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 قطر بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،16/21و 5/1 اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد -1

 املضاهااادا  هيئاااا  تقاااارير يف الاااوارد  للمضلوماااا  جتمياااع والتقريااار الشاااام   الااادوري االساااتضرا 
 مااوج  شاا   يف مقااد   وهااو الصاال ، ذا  املتحااد  األماا  واثئاا  ماا  وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 

   ال لما  لضدد األقصى ابحلد تقيداا 

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
 (2()1)اإلنسان

 قطر تصدق أبن اإلعاق  ذوي األشخاص حبقوق املضني  اللجن  أوصت ،2015 عا  يف -2
 وأبن مم ا ، وقات أقار  يف اإلعاقا  ذوي األشاخاص حقوق التفاقي  االختياري الربوتوكول على
 يف مبااا فيهااا، طرفاااا  بضااد تصاا   مل الااي اإلنسااان حلقااوق الدولياا  املضاهاادا  علااى التصاادي  يف تنظاار
  (3)أسره  وأفراد املهاجري  الضمال مجيع حقوق حلماي  الدولي  االتفاقي  ذلك
 االتفاقيا  علاى قطار تصادق أبن للمهااجري  اإلنسان حبقوق املضين اخلاص املقرر وأوصى -3

 التفاقيااا  االختيااااري الربوتوكاااولو  أساااره  وأفاااراد املهااااجري  الضماااال مجياااع حقاااوق حلمايااا  الدوليااا 
 وأبن ،املهيناا  أو اللإنساااني  أو القاسااي  الضقوباا  أو املضاملاا  ضاارو  ماا  وغااري  التضااذي  مناهضاا 
 فيهاا يسل  الي األماك  جلميع مضلن  غري ب ايرا  القيا  والي  هلا ت ون وطني  وقائي  آلي  تُنشئ

   (4)حريته  املهاجرون

 A/HRC/WG.6/33/QAT/2 املتحد  األم  

 Distr.: General العامة اجلمعية 

1 March 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/33/QAT/2 

GE.19-03467 2 

 االتفاقيا  علاى التصادي  يف قطر تنظر أبن الطف  حقوق جلن  أوصت ،2017 عا  ويف -4
  (5)اجلنسااي  انضاادا  حاااال  خبفاا  املتضلقاا  واالتفاقياا  اجلنسااي  عااد   األشااخاص بوضااع املتضلقاا 

 االتفاقياا  علااى قطاار تصاادق أبن الضنصااري التميياا  علااى القضااات جلناا  أوصاات ،2019 عااا  ويف
  (6)اللجئني بوضع اخلاص والربوتوكول اللجئني بوضع اخلاص 

 اللجئااني( شاانون )مفوضااي  اللجئااني لشاانون السااامي  املتحااد  األماا  مفوضااي  وأوصاات -5
 اللجئاااني بوضاااع اخلااااص الربوتوكاااولو  اللجئاااني بوضاااع اخلاصااا  االتفاقيااا  إىل احل ومااا  تنضااا  أبن
 انضااادا  حاااال  خبفاا  املتضلقااا  االتفاقياا و  اجلنسااي  عااد   األشاااخاص بوضااع املتضلقاا  االتفاقياا و 

  (7)اجلنسي 
 أن بقطاااار املاااارأ  ضااااد التميياااا  علااااى ابلقضااااات املضنياااا  اللجناااا  أهاباااات ،2014 عااااا  ويف -6

 ماا  (1)16و 2 املااادتني علااى وخاصاا  (،4و) (1)15و (2)9 املااادتني علااى حتفظاهتااا تسااح 
  (8)املرأ  ضد التميي  أش ال مجيع على القضات اتفاقي 

 ما  عادد علاى قطار تصدق أبن للمهاجري  اإلنسان حبقوق املضين اخلاص املقرر وأوصى -7
 1949 )املراجضاااااا (، املهااااااجري  الضماااااال اتفاقياااااا  بينهاااااا مااااا  الدولياااااا  الضمااااا  منظمااااا  اتفاقياااااا 

 واتفاقيااااا  ؛(143 )رقااااا  1975 ت ميليااااا (، )أح اااااا  املهااااااجري  الضماااااال اتفاقيااااا و  (؛97 )رقااااا 
 واملفاوضااااا  التنظاااااي  حااااا  واتفاقيااااا  ؛(87 )رقااااا  1948 التنظاااااي ، حااااا  ومحايااااا  النقابيااااا  احلريااااا 

 وكااال  اتفاقيا و  (؛189 )رقا  2011 املنا ليني، الضماال واتفاقيا  ؛(98 )رقا  1949 اجلماعي ،
 الضنصاري التمييا  علاى القضاات جلنا  أيضااا  وأوصات  (9)(181 )رق  1997 اخلاص ، االستخدا 

  (10)املن ليني ابلضمال املتضلق  الدولي  الضم  منظم  اتفاقي  على قطر تصدق أبن
 مواصاال  علااى قطاار )اليونساا و( والثقافاا  والضلاا  للرتبياا  املتحااد  األماا  منظماا  وشااجضت -8

 وعلاااى التضلاااي  جماااال يف التمييااا  مل افحااا  اليونسااا و اتفاقيااا  علاااى التصااادي  إىل الراميااا  جهودهاااا
 تقااادم ابنتظااا  تواصااا  أن علااى أيضااااا  وشااجضتها الصاادد  هاااذا يف اليونساا و مااا  الاادع  التمااا 
 املضااااايري بوضااااع املتضلقاااا  اليونساااا و صاااا و  بشاااا ن الدورياااا  املشاااااورا  سااااياق يف وطنياااا  تقااااارير
  (11)ابلتضلي  يتضل  فيما
 للمنظماااا  قطااار ت فااا  أبن اإلعاقااا  ذوي األشاااخاص حبقاااوق املضنيااا  اللجنااا  وأوصااات -9

  (12)اإلنسان حلقوق املتحد  األم  آليا  يف املشارك  حري  اإلعاق  ذوي ابألشخاص املضني 

 (13)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 اتفاقيااا  وضااع قطاار توضاا  أبن املااارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضاااات املضنياا  اللجناا  أوصاات -10

 أسااا قي  تضااام  وأن احمللااا ، القاااانوي نظامهاااا يف املااارأ  ضاااد التمييااا  أشااا ال مجياااع علاااى القضاااات
 الوطنيااا  القاااوانني بتط يااا  أيضااااا  وأوصااات التضاااار   حااااال  يف الوطنيااا  القاااوانني علاااى أح امهاااا
   (14)االتفاقي  أح ا  مع يتواف  مبا وتفسريها

 مااع ابلتشاااور قطاار، تضتمااد أبن اإلعاقاا  ذوي األشااخاص حبقااوق املضنياا  اللجناا  وأوصاات -11
 تشااريضاهتا امتثااال لضاامان اللزماا  التاادابري مجيااع متااثله ، الااي واملنظمااا  اإلعاقاا  ذوي األشااخاص

  (15)حمدد  وأح ا  عام  م ادئ م  اإلعاق  ذوي األشخاص حقوق اتفاقي  تتضمنه ملا التا 
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 املنظمااا  فيهاا مباا املادي، اجملتماع ومنظماا  املنسساا  مجياع متتثا  أبن أيضااا  وأوصات -12
 توجيهياا  م ااادئ وضااع خاالل ماا  االتفاقياا ، وأح ااا  مل ااادئ اإلعاقاا ، ذوي ابألشااخاص املضنياا 
  (16)اخلدما  توفري جمال يف ومضايري

 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -رابعاا  
 الساري اإلنساين الدويل

 القطاعات بني املشرتكة املسائل -ألف 
 التمييز وعدم املساواة -1 

 صاري  بشا   تُادر  أبن كاذلك  اإلعاقا  ذوي األشاخاص حبقاوق املضنيا  اللجنا  أوصت -13
 اجلنسااااي الناااو  أساااا  علاااى واجلوانااا  األشااا ال املتضااادد التمييااا  مااا  احلمايااا  احمللااا  القاااانون يف
 بتشاديد ذلاك اقارتان ماع أخار،، أسا ا  ضم  اهلجر ، حيث م  الوضع أو اإلعاق  أو الس  أو

   (17)للضحااي واجلرب التضويضا  وزايد  اجلنا  على الضقواب 
 للتمييا  تضريفااا  الاوطين القاانون يف قطار تُدر  أبن الضنصري التميي  على القضات جلن  وأوصت -14

  (18)الضنصري التميي  أش ال مجيع على للقضات الدولي  االتفاقي  م  1 املاد  مع يتواف  الضنصري
 غاري ما  املت وجاا  للقطاراي  يسام  مباا قوانينهاا قطار تضادل أبن أيضااا  اللجنا  وأوصت -15

  (19)متيي  دون م  ابلوالد  أطفاهل  إىل جنسيته  بنق  القطريني املواطنني

 اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق -2 

 ابألم  املتضلق  قوانينها أتخري دون تستضر  أن على قطر التضذي  مناهض  جلن  حثت -16
 ماا  وغريهااا التضااذي  مناهضاا  اتفاقياا  مااع متوافقاا  تشااريضاهتا لتجضاا  اإلرهااا  وم افحاا  الااوطين
 مجياع إبال  )أ( يلا   ماا تضام  أن بقطار اللجنا  أهابات اخلصوص، وجه وعلى الدولي   املضايري

 احتجاازه  وتادوي  إلايه ، املوجها  ابلته  األمني ، القوانني مبوج  احملتج ون فيه  مب  احملتج ي ،
 أسااااره  أبفااااراد ابالتصااااال للمحتجاااا ي  السااااما  ) ( قااااا ؛ علااااى سااااريضاا  وعرضااااه  سااااج ، يف

 لتلاااااك السااااالطا  لتاااااوفري الفضاااااال والرصاااااد حاااااريته ، سااااال ه  فاااااور مساااااتقلني وأبط اااااات ومبحاااااامني
 احلااا س اساااتخدا  عاااد  )د( الساااري؛ االحتجااااز قياااد شاااخ  أي وضاااع عاااد  ) ( الضاااما  ؛
 مساتقل ، ملراجض  إخضاعه مع مم ن  فرت  وألقصر أخري كملذ  استثنائي  حاال  يف إال االنفرادي

 املتحاد  األما  قواعاد  ما  46 إىل 43 ما  للماواد وفقااا  خمتصا ، سالط  ما  إذن على بنات وفقط
   (20)(مانديل نيلسون قواعد) السجنات ملضامل  الدنيا النموذجي 

 والسياسية املدنية احلقوق -ابء 
 شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد حق -1 

 احلظار علاى وبوضاو  جمادداا  تنكاد أن قطار علاى يتضني أنه التضذي  مناهض  جلن  ذكر  -17
 تواطان  آخار حناو علاى يث ات أو األعماال هاذ  يرت   شخ  أي أن تضل  وأن للتضذي  املطل 
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 األعمااال هااذ  عاا  القااانون أمااا  شخصااياا  مساانوالا  سااي ون ارت ابااه علااى  وافقااامل أو التضااذي  يف
  املناس    وللضقواب  اجلنائي  للملحق  ويُضرَّ 

 املطلاا  احلظاار عاا  القطرياا  التشااريضا  تضاارب أبن اللجناا  أوصاات اخلصااوص، وجااه وعلااى -18
 ما  5 الفقار  إىل قطار انت اا  موجها  التضاذي ، مناهض  اتفاقي  م  (2)2 للماد  وفقاا  للتضذي ،
 أنااه أمااور، مجلاا  ضاام  فيهااا، ذكاار  الااي ،2 املاااد  تنفيااذ بشاا ن (2007)2 رقاا  الضااا  تضليقهااا

 إرهابيا  أبعماال يتضلا  هتدياد أي يشام  مبا ،تضذي ال لتربير استثنائي  ظروف أبي التذر  جيوز ال
 علاااى ماااربر أي تااارف  وأهناااا ،دويل غاااري أو كاااان  دوليااااا  ،املسااال  النااا ا  كاااذلكو  عنيفااا ، جااارائ  أو

  (21)احلظر ذلك انتها  ش نه م  التقاليد أو الدي  أسا 
 ماااا  (3)2 املاااااد  مااااع اجلنااااائ  القااااانون ماااا  48 املاااااد  مبواتماااا  أيضاااااا  اللجناااا  وأوصاااات -19

 الرت اا  كماربر  أعلاى رت ا  ذي مسانول ما  أمر بصدور التذر  عد  ضمان خلل م  االتفاقي 
 هااذا إطاعاا  يرفضااون الااذي  املرؤوسااني حلماياا  آلياا  إبنشااات - الغاياا  هلااذ  - تقااو  وأن التضااذي ،

 غااري األوامار طاعاا  حبظار القااانون إنفااذ مااوظف  مجياع إباال  قطار تضاام  أن أيضااا  ويتضااني األمار 
  (22)القائم  احلمائي  ابآلليا  وتضريفه  القانوني 

 مق وليااا  بضاااد  احل ااا  الضمليااا ، املمارسااا  يف قطااار، تضااام  أبن كاااذلك  اللجنااا  وأوصااات -20
 نطااق توسايع أيضااا  عليهاا ويتضاني املضاملا   ساوت أو ابلتضاذي  عليها احلصول يت  الي االعرتافا 

 علااى قاادرهت  ضاامان أجاا  ماا  السااوات علااى الضاماا  النياباا  وأعضااات للقضااا  املهااين التاادري  باارام 
 األعماال  هاذ  ابرت اا  املا اع  مجياع يف والتحقيا  املضاملا  وسوت التضذي  حاال  على التضرف
 االعرتافاا  فيهاا اعتُارب  حااال  أي عا  تفصايلي  مبضلوماا  توافيهاا أن قطار إىل اللجن  وطل ت

 حااوك  قااد مساانول أي كااان  إذا مااا إىل واإلشااار  ابلتضااذي ، عليهااا احلصااول بساا   مق ولاا  غااري
  (23)االعرتافا  هذ  النت اعه وعوق 

 (24)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة -2 

 ابسااتقلل املضنياا  اخلاصا  املقاارر  أشااار  قطار، إىل ُقطرياا  زاير  وعقاا  ،2014 عاا  يف -21
 اساتقللي  يف م اشار تادخ  أي توثي  بشد  فيه يصض  الذي الوقت يف أنه إىل واحملامني القضا 

 يف وخاصااا  القضاااات، عمااا  علاااى لضاااغو  التنفيذيااا  السااالط  ممارسااا  عااا  التقاااارير فااا ن القضاااا ،
 يف املثااااال، ساااا ي  وعلااااى للقلااا   مصاااادراا  تشاااا   النفااااوذ، ذوي مااا  أبشااااخاص املتضلقاااا  القضاااااي

 وصاافو  مااا علااى احتجاجاااا  اسااتقالته  قاادموا قطاارايا  قاضااياا  33 أبن تقااارير أفاااد  ،2009 عااا 
 كاان  إذا ماا بشا ن مضلوماا  أي اخلاص  للمقرر  تُقدَّ  مل ولألسف، عمله   يف املستمر ابلتدخ 

  (25)امل اع  هذ  يف سلي  حنو على التحقي  مت قد
 على القيود إزات ال الغ قلقه  ع  أعربوا قد حماوري  عد  أن أيضاا  اخلاص  املقرر  وذكر  -22
 املساائ  يف للمحااك  اختصااص ال القضاائي ، السالط  قاانون م  13 للماد  فوفقاا  احملاك   والي 

 املنازعااا  يف الفصاا  بشاا ن 2007 لساان  7 رقاا  القااانون ومبوجاا  واجلنسااي   ابلسااياد  املتضلقاا 
 االساتئناف، وحمااك  االبتدائيا  احملااك  يف اإلداريا  الادوائر يُنشائ الاذي املضدل (، )بصيغته اإلداري 
 مبوجاا  الصااادر  والقاارارا  واملراسااي ، والقاارارا  التنفيذياا ، األواماار احملاااك  اختصاااص ماا  ُيسااتثى
 ابجلمضيااااااا  املتضلقاااااا  القااااااوانني مبوجاااااا  الصااااااادر  والقاااااارارا  ،2002 لساااااان  17 رقاااااا  القااااااانون

 وذكار  أخر،  أمور ضم  وإبضاده ، األجان  وإقام  ودخول واملط وعا  اخلاص  واملنسسا 
 ت اون أن يتضاني ،القضاائي  السالط  ابساتقلل اخلاصا  األساساي  للم اادئ وفقااا  أنه اخلاص  املقرر 
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 أن احملاااك  والياا  علااى للقيااود و  اا  القضااائ   الطااابع ذا  املسااائ  مجيااع علااى والياا  للمحاااك 
  (26)فضال انتصاف س ي  م  احلرمان إىل أيضاا  تندي
 عاااا  واضاااا  بشاااا   منفصاااال  ليساااات التشااااريضي  الساااالط  أن اخلاصاااا  املقاااارر  والحظاااات -23

 ي اا  ومل عضااواا، 35 عاادده  ال ااالغ الشااور، جملااس أعضااات األمااري عااني فقااد التنفيذياا   الساالط 
 عضاواا، 45 ما  شاور، جملاس تش ي  على الدائ  الدستور وين  رمس   تشريض  دور للمجلس
 لصاااياغ  حمااادود  تشاااريضي  سااالط  ماااع الساااري، الضاااا  امل اشااار ابالقااارتا  عضاااواا  30 مااانه  يُنتخااا 
   (27)قائماا  الساب  الشور، جملس وظ  االنتخااب  تُضقد مل ذلك، ومع وإقرارها  القوانني

 يضيناون القطاريني، غاري فايه  مبا  القضاا ، مجياع كاون  إىل االنت ا  اخلاص  املقرر  ووجهت -24
 يضينااه الااذي التميياا  حم ماا  رئاايس ابسااتثنات للقضااات، األعلااى اجمللااس اقاارتا  علااى بنااات األمااري ماا 

 واحلماياا   الشاارعي  القضااا  يُضطاا  األمااري ماا  التضيااني أن احملاااوري  ماا  عاادد وذكاار م اشاار   األمااري
 لضاغط تضرضاه  قاد القضاا  تضياني يف اآلليا  تلاك أن ما  قلقهاا عا  أعربات اخلاص  املقرر  ول  

 علااى قااوي أتثااري هلااا ي ااون أن   اا  األمااري ماا  الرتشاايحا  أو فالتضيينااا  مشاارو   غااري سياساا 
  (28)التنفيذي  السلط  مبمثل  يتضل  فيما وخاص  وسلوكه ، القضا  مواقف
 غياااا  حااااال  مااا  عناااه أُبلاااغ مماااا قلقهاااا عااا  اخلاصااا  املقااارر  أعربااات ذلاااك، عااا  وفضااالا  -25

 الااي اخلطااري  املاا اع  بضاا  إىل اسااتمضت وقااد القضااا   ماا  اللئاا  غااري والساالو  والتحياا ، الن اهاا ،
 القضااا  ماا  باا  فقااط الضاماا  النياباا  وأعضااات الشاارط  ماا  لاايس للتميياا  املااواطنني غااري بتضاار  تفيااد
 باانفس القطااريني تضاماا  ال احملاااك  أبن تصااور قطاار يف املقيمااني األجاناا  صاافوف يف ويسااود أيضاااا 

 بانفس يظهار ال األجانا  ضاد امل عاو  التمييا ي املوقف أن إىل أيضاا  احملاوري  بض  وأشار الطريق  
   (29)ال لد يف املهين أو االقتصادي مرك   أو الشخ  جنسي  حس  وي ون والشد ، األسلو 

 وحيااد بسرع  ابلتحقي  مستقل  هيئ  قيا  ضمان على قطر التضذي  مناهض  جلن  وحثت -26
 ابلتسلسااا  متضلقااا  أو منسساااي  علقااا  وجاااود وعاااد  املضاملااا ، ساااوت أو التضاااذي  شااا او، مجياااع يف

  ااا  املشااات ه اجلناااا  وحماكمااا  األعماااال، هاااذ  ابرت اااا   املشااات ه واجلناااا  اهليئااا  حمققااا  باااني الاااوظيف 
  (30)أفضاهل  جسام  مع يتناس  حنو على - إدانته  حال  يف - ومضاق ته  األصول حس 
 املضاملاااا ، وسااااوت التضااااذي  ضااااحااي إنصاااااف ضاااامان علااااى أيضاااااا  قطاااار اللجناااا  وحثاااات -27
 وجاه أكما  علاى الت هيا  إعااد  وسا   ومناسا  عاادل تضاوي  يف لإلنفااذ قاابلا  حقااا  يشام  مباا

 تنفياااذ بشااا ن (2012)3 رقااا  الضاااا  تضليقهاااا إىل الطااارف الدولااا  انت اااا  اللجنااا  ووجهااات مم ااا  
 مااا  14 املااااد  مبوجااا  الااادول الت اماااا  ونطااااق طاااابع ابلتفصاااي  فياااه شااارحت الاااذي 14 املااااد 

 موافاهتااااا قطاااار ماااا  اللجناااا  وطل اااات التضااااذي   لضااااحااي ال اماااا  اإلنصاااااف تااااوفر أبن االتفاقياااا 
 احملااك   اا أمار  الاي الت هيا ، إعااد  سا   يشم  مبا والتضوي ، اإلنصاف تدابري ع  مبضلوما 

  (31)املضامل  سوت أو التضذي  لضحااي ابلفض  وُقدمت أخر، ح ومي  هيئا  أو

 (32)األساسية احلرايت -3 

 مااع يتفاا  ماادي قااانون إطااار يف وتضااضه القااذف جتاارم قطاار تنهاا  أبن اليونساا و أوصاات -28
 ت فاا  وأن الدولياا ، املضااايري مااع يتفاا  اإلعاال  حرياا  عاا  قااانو ا  تسااتحد  وأن الدولياا ، املضااايري
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 اجلمهاور وصاول إم انيا  بشا ن املساتدام  التنميا  أهاداف ما  10-16 الغاي  بش ن تقد  إحراز
  (33)األساسي  واحلراي  املضلوما ، إىل
 ماا  ال ااث برتاخااي  املضنياا  اهليئاا  يف التضيااني نظااا  تقيااي  علااى قطاار اليونساا و وشااجضت -29
 املضاايري ماع متماشاي  وممارسااهتا قوانينهاا لتجضا  إصالحا  وتنفياذ اهليئا ، اساتقللي  ضمان أج 

   (34)التض ري وحري  الصحاف  حلري  الدولي 
 وفقااااا  والااارأي التض اااري حريااا  ت فااا  الدساااتور مااا  47 املااااد  أن إىل اليونسااا و وأشاااار  -30

 والط اع  الصحاف  حري  كفال   على تن  48 املاد  وأن القانون، حيددها الي والشرو  لألحوال
 ياانظ  (1979) والنشاار املط وعااا  قااانون أن كااذلك  اليونساا و والحظاات للقااانون  وفقاااا  والنشاار
 أي إلياه يُنسا  أن أو قطار أماري انتقااد جتار  مناه 46 املااد  وأن ابلصحاف ، املتضلق  املسائ  مجيع
 تتجااوز ال لفارت  الساج  لضقوبا  46 املااد  ينتهاك م  ويتضر  م ت ه  م  صري  إذن دون قول
 ابملصااح تضار ماواد نشر الصحفيني على حيظر القانون، هذا م  47 املاد  ومبوج  أشهر  ست 
 تصاري  أي نشار أيضااا  47 املااد  ومتناع الضاما   اآلدا  خدش ش نه م  ش ت أي أو لل لد الضليا
  (35)ال لد يف االقتصادي للوضع اضطراابا  حيد  قد

 الرق أشكال مجيع حظر -4 

 ساياق يف قطر قطضتها الي الطوعي  اباللت اما  علماا  التضذي  مناهض  جلن  حتيط بينما -31
 جهودهاااا ت ثاااف أن بقطااار هتيااا  ف هناااا ،(36)2014 أاير/ماااايو يف الشاااام  الااادوري االساااتضرا 

 االجتاااار م افحااا  لقاااانون الفضااال التنفياااذ منهاااا بطااارق ابل شاار، االجتاااار وم افحااا  مناااع إىل الرامياا 
 واملساااعد  املاا و، يشاام  مبااا للضااحااي احلماياا  وتااوفري (2011 لساان  15 رقاا  )القااانون ابل شاار
 حااااال  يف الشاااام  التحقيااا  تضااام  أن أيضااااا  بقطااار اللجنااا  وأهابااات االجتماعيااا   - النفساااي 
 وتضاااوي  مناسااا  ، بضقاااواب  - إداناااته  حالااا  يف - ومضااااق ته  اجلناااا  وحماكمااا  ابل شااار االجتاااار
   (37)هل  الفضال  احلماي  وإاتح  ملئ  بش   الضحااي

 ال فالاا  نظااا  إلغااات علااى قطاار للمهاااجري  اإلنسااان حبقااوق املضااين اخلاااص املقاارر وحااث -32
 الضاماا  يغااري أبن الضماا  تصااري  يساام  حيااث ومنظماا ، مفتوحاا  عماا  بسااوق عنااه واالستضاضاا 

 مضااايري ووجاود ال فالا  قاانون ألح ااا  الصاار  اإلنفااذ يتضاني ذلااك، غضاون ويف الضما   صااح 
 ملا  دائمااا  يتاا  أن وين غا  خارو ، تصاري  أو اعرتا " "عد  شهاد  من  ال في  لرف  واضح 
 أعماال جتاري أن أيضااا  بقطار اخلااص املقارر وأهاا  ال فيا   يغاري أن املهاجري  م  مضاملته ُتسات
   (38)موظفيه  سفر جلوازا  الضم  أصحا  مصادر  عد  م  للت كد منهجي  تفتيش

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 
 (39)ومواتية عادلة عمل ظروف ويف العمل يف احلق -1 

 دعاا  أجاا  ماا  قطاار يف للمنظماا  مشاااريع م تاا  إبنشااات الدولياا  الضماا  منظماا  رح اات -33
 ال لااد  يف الضمااال وحقااوق الضماا  ظااروف بشاا ن ساانوا  ثاال  مدتااه شااام  تضاااون باار م  تنفيااذ
 بقاوانني املتضلقا  اإلصالحا  ما  الضدياد تنفيذ إىل الرامي  احل وم  جهود إطار يف الرب م  وأييت
   (40)وحتميها الضمال حقوق تض ز إضافي  ضما   وتوفري الضم  ولوائ 
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 املناااا ليني الضمااااال توظيااااف خيضااااع أبن الضنصااااري التميياااا  علااااى القضااااات جلناااا  وأوصاااات -34
 القائم  القانوني  األح ا  جلميع الفضال اإلنفاذ يت  وأبن الضم ، قانون مبوج  للتنظي  املهاجري 
   (41)واالستغلل املضامل  سوت م  املهاجري  املن ليني الضمال حلماي 
 التميياا  عااد  تضاام  أن بقطاار للمهاااجري  اإلنسااان حبقااوق املضااين اخلاااص املقاارر وأهااا  -35
 عا  وفضالا  لألجاور  أدىن حاد وضاع يف تنظار وأن الضماال، جنساي  بسا   ابملرت اا  يتضلا  فيما

 بطارق للمهااجري  السفر وتذاكر املرت ا  سداد  احل وم  تضم  أبن اخلاص املقرر أوصى ذلك،
 فحاا  إجاارات مااع شااهرايا  مرت ااه إليااه حيااول مصااريف حلسااا  مهاااجر كاا   حياااز  ماا  الت كااد منهااا
  (42)املصرفي  للسجل  منتظ 

 التعليم يف احلق -2 

 وماد، التضلاي  جباود  االرتقاات إىل الراميا  جهودهاا مواصال  على قطر اليونس و شجضت -36
 املسااوا  قاد  علاى لألطفاال والتحصاي  الاتضل  ضامان إىل الراميا  اجلهود وتض ي  ونتائجه، ملتمته
 باني املسااوا  حتقيا  علاى أيضااا  وشاجضتها االجتماعيا   أو االقتصاادي  ظاروفه  عا  النظار بصرف
 والفتيااان، للفتيااا  واملهنياا  التضليمياا  اخليااارا  تنويااع مواصاال  علااى وخاصاا  التضلااي ، يف اجلنسااني
 التضلاي  مرحلا  يف الدراسا  جمااال  جبمياع املارأ  التحااق إم اني  لتض ي  ملئم  اسرتاتيجي  واعتماد
  (43)الوظيفي  الفرص ت افن وضمان الضايل،
 التضلاي  نظاا  يف والدارساني األطفاال مجياع إدماا  ما  قطار تضا ز أبن اليونسا و وأوصت -37

   (44)اإلعاق  ذوي للدارسني اجلامع التضلي  يف احل  تضم  وأن الضادي
 سن  توفري لضمان قانوني  تدابري اعتماد على قطر اليونس و شجضت ذلك، ع  وفضلا  -38

 اللت امااا  وفقاااا  وجماااي، إل اماا  أسااا  علااى اجليااد االبتاادائ  ق اا  التضلااي  ماا  األقاا  علااى واحااد 
 يف اإلنساااان حقاااوق علاااى قاااائ  هنااا  وإدماااا  ،2030 عاااا  حاااى ابلتضلاااي  اخلااااص الضمااا  إطاااار

   (45)التضليمي  وبراجمها الدراسي  خططها

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 
 (46)النساء -1 

 تااادابري وتنفاااذ قطااار تضتماااد أبن املااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى ابلقضاااات املضنيااا  اللجنااا  أوصااات -39
 أجاا  ماا  وذلااك تفضاايلي ، مضاملاا  أو حصاا  أو زمنياااا  حماادد  أهااداف بينهااا ماا  منقتاا ، خاصاا 
 ماا  املاارأ  فيهااا تضاااي الااي اجملاااال  يف والرجااال النسااات بااني املوضااوعي  أو الفضلياا  املساااوا  حتقياا 
  (47)اخلاص والقطا  القرار صنع وهيئا  السياسي  احليا  ذلك يف مبا الغنب، أو التمثي  نق 
 التوعياااا  محاااال  يشاااام  مبااااا خاصاااا ، تاااادابري قطاااار تتخااااذ أبن أيضاااااا  اللجناااا  وأوصاااات -40

 تساتضر  وأن املهااجرا ، املن لياا  الضاامل  إزات النمطيا  املواقاف مناهض  أج  م  والتثقيف،
 ما  املهنيا ، وواج اهتاا األسار  يف دورهاا باني التاوازن حتقيا  علاى املارأ  مساعد  مشرو  مث  برام 
   (48)والرج  املرأ  ألدوار النمطي  الصور ع  التض ري جتن  أج 
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 للتوعيا  محال  قطار جتاري أبن اإلعاقا  ذوي األشاخاص حبقاوق املضنيا  اللجنا  وأوصت -41
 أجاا  ماا  األسااري، املسااتو، خاااص بشاا   تسااتهدف املسااتواي ، مجيااع علااى للتثقيااف وباارام 
 صاور ما   ا  يتضلا  ماا ت ااف  وأبن اإلعاق ، ذوا  والفتيا  النسات وكرام  حقوق احرتا  تض ي 
 والفتياا  النسات مع ابلتشاور قطر، تقو  أبن أيضاا  وأوصت خاطئ   وتصورا  حتي  وأوجه منطي 
 املضنيااا  اخلطااا  عااارب حقاااوقه  مراعاااا  بتضماااي  متاااثله ، الاااي املنظماااا  خااالل ومااا  اإلعاقااا  ذوا 
  (49)اجملتمع يف ال امل  ومشاركته  الذايت استقلهل  لتض ي  سياسا  وضع  دف املرأ ، حبقوق
 واالغتصاااا  الضاااائل  الضناااف بتضرياااف قطااار تقاااو  أبن التضاااذي  مناهضااا  جلنااا  وأوصااات -42

 وأن امللئماا ، الضقااواب  فاار  مااع اجلنااائ ، قانوهنااا يف حمااددتني كجاار تني  واسااتحداثهما ال وجاا 
 ومضاااق ته  اجلنااا  وحماكماا  املاارأ  ضااد اجلنساااي الضنااف قضااااي مجيااع يف الشااام  التحقياا  تضاام 
 أيضااا  وأوصات واملناسا   الضاادل التضاوي  يشام  مباا الضاحااي إنصااف ماع امللئا ، النحاو على
 جمااايل يف املساانولني جلميااع اجلنساااي الضنااف ماارت ي مقاضااا  بشاا ن إل امياااا  تاادري اا  قطاار تقااد  أبن
  (50)املرأ  ضد الضنف أش ال مجيع بش ن التوعي  محل  تواص  وأن والقضات، القانون إنفاذ
 أشاا ال مجيااع علااى القضااات بشاا ن املساتدام  التنمياا  أهااداف ماا  2-5 الغاياا  ضاوت ويف -43

 ابل شااااار االجتاااااار ذلاااااك يف امباااا واخلااااااص الضاااااا  اجملاااااالني يف والفتيااااا  النساااااات مجياااااع ضاااااد الضنااااف
 إنشاات علاى قطار الطفا  حقوق جلن  حثت ،االستغلل أنوا  م  ذلك وغري اجلنس  واالستغلل

 الطااارف الدولااا  اسااارتاتيجي  يف املتاااوخى النحاااو علاااى الضاااائل ، الضناااف مااا  للحمايااا  شاااام  نظاااا 
   (51)2016-2011 للفرت  الوطني  للتنمي 
 التحاااااق مضاااادال  يف ك اااارياا   متاااااثلا  ُتظهاااار الرمسياااا  ال يااااا   أن إىل اليونساااا و وأشااااار  -44

 لاااإل   وال تابااا  ابلقااارات  اإلملاااا  مضااادال  يف متااااثلا  وكاااذلك اإلل امااا ، ابلتضلاااي  والااذكور اإل  
 تقنياااا  ماااادار  لفاااات  خطاااا  لااااديها قطاااار وأن أكثاااار، أو عاماااااا  15 الضماااار ماااا  ال ااااالغني والااااذكور

 أن إىل كاذلك  اليونس و أشار  ذلك، ومع والت نولوجيا  الضلو  مدرس  مث  أخر، ومتخصص 
 جامضا  يف القياديا  املناصا  يشاغلون ما  ها  ابألساا  الرجاال أن كاذلك  ُتظهار الرمسي  ال يا  
  (52)واحل وم  الشركا  يف قيادي منص  أي تقري اا  امرأ  أي تشغ  ال وابملث ، قطر 

 األطفال -2 

 االجتماعياااا  للمساااانولي  وطنياااا  مضااااايري بوضااااع علماااااا  الطفاااا  حقااااوق جلناااا  حتاااايط بينمااااا -45
 تلااك أن ماا  يساااورها القلاا  فاا ن االجتماعيا ، ابملساانولي  تتضلاا  عديااد  تاادابري واعتماااد للشاركا 
 ع  (2013)16 رق  الضا  تضليقها إىل وابإلشار  للطف   مرا  منظور إىل تفتقر واملضايري التدابري
 تقاو  أبن اللجنا  أوصات ،الطفا  حقاوق علاى التجاريا  األعماال قطا  أثر بش ن الدول الت اما 

 يف والوطنياا  الدولياا  للمضااايري التجارياا  األعمااال قطااا  امتثااال تضاام  لااوائ  وتنفيااذ بصااياغ  قطاار
   (53)الطف  حبقوق يتضل  فيما والضم  اإلنسان حقوق جمايل
 الضقوبا  الطفا  حقاوق قانون مشرو  يف صراح  حتظر أن على أيضاا  قطر اللجن  وحثت -46

 اسااتثنات، أي دون القضااائ ، والنظااا  واملدرساا  املناا ل يف ذلااك يف مبااا السااياقا ، مجيااع يف ال دنياا 
 اإلدارياا  الساالطا  إىل اجلنااا  وتقاادم ال دنياا  الضقوباا  حلظاار ال ااافيني واإلنفاااذ الرصااد تضاام  وأن

  (54)املختص  والقضائي 
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 حقااوق إعمااال قطاار تضاا ز أبن اإلعاقاا  ذوي األشااخاص حبقااوق املضنياا  اللجناا  وأوصاات -47
 ال ااايف الاادع  تااوفر وأن اآلخااري ، مااع املساااوا  قااد  علااى اإلعاقاا  ذوي والفتيااان للفتيااا  الطفاا 

 الرشاااد  ساا  ي لغااون عناادما مسااتقل  حيااا  بااادت علااى ملساااعدهت  اإلعاقاا  ذوي والفتيااان للفتيااا 
 مجيااع بشاا ن اإلعاقاا  ذوي والفتيااان الفتيااا  استشااار  ل فالاا  ضااما   قطاار تقااد  أبن وأوصاات
  (55)الصدد هذا يف املناس   املساعد  على وحصوهل  تضنيه  الي املسائ 

 التشااريضا  يف امل يناا  املضااايري ماا  الضديااد أن ماا  قلقهااا عاا  الطفاا  حقااوق جلناا  وأعرباات -48
 إىل ال  ااا الوفااات ال ااالغني علااى يتضااني شاارو  إىل تشااري الفضاالى الطفاا  مصاااح لتحديااد الوطنياا 
  (56)حد  على حال  ك   يف الفضلى الطف  مصاح
 خااالل عناااه أعلااا  الاااذي الطفااا ، حقاااوق قاااانون مشااارو  إقااارار أن إىل اللجنااا  وأشاااار  -49

 أبن توصااايتها وكااارر  بضاااد، ي تمااا  مل ،2009 عاااا  ال لاااد يف للحالااا  السااااب  اللجنااا  اساااتضرا 
 ماااع التاااا  اتسااااقه ضااامان أجااا  مااا  القاااانون مشااارو  - األولويااا  سااا ي  علاااى - قطااار تساااتضر 
  (57)الفضال تنفيذ  تضم  وأن إبقرار ، تضج  وأن االتفاقي ،

 م رساا  مدرسا  إنشاات يف قدمتااه الاذي للادع  بقطار اللجئااني شانون مفوضاي  وأشااد  -50
 يف أبوا ااااا املدرساااا  فتحاااات وقااااد عملهااااا  سااااري ضاااامان ويف السااااوريني، اللجئااااني ماااا  لألطفااااال

 دخاول احل وما  ويسر  السوريني  اللجئني م  طفلا  280لا اجملاي التضلي  ووفر  2014 عا 
   (58)الصل  ذا  النفقا  ك   وغطت ال لد إىل السوريني املدرسني

 ألمهاا  املولاودي  األطفاال أن م  قلقها ع  اللجئني شنون مفوضي  أعربت ذلك، ومع -51
 أيضااا  هلا  حيا  ال - قطاريني كماواطنني   ا  االعارتاف عاد  إىل إضااف  - قطاريني غري وآابت قطراي 
 جدياااداا  تشاااريضاا  أن إىل نفساااه الوقااات يف وأشاااار  الدائمااا   لإلقامااا  تصااااري  علاااى تلقائيااااا  احلصاااول
 عادَّل قد (10/2018 )القانون قطر يف الدائم  اإلقام  وينظ  2018 أيلول/س تمرب يف اسُتحد 
  (59)قطريني غري وآابت قطراي  ألمها  املولودي  لألطفال الدائم  اإلقام  مبن  املتضلق  الشرو 

 اإلعاقة ذوو األشخاص -3 

 بشاااا ن تاااادري اا  قطااار تااااوفر أبن اإلعاقااا  ذوي األشااااخاص حبقااااوق املضنيااا  اللجناااا  أوصااات -52
 وذلااك اإلعاقاا ، ذوي ابألشااخاص يتضلاا  فيمااا التميياا  وعااد  املضقولاا  التيسااريي  الرتتي ااا  مفهااو 

 القضااائ  اجملااال يف والضاااملون القانونياا  املهاا  م اولااو ساايما وال واخلاصاا  الضاماا  الفاعلاا  للضناصاار
  (60)أنفسه  اإلعاق  ذوو واألشخاص القانون إنفاذ وموظفو

 التميياااا  بضااااد  املتضلقاااا  املسااااائ  بشاااا ن تاااادابري قطاااار تضتمااااد أبن أيضاااااا  اللجناااا  وأوصاااات -53
 تضماااي  علاااى تضمااا  وأن اإلعاقااا ، إزات اإلنساااان حقاااوق علاااى قاااائ  مناااوذ  إىل ال امااا  وابالنتقاااال

 األنظماا  إطااار يف اخلاادما  علااى احلصااول ماا  ومت ياانه  اإلعاقاا  ذوي األشااخاص حقااوق مراعااا 
 املضني  املنظما  تتم   أن قطر تضم  أبن كذلك  وأوصت اجملتمع  يف إدماجه   دف القائم 

 مضهااااا التشاااااور ياااات  وأن املشااااارك ، وماااا  كجمضيااااا ،  التسااااجي  ماااا  اإلعاقاااا  ذوي ابألشااااخاص
  حيااااي مااا  اإلعاقاااا  ذوي األشاااخاص حقاااوق اتفاقياااا  تنفياااذ يف بفضاليااا  اإلسااااها  مااا  ومت ينهاااا
 الادع  وتاوفري الراهنا ، ومتطل اهتاا القائما  القاوانني استضرا  يشم  مبا السياسا ، وصنع القانون
  (61)القانون يف  ا مضرتف رمسي  آلي  وإنشات الدع ، أش ال م  وغري  املايل
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 أسااا  علااى للتميياا  صاارحياا  حظااراا  الوطنياا  تشااريضاهتا يف قطاار تاادر  أبن اللجناا  وأوصاات -54
 وفقاا  وتط يقه الوطين القانون يف املضقول  التيسريي  للرتتي ا  تضريف إبدرا  أيضاا  وأوصت اإلعاق  
 علاى متييا اا  يش   الرتتي ا  هذ  م  احلرمان أبن الصري  االعرتاف خلل م  وخاص  للتفاقي ،

   (62)اإلعاق  أسا 
 تفا  التضليميا  امل ااي فا ن قطار، ما  املقدما  للمضلوما  وفقاا  أنه إىل اليونس و وأشار  -55

 الطل ا  ورعايا  اخلاص  للرتبي  إدار  أنش   وأهنا اخلاص ، االحتياجا  ذوي األشخاص مبتطل ا 
 واملشاااور  التقياااي  أعماااال املركااا  هاااذا وياااوفر والااادع   واالستشاااارا  للتقياااي  رؤ، ومركااا  املوهاااوبني
 ذلااك، ومااع  (63)املاادار  يف اخلاصاا  االحتياجاا  ذوي للطل اا  املقدماا  اخلاادما  ويرصااد والادع 

 اإلعاقا  ذوي الطل ا  جلمياع ابلنسا   املضقولا  التيساريي  الرتتي اا  نقا  ما  قلقهاا عا  أعربت فقد
  (64)اجليد اجلامع للتضلي  اسرتاتيجي  وغيا  الضادي  املدار  يف

 (65)اللجوء وملتمسو والالجئون املهاجرون -4 

 اإلنسااان حبقااوق املضااين اخلاااص املقاارر أشااار ،2014 عااا  يف قطاار إىل ُقطرياا  زاير  عقاا  -56
 ول ناه ال لاد، أماا  فرياد  حتاداي  أوجاد  قاد قطر يف للمهاجري  املرتفض  النس   أن إىل للمهاجري 

 فيااه  املهاااجري  ضااد اإلنسااان حقااوق انتهاكااا  منااع أجاا  ماا  اجلهااود ت ثيااف ضاارور  إىل خلاا 
 أمااور طرياا  عاا  للمهاااجري ، اإلنسااان حبقااوق النهااو  جمااال يف تقااد  ماا  أحرزتااه ملااا بقطاار وأشاااد
 هناا  يا ال ال ذلاك، وماع ؛2009 لضاا  ال فالا  قاانون يف اساُتحدثت الاي التحساينا  بض  منها

  (66)قطر يف للمهاجري  اإلنسان حلقوق ال ام  االحرتا  ضمان أج  م  عمله ين غ  مما ال ثري
 الضقوباا  قطاار تلغاا  أن القااانوي الصااضيد علااى يتضااني أنااه التضااذي  مناهضاا  جلناا  وذكاار  -57

 يف لألطفال ال دني  الضقوب  وواض  صري  حنو على حيظر تشريضاا  تس  وأن جنائي  كضقوب   ال دني 
  (67)السياقا  مجيع
 التشاااريضا  بضااا  وجاااود إىل للمهااااجري  اإلنساااان حبقاااوق املضاااين اخلااااص املقااارر وأشاااار -58

 ذلك، ومع حالياا  قطر يف املهاجرون هلا يتضر  الي االنتهاكا  بض  متنع أن     الي اجليد 
   (68)ال ايف ابلقدر إنفاذها يت  ال التشريضا  تلك ف ن
 علااى القضااات جلناا  أعرباات فقااد ال فالاا ، نظااا  ألغااى حااديثاا  تشااريضاا  أن ماا  الاارغ  وعلااى -59

 ال فالا  نظاا  متاثا  مضينا  أح اا  علاى يان  اجلدياد التشاريع أن ما  قلقهاا عا  الضنصري التميي 
  (69)الضملي  املمارس  يف ابالستمرار له وتسم 

 تضاااار  الااااي الصاااال  ذا  واملمارساااا  ال فالاااا  نظااااا  قطااار تُنهاااا  أبن اللجناااا  وأوصااات -60
 محايااا  تااادابري جلمياااع التاااا  اإلنفااااذ تضااام  وأن واالساااتغلل، املضاملااا  إلساااات  املهااااجري  الضماااال
 واالساتغلل املضاملا  إساات  ما  املهاجري  الضمال حتم  وأن املنته ني، ومضاق   املهاجري  الضمال
 سافر جاوازا  مصادر  عد  قطر تضم  أبن أيضاا  وأوصت موعدها  يف أجوره  تلقيه  وتضم 
   (70)الضم  أصحا  م  ذلك يفض  م  ومضاق   املهاجري  الضمال
 اجلديااد القاانون لتنفيااذ فوريا  خطااوا  اختااذ علااى قطار اللجئااني شانون مفوضااي  وحثات -61

 مل اادأ واالمتثاال ال لاد، أحناات مجياع يف واساع نطاااق علاى نشار  وضامان السياسا ، ابللجاوت املتضلا 
   (71)التا  احرتامه وضمان القسري  اإلعاد  عد 
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 إعادتااااه  أو شااااخ  أي طاااارد عااااد  قطاااار تضاااام  أبن التضااااذي  مناهضاااا  جلناااا  وأوصاااات -62
 خطاااراا  سااايواجه أبناااه االعتقااااد إىل تااادعو حقيقيااا  أسااا ا  فيهاااا توجاااد أخااار، دولااا  إىل تساااليمه أو

 قطاااار إقلااااي  يف املوجااااودي  األشااااخاص جلميااااع ت فاااا  وأن للتضااااذي ، ابلتضاااار  ومتوقضاااااا  شخصااااياا 
  (72)اللجئ صف  حتديد إجرات م  فضال بش   االستفاد  إم اني  القضائي  لواليتها اخلاضضني أو

 وإاتحاا  القسااري  اإلعاااد  ضااد إجرائياا  ضااما   وجااود ت فاا  أن بقطاار اللجناا  وأهاباات -63
 اإلبضااد، إجاراتا  ساياق يف القساري  ابإلعااد  اخلاصا  ابلادعاو، يتضل  فيما فضال  انتصاف س  
   (73)االستئناف عند وخاص  الرف  حلاال  مستقل  قضائي  هيئ  ق   م  املراجض  ذلك يف مبا

 اللجئااااون يضتاااارب القااااائ ، النظااااا  مبوجاااا  أنااااه إىل اللجئااااني شاااانون مفوضااااي  وأشااااار  -64
 مرهون اإلنسان حبقوق متتضه  ف ن وبذلك ال فال   لنظا  اخلاضضني املغرتبني م  اللجوت وملتمسو
 نظام  غري وضع يف الشخ  ال فال  هذ  غيا  ويضع عم   صاح  ق   م  إقامته  ب فال 
 احلااال  بضا  ويف القساري ، اإلعااد  عاد  مل ادأ انتهاا  يف ك اري،  بشا   ابلرتحيا  مهادداا  وجيضله

  (74)اللجئني شنون مفوضي  الساب  يف يسرهتا الي التوطني إعاد  اتفاقا  خيالف مبا
 ابللجااااوت املتضلاااا  اجلديااااد القااااانون تنفيااااذ علااااى قطاااار اللجئااااني شاااانون مفوضااااي  وحثاااات -65

 اإلعااااد  عاااد  مل ااادأ واالمتثاااال ال لاااد، أحناااات مجياااع يف واساااع نطااااق علاااى نشااار  وضااامان السياسااا 
  (75)التا  احرتامه وضمان القسري 

 املتااااا  الوحياااد احلااا  هاااا  التاااوطني إعااااد  أن أيضااااا  اللجئااااني شااانون مفوضاااي  وذكااار  -66
 التااااوطني  إعاااااد  ابنتظااااار املنقتاااا  لإلقاماااا  تصاااااري  فقااااط تصاااادر الساااالطا  ألن نظااااراا  للجئااااني،

  (76)قطر يف احملل  واإلدما  التجنس م  االستفاد  للجئني     وال

 اجلنسية عدميو -5 

 أجااا  مااا  ابجلنساااي  املتضلقااا  تشاااريضاهتا قطاار تساااتضر  أبن الطفااا  حقاااوق جلنااا  أوصاات -67
 وخاصااا  متييااا ، دون الساااوات علاااى األ  أو األ  خااالل مااا  األطفاااال إىل نقلهاااا إم انيااا  ضااامان
   (77)ذلك يت  مل إن اجلنسي  عد   يص حون قد الذي  األطفال ألولئك

 Notes 
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