ملخص قٌطري

أهداف التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان
وضع توصيات االستعراض الدوري الشامل والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
توصيات االستعراض الدوري الشامل المقبولة :فرصة للعمل والمشاركة
يقع على عاتق الدولة مسؤولية تنفيذ جميع التوصيات التي وافقت عليها أمام مجلس حقوق اإلنسان كدليل يثبت التزامها بحماية وتعزيز حقوق
اإلنسان .عقب االستعراض الدوري الشامل األخير لقطر في أيار  2014واستعدادًا لالستعراض المقبل المقرر في أيار من عام  ،2019وافقت
قطر على تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل التالية التي تتماشى مع ما يلي من أهداف التنمية ): (3), (4

قطر
االستعراض الدوري الشامل
)(UPR
حقائق سريعة )(1

تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحسين وحماية حقوق اإلنسان في مجال الخدمات الصحية.
اتخاذ التدابير والخطوات الالزمة لتحسين التشريعات المتعلقة بالحق في الصحة وضمان حصول جميع
األشخاص على الخدمات الصحية دون تمييز.

مواصلة الجهود لتعزيز وتمكين المرأة وتمكينها من المشاركة بطريقة أكثر فعالية في عملية التنمية،
باإلضافة إلى تمكين مشاركتها في األنشطة اإلقتصادية والسياسية وإدارة األعمال في البالد.
مواصلة بذل الجهود تمكين المرأة من أن تكون شريكة على قدم المساواة في التنمية وصنع القرار.
مناقشة مسألة انتخاب المرأة في البرلمان (مجلس الشورى).
تعزيز الجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة وضمان مساءلة جميع الجناة مع توفير أمن للضحايا
والتعويض الكافي ،وحصولهم على مساعدات إلعادة التأهيل الكامل.
تيسير وصول المرأة إلى العدالة وتعميم النهج القائم على نوع االجتماعي في العدالة والعمل.
إعطاء األولوية لتعليم الفتيات.
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االستعراض المقبل :أيار 2019

قوقحل ةيلودلا تايقافتالا عضو رشؤم
()2
يف ناسنإلا قطر
حاتفملا

هيلع قيدصتلا مت
تانالعإ عم اهيلع قيدصتلا مت
تاظفحت عم اهيلع قيدصتلا مت
و تاظفحت عم اهيلع قيدصتلا مت
تانالعإ
قيدصت نودب اهيلع عيقوتلا مت
ءارجإ ذاختا متي مل

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تحسين ظروف العمل للعمال المهاجرين ذوي األجور المنخفضة ،وخاصة أولئك الذين يعملون في المنازل
ومشاريع البنية التحتية.
مواصلة الجهود المبذولة إلصالح قطاع العمل.
جعل ظروف العمل مالئمة وأن يكون معيار العمل الالئق شرط لمنح عقود البناء والتصاريح ،ومتابعة
تطبيقه عن طريق تطبيق عقوبات على المقاولين الذين يضعون قائمة سوداء تنتهك القوانين واإلجراءات
ذات الصلة.

مواصلة بذل الجهود لمكافحة االتجار بالبشر من خالل توسيع وتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي والثنائي.
مواصلة السعي إلى اعتماد وتنفيذ التشريعات أو التدابير اإلدارية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل.
مواصلة بناء قدرة وكفاءة الجهاز القضائي المستقل لتمكينه من معالجة القضايا بفعالية واستقاللية.
العمل على تشجيع النساء القطريات والمغتربات على اإلبالغ عن الحوادث واإلعتداءات الجنسية ،مثل
االغتصاب ،للسلطات المعنية ،وزيادة وعي الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن خطورة وجدية هذه
القضايا.
تشجيع حرية التعبير عن الرأي وتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية.
تعزيز ودعم المؤسسات الوطنية المدافعة عن حقوق اإلنسان.

تموز 2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،الهادف إلى إلغاء
عقوبة اإلعدام
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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