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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون

  ٢٠١٢مارس /  آذار٩ -فرباير /  شباط١٣

  تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    

اضيع اليت ستطرح يف سياق النظر يف تقارير قطر الدورية من الثالـث     قائمة املو     
  *)CERD/C/QAT/13-16(عشر إىل السادس عشر 

فيما يلي قائمة باملواضيع اليت حددها املقرر القُطري يف سياق النظر يف تقارير قطـر                 
ني وفـد   والغرض من القائمة هو توجيه احلوار ب      . الدورية من الثالث عشر إىل السادس عشر      
والقائمة ليست حصرية إذ هنـاك      .  خطية عليها  الدولة الطرف واللجنة، وال تتطلب ردوداً     

  .مسائل أخرى قد ُتثار أثناء احلوار

  بيانات عن التركيبة السكانية  -١  
  . التركيبة اإلثنية للدولة الطرف  )أ(  

 ٤ و ٢ و ١املـواد   (فاقية  ذ االت اإلطار القانوين واملؤسسي، والسياسة العامة والربامج لتنفي        -٢  
  )٧ و٦ و٥و

   من االتفاقية؛ ١ للمادة تعريف التمييز العنصري وفقاً  )أ(  
  دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الترويج لالتفاقية ورصد تنفيذها؛   )ب(  
   من االتفاقية؛ ٤توافق التشريع اجلنائي ضد التمييز العنصري مع أحكام املادة   )ج(  

__________ 

  .تأخر تقدميها  *  

 CERD/C/QAT/Q/13-16  األمم املتحدة 
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املتخذة لضمان توافر فرص اللجوء إىل القضاء واحلصول على سبل          التدابري    )د(  
انتصاف فعالة لضحايا التمييز العنصري، مبا يف ذلك األحكام اليت تـنص علـى املـساعدة                

  القانونية للفئات املستضعفة؛
عدد الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري اليت تلقتها إدارة حقوق اإلنـسان             ) ه(  
  ارة الداخلية ونتائج تلك الشكاوى؛ التابعة لوز
  دور اجملتمع املدين يف إعداد التقرير ويف مكافحة التمييز العنصري؛  )و(  
وعي اجلمهور ومسؤويل إنفاذ القوانني مبعاهدات حقوق اإلنسان الدولية،           )ز(  

  .مبا فيها االتفاقية

يف التمتع بـاحلقوق املدنيـة      التحديات اليت يواجهها غري املواطنني واملواطنون املُجّنسون          -٣  
  )٥املادة (والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  شروط اكتساب اجلنسية؛   )أ(  
  وضع نقل اجلنسية القطرية إىل األطفال املولودين ألم قطرية وأب غري مواطن؛   )ب(  
 حرمان املواطنني اجملنسني من اجلنسية واحلماية املمنوحة ألسر األشـخاص           )ج(  

  احملرومني من جنسيتهم؛
  حق املواطنني اجملنسني يف التصويت والترشح لالنتخابات؛   )د(  
حالة العمال املهاجرين، مبن فيهم عمال املنازل املهاجرون، فيمـا يتعلـق              ) ه(  

  بالتمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون متييز؛
 من خمتلف أشكال االعتـداء،      يتهمسيما محا  اية العمال املهاجرين، وال   مح  )و(  

  يف ذلك االعتداء اجلسدي واجلنسي؛ مبا
  .متتع عدميي اجلنسية والالجئني وملتمسي اللجوء حبقوق اإلنسان دون متييز  )ز(  

        


