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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩- ٨جنيف، 

ية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     املفوضية السام جتميع للمعلومات أعدته        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  قطر    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات،               
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري              

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات         .مم املتحدة الرمسية ذات الصلة    ذلك من وثائق األ   
 ما يرد منها يف التقارير      خبالفنظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس           .العلنية الصادرة عن املفوضية   
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة  قد  و .حقوق اإلنسان 

                                                                               وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي أربـع                 .يف التقرير 
                                ُ                  ً                             ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخـر التقـارير                 .     سنوات

                     جيمع سوى املعلومـات         ال                       وملا كان هذا التقرير      .  حلة        تزال صا      ال         إن كانت                   والوثائق املتاحة   
          أو إىل                   مسائل حمـددة     عن         معلومات                                                            الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل          

                 أو إىل املـستوى     /    ُ                                               قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا و                                   التركيز على هذه املسائل   
   .                ولية حلقوق اإلنسان                                       املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الد
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  املعلومات األساسية واإلطار   -أوالً   
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  املعاهدات العاملية األساسية
 )٢(حلقوق اإلنسان

  ق أوـتاريخ التصدي
 التحفظات/اإلعالنات )اخلالفة االنضمام أو

  االعتراف باالختصاصات احملددة
 هليئات املعاهدات

ولية للقضاء على مجيع أشـكال      االتفاقية الد 
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٧٦يوليه / متوز٢٢

 التمييز ضد  مجيع أشكال القضاء علىاتفاقية
  املرأة

 ٥ و))أ( ةالفقر (٢ و١ املواد(نعم   ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩
 )٢٩ و١٦ و١٥ و٩و

- 

ضـروب  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من      
ة ـة أو الالإنساني  ـاملعاملة أو العقوبة القاسي   

  أو املهينة

ة بـني الـدولـاوى املتبادل ـالشك )٢٢ و٢١عامة واملادتان (نعم   ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١١
 ال: )٢١املادة (

 ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 -  )١٤ و٢ املادتان(نعم  ١٩٩٥بريل أ/ نيسان٣   حقوق الطفلاتفاقية

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
 املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

: ٣اإلعالن امللزم مبوجب املادة  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥
  عاما١٨ً

- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
واستغالل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  األطفال يف املواد اإلباحية

 - ال يوجد ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٤

 - ال يوجد ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوقالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول ا :املعاهدات األساسية اليت ليست قطر طرفاً فيها
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،

السياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و 
واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق العمـالوالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                 

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن،)٢٠٠٧توقيع فقط،   ( والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         م،املهاجرين وأفراد أسره  
  .االختفاء القسري

 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٣(بروتوكول بالريمو

  ال  )٤(عدميو اجلنسية والالجئون

  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ١٠٠ و٩٨ و٨٧ ات رقمنعم، باستثناء اتفاقي )٦(مل الدوليةاالتفاقيات األساسية ملنظمة الع

 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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 وغـري   العـام  الطابع    أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء       ،٢٠٠٦يف عام     -١
إشارة عامـة إىل    كونه يشري    يف   والذي يتمثل  على االتفاقية    قطرالدقيق الذي يتسم به حتفظ      

األمر  ، لالتفاقية قطرقبول  حيدد بوضوح مدى      ال وكونه ،القانون الوطين دون حتديد حمتوياته    
 وأوصـت   .التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية    الدولة بشكل عام      حول تنفيذ  يثري شكوكاً الذي  

النظر  على   كما شجعت قطر   .)٧(حتفظها بقصد سحبه  بحث إعادة النظر يف     اللجنة قطر بأن ت   
التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب العقوبـة          يف  

  .)٨(أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
إمكانيـة  ، أوصت جلنة حقوق الطفل قطر بأن تنظر يف          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ويف عامي     -٢

 والربوتوكول امللحق هبـا لعـام       ١٩٥١ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام       االنضمام إىل 
 ١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عـام          ١٩٥٤واتفاقية عام   ،  ١٩٦٧

كما أوصت اللجنة قطر بالتـصديق علـى مجيـع          . )٩(بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية    
اإلنسان أو باالنضمام إليها، مبا يف ذلـك العهـد          الصكوك الدولية األساسية املتعلقة حبقوق      

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،            

 )١١( وبروتوكول بـالريمو   )١٠(االختفاء القسري االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من       و
  .)١٢(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةو
، بينما رحبت اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن قطر قـد سـحبت             ٢٠٠٩ويف عام     -٣

حتفظها العام الذي كانت قد أبدته على الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال             
 مل تـسحب    قطراألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، فإهنا أبدت أسفها ألن           وبغاء  

واملادة  )عدم التمييز  (٢حتفظها العام على االتفاقية إال بشكل جزئي وذلك بقصره على املادة            
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدد       . من االتفاقية ) حرية الفكر والوجدان والدين    (١٤
فظات اليت أُبديت بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،               التحمن  

وشجعت قطر بقوة على    . )١٣(١٦من املادة   ) و(١، والفقرة   ٩ من املادة    ٢وخصوصاً الفقرة   
  .)١٤(إعادة النظر يف حتفظاهتا بغية سحبها

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
باعتمـاد   )١٦( وجلنة حقوق الطفل   )١٥( التعذيب ، رحبت جلنة مناهضة   ٢٠٠٦يف عام     -٤

 ويشتمل على ضـمانات بـاحترام       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩دستور جديد دخل حيز النفاذ يف       
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان           والحظت. حقوق اإلنسان 
  .)١٧( أو املساواة بني اجلنسنيإشارة خاصة إىل حقوق املرأةتضمن أية أن الدستور ال ي

، الحظت جلنة مناهضة التعذيب عدم وجود حكم يف القانون احمللي           ٢٠٠٦ويف عام     -٥
آخـذة يف    ،، أوصت جلنة حقوق الطفل    ٢٠٠٩ويف عام   . )١٨(الالجئبوضع  اللجوء أو   بيتعلق  
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ـ قطـر   قانون يتعلق باألطفال، بأن تغتـنم       مشروع  أن قطر تعكف على صياغة      اعتبارها   ذه ه
  .)١٩(وفقاً للمعايري الدوليةتشريع وطين يتعلق باللجوء وإجراءات بشأن اللجوء الفرصة العتماد 

يق االتفاقيـات   املعنية بتطب منظمة العمل الدولية    خرباء  ، أشارت جلنة    ٢٠٠٩ويف عام     -٦
 الـصادر يف عـام      ١٤، إىل بيان احلكومة بأن الدستور وقانون العمل رقم          والتوصيات التابعة 

محاية كافية من التمييز يف االستخدام واملهنة لألسباب الواردة يف اتفاقية منظمة            يكفالن   ٢٠٠٤
تقـديرها  عـن   اللجنة التابعة ملنظمة العمل الدولية      عرب  وت). ١٩٥٨(١١١العمل الدولية رقم    

للتوضيحات اليت قدمتها احلكومة، لكنها تؤكد أن إدراج حكم صريح يتعلق بعدم التمييـز يف               
  .)٢٠( إىل حد كبري العمل يغطي مجيع أسباب التمييز من شأنه أن حيسن احلماية القانونيةقانون

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  - جيم  
قامت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية         ،  ٢٠٠٩يف عام     -٧

. )٢١("ألـف " قطر اعتماداً من الفئـة       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف     حقوق اإلنسان مبنح  
 باستعراض حالة االعتماد الذي مـنح للجنـة         ٢٠١٠وستقوم جلنة التنسيق الدولية يف عام       

، أكدت جلنة اخلرباء التابعـة ملنظمـة        ٢٠٠٩ ويف عام    .)٢٢(الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر    
حتقق يف شكاوى حقوق    العمل الدولية أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر ميكنها أن            

والحظت اللجنة التابعة ملنظمة العمل الدوليـة       . اإلنسان وأن تقترح أساليب مناسبة ملعاجلتها     
  .)٢٣(٢٠٠٦شكوى يف عام  ١ ٢٠٢ تلقت  الوطنية حلقوق اإلنسانأن اللجنة

 واملقـررة اخلاصـة املعنيـة      ،)٢٤(٢٠٠٦وأشار كل من جلنة حقوق الطفل يف عام           -٨
 ومنظمة اليونيـسيف يف     ،)٢٥(٢٠٠٧ النساء واألطفال يف عام      سيما الخاص،  باالجتار باألش 

اليت تقدم   ٢٠٠٥ يف عام     لإليواء والرعاية اإلنسانية   يقطرالدار  ال إىل إنشاء    ،)٢٦(٢٠٠٩عام  
وإحالة احلاالت يف   ،   بالبشر جارلضحايا االتّ املساعدة االجتماعية والقانونية والطبية والنفسية      

. وحدة حقوق اإلنـسان يف وزارة الداخليـة       إدارة   الشرطة واحملاكم وإىل     بعض األحيان إىل  
  .)٢٧(وتأسف املقررة اخلاصة لعدم وجود نظام للتعرُّف إىل األشخاص ضحايا االّتجار

  تدابري السياسة العامة  - دال  
الربنـامج  من أجل   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت قطر خطة العمل      ٢٠٠٥يف عام     -٩

وأشارت وزارة  . )٢٨(ركز على نظام التعليم الوطين    ت جمال حقوق اإلنسان  العاملي للتثقيف يف    
التعليم إىل أن عنصر تعليم حقوق اإلنسان قد أُدرج بأشكال خمتلفة يف املنهاج الدراسـي يف                

 قد وضع لنشر ثقافة حقـوق اإلنـسان         اًاإلعدادية والثانوية، وأن برناجم   وحل االبتدائية   ااملر
  .)٢٩( الطفلوالتوعية باتفاقية حقوق
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

 )٣٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

 والرابع  عشر تأخر تقدمي التقريرين الثالث    -  ٢٠٠٢مارس /آذار ٢٠٠١  قضاء على التمييز العنصريال جلنة
 ٢٠٠٣ منذ عام عشر

ـ   ـحيني موع  - - -  القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال رير األويل يفـد تقدمي التق
 ٢٠١٠عام 

ذـتأخر تقدميه من   ٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٧عام 

 ٢٠٠٨التقرير الثاين منذ عام تأخر تقدمي 

حيني موعد تقدمي التقريرين الثالث والرابع      - ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٨ جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١٣يف عام 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل
 املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

 - - ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٦

كول االختياري التفاقية حقوق الطفـلالربوتو
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل

 األطفال يف املواد اإلباحية

 - -  ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٠٠٤

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال ُوجِّهت دعوة دائمة

 تـشرين  ١٢-٨ (واألطفـال  النـساء  سـيما  ال باألشخاص، باالجتار املعنية اخلاصة املقررة  آخر الزيارات أو التقارير
 .)٣١()٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين

 - الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ

 - مل ُيتفق عليها بعدو اليت طُلب إجراؤهاالزيارات 

جتماعات يف تيسري االاوتعاوهنعلى حسن ضيافتها  ةاملقررة اخلاصة عن شكرها للحكومُتعرب  التعاون أثناء البعثات/تيسري
اليت عقدهتا املقررة اخلاصة مع مسؤولني من خمتلف فروع احلكومة، فضالً عن الزيارات الـيت

 .)٣٢(قامت هبا إىل املرافق احلكومية، مبا يف ذلك مراكز اإلبعاد ومعسكرات العمل

  -متابعة الزيارات
٤ يف مجلة أمور بفئات معينة منـها         ،بالغات تتعلق  ٣  قيد االستعراض، أرسلت   خالل الفترة  الردود على الرسائل املتعلقة باالدعاءات والنداءات العاجلة

 .وردت احلكومة على مجيع البالغات املرسلة. نساء

 استبياناً أرسلها املكلفـون    ١٦ استبيانات من أصل     ٤ على   )٣٤(ردت قطر يف املواعيد احملددة     )٣٣(الردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيعية
 .)٣٥(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
ستضافة مركز  المببادرة حكومة قطـر    ،  ٦٠/١٥٣ يف قرارها    ،رحبت اجلمعية العامة    -١٠

لألمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربيـة،              
وقد افتتح املركز مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق         . )٣٦(ع إلشراف املفوضية  الذي سيخض 

  .)٣٧(٢٠٠٩مايو / أيار٢٧للشؤون اخلارجية يف القطري اإلنسان ووزير الدولة 
اإلقليمية القائمة بغيـة    ليات  اآللمركز يف تعزيز الترتيبات و    الشاملة ل والية  الوتتمثل    -١١

عن طريق ما يضطلع به من أنشطة تدريبية ترمي إىل اكتساب           تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،     
عن طريق إنشاء مكتبة    و ،املعرفة واخلربة يف جمموعة من إجراءات ومنهجيات حقوق اإلنسان        

إقامة شراكات مع منظمات أخرى     عن طريق   بلغات املنطقة، و  التوثيق  وتضم نظم املعلومات    
 يف زيـادة    ضافة إىل ذلك، يؤدي املركز دوراً     وإ. حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين واحلكومات    

  .)٣٨( يف وسائط اإلعالم وعرب أنشطة االتصال، بوجه عامالتوعية حبقوق اإلنسان
ة حلقوق اإلنـسان يف     ـفوضية األمم املتحدة السامي   ملوقدمت قطر مسامهات مالية       -١٢

  .)٤٠(٢٠٠٩ و)٣٩(٢٠٠٨عامي 

  قوق اإلنسانحيف جمال تنفيذ االلتزامات الدولية   - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
الواردة يف  حكام  األ أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء بعض          ،٢٠٠٩يف عام     -١٣

كما شكلت مسألة   . قانون اجلنسية اليت ترسخ التمييز ضد النساء والفتيات       يف  قانون األسرة و  
قلـق  مصدر  ال املهاجرين   التمييز ضد األطفال املولودين خارج نطاق الزوجية وأطفال العم        

استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء علـى      قطر  وأوصت اللجنة بأن تعتمد     . )٤١(خاص للجنة 
طفال، مع إيالء اهتمـام     مجيع األ ضد  أياً كانت أسبابه وعلى التمييز       والفعليالتمييز القانوين   

يـة وأطفـال    خاص للبنات ولألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املولودين خارج نطاق الزوج         
مينح اجلنسية    ال اجلنسية ألن قانون جمدداً   اللجنة عن قلقها     كما أعربت . )٤٢(العمال املهاجرين 

  . )٤٣(حبكم القانون ألطفال املرأة القطرية املتزوجة من رجل غري قطري
سـبيل  ، أكدت منظمة اليونيسيف أن قطر أحرزت تقدماً كبرياً يف           ٢٠٠٩ويف عام     -١٤

بيد أن مشاركة املرأة يف سوق      .  اجلنسني على خمتلف املستويات التعليمية     حتقيق املساواة بني  
بـني الرجـال    اهلـوة    مكثفة لـسد     بذل جهود يزال يقتضي    اليف احلياة السياسية    العمل و 
ـ    ٢٠٠٩نظمة العمل الدولية يف عام      ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة مل    و. )٤٤(والنساء  أن أيـضاً ب

 بقدرات املرأة ومدى أهليتها لبعض الوظائف يسهم يف التمييز يف            النمطية املتعلقة  االفتراضات
للتصدي  احلكومة على اختاذ املزيد من التدابري االستباقية         جلنة اخلرباء وحثت  . جمال التوظيف 

زيادة الوعي للقضاء   ب مثالًوذلك  اإلعالن عن الوظائف والتوظيف،     التمييزية يف   ممارسات  لل
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مدى أهلية املـرأة والرجـل      خبصوص  أصحاب العمل    يتبناها   اليتالنمطية  فتراضات  على اال 
  .)٤٥(لشغل وظائف معينة

عن قلقها إزاء التمييـز     العنصري  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز       ٢٠٠٢ويف عام     -١٥
، بني مـواطين  ٣/١٩٦٩، املعدل بالقانون رقم    ٣/١٩٦٣ من القانون رقم     ٣الوارد يف املادة    

نني اآلخرين فيما يتعلق مبدة اإلقامة اليت جيب قضاؤها يف قطـر قبـل              البلدان العربية واملواط  
والحظت اللجنة بقلق أيضاً التمييـز بـني املـواطنني          . )٤٦(التمكن من تقدمي طلب للتجنس    

املناصب العامة وغريها من مناصـب      على  صول  بالتجنس فيما خيص احل   بالوالدة واملواطنني   
  . )٤٧(لترشح لالنتخاباتالعمل، فضالً عن احلق يف االنتخاب وا

تـسمح،    ال أيضاً أن تشريعات قطـر    العنصري  والحظت جلنة القضاء على التمييز        -١٦
بعض؛ بيد أهنا علمت مـن   نات خمتلفة أن يرث بعضهم من       مبدئياً، ألشخاص ينتمون إىل ديا    

ة توضيحات الوفد اليت قدمها أثناء النظر يف تقرير قطر أنه ميكن للشخص املسلم كتابة وصي               
وأكدت اللجنة أنه ينبغي أال ينتج عن هذا الوضع إقصاء بعض الفئات من حـق           . سلمامللغري  
  .)٤٨( االتفاقيةبالنظر إىل مقتضيات ،اإلرث

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغـريه مـن      أرسل كل من     ،٢٠٠٦فرباير  /يف شباط   -١٧

املقرر اخلاص املعـين حبـاالت      وأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،        ضروب املعاملة   
حكم علـيهم   رجالً ١٨  ب بالغاً يتعلق اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

 بسبب ما يزعم عن ضلوعهم يف حماولة فاشلة لإلطاحة حبكومة           ٢٠٠١مايو  /باإلعدام يف أيار  
 قلق إزاء احلكم عليهم باإلعدام يف أعقاب حماكمة قـد         الوأُعرب عن   . ١٩٩٦األمري يف عام    

 احُتجـز   ،ويف أعقاب القبض عليهم   .  العادلة يبدو أهنا مل تستوف املعايري الدولية للمحاكمة      
دعى بعضهم  وا. أماكن سرية إىل حني بدء جلسات احملاكمة      األشخاص يف   الكثري من هؤالء    

، أفادت احلكومة   ٢٠٠٦أغسطس  /ويف آب . ى االعتراف إلكراههم عل  للتعذيب   واتعرضأهنم  
 بالسجن مدى احلياة وليس باإلعدام، وأن اإلدانات الصادرة عن          أحد الرجال حكم عليه    أن

احملاكم تستند إىل أدلة سليمة تفي جبميع املعايري القانونية وهي مستخلصة مـن اعترافـات               
 .)٤٩(ضاًبعضهم بعوعلى أنفسهم اليت شهدوا فيها على املتهمني 

 للتعذيب  ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب قطر بأن تعتمد تعريفاً        ٢٠٠٦ويف عام     - ١٨
 فعـال تكفل اعتبار مجيع أ، وأن  من االتفاقية١يف قانون العقوبات احمللي يتسق مع املادة  
ملسؤولني عن  على ا عقوبات مناسبة   تسلط  وأن  التعذيب جرائم مبوجب القانون اجلنائي      

أعمال تعذيب احلصول   ضحايا  ن تكفل جلميع األشخاص الذين يقعون       أ، و الفعتلك األ 
  .)٥٠(على تعويض عادل ومالئم
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عقوبـات  جتيز  والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن بعض أحكام القانون اجلنائي            - ١٩
 والحظـت .  اجللد والرجم كعقوبات جنائية تفرضها السلطات القضائية واإلداريـة         مثل

 قانون تنظيم السجون هبـدف   ت على تعديال إمكانية إدخال    تنظر يف  السلطاتباهتمام أن   
  .)٥١(إلغاء عقوبة اجللد

، حثت جلنة حقوق الطفل قطر على إجراء مراجعة نقدية لتشريعاهتا           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٠
بقصد منع وإهناء استخدام العقوبة البدنية لألطفال كأسلوب تأدييب واألخذ بتشريعات صرحية      

بة البدنية لألطفال يف مجيع السياقات، مبا يف ذلك يف سياقات األسرة            حتظر مجيع أشكال العقو   
  .)٥٢(واملدارس والنظام العقايب وسياقات تقدمي الرعاية البديلة

 حيمي النساء   حمددقانون  عدم وجود   ، الحظت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٦ويف عام     -٢١
 أيـة   فلم تـتم  ،  ٢٠٠٥ يف عام    حاالت عديدة الرغم من اإلبالغ عن      ب ،وأنه املرتيلمن العنف   

 اللجنة خطة العمل الوطنيـة      الحظتإذ   و .قبض أو مالحقة قضائية يف هذا الصدد      إلقاء  عملية  
أن تتخذ تدابري ملنع العنـف ضـد املـرأة          ب فإهنا أوصت قطر  ،  ٢٠٠٣عام  ل املرتيلملنع العنف   

 وأشارت قطر يف تعليقاهتـا      .)٥٣(عادلة يف جمال اإلثبات   معايري  إدراج   ، مبا يف ذلك   واملعاقبة عليه 
مـسألة  إىل أن السلطات الوطنية املختصة اختذت تدابري حلماية األسرة ورعاية الشباب ومعاجلة             

 ٢٠٠٢ لعـام    ٢٣صدور القرار األمريي رقم     : احلصر  ال العنف املرتيل، ومنها على سبيل املثال     
، بتماسـكها ألسـرة و  انهوض برفـاه    القاضي بإنشاء اجمللس األعلى لشؤون األسرة، هبدف ال       

 القاضي بتخويل بعض موظفي اجمللس األعلـى لـشؤون          ٢٠٠٦ لعام   ٣٨صدور القرار رقم    و
 بـاملرأة   املتعلقـة  الوطنيـة القوانني  يف   اجلرائم املنصوص عليها     عنمجع األدلة    صالحيةاألسرة  

  .)٥٤( وتوثيق تلك اجلرائمواألسرة والطفل
عن املتاحة  املعلومات ة قل عن قلقها إزاء، أعربت جلنة حقوق الطفل ٢٠٠٩ويف عام     -٢٢

بـأن  وأوصـت  . )٥٥(حجم ظاهرة العنف املرتيل، مبا يف ذلك إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم  
ـ         قطر  تعزيز    اتبرامج التثقيف العامة، مبا يف ذلك محالت التوعية وتقدمي املعلومات، وتوجيه

 الذين يعملون مع األطفـال علـى        حصول املهنيني  الوالدين وتقدمي املشورة إليهما، وضمان    
تدريب بشأن التزامهم باإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل املشتبه فيها اليت تؤثر على األطفال              
وباختاذ إجراءات مناسبة بشأهنا وتعزيز الدعم املقدم إىل ضحايا إساءة املعاملة واإلمهال مـن              

 البـدين والنفـسي وإعـادة    أجل ضمان إمكانية حصوهلم على خدمات مالئمة بغية التعايف      
  .)٥٦(اإلدماج يف اجملتمع

وأشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن قوات األمن العام القطرية قـد                -٢٣
عند   ال ومل ُيبلغ . ٢٠٠٣مارس  /اخلريية يف آذار  اهليئة القطرية لألعمال    ألقت القبض على رئيس     

ملدة شهرين تقريباً   حمتجاً  وظل  . حرمانه من حريته  يربر   احتجازه وال فيما بعد ذلك بأي سبب      
ومل تتح له فرصة املثول أمام هيئة قضائية، كما مل يسمح له بتعيني حمام للدفاع               . مكان سري يف  
. أن احتجازه يرتبط بأنشطته كرئيس ملؤسسة خرييـة       مثة من رأى على سبيل االفتراض       و. عنه
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يف  هطلـق سـراح   أ ص املعـين قـد    أن الـشخ  ، أعلنت احلكومـة     ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار 
  .)٥٨(٢٠٠٧ و٢٠٠٦ الفريق العامل حاالت مماثلة يف عامي الحظو. )٥٧(٢٠٠٥ مارس/آذار
 املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة      ، أرسل كل من     ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان   -٢٤

يف مرتل أسرهتا يف    هاً  ُحبست كر والفريق العامل املعين باالحتجاز بالغاً يتعلق بامرأة يدعى أهنا          
نـوفمرب  /من أجنيب يف تـشرين الثـاين  يف اخلارج وتفيد التقارير الواردة أهنا تزوجت    . الدوحة
، وبعد مرور تسعة أيام، قام أفراد من قوات األمن القطريـة بتخـديرها واختطافهـا                ٢٠٠٢

الدوحة ملـدة  لدى السلطات يف    أهنا ظلت حمتجزة سراً   إىل  وأشارت تقارير   . وأعادوها إىل قطر  
لدولـة يف الدوحـة     ن ا مديرية اخلاصة أل  املوفيما بعد أُفيد أهنا ُنقلت إىل مكاتب        . مخسة أشهر 

وسلمتها قوات األمن بعدئذ إىل أسرهتا اليت       . ٢٠٠٣نوفمرب  /حيث احتجزت حىت تشرين الثاين    
ـ    للضرب  حيث تعرضت، حسبما يدعى،     رغماً عنها يف مرتهلا     حجزهتا   ت من قبل أسرهتا ومُنع

، ٢٠٠٥سـبتمرب  /ويف أيلـول . حام أو مراجعة طبيب أو استقبال أي زائر كان        مب االتصالمن  
   .)٥٩(أساس هلا من الصحة على اإلطالق  الردت احلكومة على البالغ مبينة أن االدعاءات

 اللجنة الوطنيـة حلقـوق      ، أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أن      ٢٠٠٦ويف عام     -٢٥
 أعربت عن قلقهـا إزاء مـدى       أن اللجنة    بيد. رة أماكن االحتجاز  يف زيا بدأت  اإلنسان قد   

 ةسـريع ختضع لتحقيقات    الشكاوى   تكانإذا  عما  تساءلت  و ،كفاية وتواتر تلك الزيارات   
 ما إذا كانت ُتنشر تقارير    ع و ،احملتجزين مجيع   قابلةمبما إذا كان يسمح ألعضائها      عو ،دقيقةو

 . )٦٠( تتضمن نتائج زياراهتاعلنية

 هي بلد  أن قطر     املعنية باالجتار باألشخاص   علمت املقررة اخلاصة  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٢٦
 بتأشريات للعمل يف قطـاع الترفيـه أو بـصفة           ؤتى هبن اللوايت ي املتاجر هبن،   لنساء  لمقصد  

ويوَعْدن بالعمل كنـادالت أو مـضيفات يف        جمموعات سياحية،   أو ضمن   " فرقة فنية /فنان"
ويف بعض احلاالت، ُتجلب النساء بتأشريات عمل       . على ممارسة الدعارة  حانات ومطاعم، مث ُيجربن     

 أشـكال االسـتغالل      مث ُيجربن على ممارسة الدعارة وغريها مـن        املنازل يف   خادماتلعمل ك ل
أُجـربت علـى    لنساء   حاالتأيضاً ببعض   علماً  املقررة اخلاصة   أحيطت   ،يف قطر و. اجلنسي

  . )٦١(واستغالهلن جنسياًألغراض االجتار هبن جل من أالزواج أو غُرِّر هبن كي يتزوجن 
اخلطوات اليت اختذهتا قطر يف جمـال       ، الحظت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧

مكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء املكتب الوطين ملكافحة االجتار بالبشر يف 
 قطر، يف مجلة     بأن تقوم  وأوصت. )٦٢(ية لإليواء والرعاية اإلنسان   يةقطرالدار  ال، و ٢٠٠٥عام  
حتديد هوية األطفال ضحايا االجتار هبـم،       العمل سريعاً على     إجراءاهتا املتعلقة ب   ، بتعزيز أمور

املنـشأ  برامج تعاون مع البلـدان      ضع  وووالسعي إىل عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف        
  .)٦٣(تطافهمبغية منع بيع األطفال واالجتار هبم واخالعبور وبلدان 

أوصت جلنة حقوق الطفل قطر بأن تعزز التدابري التشريعية املناسبة الراميـة إىل             كما    -٢٨
تدابري مالئمـة لـضمان     لقضايا االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي، وأن تتخذ         التصدي
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ألطفال ضـحايا   حصول ا املقاضاة الفورية ملرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال، وأن تضمن          
إمكانية االستفادة من آليـات جمانيـة لتقـدمي         على  ستغالل اجلنسي أو االعتداء اجلنسي      اال

إمكانيـة  ، وأن تنظر يف     )٦٤(األطفال وأال جيري جترميهم أو معاقبتهم     مشاعر  الشكاوى تراعي   
  .)٦٥(وضع استراتيجية إعالم وطنية ملكافحة مجيع أنواع االستغالل اجلنسي لألطفال

 واملقررة اخلاصة املعنيـة باالجتـار       )٦٦(٢٠٠٦ الطفل يف عام     ورحبت جلنة حقوق    -٢٩
تـشغيل  جلب و حظر  بسن قانون    )٦٧(٢٠٠٧ النساء واألطفال يف عام      سيما الباألشخاص،  

 ،)٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣ املؤرخ   ٢٢القانون رقم   ( اهلجن    يف سباق   األطفال وتدريب وإشراك 
 األطفال الذين تقل أعمارهم عـن       وتدريب وإشراك تشغيل  وجلب  حيظر  الذي  قانون  الوهو  
، أشارت جلنة اخلرباء التابعـة ملنظمـة        ٢٠٠٧ويف عام   .  عاماً للعمل يف سباقات اهلجن     ١٨

العمل الدولية إىل أن قطر اعتمدت عدداً من التدابري الرامية إىل مساعدة األطفال الذين كانوا               
نتيجـة حلالتـهم    هلم  الطيب  العالج  وتقدمي  يعملون يف السابق كمسابقني يف سباقات اهلجن،        

بيد أن املقررة   . )٦٨(الصحية السيئة أو لإلصابات اليت حلقت هبم وذلك قبل إعادهتم إىل بلدهم           
اخلاصة ال تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد أنه رغم إعادة عدد كبري من األطفال إىل                 

 ،٢٠٠٦ويف عام   . )٦٩(بةأوطاهنم، فقد احُتجز بعضهم للعمل يف املزارع يف ظل ظروف صع          
أوصت جلنة حقوق الطفل قطر بأن تواصل وتعزز اجلهود الرامية إىل توفري ما يكفـي مـن                 

وقعوا مساعدات التأهيل وخدمات إعادة اإلدماج االجتماعي جلميع الضحايا األطفال الذين           
 وأن تواصل إعـادة هـؤالء       ،)٧٠( للهجن أو سيقعون ضحايا جراء استخدامهم يف سباقات      

طفال إىل أوطاهنم واختاذ كل التدابري الضرورية إلعادهتم إىل أسرهم عندما يكون ذلك يف              األ
سـباقات  أماكن  مفاجئة يف   دورية  تضطلع بعمليات تفتيش    ، وأن   )٧١(مصلحة الطفل الفضلى  

يف األطفال وتـشغيلهم    ب، وأن تضمن مقاضاة مجيع األشخاص املسؤولني عن االجتار          اهلجن
اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          هلجن، على   سباقات ا 
 . )٧٢(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال بيع املتعلق ب

تقديرها للجهود اليت تبـذهلا قطـر       عن   جلنة حقوق الطفل     أعربت،  ٢٠٠٩ ويف عام   -٣٠
عـن  املتاحة  املعلومات  لقلة  أسفها  أعربت عن   ا  حلظر عمل األطفال يف القطاع الرمسي، ولكنه      

 على سـبيل  يف مؤسسات األعمال األسرية الصغريةكما عمل األطفال يف القطاع غري الرمسي،      
 اختاذ تدابري فعالة حلظر االستغالل االقتصادي لألطفـال،          قطر وأوصت بأن تواصل  . )٧٣(املثال

 ،صة هتدف إىل مكافحة عمل األطفال     وخباصة يف القطاع غري الرمسي، وذلك بوضع برامج خا        
  .)٧٤(النظاميتفتيش العمل بغية رصد مدى عمل األطفال، مبا يف ذلك العمل غري نشاط وتعزيز 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
إزاء التهديدات اليت يتعرض    مناهضة التعذيب عن قلقها      جلنة   ، أعربت ٢٠٠٦يف عام     -٣١

نظـراً ألن   و.  األجانـب  الرعاياغالبيتهم من   علماً بأن   لعملي،  هلا استقالل القضاة، يف الواقع ا     
 هي من مينح تراخيص اإلقامة للقضاة األجانب، فإنه قد ينـشأ عـن ذلـك                املدنيةالسلطات  
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إحساس بالشك يف ضمان استمرارهم يف وظائفهم وارهتان غري مناسب بالـسلطة التقديريـة              
فضالً عن ذلك كلـه،     و. لواقع على القضاة  املخولة لتلك السلطات مما يزيد من شدة الضغط ا        

  ولكن هناك أشكاالً من احلماية     ،يتمتع مجيع األشخاص باملساواة أمام القانون مبقتضى الدستور       
تدابري فعالة لضمان استقالل القـضاة      وأوصت اللجنة قطر بأن تعتمد      . ُتمنح إال للمواطنني   ال

االضطالع بـنفس  وة شغل منصب القاضي     للقضاة من النساء إمكاني   تكفل  وأن   ،ضماناً كامالً 
وأشارت قطر يف تعليقاهتا فيما يتعلق بوجود نساء يف         . )٧٥( من الرجال  الواليات املنوطة بالقضاة  
  .)٧٦(النيابة العامةب يف هيئة صيشغلن أعلى املنامثة عدداً منهن السلك القضائي إىل أن 

دورات تدريبيـة وبـرامج     أن تكفل تنظيم    وأوصت جلنة حقوق الطفل قطر أيضاً ب        -٣٢
 القوانني وللموظفني املدنيني والعسكريني والعاملني يف ميدان الطب         للموظفني املكلفني بإنفاذ  

 وغريهم من األشخاص الذين قد يضطلعون بدور مـا يف حراسـة أو              املوظفني العموميني و
ـ  استنطاق أو معاملة أي شخص حرم من حريته حىت يتاح هلم الوقوف على               سدية اآلثار اجل

احلظر التام للتعذيب واختاذ تدابري لضمان إجراء حتقيقات فورية وفعليـة يف  مراعاة  للتعذيب و 
أيضاً على أن تضع    قطر   وشجعت اللجنة . األفعالأي فعل من هذه     الشكاوى املقدمة بشأن    

ب تكفل تنظيم برامج تدريبية لفائدة العاملني يف ميدان الط        أن  يف اعتبارها املسائل اجلنسانية و    
   .)٧٧(املكلفني بإعادة التأهيل

عن قلقها السابق من أن احلـد       جمدداً  جلنة حقوق الطفل    أعربت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٣
. للغايـة  اً منخفـض  يظلزال حمدداً بسبع سنوات،     لسن املسؤولية اجلنائية، الذي ال ي     األدىن  

قـد  اجلنائيـة   حق الطفل يف االستماع إليه يف الـدعاوى         من أن   قلق أيضاً   ويساور اللجنة   
 ١٨ و١٦انية معاملة األطفال بني سـن  إلمككذلك  يساورها القلق   و. دائماًيكون حمترماً    ال

على ضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً كامالً،         وحثت قطر    .)٧٨(الكبارمعاملة  عاماً  
ـ       ١٢وأوصتها بوجه خاص برفع سن املسؤولية اجلنائية إىل          د  عاماً على أقل تقـدير، وتزوي

األطفال، الضحايا واملتهمني على السواء، مبساعدة قانونية مالئمة طوال اإلجراءات القانونية           
تجزين عن البالغني سواء أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة أو بعد          احملاألطفال  فصل  وضمان  

ـ  واختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك تعزيز          ،صدور احلكم عليهم   املتعلقـة  سياسة  ال
ألحداث اجلاحنني، بغية ضمان عدم احتجاز األطفال إال كمـالذ أخـري            ليلة  البدعقوبات  الب

 عامـاً   ١٨ و ١٦ألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      استفادة ا وألقصر وقت ممكن، وضمان     
نفس احلماية اليت تتاح لألطفال اآلخرين، وتعزيز برامج التدريب بشأن املعايري الدوليـة             من  

  . )٧٩(مجيع املهنيني العاملني مع نظام قضاء األحداثة لفائدذات الصلة 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
ألن الزواج بني ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها      ٢٠٠٢يف عام     -٣٤

مـع  جنة علماً   حتيط الل و .)٨٠(أجانب مرهون مبوافقة مسبقة من وزارة الداخلية      ومواطين قطر   
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مع باستثناء  املواطنني  املواطنني مع غري    زواج  حرية  تكفل   ايبدو أهن  القطر   االهتمام أيضاً بأن  
  .)٨١(عضاء يف جملس التعاون اخلليجياألدول المن غري املواطنني 

تصحح التباين يف احلد األدىن     ، أوصت جلنة حقوق الطفل قطر بأن        ٢٠٠٩ويف عام     -٣٥
 ١٨رفع احلـد األدىن لـسن زواج البنـات إىل           وذلك ب ات  لسن الزواج بني الصبيان والبن    

تعزيز جهودها الرامية إىل زيادة الوعي لدى األطفال من البنات   وشجعت قطر على    . )٨٢(عاماً
الـزواج املبكـر وعلـى      وجمتمعاهتن احمللية بشأن اآلثار السلبية الكثرية املترتبة على         آبائهن  و

  .)٨٣(املمارسات التقليدية األخرى الضارة بصحة األطفال ورفاههم ومنوهم

 الـسلمي، واحلـق يف      والتجمعمعيات  اجلالتعبري وتكوين   حرية   و ،الدين أو املعتقد  حرية    -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

لألقليات حيق  أنه  ت مع االرتياح    قد الحظ   جلنة القضاء على التمييز العنصري     إذا كانت   -٣٦
 احلصول على املزيـد مـن املعلومـات         ٢٠٠٢كانت تود يف عام     فقد  ممارسة طقوسها الدينية،    

  .)٨٤(هذا احلق، على أساس احترام النظام العام واملبادئ اإلسالميةاملفروضة على دود احلخبصوص 
تمـع املـدين     دور منظمـات اجمل    أنحقوق الطفل   الحظت جلنة   ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٧

، مبواصـلة تعزيـز     وأوصت قطر بأن تقوم، يف مجلة أمور      . حيتاجان إىل تعزيز   هاوالتعاون مع 
 مع املؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين وإشراكها على حنو منهجي، يف مجيع املراحل،             اتعاوهن

  .)٨٥(تفاقية وكذلك يف صياغة السياساتيف تنفيذ اال
 إىل أن مشاركة املرأة القطرية يف احليـاة  ٢٠٠٩ام وأشارت منظمة اليونيسيف يف ع   -٣٨

ويعكس هذا االجتاه مشاركة املرأة يف      . العامة قد زادت يف جماالت كثرية يف العقدين املاضيني        
 يف املائة يف    ٣٠,٢ يف املائة إىل     ١٤,٣القوة العاملة الوطنية، فقد ارتفع معدل مشاركتها من         

شعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة     تابع ل  مصدر   وأفاد. )٨٦(٢٠٠٤ و ١٩٨٦الفترة ما بني عامي     
  .)٨٧( أي مقعد يف الربملان الوطين٢٠٠٩تشغل يف عام مل تكن  أن املرأة ٢٠٠٩يف عام 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
 النساء  سيما ال،  املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص    ، أشارت   ٢٠٠٧يف عام     -٣٩

 القـانوين يف اإلضـراب ويف       قهمالعمال يف قطر حمميون بفضل متتعهم حب       ال إىل أن  واألطف
 بيد أهنا الحظت بأسف أيضاً املعلومات الـيت تفيـد أن          . تشكيل النقابات ورابطات العمال   

تشترط وجود اليت النافذ القانون أحكام إعمال هذا احلق يف القطاع اخلاص أمر صعب بسبب 
  .)٨٨(رابطةيف النقابة أو ال قطري عضو  مواطن١٠٠ما ال يقل عن 

،  املعنية باالجتار باألشـخاص    وفيما يتعلق خبادمات املنازل، الحظت املقررة اخلاصة        -٤٠
خدم املنازل خيضع بصفة أساسـية      تشغيل   أي نزاع ينشأ عن      ، أن  النساء واألطفال  سيما ال

كانت حمجمـة   ت أن السلطات    الحظبيد أهنا   . )٨٩(للقانون املدين وفقاً للقوانني ذات الصلة،     
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عن التدخل يف العالقة التعاقدية بني خدم املنازل وأصحاب عملهم ألن هذه العالقة تعترب شأناً 
.  اخلاصة هتا اعتداء على حق األسرة يف حرمة حيا        على أنه   وينظر إىل أي تدخل    ،أسرياً خاصاً 

  .)٩٠(ل حبقوقهم وحرياهتممتتع العماعلى هذا النحو تعٍد على ويشكل االفتقار إىل احلماية 
مـا ذكرتـه     نظمة العمل الدوليـة   التابعة مل رباء  اخلجلنة  ، الحظت   ٢٠٠٩ويف عام     -٤١

 حيمي املرأة من التحرش اجلنسي يف       ٢٠٠٤أن قانون العقوبات الصادر يف عام       من  احلكومة  
يف قانون  أحكام مماثلة   إلضافة   ، احلكومة ه ال حاجة بالتايل، يف نظر     ، وأن  بدرجة كافية  العمل
 إدراج حكـم يف      إمكانية وطلبت جلنة منظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تنظر يف         . العمل

  .)٩١(وينص على حظره بشكل صريحالتحرش اجلنسي يعّرف قانون العمل 

   الئقيستوى معيشالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
اليت بذلتها قطر حلماية صـحة      ، رحبت جلنة حقوق الطفل باجلهود       ٢٠٠٩يف عام     -٤٢

القلق إزاء االجتاهـات    شعرت ب  ابيد أهن . املراهقني والتشجيع على اتباع أساليب حياة صحية      
عـدل  وأحاطت اللجنة علماً مب   . العقليةالناشئة املتمثلة يف البدانة واملشاكل الصحية النفسية و       

 قطر، ورحبـت جبهودهـا       يف املنخفض للغاية اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   اإلصابة ب 
بيد أهنا الحظـت بقلـق أن       . هبذا املرض يف أوساط املراهقني    الرامية إىل زيادة الوعي العام      

  .)٩٢(باالتصال اجلنسييعرفون إال القليل عن األمراض األخرى املنقولة  الاملراهقني 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  

باتت قاب قوسني أو أدىن من      ، أشارت منظمة اليونيسيف إىل أن قطر        ٢٠٠٩يف عام     -٤٣
 ٩٧,٦حيث بلغ معدل القيد يف املرحلة االبتدائيـة         االبتدائي للجميع   هدف توفري التعليم    حتقيق  

وقد سلطت الضوء على اإلحصاءات الـيت تـشري إىل ارتفـاع            . )٩٣(٢٠٠٦يف املائة يف عام     
ت التعليم، والحظت أنه مل تعد توجد أي فجوة بني اجلنسني            خمتلف مستويا  يفمعدالت القيد   
إدراج ألمور منها   تقديرها  أما جلنة حقوق الطفل، فقد أعربت بدورها عن         . )٩٤(يف جمال التعليم  

أعربـت يف    اإلعـدادي والثـانوي، لكنـها   نييف املستويحقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية  
  .)٩٥(للبنني فقطلقادة مفتوحة لقطر  أكادميية ألنعن قلقها  ٢٠٠٩ عام

   اللجوءملتمسواملهاجرون والالجئون و  -٩  
 النساء  سيما ال، أشارت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،        ٢٠٠٧يف عام     -٤٤

أن  و ،الكفالء هم من يوفر للعمال األجانب ترخيـصي اإلقامـة والعمـل           واألطفال إىل أن    
 أفيـد أن  قد  و.  الترخيصني وفقاً للقوانني ذات الصلة     هذين  إهناء رمن يقر أيضاً  الكفالء هم   

فرادى الكفالء وغياب الرصد املنـهجي ملـدى احتـرام          سلوك   املتوقفة على    ظروف العمل 
ـ    . )٩٦(إىل نشوء ظروف شبيهة باالسترقاق    القانون هو مما يؤدي       توإضافة إىل ذلك، الحظ

زيد مـن إمكانيـة تعـرض العمـال          أن هناك أوجه خلل يف نظام الكفالة ت        ة اخلاص ةاملقرر
، ُتنَشأ شـركات    "العمل املتقطع "أو نظام   " التأشرية احلرة "ا يسمى نظام    مل اًفقوف. لالستغالل



A/HRC/WG.6/7/QAT/2 

GE.09-17305 14 

وحيصل هؤالء الكفالء املفترضـون     .  هو استخدام أجانب واستغالل عملهم     يغرضها الرئيس 
البالد، يطلـب   وفور وصول هؤالء العمال إىل       ،على تراخيص العمل وعلى تأشريات للعمال     

ويف . الكفالء من العمال دفع عموالت لتسهيل دخوهلم مث يتركوهنم ليجدوا عمالً بأنفـسهم   
عالقة العمل اليت تربط    وبالتايل فإن   . هذه احلاالت، تكون عالقة التوظيف عالقة ومهية متاماً       

. ألهنم غري مـصرح عنـهم     ليست حممية بالقانون    أصحاب عملهم احلقيقيني    بالعمال  هؤالء  
وعالوة على ذلك، يتعرض هؤالء العمال للتوقيف والترحيل إذا ُضبطوا وهم يعملون لـدى              

  .)٩٧(كفيل غري ذلك الذي تربطهم به عالقة قانونية
 النـساء   سيما ال املعنية باالجتار باألشخاص،     املقررة اخلاصة أحيطت  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٤٥

ة ومهينة باإلضافة إىل اإليذاء اجلسدي واللفظـي        أن املهاجرين يلقون معاملة ُمذِّل    بعلماً   واألطفال
تـصف  و. لسبب إال ألهنم مهاجرون   ال من قبل السلطات يف خمافر الشرطة ويف مراكز االحتجاز        

التقارير كذلك كيف تتعرض النساء ملزيد من العنف بسبب وضعهن كنساء ووضعهن كعامالت             
وأغلبهم من النساء    -  هم خدم املنازل    األكثر عرضة لإلساءة واالستغالل    والفئات. )٩٨(مهاجرات
أغلبهم من الرجال، ومنهم قُصَّر، ممن يعملون يف قطاع البنـاء ويف        و - وعمال آخرون    ؛والفتيات

 أنوأشارت املقررة اخلاصة أيضاً إىل      . )٩٩(الزراعة؛ واألطفال الذين يعملون يف قطاع سباق اهلُجن       
 علـى  ،م من أجل محايتـه ،بالتايل االعتمادعليهم  وقوانني العملمحاية  من ستثنونُم املنازل  خدم

  .)١٠٠( فقط عليها مع أصحاب العملونبنود العقود اخلاصة اليت يوقع
َتَجـزون  حمعداداً كبرية من العمال األجانب       ألن أ  هاقلقعن   املقررة اخلاصة    وأعربت  -٤٦

 ومنازعات العمل مـع     الفصل يف املنازعات املدنية   يف انتظار   لفترات مطّولة يف مراكز الترحيل      
مبا وردها من معلومات مفادها أن ، رحبت املقررة اخلاصة وبالنظر إىل هذه املعلومات. كُفالئهم

وزارة الداخلية، وبناء على توصية من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أنشأت جلنة باالشتراك مع 
ل على خفض أعداد األشـخاص      إدارة حقوق اإلنسان التابعة للوزارة، أُسنِدت إليها والية العم        

احملَتجزين يف مراكز الترحيل إىل أدىن حد ممكن من خالل النظر يف احلالة اخلاصة بكل منهم ومن 
شخص نقل أي وشجعت املقررة اخلاصة احلكومة على . مث اإلفراج عنهم أو إعادهتم إىل أوطاهنم

  .)١٠١(دة الضروريني الدعم واملساعلتلقيمن ضحايا االتِّجار إىل املأوى تبّين أنه 
املهاجرين  حالة أطفال العمال  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء         ٢٠٠٦ويف عام     -٤٧

ملعاجلة حالة الفئـات الـضعيفة مـن        تدابري خاصة   قطر  وأوصت بأن تتخذ    . )١٠٢(ووضعهم اهلش 
  .)١٠٣( االستغاللملختلف أشكالاألطفال، كأطفال العمال املهاجرين املعرضني بشكل خاص 

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة مـن تقريـر             ٢٠٠٩ويف عام     -٤٨
احلكومة أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قد تلقت عدة شكاوى من عـاملني يف املنـازل                

دون يقضون عدداً مبالغاً فيه من الساعات يف العمـل           يدعون فيها أهنم     ،أغلبهم من النساء  و
. )١٠٤(إنسانية وقاسـية    ويعاملون معاملة سيئة وال    ،ومينعون من مغادرة املرتل    ،راحة أسبوعية 

حتظى باهتمام متزايـد وبـأن انتـهاكات    باتت  حالة العمال املهاجرين بأنورحبت اللجنة   
  .)١٠٥(عترف هبايوثق وتحقوقهم 
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    والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات  -ثالثاً   
ت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بالتدابري العاجلـة          ، رحب ٢٠٠٧يف عام     -٤٩

والفعالة املتخذة حلظر ممارسة االجتار باألطفال إىل قطر الستخدامهم يف سباق اهلجن وللقضاء 
التطورات اليت حتدث يف قطر فيما يتعلق باسـتخدام         أن   اللجنة   واعتربت. على هذه املمارسة  

، ٢٠٠٦ ويف عام    )١٠٦(أفضل املمارسات من  حالة  ن متثل   ُج اهلُ تحل حمل مسابقي  ل" روبوتات"
  .)١٠٧(قدمت جلنة مناهضة التعذيب مالحظات مماثلة

، أكدت منظمة اليونيسيف أن قطر حققت تقدماً ملحوظـاً يف           ٢٠٠٩ويف عام     - ٥٠
، على ٢٠١٥جمال التنمية البشرية وهي على طريق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية قبل عام  

ضعف يف حتقيق غايات معينة يف األهداف اإلمنائية لأللفية مثل          البعض أوجه   بقاء  لرغم من   ا
محايـة الـنظم اإليكولوجيـة وإدارة       (دور املرأة يف احلياة العامة واإلدارة املستدامة للبيئة         

  .)١٠٨()األراضي على السواء

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  - رابعاً  

  تعهدات الدولة  - لفأ  
يف الـذي قطعتـه علـى نفـسها      من األمور اليت ذكرهتا قطر يف تعهدها الطـوعي    -٥١
شحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان، أهنا حترص على تنفيذ توصـيات           دعماً لتر  ٢٠٠٧ عام

وهتيئة مناخ مناسب لتنفيذ أحكام اتفاقية حقـوق الطفـل والربوتوكـولني            املعاهدات  آليات  
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز          ،ا، واتفاقية مناهضة التعذيب   املتصلني هب 
إىل املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشـخاص     اليت قامت هبا    زيارة  الوالحظت أيضاً   . العنصري
 أن تلك الزيارة هي مقدمة إجيابية حلوار بناء مع احلكومة يف سبيل املـسامهة           اليت أفادت   البلد، و 

   .)١٠٩( على املستوى الدويل من أجل القضاء على ظاهرة االجتار بالبشر املتخذةالتدابرييف تعزيز 

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
، يف غـضون سـنة     ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل قطر أن تقدم        ٢٠٠٦يف عام     -٥٢

الـيت  انون اجلنائي   الق فيما يتعلق بأحكام     واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة     
 وانعدام التدريب يف جمال حظـر التعـذيب، وظـروف           ؛ عقوبات مثل الرجم واجللد    جتيز

تفتـيش  العمليـات    اخلادمات يف املنازل، و    سيما ال ومعاملة العمال املهاجرين، و    ؛االحتجاز
  .هذا الطلبرد أي رد على يومل . )١١٠(ذلةاملعدوانية والسدي اجل
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  واملساعدة التقنيةبناء القدرات   - خامساً 
، شجعت جلنة حقوق الطفل قطر على التماس املساعدة         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦يف عامي     -٥٣

التقنية من منظمة العمل الدولية ومنظمـة اليونيـسيف بـشأن االسـتغالل االقتـصادي               
 ؛)١١٢(ن األطفـال  ُج اليونيسيف، بشأن مسابقي اهلُ    ؛ ومن منظمات أخرى منها    )١١١(لألطفال

 الذي يشمل مكتب    ،ملتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث      فريق األمم ا  ومن  
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة اليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة السامية         

  .)١١٣( فيما يتعلق بقضاء األحداث،حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية
Notes 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table 
may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as 
at 31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the 
United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations 
Secretariat, http://treaties.un.org/ 
2  The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination 

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

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

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

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

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

and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
3  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. 
4  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness. 



A/HRC/WG.6/7/QAT/2 

17 GE.09-17305 

5  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration 
of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third 
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
6  International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or 
Compulsory Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, 
Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right 
to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal 
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 
111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention 
No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour. 
7  Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/QAT/CO/1), 
para. 9. 
8  CAT/C/QAT/CO/1, para. 25. 
9  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child 
(CRC/C/QAT/CO/2), para. 59 and concluding observations of the Committee on the 
Rights of the Child (CRC/C/OPAC/QAT/CO/1), para. 19 (c). 
10  CRC/C/QAT/CO/2, para. 74. 
11  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child 
(CRC/C/OPSC/QAT/CO/1), para. 38. 
12  CRC/C/OPAC/QAT/CO/1, para. 10. 
13  CRC/C/QAT/CO/2, para. 9. 
14  Ibid., para. 10. 
15  CAT/C/QAT/CO/1, para. 4. 
16  CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, para. 4. 
17  E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1378. 
18  CAT/C/QAT/CO/1, para. 13. 
19  CRC/C/QAT/CO/2, para. 59. 
20  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Observation concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009QAT111, p. 1. 
21  For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex I.   



A/HRC/WG.6/7/QAT/2 

GE.09-17305 18 

22  Report of the Secretary-General Process currently utilized by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of 
Human Rights to accredit national institutions compliant with the Paris Principles to the 
thirteenth session of the Human Rights Council. 
23  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Observation concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009QAT111, p. 2. 
24  CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, para. 8. 
25  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr. 1, para. 45. 
26  UNICEF submission to the UPR on Qatar, p. 3. 
27  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr. 1, para. 45. 
28  See General Assembly resolution 59/113B, and Human Rights Council resolution 
6/24. See also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January 
2006 and 10 December 2007, available at 
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-
initiatives2005-2009.htm . 
29  Letter from the Permanent Mission of Qatar (presenting information of the Qatar 
Ministry of Education and Higher Education), dated on 9 March 2009, and letters from 
the High Commissioner for Human Rights dated on 9 January 2006 and 10 December 
2007, see  http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-
initiatives2005-2009.htm . 
30  The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT  Committee against Torture  
CRC  Committee on the Rights of the Child 

31  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr.1. 
32  Ibid., para. 2. 
33  The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate-holder. 
34  See (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women 
and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the 
relationship between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation sent 
in July 2005; (b) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s 
organs sent in July 2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, 
especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced 
marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d) report of the Special Rapporteur on 
the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws 
and administrative measures on migrants sent in 2006; (e) report of the Special 
Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (f) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on 
human rights policies and management practices; (g) report of the Special Rapporteur on 
the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 



A/HRC/WG.6/7/QAT/2 

19 GE.09-17305 

2007; (h) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and 
child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation 
programmes for child victims of sexual exploitation sent in July 2007; (i) report of the 
Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire on the right to 
education in emergency situations sent in 2007; (j) report on the Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children  (A/HRC/10/16 and Corr.1), 
questionnaire on trafficking in persons, especially women and children; (k) report of the 
independent expert on the question of human rights and extreme poverty to the eleventh 
session of the Council sent in June 2009 (A/HRC/11/9), questionnaire on Cash Transfer 
Programmes, sent in October 2008; (l) report of the Special Rapporteur on the right to 
education sent in June 2009 (A/HRC/11/8), questionnaire on the right to education for 
persons in detention; (m) report of the Special Rapporteur on violence against women, 
(June 2009) (A/HRC/11/6), questionnaire on violence against women and political 
economy; (n) report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, 
including its causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on national 
legislation and initiatives addressing the issue of bonded labour; (o) report of the Special 
Rapporteur on the right to food to the twelfth session of the Council (A/HRC/12/31), 
questionnaire on world food and nutrition security; (p) report of the Special Rapporteur 
on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/12/23), 
questionnaire on measures to prevent and combat online child pornography. 
35  The questionnaire on the sale of children’s organs; the questionnaire on trafficking in 
persons, especially women and children; the questionnaire on Cash Transfer 
Programmes; and the questionnaire on measures to prevent and combat online child 
pornography. 
36  General Assembly resolution 60/153. 
37  OHCHR Media release: 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UNHumanRightsCentreOpensInGulfState
ofQatar.aspx 
38  Ibid.  
39  OHCHR  2008 Report on Activities and Results, p. 202. 
40  OHCHR  2009 Report on Activities and Results. 
41  CRC/C/QAT/CO/2, para. 25. 
42  Ibid., para. 26. 
43  CRC/C/QAT/CO/2, para. 33. 
44  UNICEF submission to the UPR on Qatar, p. 2. 
45  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Observation concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009QAT111, p. 4. 
46  Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/60/CO/11), para. 11. 
47  CERD/C/60/CO/11, para. 12. 
48  Ibid., para. 15. 
49  A/HRC/4/33/Add. 1, para. 217. See also A/HRC/4/20/Add. 1, pp. 275-279. 
50  CAT/C/QAT/CO/1, paras. 10 and 18. 
51  Ibid., para. 12. 



A/HRC/WG.6/7/QAT/2 

GE.09-17305 20 

52  CRC/C/QAT/CO/2, para. 40. 
53  CAT/C/QAT/CO/1, para. 22. 
54  Comments by the State of Qatar on the conclusions and recommendations of the 
Committee against Torture (CAT/C/QAT/CO/1/Add. 1), para. 4. 
55  CRC/C/QAT/CO/2, para. 48. 
56  Ibid., para. 49. 
57  E/CN.4/2006/7/Add. 1, pp. 21-22, opinion No. 3/2005, adopted on 24 May 2005. 
58  A/HRC/7/4/Add. 1, pp. 3, 9 and 66.  
59  E/CN.4/2006/61/Add.1, paras. 153-155. 
60  CAT/C/QAT/CO/1, para. 17. 
61  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr. 1, para. 76. 
62  CRC/C/QAT/CO/2, para. 66. 
63  Ibid, para. 67. 
64  Ibid, para. 65. 
65  CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, para. 16. 
66  Ibid., para. 35. 
67  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr. 1, para. 42. 
68  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Observation concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention (No. 
182), 2007, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062007QAT182, p. 2. 
69  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr. 1, para. 42. 
70  CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, para. 32. 
71  Ibid., para. 32. 
72  Ibid., para. 36. 
73  CRC/C/QAT/CO/2, para. 62. 
74  Ibid., para. 63. 
75  CAT/C/QAT/CO/1, para. 11. 
76  CAT/C/QAT/CO/1/Add.1, para. 15. 
77  CAT/C/QAT/CO/1, para. 15. 
78  CRC/C/QAT/CO/2, para. 70. 
79  Ibid., para. 71. 
80  CERD/C/60/CO/11, para. 13. 
81  Ibid., para. 14. 
82  CRC/C/QAT/CO/2, para. 24. 
83  Ibid., para. 55. 
84  CERD/C/60/CO/11, para. 20. 
85  CRC/C/QAT/CO/2, paras. 21 and 22. 

 



A/HRC/WG.6/7/QAT/2 

21 GE.09-17305 

86  UNICEF submission to the UPR on Qatar, p. 2. 
87  United Nations Statistics Division coordinated data and analyses, available at 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx (accessed on August 20, 2009). 
88  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr. 1, paras. 40 and 41. 
89  Ibid., para. 72. 
90  Ibid., para. 73. 
91  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Direct Request concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention (No. 111) 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009QAT111, p. 1. 
92  CRC/C/QAT/CO/2, para. 52. 
93  UNICEF submission to the UPR on Qatar, p. 2. 
94  Ibid. 
95  CRC/C/QAT/CO/2, para. 56. 
96  A/HRC/4/23/Add. 2 and Corr. 1, para. 60. 
97  Ibid. para. 63. 
98  Ibid. para. 68. 
99  Ibid. para. 69. 
100  Ibid. para. 71. 
101  Ibid. para. 46. 
102  CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, para. 37. 
103  Ibid., para. 38. 
104  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Observation concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009QAT111, p.. 1. See 
also A/HRC/4/34/Add. 1, paras. 540-549. 
105  Ibid., pp. 2 and 3. 
106  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Observation concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention (No. 182), 
2007, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062007QAT182, p. 2. 
107  CAT/C/QAT/CO/1, para. 6. 
108  UNICEF submission to the UPR on Qatar, p. 2. 
109  Pledges and commitments undertaken by Qatar before the Human Rights Council, as 
contained in the letter dated on 19 April 2007 sent by the Permanent Mission of Qatar to 
the United Nations addressed to the President of the General Assembly, available at 
http://www.un.org/ga/61/elect/hrc/. 
110  CAT/C/QAT/CO/1, para. 27. 
111  CRC/C/QAT/CO/2, para. 63. 
112  CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, para. 32. 
113  CRC/C/QAT/CO/2, para. 71. 

        


