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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
 ماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجت

  موجهة من البعثة الدائمة لدولة قطر٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨رسالة مؤرخة 
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

              حقوق اإلنسان،                                                                                                 هتـدي البعـثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف حتياهتا إىل أمانة جملس                   
ُ                             تقرير املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، السيدة سيغما ُهدى، عن البعثة                             وباإلشارة إىل                                                                                  

ُ                     الـيت قامـت هبا إىل البحرين وُعمان وقطر                                   ) A/HRC/4/23/Add.2 و    Corr.1( ) على    *                                 ، تتشرف بأن ترفق طيه تعقيبها      )١    
  .              الزيارة إىل قطر                        التقرير اآلنف الذكر بشأن 

                                                      

  .   ُ                                ُ                     استُنسخ كما ورد يف املرفق باللغة اليت قُدم هبا وباإلنكليزية فقط  * 
  . ُ                                       أُرجئ النظر يف التقرير إىل دورة الحقة للمجلس  ) ١ (
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 املرفق

 تعقيب دولة قطر أمام جملس حقوق اإلنسان على تقرير املقررة اخلاصة
 لألمم املتحدة املعنية باالجتار بالبشر خاصة النساء واألطفال

                        سيغما هدى على زيارهتا      /                                                                                  تود دولة قطر يف البداية أن تتقدم جبزيل الشكر لسعادة املقررة اخلاصة السيدة             
      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٢- ٨                                                                   إطار واليتها املعنية باالجتار بالبشر خاصة النساء واألطفال يف الفترة من            لدولة قطر يف

  .                                                                             ، واليت تعتربها دولة قطر تارخيية حيث أهنا األوىل من نوعها يف إطار والية املقررين اخلاصني    ٢٠٠٦

                                فافية واالنفتاح والتعاون الذي                      على مستوى الش      ً أوالً                                                    ونود أن نعرب لكم عن شكرنا وتقديرنا لتثمينكم          
                                                                                                             أبدتـه احلكومة القطرية خالل زيارتكم للدولة وإشادتكم بالسماح بزيارة مجيع املؤسسات واهليئات اليت طلبتم               

                                                                                                 على تثمينكم على العديد من اجلوانب اإلجيابية على املستوى التشريعي واملؤسسي واإلجرائي اليت                    ً وثانياً         زيارهتا،  
                                                          ونشاطركم الرأي يف أن هذه الزيارة هي مقدمة إجيابية حلوار بناء   .                       فحة ظاهرة االجتار بالبشر                   قامت هبا الدولة ملكا 

                                                                                                            مـع احلكومـة يف سبيل املسامهة يف تعزيز اإلجراءات على املستوى الدويل من أجل القضاء على ظاهرة االجتار                   
  .      بالبشر

                              لتشريعي ملكافحة ظاهرة االجتار                                                                           وامسحوا لنا نود أن نطلع سعادتكم على آخر التطورات على املستوى ا            
                                                                                                    فباإلضافة لإلطار التشريعي الذي أشرمت إليه بالتفصيل يف تقريركم، فاجلهود ما زالت مستمرة إلجازة                .         بالبشـر 

                                                                                                      مشـروع القـانون اخلاص مبكافحة االجتار بالبشر وإجازة مشروع القانون اخلاص بالكفالة بغرض تعزيز وتقوية         
                   ً                                                         ة قطر قد قامت مؤخراً باملصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية املعنية مبكافحة            كما وأن دول  .               اإلطار التشريعي
  .          العمل اجلربي

  :                                                                        كما وأن اآلليات اليت أشرمت إليها يف تقريركم واليت ميكن تصنيفها على النحو التايل 

            لبشر وإدارة                                                                        اآلليات على املستوى احلكومي واليت تشمل مكتب املنسق الوطين ملكافحة االجتار با      ) أ ( 
  .                                                                         حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية ومكتب حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية وإدارة العمل

                                       وميكن اإلشارة هنا إىل اللجنة الوطنية حلقوق   )           اجملتمع املدين (                            آلليات على املستوى الغري حكومي   ) ب ( 
   .                     مكافحة ظاهرة االجتار                   تطلع بدورها اإلجيايب يف  .                                          اإلنسان واملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة

  :                                                                         وامسحوا لنا بإبداء املالحظات التالية حول التقرير الذي نؤكد ونثمن على إجيابيته 

                                                أن الكثري من النساء الاليت أرغمن على ممارسة الدعارة  "      يف حول   "   ٧٨         الفقرة   ٢٣  ص  "                    إن ما أورده التقرير   :    ً أوالً 
                                                                      د أن نشري هنا إىل أن دخول دولة قطر ال يتم إال باستيفاء تأشرية                نو  "                                                    يف قطـر قـد مت جلبهن عرب السعودية أو اإلمارات          

                                                                          وقد أثار االستغراب اإلدعاء القائل جبلب النساء عرب اململكة العربية السعودية كون    ).                           سواء تأشرية عمل أو سياحة    (      صاحلة  
                                   ا يف اململكة العربية السعودية ال                                                                                                اململكـة وشـعبها على قدر كبري من التدين واحملافظة، إضافة إىل أن القوانني املعمول هب               
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                                 أما فيما يتعلق بدولة اإلمارات       .                 ً                                    عليه ال ميكن إطالقاً جلب النساء عن طريق السعودية          .                                تسـمح بسفر النساء بدون حمرم     
   .                                                                    العربية املتحدة فال توجد أسباب مادية أو غريها تستوجب حدوث تلك االدعاءات

                                                    التقارير اليت تفيد بأنه رغم إعادة عدد كبري من          "       إىل     ١٤      صفحة  )   ٤٢ (                            أشـار التقرير يف الفقرة        :      ً   ثانـياً  
   ".                                                                          األطفال إىل أوطاهنم، فقد مت احتجاز بعضهم للعمل يف املزارع حيث يعيشون يف ظروف صعبة

  :                               نود هنا أن نتقدم بالتعقيب التايل 

                                            مينع تشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف سباقات       ٢٠٠٥         لسنة     ٢٢                              بعـد إجـازة القانون رقم         �
                                                                                         جن، وكما أشار التقرير، متت إعادة مجيع أطفال اهلجن إىل مواطنهم ومت استحداث الراكب                اهل

  .                        اآليل واستخدامه يف السباقات

                                                        عن طريق منظمة قطر اخلريية بتنفيذ برامج اقتصادية         -                         كمـا أشار التقرير      -                  قامـت الدولـة       �
  .                                             وتعليمية وثقافية إلعادة تأهيل األطفال يف مواطنهم

                                      قامت بعده بزيارات ملضمار سباقات          ٢٠٠٥         لسنة     ٢٢                                   شكلة ملتابعة تنفيذ القانون رقم                اللجنة امل   �
                                                                                                اهلجن قبل وبعد زيارة املقررة اخلاصة ومل تسجل أيه خمالفات للقانون، وقد مت التأكد من خلو                

  .                                     املضمار واملنطقة احمليطة به من وجود أطفال

                                    ذ القانون وقد انيطت هبا صفة الضبط                                                               هـنالك جلـان أخـرى يف إدارة العمل تقوم مبتابعة تنفي             �
                                                                                   القضائي كمفتشي العمل الذين يقومون مبهمة املتابعة والتفتيش  الدوري ، ومل تسجيل أو ترصد 

  .          أية خمالفات

      إضافة   .                                                                     ً            عليه فإن التقارير اليت تزعم باستخدام األطفال كعمال يف املزارع عارية متاماً من الصحة    �
  .                                ملنظمات غري احلكومية حول هذا املوضوع                            إىل أنه مل ترد أية تقارير من ا

                                                                                                ويف اخلتام امسحوا لنا أن نؤكد على أمهية والية املقررين اخلاصني وعلى التزام الدولة بالتعاون الكامل مع     
                                                            ً                                       واليتهم كما  نود أن نؤكد على توافر اإلرادة السياسية للمضي قدماً من أجل تعزيز وتقوية اإلجراءات ليس فقط 

  .                                                              وطين وإمنا على املستوى الدويل من أجل القضاء على ظاهرة االجتار بالبشر             على املستوى ال
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