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املقدمة
 .1نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية
حلقــوق اإلنســان

اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بدولــة قطــر هــي
جــزء ممــا يعــرف باملؤسســات الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان ،التــي نشــأت وفــق مبــادئ باريــس التــي
اعتمدتهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف 20
ديســمبر  ،1993حيــث حتصــل هــذه املؤسســات
علــى العضويــة يف التحالــف العاملــي للمؤسســات
الوطنية حلقوق اإلنســان  GANHRIبعد خضوعها
لعمليــة اعتمــاد مــن اللجنــة الفرعيــة لالعتماد SCA
التابعــة للتحالــف  ،GANHRIوبإشــراف قســم
املؤسســات الوطنيــة واآلليــات اإلقليميــة واملجتمــع
املدنــي  NRCSالتابــع للمفوضيــة الســامية حلقــوق
اإلنســان  .OHCHRوأنشــئت اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان يف عــام  2002باختصاصاتهــا
وواليتهــا حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان كمــا
حددتهــا مبــادئ باريــس 1وحصلــت يف االعتمــاد علــى
الدرجــة  Aيف األعــوام  2010و 2015و 2021علــى
التوالــي مــن قبــل التحالــف العاملــي حلقــوق اإلنســان-
جنيــف ،ويعــاد تقييــم االعتمــاد كل خمــس ســنوات
لضمــان التــزام اللجنــة مببــادئ باريــس.

وتعمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف أجــواء
إيجابيــة ومواتيــة لتحقيــق املزيــد مــن التقــدم يف
تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان واحترامهــا يف دولــة
قطــر ،وتتمتــع باحلريــة الكاملــة يف ممارســة أنشــطتها
وإبــداء آرائهــا يف منــاخ حقوقــي منفتــح ،وهــذا مــا أكــد
عليــه حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد
آل ثانــي أميــر دولــة قطــر يف خطابــه أمــام اجلمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة يف الــدورة  72لشــهر ســبتمبر
2017م باهتمــام الدولــة بتعزيــز حالــة حقــوق
اإلنســان وحمايتهــا باعتبارهــا خيــاراً اســتراتيجيا
ميثــل الركيــزة األساســية للتنميــة الشــاملة.
وتكمــن رســالة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف
حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان لــكل مــن يخضــع
للواليــة القانونيــة بدولــة قطــر مــن مواطنــن
ومقيمــن وعابريــن بإقليــم الدولــة .ولكــي تتمكــن مــن
حتقيــق هــذه الرســالة فإنهــا تســعى إلــى نشــر الوعــي
والتثقيــف ،وتوفيــر احلمايــة واملســاندة الالزمــة
لألفــراد ،إضافــة إلــى اهتمامهــا ببنــاء القــدرات
الوطنيــة يف ميــدان حقــوق اإلنســان.

 .1مبــادئ باريــس ،وهــي مجموعــة معاييــر دوليــة تنظــم وتوجــه أعمــال املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،متــت صياغتهــا يف حلقــة عمــل
دوليــة بشــأن املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســانُ ،عقــدت يف باريــس يف عــام  ،1991واعتمدتهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف عــام 1993
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ولهــا يف ســبيل ذلــك ممارســة االختصاصــات
واملهــام التاليــة:
 .1اقتــراح الســبل الالزمــة لتعزيــز ومتابعــة حتقيــق
األهــداف الــواردة باالتفاقيــات واملواثيــق الدولية
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،والتــي أصبحــت
الدولــة طرف ـا ً فيهــا ،والتوصيــة بشــأن انضمــام
الدولــة إلــى غيرهــا مــن االتفاقيــات واملواثيــق
الدوليــة.
 .2تقــدمي املشــورة والتوصيــات للجهــات املعنيــة يف
املســائل املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.

والوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه
واملشــاركة يف املحافــل الدوليــة املتعلقــة بهــا.

 .3النظــر يف أي جتــاوزات أو انتهــاكات حلقــوق
اإلنســان ،والعمــل علــى تســوية مــا تتلقــاه مــن  .9نشــر الوعــي والتثقيــف بحقــوق اإلنســان
بالغــات أو شــكاوى والتنســيق مــع اجلهــات
وحرياته وترســيخ مبادئهما على صعيدي الفكر
املختصــة التخــاذ الــازم بشــأنها ،واقتــراح
واملمارســة.
الســبل الكفيلــة مبعاجلتهــا ومنــع وقوعهــا.
 .10إجــراء الزيــارات امليدانيــة للمؤسســات العقابيــة
 .4إبــداء املقترحــات الالزمــة للجهــات املعنيــة بشــأن
واإلصالحيــة وأماكــن االحتجــاز والتجمعــات
التشــريعات القائمــة ومشــاريع القوانــن ،ومــدى
العماليــة والــدور الصحيــة والتعليميــة ورصــد
مالءمتهــا ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق
أوضــاع حقــوق اإلنســان بهــا مــن رئيــس وأعضاء
اإلنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا.
اللجنــة.
 .5رصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان يف الدولــة وإعــداد
التقاريــر املتعلقــة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء
مشــفوعة مبرئياتها يف هذا الشــأن.

 .11التنســيق والتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة بحقــوق
اإلنســان داخــل الدولــة يف مجــال اختصاصــات
ومهــام كل منهــا.

 .6رصــد مــا قــد يثــار عــن أوضــاع حقــوق اإلنســان
بالدولة والتنسيق مع اجلهات املعنية للرد عليها.

 .12عقــد وتنظيــم املؤمتــرات والنــدوات والــدورات
وحلقــات النقــاش يف املواضيــع املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان وحرياتــه والتنســيق مــع اجلهــات املعنية
يف هــذا الشــأن عنــد االقتضــاء.

 .7املســاهمة يف إعــداد التقاريــر الوطنيــة املقــرر
تقدميهــا مــن الدولــة إلــى الهيئــات واجلهــات
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان بشأن االتفاقيات
التــي أصبحــت طرفـا ً فيهــا.
 .8التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة

 .13املســاهمة يف إعــداد البرامــج املتعلقــة بالتعليــم
والبحوث ذات الصلة بحقوق اإلنسان واملشاركة
يف تنفيذها.
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 .2امللخص التنفيذي:

يتنــاول التقريــر الســنوي الســابع عشــر للجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،أوضــاع حقــوق اإلنســان
يف دولــة قطــر للعــام  ،2021املدنيــة والسياســية،
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،علــى النحــو
املنصــوص عليــه يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان
واالتفاقيــات الدوليــة األخــرى التــي صادقــت عليهــا
دولــة قطــر ،وكذلــك أوضــاع الفئــات األولــى بالرعايــة،
وجهــود وأنشــطة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان.

وقدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان توصيــات
للحكومــة باالســتمرار يف دعــم حقــوق املــرأة حيــث لــم
يتــم انتخــاب أيــة امــرأة مــن أصل  26ســيدة مرشــحة،
وإمنــا مت تعيــن ســيدتني فقــط ،وتقــدمي تدابيــر
خاصــة مؤقتــة كاملعاملــة التفضيليــة ومنــح احلصــص
بالتعيــن ،وصــوالً لتحقيــق املســاواة املوضوعيــة يف
املجــاالت التــي ُت َّثــل فيهــا املــرأة متثيــاً ناقص ـا ً أو
ُتــرم منهــا.

ومــن أبــرز تطــورات حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر،
وفقـا ً للتقريــر ،إصــدار قانــون نظــام انتخــاب مجلــس
الشــورى الــذي جــاء يف إطــار اســتكمال الدولــة
للمتطلبــات الدســتورية النتخــاب أعضــاء مجلــس
الشــورى ،متضمنـا ً احلــق يف التصويــت الختيــار ثلثــي
أعضــاء "مجلــس الشــورى" وعددهــم  30عضــواً،
يف مجلــس مؤلــف مــن  45مقعــداً ،وتعيــن باقــي
األعضــاء.

ويف ســياق احلقــوق املدنيــة قللــت دولــة قطــر مــن
تطبيــق عقوبــة اإلعــدام إلــى حدهــا األدنــى لتقتصــر
علــى اجلرائــم األشــد خطــورة ،وهــي السياســة التــي
انتهجتهــا منــذ العــام  1995لغايــة تاريخــه ،ويتضمــن
التقريــر معلومــات حــول جهــود دولــة قطــر لتطبيــق
االتفاقيــة الدوليــة ملنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غيــر اإلنســانية أو
املهينــة ،مــن خــال زيــارات التفتيــش التــي تقــوم بهــا
املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة ،ووزارة الداخليــة،
والنيابــة العامــة ،واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
كجهــة مســتقلة لرصــد أماكــن االحتجــاز.

لقــد نظــم القانــون العمليــة االنتخابيــة وشــروط
الترشــح ،واإلشــراف القضائــي علــى االنتخابــات،
وضوابــط الدعايــة االنتخابيــة ،وعقوبــات اجلرائــم
االنتخابيــة.
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 ،2020التــي تهــدف إلــى إحــداث حتــول رقمــي
شــامل علــى مســتوى خدمــات املحاكــم القطريــة
وآليــات الوصــول للعدالــة .إال أن التحديــات ال تــزال
مســتمرة يف هــذا احلــق كتحصــن بعــض القــرارات
اإلداريــة مــن الطعــن أمــام القضــاء ،وعــدم تفعيــل
عمــل املحكمــة الدســتورية اللذَ يــن يشــكالن عائقــا ً
وعلــى صعيــد احلــق يف الســكن ،متــت اإلشــارة إلــى
أمــام النظــام القضائــي القطــري.
مجموعــة صعوبــات قدميــة متجــددة تواجــه املواطنــن
وقــد كــررت اللجنــة الوطنيــة توصياتهــا بشــأن إعــادة يف التقــدم بطلبــات الســكن بخاصــة فئــة األرامــل
النظــر يف عــدد مــن التشــريعات املتعلقــة باجلنســية ،واملطلقــات .وكذلــك حتديــات تواجــه ســكن العمــال
والســامة الشــخصية ،وحريــة الــرأي والتعبيــر ،كاالكتظــاظ وغــاء أســعار اإليجــارات.
وتكويــن اجلمعيــات ،واملســيرات العامــة ،ألجــل
أمــا التحديــات املتعلقــة بالفئــات األولــى بالرعايــة،
تطويرهــا مبــا يضمــن االمتثــال الكامــل للمعاييــر
فلقــد مت تقدميهــا بالنظــر إلــى مــدى توافــر تشــريعات
الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
احلمايــة والتعزيــز حلقــوق هــذه الفئــات كاملــرأة
وأمــا علــى صعيــد احلــق يف العمــل فقــد
تضمــن والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن،
ّ
التقريــر معلومــات حــول التقــدم الــذي حققتــه وأداء اجلهــات التــي تعنــى بهــم .ويختتــم التقريــر
دولــة قطــر بتحســن ظــروف العمــل وحمايــة حقــوق يف كل قســم منــه مبجموعــة مــن التوصيــات ألجــل
العمــال ،وزيــادة آليــات الوصــول للعدالــة ،إلــى جانــب االرتقــاء بأوضــاع حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر.
التحديــات التــي ماتــزال تواجــه هــذا احلــق ،خاصــة
مــا يتعلــق بطلبــات تغييــر العمــل التــي يســير معظمهــا
بسالســة ،مــع وجــود بعــض احلــاالت التــي تشــهد
صعوبــة باالنتقــال لعمــل جديــد كاحلــاالت التــي
انتهــى فيهــا تاريــخ رخصــة اإلقامــة ،أو الطلبــات
املتعلقــة بإلغــاء رخصــة اإلقامــة مــن قبــل املســتقدم،
وحــاالت وجــود بالغــات لــدى اإلدارات األمنيــة أو
النيابــة العامــة أو بالغــات هــروب لــدى إدارة البحــث
واملتابعــة.
وألقــى التقريــر الضــوء علــى جهــود دولــة قطــر خــال
أزمــة "كوفيــد  ،"19يف ضمــان احلــق يف الصحــة
واحلــق يف التعليــم ودور اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان يف التأكيــد علــى أهميــة حقــوق اإلنســان
اثنــاء مجابهــة الوبــاء.

كذلــك تضمــن رصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان فيمــا يتعلــق بقضايــا أساســية كاألجــور،
والصحــة والســامة املهنيتــن ،وأوضــاع عامــات
املنــازل .هــذا إضافــة إلــى رصــد جهــود الدولــة يف
مكافحــة االجتــار بالبشــر.
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القسم األول:
التطورات على صعيد التشريع الوطني
واالتفاقيات الدولية
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أوالً :التشريعات الوطنية:

التخصصيــة ســيجعلها أكثــر فاعليــة يف حتقيــق
املطلــوب منهــا ،وســوف تســرع األداء احلكومــي،
وتتوافــق مــع أهــداف التنميــة املســتدامة.
كمــا تشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بإســناد
 3حقائــب وزاريــة للمــرأة يف احلكومــة اجلديــدة
حيــث يعــد ذلــك خطــوة إيجابيــة بشــأن متكــن املــرأة
القطريــة وتوليهــا مناصــب قياديــة يف الدولــة.

صــدور العديــد مــن التشــريعات
شــهد عــام 2021م ُ
التــي تشــكل أهميــة خاصــة يف ترقيــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان بدولــة قطــر ،ومــن أهمهــا قانــون نظــام
انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــا للدســتور
القطــري مبــا يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة
اجلهــود لكفالــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا مــن خــال
إيجــاد البيئــة التشــريعية الالزمــة.

 .1األوام ـ ــر األمـ ـي ــريـ ــة وال ـقـ ــوان ـي ــن واملراس ـيـ ــم
بقوا نــن:

ب .قانــون رقــم ( )6لســنة 2021م بإصــدار قانــون
نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى( ،صــدر بتاريــخ
2021/07/29م ).
تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إصــدار
هــذا القانــون الــذي جــاء يف إطــار اســتكمال الدولــة
للمتطلبــات الدســتورية النتخــاب أعضــاء مجلــس
الشــورى تنفيــذا لتوجيهــات حضــرة صاحــب الســمو
الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر دولــة قطــر،
بإجــراء انتخابــات مجلــس الشــورى ،وذلــك يف خطــاب
ســموه يف افتتــاح دور االنعقــاد العــادي التاســع
واألربعــن ملجلــس الشــورى يف  3نوفمبــر .2020

ويتضمــن القانــون العديــد مــن األحــكام والشــروط
أ .أمــر أميــري رقــم ( )4لســنة  2021بتعديــل تشــكيل املتعلقــة بســير العمليــة االنتخابيــة ،واجلديــر بالذكــر
مجلــس الــوزراء( ،صــدر بتاريــخ 2021/10/19م).
أن املــادة ( )2مــن القانــون نصــت علــى أن (يتمتــع
تضمــن األمــر األميــري تعدي ـاً وزاري ـا بفصــل بعــض بحــق انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورى ،كل مــن كانــت
ً
مت ثمانــي عشــرة ســنة
الــوزارات وتغييــر مســمى بعضهــا اآلخــر ،مــع اســتثناء جنســيته األصليــة قطريــة ،وأ َّ
الــوزارات الســيادية ،وشــملت التعديــات اجلديــدة ميالديــة ،عنــد إعــان اجلـــداول النهائيــة للناخبـــن.
 13وزارة ،ورفعــت عــدد احلقائــب الوزاريــة يف و ُيســتثنى مــن شــرط اجلنســية األصليــة املنصــوص
احلكومــة القطريــة إلــى  18حقيبــة بــدال مــن  14يف عليــه يف الفقــرة الســابقة ،كل مــن اكتســب اجلنســية
الســابق ،بينهــا  3حقائــب أُســندت إلــى املــرأة.
جــده قطريــا ً ومــن
القطريــة ،وبشــرط أن يكــون
ّ
وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن التعديالت
الوزاريــة اجلديــدة وفصــل بعــض الــوزارات ومنحهــا

مواليــد دولــة قطــر).

وتتطلــع اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــن
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مجلــس الشــورى القطــري املنتخــب أن يعمــل علــى عضويتهــم يف املجلــس البلــدي.
تعديــل املــادة ( )16مــن القانــون رقــم ( )38لســنة
وأجــازت املــادة ( )15الســماح لــكل ذي مصلحــة
 2005بشــأن اجلنســية القطريــة التــي حظــرت
بالطعــن علــى املرشــحني وذلــك حتــى ال يحصــل علــى
علــى املتجنــس حــق االنتخــاب أو الترشــح ألي هيئــة
عضويــة مجلــس الشــورى إال املرشــح الــذي تتوافــر
تشــريعية وذلــك حرصــا علــى كفالــة حــق الترشــح
فيــه الشــروط املنصــوص عليهــا يف القانــون.
واالنتخــاب لــكل مواطــن قطــري ســواء كانــت جنســيته
القطريــة أصليــة أو بالتجنــس.
ونظــم املشــرع ضوابــط الدعايــة االنتخابيــة،
بوضــع حــد أقصــى ملــا ينفقــه املرشــح يف الدعايــة
وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــا جــاء بــه
االنتخابيــة ،مــع خضــوع إنفــاق املرشــح ومصــادر
املشــرع مــن تنظيــم عمليــة االعتــراض والتظلــم مــن
متويلــه للرقابــة ،كمــا ســاوى بــن املرشــحني يف أماكــن
القيــد بجــداول الناخبــن والطعــن القضائــي علــى
وضــع اإلعالنــات أو البيانــات االنتخابيــة ،وتخصيــص
قــرارات جلــان الناخبــن واملرشــحني .وأنــه حــرص
مســاحات متســاوية للمرشــحني واحتــرام الدســتور،
علــى كفالــة حــق الطعــن القضائــي لتقريــر كفالــة
واملحافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة وصيانــة أمــن
حــق الناخــب يف ممارســة العمليــة االنتخابيــة ،وحظــر
املجتمــع ،وعــدم تضمــن وســائل الدعايــة االنتخابيــة
ترشــح الــوزراء وأعضــاء الهيئــات القضائية ومنتســبي
الدعــوة ألي نزعــة قبليــة أو طائفيــة ،أو مــا يتعــارض
كافــة اجلهــات العســكرية مــن العســكريني ،وأعضــاء
مــع اآلداب العامــة أو التقاليــد الســائدة أو القيــم
املجلــس البلــدي املركــزي أثنــاء شــغلهم لوظائفهــم أو
الدينيــة واالجتماعيــة للمجتمــع ،أو اإلســاءة إلــى
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املرشــح اآلخــر أو غيــره ،أو إثــارة النعــرات القبليــة
أو الطائفيــة بــن املواطنــن بــأي شــكل ،كمــا ألــزم
وســائل اإلعــام العامــة واخلاصــة مبراعــاة املســاواة
يف التعامــل اإلعالمــي بــن جميــع املرشــحني.
كمــا قــررت املــادة ( )39ضمــان اإلشــراف القضائــي
علــى االنتخابــات ،وذلــك مــن خــال تشــكيل جلنــة
لإلشــراف علــى عمليــة التصويــت والفــرز وإعــان
النتائــج برئاســة قــاض يختــاره املجلــس األعلــى
للقضــاء ،وذلــك لضمــان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة.

الفصــل التشــريعي.
كمــا صــدرت عــدة قــرارات وزاريــة تتعلــق بعمليــة
انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورى وهــي علــى النحــو
التالــي:
 .1قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ( )58لســنة 2021م
بتشــكيل جلنــة الناخبــن ونظــام وضوابــط
عملهــا( .صــدر بتاريــخ.)2021/07/29 :
 .2قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ( )59لســنة 2021م
بتشــكيل جلنــة املرشــحني ونظــام وضوابــط
عملهــا( .صــدر بتاريــخ.)2021/07/29 :

وكذلــك قــررت املــادة ( )38ضمــان حــق املرشــحني
ووكالئهــم يف متابعــة ســير العمليــة االنتخابيــة داخــل
مقــار جلــان االنتخابــات وحضــور عمليــة الفــرز .3
وإعــان النتيجــة ،ويحمــد للمشــرع كذلــك أنــه قــرر
يف املــادة ( )45إســناد الطعــن يف صحــة االنتخــاب
ملحكمــة التمييــز.

قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ( )60لســنة 2021م
بتحديــد مصــادر متويــل اإلنفــاق علــى الدعايــة
االنتخابيــة وضوابــط إجــراءات الرقابــة عليــه.
(صــدر بتاريــخ.)2021/07/29 :

وتشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مبــا جــاء  .4قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ( )83لســنة
بتســمية رئيــس وأعضــاء جلــان االنتخابــات
مــن مــواد وأحــكام مشــددة للجرائــم االنتخابيــة وذلــك
النتخــاب مجلــس الشــورى( .صــدر بتاريــخ:
لضمــان حريــة التصويــت وســير العمليــة االنتخابيــة
.)2021 / 07 / 21
بنزاهــة.
2021

املنظمــة لعمليــة  .5قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ( )87لســنة 2021م
ِ
واســتكماالً لــأدوات التشــريعية
بتشــكيل وتســمية رئيــس وأعضــاء جلنــة
انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورى صــدرت عــدة
االنتخابــات الفرعيــة النتخــاب مجلــس الشــورى
مراســيم وهــي علــى النحــو التالــي-:
وحتديــد اختصاصاتهــا( .صــدر بتاريــخ:
.)2021 / 09 / 30
 .1املرســوم رقم ( )37لســنة  2021بتحديد الدوائر
االنتخابيــة ملجلــس الشــورى ومناطق كل منها.
ت .القانــون رقــم ( )7لســنة  ،2021بشــأن مجلــس
 .2املرســوم رقــم ( )40لســنة  2021بتحديــد موعــد الشــورى( .صــدر بتاريــخ .)2021/7/29
انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورى.
ِ
املنظمــة
وقــد تضمــن القانــون العديــد مــن األحــكام
 .3املرســوم رقــم ( )48لســنة  2021بدعــوة مجلــس حلقــوق والتزامــات عضــو مجلــس الشــورى وأهمهــا
الشــورى لــدور االنعقــاد العــادي األول مــن مــا يلــي:
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 -قــررت (املــادة  )2اســتقالل املجلــس املالــي بطولــة كأس العالــم وقــد احتــوى القانــون علــى ()42
واإلداري باعتبــاره املؤسســة الدســتورية التــي مــادة ،شــملت العديــد مــن املوضوعــات أهمهــا مــا
تتولــى التشــريع والرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة .يلــي:
 -بالنســبة للحقــوق ،نظــم القانــون وكفــل حقــوق
أعضــاء املجلــس يف إبــداء الــرأي ،واحلصانــة
ضــد اإلجــراءات اجلنائيــة ،وقواعــد االحتفــاظ
بالوظيفــة لألعضــاء مــن العاملــن باجلهــات
احلكوميــة ،وكذلــك يف إعفائهــم مــن بعــض
األوضــاع الوظيفيــة ،وضمــان عودتهــم إلــى
وظيفتهــم بعــد انتهــاء العضويــة ،كمــا نظــم القانــون
املكافــأة الشــهرية لرئيــس املجلــس ونائــب الرئيــس
واألعضــاء.
وبالنســبة للواجبــات واملحظــورات علــى عضــو مجلــس
الشــورى والتــي أوجــب الدســتور تنظيمهــا بقانــون،
فــإن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تثمــن مــا جــاء
بــه املشــرع يف املــواد مــن ( 14إلــى  ،)20مــن أحــكام
وشــروط تضمــن نزاهــة عضــو مجلــس الشــورى.

 -إجــراءات دخــول الدولــة واخلــروج منهــا والعمــل
فيهــا أثنــاء فعاليــات بطولــة كأس العالــم،
وتضمنــت املــادة ( )4عمليــة دخــول الرعايــا
األجانــب مــن خــال احلصــول علــى ســمة دخــول
مــع إعطــاء احلــق للجنــة األمنيــة املشــكلة برئاســة
معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة يف
رفــض أو إلغــاء ســمة الدخــول ألســباب أمنيــة أو
صحيــة ويتــم اخطــار الفيفــا بذلــك.
 -وأعفــت املــادة ( )6جميــع الرعايــا األجانــب
التابعــن للفيفــا (االحتــاد الدولــي لكــرة القــدم)
مــن تقــدمي نســخة مــن تصريــح العمــل خــال فتــرة
العمــل بهــذا القانــون ويســرى ذلــك علــى العاملــن
لــدى الفيفــا واملنظمــات التابعــة لهــا ومــوردي
الســلع ومقدمــي اخلدمــات وشــركاء الفيفــا وبعض
الفئــات األخــرى.

 -وكفــل القانــون للمجلــس االختصــاص املســتقل
بالنــص علــى أن تكــون للعاملــن باملجلــس الئحــة  -وتنــاول القانــون اإلعفــاءات واألمــن والســامة
خاصــة للمــوارد البشــرية وأن يضــع املجلــس
وعمليــات البنــوك والنقــد األجنبــي وحقــوق الفيفــا
موازنتــه واعتمادهــا ،كمــا تنــاول القانــون رقابــة
وحقــوق البــث واإلعــان والتنقــات واملتطوعــن
والعقوبــات.
املجلــس علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة وفقــا ً
للوســائل التــي حددهــا الدســتور وبينتهــا مذكرتــه
 -وقــررت املــادة ( )38عقوبــات علــى مــن يخالــف
التفســيرية.
أحــكام هــذا القانــون تصــل إلــى احلبــس ملــدة ســنه
وبالغرامــة التــي ال تزيــد علــى  500٫000ريــال.
ث .قانــون رقــم ( )10لســنة  2021بشــأن تدابيــر
وقــررت الفقــرة رقــم ( )3مــن هــذه املــادة الغرامــة
اســتضافة كأس العالــم فيفــا قطــر  2022صــدر
التــي ال تزيــد علــى  250٫000ريــال ملــن يقــوم ببيع
بتاريــخ2021/07/29 :م
التذاكــر وتتعــدد العقوبــة بتعــدد محــل املخالفــة.
اجلديــر بالذكــر أن هــذا القانــون مــن القوانــن املؤقتــة
و ُيحمــد للمشــرع تقريــر هــذه العقوبــات ملكافحــة
التــي مت إصدارهــا لســريانه خــال فتــرة تنظيــم
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الســوق الســوداء لبيــع تذاكــر املباريــات.
 -وأجــازت املــادة ( )40الصلــح يف اجلرائــم
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون مقابــل ســداد
املخالــف املبلــغ املحــدد يف اجلــدول املرفــق
بالقانــون.

مودعــة ،أو ســبق تقــدمي طلــب بشــأنها.
 -ألــزم القانــون قيــد عقــد الترخيــص باســتعمال
العالمــة يف الســجل ،وعالــج القانــون كيفيــة البــت
يف طلــب تســجيل العالمــات التجاريــة اخلاصــة
بالفيفــا.

 أجــازت املــادة ( )10لرئيــس اللجنــة األمنيــةبالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة التصــرف يف
بعــض األفعــال املخالفــة ألحــكام القوانــن الســارية
يف الدولــة حتــى يتــم الفصــل فيهــا علــى وجــه
الســرعة دون التقيــد باإلجــراءات العاديــة املعمــول
بهــا يف الدولــة للحفــاظ علــى أمنهــا وســامة
بــن القانــون حــاالت تقــدمي الفيفــا معارضــة يف
أراضيهــا وســامة األفــراد ،وذلــك حفاظــا علــى  ّ -
تســجيل أي مــن العالمــات التجاريــة اخلاصــة
حــق الدولــة وحقــوق اجلمهــور الــذي يشــاهد
بالغيــر ،وقــرر القانــون إصــدار شــهادة إيــداع
املباريــات أو يشــترك يف فعاليــات البطولــة.
وحفــظ احلقــوق لــكل حــق مؤلــف أو حــق مجــاور
ج .قانــون رقــم ( )11لســنة 2021م بشــأن حمايــة
خــاص بالفيفــا خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ
العالمــات التجاريــة وحقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة
تقــدمي طلــب اإليــداع ،وإعفــاء الفيفــا مــن رســوم
اخلاصــة باالحتــاد الدولــي لكــرة القــدم (الفيفــا) صــدر
تســجيل العالمــات التجاريــة وإيــداع املصنفــات
بتاريــخ.2021/07/29 :
والتســجيالت الســمعية وأداءات فنانــي األداء
والبرامــج اإلذاعيــة اخلاصــة بهــا.
مت إصــدار هــذا القانــون املؤقــت علــى أن يكــون نفــاذه
 -قــرر القانــون تســجيل العالمــة التجاريــة اخلاصــة
بالفيفــا بالســجل وإشــهارها يف الصحيفــة ،وجعــل
املشــرع العالمــات التجاريــة اخلاصــة بالفيفــا
شــائعة الشــهرة ،ومحميــة حتــى ولــو لــم تكــن
مســجلة يف الدولــة.

والعمــل بــه خــال تنظيــم فعاليــات بطولــة كأس
العالــم وقــد تضمــن أحكامــا خاصــة ال تنطبــق عليهــا
القوانــن ذات الصلــة املعمــول بهــا يف الدولــة ،وقــد
احتــوى القانــون علــى ( )12مــادة شــملت أحكامــه
املوضوعــات التاليــة:

 -وضــح القانــون كيفيــة تســجيل العالمــات التجاريــة
اخلاصــة بالفيفــا ،وإيــداع املصنفات والتســجيالت
الســمعية وأداءات فنانــي األداء والبرامــج اإلذاعية
اخلاصــة بالفيفــا ،ويجــوز للفيفــا تقــدمي طلــب
لالســتعالم عمــا إذا كانــت العالمــة التجاريــة
مســجلة ،أو أن حقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة

 -حرصــت املــادة ( )11علــى حفــظ حقــوق ذوي
الشــأن وفقــا للقوانــن النافــذة يف الدولــة بشــأن
حــق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة والعالمــات
واألســماء التجاريــة وســريان القوانــن املختصــة
يف هــذا الشــأن (القانــون رقــم ( )7لســنة
 2002بشــأن حمايــة حــق املؤلــف واحلقــوق
املجــاورة ،والقانــون رقــم ( )9لســنة  2002بشــأن
العالمــات والبيانــات التجاريــة واألســماء التجاريــة
واملؤشــرات اجلغرافيــة والرســوم والنمــاذج
الصناعيــة.
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أ .قــرار وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة رقــم ( )17لســنة  2021بشــأن
االحتياطــات الالزمــة حلمايــة العمــال مــن اإلجهــاد
احلــراري صــدر بتاريــخ2021/05/24 :

باإلرشــادات والتوجيهــات املتعلقــة باإلجهــاد
احلــراري الصــادرة مــن الــوزارة ،ومنهــا توفيــر
التدريــب جلميــع العمالــة علــى التعامــل مــع
اإلجهــاد احلــراري بحلــول شــهر مايــو مــن كل عــام،
وتوفيــر ميــاه الشــرب املجانيــة جلميــع العاملــن
بدرجــة بــرودة مناســبة طــوال فتــرة العمــل ،وتوفيــر
أماكــن اســتراحة مظللــة يســهل وصــول العمــال
إليهــا ،وتزويــد العمــال مبعــدات حمايــة شــخصية
مالئمــة للطقــس احلــار ،وإجــراء فحوصــات طبيــة
ســنوية لتشــخيص وإدارة األمــراض املزمنــة التــي
قــد تســهم يف خطــر اإلجهــاد احلــراري دون أي
تكلفــة علــى العامــل.

يف إطــار حــرص دولــة قطــر علــى تعزيــز حقــوق
العمــال واحلفــاظ علــى حياتهــم وتوفيــر املنــاخ املالئــم
ألداء عملهــم فقــد جــاء هــذا القــرار متضمنــا العديــد
مــن األحــكام الهامــة منهــا مــا يلــي:

 -وأجــازت املــادة ( )6للعامــل التوقــف عــن العمــل
والتقــدم بشــكوى للــوزارة إذا توفــر ســبب وجيــه
يدفعــه إلــى االعتقــاد بــأن اإلجهــاد احلــراري يهــدد
ســامته أو صحتــه.

تشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مبــا جــاء بــه
املشــرع يف هــذا القانــون املؤقــت حيــث قــرر احلفــاظ
علــى حقــوق ذوي الشــأن مــن أصحــاب حــق املؤلــف
واحلقــوق املجــاورة وأصحــاب العالمــات واألســماء
والرســوم التجاريــة وغيرهــا وفقــا للقوانــن النافــذة
يف الدولــة.

 .2قرارات وزارية:

 -ومنحــت املــادة ( )7الوزيــر احلــق يف اإلغــاق
اجلزئــي أو الكلــي ملــكان العمــل الــذي ال يراعــى
فيــه أحــكام هــذا القــرار.

 -حــددت املــادة ( )2ســاعات العمــل ،لألعمــال
التــي تــؤدى حتــت الشــمس أو يف أماكــن العمــل
املكشــوفة ويف غيــر أماكــن العمــل املظللــة واملــزودة
بالتهويــة ،خــال املــدة مــن ( )1يونيــو وحتــى ()15
وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــا جــاء مــن
ســبتمبر مــن كل عــام ،بحيــث ال يجــوز مباشــرة
أحــكام يف هــذا القــرار لتعزيــز وحمايــة حقــوق العمــال
العمــل يف الفتــرة مــن الســاعة العاشــرة صباحــا ً
واحلفــاظ علــى حياتهــم بتوفيــر املنــاخ املناســب لهــم
حتــى الســاعة الثالثــة والنصــف عصــراً.
أثنــاء تأديتهــم أعمالهــم خــال الفتــرة املحــددة يف
 -وألزمــت املــادة ( )3كل صاحــب عمــل أن يضــع القــرار.
جــدوالً بتحديــد ســاعات العمــل اليوميــة طبقــا ً
ب .قــرار وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
ألحــكام هــذا القــرار ،وأن يضــع هــذا اجلــدول يف
االجتماعيــة رقــم ( )21لســنة 2021م بتعديــل بعــض
مــكان ظاهــر يســهل علــى جميــع العمــال االطــاع
أحــكام القــرار رقــم ( )8لســنة  2005بشــأن تنظيــم
عليــه ،ويســتطيع مفتشــو العمــل مالحظتــه عنــد
شــروط وإجــراءات الترخيــص باســتقدام عمــال مــن
زياراتهــم التفتيشــية.
اخلــارج حلســاب الغيــر .صــدر بتاريــخ.2021/07/08 :
 -كمــا ألزمــت املــادة ( )4صاحــب العمــل االلتــزام
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قــررت املــادة ( )8مــن هــذا القــرار إلــزام طالــب  .3مزاولــة املرخــص لــه أي عمــل آخــر يف املكتــب
غيــر اســتقدام عمــال مــن اخلــارج حلســاب
الترخيــص الــذي متــت املوافقــة علــى طلبــه إيــداع
الغيــر.
مبلــغ التأمــن يف حســاب وزارة العمــل ،خــال عشــرة
أيــام مــن تاريــخ إخطــار اإلدارة املختصــة لــه باإليــداع،
 .4مخالفة أي من أحكام هذا القرار.
وإال ألغــي ترخيصــه ،علــى أن يكــون التأمــن ســاري
املفعــول طــوال مــدة الترخيــص .وخصصــت املــادة وحمايــة ملصلحــة صاحــب العمــل ألزمــت املــادة ()18
املرخــص لــه بضمــان فتــرة اختبــار متهيديــة ملــدة
( )13قيمــة التأمــن ملــا يأتــي:
ثالثــة أشــهر ،ولصاحــب العمــل خــال هــذه املــدة
 .1تنفيــذ األحــكام املشــمولة بالنفــاذ ،واألحــكام
احلــق يف اســترجاع كامــل املبلــغ الــذي أداه للمرخــص
بالغرامــات ،الصــادرة ضــد املرخــص لــه ،بســبب
لــه ،مخصومــا ً منــه الرســوم احلكوميــة حــال ثبــوت
عمــل مــن األعمــال التــي يزاولهــا.
عــدم الصالحيــة الطبيــة للعامــل أو مخالفــة شــروط
 .2تنفيــذ التزامــات املرخــص لــه مبوجــب عقــد عقــد االســتقدام أو رفــض العامــل للعمــل أو هــروب
االســتقدام.
العامــل أو إنهــاء صاحــب العمــل عقــد االســتخدام،
وفقــا ً ألحــكام قــرار وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل
 .3تغطيــة تكاليــف قيــام الــوزارة بإعــادة العامــل إلــى
والشــؤون االجتماعيــة (وزيــر العمــل حاليــاً) رقــم
بلــده يف حالــة امتنــاع املرخــص لــه عــن إعادتــه
( )39لســنة  2018املشــار إليــه.
يف أي مــن احلــاالت املنصــوص عليهــا يف املــادة
كمــا يلتــزم املرخــص لــه بضمــان فتــرة اختبــار
( )18مــن هــذا القــرار.
إضافيــة مدتهــا ســتة أشــهر تبــدأ فــور انتهــاء فتــرة
 .4تغطيــة قيمــة اجلــزاءات املاليــة التــي توقــع علــى
االختيــار التمهيديــة ،يلتــزم خاللهــا املرخــص لــه
املرخــص لــه عنــد مخالفــة أحــكام هــذا القــرار.
بضمــان إرجــاع املبالــغ التــي أداهــا إليــه صاحــب
تشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مبــا قــرره العمــل ،مخصومـا ً منهــا نســبة ( )% 15خمــس عشــرة
املشــرع يف املــادة ( )14حيــث منــح الوزيــر حــق إلغــاء باملائــة مــن إجمالــي املبلــغ املســتحق علــى املرخــص
لــه ،وذلــك عــن كل شــهر قضــاه املســتخدم يف خدمــة
الترخيــص يف احلــاالت التاليــة:
صاحــب العمــل خــال فتــرة االختبــار اإلضافيــة ،مــع
 .1إذا تقاضــى املرخــص لــه مــن العامــل أي مقابــل
خصــم قيمــة الرســوم احلكوميــة التــي حتملهــا املكتب،
نظيــر إحلاقــه بالعمــل.
عنــد رفــض املســتخدم للعمــل أو هــروب املســتخدم أو
 .2عــدم االلتــزام بالعقــود املبرمــة بينــه وبــن مــرض املســتخدم بأحــد األمــراض املزمنــة".
أصحــاب العمــل.
وقــررت املــادة ( )19ســقوط حــق صاحــب العمــل
 .3عــدم التعــاون مــع الــوزارة يف حلــول التســوية مــع يف فترتــي االختبــار التمهيديــة واإلضافيــة يف حــال
اعتــداء صاحــب العمــل علــى العامــل أو املســتخدم أو
العمال.
مخالفــة صاحــب العمــل أي ـا ً مــن شــروط العقــد مــع
19
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العامــل أو املســتخدم.

ثاني ًا :االتفاقيات الدولية:
انضمــت دولــة قطــر للعديــد مــن املعاهــدات
واالتفاقيــات األساســية املعنيــة بحقــوق اإلنســان،
وأهمهــا املصادقــة علــى الشــرعة الدوليــة حلقــوق
اإلنســان املتمثلــة يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق
املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،كمــا صادقــت
علــى االتفاقيــات املتعلقــة بحقــوق الفئــات األولــى
بالرعايــة مثــل األطفــال واملــرأة واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة .باإلضافــة لذلــك صادقــت علــى معاهــدات
واتفاقيــات وبروتوكــوالت أخــرى ممــا يؤكــد ســعي
دولــة قطــر للتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق
اإلنســان.
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وقــد أوصــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
بدراســة االنضمــام للبروتوكــوالت امللحقــة ببعــض
املعاهــدات واالتفاقيــات مثــل :البروتوكــول االختيــاري
اإلضــايف امللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق
املدنيــة والسياســية ،والبروتوكــول االختيــاري
اإلضــايف امللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والبروتوكــول
االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو املهينــة ،والبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،والبروتوكــول
االختيــاري اإلضــايف التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلقــة
بإجــراء تقــدمي البالغــات ،والبروتوكــول اخلــاص
باتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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القسم الثاني:
أوضاع حقوق اإلنسان يف دولة قطر
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أوالً :احلقوق املدنية والسياسية

( 4)4/23ملخالفتهــا أحــكام الشــريعة اإلســامية.
كمــا أعلنــت دولــة قطــر أنها تُفســر مصطلــح "العقوبة"
الــواردة يف املــادة ( 5)7مــن العهــد وفق ـا ً للتشــريعات
القطريــة النافــذة ،وأحــكام الشــريعة اإلســامية،
وتُفســر الفقــرة ( )2مــن املــادة ( 6)18مــن العهــد بأنــه
ال ُيفهــم منهــا مخالفــة أحــكام الشــريعة اإلســامية،
لتحتفــظ الدولــة بحــق تنفيــذ هــذه الفقــرة وفقـا ً لهــذا
الفهــم.

كذلــك تُفســر دولــة قطــر أن املقصــود بالنقابــات ومــا
يتعلــق بهــا الــواردة يف املــادة ( 7)22مــن العهــد هــو مــا
انضمــت دولــة قطــر للعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق يتفــق مــع أحــكام قانــون العمــل والتشــريعات الوطنيــة،
املدنيــة والسياســية ،2مــع التحفــظ علــى عــدة مــواد،
وحتتفــظ دولــة قطــر بحــق تنفيــذ هــذه املــادة وفق ـا ً
3
إذ ال تعتبــر دولــة قطــر نفســها ملزمــة باملــادة ( )3لهــذا الفهــم.
فيمــا يتعلــق بأحــكام وراثــة احلكــم ملخالفتهــا
لألحــكام الــواردة يف املــادة ( )8مــن الدســتور ،واملــادة كمــا تُفســر أحــكام الفقــرة ( )2مــن املــادة ( 8)23مــن
 .2مرسوم رقم ( )40لسنة 2018
 .3املادة 3

تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بكفالــة تســاوى الرجــال والنســاء يف حــق التمتــع بجميــع احلقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عليهــا يف
هــذا العهــد.
 .4املادة ()4/23
تتخــذ الــدول األطــراف يف هــذا العهــد التدابيــر املناســبة لكفالــة تســاوى حقــوق الزوجــن وواجباتهمــا لــدى التــزوج وخــال قيــام الــزواج ولــدى
انحاللــه .وفــى حالــة االنحــال يتوجــب اتخــاذ تدابيــر لكفالــة احلمايــة الضروريــة لــأوالد يف حالــة وجودهــم.
 .5املادة 7

ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو احلاطــة بالكرامــة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،ال يجــوز إجــراء
أيــة جتربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه احلــر.
 .6املادة ()2/18
ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما ،أو بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 .7املادة 22

1.لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين ،مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصاحله.

2.ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا احلــق إال تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة ،يف مجتمــع
دميقراطــي ،لصيانــة األمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق
اآلخريــن وحرياتهــم .وال حتــول هــذه املــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات املســلحة ورجــال الشــرطة لقيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا احلــق.
3.ليــس يف هــذه املــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف يف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املعقــودة عــام  1948بشــأن احلريــة النقابيــة
وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي اتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها ،أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها أن تخــل بالضمانــات املنصــوص
عليهــا يف تلــك االتفاقيــة
 .8املادة ()2/23
يكون للرجل واملرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق معترف به يف التزوج وتأسيس أسرة.
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العهــد مبــا ال يخالــف أحــكام الشــريعة اإلســامية ،كاحلــق يف التمــاس العفــو أو تخفيــف العقوبــة ،حيــث
وحتتفــظ الدولــة بحــق تنفيــذ هــذه الفقــرة وفقـا ً لهــذا تتوافــق هــذه الضمانــات مــع األحــكام الــواردة بالعهــد
الفهــم ،وتُفســر أحــكام املــادة ( 9)27مــن العهــد بــأن الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية.
املجاهــرة بالديــن وإقامــة الشــعائر تقتضــي عــدم كمــا لــم تســتقبل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
مخالفــة أحــكام النظــام العــام واآلداب العامــة أو خــال هــذا العــام أي شــكوى تتعلــق باحلــق يف احلياة.
حمايــة الســامة العامــة والصحــة العامــة أو حقــوق
وقدمــت دولــة قطــر بســبب جائحــة كورونــا (كوفيــد -
اآلخريــن وحرياتهــم األساســية.
 ،)19كافــة اخلدمــات الصحيــة بجــودة عاليــة جلميــع
وسنســتعرض يف هــذا القســم أهــم التحديــات التــي الســكان األمــر الــذي تثنــي عليــه اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان والواضحــة يف جهــود وزارة الصحــة
تواجــه احلقــوق املدنيــة والسياســية:
العامــة يف احلــد مــن عــدد اإلصابــات والوفيــات.

 .1احلق يف احلياة:

 .2ال ـ ـ ـح ـ ــق يف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ــايـ ــة مـ ــن
ال ـت ـعــذي ــب وغي ــره مـن ضروب
املعاملة أو العقـوبـة ال ـقــاس ـيــة
أو غ ـيــر اإلنســاني ــة أو املهــينــة:

قللــت دولــة قطــر مــن تطبيــق عقوبــة اإلعــدام
إلــى حدهــا األدنــى لتقتصــر علــى اجلرائــم األشــد
خطــورة ،وهــي السياســة التــي انتهجتهــا منــذ العــام
 1995لغايــة تاريخــه ،حيــث صــدر عــدد ( )6أحــكام صادقــت دولــة قطــر علــى االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة او العقوبــة
باإلعــدام خــال العــام 2021م ولــم تنفــذ.
القاســية او غيــر اإلنســانية أو املهينــة  .10وقامــت
وقــد نــص قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة القطــري علــى
مجموعــة مــن الضمانــات ملــن يحكــم عليــه باإلعــدام ،بســحب حتفظهــا علــى االتفاقيــة يف املادتــن 21
و ،22وحتفظــت علــى املادتــن  1و.11 16
 .9املادة 27

ال يجــوز يف الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة ،أن يحــرم األشــخاص املنتســبون إلــى األقليــات املذكــورة مــن حــق التمتــع
بثقافتهــم اخلاصــة أو املجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم ،باالشــتراك مــع األعضــاء اآلخريــن يف جماعتهــم.
 .10بتاريخ 2001/07/02م مبوجب املرسوم رقم  27لسنة 2001م.
 .11املادة  1من االتفاقية

ألغــراض هــذه االتفاقيــة ،يقصــد بـــ «التعذيــب» أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا ً كان أم عقليـاً ،يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد
احلصــول مــن هــذا الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث ،علــى معلومــات أو علــى اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه يف أنــه ارتكبــه ،هــو
أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث -أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى
التمييــز أيـا ً كان نوعــه ،أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية .وال يتضمــن
ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو املــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
 - 2ال تخل هذه املادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما ً ذات تطبيق أشمل .املادة 16من االتفاقية

 - 1تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن متنــع ،يف أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو املهينــة التــي ال تصــل إلــى حــد التعذيــب كمــا حددتــه املــادة  .1عندمــا يرتكــب موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة
رســمية هــذه األعمــال أو يحــرض علــى ارتكابهــا ،أو عندمــا تتــم مبوافقتــه أو بســكوته عليهــا .وتنطبــق بوجــه خــاص االلتزامــات الــواردة يف املــواد
 13 ،12 ،11 ،10وذلــك باالســتعاضة عــن اإلشــارة إلــى التعذيــب باإلشــارة إلــى غيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو املهينــة.
 - 2ال تخــل أحــكام هــذه االتفاقيــة بأحــكام أي صــك دولــي آخــر أو قانــون وطنــي يحظــر املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو املهينــة أو يتصــل بتســليم املجرمــن أو طردهــم.
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وتتوفــر آليــات تطبيــق االتفاقيــة يف األدوار الرقابيــة  2020و2021م وكذلــك اإلشــراف القضائــي للنيابــة
التــي تقــوم بهــا املؤسســات املعنيــة ،حيــث تقــوم العامــة علــى أماكــن االحتجــاز التــي تقــع ضمــن دوائــر
املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة بإجــراء التفتيــش اختصاصهــا.
الــدوري الذاتــي ملراقبــة أماكــن االحتجــاز وفقــا ً
ويوضــح اجلــدول أدنــاه احصائيــات لعــام  2021بعــدد
للقوانــن واللوائــح النافــذة ،إضافــة إلــى الزيــارات
نــزالء ونزيــات املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة،
التفتيشــية التــي تقــوم بهــا إدارة حقــوق اإلنســان
وعــدد املحبوســن بأحــكام قضائيــة ،وعــدد القطريــن
بــوزارة الداخليــة تنفيــذاً آلليــة رصــد وتقــومي أوضــاع
والقطريــات ،والعــدد وفــق اجلنســيات األخــرى ،وعدد
حقــوق اإلنســان للمحبوســن واملحتجزيــن ،حيــث
احلمــات التفتيشــية واملخالفــات للتحقــق مــن معاييــر
بلــغ عــدد الزيــارات ( )63زيــارة خــال العامــن
وشــروط الســامة والصحــة واألمــن.
جدول رقم 1

عدد أماكن االحتجاز
حسب (مواطن/ة-
مقيم/ة)
عدد املحبوسني بحكم
قضائي بات
عدد احلمالت التفتيشية
الدورية لعام 2021

 .1اإلدارة الرئيسية (إدارة املؤسسات العقابية واإلصالحية)
 .2ملحق إدارة املؤسسات العقابية واإلصالحية (قسم احلبس االحتياطي)
مواطن

249

مواطنة

2

مقيم

1,573

مقيمة

54

ذكور

إناث

1,822

56

حمالت تفتيش يومية  -تقام بشكل يومي
حمالت تفتيش دورية  -تقام بشكل دوري
حمالت تفتيش مفاجئة تقام كلما دعت احلاجة
 303مخالفات

عدد املخالفات

● اإلجراء :تطبيق اجلزاءات التأديبية وفق قانون تنظيم املؤسسات
العقابية والالئحة التنفيذية وإحالة املخالفني للجهات املختصة.
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وبالنظــر للمســاعي التــي تبذلهــا اجلهــات املختصــة
حلمايــة هــذا احلــق ،فإنــه يتعــن العمــل علــى املزيــد
مــن الشــفافية بتوفيــر بيانــات شــاملة حــول طبيعــة
وعــدد املخالفــات التــي يتعــرض لهــا املحتجــزون،
واإلجــراءات املتخــذة بحــق مرتكبــي املخالفــات.

وإقليمـا ً يف مؤشــر مــدركات الفســاد ،واملرتبــة الثانيــة
خليجيـا ً وعربيـا ً.13

وأمــا علــى صعيــد التحديــات فما تــزال بعض األحكام
الــواردة يف قانــون حمايــة املجتمــع وقانــون اإلرهــاب
وقانــون جهــاز أمــن الدولــة تُشــكل حتديــا ً حلمايــة
ومــن جانبهــا تقــوم اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وتعزيــز حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف العهــد
برصــد مســتقل ألماكــن االحتجــاز للوقــوف علــى الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية واللتزامــات
تطبيــق االتفاقيــة املشــار إليهــا واألوضــاع اإلنســانية دولــة قطــر يف العديــد مــن االتفاقيــات ذات الصلــة،
للمحتجزيــن ،حيــث قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق حيــث تســمح القوانــن املشــار إليهــا بالتحفــظ علــى
اإلنســان بـــ 50 .زيــارة ميدانيــة يف العــام  2021املحتجزيــن ملــدد طويلــة ،وتتضمــن يف بعــض احلــاالت
ألماكــن االحتجــاز يف مراكــز الشــرطة واملؤسســات عــدم إبــاغ الشــخص بأســباب التوقيــف لــدى وقوعه،
العقابيــة واإلصالحيــة ،ومراكــز الطــب النفســي ،وعــدم إبالغــه بالتهمــة املوجهــة إليــه ،وعــدم متكينــه
وغيرهــا.
مــن حــق الرجــوع إلــى محكمــة تفصــل دون إبطــاء يف
قانونيــة اعتقالــه.
وقــد صــدر يف هــذا العــام العفــو األميــري بتاريــخ
2021/12/16م عــن عــدد  99مــن املحتجزيــن يف
املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة.

 .3ال ـحــق يف الــحريــة واألم ــان
الشخصي:

 .4الــحق يف حـريــة ال ـ ـتـ ـن ـ ـقـ ــل،
وحـ ــري ـ ــة اخ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ــار م ـ ـكـ ـ ــان
اإلقامة:

تعمــل دولــة قطــر علــى حتقيــق أقصــى درجــات األمــن
واألمــان ،وهــذا مــا أظهــره التقريــر الســنوي العاملــي
ملؤشــر اجلرميــة الــذي صــدر يف يوليــو لعــام ،2020
عــن موســوعة قاعــدة البيانــات العامليــة "نامبيــو" ،مــن
بــن  133دولــة شــملها التقييــم ،والــذي احتلــت فيــه
دولــة قطــر املرتبــة األولــى.12
كمــا احتلــت دولــة قطــر يف نتائــج منظمــة الشــفافية
الدوليــة للعــام  2020املرتبــة الـــ  30مــن بني  180دولة
https://www.numbeo.com/crime/country_result.jsp?country=Qatar .12
https://www.transparency.org/en/about .13
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تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التطــور
اإليجابــي امللحــوظ الــذي شــهده هــذا احلــق يف
الســنوات األخيــرة ،بإصــدار قانــون اإلقامــة الدائمــة،
14
وإلغــاء القيــود املفروضــة علــى حريــة املغــادرة
باســتثناء مــا ال يزيــد عــن  % 5مــن العاملــن باملنشــأة
ألســباب ترجــع لطبيعــة عملهــم ،ووجــود جلنــة للنظــر
يف تظلمــات خــروج الوافديــن.

الســفر دون اتاحــة الفرصــة للمتضرريــن مــن التظلــم بوســائل
فعالــة.

ويف دراســة أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
يف العــام  2021بعنــوان الغــاء نظــام الكفالــة وحقبــة
جديــدة لتعزيــز حقــوق الوافديــن ( ،)16رصــدت
الدراســة مجموعــة مــن الشــكاوى وصلــت إلــى كل
مــن وزارة الداخليــة ووزارة العمــل خــال األعــوام
إال انــه ال تــزال هنــاك حتديــات تقــف أمــام هــذا مــن  2017حتــى نهايــة  2021منهــا مــا هــو متعلــق
احلــق ،حيــث أن قــرارات اإلبعــاد اإلداري 15والقرارات بالتظلمــات اخلاصــة باخلروجيــة (مغــادرة البــاد)،
الصــادرة مبوجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب خاصــة ال تــزال نســتعرضها يف اجلــداول التاليــة:

محصنــة أمــام نظــر القضــاء ،إضافــة إلــى إجــراءات حظــر
جدول رقم ( 2إحصائية جلنة تظلمات خروج الوافدين)
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اﻟﺴﻨﺔ

2017

2018

2019

2020

2021

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد
اﻟﺸﻜﺎوى

1,270

2,159

1,053

228

48

ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﺘﻲ ﰎ ﺣﻠﻬﺎ

1,251

1,856

1,039

219

42

جدول رقم ( 3أنواع الشكاوى)
ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺸﻜﻮى

2017

2018

2019

2020

2021

إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﻳﺔ

51

103

37

4

19

إﺟﺎزة ﻟﻈﺮوف
ﻃﺎرﺋﺔ

19

44

21

7

9

ﻣﻐﺎدرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

1,181

1,709

981

208

20

اﳌﺠﻤﻮع

1,251

1,856

1,039

219

48

 .14قانون رقم  13لسنة 2018م املعدل لبعض احكام القانون رقم  21لسنة  2015بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

مرسوم بقانون رقم ( )19لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )21لسنة  2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

 .15متنــح املــادة  25مــن القانــون رقــم  21لســنة  2015بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم للوزيــر الســلطة يف اصــدار أمــر بترحيــل أي
وافــد يثبــت أن يف وجــوده يف الدولــة مــا يهــدد أمنهــا أو ســامتها يف الداخــل أو اخلــارج أو يضــر باالقتصــاد الوطنــي أو الصحــة العامــة أو اآلداب
العامة.
 .16اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،دراسة بعنوان إلغاء نظام الكفالة وحقبة جديدة لتعزيز حقوق الوافدين (.)2021
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 .17إحصائيــات وزارة الداخليــة ،قطــر ،ولغايــة أكتوبــر  ،2021إحصائيــة جلنــة تظلمــات خــروج الوافديــن التــي جــاءت بقــرار
معالــي وزيــر الداخليــة رقــم ( )51لســنة .2016
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مــن خــال اإلحصائيــات يف اجلدولــن الســابقني الســابقة التــي جتــاوزت أكثــر مــن  1000شــكوى يف
رقــم ( 2و  ،)3ومبقارنــة أعــداد التظلمــات الــواردة الســنة.
يف إحصائيــة جلنــة تظلمــات خــروج الوافديــن ،جنــد
أنــه يف األعــوام  2016حتــى  2019وصلــت التظلمــات
إلــى أكثــر مــن ألــف تظلــم يف الســنة مــع األخــذ بعــن
 .5ال ـ ـحـ ــق يف الـ ـت ـ ـقـ ــاضي ،ويف
االعتبــار بــأن نســبة حــل الشــكاوى الــواردة يف هــذه
املحاكمة العادلة واملنصفة:
التظلمــات وصلــت إلــى مســتويات عاليــة باملقارنــة
تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التقــدم يف
مــع ســنوات ســابقة وهــذا مؤشــر إيجابــي علــى مــدى
املشــروع الوطنــي ضمــن إســتراتيجية قطــر للحكومــة
اجلديــة يف التعامــل مــع الشــكاوى ،باإلضافــة إلــى
اإللكترونيــة  ،2020الــذي يهــدف إلــى إحــداث
الوعــي العــام لــدى العمــال بحقوقهــم وكذلــك وعــي
حتــول شــامل علــى مســتوى املحاكــم القطريــة مبــا
جهــات إنفــاذ القانــون ،وفيمــا يلــي نســتعرض تلــك
يضمــن متيزهــا واالرتقــاء بعملهــا ،ويوفــر املشــروع
النســب:
خدمــات للجمهــور تتميــز باجلــودة والكفــاءة عبــر
 -يف عــام  2017وصلــت نســبة حــل التظلمــات عــدة قنــوات يســهل الوصــول اليهــا مــن بينهــا تطبيــق
تقريبــا ً إلــى%98.5 :
الهاتــف اجلــوال ،البوابــة اإللكترونيــة ،واخلدمــات
اإللكترونيــة .18
 -يف عــام  2018وصلــت نســبة حــل التظلمــات
تقريبــا ً إلــى%86 :
إال أن هنــاك بعــض التحديــات التــي ال تــزال تشــكل
عائق ـا ً أمــام النظــام القضائــي القطــري ،حيــث يعــد
 -يف عــام  2019وصلــت نســبة حــل التظلمــات
حتصــن بعــض القــرارات واألعمــال اإلداريــة مــن
تقريبــا ً إلــى%98.6 :
رقابــة القضــاء أحــد التحديــات أمــام هــذا احلــق.
 -يف عــام  2020وصلــت نســبة حــل التظلمــات فقــد نــص قانــون فــض املنازعــات اإلداريــة 19علــى
تقريبــا ً إلــى%96.5 :
عــدد مــن القــرارات التــي مت حتصينهــا ،حيــث
ُمنعــت املحاكــم مــن النظــر بطريقــة مباشــرة أو غيــر
 -يف عــام  2021وصلــت نســبة حــل التظلمــات
مباشــرة فيهــا وهــي :األوامــر والقــرارات واملراســيم
تقريبــا ً إلــى%91 :
األميريــة ،والقــرارات الصــادرة مبوجــب قانــون
نالحــظ أنــه يف عــام  2020وعــام  2021شــهدت حمايــة املجتمــع ،20والقــرارات الصــادرة مبوجــب
أعــداد التظلمــات انخفاضــا ً كبيــراً حيــث وصلــت القوانــن املتعلقــة باجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة
يف عــام  2020إلــى  228شــكوى ووصلــت يف عــام واملطبوعــات والنشــر وتراخيــص إصــدار الصحــف
 2021إلــى  48شــكوى ،وذلــك باملقارنــة مــع األعــوام واملجــات ،ودخــول وإقامــة األجانــب وإبعادهــم ،ونــزع
 .18موقع املجلس األعلى للقضاء
https://www.sjc.gov.qa/ar/Pages/Courts-Development-Project.aspx
 .19قانون رقم ( )7لسنة  2007بشأن فض املنازعات اإلدارية -املادة ()3
 .20قانون رقم ( )17لسنة  2002بشأن حماية املجتمع
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امللكيــة للمنفعــة العامــة.
اللجنــة العليــا لالنتخابــات 23يف أكتوبــر  ،2021تــا
ذلــك إصــدار قــرارات تنظيميــة مــن رئيــس مجلــس
ومــن اجلديــر بالذكــر عــدم تفعيــل عمــل املحكمــة
الــوزراء ووزيــر الداخليــة ،24إلنشــاء اللجان اإلشــرافية
الدســتورية حتــى اآلن رغــم صــدور قانــون إنشــائها
والتنفيذيــة ،وتشــكيل جلنــة املرشــحني ،وحتديــد
منــذ العــام  ، 21 2008والتــي تختــص بالفصــل يف
مصــادر متويــل اإلنفــاق علــى الدعايــة االنتخابيــة
املنازعــات املتعلقــة بدســتورية القوانــن واللوائــح،
وضوابــط الرقابــة.
األمــر الــذي يشــكل فراغـا ً كبيــراً يف النظــام القضائــي
القطــري ،كونهــا الضمانــة الشــرعية والدســتورية لقــد أدت بعــض التباينــات يف القانــون إلــى ردود فعــل
مــن بعــض املواطنــن ،وكانــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
لســيادة حكــم القانــون علــى ســلطات الدولــة.
اإلنســان قــد أوصــت يف كافــة تقاريرهــا الســابقة
بــأن يصــدر قانــون االنتخــاب متوافقــا مــع املعاييــر
 .6احلق يف االنتخاب
الدوليــة حلقــوق اإلنســان بضمــان احلقــوق السياســية
والترشح:
املتســاوية جلميــع املواطنــن ،وأن ميثــل كافــة فئــات
لقــد صــدر قانــون االنتخــاب 22يف يوليــو  2021لينظــم
وشــرائح املجتمــع.
انتخــاب املجلــس التشــريعي يف دولــة قطــر للمــرة
األولــى ،فتضمــن احلــق يف التصويــت الختيــار ثلثــي وتشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتعليمــات
أعضــاء "مجلــس الشــورى" وعددهــم  30عضــواً ،يف ســمو أميــر دولــة قطــر إلــى مجلــس الــوزراء للعمــل
مجلــس مؤلــف مــن  45مقعــداً ،علــى أن يقــوم األميــر علــى إعــداد التعديــات القانونيــة الالزمــة التــي
بتعيــن باقــي األعضــاء .كمــا نظــم القانــون العمليــة تضمــن حتقيــق املواطنــة القطريــة املتســاوية
االنتخابيــة وشــروط الترشــح ،واإلشــراف القضائــي وعرضهــا علــى مجلــس الشــورى الــذي بانتخابــه
علــى االنتخابــات ،وضوابــط الدعايــة االنتخابيــة ،وتشــكيله اكتمــل اإلطــار القانونــي الــازم للنظــر فـــي
وعقوبــات اجلرائــم االنتخابيــة.
إقـــرار هـــذه التعديـــات.25
واســتطاعت اجلهــات املختصــة العمــل بســرعة وكفاءة وتســتمر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتوصيتهــا
للتحضيــر النتخابــات مجلــس الشــورى ،فأنشــأت بضــرورة إعــادة النظــر بقانــون االنتخــاب رقــم 6
لســنة  2021وتعديلــه مبــا يحقــق املســاواة بــن كافــة
 .21القانون رقم  12لسنة  2008بإنشاء املحكمة الدستورية
 .22قانون رقم ( )6لسنة  2021بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.
 .23قانون رقم ( )47لسنة  2021بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير النتخابات مجلس الشورى وحتديد اختصاصاتها.
 .24قرار رقم ( )53بتشكيل اللجنة اإلشرافية واللجان التنفيذية املعنية بانتخابات مجلس الشورى.

قرار رقم ( )59لسنة  2021بتشكيل جلنة املرشحني ونظام ضوابط عملها.

-قرار رقم ( )60لسنة  2021بتحديد مصادر متويل اإلنفاق على الدعاية االنتخابية وضوابط إجراءات الرقابة عليه.
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املواطنــن ترســيخا ً ملســاعي الدولــة الســتكمال بنــاء ومنــح احلصــص بالتعيــن ،وصــوالً لتحقيــق املســاواة
دولــة املؤسســات ،وتتويجــا ً ملســيرة اإلصــاح التــي املوضوعيــة يف املجــاالت التــي ُتثَّــل فيهــا املــرأة
بدأتهــا دولــة قطــر.
متثيــاً ناقصــا ً أو ُتــرم منهــا.
هــذا وقــد جــرت االنتخابــات يف أكتوبــر  2021كأول
انتخابــات تشــريعية يف تاريــخ دولــة قطــر وبلغــت
نســبة املشــاركة بالتصويــت  63,5باملئــة مــن
املؤهلــن لالنتخــاب ،وكان عــدد املرشــحني النهائــي
 220مرشــحاً ،بينهــم  26ســيدة لــم يحالــف أيــا منهــن
احلــظ يف احلصــول علــى مقعــد يف املجلــس اجلديــد،
إمنــا مت تعيــن ســيدتني.

 .7الـ ـحــق يف ح ـ ــرية الـ ـعـ ـقــيدة
والعبادة:

متــارس كافــة الديانــات والطوائــف شــعائرها الدينيــة
وطقوســها بحريــة يف دولــة قطــر مــن خــال احتــرام
الضوابــط القانونيــة اخلاصــة مبمارســة احلريــة
وفق ـا ً للقانــون ،ولــم ترصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان أو تتلــق خــال عــام 2021م أيــة شــكاوى
وشــكلت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان فريقـا ً مــن
تتعلــق بتمييــز أو مضايقــات ألتبــاع أي مــن الديانــات
أعضائهــا وموظفيهــا ملراقبــة االنتخابــات وســير عمــل
أو املذاهــب داخــل دولــة قطــر.
اللجــان االنتخابيــة ،وخرجــت مبالحظــات إيجابيــة
بوجــه عــام حــول التنظيــم وســهولة الوصــول واحتــرام
 .8الـ ـ ـح ـ ـ ــق يف حـ ــريـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــرأي
شــروط عمليــة االنتخــاب مــن القائمــن عليهــا
والتعبير وحرية اإلعالم:
ِ
واملنتخبــن.
ال تــزال التشــريعات املقيِ ــدة حلريــة الــرأي والتعبيــر
ورصــدت بعــض الصعوبــات يف خمــس دوائــر حتــد مــن هــذا احلــق ،وتتمثــل بالتعديــل الــذي وقــع
انتخابيــة ،كانــت املقــرات فيهــا غيــر مناســبة من حيث علــى قانــون العقوبــات 26علــى أنــه "يعاقــب باحلبــس
وجودهــا يف مناطــق مكتظــة بالســكان ،أو حتيــط بهــا مــدة ال تتجــاوز خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي ال
إصالحــات للطــرق ،وتفتقــر إلــى وجــود العالمــات تزيــد علــى ( )100,000مائــة ألــف ريــال ،أو بإحــدى
اإلرشــادية.
هاتــن العقوبتــن ،كل مــن أذاع أو نشــر أو أعــاد نشــر
وقدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان توصيــات
للجهــة املختصــة حــول تــايف الصعوبــات املشــار
إليهــا أعــاه يف االنتخابــات القادمــة ،إضافــة إلــى
التوصيــة باســتمرار الدولــة يف دعــم حقــوق املــرأة
وتقــدمي تدابيــر خاصــة مؤقتــة كاملعاملــة التفضيليــة

إشــاعات أو بيانــات أو أخبــار كاذبــة أو مغرضــة أو
دعايــة مثيــرة ،يف الداخــل أو يف اخلــارج ،متــى كان
ذلــك بقصــد اإلضــرار باملصالــح الوطنيــة أو إثــارة
الــرأي العــام أو املســاس بالنظــام االجتماعــي أو
النظــام العــام للدولــة" .إذ حتتــوي هــذ املــادة علــى
صياغــات فضفاضــة كتنــاول النظــام العــام ،ودعايــة

 .25خطاب سمو األمير يف افتتاح الدورة اخلمسني ملجلس الشورى ،مجلس الشورى -دولة قطر 26،أكتوبر 2021م،
https://www.shura.qa/ar-QA/Pages/General-Secretary/Amir-Speeches/50th-Session-Opening.
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مثيــرة ومغرضــة ،وإثــارة الــرأي العــام ،واملســاس
بالنظــام االجتماعــي .وكان يتعــن حتديــد املمارســات
التــي تشــكل جرميــة بصــورة ال تتــرك مكان ـا ً للبــس،
ذلــك وفقـا ً للقواعــد العامــة يف التشــريعات اجلنائيــة.
كمــا اليــزال قانــون مكافحــة اجلرائــم اإللكترونيــة
يشــكل حتديــا ً امــام هــذا احلــق ،حيــث يســتخدم
القانــون عبــارات فضفاضــة علــى غــرار مــا أشــرنا
إليــه أعــاه ،ويف تقاريرنــا الســابقة.
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 .9احلق يف التجمع السلمي:

للجهــة اإلداريــة املختصــة يف اتخــاذ القــرارات ،ومنهــا
عــدم املوافقــة علــى تأســيس اجلمعيــة أو املؤسســة
األهليــة رغــم توافــر مقتضيــات إنشــائها ،كذلــك
للجهــة اإلداريــة اتخــاذ قــرارات حــل اجلمعيــة يف حــال
نقــص عــدد أعضائهــا عــن عشــرين عضــواً أو يف حال
مخالفــة أحــكام هــذا القانــون أو القــرارات التنفيذيــة
أو النظــام األساســي للجمعيــة ،أو يف حالــة اشــتغال
أحــد األعضــاء باألمــور السياســية .كمــا يجــوز للجهــة
اإلداريــة إيقــاف مجلــس اإلدارة عــن العمــل وتعيــن
مجلــس إدارة مؤقــت ملــدة ال تتجــاوز الســنة ملقتضيــات
الصالــح العــام ،ويكــون احلــق يف التظلــم اإلداري
للجهــة التــي أصــدرت القــرار ،دون إمكانيــة اللجــوء
إلــى القضــاء للطعــن علــى القــرارات اإلداريــة.

ال تــزال أحــكام قانــون االجتماعــات العامــة
واملســيرات 28تشــكل تقييــداً لهــذا احلــق .إذ ُيشــترط
احلصــول علــى ترخيــص ملمارســة هــذا احلــق ،كمــا
 .11احلق يف اجلنسية:
أن القانــون ال يســمح بإمكانيــة الطعــن علــى قــرار
الرفــض أو الرفــض الضمنــي أمــام القضــاء .هــذا
 29يتضمــن قانــون اجلنســية القطــري 31أحكاما ً متيز بني
إضافــة إلــى التحديــات الــواردة يف قانــون العمــل
املواطــن األصلــي ومــن اكتســب اجلنســية ،وأحكام ـا ً
التــي تقيــد احلــق يف اإلضــراب وتكبلــه بشــروط
تقضــي بإمكانيــة إســقاط أو ســحب اجلنســية دون
صعبــة التحقــق.
احلــق يف إمكانيــة التظلــم أمــام القضــاء .ويف حــال
ردت اجلنســية القطريــة ال ميكــن الترشــح أو التعيــن
 .10احلق يف تكوين اجلمعيات يف أيــة هيئــة تشــريعية قبــل انقضــاء عشــر ســنوات
وحرية االنضمام إليها:
علــى األقــل مــن تاريــخ رد اجلنســية ،ممــا يــؤدي
تتضمــن التشــريعات  30املنظمــة للحــق يف تكويــن إلــى التمييــز يف بعــض احلقــوق السياســية واملدنيــة
اجلمعيــات العديــد مــن القيــود التــي تقلــل مــن واالقتصاديــة بــن املواطنــن.
مســاحة املجتمــع املدنــي .إذ متنــح صالحيــات واســعة
 .26قانون رقم ( )2لسنة  2020بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 11لسنة  ،2004املادة ( 136مكرر)
 .27قانون رقم ( )14لسنة 2014م بشأن مكافحة اجلرائم اإللكترونية
 .28قانون االجتماعات العامة واملسيرات رقم  18لسنة 2004م
 .29قانون رقم  14لسنة  2004بشأن قانون العمل
 .30القانون رقم قانون رقم ( )12لسنة  2020بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة
 .31قانون رقم ( )38لسنة  2005بشأن اجلنسية القطرية
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كذلــك يتمظهــر التمييــز بــن املــرأة والرجــل يف شــأن
منــح اجلنســية للــزوج واألبنــاء ،حيــث ال تــزال املــرأة
القطريــة ال تســتطيع منــح أبنائهــا اجلنســية القطريــة،
والــذي تعــده اللجنــة لوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــن
أهــم التحديــات التــي تواجــه إعمــال هــذا احلــق.
ولــدى اللجنــة الوطنية حلقوق اإلنســان ملف لشــكاوى
اجلنســية ،معظمهــا حلــاالت ســحب اجلنســية،32
حيــث عملــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان علــى
تقــدمي املســاعدة لهــذه احلــاالت مــن خــال مخاطبــة
اجلهــات املختصــة ،ومــا تــزال بعــض القضايــا قيــد
اإلجــراءات مــن قبــل اجلهــة املختصــة.

 .12احلق يف اللجوء:

منهــا لعــدم اســتيفاء الشــروط وفقــا ً ملــا أفــادت بــه
اجلهــة املختصــة.
●توصيــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
لتطويــر احلقــوق املدنيــة والسياســية:
 .1دراســة االنضمــام إلــى االتفاقيــة الدوليــة ملنــع
االختفــاء القســري.
 .2دراســة االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري
امللحــق بالعهــد اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية.
 .3دراســة االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري
التفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
 .4وضــع قانــون لالنتخــاب مبــا يتوافــق واملعاييــر
الدوليــة حلقــوق اإلنســان.

اســتجابة ملــا اقترحتــه اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان يف هــذا احلــق ،صــدر قانــون اللجــوء .5
السياســي 33يف العــام  2018تطبيقــا للمــادة
 58مــن الدســتور القطــري .وعلــى صعيــد تنفيــذ
34
وتطبيــق القانــون أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً
.6
بتحديــد الفئــات التــي متنــح حــق اللجــوء السياســي،
وقــراراً بالضوابــط للمزايــا التــي يتمتــع بهــا الالجــئ
السياســي .35
وقــد تلقــت جلنــة شــؤون الالجئــن السياســيني خــال
العــام  2021عــدد  30طلبــا للجــوء ،وخضعــت كافــة
الطلبــات للدراســة ولــم تتــم املوافقــة علــى أي طلــب

إعــادة النظــر يف أحــكام املادتــن األولــى والثانيــة
مــن القانــون رقــم ( )17لســنة  2002م بشــأن
حمايــة املجتمــع.
إعــادة النظــر يف أحــكام املــادة الســابعة مــن
القانــون رقــم ( )5لســنة  2003م بشــأن جهــاز
أمــن الدولــة  -املعدلــة مبوجــب القانــون رقــم
( )10لســنة .2008

 .7إعــادة النظــر يف أحــكام املــادة الثامنــة عشــرة
مــن القانــون رقــم ( )3لســنة  2004م بشــأن

 .32التمــاس رقــم  2021/ 479تقــدم م .ح بشــكوى للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تتعلــق بســحب جنســيته عنــه وعــن أســرته ،ممــا تســبب
بصعوبــات يف احليــاة اليوميــة ،منهــا عــدم إمكانيــة تنزيــل تطبيــق احتــراز لعــدم وجــود رقــم شــخصي ،وبذلــك ال تتمكــن األســرة مــن الذهــاب
للعيــادات الصحيــة ومراكــز التســوق واألماكــن العامــة ،وقــد خاطبــت اللجنــة اجلهــات املختصــة ولــم يتــم التوصــل حلــل اإلشــكالية لتاريخــه.
وااللتماسات باألرقام التالية,2020/2433 ,2020/2233 ,2020/2161 ,2020/2029 ,2020/1318 ,2019/27159 ,2010/5786 :
.2021/333 ,2020/27044

 .33القانون رقم  11لسنة 2018م بتنظيم اللجوء السياسي
 .34قرار مجلس الوزراء القرار رقم ( )12لسنة 2019

 .35قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2019م
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اإلرهــاب.
 .8تضييــق اســتخدام قــرارات احلبــس االحتياطــي
علــى أقــل نطــاق ممكــن ،والتوســع يف األخــذ
بالتدابيــر االحترازيــة بــدالً مــن احلبــس
االحتياطــي.
 .9تعديــل قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة بحيــث يحدد
مــدة قصــوى لالحتجــاز قبــل املحاكمــة حيــث
لــم يبــن القانــون حــدا زمنيــا لفتــرة االحتجــاز
الســابق للمحاكمــة .ويجــب أال يتجــاوز نصــف
العقوبــة القصــوى املنصــوص عليهــا بالنســبة
للجــرم املنســوب.
 .10تطويــر أماكــن االحتجــاز احلاليــة ،وإنشــاء مباني
جديــدة تتفــق مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق
اإلنســان املتعلقــة بأماكــن االحتجــاز.
 .11التدريــب اإللزامــي للقائمــن علــى أماكــن
االحتجــاز علــى حمايــة حقــوق املحتجزيــن
ومعاييــر معاملــة الســجناء.
 .12إنشــاء جلنــة قضائيــة خاصــة للتحقيــق مبزاعــم
التعذيــب واملعاملــة الالإنســانية أو املهينــة.
 .13النظــر بتوصيــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان بشــأن مشــروع تنظيــم األنشــطة
ا إل عال ميــة .
 .14إتاحــة املزيــد مــن املســاحة للمجتمــع املدنــي،
بإعــادة النظــر بقانــون رقــم ( )12لســنة 2020
بشــأن اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة.
 .15تفعيل عمل املحكمة الدستورية.
 .16إلغــاء القوانــن التمييزيــة ،وحتقيــق املســاواة
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القانونيــة الكاملــة بــن جميــع املواطنــن.
 .17إعــادة اجلنســية القطريــة ملــن تتوافــر بحقــه
الشــروط القانونيــة.
 .18تعديــل قانــون الفصــل يف املنازعــات اإلداريــة
رقــم ( )7لســنة 2007م ،وإخضــاع القــرارات
اإلداريــة للســلطة التنفيذيــة لرقابــة القضــاء.
 .19تعديــل تعريــف االجتــار بالبشــر يف القانــون رقــم
( )15لســنة  2011بشــأن مكافحــة االجتــار
بالبشــر وفقــا ً لبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة
االجتــار بالبشــر وخاصــة النســاء واألطفــال
امللحــق باالتفاقيــة يف عــام  ،2009باملرســوم
رقــم  10لســنة  ،2009وحتديــد اجلهــة
املســؤولة عــن تنفيــذ القانــون.
 .20تشــديد العقوبــة املقــررة لعمــل الســخرة والعمــل
اإلجبــاري املنصــوص عليهــا باملــادة  1/322مــن
قانــون العقوبــات اتســاقا ً مــع االتفاقيــة الدوليــة
للســخرة والعمــل اإلجبــاري لعــام  1930التــي
صادقــت عليهــا الدولــة باملرســوم األميــري 26
لســنة .2003

ثاني ًا :احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم (٢٠٢١

اعتمــد العهــد اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،وعــرض للتوقيــع والتصديــق
واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة  2200ألــف (د )21 -املــؤرخ يف  16كانــون
األول/ديســمبر 1966م ،ودخــل حيــز النفــاذ يف 3
كانــون الثانــي /ينايــر 1976م.
وقــد انضمــت دولــة قطــر إلــى العهــد الدولــي اخلــاص
باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
مبوجــب املرســوم رقــم ( )41لســنة  .2018وبهــذا
املرســوم أصبــح لالتفاقيــة قــوة القانــون وذلــك
مبقتضــى املــادة ( )68مــن الدســتور القطــري
باإلضافــة إلــى مــا أشــار إليــه نــص املــادة ( )6مــن
ذات الدســتور بــأن الدولــة حتتــرم املواثيــق والعهــود
الدوليــة ،وتعمــل علــى تنفيــذ كافــة االتفاقيــات
واملواثيــق والعهــود الدوليــة التــي تكــون طرف ـا ً فيهــا،
ويف هــذا اجلــزء مــن التقريــر نســتعرض أوضــاع
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف
دولــة قطــر ،وعلــى النحــو التالــي:

 .1احلق يف العمل
لــكل شــخص احلــق يف التمتــع بشــروط عمــل عادلــة
ومرضيــة تكفــل أجــراً منصفــاً ،ومكافــأة متســاوية
لــدى تســاوي قيمــة العمــل دون أي متييــز ،كمــا يجــب
أن يضمــن هــذا العمــل للمــرأة -وبشــكل خــاص-
متتعهــا بشــروط عمــل ال تكــون أدنــى مــن تلــك التــي
يتمتــع بهــا الرجــل ،وتقاضيهــا أجــراً يســاوي أجــر
الرجــل لــدى تســاوي العمــل ،كمــا يجــب أن يكــون

األجــر مناســبا ً يســتطيع العامــل مــن خاللــه توفيــر
عيــش كــرمي لــه وألســرته ،باإلضافــة إلــى أهميــة
أن تكــون ظــروف العمــل تكفــل الســامة والصحــة
وتســاوي بــن اجلميــع يف فــرص الترقيــة والتحديــد
املعقــول لســاعات العمــل ،واإلجــازات الدوريــة
املدفوعــة األجــر ،وكذلــك املكافــأة عــن أيــام العطــل
الرســمية(.)36
وتالحــظ اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن دولــة
قطــر حققــت قفــزات كبيــرة يف مجــال حمايــة حقــوق
العمــال خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،وذلــك مــن
خــال أدوات تشــريعية وتنفيذيــة عديــدة باإلضافــة
إلــى انضمامهــا إلــى العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة
ذات العالقــة بحقــوق العمــال ،كمــا أقامــت قطــر
العديــد مــن الشــراكات اإلقليميــة والدوليــة مــع
منظمــات تعنــى بحمايــة العمــال وحقوقهــم ومــن بينهــا
منظمــة العمــل الدوليــة.
إال أنــه ال تــزال هنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه
عمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بشــأن تعزيــز
وحمايــة هــذا احلــق ،كعــدم وجــود تنســيق محكــم مــع
إدارة عالقــات العمــل بــوزارة العمــل ،وإســناد ســلطة
تغييــر جهــة العمــل لــوزارة العمــل بــدالً عــن وزارة
الداخليــة الــذي أحــدث ارتبــاكا ً كبيــراً يف التعامــل مــع
الشــكاوى وااللتماســات ذات الصلــة ،حيــث أن وزارة
العمــل ليــس لديهــا إجــراءات واضحــة ،وســلطات
متكاملــة .ومــن أمثلــة احلــاالت التــي أحدثــت ارتبــاكا ً
تلــك التــي يتــم فيهــا تقــدمي طلــب لتغييــر جهــة العمــل
يف الوقــت الــذي تكــون فيــه رخصــة اإلقامــة منتهيــة
الصالحيــة ،أو الطلبــات املتعلقــة بإلغــاء رخصــة

 .36العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،املواد (.)8-7
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اإلقامــة مــن قبــل املســتقدم ،وحــاالت وجــود بالغــات
لــدى اإلدارات األمنيــة أو النيابــة العامــة أو بــاغ
هــروب لــدى إدارة البحــث واملتابعــة.
كمــا أن هنالــك إشــكاالت متجــددة رصدتهــا اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــن أوضــاع العمالــة
الوافــدة ،منهــا علــى ســبيل املثــال:
 -تعــرض العمــال النتهــاكات تتعلــق بتأخــر دفــع
مســتحقاتهم ،أو عــدم احلصــول عليهــا ألشــهر،
رغــم إصــدار قانــون حلمايــة األجــور.
 -وجــود مراكــز خاصــة للتدريــب علــى الصحــة
والســامة املهنيــة تُعــرف ب "طــرف ثالــث"
متعاقــدة مــع شــركات اإلنشــاءات ،وقــد أشــرنا
يف عــدة تقاريــر ســابقة إلــى أن هــذه املراكــز
غيــر حاصلــة علــى اعتمــاد دولــي كمــا يتوجــب
للشــركات املماثلــة.

حلقــوق اإلنســان التماســن مقدمــن مــن عاملــن
ونيابــة عــن عمــال آخريــن ،مــن اجلنســية الكينيــة،
ويعمــان لــدى شــركة (د .خ)  ،يفيــدان بعــدم اســتالم
رواتبهمــا ملــدة ثالثــة أشــهر ،وأن عــدد موظفــي
الشــركة املتضرريــن حوالــي أربعمائــة عامــل،
ويعيشــون يف بيئــة ســكنية غيــر مالئمــة وغيــر كرميــة،
وقــد مت قطــع خدمــات الكهربــاء واملــاء يف أماكــن
ســكنهم ،ولــم توفــر لهــم وجبــات غذائيــة ،وأفــادا أن
كل مــن يتقــدم باســتقالته لكــي يتمكــن مــن تغييــر
جهــة العمــل تقــوم الشــركة املذكــورة بإلغــاء رخصــة
إقامتــه ،وأضافــوا بأنهــم لــم يتمكنــوا مــن تقــدمي
شــكاوى لــدى إدارة عالقــات العمــل لصعوبــة الوصــول
للــوزارة وعــدم مقدرتهــم علــى التقــدمي إلكترونيــاً،
وطلبــوا مســاعدة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
يف تســليمهم مســتحقاتهم املاليــة ومعاجلــة إشــكاليات
قطــع الكهربــاء وامليــاه ومدهــم بالوجبــات الغذائيــة.

ورصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــن
 -هنالــك حاجــة ماســة إلــى آليــات وإجــراءات
خــال اإلحصائيــات الــواردة إليهــا مــن وزارة العمــل
أكثــر صرامــة لتطبيــق املســتخدمني يف املنــازل،
واملتعلقــة بتغييــر جهــة العمــل عــدد ()263,490
كالتفتيــش الــدوري ،وغيــره مــن اآلليــات التــي
طلــب ،مت املوافقــة علــى عــدد ( )165,941طلبــا مــن
تســاعد علــى احتــرام القانــون.
إجمالــي الطلبــات املقدمــة.
 -يعانــي بعــض العمــال مــن ذوي األجــور الزهيــدة
كمــا رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
أو العمالــة غيــر املاهــرة مــن اســتهانة أصحــاب
البيانــات اخلاصــة بأعــداد العمالــة يف دولــة قطــر،
العمــل بحقوقهــم الصحيــة ،وعــدم إصــدار أو
وذلــك خــال الفتــرة الواقعــة مــا بــن ( 2019وحتــى
جتديــد بطاقاتهــم الصحيــة ،وبالتالــي عــدم
تاريــخ  ،)2021/06/30والتــي تظهــر ارتفــاع الطلــب
متكنهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات املراكــز
علــى العمالــة خــال تلــك الســنوات ،نبينهــا علــى
الصحيــة احلكوميــة ســوى يف حــاالت الطــوارئ.
النحــو التالــي(:)37
وعلــى ضــوء هــذه التحديــات تلقــت اللجنــة الوطنيــة
 .37وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،قطر ،الدوحة.2021 ،
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جدول رقم ( 4عدد العمال يف دولة قطر خالل الفترة  2019حتى .)2021

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

م

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

1

2019/12/31

1,686,115

2

2020/12/31

1,729,248

3

2021/6/30

1,793,700

ومــن خــال اإلحصائيــة يف اجلــدول رقــم  4أعــاه
يتبــن بوضــوح أن القــوى العاملــة الوافــدة شــهدت
خــال الفتــرة ( )2021 - 2019معدالت منو متفاوتة
حيــث شــهدت ارتفاعــا ً ملحوظــاً .ومــن اجلديــر
بالذكــر يف هــذا املقــام أن قطــاع التشــييد والبنــاء
اســتحوذ علــى أعلــى نســبة (حوالــي  )%44.2مــن
إجمالــي العمالــة الوافــدة ،يليــه قطــاع جتــارة اجلملــة
والتجزئــة بنســبة  ،%12.6واخلدمــات العقاريــة مــع
( )1أهميــة حتديــد مقــدار األجــر ،وغالب ـا ً مــا يتــم
خدمــات الفنــادق والضيافــة بنســبة  ،%8.8واخلدمات
حتديــده وفق ـا ً ملــا يلــي(:)40
املنزليــة بنحــو  ،% 8.7والصناعــات التحويليــة بنســبة
 %7.6واخلدمــات العامــة مبــا فيهــا التعليــم  -  .)38( %5يحدد بحسب األجر املذكور يف عقد العمل.
التــزام جوهــري يقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل،
وقــد بــن املشــرع القطــري املقصــود باألجــر بقولــه
"هــو األجــر األساســي مضاف ـا ً إليــه جميــع العــاوات
والبــدالت واملكافــآت ،التــي تدفــع للعامــل مقابــل
العمــل أو مبناســبته ،أيـا ً كان نوعهــا وطريقــة حســابها
( ،)39ويف ســبيل ضمــان حصــول العمــال علــى أجورهــم
أكــد املشــرع علــى مجموعــة مــن الضمانــات منهــا:

أ .احلق يف األجر:

  -وإذا لــم يحــدد األجــر يف العقــد اســتحق العامــل
األجــر وفقـا ً ملــا تقضــي بــه الئحــة تنظيــم العمــل.

يعــد األجــر عنصــراً أساســيا ً وجوهريــا ً يف عقــود
العمــل وهــو الوســيلة التــي متكــن العامــل مــن   -وإذا لــم يحــدد األجــر وفقــا ً ملــا ورد ســابقاً،
يســتحق العامــل أجــراً ُيعــادل األجــر املقــدر
االســتمرار يف العيــش واحلصــول علــى احتياجاتــه
لعمــل مــن النــوع ذاتــه يف املنشــأة.
الضروريــة لــه وألســرته .وااللتــزام بدفــع األجــر هــو
 .38مقــال حتليلــي إلحصائيــات صــادرة عــن جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بعنــوان 2.1 :مليــون حجــم القــوى العاملــة يف قطــر ،الرايــة االقتصاديــة،
بتاريــخ  26ســبتمبر.2020 ،
 .39قانون العمل القطري رقم  14يف عام  2004وتعديالته ،املادة ( )1فقرة 11

 .40قانون العمل القطري رقم  14يف عام  2004وتعديالته ،املادة ()65
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 -أو يقــدر طبقـا ً لعــرف املهنــة يف اجلهــة التــي يــؤدي  -إذا انتهــى عقــد العمــل ألي ســبب مــن األســباب،
فيهــا العمل.
وجــب علــى صاحــب العمــل أداء أجــر العامــل
وجميــع املبالــغ املســتحقة لــه قبــل نهايــة يــوم
 -فــإذا لــم يوجــد حتديــد لــه يف جميــع احلــاالت
العمــل التالــي لليــوم الــذي ينتهــي فيــه العقــد.
الســابقة يتولــى القاضــي تقديرهــا وفق ـا ً ملجــرى
العدالــة.
 -علــى صاحــب العمــل أن يدفــع للعامــل قبــل قيامــه
باإلجــازة الســنوية األجــر املســتحق لــه لقــاء العمــل
لكــن وكمــا نقــرأ أعــاه فــإن املشــرع القطــري لــم يضع
الــذي أداه حتــى تاريــخ القيــام باإلجــازة ،مضاف ـا ً
حــداً أدنــى لألجــور ضمــن نصــوص قانــون العمــل،
إليــه أجــر اإلجــازة املســتحق لــه.
إلــى أن جــاء القانــون رقــم ( )17لســنة  2020بشــأن
حتديــد احلــد األدنــى ألجــور العمــال واملســتخدمني  -ال يجــوز احلجــز علــى أي جــزء مــن األجــر
يف املنــازل والــذي ســنتحدث عنــه الحق ـاً.
املســتحق للعامــل أو وقــف صرفــه إال تنفيــذاً
حلكــم قضائــي.
ُ
( )2أداء األجــور يف مواعيدهــا( :)41وهــو مــن
الضمانــات الهامــة التــي أوردهــا القانــون إذ ذكــر مــا  -علــى صاحــب العمــل أن ميســك مجموعــة مــن
يلــي:
الســجالت ومــن بينهــا ســجل األجــور ،وتــدرج فيــه
أســماء العمــال حســب تاريــخ التحــاق كل منهــم
 -يدفــع األجــر إلــى العامــل نفســه ،يف أحــد أيــام
باخلدمــة ،ومقــدار األجــر اليومــي أو األســبوعي
العمــل وأثنــاء ســاعاته ويف محلــه العــادي أو أي
أو الشــهري أو أجــر القطعــة أو اإلنتــاج وملحقاتــه،
محــل آخــر توافــق عليــه اإلدارة.
لــكل منهــم ،واألجــور اإلضافيــة التــي دفعــت لهــم،
 -يجــوز حتويلــه إلــى حســاب العامــل يف البنــك الــذي
ومقــدار االقتطــاع مــن األجــر ،وصــايف األجــر
يتفــق عليــه الطرفــان أو دفعــه للوكيــل الــذي يعينــه
املســتلم مــن قبــل كل منهــم.
العامــل كتابة.
( )3حتـــديـــــد احلــــد األدنــى ألجــــور الــعـمـــال
 -ال تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن أجــر العامــل إال واملـــستــــخدمــــــن يف املنــــازل:
إذا قــام بتحويلــه فعـاً إلــى البنــك أو وقــع العامــل
أقــرت حكومــة دولــة قطــر حــداً أدنــى لألجــور
أو مــن ينــوب عنــه مبــا يفيــد اســتالم األجــر يف
مبوجــب القانــون رقــم ( )17لســنة  2020بشــأن
الســجل املعــد لذلــك أو علــى اإليصــال املعــد لهــذا
حتديــد احلــد األدنــى ألجــور العمــال واملســتخدمني
الغــرض ،علــى أن تشــمل بيانــات هــذه املســتندات
يف املنــازل ،ووفقــا ً لهــذا القانــون يقصــد باحلــد
مفــردات األجــر.
األدنــى لألجــور" :أدنــى مبلــغ إجمالــي يســمح بدفعــه
 .40قانون العمل القطري رقم  14يف عام  2004وتعديالته ،املادة ()65
 .41قانون العمل القطري رقم  14يف عام  2004وتعديالته ،املادة ()70،48 ،68 ،67 ،66
https://www.ilo.org
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اعتبــارا مــن تاريــخ  20مــارس  .2021ويف هــذا
ً
الســياق ،قالــت الــوزارة إن علــى الشــركات االلتــزام
باحلــد األدنــى لألجــور وقــدره  1000ريــال قطــري
ّ
عنــد إبــرام العقــود ،إلــى جانــب تخصيــص بــدل مــن
قبــل صاحــب العمــل يف حــال عــدم توفيــر الســكن
ـتخدم ،ويكــون احلـ ّـد
املالئــم والغــذاء للعامــل أو املُسـ َ
واحلــد
األدنــى لبــدل الســكن  500ريــال قطــري،
ّ
األدنــى لبــدل الغــذاء  300ريــال ،مــع ضــرورة االلتــزام
بتعديــل عقــود العمــل.

للعامــل واملســتخدم مبوجــب هــذا القانــون عــن العمــل
الــذي يؤديــه ،أيـا ً كان مســتوى كســب أو مهــارة العامــل
أو املســتخدم أو مــا يقــوم بــه مــن مهــام ".واملالحــظ
هنــا أن التعريــف شــمل كالً مــن العامــل واملســتخدم.
هــذا وأنــاط القانــون بوزيــر العمــل وضــع احلــد
األدنــى ألجــور العمــال واملســتخدمني يف املنــازل ،وتتــم
مراجعتــه مــرة واحــدة علــى األقــل كل ســنة ،مبراعــاة
العوامــل االقتصاديــة ،مبــا يف ذلــك النمــو االقتصــادي
والقــدرة التنافســية واإلنتاجيــة ،واحتياجــات العمــال
واملســتخدمني وأُســرهم .كمــا ذكــر القانــون أنــه ال
كمــا منــح القانــون أصحــاب العمــل فتــرة انتقاليــة
يجــوز أن يقــل أجــر العامــل أو املســتخدم عــن احلــد
مدتهــا ســتة أشــهر متهيــداً لتنفيــذ احلــد األدنــى
األدنــى لألجــور املنصــوص عليــه ،ويقــع باطــاً كل
اجلديــد .ومــن اجلديــر بالذكــر أن قطــر هــي الدولــة
اتفــاق علــى خــاف ذلــك .كمــا يلتــزم صاحــب العمــل
األولــى يف املنطقــة التــي تطبــق حــداً أدنــى غيــر
بتعديــل األجــور التــي يتقاضاهــا جميــع العمــال
متييــزي لألجــور ،وهــذا يأتــي يف ظــل سلســلة مــن
واملســتخدمني العاملــن لديــه ،مبــا يتفــق مــع احلــد
اإلصالحــات املســتمرة لقوانــن العمــل يف البــاد.
األدنــى لألجــور إذا كانــت تقــل عــن هــذا احلــد ،وذلــك
مــع عــدم اإلخــال بــأي اتفــاق ينــص علــى أجــر أعلــى .والحظــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن
وإذا كان األجــر الــذي يتقاضــاه العامــل أو املســتخدم اعتمــاد قانــون احلــد األدنــى لألجــور قــد جــاء بعــد
غيــر محــدد بشــكل ثابــت ،وكان مجمــوع مــا يتقاضــاه دراســة شــاملة أجرتهــا حكومــة قطــر بالتعــاون
شــهريا ً يقــل عــن احلــد األدنــى لألجــور ،فيجــب علــى مــع منظمــة العمــل الدوليــة ،وبالتشــاور مــع خبــراء
صاحــب العمــل منحــه أجــراً إضافيــا ً يعــادل الفــرق محليــن ودوليــن وعمــال وأصحــاب عمــل مــن
مختلــف قطاعــات االقتصــاد .هــذا وأشــادت منظمــة
بــن مــا يتقاضــاه وبــن احلــد األدنــى لألجــور.
العمــل الدوليــة -باإلضافــة إلــى العديــد مــن اجلهات-
كمــا مت تشــكيل جلنــة تُســمى "جلنــة احلــد األدنــى
باإلجنــازات التــي حتققــت يف ملــف األجــور وخاصــة
لألجــور" ،إذ ورد يف ذات القانــون أعــاه ضــرورة
إقــرار القانــون اخلــاص بتحديــد احلــد األدنــى
تشــكيل جلنــة يصــدر بتشــكيلها ونظــام عملهــا
لألجــر ،وذكــرت املنظمــة عبــر موقعهــا أن هنالــك
وحتديــد مكافآتهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء ،وهــذه
أكثــر مــن  400ألــف عامــل سيســتفيدون مــن تطبيقــه
اللجنــة مهمتهــا حتديــد احلــد األدنــى مــن األجــور،
بشــكل مباشــر أي بنســبة تصــل إلــى  % 20مــن القطــاع
وفقــا ً لألوضــاع االقتصاديــة .هــذا وأعلنــت وزارة
اخلــاص ،كمــا وأشــارت إلــى أن هــذه الزيــادة يف
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ،عــن
األجــور ســتؤدي أيضـا ً إلــى حتســن حيــاة عــدد كبيــر
تطبيــق احلـ ّـد األدنــى اجلديــد لألجــور لكافــة العمــال
مــن أفــراد األســرة يف بلــدان املنشــأ ممــن يعتمــدون
يف جميــع القطاعــات مبــا فيهــا عمــال املنــازل ،وذلــك
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كل مــن خالــف أيــا ً مــن أحــكام املــادة  66مــن هــذا
علــى التحويــات املاليــة الشــهرية(.)42
القانــون" والتــي تتحــدث عــن أداء األجــور يف
( )4تشــديــــد العقوبــات يف حــالــــة عــدم ســداد
مواعيدهــا املذكــورة ســابقاً.
مــستــحــقـــــات الـــعــمــــال املــاليــــة:
إن اإلجــراءات القانونيــة الســابقة الذكــر باإلضافــة
وملزيـ ٍـد مــن الضمانــات وتعزيــزاً لفعاليــة نظــام حمايــة
إلــى العديــد مــن االجــراءات التنفيذيــة ُوضعــت
األجــور ،مت تشــديد العقوبــة علــى املخالفــن حيــث
لضمــان حصــول العمــال علــى أجورهــم ،وهــي تتوافــق
نصــت املــادة  145مكــرر مــن قانــون العمــل  14لســنة
مــع التوصيــات التــي قدمتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
 2004علــى أنــه "يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــن
اإلنســان منــذ تأسيســها يف العــام .2002
شــهر ،وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألفــي ريــال وال
تتجــاوز الســتة آالف أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن،

وفيما يلي جدول يظهر إحصائيات شكاوى العمل يف دولة قطر:
جدول رقم ( 5إحصائية الشكاوى العمالية املتعلقة باألجور ())43

اﻟﺸﻜﺎوى

ﺗﺄﺧﺮ أﺟﻮر

ﻋﺪم دﻓﻊ ﺑﺪل ﻋﻤﻞ
إﺿﺎﰲ أو ﺑﺪل اﺟﺎزة

ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻌﺎم

2016

4,121

320

ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻌﺎم

2017

8,247

8,120

ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻌﺎم

2018

13,383

2,039

ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻌﺎم

2019

13,411

12,715

ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻌﺎم

2020

10,243

11,726

ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻌﺎم

2021

305

185

 .42قموقــع منظمــة العمــل الدوليــة ،املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة ،خبــر بعنــوان (حلــد األدنــى اجلديــد لألجــور يف قطــر يدخــل حيــز التنفيــذ)،
نشــر بتاريــخ /19مــارس ،2021/عبــر موقعهــا االلكترونــي
 .43وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،قطر ،الدوحة.2021 ،
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ومــن خــال حتليــل مــا ورد أعــاه يف اجلــدول رقــم  5جنــد أن

عــدد الشــكاوى املتعلقــة باألجــور مــا بــن عــام  2016وحتــى
عــام  2020شــهد تذبذب ـا ً ملحوظ ـا ً وهــذ مؤشــر واضــح علــى

ارتفــاع الوعــي القانونــي بــن العمــال ،باإلضافــة إلــى أنــه مؤشــر
علــى العمــل اجلــاد الــذي تبذلــه حكومــة قطــر يف متابعــة حقــوق
العمــال .ومــن امللفــت أن أعــداد الشــكاوى اخلاصــة يف تأخــر

األجــور وصلــت إلــى أرقــام مرتفعــة يف األعــوام  2019و2020
باملقارنــة مــع عــام  2021والــذي شــهد انخفاضــا ً يف عــدد
الشــكاوى .ولعــل الســبب األبــرز وراء ارتفــاع عــدد الشــكاوى هــو
مــا نتــج عــن انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا مــن آثــار ســلبية علــى
مختلــف القطاعــات ،إذ تعــرض االقتصــاد العاملــي إلــى هــزة
جــراء اإلجــراءات االحترازيــة املشــددة ملنــع انتشــار الفيــروس.
وال شــك بــأن غالبيــة القطاعــات تأثــرت وخاصــة قطــاع
اإلنشــاءات الــذي يعمــل بــه غالبيــة العمــال يف قطــر ممــا تســبب
يف تأخــر دفــع رواتبهــم وبالنتيجــة ارتفــاع الشــكاوى اخلاصــة
بذلــك .كمــا تدنــت حركــة الســوق نتيجــة لإلغالقــات وأحــكام
احلجــر الصحــي ،ممــا أدى لظهــور عجــز مالــي عنــد القطــاع
اخلــاص ،جنــم عنــه االســتغناء عــن العديــد مــن الوظائــف ونشــوء
أزمــة متثلــت يف حرمــان بعــض املوظفــن والعمــال مــن األجــر
الشــهري.
وبالرغــم مــن جميــع اإلجــراءات التــي اُتخــذت منــذ بــدء جائحــة
كورونــا وحتــى نهايــة العــام  2021فقــد رصدت اللجنــة الوطنية
حلقــوق اإلنســان عــدداً مــن الشــكاوى ،وصــل عددهــا خــال

العــام  2021إلــى ( )127طلبــاً ،وتتعلــق مبختلــف حقــوق

العمــل .وباملقارنــة مــع األعــوام الســابقة  2020و 2019جنــد
أن هــذه النســبة انخفضــت بشــكل ملحــوظ .هــذا وتعمــل اللجنــة
علــى متابعــة كافــة احلــاالت بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة
وصــوالً إلــى حتقيــق العدالــة.

ب  .أوضاع العمالة املنزلية
نظــم القانــون القطــري رقــم  15لســنة  2017بشــأن

املســتخدمني يف املنــازل ،العالقــة بــن أصحــاب العمل
واملســتخدمني يف املنــازل ،حيــث بــن القانــون أنــه ال
ـتخدم إال بعقــد اســتخدام مكتــوب
يجــوز تشــغيل املسـ َ
ومصــدق عليــه مــن اإلدارة وفــق اإلجــراءات املتبعــة
ّ
قانون ـاً .كمــا رســم القانــون طريق ـا ً واضح ـا ً لتحقيــق
العدالــة يف حــال مت انتهــاك القانــون ،مبــا يتفــق
مــع أحــكام اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة التابعــة
لــأمم املتحــدة رقــم ( )189واخلاصــة بالعمــل الالئــق
للمســتخدمني يف املنــازل.
َ
والحظــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أنــه،
منــذ بــدء أزمــة فيــروس كورونــا ،حرصــت حكومــة
قطــر علــى أن تشــمل السياســات والتدابيــر العاجلــة
التــي اتخذتهــا جميــع العمــال دون متييــز مبــا يف
مســتخدمو املنــازل وخاصــة النســاء .فعلــى
ذلــك
َ
ســبيل املثــال ،قامــت وزارة العمــل بإطــاق حملــة
عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة تســتهدف حقــوق
العمــال خــال جائحــة كوفيــد  19ومت إعــداد
مجموعــة الرســائل بـــاثنتي عشــرة لغــة ،بدعــم مــن
مكتــب مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة يف دولــة
قطــر ،ومنظّمــة حقــوق املهاجريــن ،واالحتــاد الدولــي
للعمــال املنزليــن .باإلضافــة إلــى ذلــك مت متكــن
ّ
مســتخدمي املنــازل مــن فتــح حســاب بنكــي عــن
بعــد وحتويــل األمــوال إلــى أســرهم إلكترونيــا ً عبــر
تطبيقــات اجلــوال ،حيــث مت تقــدمي كافــة التســهيالت
الالزمــة للمســتخدمات باملنــازل لفتــح حســابات
بنكيــة واعفاؤهــم مــن احلــد األدنــى لفتــح احلســاب
وذلــك تيســيراً للقيــام بالتحويــات البنكيــة إلــى
دولهــم وأســرهم يف ظــل هــذه الظــروف .ومبناســبة
اليــوم العاملــي للعمالــة املنزليــة اصــدرت وزارة
العمــل كت ّيبــن ارشــاديني لصاحــب العمــل والعامــل
املنزلــي بهــدف التعريــف بحقوقهــم والتزاماتهــم
39

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم (٢٠٢١

وفقــا ً للدســتور والتشــريعات الوطنيــة وخاصــة
القانــون رقــم  15لســنة  2017بشــأن املســتخدمني
يف املنــازل .ويتضمــن الكت ّيــب املوجــه للمســتخدمني
"اعــرف حقوقــك" توعيتهــم باألحــكام القانونيــة
املتعلقــة بســاعات العمــل القانونيــة ،فتــرات الراحــة،
اإلجــازة األســبوعية والســنوية ،الصحــة والســامة
املهنيــة ،التعويــض عــن إصابــات العمــل ،الراتــب..،
الــخ) ،ويتضمــن الكت ّيــب املوجــه ألصحــاب العمــل
"دليــل لتوظيــف عمــال منزليــن أجانــب" عــدة نصائــح
لتوعيتهــم بحقــوق عمــال املنــازل وإرســاء عالقــة عمــل
طيبــة ومثمــرة معهــم( .)44ويف ذات الســياق اســتمرت
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بإطــاق احلمــات
التوعويــة عبــر كافــة الســبل ،كمــا أجــرت العديــد مــن
اجلــوالت امليدانيــة لتنفيــذ ذلــك.
ظاهــرة هــروب العمــال وخاصــة عمــال املنــازل :رغــم أن
ظاهــرة هــروب العمالــة هــي ظاهــرة موجــودة يف كافــة
الــدول ،ورغــم أن دولــة قطــر مــن أقلهــا علــى مســتوى
الشــرق األوســط واخلليــج بشــكل خــاص ،إال أنــه

ميكــن القــول بــأن ظاهــرة هــروب العمالــة مســتمرة،
وتتعــدد األســباب املؤديــة إليهــا .ولكــن ممــا عــزز مــن
هــذه الظاهــرة ،األســباب الطارئــة كانتشــار فيــروس
شــح يف اعــداد العمالــة
كورونــا ،والتــي أدت إلــى ُ
املنزليــة وذلــك نتيجــة القيــود الدوليــة املفروضــة
علــى حركــة املســافرين حيــث باتــت هــذه الظاهــرة
ِ
املســتقدمة للعمالــة املنزليــة .وعلــى
تــؤرق األســر
إثــر ذلــك قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
برصــد ومتابعــة وحتليــل اإلحصائيــات اخلاصــة
بعمــال املنــازل الهاربــن ،ومــن بينهــا إحصائيــة وزارة
الداخليــة القطريــة حــول أعــداد عامــات وعمــال
املنــازل والتــي تظهــر بوضــوح ارتفــاع الطلــب علــى
توظيــف العمالــة املنزليــة يف دولــة قطــر ،باإلضافــة
إلــى إحصائيــة تظهــر عــدد حــاالت الهــروب والتــي
يظهــر مــن خاللهــا أن النســب خــال الســنوات
متقاربــة ولعــل الســنوات القادمــة تشــهد انخفاضــا ً
وذلــك بعــد أن متكنــت غالبيــة دول العالــم مــن
الســيطرة علــى انتشــار فيــروس كورونــا الــذي كان لــه
أثــر كبيــر علــى اإلحصائيــات ونتائجهــا(:)45

جدول رقم ( 6إحصائية عدد العمالة املنزلية املسجلة يف دولة قطر)
اﻟﺴﻨﺔ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺠﻠﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

22,379

25,187

39,785

48,106

14,047

30,584

جدول رقم ( 7إحصائية عدد العمالة املنزلية املعمم لهم هروب يف دولة قطر)
اﻟﺴﻨﺔ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
اﳌﻌﻤﻢ ﻟﻬﻢ ﻫﺮوب
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

6,446

5,995

6,475

8,662

7,751

6,235

 .44االســتبيان املشــترك للمكلفــن بواليــات اإلجــراءات اخلاصــة مبجلــس حقــوق اإلنســان لــأمم املتحــدة( ،ردود وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل
والشــؤون االجتماعيــة (قطــاع العمــل) علــى اســتبيان حمايــة حقــوق اإلنســان أثنــاء وبعــد كوفيــد .2020 ،)19 -
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 .45وزارة الداخلية ،قطر2021 ،

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم (٢٠٢١

وقــد كثفــت وزارة الداخليــة جهودهــا وألقــت القبــض قانونيــة بطريقــة تضمــن حقــوق أطــراف املعادلــة.
علــى عصابــة متخصصــة بتهريــب عامــات املنــازل
ويف هــذا الشــأن توصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
بعــد التغريــر بهــن ووعدهــن بأجــور عاليــة.
اإلنســان بضــرورة توعيــة عمــال املنــازل قبــل وصولهــم
إن اإلشــكاالت املترتبــة علــى هــروب عمــال املنــازل وكذلــك حــال وصولهــم باملخاطــر األمنيــة والقانونيــة
ِ
املســتقدمني امللتزمــن حيــث يعانــي املحتملــة .وأخيــراً توصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
أثقلــت كاهــل
ِ
املســتقدم امللتــزم (أفــراداً وشــركات) مــن هــذه اإلنســان بضــرورة اســتمرار عقــد الــورش التــي جتمــع
الظاهــرة ،ففــي كل األحــوال سيخســر صاحــب جميــع األطــراف املعنيــة واخلــروج بتوصيــات ميكــن
املنــزل (املسـ ِ
ـتقدم) كل املبالــغ التــي دفعهــا يف إحضــار تطبيقهــا لتجنيــب اجلميــع اخلســائر املاديــة التــي
العامــل أو العاملــة وذلــك يف حــال هــروب العامــل أو يتعرضــون لهــا جــراء هــروب عمــال املنــازل.
العاملــة بعــد انتهــاء فتــرة التجربــة املقــررة ،باإلضافــة
وفيمــا يلــي نســتعرض اإلحصائيــات اخلاصــة
إلــى إلزامــه يف حــال وصــول األجهــزة األمنيــة إلــى
بشــكاوى العمالــة املنزليــة الــواردة مــن وزارة العمــل،
العامــل الهــارب بدفــع املبالــغ املترتبــة علــى إجــراءات
مــن ناحيــة عددهــا اإلجمالــي خــال العــام ،2021كما
ـاء ماديــة إضافيــة.
وتذاكــر الســفر ،ممــا يشــكل أعبـ ً
نبــن يف اجلــدول الــذي يليــه أنــواع هــذه الشــكاوى
وهــذا األمــر يســتدعي أهميــة التوصــل إلــى تســوية
وعلــى النحــو التالــي(:)46
جدول رقم ( 8إحصائية شكاوى العمالة املنزلية)

اﻟﺒﻴﺎن

2021

ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

768

جدول رقم ( 9نوع الشكاوى األعلى عدد ًا)

ﻧﻮع اﻟﺸﻜﺎوى

ﺗﺄﺧﺮ أﺟﻮر

ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﳋﺪﻣﺔ

ﺗﺬاﻛﺮ
ﺳﻔﺮ

ﻋﺪم دﻓﻊ
ﺑﺪﻻت
ﻟﻺﺿﺎﰲ
أو اﻹﺟﺎزة

ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻌﺎم 2021

305

372

232

185

63

مــن امللفــت يف الشــكاوى انخفــاض عددها بشــكل عام
عــن الســنوات املاضيــة التــي ذكرناهــا يف تقاريرنــا
الســابقة ،ولعــل الســبب األبــرز وراء ارتفاعهــا يف
األعــوام الســابقة هــو مــا نتــج عــن انتشــار مــرض

فيــروس كورونــا مــن آثــار ســلبية علــى األحــوال
االقتصاديــة.
إن كل التطــورات التشــريعية واإلجرائيــة الســابقة

 .46إحصائيات وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،ولغاية شهر أكتوبر .2021
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم (٢٠٢١

تتوافــق مــع التوصيــات التــي قدمتهــا اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان منــذ تأسيســها عــام  2002والتــي
طالبــت فيهــا مبجموعــة مــن اإلصالحــات التشــريعية.
وإذ تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان كل مــا مت
مــن تعديــات فإنهــا تؤكــد علــى أهميــة بــذل جهــود
مضاعفــة يف التوعيــة املســتدامة للســكان بشــكل
عــام وألطــراف العالقــة بشــكل خــاص؛ أي كل مــن
أصحــاب العمــل واملوظفــن والعمــال الوافديــن،
وصــوالً إلــى األهــداف والغايــات املنشــودة.

ت  .ملف االجتار بالبشر:
نتيجــة للتوصيــات واملتابعــة املســتمرة مــن قبــل اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وخاصــة توصيتهــا بضــرورة
تســمية جهــة مســؤولة عــن تنفيــذ القانــون القطــري
ملكافحــة االجتــار بالبشــر رقــم  15لعــام 2011
قامــت وزارة الداخليــة بافتتــاح قســم متخصــص
ملكافحــة االجتــار بالبشــر ،حيــث يختــص القســم

بتلقــي الشــكاوى والبالغــات والتحقيــق فيهــا وإحالتها
للقضــاء ،كمــا تقــوم بــذات العمــل اللجنــة الوطنيــة
ملكافحــة االجتــار بالبشــر .وفيمــا يلــي نســتعرض
اإلحصائيــات اخلاصــة بالقضايــا الــواردة للجنــة
الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر واإلجــراءات
املتخــذة فيهــا:

جدول رقم ( 10القضايا الواردة للجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر)

اﻟﺴﻨﺔ

2020

2021

اﻟﻮاردة إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ

10

6

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻠﺖ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

8

4

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ زاﻟﺖ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

2

2

يف قــراءة لإلحصائيــات يف اجلــدول رقــم  10أعــاه جنــد أن عمــل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر
باســتقبال الشــكاوى والبالغــات حــول جرائــم االجتــار بالبشــر ُيعــد بحــد ذاتــه إجنــازاً يف االجتــاه الصحيــح.
وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بأهميــة القيــام بحملــة توعويــة تعريفيــة حــول اختصاصــات اللجنــة
ومــا تقدمــه مــن خدمــات بكافــة اللغــات املنتشــرة يف دولــة قطــر ،كمــا تشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
بجهــود النيابــة العامــة يف دولــة قطــر والتــي أنشــأت وحــدة متخصصــة للتحقيــق بقضايــا االجتــار بالبشــر.
42

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم (٢٠٢١

ومــن األعمــال الرياديــة التــي قامــت بهــا اللجنــة
الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر وبالتعــاون مــع
اجلهــات ذات العالقــة يف الدولــة ،أنهــا دشــنت "دار
الرعايــة اإلنســانية" التــي تختــص بتقــدمي املســاعدة
واحلمايــة املطلوبــة لضحايــا االجتــار بالبشــر والعمــل
علــى إعــادة تأهيلهــم وإدماجهــم يف املجتمــع ،وباإليواء
املؤقــت للعمالــة لرعايتهــم حتــى يتــم تأمــن مغادرتهــم
للدولــة.
ولضمــان حمايــة أكبــر مــن انتشــار اشــكال جرميــة
االجتــار بالبشــر ،أعلنــت دولــة قطــر عــن تدشــن
عشــرين مركــزاً للتأشــيرات لتوفيــر نظــام موحــد
للتأشــيرات يســ ّرع مــن عمليــة التوظيــف ويحمــي
العمــال وذلــك مــن خــال القضــاء علــى
حقــوق
ّ
املمارســات االســتغاللية يف بلدهــم األم ،وخاصــة
عصابــات االجتــار بالبشــر التــي توقــع الكثيريــن مــن
الضحايــا يف شــباك الديــن املقيــد أو بالوعــد بوظائف
غيــر حقيقيــة .وتتواجــد مراكــز تأشــيرات قطــر
يف كل مــن "الهنــد وســريالنكا وإندونيســيا ونيبــال
وبنغالديــش وباكســتان والفلبــن وتونــس" ،ويتــم تنفيــذ
هــذه املبــادرة بالتعــاون بــن وزارة الداخليــة ووزارة
العمــل ووزارة اخلارجيــة ووزارة الصحــة العامــة.

ث  .الصحة والسالمة العامة:
الحظــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بارتيــاح
إعــان وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة عــن تنفيــذ قــرار وزيــر التنميــة اإلداريــة
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم ( )17لســنة
 2021بشــأن االحتياطــات الالزمــة حلمايــة العمــال
مــن اإلجهــاد احلــراري يف مواقــع العمــل املكشــوفة
خــال فتــرة الصيــف مــن  1يونيــو إلــى  15ســبتمبر،
وذلــك مــن الســاعة العاشــرة صباح ـا ً وحتــى الســاعة
الثالثــة والنصــف عصــراً .وبذلــك ،مت متديــد أنظمــة

العمــل خــال فصــل الصيــف ملــدة ســتة أســابيع
لتوفيــر حمايــة إضافيــة للعمــال مــن مخاطــر اإلجهــاد
احلــراري .كمــا نــص القــرار الــوزاري علــى وجــوب
توفيــر تدريــب لكافــة العمــال للتعامــل مــع اإلجهــاد
احلــراري ،وتوفيــر معــدات احلمايــة الشــخصية
املالئمــة للطقــس احلــار وإجــراء الفحوصــات الطبيــة
الســنوية لهــم .كمــا يتوجــب علــى أصحــاب العمــل
إيقــاف العمــل يف األماكــن املكشــوفة يف حــال جتــاوز
مقيــاس مؤشــر احلــرارة  32.1درجــة مئويــة ،وأشــاد
بهــذا القــرار كل مــن الســيد روبيرتــو ســواريز ،األمــن
العــام للمنظّمــة الدول ّيــة ألربــاب العمــل ،والســيدة
شــاران بــارو ،األمــن العــام ّ
لالتــاد الدولــي لنقابــات
العمــال.
ّ
ويف ذات الصــدد تؤكــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان علــى أهميــة مواصلــة الرقابــة علــى توافــر
الوســائل الوقائيــة التــي متنــع تعــرض العامــل
لإلجهــاد احلــراري كتوفيــر أماكــن راحــة مكيفــة
إلــى جانــب توفيــر امليــاه البــاردة ،الفت ـا ً إلــى أهميــة
التدريــب املســتدام ملشــريف العمــال يف الشــركات ويف
كافــة القطاعــات األخــرى حــول مواضيــع الصحــة
والســامة ومؤشــرات التعــرف علــى عالمــات
اإلجهــاد احلــراري وضربــات الشــمس ،وغيرهــا،
مــن أجــل تقــدمي املســاندة وقــت حاجتهــا ومنــع تكــرر
تلــك احلــاالت ،وتعزيــز مســتويات الوعــي وااللتــزام
بقواعــد وأنظمــة الســامة يف مواقــع العمــل .وفيمــا
يلــي نســتعرض اإلحصائيــات اخلاصــة بالزيــارات
التفتيشــية التــي قامــت بهــا إدارة تفتيــش العمــل بــوزارة
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة:
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اﻟﻌﺪد
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻧﻮع اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
1

اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ

15,631

2

اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل

4,278

ج .الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف:

أو عقود العمل .وتصــــدر اللجان قراراتهــــا مشــــمولة
بالنفــــاذ املعجــل ،مــع إعطــاء ذوي الشــــأن احلــق يف
الطعــــن علــى القــــرارات الصــــادرة مــــن هــذه اللجــان
أمــــام الدائــــرة املختصة مبحكمة االستئناف ،وذلــــك
لتجنيــــب العاملــــة الوافــــدة تعقيــــدات إجــــراءات
التقاضــي وطــــول مدتهــــا.

تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حـــرص
دولـــة قطـــر علــى مراعـــاة وكفالـــة حـــق التقاضــي
لكافـــة فئـــات املجتمــع متضمنـــة العمـــال الوافديــــن
اخلاضعني لقانــــون العمــــل رقــــم ( )14لســنة ،2004
من خالل قيام الدولــة بتعديــل بعــض أحــكام قانــون
العمــــل ،حيــــث تــــم إنشــــاء جلــــان فــــض املنازعــات وفيمــا يلــي إحصائيــة الشــكاوى العماليــة الــواردة إلــى
العمالية بــــوزارة التنميــــة اإلدارية والعمــــل والشــــؤون وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة
االجتماعيــة ،تختــــص بالفصــــل يف جميــــع املنازعــات للعــام :2021
الفرديــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام قانــون العمــل
جدول رقم 12
(إحصائية الشكاوى العمالية الواردة لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية)

اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﻨﻮع
ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻜﺎوى
)ﻣﻮاﻃﻦ – ﻣﻘﻴﻢ(
اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺸﻜﺎوى
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اﻟﻌﺎم 2021

ﻣﻮاﻃﻦ
ذﻛﺮ اﻧﺜﻰ
93

150

ﻣﻘﻴﻢ
ذﻛﺮ اﻧﺜﻰ
3,703 19,619
23,322

243
23,565
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إحصائية الشكاوى العمالية التي متت تسويتها واملحالة للجنة فض املنازعات العمالية الواردة لوزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻌﺪد
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

1

ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺳﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ

3,654

2

ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت

4,664

3

ﻋﺪد اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳉﻨﺔ ﻓﺾ
اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

3,805

 .2احلق يف الصحة
يعد احلق يف الصحة من احلقوق األساسية.
ونتنــاول يف ملــف الصحــة اإلجــراءات التــي رصدتهــا
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بخصــوص وبــاء
كورونــا ومــدى تأثيــر هــذه االجــراءات علــى حقــوق
اإلنســان وحتديــداً احلــق يف الصحــة دون متييــز ثــم
نســتعرض ملــف الصحــة النفســية يف دولــة قطــر.

أ  .احلق يف الصحة دون متييز:
تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن دولــة قطــر
قــد عمــدت ،منــذ بدايــة أزمــة كوفيــد  ،19 -إلــى
توفيــر الرعايــة جلميــع فئــات املجتمــع دون متييــز
مــع ضمــان حقوقهــم األساســية ووضعــت سياســة
واضحــة لضمــان االســتجابة العاجلــة والتنفيــذ
الفعلــي لهــذه التدابيــر وذلــك مــن خــال مختلــف
الــوزارات واجلهــات املعنيــة ،ومــن بــن أهمهــا وزارة

الصحــة ،باإلضافــة إلــى وزارة التنميــة اإلداريــة
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة وبالتعــاون مــع اجلهــات
املختصــة.
ومــن اإلجــراءات احلمائيــة التــي اتخذتهــا الدولــة،
القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس الــوزراء يف فتــرات
مختلفــة بتقليــص عــدد املوظفــن باجلهــات احلكوميــة
والعمــال املتواجديــن مبقــرات العمــل يف القطــاع اخلاص
إلــى  %20مــن إجمالــي عــدد املوظفــن والعمــال،
لضمــان ســامة اجلميــع ،وكذلــك تقليــص ســاعات
العمــل إلــى ســت ســاعات عمــل يوميــا ً للموظفــن
والعاملــن املتواجديــن مبقــر عملهــم يف القطاعــن
احلكومــي واخلــاص( .)47كمــا قــرر مجلــس الــوزراء
بتاريــخ  18مايــو  2020بــأن يلتــزم جميــع املواطنــن
واملقيمــن بتثبيــت تطبيــق احتــراز علــى الهواتــف
الذكيــة عنــد اخلــروج مــن املنــزل وبقــي هــذا القــرار
ســاريا ً خــال العــام  2021ويبقــى ســاريا ً إلــى
أن يصــدر قــرار بإلغائــه .وبنــاء علــى املعطيــات
والدراســات التــي أجرتهــا اجلهــات املعنيــة يف الدولــة،

 .47علــى ســبيل املثــال قــرر مجلــس الــوزراء (بتاريــخ  ،2020/ 3 /18و )2020/4/1اخلــاص بتقليــص عــدد املوظفــن باجلهــات احلكوميــة
والعمــال املتواجديــن مبقــرات العمــل يف القطــاع اخلــاص إلــى % 20
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ـداء مــن يــوم  15يونيــو  2020يف
بــدأت دولــة قطــر ابتـ ً
رفــع القيــود بشــكل تدريجــي جــراء جائحــة كورونا ،إال
أنــه ومــع ظهــور املتحــور اجلديــد أوميكــرون ،عــادت
الدولــة إلــى تشــديد اإلجــراءات االحترازيــة اخلاصــة.

اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بأهميــة االســتمرار
بحــث جميــع الشــركات الكبــرى واملتوســطة والصغيــرة
علــى إجــراء الفحوصــات الدوريــة دون تــردد حفاظ ـا ً
علــى هــذا احلــق مــن حقــوق اإلنســان.

ويف ســبيل مواجهــة انتشــار الوبــاء ال زالــت وزارة وقامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وبشــكل
الصحــة العامــة ُتــري فحوصــات مجانيــة يوميــة مســتمر برصــد اإلحصائيــات الصــادرة عــن
علــى نطــاق واســع للتأكــد مــن عــدم اإلصابــة مبــرض وزارة الصحــة والتــي تظهــر عــدد احلــاالت وعــدد
كوفيــد  ،19وشــملت هــذه الفحوصــات مئــات اآلالف الفحوصــات والوفيــات ،باإلضافــة إلــى قيــام اللجنــة
مــن األشــخاص مــن مختلف فئــات املجتمع دون متييز بزيــارات ميدانيــة للتأكــد مــن تطبيــق اإلجــراءات
ومنهــم العمــال الوافــدون .وتتعــاون وزارة العمــل مــع االحترازيــة يف كافــة املناطــق والتجمعــات اخلاصــة يف
وزارة الصحــة حلــث أصحــاب الشــركات الكبــرى علــى املواطنــن واملقيمــن وأماكــن جتمــع العمالــة الوافــدة،
تنظيــم إجــراءات الفحــص الطبــي للعمــال .وتوصــي وفيمــا يلــي االحصائيــات الرســمية حــول وبــاء كورونا:
جدول رقم 14
إحصائيات وزارة الصحة العامة حول ملف وباء كورونا حتى نهاية تاريخ 2021/12/31
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وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اجلديــة التي
اتخذتهــا دولــة قطــر يف حمايــة احلــق يف الصحــة،
ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال حصولهــا علــى
املرتبــة  15بــن الــدول التــي تعاملــت مــع وبــاء كورونــا
علــى أفضــل وجــه ،وهــي الدولــة العربيــة الوحيــدة
التــي أدرجــت ضمــن هــذا التصنيــف ،يف مجلــة
"ديــر شــبيغل" األملانيــة .كمــا تشــيد اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان بتنفيــذ الدولــة أكبــر حملــة تلقيــح
يف تاريخهــا للمواطنــن واملقيمــن يف البــاد مجان ـاً،
حيــث مت تصنيــف دولــة قطــر ضمــن الــدول العشــر
األولــى عامليـا ً فيمــا يتعلــق بالتغطيــة يف التطعيــم ضــد
فيــروس /كوفيــد  /19 -مقارنــة بعــدد ســكانها .وقــد
حقــق البرنامــج الوطنــي للتطعيــم ضــد /كوفيــد -
 /19نســب تغطيــة عاليــة وصلــت خــال العــام 2021
أكثــر مــن  86باملئــة مــن الســكان الذيــن تلقــوا التطعيــم
بجرعتــي اللقــاح ،وهــو مــن أعلــى معــدالت التطعيــم
يف العالــم ،كمــا مت البــدء يف توفيــر اجلرعــة الثالثــة
املعــززة لألشــخاص الذيــن مضــت ســتة أشــهر علــى
تلقيهــم اجلرعــة الثانيــة.48
إال أن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان رصــدت عــدة
حتديــات وإشــكاليات تواجــه هــذا احلــق:
فمــن خــال بعــض االلتماســات التــي رصدتهــا
اللجنــة ،تبــن فــرض إجــراءات اســتثنائية علــى غيــر
املطعمــن ،حيــث فرضــت عليهــم تلــك اإلجــراءات
إجــراء الفحــص األســبوعي ،األمــر الــذي فــرض
تبعــات ماليــة إضافيــة كان ينبغــي أن تتحملهــا جهــة
العمــل ألنهــا تعتبــر يف هــذه احلالــة مــن ضمــن
إجــراءات الســامة والصحــة التــي يفتــرض أن تتكفــل
بهــا جهــة العمــل ،حيــث ينظــر ملثــل تلــك القــرارات
علــى أنهــا ذات طبيعــة تعســفية ،علم ـا ً بأنــه ثبــت أن

عــدداً ممــن تلقــوا التطعيــم قــد أصيبــوا بكوفيــد ،19
ونقلــوا الوبــاء لذويهــم.
كمــا رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
انتقــادات يف وســائل التواصــل االجتماعــي إلجــراءات
املرحلــة األولــى خلطــة الرفــع التدريجي لقيــود كورونا
خاصــة فيمــا يتعلــق باســتثناءات (احلاصلــن علــى
جرعتــي التطعيــم ضــد كورونــا) مــن خــال الســماح
لهــم بأنشــطة مقتصــرة عليهــم .وقــد كانــت االنتقادات
حــول هــذه املزايــا تشــير إلــى التمييــز بــن مــن تلقــى
التطعيــم وبــن مــن لــم يتلــق التطعيــم ،حيــث يــرى
املنتقــدون أن هنالــك انتهــاكا ً حلقــوق قطــاع واســع
مــن األفــراد واملجموعــات بســبب هــذه اإلجــراءات.
وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن مــن حــق
الدولــة ويف ظــل تهديــد هــذا الوبــاء اخلطيــر والــذي
يهــدد حيــاة الســكان أن تلجــأ للتدابيــر التقييديــة،
وهــي تدابيــر تتوافــق مــع القانــون الدولــي حلقــوق
اإلنســان خاصــة أحــكام املــادة  4مــن العهــد الدولــي
للحقــوق املدنيــة والسياســية ،ولكــن يجــب أال تلغــي
هــذه القيــود والتدابيــر جوهــر احلقــوق املتأصلــة يف
الشــخص اإلنســاني .وتدعــو اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان إللغــاء كل التدابيــر التمييزيــة والتعســفية
التــي تنتهــك حقــوق اإلنســان ،ومعاجلــة أوضــاع
الفئــات املتضــررة مــن هــذه التدابيــر بأعجــل مــا
تيســر.
وال يفــوت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن تثمــن
املجهــودات املبذولــة مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة
ملكافحــة انتشــار فايــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد
 )19مــن أجــل حمايــة حياة جميــع املواطنني واملقيمني
مــن تدابيــر وقائيــة وصحيــة ملعاجلــة ومكافحــة

 .48اجلزيرة نت ،وصحيفة الشرق القطرية ،وصحيفة الوطن ،اخلليج أون الين ،والعديد من الصحف الدولية.2021 ،
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ـاء فتــاكاً ،وتشــيد بالنجــاح مســتمرة كــون أعــداد احلــاالت التــي تراجــع القســم
فيــروس كورونــا باعتبــاره وبـ ً
الكبيــر الــذي حققتــه تلــك اإلجــراءات يف محاصــرة يف تزايــد مســتمر.
انتشــار الوبــاء ،وتعبــر عــن ارتياحهــا لالهتمــام
وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وزارة
املتعاظــم مــن قبــل قيــادة الدولــة وحرصهــا علــى
الصحــة بضــرورة التحــرك العاجــل لتوفيــر كادر طبــي
صحــة وســامة املواطنــن واملقيمــن .وتدعــو اللجنــة
يتناســب مــع أعــداد املرضــى الــذي يســتقبلهم قســم
إلــى ضــرورة مراعــاة واحتــرام حقــوق اإلنســان يف كل
الطــوارئ واحلــوادث ،وكذلــك احلــال يف مواعيــد
التدابيــر واإلجــراءات املتخــذة.
العيــادات اخلارجيــة.
وبدورهــا قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
ب  .الصحة النفسية:
بسلســلة مــن الزيــارات امليدانيــة للعديــد مــن املواقــع
لغايــات الرصــد واملتابعــة لإلجــراءات االحترازيــة
ومــدى توفرهــا يف كافــة املناطــق وخاصــة تلــك
التــي تشــهد ازدحام ـا ً يف العمالــة الوافــدة ،وذلــك يف
ســعيها لرصــد تأثيــر تلــك اإلجــراءات علــى حقــوق
اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق العمــال بشــكل خــاص.
ومــن بــن تلــك املناطــق املدينــة الصناعيــة ،ومنطقــة
أم صــال والوكــرة ،والثمامــة ،واملرخيــة ،وغيرهــا.
باإلضافــة إلــى سلســلة مــن الزيــارات امليدانيــة إلــى
عــدد مــن املؤسســات العقابيــة وأماكــن االحتجــاز،
ألجــل الوقــوف علــى مــدى التــزام تلــك املؤسســات
باإلجــراءات االحترازيــة املتبعــة ملنــع انتشــار فيــروس
كورونــا مــع مراعــاة احتــرام معاييــر حقــوق اإلنســان تناولــت التقاريــر اخلاصــة باللجنــة الوطنيــة حلقــوق
املنصــوص عليهــا يف القوانــن واملواثيــق الدوليــة اإلنســان موضــوع الصحــة النفســية وقدمــت بعــض
املالحظــات حولهــا ،وتــرى اللجنــة أن توافــر خدمــات
خــال فتــرات األزمــات.
الصحــة النفســية املتكاملــة بــات اآلن أكثــر أهميــة
●قسم الطوارئ واحلوادث
ممــا ســبق خاصــة يف ظــل انتشــار وبــاء كورونــا واآلثار
ال يــزال الــكادر الطبــي العامــل يف قســم الطــوارئ النفســية املصاحبــة لهــذا الوبــاء كالشــعور باخلــوف
وغالبــا مــا تكــون
يعانــي مــن قلــة األطبــاء مقارنــة بعــدد احلــاالت أو االرتبــاك أو االكتئــاب والقلــق.
ً
اليوميــة الــواردة للقســم .ومــن خــال زيــارات اللجنــة أعــراض احلــاالت النفســية غيــر مرئيــة ،ولكــن ال
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يتضــح أن اإلشــكالية ميكــن االســتخفاف بقدرتهــا علــى التأثيــر علــى حيــاة
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األفــراد ،وهــي جميعهــا ماســة بشــكل كبيــر باحلــق يف
الصحــة وهــو واحــد مــن أهــم حقــوق اإلنســان.
لقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
االهتمــام الــذي أبدتــه وزارة الصحــة العامــة يف هــذا
اجلانــب إذ قامــت الــوزارة بالتعــاون مــع مؤسســة
الرعايــة الصحيــة األوليــة بإطــاق خدمــات الصحــة
النفســية مبؤسســة حمــد الطبيــة وانشــأت خطــا ً
ســاخنا ً جديــداً لتقــدمي الدعــم لألشــخاص الذيــن
يعانــون مــن مشــاكل علــى مســتوى الصحــة النفســية
نتيجــة لوبــاء كوفيــد ،-19مــن خالل الرقــم (،)16000
والحظــت اللجنــة أن اخلــط الســاخن يضــم فريــق
خــط املســاعدة املختصــن يف مجــال الصحة النفســية
مــع إمكانيــة تقــدمي تقييــم ودعــم للمتصلــن مــن أربــع
فئــات رئيســية هــي :األطفــال واألهــل ،والبالغــون،
وكبــار الســن ،والعاملــون يف الرعايــة الصحيــة يف
اخلطــوط األماميــة .كمــا الحظــت اللجنــة أن اخلــط
الســاخن يقــدم الدعــم املجانــي جلميــع ســكان دولــة
قطــر دون متييــز مــع ضمــان الســرية يف التعامل .هذا
باإلضافــة إلــى اســتمرار خدمــة الصحــة النفســية
مبؤسســة حمــد الطبيــة بتقــدمي خدماتهــا بالنســبة
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات الصحــة
النفســية ،مبــا يف ذلــك خدمــة العيــادات اخلارجيــة
وخدمــة الرعايــة الســريرية.

عــن توجهــه الفتتــاح مستشــفى متخصــص للرعايــة
النفســية.

 .3احلق يف التعليم
الحظــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مواصلــة
دولــة قطــر إجنازاتهــا يف قطــاع التربيــة والتعليــم
خــال العــام  ،2021ســعيا ً لالرتقــاء مبســتوى التعليــم

وتطويــره .ويأتــي اهتمــام قطــر بالتعليــم بوصفــه مــن
أهــم حقــوق اإلنســان؛ فهــو األداة الرئيســية لتحقيــق
الوعــي املعــريف واكتســاب املهــارات اإلنســانية يف
ســبيل حتقيــق التنميــة .وفيمــا يلــي نســتعرض ملــف
التعليــم وحتديــات وبــاء كورونــا ،وملــف محــو األميــة
ويف ذات الســياق ،تثنــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
وتعليــم الكبــار:
اإلنســان علــى اجلهــود الســابقة الذكــر وعلــى اجلهــود
التــي تبــذل يف توســعة مرافــق الصحــة النفســية أ .التعليم وحتديات وباء كورونا:
إال أنهــا يف ذات الوقــت تؤكــد علــى أهميــة افتتــاح
علــى الرغــم مــن اســتمرار تفشــي فيــروس كورونــا
مستشــفى متكامــل للطــب النفســي وضمــن أقســام
 /كوفيــد  /19 -علــى مســتوى العالــم وظهــور
موزعــة عبــر مــدن دولــة قطــر الســتقبال احلــاالت
املتحــورات ،إال أن دولــة قطــر وفــرت اخلطــط
مــن مختلــف الفئــات ضمــن األطــر الصحيــة الدوليــة
والبدائــل ملختلــف املســتويات والفصــول الدراســية من
املتبعــة ،علمـا ً بــأن مستشــفى حمــد قــد أعلــن ســابقا ً
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خــال االعتمــاد علــى التعليــم اإللكترونــي ،لضمــان
اســتمرارية العمليــة التعليميــة ،ومتكــن الطلبــة مــن
متابعــة حتصيلهــم العلمــي ،وإجــراء اختباراتهــم يف
كافــة املراحــل ،مــع احلفــاظ علــى صحــة وســامة
أطــراف العمليــة التربويــة.
ويف مجــال التعليــم العالــي ،شــهدت دولــة قطــر منــواً
يف أعــداد مؤسســات التعليــم العالــي ليصــل عددهــا
عام  2021إلى ( )32مؤسســة ،تقدم ( )365برنامجا ً
()49
أكادمييـا ً يف شــتى املســارات التعليميــة.
هــذا ورصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
جهــود وزارة التعليــم خــارج قطــر الســيما يف الــدول
التــي تعانــي النزاعــات املســلحة والفقــر وذلــك
مــن خــال شــراكاتها مــع العديــد مــن املنظمــات
واحلكومــات والهيئــات الدوليــة والتــي اســتطاعت مــن
خاللهــا تعليــم أكثــر مــن  364ألــف طفــل الجــئ يف
 14دولــة بهــدف الوصــول إلــى مســاعدة  1.5مليــون
طفــل حــول العالــم ،شــعارها يف ذلــك "التعليــم حــق
للجميــع".

مــن (الب تــوب أو جهــاز لوحــي ،وشــبكة اتصــال
انترنــت) ،وخاصــة يف ظــل ظهــور املتحــورات مــن
فيــروس كوررنــا واحتماليــة االســتمرار بالعــودة بــن
فتــرة وأخــرى إلــى التدريــس عــن بعــد.

ب .ملف محو األمية وتعليم الكبار:
الحظــت اللجنــة أن وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم
العالــي تضــع للطلبــة الذيــن ال تنطبــق عليهــم شــروط
إلزاميــة التعليــم (ممــن جتــاوزت أعمارهــم  18ســنة
أو أنهــوا املرحلــة اإلعداديــة) ،والطلبــة الذيــن مت
شــطبهم مــن التعليــم النهــاري (بســبب الــزواج أو
تكــرار الرســوب أو العمــل) ،ســواء أكانــوا عاملــن أو
غيــر عاملــن ،برنامج ـا ً تعليمي ـا ً عام ـا ً خاص ـا ً بتعليــم
الكبــار ،لتشــجيعهم علــى مواصلــة تعليمهــم.
وتنقســم مناهــج تعليــم الكبــار إلــى املناهــج املعتمــدة
ِ
ومناهــج خاصــة بصفــوف
لطلبــة التعليــم النهــاري
محــو األميــة (احللقــة األولــى واحللقــة الثانيــة) ،ولهــم
كذلــك كتــب دراســية ومناهــج خاصــة تختلــف عــن
التعليــم النهــاري.

وتدعــو اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وزارة
وتواصــل الــوزارة تقــدمي خدماتهــا يف تعليــم الكبــار
التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي ،إلــى مراجعــة
عبــر  10مراكــز موزعــة يف مــدن قطــر وبقــدرة
موضــوع الرســوم اخلاصــة باملــدارس ورســوم الكتــب،
اســتيعابية لـــ  4آالف طالــب وطالبــة.
حيــث رصــدت اللجنــة شــكاوى قدمهــا البعــض عبــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،تــدور حــول إمكانيــة
خفــض الرســوم إلــى مــا كانــت عليــه ســابقا ً وذلــك يف
 .4احلق يف السكن
ظــل األوضــاع االقتصاديــة املرتبطــة بوبــاء كورونــا.

أ .حق املواطن يف احلصول على سكن:

كمــا توصــي اللجنــة إلــى ضــرورة اســتمرار وزارة
التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي بتقصــي أوضــاع تــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن احلــق
الطلبــة الذيــن يصعــب علــى ذويهــم وألســباب ماديــة يف الســكن مــن أهــم حقــوق اإلنســان التــي ينبغــي
توفيــر اإلمكانــات التقنيــة والفنيــة ألبنائهــم الطلبــة إعمالهــا واحترامهــا وحمايتهــا .وقــد كفــل العهــد
 .49وزارة التربية والتعليم ،والتعليم العالي ،تصريحات سعادة السيدة /بثينة بنت علي اجلبر النعيمي ،وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
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الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
احلــق يف الســكن ،وتقــدم الدولــة خدمــات إســكانية
متعــددة لكافــة املواطنــن لضمــان توفيــر الســكن
الالئــق لألســر القطريــة ،مــن خــال توفيــر األراضــي
الســكنية لــكل رب أســرة مــع توفيــر قــرض ميســر،
إضافــة إلــى خدمــات امليــاه والكهربــاء والصــرف
الصحــي التــي تقــدم مجانــا ً لكافــة املواطنــن.

احلمــات التفتيشــية علــى مســاكن العمــال ال زالــت
تتــم بشــكل دوري ،وذلــك بهــدف مراقبــة أعــداد
العمالــة ضمــن الســكن الواحــد ،وال زالــت وزارة
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة
وبالتنســيق مــع وزارة الداخليــة ووزارة البلديــة والبيئــة
تقــوم بوضــع امللصقــات علــى املســاكن املخالفــة،
وحتتــوي تلــك امللصقــات علــى تاريخ التفتيش والســعة
االســتيعابية لــكل ســكن مــع التنبيــه علــى ضــرورة
تعديــل األوضــاع خــال فتــرة أســبوع مــن تاريــخ
التفتيــش ويف حــال اســتمرار أو تكــرار املخالفــة يتــم
إحالــة أصحــاب املســاكن إلــى وزارة البلديــة والبيئــة.

وعلــى الرغــم مــن توفــر اخلدمــات الســابقة إال أن
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تلقــت خــال العــام
 2021عــدد ( )7التماســات لقطريــن وقطريــات
مرتبطــة باحلــق يف الســكن إضافــة اللتماســات
الســنوات الســابقة التــي لــم يتــم التوصــل إلــى حــل ويف ذات الصــدد تشــير اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
لهــا حتــى اآلن ،حيــث ال زال هنــاك بعــض التحديــات اإلنســان إلــى أهميــة متابعــة ارتفــاع أســعار اإليجارات
التــي تواجــه املواطنــن ،منهــا:
اخلاصــة بســكن العمــال وبشــكل ســنوي ،وأهميــة
انعكاســها علــى احلــد األدنــى للبــدل املقــرر القانــون،
 -اســتمرار إشــكاالت االنتفــاع بالســكن لفئــات
خاصــة وأن مــن املتوقــع بــأن اإليجــارات ستشــهد
األرملــة واملطلقــة وغيــر املتزوجــة واملواطنــة
ارتفاعــا ً مــع منتصــف عــام  2022وذلــك لزيــادة
املتزوجــة مــن زوج غيــر قطــري.
الطلــب املتوقعــة مــع قــرب إقامــة بطولــة كأس العالــم
 -منــح أراض غيــر مجهــزة باملرافــق واخلدمــات لكــرة القــدم .2022
لبعــض املواطنــن ،ممــا يدفعهــم إلــى التأخــر يف
ت .احلق يف الغذاء (األمن الغذائي)
بنــاء املنــازل املقــررة لهــم ،ومــا يترتــب علــى ذلــك
مــن وقــوع التزامــات ماليــة علــى كاهــل املواطــن لــكل فــرد احلــق يف الغــذاء إذ ُيعــد احلــق يف الغــذاء
مــن دفــع قيمــة إيجــار منــزل مؤقــت حلــن االنتهــاء عامــاً جوهريــا ً يف احليــاة الكرميــة ومرتبطــا ً
مــن املرافــق واخلدمــات لــأرض املمنوحــة لــه .باحلقــوق األخــرى مثــل احلــق يف الصحــة واحلــق يف
احليــاة ،لــذا فــإن الــدول ُمل َزمــة مبجهودهــا الفــردي
 -تضــرر بعــض املواطنــن مــن بُــطء اإلجــراءات
أو عــن طريــق التعــاون الدولــي ،بوضــع مجموعــة مــن
املتعلقــة بتخصيــص وتســليم األراضــي ووجــود
التدابيــر املتعلقــة بإنتــاج املــواد الغذائيــة وحفظهــا
العديــد مــن احلــاالت بقوائــم االنتظــار رغــم توافــر
وتوزيعهــا للتأكــد مــن ســهولة حصــول كل فــرد علــى
الشــروط املقــررة بحقهــم.
غــذاء كاف يحــرره مــن اجلــوع وســوء التغذيــة.

ب .أوضاع سكن العمالة الوافدة:

والحظــت اللجنــة أن دولــة قطــر تســعى لتحقيق األمن
علــى الرغــم مــن اســتمرار جائحــة كورونــا إال أن الغذائــي الشــامل مــن خــال تنفيــذ االســتراتيجية
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الوطنيــة لألمــن الغذائــي  2023-2019والتــي تعــد
إحــدى األدوات النوعيــة يف حتقيــق االســتخدام
األمثــل للمــوارد الطبيعيــة واملائيــة للدولــة .وتثنــي
اللجنــة علــى إجنــازات الدولــة يف مجــال األمــن
الغذائــي واالكتفــاء الذاتــي نتيجــة تنفيــذ العديــد مــن
 .5احلقوق الثقافية
املشــروعات االســتراتيجية الوطنيــة ،التــي متثلــت
يف زيــادة كبيــرة يف اإلنتــاج الزراعــي ،ممــا أســهم
يحــق لــكل فــرد التمتــع باحلقــوق الثقافيــة ،وتُعــد
بــدوره يف رفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي يف عــدد مــن
هــذه احلقــوق جــزءاً مهم ـا ً مــن التناغــم االجتماعــي
الســلع املختلفــة .والحظــت اللجنــة أن االســتراتيجية
وترتبــط ارتباطــا ً وثيقــا ً باحلــق يف التعليــم واحلــق
الوطنيــة لألمــن الغذائــي  ،2023-2019أوصــت
يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن ،وينبغــي علــى
بضــرورة العمــل علــى تكويــن مخــزون اســتراتيجي
جميــع الــدول إيــاء اهتمــام خــاص للحقــوق الثقافيــة
مــن املــواد الرئيســية مثــل القمــح والســكر والدواجــن
للمواطنــن واملقيمــن فيهــا.
املجمــدة ،وذلــك للمحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة
للدولــة (.)50
وقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
إحصائيــات قدمهــا جهــاز التخطيــط واإلحصــاء
ويف ذات الســياق فــإن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
أظهــرت وبوضــوح أن دولــة قطــر تُعتبــر مــن الــدول
اإلنســان توصــي بضــرورة متابعــة مراقبــة ارتفــاع
متعــددة الثقافــات علــى مســتوى التركيــب الســكاني،
األســعار وخاصــة أســعار املــواد األساســية ،كمــا
ويف هــذا اجلــدول بيــان لذلــك:
توصــي بأهميــة تشــجيع املنتــج الوطنــي ودعمــه لكــن
مــع األخــذ بعــن االعتبــار منــع أي احتــكار يف إنتــاج
الســلع أو احتــكار بيعهــا.

جدول رقم ( 15التركيبة السكانية يف دولة قطر)
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عدد السكان

اجمالي النسبة املئوية

700,000

%21.8

400,000

%12.5

400,000

%12.5

333,000

%9.35

300.000

%9.35

236,000

%7.35

150,000

%4.7

140,000

%4.35

60,000

%1.9

54,000

%1.7

51,000

%1.6

41,000

%1.25

30,000

%1

25,000

%0.8

11,000

%0.35
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شكل رقم 1
التركيبة السكانية لقطر
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اإلحصائيــة أعــاه والرســم البيانــي يظهــران بوضــوح أ .املكتبات العامة يف دولة قطر:

مــدى التنــوع الثقــايف يف دولــة قطــر والــذي يحتــم
االهتمــام باحلقــوق الثقافيــة وتنوعهــا .هــذا وتقــوم
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مبتابعــة مــا
أشــارت إليــه جلنــة األمم املتحــدة املعنيــة باحلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن إرشــادات
مفصلــة للــدول بشــأن التزاماتهــا باحتــرام احلــق يف
ّ
املشــاركة يف احليــاة الثقافيــة وحمايتــه والوفــاء بــه.
ويف هــذا اجلانــب تتابــع اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان مــدى توافــر اخلدمــات الثقافيــة يف قطــر،
ومــدى إمكانيــة الوصــول اليهــا ليتمتــع بهــا ويســتفيد
منهــا كل فــرد دون متييــز مثــل :املكتبــات واملتاحــف
واملســارح ودور الســينما واملالعــب الرياضيــة،
واألماكــن املفتوحــة املشــتركة وغيرهــا .وفيمــا يلــي
بعــض مــا رصدتــه اللجنــة يف هــذا اإلطــار:

هنالــك العديــد مــن املكتبــات العامــة يف دولــة قطــر،
مــن أبرزهــا:
 .1دار الكتــب القطريــة التــي أنشــئت عــام
وتعــد مــن أقــدم املكتبــات يف قطــر والــدول
اخلليجيــة والعربيــة ،وحتتضــن مئــات اآلالف
مــن الكتــب واملخطوطــات والدوريــات والصحــف
واملجــات ،وغيرهــا مــن املصــادر واملراجــع
الق ّيمــة.

1962

 .2مكتبــة جامعــة قطــر التــي أنشــئت عــام
والتــي تقــدم خدمــات معلوماتيــة عاليــة اجلــودة
ملنتســبي جامعــة قطــر وشــركائها املحليــن
والدوليــن وللمجتمــع القطــري بشــكل عــام.
وتضــم املكتبــة مجموعــات شــاملة مــن الكتــب
ُ
املطبوعــة واإللكترونيــة.

1973

53

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم (٢٠٢١

 .3مكتبــة اخلــور العامــة التــي تقــع يف مدينــة اخلــور املركــز اإلعالمــي للشــباب ،واملركــز القطــري الثقــايف
وأنشئت ســنة .1977
االجتماعــي للصــم ،وامللتقــى القطــري للمؤلفــن
ومركــز اخلــور الثقــايف ،ومركــز الفنــون البصريــة،
 .4مكتبــة الشــمال العامــة التــي تقــع يف مدينــة
ومركــز الوجــدان احلضــاري ،ومركــز شــؤون املســرح،
الشــمال ،وأنشــئت عــام .1979
ومركــز شــؤون املوســيقى ،ونــادي اجلســرة الثقــايف
 .5مكتبــة اخلنســاء العامــة( :للســيدات واألطفــال) االجتماعــي ،وغيرهــا.
التــي تقــع مبنطقــة الهــال القــدمي علــى الطريــق
ت .املتاحف يف دولة قطر:
الدائــري الرابــع ،وهــي أول مكتبــة نســائية يف
قطــر ،وأنشــئت عــام .1981
 .6مكتبــة الريــان العامــة التــي تقــع يف منطقــة
الريــان وقــد أنشــئت عــام  ،1982إلــى جانــب
مكتبــة الوكــرة العامــة التــي تقــع يف مدينــة الوكرة
جنــوب العاصمــة ،وقــد أنشــئت عــام .1985
 .7مكتبــة قطــر الوطنيــة التــي تقــع يف املدينــة
التعليميــة ،وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة حتــت
مظلــة مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة
املجتمــع ،ومت البــدء يف تأسيســها عــام ،2012
وهــي منشــأة حديثــة الطــراز توفــر أكثــر مــن
مليــون كتــاب ألفــراد املجتمــع القطــري .وإلــى
جانــب دورهــا كمكتبــة بحثيــة تضــم بــن رفوفهــا
مجموعــة قيمــة مــن كتــب التــراث والكتــب
الثقافيــة مــن مختلــف دول العالــم.
وجميــع هــذه املكتبــات تســتقبل جميــع املواطنــن
واملقيمــن علــى أرض قطــر دون متييــز كمــا تراعــي
اإلجــراءات االحترازيــة اخلاصــة بوبــاء كورونــا.

ب .املراكز الثقافية يف دولة قطر:
تتنــوع املراكــز الثقافيــة يف دولــة قطــر مــن حيــث
اختصاصاتهــا لكنهــا تصــب جميعهــا يف هــدف
تعزيــز الوعــي الثقــايف ،وهنالــك العديــد منهــا مثــل
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تولــي قطــر اهتمام ـا ً يف إقامــة العديــد مــن املتاحــف
وهــي مفتوحــة للعامــة دون أي متييــز ،ومــن أبــرز
هــذه املتاحــف :متحــف قطــر الوطنــي ،ومتحــف الفــن
اإلســامي ،ومتحــف مشــيرب ،ومعــرض متاحــف
قطــر ،ومتحــف بــن الرضوانــي ،ومتحــف طوابــع
البريــد العربــي ،ومتحــف اخلــور ومتحــف الغمــوض،
وغيرهــا الكثيــر .هــذا باإلضافــة إلــى احلــي الثقــايف
كتــارا حيــث يعــد مــن أكبــر املشــاريع يف قطــر ذات
األبعــاد الثقافيــة املتعــددة ،إذ يــزوره اجلمهــور مــن
مختلــف اجلنســيات للتعــ ّرف علــى ثقافــات العالــم
وذلــك عبــر مســارحه وقاعات االحتفاالت املوســيقية،
وقاعــات العــرض ومرافــق أخــرى متطــ ّورة ،وهــو
مفتــوح للعامــة وباملجــان.
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واتفاقيــة رومــا اخلاصــة بحمايــة فنانــي األداء
ث .املالعب يف دولة قطر:
ومنتجــي التســجيالت الصوتيــة وهيئــات اإلذاعــة،
ال تــكاد تخلــو مدينــة يف دولــة قطــر إال وفيهــا عــدد
علمــا ً بــأن قطــر تبــوأت يف مجــال حمايــة حقــوق
مــن املالعــب الرياضيــة حيــث باتــت تعــد مــن أبــرز
امللكيــة الفكريــة املركــز األول عربيـا ً لســنوات متتاليــة،
دول العالــم يف اســتضافة البطــوالت الدوليــة مبختلف
كمــا كانــت وال تــزال ضمــن املراكــز املتقدمــة عاملي ـاً.
أشــكالها وأنواعهــا ،ومعظــم هــذه املالعــب مفتوحــة
للجماهيــر ،كمــا حتتــوي بعــض احلدائــق العامــة علــى إضافــة إلــى مــا ســبق قامــت وزارة التجــارة والصناعــة
مالعــب مفتوحــة ملــن يرغــب مبمارســة الرياضــة التــي بإنشــاء إدارة تعنــى بحمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة،
ومــن أهــم واجباتهــا (:)52
تناســبه.
ج .احلــق يف حمايــة املصالــح املعنويــة واملاديــة  .1تســوية املنازعــات التــي تنشــأ بــن املؤلفــن أو
فنانــي األداء ومنتجــي التســجيالت الســمعية
للمؤ لفــن :
وأصحــاب احلقــوق ،وتصاميــم الدوائــر املتكاملــة
قامــت دولــة قطــر باتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات
وحقــوق بــراءات االختــراع والغيــر ،وفقــا ألحــكام
القانونيــة والتدابيــر يف ســبيل حمايــة هــذا احلــق،
القانــون ،متــى اتفــق األطــراف علــى ذلــك.
حيــث انضمــت إلــى االتفاقيــة العربيــة حلمايــة حقــوق
املؤلــف مبوجــب مرســوم رقــم ( )50لســنة  ،1986كما  .2دراســة ومتابعــة مــا يثــار مــن قضايــا تتعلــق بحــق
املؤلــف واحلقــوق املجــاورة علــى املســتوى املحلــي
أصــدرت قانــون رقــم ( )7لســنة  2002بشــأن حمايــة
والدولــي ،وتقــدمي االقتراحــات أو التوصيــات يف
حــق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة ،وقانــون رقــم ()17
هــذا الشــأن.
لســنة  2011بشــأن التدابيــر احلدوديــة حلمايــة
حقــوق امللكيــة الفكريــة ،ومرســوم بقانــون رقــم ()30
 .3دراســة طلبــات إيــداع املصنفــات والتســجيالت
لســنة  2006بإصــدار قانــون بــراءات االختــراع،
الســمعية وأداءات فنانــي األداء والبرامــج
وقانــون رقــم ( )5لســنة  2005بشــأن حمايــة
اإلذاعيــة ،والبــت فيهــا.
األســرار التجاريــة ،وقانــون رقــم ( )6لســنة 2005
بشــأن حمايــة تصاميــم الدوائــر املتكاملــة ،باإلضافــة  .4مكافحــة كل أنــواع التعــدي علــى حــق املؤلــف
واحلقــوق املجــاورة واألســرار التجاريــة.
إلــى انضمامهــا إلــى عــدة اتفاقيــات دوليــة مــن بينهــا
اتفاقيــة بــرن ( )BERNحلمايــة املصنفــات الفنيــة
 .5تنفيــذ أحــكام القوانــن واللوائــح املنظمــة
واألدبيــة وهــي أول االتفاقيــات الدوليــة حلمايــة
للعالمــات والبيانــات واألســماء التجاريــة،
حقــوق املؤلــف وفنانــي األداء ومنتجــي التســجيالت
والرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،واملؤشــرات
الصوتيــة علــى مصنفاتهــم ،ومعاهــدة )ويبــو( حلــق
ا جلغر ا فيــة .
املؤلــف ( ،)WCTومعاهــدة )ويبــو ()WPPT
بشــأن حمايــة حقــوق األداء والتســجيل الصوتــي ،ويف هــذا اإلطــار تؤكــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
 .52وزارة التجارة والصناعة ،إدارة حقوق امللكية الفكرية./https://www.moci.gov.qa ،
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اإلنســان علــى دعمهــا ملوقــف حكومة قطــر يف ضرورة
تطويــر قوانــن احلمايــة الدوليــة وخاصــة تلــك التــي
تهــدف لتطويــر قوانــن احلمايــة العامليــة حلــق املؤلــف
واحلقــوق املجــاورة ،وبخاصــة احلقــوق ذات الطبيعــة
املختلطــة "املزدوجــة" والتــي تتمثــل بحقــوق امللكيــة
الفكريــة.

 .9وضــع تشــريع أو نظــام شــامل للحمايــة مــن
العنــف األســري.
 .10التدريــب اإللزامــي للقضــاة ،واملدعــن ،ورجــال
الشــرطة علــى الطبيعيــة اإلجراميــة للعنــف ضــد
املــرأة.

 .11ضمــان حصــول ضحايــا العنف على التعويضات
●توصيــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
القانونية.
لتطويــر احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
 .12االســتمرار بتطبيــق اإلصالحــات القانونيــة
والثقافيــة:
املتعلقــة بالعمــل ،كنظــام حمايــة األجــور ،وتطبيق
 .1دراســة املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية
التشــريعات اخلاصــة بتغييــر العمــل واحلــد
جميع العمال املهاجرين وأفراد أســرهم.
األدنــى لألجــور وحريــة االنتقــال وغيرهــا.
 .2راســة االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري
 .13تطويــر آليــات لتطبيــق قانــون املســتخدمني يف
امللحــق بالعهــد اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة
املنــازل.
واالجتماعيــة والثقافيــة.
 .14حصــر أعــداد فئــة العمالــة الســائبة ،ودراســة
 .3دراســة املصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري
أوضاعهــم االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة
للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة.
وتســوية أوضاعهــم القانونيــة.
 .4دراســة املصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري
التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 .5إصــدار قانــون بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
 .6إصــدار قانــون بشــأن حقــوق الطفــل ،وتعديــل
كافــة التشــريعات املدنيــة واجلنائيــة مبــا يتفــق
وأحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
 .7إصدار قانون بشأن حقوق كبار السن.
 .8النظــر مبالحظــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان بشــأن قانــون الصحــة النفســية.
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القسم الثالث:
حقوق الفئات األَولى بالرعاية
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حققــت دولــة قطــر إجنــازات متراكمــة خــال
الســنوات املاضيــة يف مجــال حمايــة حقــوق الفئــات
األولــى بالرعايــة ،ولكــن املالحــظ أن هنــاك جملــة
مــن التحديــات التــي ال تــزال تعتــرض أعمــال بعــض
احلقــوق ،وقــد ذكرتهــا التقاريــر الســنوية الســابقة،
وقدمــت بخصوصهــا توصيــات مــن شــأنها جتاوزهــا

متــى مت تنفيذهــا مــن اجلهــات الرســمية املختلفــة.
وهــو مــا ســيتم عرضــه مــع اإلشــارة إلــى أهــم
التحديــات اجلديــدة التــي كشــفت عنهــا جائحــة
كورونــا ونتجــت عــن التدابيــر التــي اتخــذت ملواجهتها.

أوال :املرأة

تغ ّيــب منظمــات املجتمــع املدنــي املعنيــة بقضايــا املرأة
وتعزيــز حقوقهــا ،وال تــزال التحفظــات التــي أبدتهــا
الدولــة علــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تشــكل حتديــا ً لتنفيــذ
مبــدأ املســاواة بــن املــرأة والرجــل بشــكل فعلــي،
وبخاصــة املادتــان  2و  16مــن االتفاقيــة.
وعلــى الرغــم مــن اجلهــود املبذولــة يف مجــال توعيــة
املجتمــع القطــري بحقــوق املــرأة إال أنهــا ال تــزال غيــر
كافيــة ،وبشــكل خــاص مفهــوم املســاواة الفعليــة بــن
املــرأة والرجــل ،ومعرفــة ســبل االنتصــاف املتاحــة
للمــرأة للتظلــم مــن انتهــاك تلــك احلقــوق ،وكذلــك
اجلهــود التــي تبذلهــا الدولــة يف مجــال مناهضــة
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العنــف ضــد املــرأة ،وبخاصــة دور إدارة الشــرطة
املجتمعيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة يف تخصيــص
خــط ســاخن لإلبــاغ عــن حــاالت العنــف األســري،
ومســاعدة ضحايــا العنــف ،والتدخــل املبكــر ملنــع
وقــوع حــاالت عنــف ،عــاوة علــى دور مركــز احلمايــة
والتأهيــل االجتماعــي (أمــان) ،الــذي يقــدم املســاعدة
لضحايــا العنــف األســري .غيــر أنــه يالحــظ عــدم
إحــراز تقــدم يف كفالــة جتــرمي العنــف األســري
جترميــا ً صريحــا ً يف التشــريعات الوطنيــة ،وضعــف
مســتوى اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف األســري
واجلنســي بســبب الوصمــة الثقافيــة واالجتماعيــة،
فض ـاً عــن افتقــار الضحايــا إلــى الوعــي بحقوقهــن
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وســبل االنتصــاف املتاحــة للضحايــا.
الضمــان االجتماعــي مينــع صــرف معــاش للمــرأة
القطريــة املتزوجــة مــن غيــر قطــري غيــر القــادرة
وعلــى الرغــم مــن صــدور القانــون رقــم ( )10لســنة
علــى العمــل إذا كانــت ضمــن حــاالت االســتحقاق إال
 2018الــذي يتيــح ألطفــال النســاء القطريــات
أن الواقــع العملــي يشــير الــى رفــض اإلدارة املختصــة
املتزوجــات مــن غيــر القطريــن احلصــول علــى إقامــة
بحــث حالتهــا مبجــرد تقــدمي مــا يفيــد زواجهــا مــن
دائمــة يف الدولــة الطــرف ،ممــا ميكّنهــم مــن احلصول
غيــر قطــري.
علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة واملمتلــكات ،اال أن
قانــون اجلنســية رقــم ( )38لســنة  2005ال ميكّــن وال تــزال اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تكــرر
النســاء القطريــات مــن منــح جنســيتهن ألطفالهــن توصياتهــا التــي ســبق أن أوصــت بهــا يف هــذا الشــأن،
وأزواجهــن مــن غيــر القطريــن علــى قــدم املســاواة وهي على النحو اآلتي:
مــع الرجــال القطريــن.
 .1إعــادة النظــر يف التحفظــات علــى االتفاقيــة
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
رغــم اجلهــود التــي بذلتهــا الدولــة يف مجــال القضــاء
ضــد املــرأة وبخاصــة املــادة التاســعة املتعلقــة
علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املســاواة بــن
مبنــح املــرأة حقــا مســاويا للرجــل يف منــح
اجلنســن ،وبخاصة زيادة عدد النســاء املشــاركات يف
اجلنســية ألطفالهــا ملــا لهــذا األمــر مــن أهميــة
احليــاة السياســية والعامــة وتولــي املناصــب العامــة،
متصلــة بحــق املــرأة والطفــل معــا ،إضافــة الــى
اال أنــه لوحــظ عــدم متثيــل املــرأة متثيــاً كافيــا ً يف
عــدم مخالفتهــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية
مجلــس الشــورى ،واملجالــس البلديــة ،رغــم تواجدهــا
وحتقيقــا ملــا نــص عليــه الدســتور مــن أن
يف املناصــب الوزاريــة ،والســلك الدبلوماســي،
املواطنــن متســاوون يف احلقــوق والواجبــات.
والســلطة القضائيــة ،وذلــك بســبب التقاليــد الثقافيــة
الراســخة التــي ال تــزال تشــكل عائق ـا ً أمــام مشــاركة
 .2االضطــاع بعمليــة منهجيــة ومنتظمــة لتوعيــة
املــرأة.
املجتمــع القطــري بحقــوق املــرأة ومفهــوم
املســاواة الفعليــة.
أمــا مــا يتعلــق مبنــح األراضــي وقــروض اإلســكان
فــإن عــدم املســاواة بــن الرجــل واملــرأة القطريــن
 .3مواءمة التشريعات الوطنية مع احكام االتفاقيـة
ال يــزال عائق ـا ً أمــام املــرأة القطريــة بســبب شــروط
الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة وبشـكل
االســتحقاق الــذي يفرضــه قانــون اإلســكان رقــم ()2
خــاص إلــغــاء جمـيـع األحـكـام الـقــانونيـة الـتي
لســنة ،والــذي يقضــي بــأن تكــون املــرأة عزبــاء ويزيــد
متيـز ضـد املرأة ،وال سيمـا يف مجـاالت الـزواج
ســنها عــن  35عامــا ،أو أن تكــون مطلقــة أو أرملــة
واجلنسية.
ملــدة خمــس ســنوات علــى األقــل.
 .4إنشــاء منظمــات مجتمــع مدنــي معنيــة بتعزيــز
كذلــك مــا يخــص الضمــان االجتماعــي؛ فرغــم عــدم
حقــوق املــرأة فضـاً عن وســائل اإلعــام ،بهدف
وجــود نــص يف القانــون رقــم  38لســنة  1995بشــأن
القضــاء علــى القوالــب النمطيــة التمييزيــة.
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 .5اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة تشــمل معاملــة
تفضيليــة ،مــن أجــل حتقيــق املســاواة الفعليــة
بــن املــرأة والرجــل يف املجــاالت التــي ال ُت َّثــل
فيهــا املــرأة متثيــاً كافيــا ً أو ُتــرم فيهــا مــن
التمثيــل.
 .6اعتمــاد تشــريع يجــرم جميــع أشــكال العنــف
األســري ضــد املــرأة ويوفــر الرعايــة للضحايــا
وإعــادة تأهيلهــم .واعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة
ملكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة،
وتشــجيع اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف ضــد
املــرأة مــن خــال مكافحــة الوصمــة الثقافيــة
واالجتماعيــة املرتبطــة باإلبــاغ عــن حــاالت
العنــف ،وكفالــة توافــر ســبل االنتصــاف الفعــال

جلميــع الضحايــا وســهولة وصولهــن إليهــا.
 .7مراجعــة قانــون اإلســكان رقــم ( )2لســنة
لضمــان متتــع جميــع األرامــل واملطلقــات بفــرص
متســاوية يف احلصــول علــى منــح األراضــي
وقــروض اإلســكان لضمــان امتالكهــن لألراضــي
والســكن علــى قــدم املســاواة مــع ســائر النســاء
والرجــال ومتكينهــن مــن حقهــن يف التمتــع
بالســكن والعيــش الكــرمي.
2007

 .8تفعيــل تطبيــق أحــكام االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
علــى اشــكال التمييــز مــن قبــل القضــاء ،مبــا
يتطلبــه ذلــك مــن نشــر الوعــي بــن القضــاة
واملحامــن بأحكامهــا وقابليتهــا للتطبيق املباشــر
ضمــن اإلطــار القانونــي الوطنــي.

ثاني ًا :الطفل

لــم يطــرأ جديــد علــى املســتويني التشــريعي
واملؤسســاتي فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق الطفــل،
وبالرغــم مــن التدابيــر التــي اتخذتهــا دولــة قطــر
خــال الســنوات املاضيــة يف حمايــة حقــوق الطفــل
إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي ال تــزال
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تعتــرض وحتــد مــن تلــك احلمايــة ،وقــد أشــارت إليهــا
التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن اللجنــة والتــي تأمــل
أن تنفــذ توصياتهــا يف هــذا املجــال ،وأهمهــا:
 .1اســتمرار حتفــظ الدولــة علــى عــدد مــن أحــكام
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االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة الطفــل.
 .2لــم يتــم إصــدار قانــون خــاص بحمايــة الطفــل
رغــم وجــود مشــروع قانــون يف هــذا الشــأن منــذ
فتــرة طويلــة.
 .3غيــاب مؤسســات املجتمــع املدنــي املعنيــة بحمايــة
حقــوق األطفــال والتوعيــة بها.

يتعلــق برفــع احلــد األدنــى لســن الطفــل إلــى 18

عامــا ،واإلســراع يف إقــرار التشــريع اخلــاص
بحمايــة حقــوق الطفــل مبــا يتــواءم مــع االتفاقيــة
الدوليــة حلقــوق الطفــل والبرتوكــوالت امللحقــة
بهــا ســيما وأن الدولــة صادقــت عليهــا.

 .2تعزيــز الوعــي املجتمعــي بحقوق الطفل وإشــراك
املــدارس واملســاجد ووســائل اإلعــام يف عمليــة
التوعيــة لترســيخ حقــوق الطفــل.

 .4ال يــزال احلــد األدنــى لســن الــزواج هــو  18ســنة
للفتيــان و 16ســنة للفتيــات ،وهــو مــا يقتضــي
 .3مراجعــة قانــون اجلنســية بحيــث ميكــن نقــل
فيــه رفــع احلــد األدنــى للــزواج إلــى  18ســنة
اجلنســية إلــى األطفــال ِمــن طريــق األم واألب
للفتيــات.
دون متييــز.
 .5ال يــزال قانــون اجلنســية القطــري ال مينــح
 .4جتــرمي العنــف ضــد األطفــال وحظــر العقوبــة
اجلنســية ألطفــال القطريــات مــن آبــاء مــن غيــر
البدنيــة يف املنــازل واملــدراس ،وتشــجيع أشــكال
القطريــن.
التربيــة والتأديــب اإليجابيــة وغيــر العنيفــة،
وتنظيــم برامــج توعيــة وتثقيــف بأهميتهــا.
 .6بالرغــم مــن اجلهــود املبذولــة يف إعمــال قانــون
الصحــة النفســية إال أنــه لوحــظ ضعــف خدمات
 .5تطويــر خدمــات الصحــة النفســية املقدمــة
الرعايــة الصحيــة النفســية املقدمــة لألطفــال يف
لألطفــال يف املــدارس ومراكــز الرعايــة.
البيــوت واملــدارس ومراكــز الرعايــة.
 .6تعزيــز جهــود مكافحــة ســمنة األطفــال من خالل
 .7تزايــد عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن الســمنة
ضبــط تســويق األغذيــة غيــر الصحيــة ،خاصــة
بالرغــم مــن اجلهــود املبذولــة يف مجــال مكافحــة
يف احلــاالت التــي يركــز فيهــا هــذا التســويق
الســمنة وخاصــة يف ظــل جائحــة كورونــا.
علــى األطفــال ،وضبــط إتاحــة هــذه األغذيــة يف
 .8ال يــزال ســن املســؤولية اجلنائيــة محــددا يف
املــدارس وغيرهــا مــن األماكــن العامــة.
ســبع ســنوات مبوجــب قانــون األحــداث لســنة
 .7رفــع احلــد األدنــى لســن املســؤولية اجلنائيــة
 ،1994وهــو منخفــض للغايــة وفقــا للمعاييــر
وفقــا ً للمعاييــر املقبولــة دوليــا ،وإلغــاء جميــع
الدوليــة ذات الصلــة.
األحــكام القانونيــة التــي تنــص علــى الســجن
توصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بـ:
املؤبــد واألشــغال الشــاقة واجللــد علــى اجلرائــم
التــي يرتكبهــا أشــخاص دون  18ســنة مــن
 .1مواءمــة التشــريعات املنظمــة حلقــوق الطفــل مــع
العمــر ،وضمــان تقــدمي املســاعدة القانونيــة
االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل وخاصــة فيمــا
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لألطفــال اجلانحــن يف مرحلــة مبكــرة مــن
اإلجــراءات القانونيــة.
 .8تشــجيع التدابيــر غيــر القضائيــة يف حالــة
األطفــال املتهمــن بارتــكاب جرائــم ،واألخــذ
بالتدابيــر البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة

عنــد إصــدار األحــكام بحيــث ال ُيلجــأ إلــى
االحتجــاز إال عنــد الضــرورة القصــوى وألقصــر
مــدة ممكنــة.
 .9تشجيع تأسيس مؤسسات املجتمع املدني

ثال ًثا :األشخاص ذوي
اإلعاقة

تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان العمــل الــذي
تقــوم بــه كل مــن اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث
ومجموعــات العمــل التــي تشــكلت مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وبعــض اجلهــات املختصــة يف دولــة
قطــر لضمــان انســيابية ومتكــن فئــات ذوي اإلعاقــة
للوصــول ملرافــق البنيــة التحتيــة وللعديــد مــن
األنشــطة الترفيهيــة خــال إقامــة فعاليــات كأس
العالــم  ،2022غيــر أن هنــاك جملــة مــن التحديــات
التــي ال تــزال حتــد مــن متتــع هــذه الفئــة بحقوقهــا
وحرياتهــا املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة الدوليــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وأهمهــا:
ِ
املنظمة حلقوق ذوي اإلعاقة
 .1مواءمة التشريعات
مع االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي
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اإلعاقة ،واإلسراع يف إقرار مشروع التشريع
اخلاص بحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مبا يوائم االتفاقية الدولية والبرتوكوالت
امللحقة بها سيما وأن الدولة صادقت عليها.
 .2محدوديــة عــدد مؤسســات املجتمــع املدنــي
املعنيــة بحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
والتوعيــة بهــا.
 .3تواجــه معظــم املؤسســات العاملــة يف مجــال
حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة حتديات
تتمثــل يف مــدى خبــرة بعــض القائمــن عليهــا يف
ميــدان اإلعاقــة ،وعــدم االلتــزام بنشــر تقاريــر
دوريــة أو بيانــات حــول أعمالهــا وأنشــطتها،
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وخلــو مواقعهــا اإللكترونيــة مــن املعلومــات.
توصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بـ:
 .1مواءمــة التشــريعات املنظمــة حلقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــع أحــكام االتفاقيــة الدوليــة
حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واإلســراع يف
إقــرار مشــروع التشــريع اخلــاص بحمايــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبــا يوائــم االتفاقيــة
الدوليــة واملعاييــر الدوليــة ذات الصلــة.
 .2تشــجيع تأســيس مؤسســات املجتمــع املدنــي
املعنيــة بحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
والتوعيــة بهــا.
 .3كفالــة إحلــاق كافــة األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة
باملــدارس وإنشــاء مراكــز حكوميــة لألطفــال مــن
ذوي اإلعاقــة غيــر القابلــن للدمــج يف املــدارس
يف بيئــة أقــل تقييــداً.

 .5جتــرمي جميــع أشــكال العنــف ضــد األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وبخاصــة النســاء منهــم ،وتوفيــر
الرعايــة للضحايــا وإعــادة تأهيلهــم ،فضــا عــن
كفالــة توافــر ســبل االنتصــاف الفعــال جلميــع
الضحايــا وســهولة وصولهــن إليهــا.
 .6إلزام املؤسسات العاملة يف مجال حماية حقـوق
األشخـاص ذوي اإلعاقـة بنشر تقـارير دورية أو
بيانات حول أعمالها وأنشطتها.
 .7تعزيــز الوعــي املجتمعــي بحقوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــن خــال نشــر حقوقهــم علــى أوســع
نطــاق ممكــن ،وإشــراك املــدارس واملســاجد
ووســائل اإلعــام يف عمليــة التوعيــة وترســيخ
حقــوق األشــخاص املعاقــن ،عــاوة علــى تعميــم
مراعــاة حقوقهــم ،وبالــذات النســاء والفتيــات
ذوات اإلعاقــة ،يف اخلطــط والبرامــج اإلمنائيــة
الوطنيــة بالتشــاور مــع املنظمــات املمثلــة لهــم.

 .4اتخــاذ التدابيــر التــي مــن شــانها تشــجيع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى االلتحــاق
بالتعليــم االبتدائــي والتعليــم اجلامعــي يف بيئــة
لــم يطــرأ جديــد علــى املســتويني التشــريعي
أقــل تقييــداً.

 .8تفعيــل تطبيــق أحــكام االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل القضــاء.
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رابع ًا :كبار السن

واملؤسســاتي فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق كبــار الســن ،توصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بـ:
بــل ال تــزال جملــة التحديــات حتــد مــن متتــع هــذه
 .1إصــدار تشــريع خــاص بحمايــة حقــوق كبــار
الفئــة بحقوقهــا وحرياتهــا املنصــوص عليهــا يف
الســن.
املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة ،وقــد أشــارت إليهــا
التقاريــر الســنوية الســابقة ،الصــادرة عــن اللجنــة  .2إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون التقاعــد
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان والتــي تأمــل أن تنفــذ
لتمكــن املتقاعديــن مــن احلصــول علــى حقوقهم
توصياتهــا يف هــذا املجــال ،وأهمهــا:
املختلفــة.
 .1عــدم صــدور الالئحــة التنفيذيــة لقانــون التقاعــد
حــال دون تفســير أحــكام القانــون وحصــول
املتقاعديــن علــى حقوقهــم املختلفــة.

 .3وضــع برامــج إلدمــاج املــسنـــني يف املــجـــتـــمـع
وتـوفير األنشطة الـتي تساعدهم عـلى التفـاعل
اإليجابي معه.

 .2ضعــف برامــج إدمــاج املســنني يف املجتمــع مــن
خــال توفيــر األنشــطة التــي متكنهــم مــن
املشــاركة والتفاعــل اإليجابــي.

 .4مراجعــة الرواتــب التقاعديــة واملعاشــات لكبــار
الســن مبــا يتســق مــع ارتفــاع كلفــة املعيشــة
وتوفيــر احلــق يف مســتوى معيشــي الئــق لهــم
وألســرهم.

 .3ال تتســق الرواتــب التقاعديــة واملعاشــات لكبــار
الســن مــع ارتفــاع كلفــة املعيشــة وتوفيــر احلــق
يف مســتوى معيشــي الئــق لهــم وألســرهم.

 .5تعزيــز الوعــي املجتمعــي بحقــوق كبــار الســن مــن
خــال نشــر حقوقهــم علــى أوســع نطــاق ممكــن،
وإشــراك املــدارس واملســاجد ووســائل اإلعــام
 .4ضعــف الوعــي املجتمعــي العــام بحقــوق كبــار
يف عمليــة التوعيــة وترســيخ حقوقهــم ،عــاوة
الســن.
علــى تعميــم مراعــاة حقوقهــم يف خطــط وبرامــج
 .5محدوديــة دور مؤسســات املجتمــع املدنــي املعنيــة
التنميــة املختلفــة.
بالتوعيــة بحقــوق كبــار الســن وحمايتهــا.
 .6زيــادة تأســيس مؤسســات املجتمــع املدنــي املعنية
بالتوعيــة بحقــوق كبــار الســن وحمايتها.
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القسم الرابع:
أنشطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
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أوالً :اإلصدارات:
أصدرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان خالل العام  2021مجموعة من اإلصدار ات ،وهي كالتالي:
جدول رقم 16
إصدارات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان خالل عام 2021
1

مجلة الصحيفة العدد

31

2

مجلة الصحيفة العدد

32

3

منشور تعريفي عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر

4

منشور سؤال وجواب عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

5

كتاب إلغاء نظام الكفالة وحقبة جديدة لتعزيز حماية الوافدين (دراسة)

6

ُكتيب "معا ً من أجل تعزيز وحماية الصحة والسالمة املهنية"

ثاني ًا :األنشطة:
نفــذت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــام  2021وشــاركت يف العديــد مــن الــدورات والنــدوات والبرامــج
واملؤمتــرات التــي مت بعضهــا عــن بُعــد بســبب جائحــة كورونــا (كوفيــد  ،)19 -وهــي كالتالــي:
جدول رقم 17

م

66

اسم الفعالية

نوع
الفعالية

التاريخ

برنامج التدريب حول حقوق اإلنسان للقائمني على
إنفاذ القانون يف دولة قطر بالتعاون مع املعهد
العربي حلقوق اإلنسان بتونس – الدورة األولى

دورة

 28-27يناير

2

دورة املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان يف القانون
لفائدة موظفي اللجنة

دورة

 7فبراير حتى  4مارس

3

دورة عن بعد بعنوان "فهم املؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان ومبادئ باريس" منتدى الـ APF

دورة

 22فبراير حتى  14مارس

4

ندوة حوارية حول تطوير نظم احلماية من العنف
األسري بدولة قطر مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

ندوة

 9مارس

1
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5
6

7

8

9

10

ورقة عمل يف ورشة حول دور اإلعالم يف حماية
حقوق الطفل – دولة الكويت
ندوة عن حقوق اإلنسان لطالب االكادميية العربية
الدولية
برنامج تدريبي حول حقوق اإلنسان للقائمني على
إنفاذ القانون يف دولة قطر بالتعاون مع املعهد
العربي حلقوق اإلنسان بتونس – الدورة الثانية

ندوة بعنوان احلق يف الصحة مبناسبة اليوم
العربي حلقوق اإلنسان بالتعاون مع الشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
املشاركة يف املنتدى العلمي االفتراضي حول "دور
املرأة يف اجلهد الوطني الوقائي من فيروس كورونا
– كوفيد  "19والذي نظمته إدارة حقوق اإلنسان
بوزارة الداخلية يف دولة قطر
برنامج تدريبي حول حقوق اإلنسان للقائمني على
إنفاذ القانون يف دولة قطر بالتعاون مع املعهد
العربي حلقوق اإلنسان بتونس – الدورة الثالثة

املشاركة يف حلقة نقاشية مبناسبة اليوم العاملي
حلرية الصحافة بالتعاون مع مركز اجلزيرة للحريات
وحقوق اإلنسان وقناة اجلزيرة مباشر بعنوان (وسائل
اإلعالم واحلق يف املعرفة :املسؤوليات والواجبات)

ورشة عمل

 9مارس

ندوة

 15مارس حتى  17مارس

دورة

 15مارس حتى  17مارس

ندوة

 17مارس

منتدى

 23مارس

دورة

 29مارس حتى  31مارس

حلقة
نقاشية

 3مايو

حفل
تدشني

 8يونيو

13

املشاركة يف املائدة املستديرة عبر اإلنترنت للتفكير
يف دور املحفوظات خالل يوم إلحياء الذكرى لإلبادة
اجلماعية ضد التوتسي يف رواندا يف عام 1994م

مائدة
مستديرة

 22يونيو

14

دورة تدريبية حول أساسيات البحث العلمي لفائدة
موظفي إدارة البرامج والتثقيف

دورة

 28يونيو

15

تنظيم معرض حقوق اإلنسان يف مطار حمد الدولي

معرض

 1يوليو حتى  31يوليو

11

12

تدشني كتاب "حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة"
لسعادة الدكتور  /محمد بن سيف الكواري – نائب
رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
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68

دورة تدريبية بعنوان "حقوق اإلنسان املرتبطة
بضحايا االجتار بالبشر" بالتعاون مع بعثة األمم
املتحدة للهجرة بدولة قطر.

دورة

 5سبتمبر حتى  7سبتمبر

17

ندوة بعنوان احلق يف الصحة مبناسبة اليوم القطري
حلقوق اإلنسان.

ندوة

 9نوفمبر

18

ورشة تدريبية بعنوان دور اللجنة الوطنية حلقوق
اإلنسان يف حماية حقوق العمال مبناسبة اليوم
القطري حلقوق اإلنسان لفائدة موظفي متاحف
مشيرب

19

ندوة بعنوان "املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان"
(معايير حقوق اإلنسان للمطارات) مبناسبة اليوم
القطري حلقوق اإلنسان لفائدة قيادات مطار حمد
الدولي

20

ندوة بعنوان "املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان"
(معايير حقوق اإلنسان للمطارات) مبناسبة اليوم
القطري حلقوق اإلنسان لفائدة موظفي إدارة
األزمات مبطار حمد الدولي

21

16

ورشة

ندوة

ندوة

 10نوفمبر

 15نوفمبر

 16نوفمبر

ندوة بعنوان احلق يف الصحة مبناسبة اليوم القطري
حلقوق اإلنسان يف مركز الشيحانية الصحي

ندوة

 16نوفمبر

22

حملة توعوية ملدارس اجلاليات يف دولة قطر

23

املشاركة يف املعرض الذي تنظمه إدارة حقوق
اإلنسان بوزارة اخلارجية مبناسبة اليوم العاملي
حلقوق اإلنسان

حملة

 21نوفمبر

معرض

 7ديسمبر
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ثالث ًا :عدد الطلبات (االلتماسات-الشكاوى) الواردة للجنة الوطنية
حلقوق اإلنسان
 .1حسب اجلنس:
يظهــر اجلــدول رقــم  18أدنــاه عــدد
االلتماســات املقدمــة للجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان حســب نــوع اجلنــس للعــام ،2021
املقدمــة مــن الذكــور واإلنــاث ،موضحــة
باجلــدول التالــي:

يظهــر اجلــدول رقــم  19أدنــاه عــدد
االلتماســات املقدمــة للجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان حســب االلتماســات الفرديــة
واجلماعيــة للعــام  ،2021موضحــة باجلــدول
التا لــي:

جدول رقم 18

جدول رقم 19

م

اجلنس

1

أنثى

630

2

ذكر

1,797

اإلجمالي

املجموع

م

االلتماسات

املجموع

1

فردية

2,301

2

جماعية

126

اإلجمالي

2,427

2,427

يوضــح اجلــدول  18أعــاه عــدد طلبــات االلتماســات

يوضــح اجلــدول  19أعــاه عــدد طلبــات االلتماســات

حســب اجلنــس ،حيــث بلــغ عــدد طلبــات اإلنــاث

الفرديــة واجلماعيــة ،حيــث بلــغ عــدد الطلبــات الفرديــة

( ،)630وبلــغ عــدد طلبــات الذكــور ( ،)1,797ليكــون

( ،)2,301وبلــغ عــدد الطلبــات اجلماعيــة (،)126

املجمــوع الكلــي لعــدد الطلبــات (.)2,427

ليكــون املجمــوع الكلــي لعــدد الطلبــات (.)2,427
االلتماسات الفردية واجلماعية

شكاوى حسب اجلنس

جماعية

أنثى

%5

%26

ذكر

فردية

%74

%95

يوضح الرسم البياني  1أعاله النسبة املئوية لعدد طلبات اإلناث
والتي بلغت (،)%26

يوضح الرسم البياني  2أعاله النسبة املئوية لعدد الطلبات الفردية
والتي بلغت (،)%95

والنسبة املئوية لعدد طلبات الذكور والتي بلغت ()%74

والنسبة املئوية لعدد الطلبات اجلماعية والتي بلغت ()%5
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 .2حسب احلقوق:
يوضــح اجلــدول التالــي رقــم  20عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وفقـا ً للحقــوق املدعــى
انتهاكاهــا والتــي بلغــت ( )2,427انتهــاكا ً لعام .2021
جدول رقم 20

م

نوع الطلب

العدد

1

استشارة قانونية

694

2

تقدمي مساعدة مالية

42

3

تقدمي مساعدة قانونية

24

4

حقوق الفئات األولى بالرعاية

433

5

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1,073

6

احلقوق املدنية والسياسية

139

7

طلبات تقدم فيها امللتمس بطلب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 +احلقوق املدنية والسياسية

22

اإلجمالي

2,427

 .3الصلح والتسوية:
يوضــح اجلــدول التالــي رقــم  21عــدد محاضــر الصلــح والتســوية والتنــازل لعــام  2021التــي قامــت بهــا اللجنــة
الوطنيــة حلقوق اإلنســان:
جدول رقم 21

م

عدد املحاضر

العدد

1

عدد محاضر الصلح

33

2

عدد التسويات (الصلح الودي)

95

3

تنازل صاحب الطلب

88

اإلجمالي

216

يوضح اجلدول أعاله عدد محاضر الصلح التي بلغ عددها ( )33محضراً ،وعدد التسويات (الصلح الودي) التي بلغ عددها ( ،)95وعدد طلبات التنازل التي
بلغت ( )88ليكون املجموع الكلي لعدد الطلبات ( )216محضراً
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 .4حسب اجلنسية:
يوضــح اجلــدول رقــم  22أدنــاه عــدد الطلبــات املقدمــة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حســب اجلنســية،
والتــي بلغــت ( )2,427طلب ـا ً لعــام :2021
جدول رقم 22
اجلنسية

العدد

إثيوبيا

4

إيران

إريتريا

5

اليونان

1

اسبانيا

3

ايرالندا

1

أستراليا

5

ايطاليا

3

جورجيا

أفغانستان

1

باكستان

93

جيبوتي

2

األردن

48

بحرين

6

روسيا

4

اجلزائر

19

برازيل

1

رومانيا

2

19

بروندي

1

سريالنكا

75

كاميرون

الصومال

4

بريطانيا

13

السودان

65

كندا

2

املجر

1

بنغالديش

164

سوريا

77

كوريا

1

النمسا

1

بوتان

2

سيراليون

1

الكويت

1

اململكة العربية
السعودية

الواليات
املتحدة

8

األمريكية

اجلنسية العدد

بوركينا
فاسو

اجلنسية

العدد

19

تنزانيا

1

غينيا

1

مغرب

52

توجو

2

فرنسا

3

موزمبيق

1

11

فلبني

253

مكسيك

1

1

فلسطني

23

نيبال

213

قطري

166

نيجيريا

31

قطري

13

هند

398

وثيقة

3

هولندا

2

4

اليمن

18

2

اجلنسية العدد

جنوب
أفريقيا

سلطنة
عمان

3

اجلنسية العدد

سابقا ً
قطرية

كير
غستان

4

اندونيسيا

1

بوسنه

2

صربيا

1

كينيا

140

اوزبكستان

1

تايلند

1

العراق

6

لبنان

34

أوغندا

54

تركيا

14

غامبيا

3

مقدونيا

3

أوكرانيا

9

تونس

77

غانا

20

مصر

203

اإلجمالي

2,427
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القسم اخلامس:
الزيارات والرصد

72
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الزيارات امليدانية:
تقــوم اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بالزيــارات
امليدانيــة ،وفقــا للبنــد ( )6والبنــد ( )10مــن املــادة
( )3مــن املرســوم بقانــون رقــم ( )17لســنة 2010
بتنظيــم اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،وذلــك
بهــدف رصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان يف املؤسســات
العقابيــة واإلصالحيــة وأماكــن االحتجــاز والتجمعــات
العماليــة والــدور الصحيــة والتعليميــة ،أو أي مــكان
عــام آخــر يشــتبه يف أن يكــون موقعــا ً النتهــاك
حقــوق اإلنســان ،مــع تقــدمي التوصيــات واملقترحــات
واملرئيــات التــي تتعلــق بوضــع حــد لهــذه االنتهــاكات،
وتقــدمي التقاريــر املفصلــة للجهــات املعنيــة يف الدولة.

واحلقوقي ،والقيام مبســؤولياتها القانونية ،وممارسة
اختصاصاتهــا وفق ـا ً لقانــون إنشــائها ،وطبقــا ملبــادئ
باريــس ،قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
بتشــكيل فريــق "جلنــة الزيــارات امليدانيــة والرصــد"
للقيــام بالزيــارات امليدانيــة لألماكــن املخصصــة
للحجــر الصحــي وأماكــن االحتجــاز واملؤسســات
العقابيــة واإلصالحيــة ومراكــز الشــرطة ،ومســاكن
العمالــة الوافــدة وبعــض التجمعــات العماليــة  ،كمــا
شــملت الزيــارات تنظيــم لقــاءات مــع بعــض اجلهــات
واألجهــزة املعنيــة يف الدولــة  ،وذلــك للوقــوف علــى
األوضــاع اإلنســانية يف ظــل الظــروف الراهنــة.

ويف هــذا العــام ويف ظــل انتشــار وبــاء كورونــا كوفيــد
 ،19ومــن منطلــق االضطــاع بواجبهــا اإلنســاني
ويف ذات اإلطار قامت اللجنة بعدد ( )58زيارة ميدانية يف العام  2021شملت اآلتي:
جدول رقم 23

م

اجلهة

عدد الزيارات

1

املؤسسات العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز

50

2

الدور الصحية
ُ

3

3

جهات أخرى

إجمالي عدد الزيارات امليدانية

5
58

وللدور الصحية التي
يوضح اجلدول أعاله عدد الزيارات خالل العام  2021للمؤسسات العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز ،والبالغ عددها ( )50زيارةُ ،
بلغت ( )3زيارات ،وجلهات أخرى بلغت ( )5زيارات ،ليكون إجمالي الزيارات ( )58زيارة
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