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

 -2السيد فيصل ب عبد هللا آط حنزاب (قطر) :قا جمه يوه ،قبل جعطاء الكلوحمل ألعضاء
وفد بالهه ،أن يشده على األمهيحمل اليت تولي وا قطور للحوواا روع هي وا امل اهودا الدوليوحمل حلقوو
اإلمنان ،ا في ا اللجنحمل.
 -٣الساايدة الفااا ع (قطوور) :قالووت جن قطوور قوود ارتتوواا اس وداتيجيحمل للتصووديق التوودا ي
علووى الصووكود الدولي وحمل حلقووو اإلمنووان .وقوود أه ووت أدكووال تلو الصووكود ة القووامون احمللووي.
وصوودقت قطوور ،رنووذ النظوور ة التقووااير الدواي وحمل النووابقحمل عووال  ،2012علووى عووده رو امل اهوودا
الدوليحمل واإلقليويحمل حلقو اإلمنان ،رن ا ال ود الودوا اصواحل وحلقوو املدميوحمل والنياسويحمل وال ود
الوودوا اصوواحل وحلقووو االقتصوواهيحمل وااليفتواعي وحمل والثقافي وحمل .وكووان ووري النظوور ة االمضوووال جىل
اتفاقيحمل ركافححمل التوييز ة ا الت لويم واالعودا ورتتصواحل هي وا ر اهودا األروم املتحودة،
ووا في ووا اللجن وحمل ،ة تلقووي البالغووا ال ووااهة ر و األف وراه أو ووعووا األف وراه اصاض و للوالي وحمل
القضائيحمل للبلد والنظر في ا.
 -٤وفيووا يت لووق ولت ووديل املقودل جهرتالووه علوى املواهة  )٦(8رو االتفاقيوحمل ،الوذي تنظوور قطوور
ة قبولووه ،ينبغووي أن يوضووع ة االعتبوواا أن تقوودمي الوودعم جىل األرووم املتحوودة ووكاال ووا املتاصص وحمل
ميثوول عنصووراً ائينووياً رو يف وووه البلوود للت وواون الوودوا .وة النوونوا األرتوورية ،علووى سووبيل املثووا ،
قدرت قطر تربعا ووع ا  ٤رالي هوالااً ر هوالاا الووالاي املتحودة جىل رفوضويحمل األروم
املتح وودة الن وواريحمل حلق ووو اإلمن ووان .كو ووا ق وودرت تربع ووا جىل ص ووندو األر ووم املتح وودة للتربع ووا
لضحااي الت ذيب ،وصندو األرم املتحدة االست واين للتربعا اصواحل شكوكا الور امل اصورة،
والصناهيق اصاصحمل األرترل اليت تديرها األرم املتحدة.
 -٥وقد قدرت التقااير الدوايحمل للبلد بصواة رتأرترة ،والتفا روع األراموحمل ،لتينوري النظور ة
اجملووع وحمل الكارل وحمل ر و التطووواا املرتبط وحمل بتنفيووذ االتفاقي وحمل ة قطوور .وأمشووأ قطوور ،علووى النحووو
املوصووى بووه ،جهااة ة ولااة الشوويون اصاايفي وحمل لرصوود اجل وووه الوويت بووذلت ا للوفوواء ولتزارا ووا بتقوودمي
التقااير والتزارا ا بتنفيذ التوصيا املقدرحمل رو اهلي وا الدوليوحمل .وتنوري األعووا املت لقوحمل ولو يقوحمل
األساسيحمل املشدكحمل ،املقرا تقدمي ا ة الربع األو ر عال  ،201٩على قدل وسا .
 -٦و ري اختاذ عده ر التودابري فيووا يتصول ولقووام الويت تونظم اسوتادال ال ووا املنوزلي
امل ووايفري واإل وواا الق وواموين حلوايو وحمل الاليف و و و ووالل اللج وووء ،ومه ووا روض وووعان لب ووت اللجنو وحمل
ر لورا رتاب حمل بشأهنوا .وقالت جن وضع القوام ينتغر وقتواً ،ولكو سويجري تنواو املنوائل
املشوولحمل ة التقااير الدوايحمل املويفوهة قيد النظر دالياً بشكل أوىف ة التقرير الدواي املقبل.
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 -٧الساايدة السااويد (قطوور) :قالووت جن ربوواه التنووارو واألرتوووة الوويت كامووت هائوواً يفووزءاً
ر و احليوواة اليوري وحمل لش و ب قطوور تنوووا التوودابري الوويت تتاووذها احلكور وحمل ملكافح وحمل ال نص وريحمل ة قطوور.
والتوييز ررفوض ة قطر.
 -8ولل ديد رو ريسنوا الدولوحمل ،رثول اللجنوحمل القطريوحمل لتحوالف احلضوااا ورركوز الدودوحمل
ال وودوا حل و وواا األهاين ،ب و ورار وأمشو وطحمل ت ووزل الت وواون والتف وواهم فيو ووا ب و و أه وول تل ووف األهاين
والثقافووا واإل نيووا  .وتووروة ائفوحمل رو املناسووبا  ،رن ووا ر ريفوواث أفووالل هوليوحمل ،لثقافوحمل قوار ووا
احل وواا والتن ووارو ،ت زله ووا وس ووائ .جعووالل البل وود .وت وونظم دلق ووا عووول ودلق ووا هااس ويحمل بش ووأن
دقوو املورأة واألكوااحل ذوي اإلعاقوحمل اللجنوحمل الو نيوحمل حلقوو اإلمنووان وامليسنوحمل القطريوحمل لل ووول
االيفتواعي ور د الدودحمل الدوا لألسرة .وجضافحمل جىل ذل  ،تنتضيف قطر رركز األرم املتحودة
للتوودايب والتو يووق ة ووا دقووو اإلمنووان جلنوووب غوورب سوويا واملنطق وحمل ال ربي وحمل .ويوونظم املركووز
أمشطحمل ترري جىل ت زيز دقو اإلمنان والن ووض هبوا ة املنطقوحمل .وتنواهم وهوذه األمشوطحمل وغريهوا
ة جذكاء الوعي وتناعد على بناء قداة البلد على ركافححمل ال نصريحمل والتوييز ال نصري.
 -٩وقووده عووزل القووامون اقووم  12ل ووال  201٥اسووتقالليحمل اللجن وحمل الو ني وحمل حلقووو اإلمنووان،
ران واً جايهووا دري وحمل الوفوواء بواليت ووا .وتبووذ الدول وحمل يف وووهاً لتنفيووذ التوصوويا الوويت قوودرت ا اللجن وحمل
الو نيحمل ة تقاايرها الننويحمل .واهاً على جددل هذه التوصويا  ،اعتوود قوامون يلغوي مظوال الكفالوحمل
ة االسووتادال وينووت يض عنووه بنظووال قووائم علووى ال قوووه ،علووى ن وو رووا أوصووت بووه أيض واً اللجن وحمل
واملقرا اصاحل امل ين حبقو اإلمنان للو ايفري .
 -10واختذ عده ر التدابري ة ج اا رتطحمل عول حتالف احلضااا ( .)2022-2018وقود
يف وورل تص ووويم املن وواه الدااسو ويحمل وفقو واً للاطو وحمل ورنح ووت يفو ووائز لتش ووجيع الب ووادث عل ووى هااسو وحمل
املواضيع ذا الصولحمل وصطوحمل .وقود أعلنوت أاواء الفوائزي بوائزة قطور ال امليوحمل حلوواا احلضوااا ة
الي ووول الن ووابق .وة ك وول ع ووال ،تنو وتقبل قط وور وف وووهاً رو و الق وواهة الش ووباب رو و أواوو واألرو وريكت
للوشووااكحمل ة ايفتواعووا للش ووباب رصووووحمل لت زي ووز احل وواا ب و الثقاف ووا  .وجضووافحمل جىل األمش وطحمل
املقراة ة ريداين الت ليم والشباب ،تنص اصطحمل علوى توسويع ال وليوا اصرييوحمل ،الويت تشوول تقودمي
رنظوووا اجملتوووع املوودين الوودعم املوواا أو امل نوووي لل وووا امل ووايفري  .وحتووده اصط وحمل أيض واً أهوودافاً
لت زيز التفاهم ب الثقافا الذي يتوقع ر وسائ .اإلعالل أن تن ى جليه.
 -11الساايد املينااد (قطوور) :قووا جن قطوور اعتووود عوودة ق ووام ر و أيفوول ت زيووز و اي وحمل
دقوو اإلمنووان رتووال الفوودة املشوووولحمل ولتقريور .وقووا جن القووامون اقووم  21لنونحمل  201٥بتنظوويم
هرتووو ورتووروة الوافوودي وجقووارت م ،علووى سووبيل املثووا  ،يوونص صورادحمل علووى أن ال وووا امل ووايفري
وأاوب عول م رلزروون دصوراً ببنووه عقووه ال وول الويت هرتلووا في وا .كووا أموه يلغوي دايفوحمل ال ووا
امل ووايفري جىل احلصووو علووى تصوريو رتووروة رو أاوب عول ووم ،و وول رو رصوواهاة يف ووال سووفر
املوظف يفرميحمل ي اقب علي ا بغرارحمل تصل جىل  2٥ 000ااي قطري .و ويفب هذا القامون ،رودة
عقوه ال ول أرر ينبغي أن يتفق عليه اب ال ول واملوظوف .وجذا حتوده املودة ،يكوون ال قود ملودة
مخس سنوا .
 -12ومينو القامون اقم  10لننحمل  2018بشأن اإلقارحمل الدائوحمل عدهاً ر االرتيوالا حلوارلي
تصوواايو اإلقاروحمل الدائووحمل وأفوراه أسوورهم .وميكو للرعووااي األيفامووب أن يقوودروا لووب احلصووو علووى
رثوول هووذا التص وريو جذا كوواموا قوود وصوولوا جىل قطوور قامومي واً وأقوواروا هنوواد  20عار واً ( 10سوونوا
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للرعووااي األيفامووب املولوووهي ة قطوور) .وعلووى رقوودري الطلبووا أيض واً اسووتيفاء رتطلبووا الوودرتل
وغريها ر املتطلبا  .ويت علي م أن يكوموا رلو ا يكفي وللغحمل ال ربيحمل ،على سبيل املثا .
وميك و جص ووداا تص وواايو جقار وحمل هائو وحمل عل ووى أس ووار اس ووتثنائي أل ف ووا القط وراي املتزويف ووا ر و
أيفامب ،ولأليفنل املتزوة ر قطريحمل ،ولأليفنبيوحمل املتزويفوحمل رو قطوري ،وأل فوا اجملننو وجلننويحمل
القطريحمل ،ولأليفامب الذي قدروا رتدرا للدولحمل أو يوفرون ر ااا مثحمل دايفحمل جلي ا.
 -1٣ويكوول القوامون اقووم  11لنونحمل  2018بشوأن اللجوووء النياسوي اجل ووه الوويت بوذهلا البلوود
لت زيووز دقووو اإلمنووان و ايت ووا .و ويفووب هووذا القووامون ،ي وور الووب اللجوووء شمووه أي كواص
غري قاها على ال وهة جىل بلد رنش ه أو جقارته امل تاه بنبب رتو رربا ،على سوبيل املثوا  ،رو
الت وورض لالض ووط اه ألس ووباب رثو وول ر تقدات ووه النياس و ويحمل أو هين ووه أو ج نيتو ووه .وفيو ووا ع وودا ب و ووض
االسووتثناءا  ،ر ظو ووا رتصولحمل وألرو القوووري ،تصوودا لطووالل اللجوووء ة قطوور واثئووق سووفر ،وهلووم
احلووق ة ال ووول ،ويتلقووون بوودال ك و ريحمل جذا كوواموا عووا ل  .كوووا ووق هلووم احلصووو علووى الرعاي وحمل
الصووحيحمل والت لوويم واإلسووكان وميكوون م الت بوود حبري وحمل ،والتقاضووي ،واملوااس وحمل الكارل وحمل حلري وحمل التنقوول،
واالسووتفاهة ر و األدكووال املت لق وحمل بوووع نوول األسوورة .وسوويكون ر و املوك و قريب واً تقوودمي لووب
اللجوء جلكدومياً.
 -1٤وتفصوول احملكووحمل الدسووتوايحمل ال ليووا ،املنشووأة حمكووحملً رنووتقلحملً هلووا ريزاميت ووا اصاصوحمل ويفووب
القووامون اقووم  12لن ونحمل  ،2008ة املنالعووا بشووأن املنووائل الدسووتوايحمل .وق ورااا احملكو وحمل غووري
قابلحمل للط .
 -1٥وت ووزل توودابري احلواي وحمل الدسووتوايحمل للحووق ة املنوواواة وعوودل التوييووز بتصووديق البلوود علووى
االتفاقي وحمل ،ووا أن هسووتوا قطوور يووذكر أن الصووكود الدولي وحمل الوويت صوودقت علي ووا قطوور علووى النحووو
الوايفووب تكتنووب قوووة القووامون .ويوونص الدسووتوا أيض واً علووى أن قطوور سووتبذ كوول رووا ة وس و ا
لتنفيذ مجيع االتفاقا الدوليحمل اليت هي ر في ا.
 -1٦و ق للقصر أ فا اجملنن وجلننيحمل القطريحمل الذي ي يشون ة اصااة أن يصوبحوا رو
روا ين قطر .و ويفب املاهة  2٥ر القامون  ٣8لننحمل  ،200٥قامون اجلننيحمل ،للريفا والنناء
ووا األبووي
مفس احلق ة مقل يفننيت م جىل أ فاهلم .وينص القامون أيضواً علوى أن األ فوا
الذي ي ثر علي م ة قطر مينحون اجلننيحمل القطريحمل ،وهكذا جتري ركافحوحمل ام ودال اجلننويحمل وجمفواذ
أدك ووال اتفاقيو وحمل دق ووو الطف وول .و ويفو وب ال وور  ،يكتن ووب الطف وول يفننو ويحمل أبي ووه .وال ي وود
وجلننيحمل املزهويفحمل.
 -1٧ولألدكوال القاموميوحمل املت لقوحمل وجلننويحمل وضوع هسووتواي ،ولوذا يتبوع جهرتوا ت وديال علووى
قووامون اجلنن ويحمل مفووس ال ولي وحمل الوويت يتب ووا جهرتووا ت ووديال علووى الدسووتوا .وقوود وض و ت هبوود
تشووديد القووام املت لق وحمل وجلننويحمل ،وال سوويوا متيجوحمل للدكيبوحمل النووكاميحمل لقطوور ،دي و يفووو عووده
الرعااي األيفامب املوا ن احمللي .
 -18واحلقووو واحلوراي األساس ويحمل رنصوووحل علي ووا ة امل وواه رو  ٣٤جىل  ٥8ر و الدسووتوا.
وقال ووت جن امل وواهة  ٤2ت وونص عل ووى أن للو ووا ن احل ووق ة التص ووويت والدك ووو لالمتا وواو وفق واً
للقامون ،الذي ال يز أي متييز على أسار يفنس الشاص أو هينوه .وتشور جهااة االمتاواو
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التاب وحمل لووولااة الدارتلي وحمل علووى تنظوويم وجهااة االمتاوواو  .ودصوولت امل ورأة علووى احلووق ة التصووويت
والدكو للوناصب ال ارحمل رنذ أو امتااو ة البلد ،واليت مظوت عال .1٩٩٩
 -1٩السايد علوي الووب آط حنازاب (قطوور) :قوا جموه بووذلت يف ووه كبورية رو أيفول الوودوي
لثقاف وحمل قوار ووا دق وو اإلمنووان ،ووا ة ذل و الوووعي ولتوييووز ال نصووري ،ة أوسووا ال ووارل ة
الوكاال اليت تشكل يفوزءاً رو ولااة الدارتليوحمل .ولل ووا امل وايفري ة قطور احلوق ة التنقول حبريوحمل
ر و اب عووول جىل رتوور ،وقوود ترايفووع عووده االمت اكووا املزعور وحمل هلووذا احلووق بدايف وحمل كبوورية الن ونحمل
النووابقحمل .واختووذ ولااة الدارتليوحمل ،بت وواون رووع ولااة ال وود  ،رتطووا لتنوريع اإليفوراءا املتصولحمل
بتل االهعاءا  .وتقدل املناعدة القاموميوحمل جىل الرعوااي األيفاموب املقيوو ة قطور .وال تويفود ة
الوقووت الوراه جال عارلتووان رنزليتووان ر ووايفراتن اه و االدتجووال رووع أ فوواهل  .و ووري التحقيووق ة
قضيت وا على النحو الوايفب.
 -20الساايد الرااوار (قطوور) :قووا جن قطوور تنووتفيد اسووتفاهة هائل وحمل ر و ال ووده الكبووري ر و
الرعووااي األيفامووب الووذي تنووتقبل م .ففووي ال ووار املاضووي  ،بووذلت كوول رووا ة وس و ا ،ة ج وواا
النو ي جىل حتقيوق اهلود  8رو أهودا التنويوحمل املنوتدارحمل ،لتووفري فورحل ال وول الالئوق للجويووع،
و فووي م ال وووا امل ووايفرون .وقوود أغلقووت رنظو وحمل ال ووول الدولي وحمل روويرتراً قض ويحمل ضوود قطوور بشووأن
ر ارلت ا لل وا امل ايفري  ،كوا أن رشرعي البلد دريصون على وضع ج واا قواموين أرون حلوايوحمل
دقو هيالء ال وا .
 -21و ويفووب القووامون اقووم  1٥ل ووال  ،201٧روونو ال وووا املنزليووون أكووكا احلواي وحمل القامومي وحمل
املونودحمل لف ا أرترل رو ال ووا  .والقوامون رتوافوق روع اتفاقيوحمل رنظووحمل ال وول الدوليوحمل ل وال 2011
بشووأن ال وووا املن وزلي ( .)18٩وينبغووي أن ت وداول أعووواا ال وووا املن وزلي ة قطوور ب و  18و٦0
عاراً و ق هلم احلصو على جيفالة ردفوعحمل األيفر واستحقاقا أرترل .و ظر التوييوز علوى أسوار
الدي أو ال ور ويفوب القوامون .وعنود رغواهاة ال ووا املنوزلي ل ول وم  -وة ب وض احلواال دو
قبوول امقضوواء روودة ال ووول احملووده ة عقوود ال ووول  -ووق هلووم أيضواً احلصووو علووى عووالوة قووداها أيفوور
ال حمل أسابيع ع كل سنحمل ر سنوا اصدرحمل.
 -22وختضع املنالعا علوى تطبيوق القوامون ألدكوال الفورع املت لوق بتنوويحمل املنالعوا ال واليوحمل
ر و قووامون ال ووول (القووامون اقووم  1٤ل ووال  ،)200٤بصوويغته امل دل وحمل .وي اقووب علووى امت اكووا
القووامون اقووم  1٥بغرارووا تصوول جىل  10 000ااي  .وقوود صوواغت ولااة التنويوحمل اإلهاايوحمل وال ووول
والشيون االيفتواعيحمل عقد عول منوذيفياً وترمجته جىل اللغا ال شر الرئينيحمل اليت يتكلو وا ال ووا ة
قطر .ومظوت الولااة أيضاً دلقوا هااسويحمل ودلقوا عوول للتوعيوحمل ولقوامون اجلديود وضووان جدالوحمل
مووص القووامون جىل البلوودان األصووليحمل لل وووا املن وزلي ة قطوور .ويوونص القووامون اقووم  11ل ووال 200٤
عل ووى اي وحمل ال و ووا املن وزلي ر و مجي ووع أك ووكا ال ن ووف أو اإلي ووذاء و ظ وور الق ووامون اجلن ووائي جس وواءة
امل ارلوحمل أو ال قوبوحمل البدميوحمل هلوويالء ال وووا  .وت ووول الووولااا املاتص وحمل بطريقوحمل رننوقحمل لضوووان أفضوول
ايحمل قاموميحمل لل وا املنزلي .
 -2٣ويتضووو القوواموثن اقووم  1٤ل ووال  200٤واقووم  1٣ل ووال  1٩٩0أدكار واً بشووأن وصووو
ال وووا امل ووايفري جىل ال دال وحمل .وأمش و ت جلووان ر و أيفوول التنووويحمل الن وري حمل للونالعووا ب و ال وووا
وأاوب ال ووول .وة املاضووي ،كثوورياً رووا كووان ال وووا امل ووايفرون ي وووهون ببنووا حمل جىل بلووداهنم األصووليحمل
ة دالحمل مشوب رنالعحمل ،بدالً ر املروا عرب جيفراءا قضائيحمل رطولحمل لتثبيت دقووق م .وة املنوتول
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االبتدائي ،ميكو تقودمي املنالعوا بو أاوب ال وول وال ووا جىل جهااة عالقوا ال وول حلل وا .لكو
جذا تتفق األ را روع احلول املقودل رو اإلهااة ،حتوا القضويحمل جىل جدودل جلوان تنوويحمل املنالعوا .
وميك لل وا امل ايفري تقودمي كوكاول جىل ولااة التنويوحمل اإلهاايوحمل وال وول والشويون االيفتواعيوحمل عو
ريق الربيد اإللكدوين أو كاصياً و وق هلوم احلصوو علوى املنواعدة القاموميوحمل اجملاميوحمل .وقود ترمجوت
امل لورا ذا الصلحمل بشأن رنالعوا ال وول ودقوو ال ووا جىل اللغوا ال شور األكثور كويوعاً ة
أوسا ال وا امل ايفري .
 -2٤السيد فيصل ب عبد هللا آط حنزاب (قطر) :قا جن اجل وه الويت تبوذهلا قطور فيووا يت لوق
حبقووو ال وووا امل ووايفري  ،ووا ة ذل و فيوووا يت لووق ب ووده ر و املنووائل الوويت أاثا ووا اللجن وحمل ،قوود
دظيت وإلكاهة رتال هواة لس جهااة رنظوحمل ال ول الدوليوحمل ة وقوت سوابق رو هوذا الشو ر.
وأضا أن قطر تن ى يفاهدة جىل تنفيذ التزارا ا وجىل اختاذ جيفراءا رلووسوحمل لتنفيوذ سياسوا
ة اال رثل الصححمل والنالرحمل ة ركان ال ول ،وعوليا تفتيش ال ول ،و ايحمل األيفر ،وفقاً
للو ايري الدوليحمل.
 -2٥السيدة اه (املقراة القطريحمل) :قالت جهنا تردب ومل لوروا احملد وحمل اإل ابيوحمل الويت قودر ا
الوفوود ،وال سوويوا أن الدول وحمل الطوور ستضووع الصوويغحمل الن ائي وحمل لو يقت ووا األساس ويحمل املودوودة اجلديوودة
عووال  201٩وسووتنظر ة التصووديق علووى الت ووديل املوودرتل علووى املوواهة  )٦(8ر و االتفاقي وحمل ،وة
جصوداا اإلعووالن االرتتيووااي ويفووب املوواهة  1٤والعودا ورتتصوواحل اللجنوحمل ة تلقووي البالغووا
والنظوور في ووا ،وة جمشوواء هي وحمل هائو وحمل رنوويولحمل ع و صووياغحمل التقووااير الوويت دوول روعوود تقوودر ا جىل
هي ا امل اهدا وع رتاب حمل املالدظا اصتاريحمل .وعلى الرغم ر أن الدولحمل الطر قود بوذلت
سلفاً يف وهاً تشري يحمل كبورية ،ال يوزا عوده رو القووام ة دايفوحمل جىل ت وديل .ف لوى سوبيل املثوا ،
قالت جهنا وجن كامت تداد أن األرور يت لوق نوألحمل سوياهة ،فإهنوا تورل أن علوى الدولوحمل الطور أن
ت يد النظر ة قامون اجلننيحمل.
 -2٦وأضوافت جهنووا تورل أن املورأة ال تشووغل املكاموحمل الوويت تنووتحق ا ة اجملتوووع القطووري .ولكووي
يتق وودل تو ووع ،ووب أن ت ط ووى امل ورأة املكام وحمل ال وويت تن ووتحق ا ة مجي ووع املي وواهي  ،ووا ة ذل و ة
املوااسحمل النياسحمل والنظال القضائي .وعلى الرغم ر أمه ر الواضو أن اللجنحمل لينت رتاصصحمل
ة التوييووز ضوود امل ورأة ،فإهنووا تش و ر ولقلووق ر و األكووكا املتدارتل وحمل للتوييووز .وقالووت جهنووا توووه أن
ت وور سووبب عوودل ت يو سووول  ٤منوواء ة لووس الشوووال .وذكوور أهنووا توووه ر رفوحمل رووا جذا كووان
ميك تشجيع القطراي علوى النو ي جىل رااسوحمل امل و القاموميوحمل ،بودالً رو االعتوواه علوى الرعوااي
األيفامب مللء الوظائف الشاغرة ة النظال القضائي .و لبوت ،ة ر ورض ترديب وا حعوالن ت يو
ار ورأة ة وظيف وحمل عليووا ة ولااة الشوويون اصاايفي وحمل ،توضوويو هواهووا .وأعرب وت ع و اغبت ووا ة ر رف وحمل
رووا جذا كووان ميك و للدول وحمل الطوور أن تنظوور ة توودايب منوواء إليف وراء عوليووا تفتوويش ال ووول ة
املنال اصاصحمل اليت توظف عواالً رنزلي .
 -2٧وقالت ،ة ر رض جكاا ا جىل أن احلق ة مجوع نول األسورة يتوقوف علوى ررتوب ال ارول
امل ووايفر ،جمووه ا ووا ميكو توسوويع مطووا امل ووايري لتشووول أيض واً املوودة املتوق وحمل لبقوواء ال اروول ة قطوور.
وفيوا يت لق نوألحمل التوييوز القوائم علوى أسوار اجلننويحمل ،قالوت جهنوا تووه أن ت ور ال وده اإلمجواا
احملوودل لالتفاقووا الثنائي وحمل املربر وحمل رووع هو املنشووأ .ول وول الوفوود يقوودل أيض واً املزيوود ر و الت ليقووا
علووى األد ووا امل يش ويحمل لل وووا امل ووايفري  .وقالووت جهنووا توووه أن ت وور رووا جذا كامووت هنوواد أي
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رتط .لصياغحمل تشري ا يفنائيحمل يفديدة بشأن االغتصاب ،وهوو رشوكلحمل رتناريوحمل ،وروا يوتم عولوه
مل اجلحمل وضع احلوارل واأل فا احملتجزي .
 -28السيد كوت (رننق املتاب حمل) :قا جن اللجنحمل قد أدا ت علواً كوا وب ولنقطوحمل الويت
أاثاهوا الوفود شن ب وض التوصوويا الويت أبرل وا اللجنوحمل ة رالدظا ووا اصتاريوحمل النوابقحمل ملتاب ت ووا ة
غضووون س ونحمل وادوودة تووول كثوورياً أن تتطلووب أكثوور ر و عووال إلجنالهووا .ورووع ذل و  ،اسووتناهاً جىل
امل لورا املقدرحمل ة تقرير الدولحمل الطر  ،يك رو املوكو االسوتنتاة شن التوصويا النوابقحمل
للجنحمل قد مفذ على نو ررض .وقوا جموه سويكون لوذل رتنواً للدولوحمل الطور جذا قودرت تقريوراً
أكثر ج ابيحمل ة االست راض املقبل.
 -2٩السيد أ تونوموب :قا جمه يوه أن ينوع ع أ ر التودابري الويت اختوذ ا احلكوروحمل لتنظويم
عوليحمل استقدال ال وا األيفامب ،ر رثل جبورال اتفاقوا نائيوحمل وتصوديق النولطا القطريوحمل علوى
عقوووه ال ووول ،ورووا جذا كووان مظووال ال قوووه اإللكدوميوحمل قوود بوودأ ال ووول .وقووا جمووه ر ووتم أيضواً رفوحمل
رووا ووري القيووال بووه لضوووان عوودل حتويوول ال وووا امل ووايفري اسووول التوظيووف ول وودل تغيووري ال قوووه
املوق حمل ة البلدان املرسلحمل ة قطر.
 -٣0السيد يونغ سيك يويل :قا  ،وإلكااة جىل الفقورة  122رو تقريور الدولوحمل الطور  ،جموه
يوووه أن ي وور سوولطا الدولوحمل املاتصوحمل ة املوافقوحمل علووى عقوووه ال ووول الوويت أبرر ووا عووا أيفامووب
وأاوب عول ووم واعتواههووا ،ور وا جذا كووان هلووا عووده كووا ر و املوووظف للنظوور ة كوول عقوود علووى
ددة .وقا جمه يوه أيضاً احلصو على تفاصيل الشرو واللوائو املفروضحمل اليت تنطبق علوى تلو
ال وليحمل .وأعرب ع اغبته ة ر رفحمل أي داال كشفت في ا النلطا كرو اً ت اقديحمل ت نفيحمل،
ورا جذا كامت هناد أي وال جعالريوحمل تنول .الضووء علوى البنووه الت نوفيحمل الويت ال ينووو هبوا،
ورووا جذا كامووت سوولطا الدول وحمل تقوودل أي عقوووه منوذيفي وحمل لتويفيووه ال وووا وأاوب ال ووول ،ورووا جذا
كامت ري اإلعالن لقرااا جلان تنويحمل املنالعا ال واليحمل.
 -٣1السيد موريو مارتينيث :قا جمه يوه أن ي ر را جذا كامت التربعا اليت قودرت ا قطور
للصووناهيق اصاص وحمل بض ووحااي االجت وواا واالس وودقا تشووول ض ووحااي جت ووااة الرقي ووق ع وورب األ لن ووي ة
األرريكت .

علقت اجللنحمل الناعحمل  ،12/0٥واستيمفت الناعحمل .12/20
 -٣2السيد اييب :أعرب عو اغبتوه ة احلصوو علوى رزيود رو امل لوروا عو رتطور ام ودال
اجلننويحمل واإلدصوواءا املت لقوحمل ب ووده دوواال سووحب اجلننويحمل القطريوحمل .وتنوواء عوووا جذا كامووت
النلطا تكفل دصو الفره على يفننويحمل أرتورل قبول موزع يفننويته القطريوحمل .وذكور أموه يووه أن
ي ر را جذا كامت الدولحمل الطر ت تزل أن تصد على اتفاقيوحمل رتفوض دواال ام ودال اجلننويحمل.
وأضا أمه يوه احلصو على جدصاءا ع احلاال اليت ت اجل ا اللجان ر أيفل دل سوريع
للونالعووا ال والي وحمل .وأرت ورياً ،أعوورب عو اغبتووه ة ر رف وحمل رووا جذا كووان ميكو الط و ة الق ورااا
املت لقحمل بطلبا اللجوء.
 -٣٣الساايدة الرااوار (قطوور) :قالووت جن الدول وحمل قوود أبررووت  ٣٦اتفاق واً نائي واً و ٥رووذكرا
تفوواهم رووع البلوودان املرس ولحمل لضوووان اي وحمل ال وووا امل ووايفري ووا عولي وحمل التوظيووف .و لووب جىل
البلوودان املرسولحمل أن تقوودل قائووحمل بوكوواال التوظيووف امل تووودة .ووق ووت ولااة الدارتليوحمل ولااة التنويوحمل
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اإلهااي وحمل وال ووول والشوويون االيفتواعي وحمل وولااة الص وححمل اتفاق واً رووع كووركحمل ة سوونغافواة بغي وحمل ضوووان
رتضوع ال وا امل ايفري لفحوحل بيحمل والتوقيع على عقد عول قبل النفر جىل قطر.
 -٣٤و وري تنفيووذ رشووروع لت زيووز أفضول رااسووا ايوحمل ال وووا امل وايفري علووى ررادوول ،بوودعم
ر رنظوحمل ال ول الدوليحمل .وبضوان عدل قداة ال وا امل ايفري على هرتو قطور روا يوق ووا علوى
عقد عول قواموين ،تكوون احلكوروحمل بوذل تنواعد ة احلود رو رتطور االجتواا ولبشور .و ويفوب قوراا
ص وواها ع ووال  ،200٥ظ وور عل ووى أاوب ال و وول ووكو وواال التوظي ووف ف وورض اس ووول عل ووى ال وو ووا
امل وايفري  .ولاه القوامون اقوم  21ل وال  201٥ال قوبوحمل القصووول علوى رصواهاة يفووال سوفر أو و يقوحمل
سوفر ال ارول امل وايفر جىل  2٥ 000ااي  ،رووع حتديود اللووائو ملتطلبوا النووك الالئوق .وقود أمشو
ص و ووندو حلواي و وحمل دق و ووو ال و و ووا امل و ووايفري  ،ويف و ووب التش و وري ا ال و وويت ص و وودا ع و ووال .2018
وينووتادل ذل و الصووندو لتقوودمي ت ووويض لل وووا امل ووايفري األ ورا ة جيف وراءا قامومي وحمل ور و
أيفل تنريع عوه م جىل بلداهنم األصليحمل.
 -٣٥السيدة العبد هللا (قطور) :قالوت جن قوامون اإلسوكان (القوامون اقوم  2ل وال  )200٧ينفوذ
ر هون متييز على أسار موع اجلنس .وأضافت أمه ق للورأة لب احلصو على رنك رتواحل
هب ووا ويف ووب ه ووذا التشو وريع .وتنظ وور ولااة التنويو وحمل اإلهاايو وحمل وال و وول والش وويون االيفتواعيو وحمل ة لب ووا
احلصو على رنك على أسار كل دالوحمل علوى دودة .وت طوى األولويوحمل لف وا ر ينوحمل رو رقودري
الطلبا ؛ غري أن جنال الطلب ليس رشرو اً شن يكون ملقدل الطلب ر ال  .وميك لألفوراه الوذي
ي يشووون ة رنوواك ايفتواعي وحمل لألكووااحل ذوي اإلعاق وحمل أن يقوودروا لبووا لالمتقووا جىل رنوواك
رشوووولحمل برهووون عقااي وحمل .ورووو طوو .الووره ال قووااي بن و قطوور للتنوي وحمل .وتنظوور الووولااة دالي واً ة
دواا  200دالحمل أترتر في ا ر اجلحمل لبا اإلسكان أو تنده في ا القروض كوا يلزل.
 -٣٦السايد امليناد (قطور) :قووا جموه يفورل ت وديل القووامون اجلنوائي عوال  200٤ليوداة فيووه
فورع بشووأن يفورائم الشوور  .وتوونص املواهة  2٧٩رو القوامون علووى أن اغتصوواب ارورأة ي اقووب عليووه
ولنووج روودل احليوواة أو اإلعوودال .وتنطبووق عقوووو أكوود ة احلوواال الوويت تكووون في ووا الضووحيحمل
حتت اعايحمل أو سلطحمل اجلاين.
 -٣٧السيد علي الب آط حنزاب (قطر) :قا جمه تنجل جال دالتان الدتجوال ال ووا
املنزلي ؛ وة كلتا احلالت  ،ادتجز ال وا رع أ فاهلم.
 -٣8السايدة السااويد (قطوور) :قالوت جن اؤيوحمل قطور الو نيوحمل  20٣0تشوول رنووائل دقووو
اإلمن ووان ،ووا ة ذلو و متكو و املو ورأة .وأض ووافت أن ع وودهاً رو و كب وواا الدبلوراس ووي من وواء ،رث وول
سووفرية قطوور جىل النوويد ،وأن التوثيوول اإلمجوواا للوورأة ة النوول الدبلوراسووي والنوولطحمل القضووائيحمل
قوود لاه .وستواصوول الدول وحمل اختوواذ توودابري لت زيووز هوا امل ورأة ة اجملتوووع ،وفق واً لالس وداتيجيحمل اإلمنائي وحمل
الو نيحمل .2022-201٧
 -٣٩الس اايدة امل اار (قط وور) :قال ووت جن احلكور وحمل تتا ووذ الت وودابري الاللر وحمل ملن ووع التويي وز ،وفق واً
للوواهت  ٣٤و ٣٥رو الدسوتوا .ويفورل جتورمي التوييوز ال نصوري ة تشوري ا كو  ،رن وا قوامون
املطبوعووا والنشوور ل ووال  ،1٩٧٩وكووذل ويفووب املوواهت  2٥٦و 2٦٣ر و القووامون اجلنووائي.
وأكد أن استقالليحمل النلطحمل القضائيحمل ركرسحمل ة الدستوا.
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 -٤0الس اايدة الس االي (قط وور) :قالو وت جن ال دي وود رو و الت وودابري ق وود اخت ووذ لو وزايهة ال وووعي
ولتوييووز ال نصووري وت زيووز ربوواه دقووو اإلمنووان والت ووايش النوولوي واملنوواواة والتنويوحمل املنووتدارحمل
والتنووارو .وأضووافت أن احلكوروحمل قوود أعوود أهلوحمل ملداسووي املووداار االبتدائيوحمل والثامويوحمل ،ومظوووت
دلقا هااسيحمل ورنابقا ودلقا عول تدايبيوحمل بشوأن هوذه املواضويع .وصووم الوربثر الوو ين
ال وذي ه ّك و ة ج وواا حتووالف األرووم املتحوودة للحضووااا هبوود متك و الطلب وحمل ر و ف ووم أفضوول
للثقافا األرترل ،وت زيز احلواا ب الشباب ر تلف أناء ال ا ؛ وقد مظووت ،ة ج واا هوذا
الووربثر  ،رنافن وحمل سووت ل متائج ووا قريب واً .و ووري تنفيووذ بوورثر للح وواا ب و الثقافووا بوودعم ر و
رنظو وحمل األرووم املتح وودة للدبي وحمل وال لووم والثقاف وحمل (اليومنووكو)؛ وة ج وواا ه ووذه املبوواهاة ،ولع كتي ووب
بشأن احلق ة الت ليم إلذكاء وعي اآلوء شمهيحمل الت ليم.
 -٤1الساايدة اه :قالووت ،ة ر وورض كووكرها للدولوحمل الطوور علووى التزار ووا ولت وواون الكاروول
رووع اللجن وحمل ،جن احل وواا قوود كشووفت ع و أن احلقووو املنصوووحل علي ووا ة االتفاقي وحمل ال ت طووى ،ة
قطر ،جلويع األكااحل ر هون متييز ،وأن اددال تل احلقو ال يتقيد به بشكل كوارل .وتووه
اللجنوحمل أن تشووده ،ة رالدظا وا اصتاريوحمل ،علوى ضوورواة اعتووواه الدولوحمل الطوور تودابري رتاصوحمل رو
أيفوول وضووع مجيووع األكووااحل ة ررتبوحمل رتنوواويحمل ،وفقواً لالتفاقيوحمل والتوص ويحمل ال اروحمل اقووم  ٣2بشووأن
ر وون ومطووا التوودابري اصاص وحمل ال ووااهة ة االتفاقي وحمل .وسووتأرتذ اللجن وحمل ة اعتبااهووا ،لوودل صووياغحمل
توصيا ا وجيفراء املتاب حمل بشأهنا ،ردل جركاميحمل تنفيذ التدابري املوصى هبوا ة الفودة الزرنيوحمل احملودهة.
وأعربت ع أرل ا ة أن تفي الدولحمل الطر واللتزارا اليت ت د هبا ة أ ناء احلواا.
 -٤2الساايد فيصوول ب و عبوود هللا آط حن ازاب (قطوور) :قووا  ،ة ر وورض كووكره اللجن وحمل علووى
احلواا املثور ،جن هناد جااهة سياسيحمل قويحمل ة قطر لضوان التنفيوذ الكارول لالتفاقيوحمل .وأضوا أن
دكورته اختذ  ،ة الننوا األرترية ،ال ديد ر التدابري لتوك املوا ن رو رااسوحمل دقووق م
وفقاً للو اهدا الدوليحمل ذا الصلحمل .وستواصل الت اون الدوا؛ وت وديل التشوري ا الو نيوحمل رو
أيفوول ضوووان االرتثووا لالتفاقيوحمل؛ وتنظوويم الوودواا التدايبيوحمل بشووأن القضوواء علووى التوييووز ال نصووري
وتنفيووذ االتفاقي وحمل ،ووا ة ذل و ولت وواون رركووز األرووم املتحوودة للتوودايب والتو يووق ة ووا دقووو
اإلمنان جلنوب غرب سيا واملنطقحمل ال ربيحمل .وأرترياً ،ستنظر ب نايوحمل ة املالدظوا اصتاريوحمل للجنوحمل
وت وو ا على مجيع وكاال الدولحمل.
 -٤٣الرئيس :قا جمه ميك للدولحمل الطر أن تقودل ر لوروا جضوافيحمل كتابيواً ة غضوون ٤8
ساعحمل .وادب ولتقدل الذي أدرلتوه قطور وأعورب عو اغبتوه ة أن يشوكر الوفود علوى ا را وه ة
دواا هبذه اجلوهة ال اليحمل.
اف ت اجللنحمل الناعحمل .1٣/00
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