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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل*
دولة قطر
إضافة

آراء بشأ أأالن االسأ أأت/تا ال وصيو التوالأ أأيال وااللتةامأ أأال الطو يأ أأة والأ أأردود
املقدمة من الدولة موضع االستعراض

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة ابألمم املتحدة.
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تو هأأال دولأأة قطأأر بشأأالن التوالأأيال الأأواردة لأأه مرا عأأة تقرير أأا الأأو ين
الثالث آللية االستعراض الدوري الشامل
 -1تؤكأأد دولأأة قطأأر التةامهأأا التأأاه دواالأألة هود أأا ز جمأأاو ايأأة وتعةيأأة حقأأوق اإلنسأأان
ود مها الدائم لآلليال التعاقدية وغري التعاقديأأة وقأأوق اإلنسأأان التابعأأة لدمأأم املت أأدة مت أأم/ة
آليأأة االسأأتعراض الأأدوري الشأأامل ومأأا ي /أأوي تهأأا مأأن فرالأأة للت ليأأل ال أ ا ودراسأأة الوضأأع
الرا ن واال الع له يف ل املمارسال ز جماو تعةية و اية حقوق اإلنسان.
كفأأد دولأأة قطأأر لأأه دراسأأة التوالأأيال املقدمأأة للدولأأة /أأد مرا عأأة تقرير أأا الأأدوري
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الو ين الثالأأث يمأأاه الفريأأق العامأأل املعأأين رليأأة االسأأتعراض الأأدوري الشأأامل تلأ ال أأال أأدد ا
( )270توالية وقد مت اختاذ القرارال امل/اس ة بشالهنا بعد التشاور مع اجلهال املع/ية ابلدولة.
 -3تشري دولة قطر إىل د م دد ( )178توالية لمأاأب ن د أأم التوالأأية يعأأين يهنأأا مط قأأة
ابلفعل يو ز ور التط يق يو ستعمل الدولة له ت/في ا.
 -4يخ أ أ ل دولأ أأة قطأ أأر العلأ أأم بأ أ أ ( )92توالأ أأية .ألس أ أ اب ت أ أرت بتعارضأ أأها مأ أأع الش أ أريعة
اإلسالمية يو الدستور يو التشريعال الو /ية يو دوا ي سأأيادية يو يهنأأا ا أأة ملةيأأد مأأن الدراسأأة
يو يهن أأا ت أرت ابد أأاءال ال يس أأاة أأا م أأن الم أ ة لم أاأب ن أأدد م أأن تل أ التوال أأيال ك أأان
ابإلمكان ق و ا بشكل ةئي.
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ظه التواليال التالية واليت ي ل

دد ا ب ( )178توالية ابلد م:

-134 ،31-134 ،30-134 ،20-134 ،19-134 ،14-134 ،12-134
-134 ،42-134 ،41-134 ،40-134 ،38-134 ،34-134 ،33-134 ،32
-134 ،51-134 ،49-134 ،48-134 ،46-134 ،45-134 ،44-134 ،43
-134 ،61-134 ،60-134 ،59-134 ،57-134 ،56-134 ،55-134 ،52
-134 ،77-134 ،76-134 ،75-134 ،73-134 ،72-134 ،66-134 ،65
-134 ،84-134 ،83-134 ،82-134 ،81-134 ،80-134 ،79-134 ،78
،103-134 ،102-134 ،101-134 ،96-134 ،93-134 ،90-134 ،85
،116-134 ،115-134 ،114-134 ،112-134 ،109-134 ،104-134
،124-134 ،123-134 ،122-134 ،121-134 ،120-134 ،119-134
،130-134 ،129-134 ،128-134 ،127-134 ،126-134 ،125-134
،136-134 ،135-134 ،134-134 ،133-134 ،132-134 ،131-134
،142-134 ،141-134 ،140-134 ،139-134 ،138-134 ،137-134
،148-134 ،147-134 ،146-134 ،145-134 ،144-134 ،143-134
،154-134 ،153-134 ،152-134 ،151-134 ،150-134 ،149-134
،160-134 ،159-134 ،158-134 ،157-134 ،156-134 ،155-134
،182-134 ،181-134 ،172-134 ،171-134 ،170-134 ،169-134
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،186-134 ،185-134 ،184-134 ،183-134
،194-134 ،193-134 ،191-134 ،190-134
،200-134 ،199-134 ،198-134 ،197-134
،206-134 ،205-134 ،204-134 ،203-134
،214-134 ،213-134 ،211-134 ،210-134
،222-134 ،220-134 ،219-134 ،218-134
،228-134 ،227-134 ،226-134 ،225-134
،234-134 ،233-134 ،232-134 ،231-134
،240-134 ،239-134 ،238-134 ،237-134
،246-134 ،245-134 ،244-134 ،243-134
،254-134 ،252-134 ،251-134 ،249-134
،263-134 ،261-134 ،260-134 ،258-134
.269-134 ،268-134 ،267-134 ،266-134
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يخ ل دولة قطر لماأب ابلتواليال التالية واليت ي ل

،188-134
،195-134
،201-134
،208-134
،215-134
،223-134
،229-134
،235-134
،241-134
،247-134
،256-134
،264-134

،189-134
،196-134
،202-134
،209-134
،217-134
،224-134
،230-134
،236-134
،242-134
،248-134
،257-134
،265-134

دد ا ( )92توالية:

-134 ،7-134 ،6-134 ،5-134 ،4-134 ،3-134 ،2-134 ،1-134
،17-134 ،16-134 ،15-134 ،13-134 ،11-134 ،10-134 ،9-134 ،8
،26-134 ،25-134 ،24-134 ،23-134 ،22-134 ،21-134 ،18-134
،39-134 ،37-134 ،36-134 ،35-134 ،29-134 ،28-134 ،27-134
،63-134 ،62-134 ،58-134 ،54-134 ،53-134 ،50-134 ،47-134
،74-134 ،71-134 ،70-134 ،69-134 ،68-134 ،67-134 ،64-134
،94-134 ،92-134 ،91-134 ،89-134 ،88-134 ،87-134 ،86-134
-134 ،105-134 ،100-134 ،99-134 ،98-134 ،97-134 ،95-134
-134 ،113-134 ،111-134 ،110-134 ،108-134 ،107-134 ،106
-134 ،164-134 ،163-134 ،162-134 ،161-134 ،118-134 ،117
-134 ،174-134 ،173-134 ،168-134 ،167-134 ،166-134 ،165
-134 ،180-134 ،179-134 ،178-134 ،177-134 ،176-134 ،175
-134 ،221-134 ،216-134 ،212-134 ،207-134 ،192-134 ،187
.270-134 ،262-134 ،259-134 ،255-134 ،253-134 ،250
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