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جلنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السابعة والتسعون
 26تشرين الثاين/نوفمرب  14 -كانون األول/ديسمرب 2٠1٨
البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من
الدول األطراف مبوجب املادة  ٩من االتفاقية

قائمة املواضيع املتصلة ابلتقرير اجلامع للتقارير الدورية من الساابع شرار
إىل احلادي والعررين لقطر
مذكرة من املقرر ال ُقطري
 -1قررت جلنة القضاء على التمييز الننرزر يف د دور زا السادوزة والسزبننيف انوزر الو يقزة
A/65/18يف الفقزر  )٨5أن يُروز املقزرر ال ُقيززر لد الدولزة اليزر املننيززة قا مزة قرزو يملوا ززي
هبد توجيه احلوار وتركي ه بزن وفزد الدولزة اليزر واللأنزة أ نزاء النوزر د تقريزر الدولزة اليزر
وتتضمن هذه الو يقة قا مة موا ي من هذا القبي وهزذه القا مزة ليسزت لزاملةيف لز أزوا أيضزا
لاثر مسا أخرى أ ناء احلوار وال يل م تقدمي ردود كتابية
هيئات حقوق اإلنسان الوطنية اهلادفة إىل مكافحة التمييز العنصري (املواد )٧-٢
 -2آاثر األنشززية املناهض ززة للننر زرية الززا ا ززيلنت هب ززا اللأنززة الو ني ززة حلق ززو ا نس ززان
وغوها من املؤوسات املننية يملو وع ومدى كفاية املوارد املالية والبشرية لضزمان األداء السزلي
هلذه املؤوسات ومنلومات عن األنشزية الزا تنتز م اللأنزة الو نيزة حلقزو ا نسزان اال زي ع
هبززا ومنلومززات عززن نوززر الدولززة اليززر د املقاتززات والتو ززيات املقدمززة مززن اللأنززة الو نيززة
حلقو ا نسان CERD/C/QAT/13-16يف الفقر )٨
اإلطار القانوين ملكافحة التمييز العنصري (املواد )٧-٢
 -٣تق ززدمي منلوم ززات ع ززن الت ززدابو املتإل ززذ لت ززدعي ا ززار الق ززانوين احل ززا املتنل ز يلتميي ز
الننرر وآاثرها ومنلومات عن لدراج تنريف للتمييز الننرزر د القزانون الزو م يتمالزى مز
االتفاقية CERD/C/QAT/CO/13-16يف الفقر )1٠
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 -4يرجى تقدمي م يد من املنلومات املفرلة عن تنفيذ وأت زو األتازام التشزرينية الزا وزر
نشر أفاار تقوم على التفو الننرر أو الاراهية الننرريةيف و ور أيضا التحريض على التميي
الننرززر أو علززى أعمززال الننززفيف واملنومززات الززا تززروج للتمييز الننرززر و ززر عليززهيف وزلز
وفقز ززا للمز ززاد  4مز ززن االتفاقيز ززة وأمثلز ززة علز ززى تنفيز ززذ املز ززاد  4٧مز ززن قز ززانون امليبوعز ززات والنشز ززر
لسنة 1٩٧٩يف واملاد  )11 2من قرار واير ا عز م والثقافزة لسزنة  1٩٩2بشزنن أوزو وقواعزد
الرقابززةيف والتززدابو الراميززة لد ززمان االمتثززال ألتاززام املززاد  4مززن االتفاقيززة وآاثر زل ز علززى
ماافح ززة الننرز زرية و ززما ت التنك ززد م ززن أن ه ززذه القي ززود املفرو ززة عل ززى تري ززة التنب ززو تثز ز
اللت امات الدولة الدولية األخرى د جمال تقو ا نسان
 -5مضززمون وتنفيززذ القززانون رقز  15لسززنة  2٠16إب ززدار قززانون املزوارد البشزرية املدنيززة وآاثره
على ماافحة التميي الننرر د ت النمال وعلى لعمال تقو النمال املهاجرين دون يي
 -6تق ززدمي منلوم ززات تب ززن م ززا لزا كان ززت التش زرينات اجلنا ي ززة ززدد دواف ز الن ززر أو الل ززون
أو النسززأ أو األ ز القززومإل أو ا ززم شروفززا مشززدد للنقوبززة املفرو ززة لززدى ارتاززا جر ززةيف
وزل وفقا للماد  4من االتفاقية
 -٧أمثلة على قضااي د احملاك وقرارات لدارية ُبقت فيها مبادئ االتفاقيةيف مبا فيهزا قضزااي
زُكرت فيها االتفاقية مبالر يف وما نتج عنها
اإلطار املتعلق ابلسياسات من أجل مكافحة التمييز العنصري (املواد )٧-٢
 -٨جهود الدولة الير الرامية لد ل ع اجلمهور على آليات الشاوى ووب االنترا
القانونيززة زات الرززلة ومنلومززات مفرززلة ل ززافية ولترززاءات ري إد ززة تشززو لد نتززا ج الشززااوى
وامل تقززات القضززا ية وا دا ت والنقززويت ووززب االنترززا ا داريززة واملدنيززة واجلنا يززة املتنلقززة
أبفنززال التمييز الننرززر وخيززا الاراهيززة الننرززر يف واجلزرا بززداف الاراهيززةيف والتحزريض علززى
الاراهية الننررية CERD/C/QAT/CO/13-16يف الفقر )1٩
 -٩تقززدمي منلومززات عمززا لزا كانززت ماافحززة التميي ز الننرززر مدرجززة د االو زااتيأيات
وخيززا النم ز الو نيززة القا مززة ومنلومززات عززن التقززدم احملززرا د االو زااتيأيات وخيززا النم ز
الو نية الرامية لد ماافحة التميي الننرر
حالة خمتلف اجملموشات اإلثنية والدينية (املواد  ٢و)٦-٤
 -1٠تقززدمي منلومززات مفرززلة عززن التززدابو احملززدد الززا اإلززذ ا الدولززة اليززر االززة ي ز
النقب ززات ال ززا ززول دون ت ز أف زراد ثتل ززف ايموع ززات ا ني ززة والديني ززة ق ززو ا نس ززانيف وفق ززا
ألتاززام املززاد  5د) مززن االتفاقيززة ومنلومززات عززن التززدابو املتإلززذ ملن ز التميي ز د ت ز هززذه
ايموعات د التنلي والنم والنوام القانوين
أوضاع الالجئني وطاليب اللجوء (املواد )٧-5
 -11تق ز ززدمي منلوم ز ززات مفر ز ززلة ع ز ززن ا ز ززار الق ز ززانوين حلماي ز ززة ال ج ز ززن و ز ززال اللأ ز ززوء
ولترززاءات مرززنفة تسززأ جنسززية مقززدم اليل ززأ عززن لبززات اللأوء/عززدم ا عززاد القس زرية
املقدمززة واملواف ز عليهززا ومنلومززات عززن ت زوافر املنلومززات امل مززةيف والا ززة الشززفويةيف واملسززاعد
القانونية وا نسانيةيف ووب االنترا القضا ية ليال اللأوء
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أوضاع العمال املهاجرين (املواد )٧-5
 -12تقززدمي لتر ززاءات ري إد ززةيف مر ززنفة تس ززأ ا نيززة والس ززن واجل ززنويف تاش ززف ع ززن ت ز
النمال املهاجرين والنمال املن لين وأوره يحلقزو االقترزادية واالجتماعيزة والثقافيزةيف وال وزيما
احل د النم د شرو عادلة ومواتيزةيف واحلز د عزدم التنزر ل وزتو ليف واحلز د احلرزول
على السان والضمان االجتماعإل واخلدمات الرحية CERD/C/QAT/CO/13-16يف الفقر )٩
 -1٣تقززدمي منلومززات عززن التززدابو الراميززة لد رف ز مسززتوى ت ز املهززاجرين والنمززال املن ز لين
وأوززره دون يي ز يحلقززو وامل ز ااييف خا ززة د جمززاالت احلرززول علززى النم ز والتنلززي والسززان
واملياه واخلدمات الرحيةيف وآاثرها CERD/C/QAT/CO/13-16يف الفقر )٩
 -14تقززدمي منلومززات عززن آاثر رريززة قيززر الو نيززة لنززام 2٠٣٠يف واو زااتيأية قيززاع احلمايززة
االجتماعي ز ززة 2٠16-2٠11يف واوز ز زااتيأية قي ز ززاع و ز ززو النمز ز ز  2٠16-2٠11عل ز ززى غ ز ززو
املوا ننيف مبن فيه النمال املهاجرون CERD/C/QAT/17-21يف الفقر )2٠
 -15تق ززدمي امل ي ززد م ززن املنلوم ززات ع ززن آاثر الت ززدابو ال ززا ززد لد ااي ززة تز ز امله ززاجرين
والنمال املن لين د احلرول على املنلوماتيف مبا د زل تقدمي منلومزات عزن عقزود النمز بلوزة
النام CERD/C/QAT/CO/13-16يف الفقر )12
 -16تقدمي منلومات مفرلة وريد ة عن تيبي القانون رق  15لسنة  2٠1٧بشزنن النمزال
املن ز لين وأداء اآلليززات وتنفيززذ تززدابو اايززة تقززو النززام ت املن ليززات املسززتإلدمات مبوجززأ
االتفاق ززات الثنا ي ززةيف مب ززا د زلز ز تقه ززن د املس ززاوا د األج ززر املتس ززاو ع ززن النمز ز املتس ززاو
CERD/C/QAT/CO/13-16يف الفقر )1٣
أوضاع العامالت املهاجرات (املواد )٧-5
 -1٧تقززدمي منلومززات مفرززلة وريد ززة عززن التززدابو املتإلززذ لر ززد ألززاال التمييز املتقا نززةيف
مث التميي د ت النام ت املن ليات أو النام ت املهاجراتيف ومننها وماافحتها ومنلومات
ع ززن أو ززاع امله ززاجرات والن ززام ت املن لي ززاتيف مب ززا د زلز ز ع ززن ت زوافر خ ززدمات وبز زرامج ال ززدع
حلمايتهن من الننف وا واء واالوتو ل CERD/C/QAT/CO/13-16يف الفقر )14
الوصول إىل العدالة (املادة )٦
 -1٨تقدمي منلومات عن التدابو الا تافز للنمزال املهزاجرين الو زول لد الندالزةيف مبزا فيهزا
األتاززام املتنلقززة يملسززاعد القانونيززة الززا ال تقترززر علززى القضززااي اجلنا يززةيف وعززن التززدابو الراميززة
لد إليإإل النقبات الزا زول دون و زول النمزال املهزاجرين لد الندالزةيف مبزا فيهزا احلزواج املاليزة
وقضززااي اللوززاتيف واخلززو مززن الشززر ة ومززن املؤوسززات ومززن انتقززام أري النم ز يف وعززدم النل ز
بوجود آليات الشاوى
 -1٩تقز ززدمي منلومز ززات مفرز ززلة ريد ز ززة عز ززن تنفيز ززذ وأت ز ززو التز ززدابو املتإلز ززذ حلمايز ززة النمز ززال
املهاجرين من النم القسر وما يقان به من ممارواتيف والتدابو املتإلذ الا تضمن هل التمتز
جبميز تقزوقه مبقتضزى االتفاقيزة ومنلومزات عزن تيبيز القزانون رقز  21لسزنة  2٠15املتنلز
بتنوي دخول وخروج الوافدين ولقامته يف وما له من آاثر ومنلومزات عزن التزدابو املتإلزذ لتزوفو
وب االنترا للنمال املهاجرين الذين انتهات تقوقه بسبأ للواء نوام الافالة
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املواطنة واجلنسية (املواد )٧-5
 -2٠تقززدمي منلومززات عززن التززدابو املتإلززذ الززا إاززن القيزرايت مززن أن يززنقلن جنسززيتهن لد
أ فززاهلن املولززودين ألاواج ليس زوا م زوا نن ومنلومززات عززن تيبي ز قززانون بياقززة ا قامززة الدا مززة
وآاثره د هذا الردد
 -21تقدمي منلومات عن تيبي قانون بياقة ا قامة الدا مة والقزانون رقز  1٧لسزنة 2٠٠4
املتنلز بتنوززي لز وانتفززاع غززو القيزرين يلنقززارات والوتززدات السززانيةيف وآاثر ززا علززى ززمان
ت النمال املهاجرين د امللاية دون يي
 -22تقدمي منلومات عن التزدابو املتإلزذ لضزمان تز املزوا نن املتأنسزن الاامز يحلقزو
السياوية دون يي وعلى قدم املساوا م املوا نن املولودين د قير
التدريب والتثقيف وغريمها من تدابري مكافحة التحيز والتعصب (املادة )٧
 -2٣تق ززدمي منلوم ززات مفر ززلة ريد ززة ع ززن بز زرامج الت ززدريأ د جم ززا منز ز التمييز ز الننر ززر
واحلقززو املاروززة د االتفاقيززة املوجهززة لد مززوشفإل لنفززاز القززانون والقضززا واحملززامنيف ل ززافة لد
ممثلإل اهلي ات احلاوميةيف والايا ت احلاومية احملليةيف واجلمنيات وآاثر تل الربامج علزى القضزاء
على التميي الننرر
 -24تقزدمي منلومززات عزن التثقيززف د جمزال تقززو ا نسزانيف وال وززيما فيمزا يتنلز يلقضززاء
علززى التميي ز الننرززر ومنلومززات عززن ثي ز ايموعززات ا نيززة  -الدينيززة د الاتززأ واملنززاهج
الدراوززية ومنلومززات مفر ززلة ريد ززة عززن اجله ززود الراميززة لد تروززية التس ززام النرقززإل د الدول ززة
الير وآاثرها
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