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المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي
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شتتتتت

لقطر*

نظرت اللجنة في التقرير األولي لقطر( ،)1في جلستتتا  3837و ،)2(3838المعقودتان يومي 28

ف راير و 1آذار م رس  .2022واعتمدت هذه المالحظ ت الخت مية في جلست ت ت ت تتت  ،3866المعقودة

في  21آذار م رس .2022

ألف -مقدمة
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ترحتتا اللجنتتة يتقتتد ت رطر تقريره ت األولي وات لمعلوم ت ت الواردة ليتتة .وتعرد اللجنتتة عن تقتتديره ت

لفرصت تتة ءجراا حوار ين ا مد وفد الدولة الطرر الرليد المست تتتول دات تتال التدايار التي اتخذت الدولة الطرر
من أجت تنفاتذ أحمت ل الع تد .وتعرد اللجنتة عن امتنت ن ت للتدولتة الطرر لمت رتدمتتة من ردود ممتواتة

ر ئمة المس ئ ( ،)4وهي ردود استكملت د لردود الافوية التي ردم الوفد.

()3

على

باء -الجوانب اإليجابية
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ترحا اللجنة د عتم د الدولة الطرر التدايار التاريعية الت لية:
(أ)

المرستول دق نول ررت ( )19لستنة  2020يتعدي دعض أحم ل الق نول ررت ( )21لستنة 2015

(د)

مرست تتول دق نول ررت ( )18لست تتنة  2020يتعدي دعض أحم ل ر نول العم الص ت ت در د لق نول

(ج)

الق نول ررت ( )17لسنة  2020داال تحديد الحد األدنى لألجور،

يتنظيت دخول وخروج الوافدين وإر مت ت؛

ررت ( )14لسنة  )2004يتاديد العقواة على مخ لف ت نظ ل حم ة األجور؛

القرار الوزاري ررت  95لست ت ت تتنة  2019الذي ست ت ت تتمع لفم ت عدة من العم ل ،دمن فا ت
(د)
المستخدمول في المن زل ،دمغ درة ال لد من دول تصريع خروج؛
(هت)

الق نول ررت ( )11لسنة  2018يتنظيت اللجوا السي سي.

*

اعتمدت اللجنة في دورت  28( 134ش

( )1

.CCPR/C/QAT/1

( )2

انظر  CCPR/C/SR.3837و.CCPR/C/SR.3838

( )3

.CCPR/C/QAT/RQ/1

( )4
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)GE.22-06047 (A

ف راير  25 -آذار م رس .)2022

CCPR/C/QAT/CO/1

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
إنفاذ أحكام العهد على الصعيد المحلي
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تحيط اللجنتة علمت دمت رتدمتتة التدولتة الطرر من معلومت ت تفاتد دتال الع تد جما ا يتج أم من النظت ل

الق نوني المحلي ،وأنة حت المم نة نفس ت في التستتلس ت ال رمي للقوانان الوينية ويلي الدستتتور ،كم تحيط

علم د لمعلوم ت التي تفاد دانة تت ااحتج ج م شت ت ت ترة د لع د أم ل المح نت الوينية في رد ت ت تتية واحدة .ومد
ذلك ،ست ور اللجنة رل ءزاا أست ةية الاتريعة امستالمية على الصتموو الدولية ،دم فا الع د ،وإزاا الست

التي ممن ي مع لجة أي تع رض ينا ت تتا يان الا ت تريعة امس ت تتالمية والنظت األس ت ت س ت تتية المحلية والد ت تتم ن ت
المنص تتول علا في الع د .وتاس تتن اللجنة لعدل تقد ت معلوم ت محددة عن الست ت

التي ممن ي لألفراد

أل حتجوا دتتاحم ت ل الع تتد أم ت ل المح ت نت المحليتتة وفي امجرااات امداريتتة ،ولعتتدل تقتتد ت أمعلتتة على تط ا

المح نت المحلية ألحم ل الع د (الم دة .)2
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ينبغي للددولدة الطرأ أن فنفدح أحكدام العهدد إنفداذا فدامدا مي النظدام القدانوني المحلي وأن ف فد

ففسددددير وفطايق القوانيم المحلية ،بما ميها القوانيم المسددددتندى إلى الشددددريعة اإلسددددالمية ،بما يتوامق مع

االلتزامات الواقعة على عافقها بموجب العهد .وباإلضدددامة إلى ذل  ،ينبغي للدولة الطرأ أن فاحل جهودا

لتوعيدة القاددددددددداى ووةالء النيدابدة والمحداميم بدأحكدام العهدد وبدانطبداقدا محليدا ضددددددد دمداندا لم ارعداى المحدا م

ألحكدامدا .وينبغي لهدا أيادددددددددا أن فنظر مي االناددددددد دمدام إلى الاروفوةول االختيداي األول الملحق بدالعهدد
والمنشئ آللية فقديم الشكاوى الفردية.
التحفظات واإلعالنات
س ت ت ت ت ت ت ت ور اللجنتة القل ءزاا ءدقت ا التدولتة الطرر على تحفظت ت ت على المت دتان  3و )4(23وعلى
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ءعالنت ت ت دات ت ت ت ت ت تتال المواد  7و )2(18و 22و )2(23و 27من الع تد .وتحيط اللجنتة علمت دمت رتدمتتة التدولتة

الطرر من معلوم ت تفاد دان س ت ت ت تتتعاد النظر دوري في تحفظ ت  ،غار أن تعرد عن رلق ءزاا عدل تحديد

الموعد الذي س ت ت ت تتتجرل لية هذه المراجع ت والتغاارات يوذ ت ت ت تتوع وم ءذا ك نت جميد التحفظ ت وامعالن ت
س تتتس تتحا أل ا .وعلى وجة الخص تتول ،تالحظ اللجنة دقل تحفظ الدولة الطرر على الم دة  )4(23التي

تفاد الدولة الطرر دان تتع رض مد الا ت ت تريعة امست ت تتالمية ،وإعالن ت دات ت تتال المواد  7و )2(18و،)2(23

التي تقدي أحم م يتفسار هذه المواد وتنفاذه وفق للاريعة امسالمية (الم دة .)2
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ينبغي للدولة الطرأ أن فتخح خطوات ملموسدددددة فهدأ إلى سدددددحب فحفظافها على مواد العهد

وما أصديفا مم إعالنات بشأنها ،بما يامم فطايق العهد فطايقا ةامال ومعاال.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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ترحا اللجنتة دعع دة اعتمت د اللجنتة الوينيتة لحقون امنست ت ت ت ت ت ت ل ،في ع ل  ،2021ومنح ت المركم "ألن"

من ج نا التح لن الع لمي للمؤس ت تس ت ت ت الوينية لحقون امنس ت ت ل .ياد أن تالحظ أ د ت ت دقل التق رير ،دم فا

التق رير الواردة من التح لن الع لمي للمؤس ت تس ت ت ت الوينية لحقون امنس ت ت ل ،التي تفاد دخد ت تتوي ترش ت تتيع أعد ت ت ا

اللجنتة وتعاان ت وإعفت ئ ت لموافقتة األمار ،واعتدل وجود أحمت ل رت نونيتة كت ليتة ليمت يتعل دتعجرااات ومعت يار تعاان
أعدت ت ت ا اللجنة وإعف ئ ت ،وذلك رغت التدايار التي اتخذت الدولة الطرر في هذا الصت ت تتدد ،مع الق نول ررت ()12

لستتنة  2015الذي دتتمن استتتقاللية اللجنة الوينية لحقون امنس ت ل وتمتد أعد ت ئ د لحص ت نة في أداا م م ت

(الم دة .)2
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ينبغي للدولة الطرأ أن فواصدددد جهودلا الرامية إلى ضددددمان امتنال اللجنة الوطنية لحقوق

اإلنسدددددان امتناال فاما للمبادت المتعلقة بمرةز المؤسدددددسدددددات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسدددددان

(مبادت باييس) وفمكينها مم االضطالع بواليتها على نحو ةام ومعال ومستق  ،بما مي ذل عم طريق
فعزيز فعددية أعاائها وموظفيها وفنوعهم.

فدابير مكامحة اإليلاب
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س ت ور اللجنة القل ءزاا تا تريع ت الدولة الطرر المتعلقة دمم فحة امره د ،وا ستتيم الم دة 23

من ر نول مم فحة امره د (الق نول ررت ( )3لس ت ت تتنة  2004المعدل د لق نول ررت ( )27لس ت ت تتنة  ،)2019والم دة 7
من ر نول ءنات ا ج ز أمن الدولة (الق نول ررت ( )5لستنة  2003المعدل د لق نول ررت ( )10لستنة ،)2008
والم دة  2من ر نول حم ة المجتمد (الق نول ررت ( )17لس ت ت ت ت ت تتنة  ،)2002التي تجام التحفظ على المت مان

لفترات يويلة من دول مراجعة رد ت ت ت ت ت ئية ك لية .وتحيط اللجنة علم دم ردمتة الدولة الطرر من معلوم ت

عن عتدد األفراد التذين ألقي الة ض علا ت دموجتا رت نول حمت تة المجتمد ،غار أن ت تتاست ت ت ت ت ت تتن لعتدل تقتد ت

معلوم ت عن عدد األش ت ت ت تتخ ل الذين ألقي الة ض علا ت لالش ت ت ت تتت ه في انت ن ت ر نول مم فحة امره د ور نول
ءنا ت ت ا ج ز أمن الدولة .وتاس ت تتن اللجنة أ د ت ت لعدل تقد ت معلوم ت عن متوس ت تتط مدة ااحتج ز التحفظي
دموجا هذه القوانان العالثة (المواد  2و 9و.)14
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ينبغي للددولدة الطرأ أن ف فد امتندال أحكدام فشدددددددددريعهدا المتعلق بمكدامحدة اإليلداب امتنداال فدامدا

للعهد ولمبادت اليقيم القانوني والقديى على التناؤ والتناسددب ،وال سدديما األحكام التي فجيز االحتجاا التحفظي

لفترات طويلة مم دون مراجعة قاائية ةافية .وينبغي لها أياا أن ف ف فومير ضمانات إجرائية مناسبة،

قانونا وممايسدددددة ،لألشدددددخاا المشدددددتبا مي ايف ابهم أعماال إيلابية أو جرائم ذات صدددددلة ،أو المتهميم
بايف ابها ،وذل ومقا ألحكام العهد.

إطاي عدم التمييز
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تحيط اللجنة علم دال دستتور الدولة الطرر ين

عدل التماام على أست ت ت ت ت س الجن

على م دأ المست واة ،في الم دة  18منة ،وعلى

أو األصت ت ت ت ت أو اللغة أو الدين ،في الم دة  35منة ،غار أن تعرد عن

رلق ألل امي ر الق نوني الويني الق ئت ا يوفر حم ة شت ت ت ملة من التماام على جميد األست ت ت

المات ت تتمولة

د لع د ،دم فا الما الجنس ت تتي وال وية الجنس ت ت نية .وتعرد اللجنة عن رلق أ د ت ت ألل القطريان د لتجن

ا يتمتعول ،دموجا الق نول ،دحقون معانة ،من الحقون السي سية ،على ردل المس واة مد المواينان القطريان

(الم دت ل  2و.)26
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ينبغي للدولة الطرأ أن فتخح جميع التدابير الالامة لاددددددددمان احتواء إطايلا القانوني الوطني

على قائمة شدددداملة باألسددددباب التي يحظر التمييز على أسدددداسددددها ومقا للعهد ،بما ميها المي الجنسددددي

والهوية الجنسددددانية .وينبغي للدولة الطرأ أياددددا أن فاددددمم فمتع القطرييم بالتجنس بجميع الحقوق،
على قدم المساواى مع المواطنيم القطرييم.

المساواى بيم الجنسيم
-14

ترحتا اللجنتة دت لتتدايار المتختذة لتعميم المست ت ت ت ت ت ت واة يان الجنس ت ت ت ت ت تتان ،غار أن ت تعرد عن رلق ت ءزاا

اس تتتمرار التص تتورات النمطية األيوية لدور المرأة والرج في األست ترة وفي المجتمد .وتا تتعر اللجنة د لقل  ،على

الرغت من المعلومت ت التي رتدمت ت التدولتة الطرر ،ءزاا نق

تمعات المرأة في س ت ت ت ت ت تتون العمت الرس ت ت ت ت ت تتمي ،وفي

القط عان الخ ل والع ل ،دم في ذلك في ال ام ت التنفاذ ة والتات تريعية ،وا ست تتيم في من صت تتا صت تتند القرار.
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وتاعر د لقل أ د ألل ر نول الجنسية (الق نول ررت ( )38لسنة  ،)2005ا سمع للمرأة القطرية المتموجة

من أجن ي ينق جنس ت تتات ءلى أيف ل وزوج األجن ي على ردل المست ت ت واة مد الرج القطري (المواد  2و3

و 25و.)26
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ينبغي للدولة الطرأ أن فقوم بما يلي:
(أ)

فعزيز التدابير المتخحى لادمان المسداواى بيم الجنسديم ووضدع اسدترافيجيات لمكامحة

المواقف األبوية مم أدواي المرأى والرج ومسدددددؤوليافهما مي األسددددرى ومي المجتمع ةك  ،والتصدددددويات النمطية

لتل األدواي؛

ف نيف جهودلا لتحقيق التمني العادل للمرأى مي سدددددوق العم الرسدددددمي ،ومي المجاليم
(د)
العام والسدياسدي ،بما مي ذل مي مجلس الشدويى والهياات التنفيحية ،وال سديما مي مناصدب صدنع القراي،
مم خالل افخاذ فدابير خاصة مؤقتة مناسبة ،إذا لزم األمر ،لتنفيح أحكام العهد؛
(ج)

النظر مي فعدي قانون الجنسدية لادمان فمتع المرأى القطرية بحق نق جنسديتها إلى

أطفالها واوجها األجناي ،على قدم المساواى مع الرج القطر .
العنف ضد المرأى
-16

تحيط اللجنة علم د لتدايار المتخذة للتص ت ت تتدي للعنن ذ ت ت تتد المرأة ،مع توفار المعونة القد ت ت ت ئية

وخدم ت ءع دة التاها النفستي المج نية للنست ا ذتح

العنن األستري ،غار أن تعرد عن رلق ءزاا عدل

وجود تاتريد جرل على وجة التحديد العنن األستري ،دم في ذلك ااغتصت د الموجي .وتاستن اللجنة لعدل
تلقا معلوم ت عن عدد م أجري من تحةيق ت ومح نم ت وم صت تتدر من ءدان ت في ردت ت العنن ذت تتد

المرأة (المواد  2و 3و 7و 24و.)26
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ينبغي للدولة الطرأ أن فقوم بما يلي:
(أ)

فجريم أمعال العنف األسر  ،بما مي ذل االغتصاب الزوجي؛

(د)

ضدمان جمع بيانات عم العنف ضدد المرأى ،وإجراء فحقيقات شداملة مي جميع حاالت

العنف ضددددد المرأى ،بما مي ذل العنف األسددددر  ،ومقاضدددداى مرف ايها وإنزال العقوبات المناسددددبة بهم مي

حال إدانتهم؛

(ج)

إنشدداء يلية معالة لتشددجيع اإلبال عم حاالت العنف ضددد المرأى ،وف نيف الجهود الرامية

(د)

فنظيم حمالت لتوعية عامة الجمهوي بمسددألة العنف ضددد المرأى ،بما مي ذل العنف

إلى التصد لوصم الاحايا اجتماعيا ،وضمان حصول الاحايا على الجار ال ام ووسائ الحماية؛

األسدددر  ،وةفالة حصدددول ضدددباط الشدددرطة ووةالء النيابة والقاددداى على التدييب المناسدددب لتمكينهم مم
التعام مع لحه القاايا بفعالية.

اإلجهاض المقصود والحقوق الجنسية واإلنجابية
-18

تالحظ اللجنة أل امج ض مجرل (الم دت ل  316و 317من ر نول العقوا ت) م لت من دغرض

الحف ظ على حي ة المرأة الح م  ،وفي دعض الح ات ،ءذا ك ل الحم

ست ت ت ا ذ ت تتر ار جس ت تتيم لص ت تتحة األل

أو في دعض ح ات التات تتوه الجناني (الم دة  17من الق نول ررت ( )2لست تتنة  1983في شت تتال مماولة م نتي

الطا ال ات ت تتري ويا وجراحة األست ت تتن ل) .ويست ت ت ور اللجنة القل لعدل الست ت تتم ع داي است ت تتتعن اات أخرل وألل

امعف اات المنصول علا ا تنط

على النس ا غار المتموج ت ،مم يؤدي ءلى عملي ت ءج ض غار

مامونة تعرض حي ة النست ت ت ت ا وص ت ت تتحت ن للخطر .وتاس ت ت تتن اللجنة لعدل تلقا معلوم ت عن الا ت ت تترو التي
تقدي دعجراا عملي ت امج ض في مستافى حمومي واقرار من لجنة ي ية (المواد  3و 6و 7و 17و.)26
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بما يلي:

مع أخددح الفقرى  8مم فعليق اللجنددة العددام يقم  ،)2018( 36ينبغي للدددولددة الطرأ أن فقوم
(أ)

فعدي فشدددددريعافها بحين فادددددمم إمكانية اإلجهاض بطريقة مأمونة وقانونية ومعالة

متى ما ةانت صددحة المرأى أو الفتاى الحام مي خطر ومتى ما ةان مم المرجأ أن يتسدداب اسددتمراي الحم

حتى الوالدى مي يالم أو معاناى شدددديدفيم للمرأى أو الفتاى ،وال سددديما إذا ةان الحم ناجما عم اغتصددداب

أو سفاح محايم أو ةان بقاء الجنيم على قيد الحياى مستبعدا؛
(د)

ضمان عدم فعريض النساء والفتيات الالئي يلجأن إلى اإلجهاض واألطباء الحيم يقدمون

لهم الرعاية لعقوبات جنائية ،وإاالة العراقي الموجودى ،ةتل المتعلقة بالحصدددول على إذن طاي ،ألن وجود
عقوبات وعراقي مم لحا القاي يرغم النساء والفتيات على اللجوء إلى اإلجهاض غير المأمون؛
(ج)

فنفيح سددياسددات فنقيإلية إلذةاء وعي النسدداء والرجال والمرالقات والمرالقيم بالصددحة

الجنسددية واإلنجابية ،ومنع وصددم النسدداء والفتيات الالئي يلجأن إلى اإلجهاض ،وضددمان الحصددول على
وسائ منع الحم وخدمات الصحة اإلنجابية المناسبة والميسويى الت لفة.

عقوبة اإلعدام
-20

تعرد اللجنتة عن رلق ت ءزاا التقت رير التي تفاتد دتال التدولتة الطرر نفتذت مؤخ ار عمليتة ءعتدال ،في

أ ر م يو  ،2020لتن ي يذلك ورف ااختي ري دحمت الوارد لعملي ت امعدال الذي ك ل س ت ت ت ت ت ري منذ ع ل .2000
وتعرد عن رلق كذلك مدق ا التا ت ت ت تريع ت المحلية على عقواة امعدال في جرائت ا تست ت ت تتتوفي الحد األدنى

من المع يار كي تصنن ذمن "أشد الجرائت خطورة" د لمعنى المقصود في الع د (الم دة .)6
-21

ينبغي للدولة الطرأ أن ففرض وقفا اختياييا لعقوبة اإلعدام وفنظر مي إلغائها ومي االناددددمام

إلى الاروفوةول االختيددداي النددداني الملحق بدددالعهدددد .ومي حدددالدددة اإلبقددداء على عقوبدددة اإلعددددام ،ينبغي

للدولة الطرأ ،على سدددددددداي األولوية ،أن فتخح جميع التدابير الالامة لاددددددددمان عدم مرض فل العقوبة

إال على أشددددددددددد الجرائم خطويى ،التي فنطو على القتد العمدد ،يخدحى مي اعتبدايلدا فعليق اللجندة العدام

يقم  .)2018(36وينبغي لها أياددا أن فتخح فدابير مناسددبة مي مجال التوعية مم أج فعااة ال أر العام
فأييدا إللغاء عقوبة اإلعدام.

حاالت الوماى مي صفوأ العمال المهاجريم
-22

تقر اللجنة دم اتخذتة الدولة الطرر من تدايار لحم ة ستتالمة وصتتحة العم ل ،دمن فا ت العم ل

الم جرول ،مع امعالل الوزاري ررت ( )17لست ت تتنة  2021الصت ت ت در عن و ازرة التنمية امدارية والعم والات ت تتؤول

ااجتم عية دات ت تتال ااحتي ي ت الالزمة لحم ة العم ل من امج د الحراري .وتحيط اللجنة علم أ دت ت ت دم ردمة

الوفد من معلوم ت تفاد دال أي ح دث متصت د لعم يؤدي ءلى وف ة الع م

فدتي تلق ئي ءلى تقد ت شتمول ذتد

رد العم واال ألسرة المتوفى الح في يلا تعويض .ومد ذلك ،تعرد اللجنة عن رلق ءزاا التق رير التي تفاد
دحدوث ح ات وف ة في ص تتفور العم ل الم جرين في موارد ال ن ا في رطر ،دم في ذلك موارد ال ن ا اس تتتعدادا

لكتاس العت لت لكرة القتدل لعت ل  ،2022وعتدل تقتد ت معلومت ت واذت ت ت ت ت ت تحتة عن عتدد العمت ل الم ت جرين المتوفان
والتحةيق ت التي أجريت في ح ات وف ت ت والتعويد ت التي ردمت ءلى أسرهت (الم دت ل  2و.)6

-23

ينبغي للدددولددة الطرأ أن فواصدددددددد د وف نف جهودلددا الراميددة إلى الحيلولددة دون ومدداى العمددال

المهداجريم ،بمدا مي ذل مي مواقع الانداء ،وال سددددددددديمدا عم طريق اإلنفداذ الفعدال للتددابير المتخدحى لحمداية

سدالمة العمال وصدحتهم ،وةحل اإلطاي القانوني المتعلق بالتحقيق مي الحوادث التي فقع مي أما م العم ،
وفعويض أسر العمال المتوميم.
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التمييز ضد العمال المهاجريم واستغاللهم وإساءى معاملتهم
-24

ترحا اللجنة د لتدايار التا تريعية التي اعتمدت الدولة الطرر ملغ ا نظ ل الكف لة وحم ة العم ل

الم ت جرين ،دمن فا ت العمت ل المنملاول الم ت جرول .ومد ذلتتك ،تعرد اللجنتتة عن رلق ت ءزاا العة ت ت التي

تعترض ءنف ذ تلك التدايار التاريعية ءنف ذا فع ا وألل أرا د العم ل م زالوا ينت مول حظر مص درة جوازات
الس ت ت ت ت تتفر وعدل دفد مرت ت المو فان ،وهي مم رس ت ت ت ت ت ت ازدادت س ت ت ت ت تتواا ءد ل ج ئحة مرض فاروس كورون

(نوفاتد ،)19-وذلتك على الرغت ممت ت تذلتة التدولتة الطرر من ج ود لحمت تة العمت ل الم ت جرين .وتعرد عن

رلق أ د ت ت ت ت ءزاا اادع اات التي مف ده أل ع مالت المن زل الم جرات يتعرذ ت ت ت تتن لسيذاا وااس ت ت ت تتتغالل،

دم في ذلك العم لست ت ت ع ت يويلة ءلى حد مفر  ،والحرم ل من أ ل الراحة األست ت ت وعية ،وااعتداا اللفظي
وال دني والجنس ت ت ت تتي .وتعرد اللجنة عن رلق كذلك ءزاا المعلوم ت التي تا ت ت ت تتار ءلى أل رلة ح ات ءس ت ت ت ت اة

مع ملة العم ل الم جرين ،وا ستيم العم ل المنملاان ،الم لغ عن تعمل ءلى خوف ت من انتق ل أرا د العم

ومن خطر ات ت م ت دمغت درة ممت ل العمت دول ءذل ("ال رود") ثت احتجت زهت أو ترحال ت (المواد  2و 7و8

و 12و.)26
-25

ينبغي للدولة الطرأ أن فقوم بما يلي( :أ) مواصددلة وف نيف جهودلا لاددمان إنفاذ التشددريعات

التي فحمي العمال المهاجريم ،بمم ميهم العمال المنزليون ،مم سدددددددوء المعاملة إنفاذا صدددددددايما ،وايادى
إجراء عمليات ففتيش منتظمة ألما م العم ؛ (ب) التحقيق مي ادعاءات إسدددددددداءى المعاملة ،ومقاضددددددداى

المسيايم مم أيباب العم وشرةات التوظيف ،وجار ضري الاحايا؛ (ج) فمكيم العمال المهاجريم ،بمم

ميهم العمال المنزليون ،مم الوصددددول إلى سددد انتصدددداأ قانونية معالة ف ف حماية حقوقهم دون خوأ
مم االنتقام أو االحتجاا أو الترحي .

االفجاي باألشخاا
-26

ترحتا اللجنتة دمت رتدمتتة التدولتة الطرر من معلومت ت عن عمت اللجنتة الوينيتة لممت فحتة ااتجت ر

د ل اتتر وعن الخطة الوينية لمم فحة ااتج ر د ل اتتر للفترة  .2022-2017غار أن تعرد عن رلق ءزاا

رلة المعلوم ت المقدمة عن ااتج ر د ألشت تتخ ل ،وا ست تتيم م أجري من تحةيق ت ومح نم ت وصت تتدر من
ءدان ت في رد

-27

ااتج ر والج ر الذي حص علية ذح

ااتج ر (المواد  2و 8و.)26

ينبغي للددولدة الطرأ أن ف نف جهودلدا لمنع االفجداي بداألشدددددددددخداا ومكدامحتدا .وعلى وجدا

الخصدددددوا ،ينبغي للدولة الطرأ أن فحسدددددم نظامها لجمع الايانات عم حاالت االفجاي بما يكف فقييم

نطداق الظدالرى وةفداءى التددابير المتخدحى لمكدامحدة االفجداي .وينبغي لهدا أياددددددد دا أن ف فد إجراء فحقيقدات

شددداملة مي قادددايا االفجاي بالبشدددر ،وفقديم الجناى إلى العدالة ومعاقاتهم بعقوبات فتناسدددب وأمعالهم إن

ثاتت إدانتهم ،وحصول الاحايا على الجار ال ام ووسائ الحماية ال املة.

التعحيب وغيره مم ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
-28

تاستتن اللجنة لعدل تلقا معلوم ت عم اتخذتة الدولة الطرر من تدايار لدتتم ل الن

في تاتريع ت

الوينية على الحظر المطل للتعذيا وعلى ي دعة غار الق ي للتقااد .وتعرد اللجنة عن رلق ءزاا عدل وذت تتوع

الحد األدنى للعقوا ت المنملة دمرتك ي أفع ل التعذيا ،وإزاا عدل وذ تتوع نوي الس تتلوو الما تتمول د لم دة  161من
ر نول العقوا ت ،الذي ع را علية د لس ت ت تتجن لمدة تص ت ت ت ءلى ثالث س ت ت تتنوات ،ومدل اختالفة عن أفع ل التعذيا

األخرل الماتمولة د لم دتان  159و 159ممر ار من ر نول العقوا ت .وتعرد اللجنة عن رلق كذلك ءزاا م ردمتة

الدولة الطرر من معلوم ت تفاد دعدل ورود شم ول تتدمن ادع اات تعذيا ،األمر الذي رد ينت عن وجود ماملة
في اميالغ وفي توافر س اانتص ر وفع لات وفي آلي ت المس الة في الدولة الطرر (الم دت ل  2و.)7
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-29

ينبغي للدولة الطرأ أن فقوم بما يلي:
(أ)

ضمان أن فنص فشريعافها صراحة على أن حظر التعحيب مطلق وغير قاب للتقييد؛

(د)

النص على عقوبات على جميع أمعال التعحيب ،على أن ف ون فل العقوبات متناسبة

(ج)

إنشدددداء يلية مسددددتقلة ومعالة يسدددده الوصددددول إليها لتلقي الشددددكاوى ،والتحقيق مي

وخطويى لحه الجرائم؛

حاالت التعحيب أو سوء المعاملة المزعومة ،وضمان حصول الاحايا على الجار ال ام .
حرية الفرد وأمانا على شخصا
-30

تعرد اللجنة عن رلق ءزاا م يلي( :أ) تجريت أفع ل شت تتتى غار عنيفة من يان المن  ،والعالر ت

الحميمة خ رج ءي ر المواج ،والعالر ت الجنس ت ت ت تتية المعلية ،والتس ت ت ت تتول ،وتن ول الكحول ،وتع يي المخدرات؛

(د) دعض أحم ل ر نول امجرااات الجن ئية ،وا سيم الم دة  ،117التي تسمع دعمم نية الح
المطول ،واادعت اات التي تفاتد دتال العتديتد من الست ت ت ت ت ت تتجنت ا يودعول رهن الح
(ج) التق رير التي تفاد د حتج ز األفراد ،وا س ت ت ت ت ت تتيم الرع

(الم دت ل  9و.)11
-31

ااحتي يي

ااحتيت يي لفترات يويلتة؛

األج نا ،دس ت ت ت ت ت ت ا عجمهت عن س ت ت ت ت ت تتداد ديون ت

ينبغي للدولة الطرأ أن فوائم فشددريعافها وممايسددافها مع المادى  9مم العهد ،مراعية مي ذل

فعليق اللجنة العام يقم  )2014(35بشددددأن حق الفرد مي الحرية ومي األمان على شددددخصددددا ،وةحل مع

المادى  11مم العهد .وينبغي لها أن فقوم ،مي جملة أموي ،بما يلي:
(أ)

إلغدداء فجريم األمعددال غير العنيفددة مم قاي د الزنددا ،والعالقددات الحميمددة خددايج إطدداي

(د)

ايدادى اللجوء ،مي الممدايسدددددددددة العمليدة ،إلى التددابير غير االحتجداايدة الادديلدة للحبس

الزواج ،والعالقات الجنسية المنلية ،والتسول ،وفناول ال حول ،وفعاطي المخديات؛

االحتياطي ،وضدمان أن يكون الحبس االحتياطي فدبي ار اسدتننائيا معقوال وضدروييا يسدتند إلى ظروأ ة
حالة على حدى ،ويكون ألقصر مترى ممكنة ،ويخاع للمراجعة القاائية المنتظمة؛
(ج)

مراجعة التشدريعات والممايسدات الحالية لادمان عدم سدجم األمراد بسداب عجزلم عم

سداد ديونهم ،وفنفيح فدابير بديلة السترداد األموال.
طالاو اللجوء والالجاون
-32

ترحا اللجنة د عتم د ر نول تنظيت اللجوا الست تتي ست تتي (الق نول ررت ( )11لست تتنة  ،)2018وهو أول

ر نول لجوا في منطقة الخليج العراي .ومد ذلك ،تاس ت ت ت ت تتن اللجنة لعدل تلقا معلوم ت ك لية عن تنفاذ هذا

الق نول .ويست ور اللجنة القل أ دت ألل الق نول (الم دة  )10قاد الح في حرية التنق وامر مة ،ألنة يلمل
الالجئ د لحصت ت ت ت ت تتول على موافقة ءذا أراد تغاار مح ءر متة المحدد لة من ر

الحمومة .ويست ت ت ت ت ت وره القل

أ د ت ءزاا األحم ل (الم دة  )11التي تحظر على ي ل ي اللجوا والالجمان مم رستتة أي نا ت
ءر مت ت في رطر وإا يردوا ،مم م

ستتي ستتي أثن ا

أ دت د لح في حرية التع ار والح في التجمد الستلمي والح في

حرية تكوين الجمعي ت (المواد  2و 12و 13و 19و 21و 22و.)26

-33

ينبغي للدولة الطرأ أن فعدل أحكام قانون فنظيم اللجوء السدددددددددياسدددددددددي (القانون يقم ()11

لسددنة  ،)2018التي فقيد حق طالاي اللجوء والالجايم مي حرية التنق واإلقامة وفمنعهم مم ممايسددة
أ نشاط سياسي ،ةما ينبغي لها أن فوائم لحا التشريع مع أحكام العهد.
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استقالل السلطة القاائية والمحا مة العادلة
-34

ترحا اللجنة د عتم د المجل

األعلى للقدت ا مدونة الستلوو القدت ئي لتعميم نماهة القدت ة .غار أن

تاسن لعدل تلقا معلوم ت عن ااختص ل المخول لألمار عمل القد ة ألس د تتعل د لص لع الع ل .وتحيط

اللجنة علم د لد ت تتم ن ت امجرائية المنص ت تتول علا في الدس ت تتتور ور نول امجرااات الجن ئية والقوانان األخرل،

ولكن ت تعرد عن رلق ت ءزاا مت رتدمتتة التدولتة الطرر من معلومت ت تفاتد دتانتة ا جوز للمت ت ااس ت ت ت ت ت تتتعت نتة دمحت ل

ءا منذ يدا ة ءجرااات التحقا في الني دة الع مة ولي
-35

دمجرد أل تحتجمه الارية (الم دت ل  2و.)14

ينبغي للدولة الطرأ أن فتخح جميع التدابير الالامة لاددددددمان اسددددددتقالل السددددددلطة القاددددددائية

وحيادلا التاميم ،قانونا وممايسددددددة ،بسددددددا منها ضددددددمان امتنال إجراءات عزل القادددددداى ألحكام العهد
وللمعايير الدولية ذات الصدلة ،من المبادت األسداسدية بشدأن اسدتقالل السدلطة القادائية .وينبغي للدولة

الطرأ أيادددددا أن فعزا التدابير الرامية إلى ضدددددمان فمتع األشدددددخاا المحتجزيم فمتعا معليا بالحق مي

االستعانة بمحام بمجرد أن فحتجزلم الشرطة.
حرية الوجدان والمعتقد الديني
-36

تحيط اللجنة علم دم ردمتة الدولة الطرر من معلوم ت تفاد دال الستتلط ت ستتمحت ي ن ا أم نن

ع دة لغار المست تتلمان خ رج مجمد مست تتيمار الديني وأن لت تمند المست تتلمان من دخول المجمد .ومد ذلك،

تاست ت ت ت تتن اللجنة لعدل تلقا معلوم ت عن تجريت الردة والتجد ف والت ات ت ت ت تتار ،وعن التدايار المتخذة لمم فحة

التماام والد ت تتغط ااجتم عي الذي ع ني منة المس ت تتلمول الذين يتحولول من امس ت تتالل ءلى دين آخر وكذلك

المسلم ت الالئي يتموجن من غار مسلمان (المواد  2و 18و.)26
-37

ينبغي للدددولددة الطرأ أن فتخدح خطوات أخرى لادددددددددمددان احترام حريددة الف ر والوجدددان والددديم

للجميع ،وأن ف ف فوامق فشدريعافها وممايسدافها فوامقا فاما مع أحكام العهد .وينبغي لها أن فتخح فدابير
لامان عدم فعرض المسلميم الحيم يتحولون مم اإلسالم إلى ديم يخر والمسلمات المتزوجات مم غير

مسلميم للتمييز والاغط االجتماعي.
حرية التعاير
-38

س ت ت ت ت ت ت ت ور اللجنتة القل ألل أحمت ل القوانان المحليتة رتد تقاتد يال م رر حريتة التع ار ،دمت في ذلتك

ر نول المط وع ت والنات تتر لست تتنة  ،1997ور نول امعالل لست تتنة  ،2012ور نول مم فحة الجرائت املكترونية

لس تتنة  .2014ويست ت ور اللجنة القل أ دت ت ءزاا األحم ل الفد تتف ذ تتة والغ مد تتة الواردة في الق نول ررت ()2
لست ت تتنة  2020المعدل لق نول العقوا ت ،والتي جوز دموج

فرض عقواة د لست ت تتجن لمدة تصت ت ت ءلى خم

س ت ت تتنوات على نا ت ت تتر الات ت ت ت ئع ت أو األخ ر الك ذدة .ويست ت ت ت ور اللجنة القل كذلك ألل الم دة  36من ر نول

العقوا ت الجن ئية تجرل التا ار (الم دة .)19
-39

ينبغي للدولة الطرأ أن فقوم بما يلي:
(أ)

فنقيأ وفعدي التشدددددددريعات الوطنية التي قد فقيد دون ماري الحق مي حرية التعاير،

(د)

فالة فوامق أ قيود على ممايسددة حرية التعاير ،بما مي ذل على شددبكة اإلنترنت،

(ج)

النظر مي إنهداء فجريم التشدددددددددهير ،وعددم اللجوء بدأ حدال مم األحوال إلى القدانون

بما مي ذل القوانيم المحةويى أعاله ،لجعلها متوائمة مع التزامافها بمقتاى العهد؛
مع الشروط الصايمة الوايدى مي الفقرى  3مم المادى  19مم العهد؛

الجنائي إال مي أشددد القاددايا خطويى ،واضددعة مي اعتبايلا أن السددجم ليس بأ حال مم األحوال عقوبة

مناسبة على التشهير ،على النحو المايم مي التعليق العام يقم .)2011(34
8
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الحق مي التجمع السلمي ومي حرية ف ويم الجمعيات
س ور اللجنة القل ألل الق نول ررت ( )18لسنة  2004الذي ينظت ااجتم ع ت الع مة والمسارات

-40

قدتتي د لحصتتول على ءذل مست

من و ازرة الداخلية لتنظيت أي اجتم ي ع ل .وتحيط اللجنة علم دم ردمة

وفد الدولة الطرر من معلوم ت تفاد دال التا ت ت ت ت تريد الجديد المتعل د لجمعي ت والمؤس ت ت ت ت تس ت ت ت ت ت ت الخ صت ت ت ت تتة

(المرست ت تتول دق نول ررت  21لع ل  )2020ا فرض راودا معانة على ءنا ت ت ت ا المنظم ت غار الحمومية .ومد
ذلتك ،س ت ت ت ت ت ت ت ور اللجنتة القل ءزاا التقت رير التي تفاتد دتال هتذه الجمعيت ت والمنظمت ت ،لكي تنات ت ت ت ت ت تتا ،مطت ل تة
د امتع ل لاترو غ مدتة وا لحصتول على ترخي

من و ازرة التنمية امدارية والعم والاتؤول ااجتم عية.

وتتاست ت ت ت ت ت تتن اللجنتة لعتدل تقتد ت معلومت ت عن ح العمت ل المنملاان ومو في الحمومتة والعمت ل الم ت جرين في

تاما نق د ت عم لية وااندم ل ءلا (الم دت ل  21و.)22
-41

ينبغي للدولة الطرأ أن فقوم بما يلي:
(أ)

مواءمة فشدريعافها المنظمة للتجمع السدلمي مواءمة فامة مع العهد ،واضدعة مي اعتبايلا

(د)

مواءمة فشدريعافها المنظمة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية مواءمة فامة مع العهد،

(ج)

ضدددمان أن يمايل الحق مي فشدددكي النقابات العمالية واالنادددمام إليها مم دون فمييز،

فعليق اللجنة العام يقم  ،)2020(37وةفالة امتنال أ قيود يتم مرضها للشروط الصايمة الوايدى فيا؛

وافخاذ فدابير لامان فمكيم فل الجمعيات ،بما ميها المنظمات غير الحكومية ،مم العم بحرية واستقاللية؛
وضمان فوامق أ قيود ففرض عليا مع أحكام المادى  22مم العهد.
حقوق الطف
-42

تعرد اللجنة عن رلق ألل ستتن المستتؤولية الجن ئية محددة ح لي في  7ستتنوات ،وتحيط علم في

الورت ذاتة دال ر نول الطف الجديد ست ت تتيمف مواامة ست ت تتن المست ت تتؤولية الجن ئية مد المع يار الدولية .وتعرد

اللجنة عن رلق أ دت لعدل وجود تاتريد حظر العقواة الجستد ة لأليف ل حظ ار صتريح وواذتح في جميد

الظرور (الم دت ل  7و.)24
-43

ينبغي للدولة الطرأ أن فعج باعتماد قانون الطف وأن فرمع سدددددم المسدددددؤولية الجنائية ومقا

للمعايير المقاولة دوليا .وينبغي للدولة الطرأ أياد دا أن فسدددم فشدددريعا يحظر العقوبة الجسددددية لألطفال

حظ ار صريحا وواضحا مي جميع الظروأ.
المشايةة مي الشؤون العامة
-44

ترحا اللجنة دعجراا أول انتخ د ت لمجل

الات تتورل في تا ت ترين األول أنتوار  .2021ومد ذلك،

س ت ت ت ت ت ت ور اللجنة القل ألل القوانان اانتخ يية المعتمدة في تموز يولية  ،2021وا س ت ت ت ت ت تتيم الق نول ررت ()6

لس ت ت تتنة  ،2021منحت ح التص ت ت تتويت في تلك اانتخ د ت للمواينان القطريان ولمن مول جده رطري ومن

موالاد رطر ،مستعنية جميد المواينان القطريان د لتجن
-45

(المواد  2و 25و.)26

ينبغي للدددولددة الطرأ أن فوائم إطددايلددا القددانوني االنتخددابي مواءمددة فددامددة مع أحكددام العهددد،

وال سددددددديما مم خالل إلغاء القيود المفروضدددددددة على حق المواطنيم القطرييم بالتجنس مي التصدددددددويت،

وأن ف فد فمتع جميع المواطنيم على قددم المسددددددددداواى فيمدا بينهم بدالحقوق المعترأ بهدا مي المدادى 25

مم العهد.
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دال -النشر والمتابعة
-46

ينبغي للدولة الطرأ أن فنشددر على نطاق واسددع نص العهد وفقريرلا األولي ويدودلا المكتوبة

على قدائمدة المسدددددددددائد المحدالدة مم اللجندة ولدحه المالحظدات الختداميدة ،بهددأ إذةداء وعي السدددددددددلطدات

القادددددددددائية والتشدددددددددريعية واإلدايية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة مي الالد وعامة

الجمهوي بالحقوق المكرسة مي العهد.
-47

وومقدا للفقرى  1مم المدادى  75مم النظدام الدداخلي للجندة ،يتعيم على الددولدة الطرأ أن فقددم،

بحلول  25يذاي/مدايل  ،2025معلومدات عم فنفيدح التوصددددددد ديدات التي قددمتهدا اللجندة مي الفقرات 21

(عقوبة اإلعدام) و( 23حاالت وماى العمال المهاجريم) و( 45المشايةة مي الشؤون العامة) أعاله.
-48

وومقا لجولة االستعراض المتوقعة للجنة ،ستتلقى الدولة الطرأ مي عام  2028قائمة المسائ

التي فاددددعها اللجنة قا فقديم التقرير ،ويتوقع منها أن فقدم يدودلا على قائمة المسددددائ مي غاددددون

سدددنة واحدى ،على أن فشدددك فل الردود فقريرلا الدوي الناني .وفطلب اللجنة أيادددا إلى الدولة الطرأ،
مي سدددياق إعداد التقرير ،أن فتشددداوي على نطاق واسدددع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

العداملدة مي الالدد .وومقدا لقراي الجمعيدة العدامدة  ،268/68يالغ الحدد األقصددددددددى لعددد ةلمدات التقرير 21 200
لمة .وسوأ يجرى الحواي الاناء المقا مع الدولة الطرأ مي عام  2030مي جنيف.
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