               

 للقضاء واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار      واإلطار املؤسسي، وال سيما بإنشاء اجمللس األعلى      
  . بالبشر، وعلى جهودها الرامية إىل منع التعذيب

وأعربت نيبال عن تقديرها للتدابري التشريعية واملؤسسية اليت استحدثتها قطر، واليت             -٩٥
وأثنت على ما بذلته قطـر مـن        .  واستراتيجية التنمية الوطنية   ٢٠٣٠ترتبط بالرؤية الوطنية    

 ترمي إىل حتسني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما فيما خيص متكني             جهود
  . املرأة ومحاية حقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وأفادت بأن التحدي األكرب يف     . ورحبت هولندا بتعاون قطر مع اإلجراءات اخلاصة        -٩٦
املهاجرين يف قطـر، وهـي مـسألة    جمال حقوق اإلنسان سيتمثل يف وضع وحقوق العمال   

  . تقتضي االهتمام العاملي هبا
وأثنت نيكاراغوا على ما أحرز من تقدم وما اختذ من تـدابري لتنفيـذ توصـيات                  -٩٧

االستعراض األول، وال سيما املتعلق منها مبكافحة االجتار بالبـشر، والـصحة، والتعلـيم،              
  . واملساعدة االجتماعية، والتنمية

يجر بالتدابري املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني، وضمان حقوق املرأة،          ورحب الن   -٩٨
  .وشجع قطر على مواصلة تطوير مؤسساهتا وتشريعاهتا. وتعزيز األسرة، ومحاية حقوق الطفل

وأشارت نيجرييا إىل إنشاء املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، وحثت قطر علـى              -٩٩
ودعت قطر إىل اإلسراع    .  توعية اجلمهور حبقوق اإلنسان    توسيع نطاق والية املؤسسة لتشمل    

  . بإدراج االتفاقيات الدولية يف التشريعات الوطنية
ورحبت املكسيك بتعاون قطر مع اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان، مبـا يف               -١٠٠

قـرر   امل ذلك سحب حتفظاهتا على اتفاقية مناهضة التعذيب، والزيارتني اليت أجرامها مؤخراً          
اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملـامني،            

  .  للتعذيبوتعديل قانون العقوبات ليتضمن تعريفاً
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ورحبت ُعمان مبا أُدخل من حتسينات على األطر التشريعية واإلدارية املـستندة إىل               -١٠١
والحظت اجلهود املبذولة يف جماالت     . تراتيجيات وغريها من االس   ٢٠٣٠رؤية قطر الوطنية    

  . التعليم والصحة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اقتـصادية رئيـسية يف     -وأعربت باكستان عن تقديرها إلدراج مؤشرات اجتماعية        -١٠٢

والحظت اجلهود اليت تبذهلا قطر من      .  واستراتيجية التنمية الوطنية   ٢٠٣٠رؤية قطر الوطنية    
وق املرأة والعمال املهاجرين، ومكافحة العنف املرتيل، والتعاون مع اآلليـات           أجل محاية حق  

  . الدولية حلماية حقوق اإلنسان
وشجعت قطـر  . وألقت الفلبني الضوء على املساعدة املقدمة من قطر للبلدان النامية    -١٠٣

 على زيـادة  على مواصلة دعم الشركاء الدوليني واإلقليميني ملكافحة االجتار بالبشر، وحثتها         
  .  للمعايري الدوليةتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز حقوق العمال وفقاً

وحثت الواليات املتحدة األمريكية قطر على اختاذ إجراءات للتصدي النتهاك قوانني             -١٠٤
وأعربت عن قلقها إزاء تعرض األفراد للـسجن جملـرد          . العمل، وعلى تعزيز حقوق العمال    

  .  حلرية التعبري، وكذلك إزاء القيود والرقابة على وسائط اإلعالمممارستهم
وتساءلت مجهورية مولدوفا عن التدابري املتخذة لتوفري احلماية القانونيـة للعمـال              -١٠٥

ورحبت بالتطورات القانونية واملؤسـسية يف قطـر،        . املهاجرين وتيسري جلوئهم إىل القضاء    
عاهدات بشأن الثغرات يف عملية التصدي ملسألة االجتار        ولكنها أشارت إىل شواغل هيئات امل     

  .بالبشر على حنو كامل
وتساءلت رومانيا عن اخلطوات املتخذة لتنقيح قوانني التعليم من أجل محاية وضمان              -١٠٦

                 واسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة      ٢٠٣٠ للرؤيـة الوطنيـة      احلق يف التعليم للجميع وفقـاً     
  .٢٠١٦-٢٠١١للفترة 
كما أشـار إىل    . والحظ االحتاد الروسي حتقيق بعض التقدم منذ االستعراض األول          -١٠٧

وجود بعض التناقضات مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف جماالت منها املـساواة بـني               
  . اجلنسني
والحظت رواندا التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما إقرار تـشريعات               -١٠٨
 وأعربـت  ٢٠٣٠وأثنت على الرؤية الوطنية . ن االجتار بالبشر والتعليم والرعاية الصحية     بشأ

  . عن تقديرها لكون الرؤية تشمل متكني املرأة وحقوق الطفل
وأشارت السنغال إىل أن قطر انضمت إىل صكوك دولية وإقليمية خمتلفة يف جمـال                -١٠٩

االقتـصادية ومكافحـة االجتـار       - حقوق اإلنسان وسعت إىل ضمان احلقوق االجتماعية      
  . وشجعت قطر على مواصلة جهودها اإلجيابية. بالبشر
وأثنت سرياليون على ما سنته قطر من تشريعات وما نظمته من محالت للتوعية يف                -١١٠

وحثت قطر على بذل مزيد من اجلهود حلماية حقوق العمال          . سبيل مكافحة االجتار بالبشر   
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امالت املرتليات، وتعزيز آليات املساءلة لردع مرتكيب العنف ضـد          املهاجرين، وال سيما الع   
  . املرأة
وأشارت سنغافورة إىل حدوث تقدم ملحوظ يف جمال النهوض بدور املرأة يف اجملتمع               -١١١

  . وإىل التدابري املتخذة لضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع
هدها جمال حقوق اإلنسان، وتـساءلت      وأشارت سري النكا إىل التطورات اليت ش        -١١٢

والحظت التقدم احملرز يف تعزيز     . عن اجلهود املبذولة حلماية وضمان احلق يف الصحة للجميع        
  . حقوق العمال املهاجرين، مبا يف ذلك العامالت املرتليات

وهنأت إريتريا قطر على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان                -١١٣
األساسية لشعبها، وعلى ما توليه من تركيز لالستعراض الدوري الشامل باعتبـاره اآلليـة              

  . الرئيسية يف هذا اجملال
وقال رئيس الوفد إن مبادئ حقوق اإلنسان مدرجة يف املناهج الدراسـية جلميـع                -١١٤

وتستخدم الصكوك الدولية، مثل تلك الرامية إىل  . ملراحل كمواد أو متارين أو أمثلة توضيحية      ا
ومت إعداد إطار لغرس قيم مثل التـسامح ونبـذ   . مكافحة التمييز ضد املرأة، كمواد مرجعية     

وُنظمت حلقات . العنف والدميقراطية وحرية التعبري، وإطار لتثقيف األسرة يركز على الصحة     
وات ألعضاء هيئات التدريس واإلداريني، وُوزعت منشورات وكتيبات للمعلمـني       عمل وند 
            وحظر مرسـوم وزاري صـادر يف      . واُتخذت تدابري ملنع العقاب البدين يف املدارس      . والطلبة

  .  استعمال أي نوع من العنف يف املدارس٢٠١٣عام 
ة لضمان احترام حقـوق      مكاتب إقليمي  ٨ مفتش يف    ٢٠٠وأضاف أنه مت توظيف       -١١٥

وتنسق السلطات مـع البنـك      . العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون، يف كل أماكن العمل        
ومت إنشاء خط اتصال مباشر للعمال الراغبني يف تقدمي         . املركزي لضمان دفع األجور املناسبة    

مايـة  ويتم توفري احل  . شكاوى أو احلصول على معلومات، كما ُنشر دليل للعمال املهاجرين         
  . االجتماعية والطبية الكاملة

 ينص على محاية الضحايا     ٢٠١١وأفاد بأن قانون مكافحة االجتار باألشخاص لسنة          -١١٦
وتضم . كما حيظى الضحايا والشهود باحلماية يف حالة اإلجراءات القانونية        . وإعادة تأهيلهم 

كما .  يف املائة منها   ٨٥ ، مت تنفيذ   برناجماً ٢٥ ما عدده    ٢٠١٥-٢٠١٠اخلطة الوطنية للفترة    
وكانت هناك مبادرة أخرى ترمي إىل      . مت حتديث االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر      

تدريب العاملني يف جمال العدالة اجلنائية واألفراد املعنيني باإلنفاذ، وإىل إقامة العالقات بـني              
   .مجيع أصحاب املصلحة املشتركني يف مكافحة االجتار بالبشر

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    وقال إن قطر قد سحبت حتفظها العام على           -١١٧
، وقصرت حتفظهـا    الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية          

 من اتفاقية   ٢٢ و ٢١وسحبت حتفظاهتا على املادتني     .  من االتفاقية  ١٤ و ٢العام على املادتني    
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  منها، وامتنعت متاماً   ١٦ و ١لتعذيب، وعدلت حتفظها العام عليها يف إطار املادتني         مناهضة ا 
  . عن إبداء حتفظات عامة على انضمامها التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وأضاف أن قطر تؤمن حبرية التعبري يف وسائط اإلعالم وعلى الشبكات االجتماعية،              -١١٨
  . تهاك املبادئ األخالقية والشريعةإال يف حاالت ان

. وأفاد بأن مجيع التدابري املتخذة ضد الشاعر حممد العجمي تتسق مع القواعد الدولية              -١١٩
فقد حظي السيد العجمي مبحاكمة عادلة وُسمح له بالطعن علـى احلكـم أمـام حمكمـة          

  . االستئناف وحمكمة التمييز
هكت مبادئ االستعراض الدوري الـشامل،      وقال إن بعض البيانات والتوصيات انت       -١٢٠

           حيث يتعني إجراء جلسة التحاور بأسلوب يتسم بالشفافية، كما ينبغي أال تكـون انتقائيـة        
  . أو مسّيسة

 إن قطر ستراعي التعليقات والتوصيات املقدمة خـالل االسـتعراض،           واختتم قائالً   -١٢١
ر مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       حيث تلتزم بشكل كامل بتحسني التعاون والتشاو      

  . وبدعم جهود جملس حقوق اإلنسان من أجل حتقيق أهدافه النبيلة

  **أو توصيات/استنتاجات و  -ثانياً  
. حتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور أو املدرجة أدنـاه بتأييـد قطـر               -١٢٢

  : وأُوصي بأن تقوم قطر مبا يلي
ها اجلاري للقوانني الوطنية من أجـل ضـمان         مواصلة استعراض   ١-١٢٢

اتساقها مع التزامات قطـر مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان               
  ؛)تركمانستان(

مجهورية (مواصلة جهودها يف جمال التطوير التشريعي واملؤسسي          ٢-١٢٢
  ؛)إيران اإلسالمية

  ؛)الصومال(تعزيز مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان   ٣-١٢٢
  ؛)نيبال(صلة تعزيز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان موا  ٤-١٢٢
  ؛)السودان(االرتقاء باجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان   ٥-١٢٢
مواصلة حتسني محايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا يف البلـد               ٦-١٢٢

  ؛)أذربيجان(
__________ 

  .لن ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز اإلطار املعيـاري واملؤسـسي            ٧-١٢٣
  ؛ )أذربيجان( اإلنسان وتعزيزها حلماية حقوق

 ٢٠١٦-٢٠١١مواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للفترة         ٨-١٢٢
  ؛ )الصومال (٢٠٣٠من أجل حتقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 

غايات رؤية قطـر    /مواصلة اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ أهداف       ٩-١٢٢
نميـة االقتـصادية    ، اليت ختطط إلحداث تطور عملـي يف الت        ٢٠٣٠الوطنية  

واالجتماعية والثقافية واإلنسانية والبيئية يف الدولة خالل الـسنوات القليلـة           
  ؛ )كوبا(املقبلة 
مواصلة تنظيم أنشطة االتصال من أجل توعية اجلمهور حبقـوق            ١٠-١٢٢

  ؛)أفغانستان(اإلنسان 
مواصلة نشر الوعي مبجال حقوق اإلنسان يف أحناء البلد كافـة             ١١-١٢٢

  ؛ )تانباكس(
مواصلة وزيادة توسيع نطاق برامج التوعيـة حبقـوق اإلنـسان             ١٢-١٢٢

  ؛)أرمينيا(
مواصلة تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون ومعلمـي حقـوق            ١٣-١٢٢

اإلنسان، وكذلك التوعية بضرورة التسامح والوئـام فيمـا بـني األعـراق             
  ؛ )دولة فلسطني(واجلماعات اإلثنية والعالقات بني الثقافات 

تنظيم املزيد من أنشطة التثقيف مبجال حقوق اإلنسان ملـوظفي            ١٤-١٢٢
  ؛ )فييت نام(اخلدمة العامة، وال سيما موظفي إنفاذ القانون 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعديل القوانني والتشريعات الوطنيـة           ١٥-١٢٢
  ؛)لبنان(من أجل ضمان اتساقها مع التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات 

مواصلة وتعزيز العالقات مع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية            ١٦-١٢٢
  ؛)الكويت(حلقوق اإلنسان 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق الفئات الضعيفة،           ١٧-١٢٢
  ؛)بروين دار السالم(وال سيما النساء واألطفال 

 والطفـل   مواصلة مساعيها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة         ١٨-١٢٢
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

  ؛ )ملديف(مواصلة النهوض بعملية تعزيز حقوق النساء والفتيات   ١٩-١٢٢
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مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييـز ضـد          ٢٠-١٢٢
 اللتزامات قطر مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال         النساء والفتيات وفقاً  

  ؛ )نغافورةس(التمييز ضد املرأة 
تطوير التشريعات من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع            ٢١-١٢٢

  ؛)االحتاد الروسي(أشكال التمييز ضد املرأة بشكل أفضل 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل حتسني اإلطار املعيـاري حلمايـة             ٢٢-١٢٢

  ؛)نيكاراغوا(املرأة يف قطر 
سني املساواة بني اجلنسني وتعزيـز      مواصلة جهودها الرامية إىل حت      ٢٣-١٢٢

  ؛ )تركيا(مركز املرأة يف اجملتمع 
متابعة اإلجراءات احلكومية لتمكني املرأة ومكافحـة القوالـب           ٢٤-١٢٢

  ؛ )لبنان(النمطية لإلناث 
مواصلة جهودها الرامية إىل متكني املرأة وحتقيق املـساواة بـني             ٢٥-١٢٢

  ؛ )إريتريا(اجلنسني 
  ؛ )نيجرييا(التمييز اجلنساين التنديد ب  ٢٦-١٢٢
مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني مركز املرأة يف اجملتمع ومحايتها            ٢٧-١٢٢

  ؛)اجلزائر(من مجيع أشكال التمييز 
مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني حـىت تـتمكن املـرأة مـن           ٢٨-١٢٢

  ؛)الصني(االضطالع بدور أكرب يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
مواصلة جهودها الرامية إىل النهوض بـدور املـرأة يف اجملتمـع              ٢٩-١٢٢

ومشاركتها الفعالة يف عملية التنمية، وكذلك إتاحة مـشاركتها يف األنـشطة            
  ؛ )رومانيا(االقتصادية والسياسية والتجارية يف البلد 

  يفمواصلة اختاذ التدابري الالزمة لتمكني املرأة من أن تكون شريكاً  ٣٠-١٢٢
  ؛)اهلند(التنمية وصنع القرار على قدم املساواة مع الرجل 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني مركز املرأة يف اجملتمع وتعزيـز             ٣١-١٢٢
املساواة بني اجلنسني على الصعد كافة، ومن مث حتسني مسامهة املرأة يف عمليـة            

  ؛)سري النكا(التنمية 
إىل متكـني املـرأة يف احليـاة        مواصلة جهودها احلميدة الرامية       ٣٢-١٢٢

االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعامة، بطرق منها االستمرار يف احلمالت         
  ؛)ماليزيا(اإلجيابية للتوعية حبقوق املرأة 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان متثيل املرأة يف مجيع مـستويات             ٣٣-١٢٢
  ؛ )ليشي(العملية السياسية ومشاركتها يف احلياة العامة 

  ؛ )غانا) (جملس الشورى(معاجلة مسألة انتخاب املرأة يف الربملان   ٣٤-١٢٢
اختاذ خطوات ملموسة لتحسني توعية املرأة حبقوقهـا وضـمان            ٣٥-١٢٢

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(وزيادة مشاركتها العامة والسياسية 
ا يف  تعزيز التدابري املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني، وال سيم          ٣٦-١٢٢

  ؛ )األرجنتني(منح اجلنسية ألبناء املتزوجات من أجانب 
مواصلة جهودها الرامية إىل إهناء التمييز ضد املرأة عن طريق اختاذ    ٣٧-١٢٢

كل التدابري الالزمة للقضاء على العقبات القائمة أمام إمكانية استفادة املرأة من            
  ؛ )يدالسو(كل جماالت اجملتمع، مبا يف ذلك النظام القضائي 

تيسري إمكانية جلوء املرأة للقضاء، وتعميم مراعاة النهج اجلنساين           ٣٨-١٢٢
  ؛ )سرياليون(يف جمايل القضاء والعمالة 

مواصلة حتسني برامج متكني املرأة ومعاجلة قضايا التمييز والعنف           ٣٩-١٢٢
املرتيل عن طريق تكثيف محالت التوعية وحتسني إمكانية االستفادة مـن سـبل             

اف جلميع ضحايا العنف املرتيل مبا يشمل العامالت املهاجرات بـصرف           االنتص
  ؛)الفلبني(النظر عن مركزهن القانوين 

  ؛)األردن(متابعة اجلهود املبذولة حلماية األطفال من العنف   ٤٠-١٢٢
  ؛ )كوت ديفوار(اختاذ تدابري ملكافحة العنف داخل األسرة   ٤١-١٢٢
  ؛ )إكوادور(كافحة العنف ضد املرأة تعزيز اجلهود الرامية إىل م  ٤٢-١٢٢
  ؛)رواندا(تعزيز اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأة   ٤٣-١٢٢
تعزيز اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأة، وضمان مـساءلة             ٤٤-١٢٢

مجيع اجلناة، مع القيام يف الوقت نفسه بكفالة جرب الضحايا على النحو املناسب             
  ؛)سلوفينيا( وإتاحة إعادة تأهيلهم بشكل كامل وتقدمي التعويضات هلم

  ؛)األردن(إعداد محلة للتوعية من أجل منع العنف ضد املرأة   ٤٥-١٢٢
العمل على تشجيع املرأة القطرية والوافدة على الـسواء علـى             ٤٦-١٢٢

إبالغ السلطات عن حاالت العنف اجلنسي، مثل االغتصاب، وزيادة توعيـة           
  ؛ )كندا(يابة العامة والقضاة خبطورة هذه املسألة أفراد الشرطة وأعضاء الن

  ؛)باكستان(مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر   ٤٧-١٢٢
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مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر وعمـل            ٤٨-١٢٢
  ؛)سري النكا(األطفال 

 بالبـشر   مواصلة حتسني اجلهود الراميـة إىل مكافحـة االجتـار           ٤٩-١٢٢
  ؛)نيجرييا(

مواصلة توفري احلماية لضحايا االجتار بالبـشر وضـمان اختـاذ             ٥٠-١٢٢
  ؛ )مجهورية مولدوفا(إجراءات منهجية للتعرف على الضحايا 

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، بطرق منـها            ٥١-١٢٢
  ؛ )وزبكستانأ(توسيع نطاق التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي وتعزيزه 

  ؛)ألبانيا(مواصلة تنفيذ التشريعات القائمة ملكافحة االجتار   ٥٢-١٢٢
ضمان التنفيذ الفعال لالستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر          ٥٣-١٢٢

  ؛ )كوت ديفوار(
مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر            ٥٤-١٢٢

  ؛ )تركيا(
  ؛)ماليزيا( األسرة والقيم األسرية مواصلة تعزيز  ٥٥-١٢٢
مواصلة محاية األسرة باعتبارها الوحدة االجتماعيـة األساسـية           ٥٦-١٢٢

  ؛ )إريتريا(
مواصلة السعي إىل اعتماد وتنفيذ تـدابري تـشريعية أو إداريـة              ٥٧-١٢٢

  ؛ )شيلي(تستهدف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها 
االستراتيجية الوطنية لتماسك   توفري كل املتطلبات الالزمة لتنفيذ        ٥٨-١٢٢

  ؛ )دولة فلسطني(األسرة ومتكني املرأة 
تشجيع حرية التعبري عن الرأي وتعزيز التعاون والتنـسيق مـع             ٥٩-١٢٢

  ؛)النرويج(اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية 
مواصلة حتسني نظام الضمان االجتماعي مبا يوفر ضمانات أفضل           ٦٠-١٢٢

  ؛)الصني(ذوي اإلعاقة واملهاجرين للمسنني واألشخاص 
اختاذ التدابري واخلطوات الالزمة لتحسني التشريعات املتعلقة باحلق         ٦١-١٢٢

يف الصحة، وضمان إمكانية حصول اجلميع على اخلدمات الصحية دون متييـز            
  ؛ )باكستان(

تقوية تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيـز ومحايـة              ٦٢-١٢٢
  ؛)أنغوال(ان يف جمال اخلدمات الصحية حقوق اإلنس
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مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني نظام التعليم، وضمان إمكانيـة         ٦٣-١٢٢
  ؛ )أوزبكستان(استفادة اجلميع من التعليم ذي اجلودة 

مواصلة تعزيز التعاون بني الدولة واملنظمات املدنية واالجتماعيـة           ٦٤-١٢٢
مجهورية فرتويال  ( اإلنسان يف جمال التعليم      العاملة من أجل تعزيز ومحاية حقوق     

  ؛ )البوليفارية
مواصلة االرتقاء جبهودها الرامية إىل إدراج هنج حقوق اإلنسان يف      ٦٥-١٢٢

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(اخلطط والربامج الدراسية لنظام التعليم الوطين 
  ؛ )نيجرييا(إيالء األولوية لتعليم الطفلة   ٦٦-١٢٢
مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة           ٦٧-١٢٢

  ؛)ُعمان(وإدماجهم يف اجملتمع 
مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لدعم ومحاية حقوق األشخاص ذوي       ٦٨-١٢٢

  ؛)سنغافورة(اإلعاقة 
إيالء اهتمام خاص لألطفال املنتمني للفئات الضعيفة، مبا يـشمل            ٦٩-١٢٢

  ؛)اهلند(عاقة وأبناء األقليات األطفال ذوي اإل
تنفيذ التدابري الالزمة لضمان ظروف عمل مالئمـة وملكافحـة            ٧٠-١٢٢

  ؛)اليابان(االجتار بالبشر 
  ؛ )بنن(مواصلة العمل اجلاري بشأن إصالح قطاع العمل   ٧١-١٢٢
تعزيز التدابري املتخذة حلماية وتعزيز حقوق العمـال األجانـب            ٧٢-١٢٢

  ؛)كوت ديفوار(
  ؛ )الربتغال(اختاذ املزيد من التدابري حلماية حقوق العمال املهاجرين   ٧٣-١٢٢
توسيع نطاق اجلهود املبذولة حلماية وتعزيـز حقـوق العمـال             ٧٤-١٢٢

  ؛)الصومال(املهاجرين 
  ؛)اجلزائر(اختاذ التدابري الالزمة لتحسني حالة العمال املهاجرين   ٧٥-١٢٢
اء على التمييـز الـذي يعـاين منـه          اختاذ التدابري الالزمة للقض     ٧٦-١٢٢

  ؛)األرجنتني(املهاجرون، وال سيما العمال منهم 
             االرتقاء باجلهود الرامية إىل توفري احلماية للعمـال املهـاجرين،           ٧٧-١٢٢

  ؛)شيلي(مبا يضمن هلم إمكانية اللجوء إىل القضاء بشكل كامل 
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ل املهـاجرين ذوي    مواصلة حتسني ظروف العمل اخلاصة بالعمـا        ٧٨-١٢٢
األجور املنخفضة، وال سيما العاملني يف جمال املساعدة املرتليـة ويف مـشاريع             

  ؛)كندا(اهلياكل األساسية 
مواصلة اإلجراءات الرامية إىل محاية العمال املهاجرين، وال سيما           ٧٩-١٢٢

  ؛)إكوادور(العمال املرتليني، من سوء املعاملة واإليذاء 
القانون (دها الرامية إىل تعزيز االمتثال لقانون العمل        االرتقاء جبهو   ٨٠-١٢٢
واختاذ إجراءات لتعزيـز احلمايـة الفعالـة للعمـال         ) ٢٠١٤ لسنة   ١٤رقم  

  ؛ )إسبانيا(املهاجرين 
مواصلة جهودها الرامية إىل تقدمي املعونة اإلمنائية واإلنسانية ألقل           ٨١-١٢٢

  ؛ )اليمن (البلدان منواً
الدويل يف سبيل حتقيق التنمية املـستدامة لبلـدان         تعزيز تعاوهنا     ٨٢-١٢٢

  ؛)الصومال(اجلنوب 
  ؛ )الكويت(مواصلة دورها اإلنساين واإلمنائي   ٨٣-١٢٢
مواصلة االضطالع بدور فعال وإجيايب على الصعيدين اإلقليمـي           ٨٤-١٢٢

  ). السودان(والدويل 
  : أصالً أو يف طور التنفيذحتظى التوصيات التالية بتأييد قطر اليت ترى أهنا ُنفِّذت  -١٢٣

تعزيز استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من خالل تقييـد            ١-١٢٣
  ؛)غانا(دور املعينني من احلكومة 

تعزيز قدرة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف جمـال الرصـد              ٢-١٢٣
  ؛)املكسيك(احليادي، والتحقيق، وتلقي مزاعم التعذيب أو سوء املعاملة 

ال حتسينات هامة على تنفيذ التدابري الوقائية الواردة يف قوانني إدخ  ٣-١٢٣
  ؛ )بلجيكا(العمل، وال سيما من خالل زيادة عدد مفتشي العمل 

جعل ظروف العمل املالئمة والعمل الالئق من املعايري اهلامة ملـنح             ٤-١٢٣
عقود وتصاريح البناء، والعمل بنشاط على حتسني إنفاذ قوانني العمل بطـرق            

نها فرض عقوبات على املقاولني املنتهكني للقوانني واملراسـيم ذات الـصلة            م
  ؛ )هولندا(ووضعهم على قوائم سوداء 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان إمكانية جلوء العمـال املهـاجرين            ٥-١٢٣
للقضاء أمام احملاكم املدنية واجلنائية وحماكم العمل، وكذلك إمكانية استفادهتم          

  ؛)املكسيك(احلماية القنصلية من املساعدة و
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االرتقاء جبهودها الرامية إىل محاية حقـوق العمـال املهـاجرين،             ٦-١٢٣
ومكافحة تعرضهم لالستغالل وسوء املعاملة واإليذاء مـن أربـاب عملـهم            

  ؛)سلوفينيا(
ضمان أن يوفر خط االتصال املباشر الذي مت إنشاؤه للرد علـى              ٧-١٢٣

  ؛ )تايلند(ة فورية مناسبة، قدر اإلمكان شكاوى العمال املهاجرين ترمج
مواءمة أعمال املنظمات اخلريية مع أحكام االتفاقية الدولية لقمع           ٨-١٢٣

  .)اجلمهورية العربية السورية(متويل اإلرهاب 
ستدرس قطر التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز              -١٢٤

  :٢٠١٤سبتمرب /لس حقوق اإلنسان يف أيلولموعد الدورة السابعة والعشرين جمل
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،           ١-١٢٤

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ونظام رومـا          
األساسي، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري،           

 االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منع جرمية اإلبادة         والربوتوكول
  ؛)فرنسا(اجلماعية واملعاقبة عليها 

         النظر يف التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت             ٢-١٢٤
  ؛ )نيكاراغوا( فيها بعد ال تعد الدولة طرفاً

 باحلقوق االقتـصادية    النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص        ٣-١٢٤
  ؛)تركمانستان(واالجتماعية والثقافية 

النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              ٤-١٢٤
الواليـات  (والسياسية وإقرار قانون جديد لوسائط اإلعالم حيترم حرية التعبري          

  ؛)املتحدة األمريكية
 بـاحلقوق املدنيـة     النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص        ٥-١٢٤

  ؛)رواندا(والسياسية وبروتوكوليه االختياريني 
النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             ٦-١٢٤

والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،         
  ؛)سلوفينيا(مثلما أُوصي خالل الدورة األوىل 

صديق يف أقرب وقت على العهد الـدويل اخلـاص          النظر يف الت    ٧-١٢٤
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            

  ؛)اليابان(واالجتماعية والثقافية 
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التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ٨-١٢٤
  ؛)اجلبل األسود(

حلقوق االقتـصادية   التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـا          ٩-١٢٤
واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         

  ؛ )تونس(
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ١٠-١٢٤

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتبارمها من         
  ؛)االحتاد الروسي(ل حقوق اإلنسان الوثائق األساسية يف جما

االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            ١١-١٢٤
  ؛)أملانيا(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            ١٢-١٢٤
  ؛)أستراليا(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص ب

التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              ١٣-١٢٤
واالجتماعية والثقافية وبروتوكوله االختياري، والربوتوكول االختياري التفاقية       
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           

  ؛)الربتغال(ملدنية والسياسية وبروتوكوليه االختياريني ا
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ١٤-١٢٤

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك نظام         
  ؛)النمسا(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية      التصديق على     ١٥-١٢٤
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول        

  ؛ )ملديف(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
العهـد الـدويل   : النظر يف التصديق على الصكوك الدولية التالية     ١٦-١٢٤

ية وبروتوكوله االختياري الثـاين، واالتفاقيـة       اخلاص باحلقوق املدنية والسياس   
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري         

  ؛ )أوروغواي(التفاقية مناهضة التعذيب، وتنفيذ اآللية الوقائية الوطنية 
            التصديق على معاهدات حقوق اإلنـسان املدرجـة يف الفـرع            ١٧-١٢٤
ألف من وثيقة جتميع املعلومات الذي أعدته مفوضية حقوق اإلنـسان،            -أوالً

وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص 
التفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وا    

وتوكـوالت االختياريـة    ، وكذلك الرب  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
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التفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           
واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية القضاء          

  ؛)غانا(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
 التعـذيب   التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة       ١٨-١٢٤

  ؛ )كوستاريكا(
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          ١٩-١٢٤

  ؛ )الدامنرك( اللجنة الوطنية القطرية حلقوق اإلنسان مثلما أوصت بذلك أيضاً
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          ٢٠-١٢٤

  ؛ )تونس(ية الدولية ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائ
  ؛)ألبانيا(النظر يف التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين   ٢١-١٢٤
  ؛)إندونيسيا(النظر يف التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين   ٢٢-١٢٤
  ؛)رواندا(النظر يف التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين   ٢٣-١٢٤
 من أجل حتسني مواءمـة      التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين      ٢٤-١٢٤

  ؛)السنغال(التشريعات الوطنية مع القواعد الدولية 
االنضمام إىل الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان الـيت مل تنـضم             ٢٥-١٢٤

  ؛ )الفلبني(إليها الدولة بعد، مبا فيها اتفاقية العمال املهاجرين 
ن املـشاركة  تنفيذ التدابري الالزمة لتعزيز قدرات املرأة ومتكينها م         ٢٦-١٢٤

يف احلياة السياسية واالقتصادية، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية         
  ؛)الربتغال(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة حقـوق           ٢٧-١٢٤
  ؛)اجلبل األسود(الطفل 
سية ملنظمة العمل الدولية، مبا فيها      التصديق على االتفاقيات األسا     ٢٨-١٢٤

، وإصالح قانون الكفالة مبا يلغي      )١٨٩رقم   (٢٠١١اتفاقية العمال املرتليني،    
شرط حصول املواطنني األجانب على إذن رب العمل احلايل قبل تغيري الوظيفة            

  ؛)النمسا(أو مغادرة البلد 
 ملنظمة العمـل    التصديق على االتفاقيات الرئيسية الثالث املتبقية       ٢٩-١٢٤

الدولية، واإلنفاذ الفعال ملا مت التصديق عليه من اتفاقيات وقوانني العمـل ذات    
اتفاقية منظمة  (الصلة، مع التركيز بوجه خاص على القضاء على العمل اجلربي           

، والقيام يف الوقت نفسه مبواصلة العمل يف تعاون وثيق          )٢٩العمل الدولية رقم    
  ؛)هولندا(ها من املنظمات الدولية وفاعل مع تلك املنظمة وغري
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التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة بـشأن الـشعوب             ٣٠-١٢٤
              واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة        ) ١٦٩رقم   (١٩٨٩األصلية والقبلية،   

  ؛)سرياليون (١٨٩رقم 
  ؛)الفلبني (١٨٩االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   ٣١-١٢٤
 منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا      االنضمام إىل اتفاقية      ٣٢-١٢٤

  ؛)أرمينيا(
إمداد اللجنة احلكومية املنشأة من أجل النظـر يف االنـضمام إىل             ٣٣-١٢٤

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالـصالحيات         
  ؛ )فييت نام(توصل إىل نتيجة عملية واملوارد الكافية للتعجيل بالعملية وال

بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية      إدراج خطة عمل الرباط       ٣٤-١٢٤
 يف أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنـف             

التشريعات الوطنية املنظمة لوسائط اإلعالم واملؤسسات الدينية، وضمان التنفيذ 
  ؛ )اجلمهورية العربية السورية(لخطة الفعلي ل
مواصلة تعزيز التدابري احلمائية واحلقوق القانونية للمرأة، ومـنح           ٣٥-١٢٤

كامل حقوق اجلنسية لألطفال من أمهات قطريـات وآبـاء غـري قطـريني              
  ؛)النرويج(

النظر يف منح اجلنسية القطرية ألطفال القطريات املتزوجات مـن            ٣٦-١٢٤
  ؛)اليونان(أجانب 
إحراز تقدم حقيقي يف جمال حقوق املرأة عن طريق إصالح قانون             ٣٧-١٢٤

اجلنسية من أجل ضمان املساواة بني اجلنسني وملنح القطريات احلق يف إكساب            
جنسيتهن ألطفاهلن، ومن خالل سحب التحفظات على اتفاقية القضاء علـى           

  ؛)فرنسا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري 
تعديل التشريعات هبدف القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق        ٣٨-١٢٤

  ؛ )املكسيك(مبنح اجلنسية ألطفاهلا وبتسجيل األحوال املدنية 
 بشأن األسرة واألحـوال     ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢تعديل القانون رقم      ٣٩-١٢٤

الشخصية من أجل إزالة األحكام اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة، مثل عـدم              
  ؛)إسبانيا(جترمي القانون لالغتصاب الزوجي 

اختاذ التدابري الالزمة لتعديل القوانني الوطنية اليت تفسح اجملـال            ٤٠-١٢٤
أمام التمييز ضد املرأة لتتسق تلك القوانني مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان،            

  ؛)سويسرا(وجترمي العنف املرتيل 



A/HRC/27/15 

29 GE.14-06736 

ماية الكاملة للمرأة من التمييـز      اختاذ إجراءات فعالة لضمان احل      ٤١-١٢٤
والعنف، بطرق منها جترمي العنف املرتيل ضدها، واعتماد تدابري قانونية لضمان           
املساواة الكاملة بني اجلنسني، والنظر يف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء           

  ؛)أملانيا(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
يع أشكال العنف ضـد املـرأة   اعتماد تشريعات حمددة لتجرمي مج     ٤٢-١٢٤

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(
جترمي العنف املرتيل وضمان تطبيق تعريف واسع النطاق للجرميـة            ٤٣-١٢٤

من أجل كفالة محاية مجيع األشخاص املعنيني مبـن فـيهم العمـال املرتليـون               
  ؛ )بلجيكا(

مواصلة بناء القدرات لسلطة قضائية مستقلة تنظـر يف القـضايا             ٤٤-١٢٤
  ؛)كندا(قدر أكرب من الفعالية واالستقاللية ب

تعزيز اإلطار القضائي، مبا يشمل اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة          ٤٥-١٢٥
  ؛ )أستراليا(الواجبة وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات 

ضمان ممارسة حرية الدين، أو التوصل التفاق جييز فتح أمـاكن             ٤٦-١٢٤
  ؛)فرنسا( للعبادة لغري املسلمني واملسيحيني

احترام احلق يف حرية الرأي والتعبري، مثلما مت قبوله خالل الدورة             ٤٧-١٢٤
السابقة لالستعراض الدوري الشامل، واالمتناع عن فرض أية قيود غري مربرة           
على هذا احلق، مبا يف ذلك ما يتعلق مبشروع قانون وسائط اإلعـالم اجلديـد               

  ؛)أملانيا(
 بشكل كامل حلرية التعبري علـى النحـو     إعمال ضمانات قانونية    ٤٨-١٢٤

املنصوص عليه يف الدستور، مبا يسمح للمواطنني القطريني مبمارسة حرية التعبري           
  ؛)سلوفينيا(والرأي وميكّن وسائط اإلعالم املستقلة يف البلد 

ضمان حرية التعبري عن طريـق محايـة الـصحفيني واملـدونني              ٤٩-١٢٤
ن االعتقال واالحتجاز التعـسفيني ومـن       واالختصاصيني يف وسائط اإلعالم م    

الرقابة، بطرق منها تعديل األحكام الواردة يف قانون العقوبات ويف مـشروع            
  ؛)فرنسا(قانون وسائط اإلعالم اليت تتعارض مع املعايري الدولية حلرية التعبري 

رفع صفة اجلرم عن التشهري على النحو الذي أوصت به منظمـة              ٥٠-١٢٤
  ؛)غانا(تربية والعلم والثقافة األمم املتحدة لل

االمتناع عن إقرار أية قوانني تنص على الرقابة على حمتوى وسائط   ٥١-١٢٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلعالم أو املراقبة غري املربرة لذلك احملتوى 
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تعديل املواد الواردة يف مشروع قانون وسائط اإلعالم ومشروع           ٥٢-١٢٤
رونية اليت ال تتفق مع املعايري الدولية حلرية التعبري         قانون مكافحة اجلرائم اإللكت   

  ؛)النمسا(
اختاذ تدابري فورية لضمان أن تكفل اللـوائح الوطنيـة املتعلقـة              ٥٣-١٢٤

  ؛ )السويد(باإلنترنت حرية التعبري 
ضمان عدم إساءة استغالل النظام القضائي ونظام إنفاذ القـانون            ٥٤-١٢٤

عن آرائهم السياسية أو الدينية، مبا يف ذلك        ملضايقة األشخاص بسبب تعبريهم     
  ؛)اجلمهورية التشيكية(على اإلنترنت 

تعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة، مبـا يف ذلـك قـانون              ٥٥-١٢٤
اجلمعيات واملؤسسات، من أجل احلد من القيود املفروضة على إجراءات إنشاء           

  ؛ )أيرلندا(اجلمعيات 
 من أجل حذف الـشروط      ٢٠٠٤نة   لس ١٨تنقيح القانون رقم      ٥٦-١٢٤

التقييدية للحصول على اإلذن بتنظيم مظاهرة عامة، واختاذ خطوات أخرى من           
أجل ضمان التمتع الكامل باحلق يف حرية التجمع واحلق يف إنشاء اجلمعيـات             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق التغطيـة الـصحية الكاملـة              ٥٧-١٢٤

 مبا يشمل غري املواطنني، يف إطار االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة             والشاملة،
  ؛)تايلند(

 على  توسيع نطاق استحقاقات التأمني الصحي، اليت تقتصر حالياً         ٥٨-١٢٤
القطريني ومواطين بلدان جملس التعاون اخلليجي، لتشمل أي مواطن مقـيم يف            

  ؛)جزر القمر(أراضيها 
اية حقوق العمل جلميع العمـال،      إصالح قانون العمل ليضمن مح      ٥٩-١٢٤

مبن فيهم العاملون املرتليون وعمال البناء، ووضع آليات لتحسني إنفاذ القانون           
  ؛)الدامنرك(

تنقيح قانون العمل من أجل محاية حقوق مجيع العمال دون متييز،             ٦٠-١٢٤
وضمان إمكانية جلوئهم إىل القضاء على حنو فعال، وذلك بالتعاون مع منظمـة             

  ؛)بلجيكا( الدولية العمل
 من أجل   اعتماد قانون جديد للعمل أو تعديل القانون القائم قريباً          ٦١-١٢٤

  ؛)إيطاليا(حتسني ظروف وحقوق العمال املهاجرين والعمال األجانب 



A/HRC/27/15 

31 GE.14-06736 

اختاذ خطوات فعالة من أجل إصالح قوانني العمل من أجل حتسني             ٦٢-١٢٤
حلمايـة القانونيـة الالزمـة      ظروف العمل اخلاصة بالعمال األجانب، وتوفري ا      

 من منظمـة العمـل      للعامالت املرتليات، والتجاوب مع القرار الصادر مؤخراً      
الدولية بشأن العمل اجلربي وحرية تكوين اجلمعيـات والتفـاوض اجلمـاعي            

  ؛ )النرويج(
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان سالمة وأمن وكرامة العمـال            ٦٣-١٢٤

 من خالل اختاذ التدابري املؤسسية والتشريعية الالزمة        املهاجرين ومحاية مصاحلهم  
  ؛ )نيبال(

اختاذ التدابري الالزمة لضمان إمكانية جلـوء املهـاجرين وغـري             ٦٤-١٢٤
املواطنني، والسيما األطفال، إىل القضاء وإمكانية استفادهتم من فرص العمـل           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(والتعليم واإلسكان واخلدمات الصحية 
              مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق املهـاجرين،            ٦٥-١٢٤

  ؛)إندونيسيا(وال سيما حقوق العامالت املرتليات 
اعتماد مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها التدابري التشريعية، من أجل            ٦٦-١٢٤

          اصـة  تطبيق سياسة بشأن املهاجرين تراعي البعد املتعلق حبقوق اإلنـسان، وخب          
  ؛)أوروغواي(فيما يتعلق باحتجاز املهاجرين، وال سيما النساء واألطفال 

ضمان احترام حقوق العمال املهاجرين، وخباصة عن طريق تعزيز           ٦٧-١٢٤
قدرات إدارة تفتيش العمل، وإصالح نظام الكفالة، والتصديق علـى اتفاقيـة            

  ؛)فرنسا (١٨٩منظمة العمل الدولية رقم 
لنظر يف إلغاء نظام الكفالة جلميع العمال املهاجرين وكذلك نظام          ا  ٦٨-١٢٤

  ؛)كوستاريكا(تصاريح املغادرة 
  ؛)السويد(مراجعة نظام الكفالة لتحقيق االمتثال للمعايري الدولية   ٦٩-١٢٤
وضع جدول زمين إلصالح نظام التوظيف القائم على الكفالـة            ٧٠-١٢٤

  ؛)الربازيل(
قانون التقييدي اخلاص بالكفالة، الذي يؤدي إىل إلغاء أو إصالح ال  ٧١-١٢٤

احتمال االستغالل يف العمل واالجتار بالبشر، وتعزيز إنفـاذ قـانون العمـل،             
ومواصلة زيادة التوعية حبقوق اإلنسان للعمال املهاجرين، وتوسيع نطاق أوجه          

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(احلماية القانونية 
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الة، وإلغاء شرط حصول العمال األجانب على       إصالح نظام الكف    ٧٢-١٢٤
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       (إذن قبل مغادرة قطر أو تغيري الوظيفة        

  ؛)وأيرلندا الشمالية
  ؛)الربازيل(نظام تأشرية اخلروج للعمال األجانب  إلغاء  ٧٣-١٢٤
  ؛)أيرلندا(إلغاء نظام تأشرية اخلروج للعمال املهاجرين   ٧٤-١٢٤
إلغاء الشرط الوارد يف القانون املعين بالكفالة املتعلـق حبـصول             ٧٥-١٢٤

املواطنني األجانب على إذن من رب العمل احلايل قبل االنتقال لعمل آخـر أو              
  ؛)أستراليا(مغادرة البلد، وضمان محاية حقوق العمال املهاجرين 

ني حتسني احلماية القانونية للعمال املهاجرين، وتطبيق أحكام قـوان         ٧٦-١٢٤
العمل اليت حتظر استبقاء جوازات سفر العمال املهاجرين، وتعزيـز الـضوابط            
املؤسسية حلماية العمال املهاجرين، وإلغاء أو تعديل شرط حـصول املـواطنني            

  ؛)سويسرا(األجانب على موافقة الكفيل من أجل نيل تأشرية اخلروج 
شواغل املثارة  اختاذ املزيد من اخلطوات العاجلة من أجل معاجلة ال          ٧٧-١٢٤

  ؛ )غانا(خالل اجللسة بشأن استقدام ومعاملة العمال األجانب 
إلغاء قوانني الكفالة وإدراج العمال املرتليني يف نطاق القوانني اليت            ٧٨-١٢٤

  ؛)إسبانيا(حتمي العمال 
ضمان أن يكون مشروع القانون املعين بالعمال املرتليني، املأمول           ٧٩-١٢٤

 ١٨٩ مع اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم      متسقاً،   جداً إقراره قريباً 
  ؛)أوروغواي(

وضع استراتيجية حمددة لضمان إمكانية قيام العمـال املرتلـيني            ٨٠-١٢٤
بتقدمي الشكاوى يف حاالت العنف واإليذاء، دون خوف من أعمال انتقـام أو             

  ؛ )بلجيكا(مضايقات 
قانونيـة للعمـال    إصالح قوانني العمل من أجل ضمان احلماية ال         ٨١-١٢٤

املرتليني، وحتسني إنفاذ تلك القوانني لكفالة أن تكون حقوق العمال األجانب يف 
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(قطر مضمونة 

اعتماد أحكام قانونية تضمن للعمال املهاجرين احلق يف االنضمام           ٨٢-١٢٤
  ؛)إسبانيا(للنقابات 

ماعات منتظمة لآلليات املؤسسية املتفق عليها من أجـل         عقد اجت   ٨٣-١٢٤
تناول املسائل املتعلقة بالعمال املهاجرين وضمان احلوار يف إطار تلك الترتيبات           

  ؛ )اهلند(
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 يف املائة مـن الـدخل القـومي         ٠,٧استمرار االلتزام بتكريس      ٨٤-١٢٤
قتـصادية  اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية يف اخلارج من أجل دعـم احلقـوق اال           

  ؛)سرياليون(واالجتماعية يف البلدان الفقرية 
  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد قطر  -١٢٥

النظر يف إمكانية استحداث وقف اختياري رمسي لعقوبة اإلعدام           ١-١٢٥
  ؛)سويسرا(

إقرار وقف اختياري رمسي الستعمال عقوبـة اإلعـدام هبـدف             ٢-١٢٥
الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية التصديق على الربوتوكول االختياري 

  ؛)أستراليا(والسياسية 
النظر يف إمكانية اعتماد وقف اختياري حبكم القانون لعمليـات            ٣-١٢٥

  ؛)إيطاليا(اإلعدام، هبدف إلغاء هذه العقوبة 
ختفيف مجيع أحكام اإلعدام، وإعالن وقف اختيـاري لعمليـات            ٤-١٢٥

  ؛)النرويج(لك العقوبة اإلعدام، والعمل على إلغاء ت
  ؛)الربتغال(إلغاء عقوبة اإلعدام   ٥-١٢٥
إطالق نقاش عام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون، بعـد             ٦-١٢٥

 سنوات من الوقف االختياري حبكم الواقع على عمليات اإلعدام          ١٠أكثر من   
  ؛)فرنسا(

إطالق سراح مجيع سجناء الرأي، مبـن فـيهم الـشاعر حممـد         ٧-١٢٥
الواليـات املتحـدة    (العجمي، واحترام حقوق مجيع األفراد يف حرية التعـبري          

  ؛)األمريكية
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٦

وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . بكاملهبتأييد الفريق العامل
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