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افتُتحت اجللنحمل الناعحمل .15/00
النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  ٩من االتفاقية

التقري و وور اجل و ووارع للتق و ووااير الدواي و و وحمل ر و و و الن و ووابع عش و وور جىل احل و وواهي وال ش و و وري لقطو و وور

( CERD/C/QAT/17-21و)CERD/C/QAT/Q/17-21
-1

بناء على هعوة الرئيس ،يفلس وفد قطر جىل طاولحمل اللجنحمل.

 -2السيد املرخيي (قطر) :قال ،ة ر رض تقدمي التقرير اجلارع للتقااير الدوايحمل رو النوابع
عشر جىل احلاهي وال شري لقطر ( ،)CERD/C/QAT/17-21جن جتربوحمل يفلنوحمل التحواوا روع اللجنوحمل
ورووع هي ووا امل اهوودا األ وورل سوواعد قطوور ة يف وههووا الراري وحمل جىل ت زيووز دقوووا ا منووان
ودف ووز عل ووى جيف وراء عوليو وحمل ت وودقيق ااس م وودف التحن ووني املن ووتور للووااس ووا الدا ليو وحمل .وة
الواقوع ،اروور صووادب النوووو الشوويخ وويم بو لوود أل اثين ،ة رلوتووا أرووام اجلو يوحمل ال اروحمل ل رووم
املتحدة ة اآلومحمل األ رية ،أن ت زيز دقوا ا منان يويفد ة صلب األولواي الوطنيوحمل .ويتجلوى
اسووت داه قطوور للوفوواء التزاراتووا والت وواون البنوواء رووع اللجنوحمل ة رووون الوفوود يتو لف رو ثلووي سووت
وزااا  :وزااا اخلاايفيحمل ،وال دل ،والدا ليحمل ،والت ليم ،والصححمل ال ارحمل ،والتنويحمل ا هاايحمل وال وول
والشؤون االيفتواعيحمل.
 -٣وصوواغت التقريوور اجلووارع للتقووااير الدواي وحمل ر و النووابع عشوور جىل احلوواهي وال ش وري جلن وحمل
رش و لحمل وفق واً لتوص وويا هي ووا ر اه وودا دق وووا ا من ووان امل ني وحمل ل قُوودم جىل اللجن وحمل الوطنيو وحمل
حلقوا ا منان لتقدمي ت ليقاتا ورالدظاتا .يوضو اجلوزء األول رو الونط ا طواا ال وام حلقووا
ا منان والرتريبحمل النو اميحمل الوطنيوحمل ،مبوا ة الوؤ املؤشورا االيفتواعيوحمل واالقتصواهيحمل الوني تبوني أن
البلوود قوود دقووق ر ظووم أهدافووا ا دائي وحمل .ويقوودم اجلووزء الثوواين تفاصوويل ع و التوودابري املتاووذة لتنفيووذ
االتفاقيحمل .وة األ ري ،يصف التقريور اخلطووا الوني خت اهااهوا لتنفيوذ املالدظوا اخلتاريوحمل للجنوحمل
عقب النظر ة التقرير اجلارع للتقااير الدوايحمل رو الثالوع عشور جىل النواهر عشور ،عوام 2012
(.)CERD/C/QAT/CO/13-16
 -٤وبوُوذلت يف وووه ربوورية ،ة الواقووع ،لتطبيووق توصوويا اللجنوحمل ل ووام  ،2012وال سوويوا عو
طريووق جاروواء الوووعي االتفاقيوحمل ة أوسووال املووو فني احل وووريني وعو طريووق دفووز عوليوحمل ا صووال
التش وري ي املن ووتورة ،والووني جت وود يفووذواها ة الدس ووتوا وا ي وحمل قط وور الوطني وحمل  20٣0واالس ورتاتيجيحمل
ا دائي وحمل الوطني وحمل للبلوود للفرتتووني  2016-2011و .2022-2017ورنووذ تقوودمي التقريوور احلووا
عام  ،2017اهذ قطر املزيد ر اخلطوا ر أيفل ت زيز اهليارل األساسيحمل حلقوا ا منوان،
وال سيوا ع طريق االمضوام جىل ال د الدو اخلاص احلقوا املدميحمل والنياسويحمل وال ود الودو
اخلاص احلقوا االقتصاهيحمل وااليفتواعيوحمل والثقافيوحمل .واالمضووام جىل هوذي الصو ني ،ت وون قطور
دالياً طرفاً ة سبع ر ر اهدا دقوا ا منان الدوليحمل الرئينيحمل التنع.
 -5وتش د قطر فرتة تطوا سريع ت رف ر دال دو وامت اشاً اقتصواهايً غوري رنوبوقني ،والوؤ
أيض واً بفضوول ال وودوا احليوووي لل و ووال امل ووايفري  .وت توورب الدول وحمل هووؤالء ال و ووال شوورراء أساس وويني ة
التنوي وحمل ،وأه لووت عوودهاً ر و ا صووالدا التش وري يحمل موودف ت زيووز ولاي وحمل دقوووق م .ويفوورل ت ووديل
ا طوواا القوواموين لل وووال امل ووايفري  ،وسوونت ق ووامني توونظم اللجوووء النياسووي وشووؤون ال وووال املن وزليني
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وا قارحمل الدائووحمل .وا ضوافحمل جىل الوؤُ ،سو قوامون ينوو لغوري القطوريني بتولوؤ ال قوااا  ،وأمشو
صندوا للدعم والت رني الصحي لل وال.
 -6وعل ووى الص و يد املؤسن ووي ،ش و ل ل ووس ال وووزااء جلنت ووني ع ووام  .2017جد وودابا بص ووده
صووياغحمل ط وحمل عووول وطني وحمل حلقوووا ا منووان ،بينوووا تتوووىل األ وورل تننوويق اجل وووه الوطني وحمل لرصوود
أش ال االجتاا البشر ورن ا ور افحت ا ،روا أهنا بصده وضع طحمل عول وطنيحمل .وأضاف أن
الدول وحمل رنووتورة ة وضووع اس ورتاتيجيا ر و أيفوول ووني امل ورأة ،وال سوويوا ر و أيفوول جش ورار ا ة
وعينوت روؤ راً وألول
احلياة النياسيحمل .وأوض أن أابوع منواء ُع ّوني ة رقاعود ة لوس الشووالُ ،
ررة اررأة ة رنصب املتحدث الرمسي اسم وزااة اخلاايفيحمل.
 -7وأشاا جىل أن قطور تورز  ،رنوذ دزيران/يوميوا  ،2017حتوت تودابري قنوريحمل امفراهيوحمل ودصواا
تفرضا بلدان أ رل ة املنطقحمل .وقال جن هذه التدابري مل تشتت مشل األسر فحنب ،بل توؤرر ثرورياً
سلبياً على دقوا جمنان ر رثل احلق ة دريحمل التنقل وال وول والت لويم والصوححمل والتنويوحمل .وقوال جن
هذه التدابري ،جا تنت دف على ويفا اخلصووص القطوريني حتديوداً ،ييزيوحمل وتنت وؤ الصو ول الدوليوحمل
حلقوا ا منوان ،وعلوى اأسو ا االتفاقيوحمل .فال واقوب االيفتواعيوحمل الو يووحمل ل زروحمل وأررهوا علوى دقووا
ا منووان قوود ثروود ة تقريوور أعووده فريووق فووم ر و رفوض ويحمل األرووم املتحوودة النوواريحمل حلقوووا ا منووان
(رفوضيحمل دقوا ا منان) ب د زاياة أيفريت ة تشري الثاين/موفورب  ،2017ورتبت د ورحمل قطور
جىل تن حمل ر املقراي اخلاصني جمللس دقوا ا منان طالبحمل رن م التد ل ميابحمل عن ا.
 -8وأعرب ع اغبتا ة تويفيا امتباه اللجنحمل جىل احل م الذي أصداتا حم ووحمل ال ودل الدوليوحمل
رؤ راً ة القضيحمل الني اف ت ا قطر ضد ا رااا ال ربيحمل املتحدة بش ن تطبيق االتفاقيوحمل .و لصوت
احمل و وحمل جىل أن علووى ا رووااا ال ربي وحمل املتحوودة أن تلووم مشوول األسوور املشووتتحمل بنووبب التوودابري الووني
اعتووودتا ة  5دزيران/يوميووا  ،2017وأن تنووو للطلب وحمل القط وريني املتضووراي ر و تلووؤ التوودابري
حرو ووال ت ل وويو م ة ا ر ووااا ال ربيو وحمل املتح وودة أو احلص ووول عل ووى س ووجالتم الت ليويو وحمل ملواصو ولحمل
هااسووت م ة أرووار أ وورل ،وأن تنووو للقط وريني املتضووراي ر و التوودابري االلتجوواء جىل اهلي ووا
القضائيحمل لإلرااا ال ربيحمل املتحودة .وعوالوة علوى الوؤ ،قودرت قطور شو ول جىل اللجنوحمل مبويفوب
املاهة  11ر االتفاقيحمل ضد رل ر املول حمل ال ربيحمل الن وهيحمل وا رااا ال ربيحمل املتحدة.
 -٩وقال جما يوه ،على الرغم ر الظروف امل ارنوحمل الوني يوايف وا بلوده ،أن يؤرود للجنوحمل أن
ا ااهة النياسيحمل لتوفري رناخ هاعوم حلقووا ا منوان ال توزال رويفووهة وأن قطور ستواصول بوذل رول
را ة وس ا ر أيفل لايحمل دقووا ا منوان وت زيزهوا ،وروذلؤ رو والل عضوويت ا ة اهلي وا
ا قليويحمل والدوليحمل امل نيحمل.
 -10الس ــيد الك ــواري (اللجن وحمل الوطني وحمل حلق وووا ا من ووان) :ق ووال جن قط وور ق وود م ّف ووذ ب و
التوصيا الوني قودرت ا اللجنوحمل ،وال سويوا فيووا يت لوق بتطووير مظار وا التشوري ي ،وتينوري الوصوول
جىل ال دال وحمل ،وحتقي ووق املن وواواة ،وحتن ووني ووروف ال و ووال امل ووايفري  .ومبويف ووب الق ووامني اجلدي وودة،
يتوتع احلائزون لبطاقحمل جقارحمل هائوحمل بنفس فرص الت ليم والرعايحمل الصوحيحمل الوني يتوتوع موا القطريوون.
وجضووافحمل جىل الووؤ ،ت طووى هلووم األولوي وحمل ة احلصووول  -ب وود امل وواطنني  -علووى و ووائف ة اخلدر وحمل
ال ن ريحمل واملدميحمل ،ومي ن م القيام بب األمشطحمل التجاايحمل ر هون دايفحمل جىل شريؤ قطري.
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 -11ومي لل وال امل ايفري تغيري عول م ب د امقضاء عقدهم األصلي ومل ي وهوا ة دايفوحمل
ور وون ال و ووال املنزلي ووون ،ال ووذي ر ووامون
جىل احلص ووول عل ووى تص ووااي اخل وورول قب وول رغ وواهاة البل وودُ .
رنووتب دي ة النووابق رو احلوايوحمل الووني يوفرهووا قووامون ال ووول ،مفووس احلقوووا الووني يتوتووع مووا اقووي
ال وال .وت ول جلنحمل الط ون امل لفحمل بتنويحمل رنازعا ال ول املنشو ة دوديثاً اعتبااهوا أليوحمل املنواا
النريع للوصول جىل ال دالحمل.
 -12وقوود قوودرت اللجن وحمل الوطني وحمل حلقوووا ا منووان ب و التوصوويا جىل احل ور وحمل .واقرتدووت
ت ديال على قامون اجلننيحمل (القامون اقم  ٣8ل ام  )2005ر أيفول رفالوحمل املنواواة بوني ييوع
املواطنني ة تقلد الو ائف ال ارحمل وة ااسحمل احلقوا النياسيحمل .روا أُشري علوى احل وروحمل بت وديل
الق ووامون بنظ ووام ا سو و ان (الق ووامون اق ووم  2لنو ونحمل  ،)2007ال ووذي يتض ووو ع وودهاً رو و األد ووام
التوييزي وحمل ،وحعطوواء امل ورأة القطري وحمل املتزويف وحمل ر و غووري قطووري دقوق واً رنوواويحمل ة مقوول يفنن ويت ا جىل
زويف ووا وأطفاهلووا .وأوصووت اللجنوحمل الوطنيوحمل حلقوووا ا منووان رووذلؤ حمشوواء حم ووحمل وطنيوحمل حلقوووا
ا منان أو هي حمل رنتقلحمل للنظر ة االهعاءا املت لقحمل التوييز ،مبا يتواشى واالتفاقيحمل.
 -1٣وال ي م جال عده قليل ر الش اول الوني تلقت وا اللجنوحمل الوطنيوحمل حلقووا ا منوان التوييوز
ال نصري على ويفا التحديود .وة دالوحمل وق وت روؤ راً ،قورا أن ال قبوا ا هاايوحمل الوني توايف وا
املطلقووا واألااروول تصوول جىل دوود التوييووز ،واقرتدووت دلوووالً .وة دالوحمل أ وورل ،قوودم في ووا طووالب
اوو جعاقحمل ش ول ضد وزااة الت ليم بنبب دظر لل غري القطريني على دافلحمل رداسويحمل ،لصوت
اللجن وحمل الوطني وحمل حلقوووا ا منووان ر و يفديوود جىل أن هنووال يي وزاً .وقوود رتبووت جىل الوووزير بطلووب افووع
احلظوور فوووااً وال ت وزال تنتظوور اهاً .ور و ،دي وحمل أ وورل ،ة قض ويحمل رت لق وحمل احلص ووول علووى ال ووالل ة
اخلواال ،مل جتوود أي هليول علووى دصووول ييوز .وقوود تلقوت أرثوور رو  ٤ 200شو ول رو أشووااص
يدعون أن دقوق م قد امت ت متيجحمل للحصاا الذي تفرضا الدول اجملاواة دالياً على قطر.
 -1٤السيدة داه (املقراة القطريحمل) :قالت جن الدولوحمل الطورف تنوتحق الثنواء علوى التقودم املثوري
لإلعجاب الذي أدرزتا ة ال التنويحمل البشريحمل وعلى را تبذلا ر يف وه رو أيفول ت زيوز ولايوحمل
دقوووا ا منووان ،مب وا ة الووؤ امضوووار ا ة اآلوم وحمل األ وورية جىل ال وود الوودو اخلوواص احلقوووا
االقتصاهيحمل وااليفتواعيحمل والثقافيحمل وال ود الودو اخلواص احلقووا املدميوحمل والنياسويحمل .غوري أموا رو
املؤسووف أهنووا أبوود حتفظووا علووى ب و ر وواه هووذي الص و ني ،النظوور جىل األروور النوول الووذي
مي أن ي ون هلذه التحفظا على دقوا النناء وامل ايفري .
 -15وران الت ري ملدة عارني ة تقدمي هذا التقرير رؤسفاً أيضاً ،ألن رثل هذا التو ري ،وجن
ران قصرياً ،مي أن يضر احلواا املنتور بني اللجنحمل والدولحمل الطرف .وينبغي للدولحمل الطرف أن
تنش هي حمل هائوحمل رنؤولحمل ع صياغحمل التقااير الني ر املقرا أن تقدم جىل هي ا امل اهدا وع
رتاب حمل املالدظوا اخلتاريوحمل .ورو الضورواي أن تضوم هوذه اهلي وحمل ة عضوويت ا ثلوني عو رول رو
اللجنحمل الوطنيحمل حلقوا ا منان واجملتوع املدين القطري.
 -16ورو املؤسووف أيض واً أن الدول وحمل الطوورف مل تقوودم وريقت ووا األساس ويحمل ب وود ،علووى الوورغم رو
تشجيع اللجنحمل جايها على القيام بذلؤ ة رالدظاتا اخلتاريحمل النابقحمل .ودرم غياب تلوؤ الوريقوحمل
اللجنو وحمل رو و ر لور ووا أساسو ويحمل وأع وواا ق ووداتا عل ووى حتلي وول امل لور ووا املقدرو وحمل ة تقري وور الدولو وحمل
الطرف .وقالت جهنا تشجع الدولحمل الطرف بقوة على التصديق على ت وديل املواهة  8رو االتفاقيوحمل
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بش ن ويل اللجنحمل وعلى جصداا جعالن طووعي مبويفوب املواهة  1٤ي ورتف ا تصواص اللجنوحمل ة
تلقي البالغا الفرهيحمل والنظر في ا.
 -17والتحودي األرورب الوذي يوايفوا قطور هوو التوفيوق بوني تطلوع املوواطنني القطوريني جىل أفضول
رنووتول ر يشووي و وبووني احلايفوحمل جىل اد ورتام ولايوحمل دقوووا ال وووال امل ووايفري  ،الووذي يل بووون
هوااً ديوايً ة حتقيق رنتول امل يشحمل اال .وميثول ال ووال امل وايفرون داليواً قرابوحمل  70ة املائوحمل رو
ووووع الن و ان ،و ٩٤ة املائ وحمل ر و ووووع القوووة ال ارل وحمل ،و ٩٩ة املائ وحمل ر و القوووة ال ارل وحمل ة
القطاع اخلاص .وال ينلط تقرير الدولحمل الطرف جال القليل ر الضوء أو ال ينلط ضوءً البتحمل على
اجملووعوحمل ا رنيوحمل أو ال شووائريحمل أو القبيلوحمل أو الدينيوحمل ل شووااص الووذي يتشو ل روون م النو ان غووري
القط و وريني ،وال تقو وودم أي جشو ووااة جىل يفننو وويت م ،و ووا دو ووال هون اللجن و وحمل وجيف و وراء حتليو وول رت وو ووق.
ولووذلؤ ،سووي ون رو املفيوود احلصووول علووى بيووا ،جدصووائيحمل ،رصوونفحمل بنووب اجلننويحمل واالمتووواء
ا رم  -الديم ،ع الن ان األيفامب املقيوني ة قطر بويفا عام وال ووال امل وايفري علوى ويفوا
اخلصوص .روا سرتدب أبي بيا ،جدصائيحمل ،رصنفحمل بنب بلد املنشو  ،عو النو ان عودميي
اجلننيحمل ة البلد.
 -18ور املؤسف أن القامون القطري ال يوزال ال يتضوو ت ريفواً للتوييوز ال نصوري يتوافوق روع
املاهة  1ر االتفاقيحمل .وال تش ل رباهئ املنواواة وعودم التوييوز وال دالوحمل امل رسوحمل ة هسوتوا قطور
ة دد ااتا ت ريفاً .وأوصت اللجنحمل ررة أ رل الدولحمل الطرف اعتواه تشريع حيظور ورورم حتديوداً
التوييز ال نصري وفقاً هلذا احل م.
 -1٩وقالووت ،ة ر وورض جشووااتا جىل التزارووا الدولوحمل الطوورف مبويفووب املوواهة  ٤رو االتفاقيوحمل،
جمووا يبوودو أن الغوورض ر و األد ووام القامومي وحمل املاتلف وحمل املووذرواة ة الفق ورا ر و  ٤0جىل  ٤5ر و
التقريوور هووو احلفوواا علووى الودوودة الوطنيوحمل ولوويس ر افحوحمل التوييووز ال نصووري .وأضووافت أمووا ينبغووي
للدولحمل الطرف أن تتاذ التدابري التشري يحمل املناسبحمل ر أيفل ا عوال املالئم ألد ام املواهة  ٤رو
االتفاقيحمل وت ريس الدافع ال نصري رظرف رشده لل قوبحمل .ومي لتوصيا اللجنحمل ال اروحمل اقوم 7
املت لقحمل بتنفيذ أد ام املاهة  ،٤واقم  15بش ن املاهة  ٤ر االتفاقيحمل ،واقوم  ٣5بشو ن ر افحوحمل
طاب التحري على ال راهيحمل ال نصريحمل أن توفر تويفي ا رفيدة ة هذا الصده.
 -20وروووز للوفوود أيض واً أن يقوودم أرثل وحمل ر و القضووااي املت لق وحمل التوييووز ال نصووري املرفوع وحمل أرووام
احملارم ا هاايحمل واملدميحمل واجلنائيحمل الني خت االدتجال في ا االتفاقيحمل ،وحيده التدابري اخلاصوحمل املتاوذة
عو والً املوواهة  )٤(1واملوواهة  )2(2ر و االتفاقي وحمل بغوورض ضوووان التقوودم والتنوي وحمل واحلواي وحمل لووب
اجلواعا ال رقيحمل أو ا رنيحمل.
 -21وسي ون ر املفيد ر رفحمل املزيد ع املوااه املاليحمل والبشريحمل املاصصحمل ملاتلف املؤسنا
ال ارحمل واخلاصحمل املنؤولحمل ع ا شراف على اجملووعحمل املتنوعحمل ر الربارج واخلطوط واالسورتاتيجيا
القطاعيحمل امل تودة ة جطاا ا يحمل قطر الوطنيوحمل  ،20٣0وأرور تلوؤ املبواهاا علوى ر افحوحمل التوييوز
ال نصري.
 -22وينبغووي للدول وحمل الطوورف رتاب وحمل التوصوويا الووني قوودرت ا اللجن وحمل الوطني وحمل حلقوووا ا منووان،
ال ووني تتوت ووع مبرر ووز الف وحمل مأل ووفم رن ووذ ع ووام  .2010وقال ووت جهن ووا تف ووم أم ووا عن وود اس ووت راض ررر ووز
املؤسنحمل آل ر ررة ،رامت اللجنوحمل الفرعيوحمل امل نيوحمل االعتوواه التاب وحمل للتحوالف ال واملي للوؤسنوا
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الوطنيحمل حلقوا ا منان قد أوصت اهاا طوا ر أيفل ت زيز اسوتقالليت ا واملووااه املاصصوحمل
هلا .وس لت عوا جاا رامت الدولحمل الطرف قد مفذ تلؤ التوصيحمل .وينبغي للدولحمل الطورف ،علوى
ويفووا اخلصوووص ،أن ت ووول بتوص ويحمل اللجن وحمل الوطني وحمل حلقوووا ا منووان التوص ويحمل الداعي وحمل جىل ت ووديل
قامون اجلو يا واملؤسنا اخلاصحمل (القامون اقم  12ل وام  )200٤للنووا لطائفوحمل أوسوع رو
رنظوا اجملتوع املدين ال ول.
 -2٣وت وووه اللجن وحمل أيض واً احلص ووول عل ووى ر لور ووا ع و مظ ووام اللج وووء القط ووري ،مب ووا ة ال ووؤ
التش وري ا النوواايحمل ،وجيف وراءا طلووب اللجوووء ،والنوولطا املنووؤولحمل ع و اهوواا ق ورااا اللجوووء.
وتناءلت عوا حيل بطال اللجوء الذي ترف طلباتم ،وال يفيحمل الوني تضوو موا الدولوحمل الطورف
ادرتام ربدأ عودم ا عواهة القنوريحمل ة املوااسوحمل ال وليوحمل ،وسوبب عودم تصوديق الدولوحمل الطورف ب ود
علو ووى اتفاقي و وحمل عو ووام  1٩51املت لق و وحمل مبررو ووز الاليف و ووني أو بروتورو ووول عو ووام  1٩67اخلو وواص بوضو ووع
الاليف ني .وقالت جن اللجنحمل تردب أيضاً بتلقي بيا ،جدصائيحمل ع عده طال اللجوء ة البلد
وبلووداهنم األصووليحمل ،وعووده األشووااص الووذي رنح ووا رررووز اليف و  ،وعووده طووال اللجوووء املرفوض وحمل
طلباتم والاليف ني.
 -2٤وأوصى املقرا اخلواص امل وم بقووا ا منوان للو وايفري  ،ة أعقواب الب ثوحمل الوني قوام موا
جىل قطوور ة تش وري الثوواين/موفورب  ،201٣حلغوواء مظووام ال فال وحمل واالست اض وحمل عنووا بنوووا ال ووول
املفتو واملنظم ومظام قائم على ال قوه؛ واهاا طوا ملنع التوييز ضود ال ووال امل وايفري علوى
أسوار األصوول القووري؛ وبضوورواة دظور جيفوراءا الت يووني الوني تووؤهي جىل جرقوال ال وووال امل ووايفري
الووديون؛ وضوورواة توووفري س و الئووق لل وووال امل ووايفري  .وعلووى الوورغم ر و أن القووامون اقووم 21
ل ووام  2015بتنظوويم ه ووول و وورول الوافوودي وجقووارت م قوود ألغووى مظووام ال فالوحمل وأ ووذ بنظووام قووائم
علووى ال قوووه ،تنوواءلت جىل أي روودل تووريفم هووذا ا صووال جىل تغيووري ة املوااس وحمل ال ولي وحمل علووى
أاض الواقووع .وتنوواءلت عوووا جاا رووان ال وووال امل ووايفرون ال ت وزال تصوواها يف ووازا سووفرهم عنوود
وصوووهلم؛ وعوووا جاا روواموا ال يزالووون يوايف ووون ث وريا ة هفووع أيفووواهم أو عوودم هف ووا؛ ورووا جاا
رووان أااب ال ووول يوودف ون بشو ل اوتيووم ت وواليف عوووهة ال وووال امل ووايفري جىل هاياهووم ة هنايوحمل
عق وودهم؛ ور ووا جاا ر ووان أااب ال و وول غ ووري املوتثل ووني ي وواقبون بطريقو وحمل رن جيو وحمل .وقال ووت جن ووا
ا صووال الووذي تقوووم بووا الدولوحمل الطوورف يتوقووف علووى قداتووا علووى اهوواا جيفوراءا قويوحمل ضوود هووذا
النوع ر أااب ال ول ،الذي راموا يتوت ون دىت اآلن ا فال ر ال قاب.
 -25وينبغ ووي للدولو وحمل الط وورف أيضو واً اص وود دالو وحمل سو و ال و ووال امل ووايفري ورفالو وحمل رطابقت ووا
للوواصفا املنصوص علي ا ة القراا الوزااي اقم  18ل ام  .201٤وتناءلت عووا جاا مل ت و
أول ردين وحمل لل وووال ة البلوود ،امل روف وحمل اسووم بووروة الرباد وحمل الووني تتنووع الستضووافحمل زهوواء 5٣ 000
عارل ر ايفر ،لينت دي أقليا أ ر بُم لغرض الفصل بني ال وال امل ايفري وعاروحمل النو ان
القطريني.
 -26وقالت جن ال ديد ر ال وال امل وايفري ي وامون رو التوييوز علوى أسوار األصول القووري
ر وقوت توو يف م مبوا أن األيفور املنصووص عليوا ة االتفاقوا الثنائيوحمل وعقووه ال وول تلوف ،ة
أغلووب األديووان ،دنووب يفننويحمل ال اروول امل ووم ،ووا يشو ل امت ار واً ملبوودأ املنوواواة ة األيفوور عو
ال ول اي القيوحمل املتناويحمل .وأضافت أهنا تف م أيضاً أن ال وال املنزليني ال يزالون غوري رشووولني
بقووامون ال ووول ،وأن القووامون اقووم  15ل ووام  2017بش و ن ال وووال املن وزليني ،الووذي يوووفر احلواي وحمل
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القاموميحمل لل وال املنزليني اشياً رع اتفاقيوحمل رنظووحمل ال وول الدوليوحمل بشو ن ال ووال املنوزليني2011 ،
(اقوم  ،)18٩مل ينفوذ ال ارول .وتنواءلت عو التوودابري الوني ت توزم الدولوحمل الطورف اهااهوا لتنوريع
تنفيوذه ال ارول ،وحلوايوحمل ال ووارال املنزليوا رو ال نوف البوودين واجلننوي ،ولضووان دقوووق جاا
قووران تقوودمي ش و ول يفنائي وحمل .وقالووت جهنووا ُللووت علووى االعتقوواه أن ال ووارال املنزليووا الالئووي
حيول و متيج وحمل اعت ووداء يفننووي ع وواهة رووا ي ووت و الووز ،وحيتج ووزن ويوورغو عل ووى تربي وحمل أطف وواهل ة
النجون .وتناءلت ع ال يفيحمل الني ت تزم ما الدولحمل الطرف ر اجلحمل هذا الوضع.
 -27وقالت جهنا ترل أن جلنحمل الط ون املنش ة دديثاً لتنويحمل رنازعا ال ول ل توفر جر اميوحمل
اللجوء الفواي جىل القضاء جال جاا خت ادرتام األطور الزرنيوحمل احملودهة .وقالوت جهنوا تف وم أن األطوراف
حتووال ،ة دال وحمل عوودم تنووويحمل جلن وحمل الط ووون لن وزاع رووا ،جىل احملووارم ،ووا قوود حيوود ر و قووداة ال وووال
امل ايفري على اللجوء جىل القضاء ألهنم قد يالقون عنتاً ة التغلب على احلوايفز اللغويحمل.
 -28وينوواوا اللجن وحمل القلووق ألن ااس وحمل تو يووف قضوواة غووري قط وريني ر و بلوودان عربي وحمل أ وورل
ب قوه رؤقتحمل ل تؤهي جال جىل تقوي استقالليحمل النولطحمل القضوائيحمل ر ول .وأعربوت املقوراة اخلاصوحمل
امل ني وحمل اسووتقالل القضوواة واحملووارني ،عقووب ب ثت ووا جىل قطوور ة رووامون الثاين/ينوواير  ،201٤ع و
قلق ووا ر و يل وحمل أروووا رن ووا ام وودام األرو الووو يفي للقضوواة غووري القطوريني ،والتواطووؤ املتصوووا بووني
القضاة واملدعني ال ارني ،وعدم ويفوه تريحمل شفويحمل أرناء ب الدعاول املرفوعحمل أرام احملارم.
 -2٩وأوص ووت اللجن و وحمل الدول و وحمل الط وورف ،ة رالدظات ووا اخلتاري و وحمل الن ووابقحمل ،أبن ت وودل ق ووامون
اجلنن ويحمل لتو ووني القط وراي املتزويف ووا ر و أيفام ووب ر و مق وول يفنن وويت القطري وحمل جىل أطف وواهل ،
ول فالوحمل تووع املوواطنني اجملننووني بوونفس احلقوووا االقتصوواهيحمل وااليفتواعي وحمل والثقافيوحمل الووني يتوتووع مووا
املواطنون القطريون .وة هذا الصده ،تناءلت عوا جاا ران ال وال امل وايفرون األيفاموب روؤهلني
لطلب احلصول على بطاقا ا قارحمل الدائوحمل ،وهو را ينو لف ا ر ينحمل ر الرعااي األيفامب،
فيو ووا ين ووو ب ووا ،ار ووتالل عق ووااا ة البل وود ،ويت ووي ل طف ووال املول وووهي لقط وراي وايف ووال غ ووري
قطريني احلصول على جقارحمل هائوحمل.
 -٣0وقال ووت أ وورياً جن قط وور ستنتض وويف رو و ر ال ووامل لالحت وواه ال وودو ل وورة الق وودم (الفيف ووا)
عام  ،2022ودثت الدولحمل الطرف علوى رضواعفحمل يف وههوا رو أيفول ر افحوحمل القوالوب النوطيوحمل
النلبيحمل ع ال وال امل ايفري وغريهم ر الرعااي األيفامب ،وجبراز رنوابت م ة اجملتووع القطوري،
مب ووا ة ال ووؤ عو و طري ووق ت وووفري الت وودايب ألفو وراه الش وورطحمل ور ووو في الن ووجون والقض وواة واحمل ووارني،
وجطالا لال التوعيحمل ال ارحمل.
 -٣1السيد كوت (رننق املتاب حمل) :قال جن اللجنحمل طلبت ر الدولوحمل الطورف ،ة رالدظاتوا
اخلتاري وحمل النووابقحمل ،أن تقوودم تقريوور رتاب وحمل ة غضووون س ونحمل وادوودة ر و تنفيووذها ب و التوصوويا .
وأعرب ع أسفا ل دم تلقي أي تقرير رتاب حمل وا ّرر الوفد أبن اللجنحمل ت لق أبيحمل ربرية على جيفراء
املتاب حمل .ولذلؤ ست ون اللجنحمل تنحمل لتلقي تقرير رتاب حمل ر الدولحمل الطرف بش ن اجملاال احملدهة
الني ستطلب ا اللجنحمل ة رالدظاتا اخلتاريحمل املقبلحمل.
 -٣2وقال جما سي ون ر املفيد ر رفحمل املزيد ع حمتول القامون اقم  15ل وام  2017بشو ن
ال وال املنوزليني واحلصوول علوى أرثلوحمل حمودهة عو تنفيوذه .وقوال ،ة ر ورض جشوااتا جىل امل لوروا
املقدرو وحمل ة تقري وور الدولو وحمل الط وورف ،جم ووا يرد ووب بتق وودمي رزي وود رو و امل لور ووا بشو و ن ر ووا جاا ر ووان
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لل وووال امل ووايفري واملقيوووني األيفامووب احلووق ة ش وراء وديووازة املوتل ووا علووى قوودم املنوواواة رووع
املواطنني القطريني.
 -٣٣الس ــيد أنتوووم ــوف :ق ووال جن الق ووامون اق ووم  21لنو ونحمل  2015بتنظ وويم ه ووول و وورول
الوافوودي وجقووارت م ،الووذي ألغووي مبويفبووا مظووام ال فال وحمل واسووت ي عنووا بنظووام قووائم علووى ال قوووه،
يتضو عدهاً ر التدابري ا رابيحمل .ف لى سبيل املثال ،مين ال وال امل ايفري فرصحمل لتغيوري أااب
ال ول عند امت اء ردة عقد حمده املدة أو ب د مخس سنوا ر اخلدروحمل لودل مفوس اب ال وول.
وروع الوؤ ،أعورب عو قلقوا رو عودم ويفووه دود لفورتة ال قووه احملودهة املودة ،ول ودم قوداة ال ووال
امل ايفري ال ارلني على هذا األسار على تغيري أااب ال ول قبل امقضاء عقوههم ،ول ودم قوداة
ال ووارلني ة و ووائف هائو وحمل علووى تغيووري عول ووم ملوودة مخووس سوونوا رووا مل حيصوولوا علووى جان ر و
صادب ال ول أو ر وزااة الدا ليحمل .وقال جما يرغب لوذلؤ ة ر رفوحمل روا جاا راموت قود دوده
امل ووايري اخلاصوحمل لطلووب تغيووري ال ووول؛ ورووا جاا رامووت الوووزااة تنووتطيع أن توورف رثوول هووذا الطلووب،
وجاا ران األرر رذلؤ ،على أيحمل أسس؛ وروا جاا روان مي و تقودمي ر لوروا عو التطبيوق ال ولوي
هل ووذا الق ووامون .وأع وورب عو و اغبت ووا ة احلص ووول ،عل ووى ويف ووا اخلص وووص ،عل ووى بي ووا ،ع و ع ووده
تغيريا ال ول الني ددرت رنذ بدء مفاا القوامون ،رصونفحمل دنوب اجلونس ومووع ال قووه .وأ ورياً،
قال جموا يووه أن ي ورف جىل أي رودل تطبوق حموارم الشوري حمل ربواهئ املوذهب ا سوالري اي الصولحمل
وااليفت اه القضائي.
 -٣٤الســيدة ش ـ د :قالووت جهنووا توووه أن تنوووع املزيوود ع و ال ووول الووذي تقوووم بووا جلن وحمل قطوور
لتحووالف احلضووااا الووني تنو ى جىل ت زيووز التنووار وتوطيوود الت ووايمي النوولوي ،ورو ل مي و أن
ت نر القوالب النوطيحمل ال نصريحمل .وتناءلت ،على ويفا اخلصوص ،عو متوائج روا صوادب الوؤ
ر اسرتاتيجيا و طط عول وع املؤشرا الني وض ت لقيار أررها.
 -٣5الس ــيد بو ــويت :ق ووال جم ووا يرد ووب امض وووام قط وور ر ووؤ راً جىل ال وود ال وودو اخل وواص
احلقوووا املدمي وحمل والنياس ويحمل وال وود الوودو اخلوواص احلقوووا االقتصوواهيحمل وااليفتواعي وحمل والثقافي وحمل،
األروور الووذي يوودل علووى التوزام البلوود بت زيووز دقوووا ا منووان ولايت ووا .ودووع الدولوحمل الطوورف ،وهووو
يضووع هووذا ة اعتبووااه ،علووى النظوور إدي وحمل ة االمضوووام جىل اتفاقي وحمل عووام  1٩51اخلاص وحمل بوضووع
الاليف ني وبروتورول عام  1٩67امللحق ما .وأعرب ،ة ر رض جشوااتا جىل أن ربواهئ الصو ول
الدولي وحمل الووني امضوووت قطوور جلي ووا قابل وحمل للتطبيووق بصووواة رباشوورة ة القووامون احمللووي ،ع و اغبتووا ة
ر رفحمل را جاا رامت ت طى لالتفاقيا الدوليحمل األسبقيحمل ة دالوحمل ويفووه تنوازع بوني أد وام ر اهودة
را والتشري ا الوطنيحمل.
 -٣6وطلب توضيحاً بش ن روا جاا روان ال ووال امل وايفرون األيفاموب وغوري املوواطنني اآل ورون
يتوت ون تلقائياً بنفس احلقوا املدميوحمل واالقتصواهيحمل وااليفتواعيوحمل والثقافيوحمل الوني يتوتوع موا املواطنوون
القطريوون ،وجاا مل ي و األروور رووذلؤ ،روا جاا رامووت احل وروحمل ت توورب أن أويفوا التفريووق علووى أسووار
اجلننويحمل ييزي وحمل والتووا ف ووي تت ووااض رووع ربوواهئ االتفاقي وحمل .وا شووااة جىل الفقوورة  ٤٩رو تقريوور
الدولحمل الطرف ،تناءل عوا جاا ران مي تقدمي رزيد ر امل لورا ع واليحمل احمل وحمل الدسوتوايحمل
ال ليا ،مبا ة الؤ مطاا را ااسا ر سلطا مبباهاة رن ا ،ورا جاا ران مي و للووواطنني وغوري
املواطنني على دد سواء أن يطلبوا جعاهة النظر ة هستوايحمل قامون را.
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 -٣7ووفقاً للفقرة  55ر تقريور الدولوحمل الطورف ،فوسن منوبحمل الننواء املصووات ة االمتاواا
قد تقلبت بش ل رلحوا رنذ عام 1٩٩٩؛ وأعرب ع اغبتا ة ر رفحمل األسوباب الوني مي و أن
تفنر هذه التقلبا الواس حمل ة رشاارت  .واهه الشواغل الني أاثاتا النيدة هاه بش ن األد ام
التوييزيو وحمل الو ووااهة ة ق ووامون اجلننو ويحمل ة البل وود ،وال ووني حت ووول هون القطو وراي املتزويف ووا رو و غ ووري
رواطنني ر مقل يفننيت القطريحمل جىل أطفاهل  .وة ضوء اجل وه املبذولحمل ر الدولحمل الطرف رو
أيفل حتقيق أهداف التنويحمل املنتدارحمل ،تناءل ع ا يفراءا الني ت توزم احل وروحمل اهااهوا ل فالوحمل
رنوواواة امل ورأة والريف وول ة احلقوووا ،اشووياً ر ووع اهلوودف  5املت لووق بتحقي ووق املنوواواة بووني اجلنن ووني
و ني رل النناء والفتيا  ،مبا ة الؤ فيوا يت لق بنقل اجلننيحمل القطريحمل.
 -٣8وأ رياً ،طلب احلصوول علوى رزيود رو امل لوروا عو دالوحمل ال ووال امل وايفري األيفاموب
ة البلوود ،وال سوويوا رووا جاا رووان حيووق هلووم أن يقوودروا طلووب التجوونس و ااس وحمل احلووق ة يووع مشوول
األسرة .روا طلب احلصول على ر لورا ع روف جقارت م.
 -٣٩الس ــيد موري ــو مارتينيـ ـ  :قووال جن الدول وحمل الطوورف قوود ف ل ووت ال ثووري ر و أيفوول حتقي ووق
اهلوودف  17ر و أهووداف التنوي وحمل املنووتدارحمل .وطلووب ر لورووا ع و أي توودابري اهووذ ة جطوواا
ال قد الدو للونحداي ر أصل أفريقي .وأضاف أن الدولحمل الطورف امبوا ترغوب ة ا سو ام ة
ال و وول املت ل ووق حر اميو وحمل عق وود امل ووؤ ر ال وواملي الراب ووع مل افحو وحمل ال نصو وريحمل والتويي ووز ال نص ووري ور ووره
األيفامب ورا يتصل بذلؤ ر ت صب .وتناءل عوا جاا رامت النلطا الوطنيحمل قود مظور ة
جهاال ربدأ مقل عبء ا ربا ة ا طاا القاموين احمللي.
 -٤0الس ــيد د  :ق ووال جن ق ووامون اجلنن ويحمل يب وودو تقيي وودايً جىل د وود ر ووا ،وال س وويوا فيو ووا يت ل ووق
ارتناب أطفال املواطنني اجملنَّنني للجننيحمل القطريحمل .وتناءل عووا جاا راموت الدولوحمل الطورف ت توزم
ضوان رن هؤالء األطفال اجلننيحمل ر هون شرول .وطلب ر لورا عو عوده األشوااص الوذي
أسووقطت يفننوويت م والشوورول الووني توونظم جسووقال اجلنن ويحمل .وقووال جن هووذه املوااسووا تنطوووي علووى
طوور يف وول أعووداهاً ربوورية ر و األشووااص عوودميي اجلنن ويحمل .وقووال جن اللجن وحمل توووه أن ت وورف رووا جاا
رامووت لوودل قطوور أي وحمل طووط لالمضوووام جىل اتفاقي وحمل ف و دوواال ام وودام اجلنن ويحمل .وأضوواف أن
الدول و وحمل الط وورف امبو ووا ترغ ووب ة ر وون املؤسن و وحمل الوطني و وحمل حلق وووا ا منو ووان س وولطحمل رقاض وواة ر و ورت
امت ارووا دقوووا ا منووان وجصووداا أد ووام رلزر وحمل قووامو ً،بش و هنم ،علووى غ وراا رووا قووام بووا عووده ر و
البل وودان األفريقيو وحمل .وطل ووب ر لور ووا جض ووافيحمل بشو و ن عو وول جلنو وحمل الط ووون امل نيو وحمل بتن ووويحمل رنازع ووا
ال ول ،وعده األد ام الني تلقت ا ،ورتوسط الفرتة الزرنيحمل الني استغرقت ا ر اجلحمل هذه األد ام.
 -٤1الســيد مارونــان :قووال جن الدول وحمل الطوورف قوود أدوورز تقوودراً ربوورياً ة عووده ر و املؤش ورا
االيفتواعيحمل واالقتصاهيحمل .وطلب ر لورا عو أي تطوواا  ،رنوذ زاياة املقورا اخلواص امل وم بقووا
ا منووان للو ووايفري لقطوور عووام  ،201٣فيوووا يت لووق بظووروف عووول وادتجوواز امل ووايفري  ،ورووذلؤ
فيوا يت لق ب ده امل ايفري  ،مب في م القصور واحلوارول ،احملتجوزي أو احملورورني رو دوريت م .وأعورب
ع اهتوارا مب رفحمل را جاا ران ال ول لبناء يفنوا يفديود يوواء ووو  500حمتجوزة قود ارتوول .وقوال
جمو ووا سو ووي ون ر و و املفيو وود احلصو ووول علو ووى تفاصو وويل ع و و التو وودابري املتاو ووذة لتينو ووري ال و وووهة الطوعي و وحمل
للو و ووايفرا احلوارو وول بطفو وول غو ووري شو وورعي جىل بلو ووداهن األصو ووليحمل .وقو ووال جن اللجن و وحمل سو ووت ون تن و وحمل
للحصووول علووى جدصوواءا ع و رتوسووط فوورتة ادتجوواز امل ووايفري وأقصوواها ،وعلووى تفاصوويل احلال وحمل
الراهنحمل هلؤالء احملتجزي  ،وأي تدابري تشري يحمل اهذ لتحنني وض م رنذ عام .201٣
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 -٤2وال يتضوو تقريوور الدولوحمل الطوورف أيوحمل جدصوواءا عو ووروف عووول امل ووايفري أو احلوواهث
امل ني وحمل ،مبووا ة الووؤ أم وواع احل وواهث وأسووباما .روووا ال يتضووو التقريوور أي وحمل بيووا ،ع و االمت ارووا
املتصلحمل ال ول الني يرت ب ا أااب ال ول الني مل حتل ع طريوق املصواحلحمل أو يفورل ت ليق وا ،وال عو
ال قووا أو اجلوزاءا املفروضوحمل .ويبوودو أن أااب ال ووول يتوت وون حفووال دقيقوي رو ال قوواب ة
هذا الصده .وقال جن اللجنحمل تردب بتلقي ر لورا ع أمواع تفتيمي ال ول الني جترل ة املشواايع
التجاايوحمل ،وأموواع االمت ارووا واجلوزاءا املنصوووص علي ووا ة هووذا الصووده ،وأي أليووا قائووحمل لرصوود
أمشطحمل أااب ال ول .وة غيواب أي رو هوذه اآلليوا  ،سوي ون رو املفيود احلصوول علوى تفاصويل
االمت ارا الني أفضت جىل صدوا أد ام قضائيحمل أو عقوا أو يفزاءا .
 -٤٣السيد كايل تزاي :قال جن اللجنحمل قد أُبلغت أبن ال ووال امل وايفري نوعوون رو ال ويمي
ة املن وواطق النو و نيحمل ألن رث وول ه ووذا الرتتي ووب ق وود ي ووؤهي جىل زايهة ت وواليف النق وول ،الننو وبحمل هل ووم
وألااب ال ول على النواء .ومي القول جن هذه املوااسحمل تش ل ،وجن رامت حتتول في ا النيوحمل
احلننحمل ،ييزاً عنصرايً على النحوو امل ورف ة املواهة  )1(1رو االتفاقيوحمل ،وامبوا تووه الدولوحمل الطورف
است راض احلالحمل ة هذا الصده.
 -٤٤وال مي ف م عدم ويفوه ش اول تت لق التوييز ال نصري علوى أموا ي وم عودم دودوث
ييز عنصري .وقال جن تلقوي املؤسنوحمل الوطنيوحمل حلقووا ا منوان عودهاً ربورياً رو الشو اول عالروحمل
علووى أن امل وواطنني يثقووون ة املؤسنووا احل وري وحمل اا الص ولحمل .وعلووى ال ووس ر و الووؤ ،يوودل
عوودم ويفوووه ش و اول علووى ام وودام الثق وحمل .وقووال جمووا سووي ون ر و املفيوود ر رف وحمل أااء الوفوود بش و ن
التقااير الني تفيد أبن التوييز ال نصري قد زاه ة اآلومحمل األ رية.
 -٤5وأعرب ع اغبتا ة ر رفحمل را جاا رامت هنال أي رنظوا للوجتووع املودين ت وول ة وال
دقوووا ا منووان ة قطوور ،وجاا رووان األروور رووذلؤ ،رووا جاا رووان مي ن ووا ال ووول بري وحمل .وقووال جن اللجن وحمل
أشوواا  ،ة رالدظات ووا اخلتاري وحمل الن ووابقحمل ،جىل توص وويت ا ال ار وحمل اق ووم  ٣0بش و ن التويي ووز ة د ووق غ ووري
امل وواطنني ،وال سوويوا فقرتووا  16املت لق وحمل ضف و دوواال ام وودام اجلنن ويحمل ،و اص وحمل النن وبحمل ل طفووال،
وأوصت الدولحمل الطرف بتنقي قووامين ا لتونو للقطراي املتزويفا ر غوري روواطنني بنقول يفننويت
القطريحمل جىل أطفاهل ر هون ييز .وتناءل عوا جاا رامت قد اهذ أي تدابري ة هذا الصده.
 -٤6السيد يووغ يك يوين :قوال جن الدولوحمل الطورف قود ف لوت ال ثوري لت زيوز دقووا ا منوان
وقوود أصووبحت طرف واً ة عووده ر و امل اهوودا الدولي وحمل حلقوووا ا منووان .وأعوورب ع و اغبتووا ة ر رف وحمل
رووا جاا رامووت النوولطا الوطنيوحمل قوود دووده جطوواااً زرنيواً حموودهاً لالمضوووام جىل ال وود الوودو اخلوواص
احلقوا املدميحمل والنياسيحمل وال د الدو اخلاص احلقوا االقتصاهيحمل وااليفتواعيحمل والثقافيحمل .وطلوب
ر لورا ع أي تدابري حمدهة اهذ الل الفرتة  2016-2011لت زيوز ولايوحمل دقووا ال ووال
امل ايفري املننني وال وال امل ايفري اوي ا عاقحمل .وتناءل ع التودابري الوني اهوذتا الدولوحمل الطورف
لضوووان جر امي وحمل دصووول ال وووال امل ووايفري األط وراف ة جيف وراءا قضووائيحمل أو هعوواول اا ص ولحمل
ال والحمل وطال اللجوء على درا املرتيني الشفويني احمللفني امل تودي .
 -٤7الســيد املرخيــي (قطوور) :أعوورب عو تقووديره للت ليقووا ا رابيوحمل واالمتقوواها الووني أعوورب
عن ا أعضاء اللجنحمل .وقال جما يتطلع جىل الره على األس لحمل املطرودحمل ة اليوم التا  ،وتقودمي املزيود
ر امل لورا رتابحملً ،جاا لزم األرر.

اف ت اجللنحمل الناعحمل .17/20
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