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املقدمة
أ .نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بدولــة قطــر هــي جــزء
ممــا يعــرف باملؤسســات الوطنيــة حلقوق اإلنســان ،التي
نشــأت وفــق مبــادئ باريــس التــي اعتمدتهــا اجلمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة يف  20ديســمبر  ،1993وحتصــل
هــذه املؤسســات علــى العضويــة يف التحالــف العاملــي
للمؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان GANHRI
بعــد خضوعهــا لعمليــة اعتمــاد مــن اللجنــة الفرعيــة
لالعتمــاد  SCAالتابعــة للتحالــف ،GANHRI
وبإشــراف قســم املؤسســات الوطنية واآلليات اإلقليمية
واملجتمــع املدنــي  NRCSالتابــع للمفوضيــة الســامية
حلقــوق اإلنســان .OHCHR
وأنشــئت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف عــام  2002باختصاصاتهــا وواليتهــا حلمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان كمــا حددتهــا مبــادئ باريــس وحصلــت علــى تصنيــف  Aيف عــام  2010ملــدة  5ســنوات ،ومت إعــادة
تصنيفهــا ب  Aمــرة أخــرى يف عــام  2015ملــدة  5ســنوات ،وهــو أعلــى تصنيــف ُيعطــى ملؤسســة وطنيــة اللتزامها
باملصداقيــة واالســتقالل واالمتثــال التــام ملبــادئ باريس.
وتعمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف أجــواء إيجابيــة ومواتية لتحقيق املزيد من التقــدم يف تعزيز وحماية
حقــوق اإلنســان واحترامهــا يف دولــة قطــر ،وتتمتــع باحلرية الكاملة يف ممارســة أنشــطتها وإبــداء آرائها يف مناخ
حقوقــي منفتــح ،وهــذا مــا أكــد عليــه حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطر يف
خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الدورة  72لشــهر ســبتمبر  2017م باهتمام الدولة بتعزيز حالة
حقوق اإلنســان وحمايتها باعتبارها خياراً اســتراتيجيا ميثل الركيزة األساســية للتنمية 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
فإنها تسعى إلى نشر الوعي والتثقيف ،وتوفير احلماية واملساندة الالزمة لألفراد ،إضافة إلى اهتمامها ببناء
القــدرات الوطنيــة يف ميــدان حقــوق اإلنســان.
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ولها يف سبيل ذلك ممارسة االختصاصات واملهام التالية:
 .1اقتــراح الســبل الالزمــة لتعزيــز ومتابعــة حتقيــق األهــداف الــواردة باالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان ،والتــي أصبحــت الدولــة طرفـا ً فيهــا ،والتوصيــة بشــأن انضمــام الدولــة إلــى غيرهــا مــن
االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة.
 .2دمي املشورة والتوصيات للجهات املعنية يف املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان.

 .3النظــر يف أي جتــاوزات أو انتهــاكات حلقــوق اإلنســان ،والعمــل علــى تســوية ما تتلقاه من بالغات أو شــكاوى
والتنســيق مــع اجلهــات املختصــة التخــاذ الالزم بشــأنها ،واقتراح الســبل الكفيلة مبعاجلتهــا ومنع وقوعها.
 .4إبــداء املقترحــات الالزمــة للجهــات املعنيــة بشــأن التشــريعات القائمــة ومشــاريع القوانــن ،ومــدى مالءمتهــا
ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا.
 .5رصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان يف الدولــة وإعــداد التقاريــر املتعلقــة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء مشــفوعة
مبرئياتها يف هذا الشأن.
 .6رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق اإلنسان بالدولة والتنسيق مع اجلهات املعنية للرد عليها.

 .7املســاهمة يف إعــداد التقاريــر الوطنيــة املقــرر تقدميهــا مــن الدولــة إلــى الهيئــات واجلهــات الدوليــة املعنيــة
بحقــوق اإلنســان بشــأن االتفاقيــات التــي أصبحــت طرفـا ً فيهــا.
 .8التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة املعنية بحقوق اإلنســان وحرياته واملشــاركة يف املحافل
الدولية املتعلقة بها.
 .9نشر الوعي والتثقيف بحقوق اإلنسان وحرياته وترسيخ مبادئهما على صعيدي الفكر واملمارسة.

 .10إجــراء الزيــارات امليدانيــة للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة وأماكــن االحتجــاز والتجمعــات العماليــة
والــدور الصحيــة والتعليميــة ورصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان بهــا مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة.
 .11التنســيق والتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان داخــل الدولــة يف مجــال اختصاصــات ومهــام كل
منها .
 .12عقــد وتنظيــم املؤمتــرات والنــدوات والــدورات وحلقــات النقــاش يف املواضيــع املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
وحرياتــه والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة يف هــذا الشــأن عنــد االقتضــاء.
 .13املساهمة يف إعداد البرامج املتعلقة بالتعليم والبحوث ذات الصلة بحقوق اإلنسان واملشاركة يف تنفيذها.
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ب .ملخص تنفيذي:
يلقــي تقريــر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان الضــوء علــى أوضــاع حقوق اإلنســان يف قطر خــال العام ،2020
مــن خــال رؤيــة مبنيــة علــى املعاييــر واملواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،إضافــة إلــى االتفاقيــات التــي صادقــت
عليها الدولة.
لقــد تعــرض العالــم ألزمــة صحيــة كبــرى جراء انتشــار جائحة كورونا (كوفيد  ،)19 -وأثر ذلك ســلبا ً على أوضاع
حقــوق اإلنســان يف العديــد مــن الــدول .فــكان دور اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان رصــد التحديــات علــى
كافــة املســتويات ،إضافــة إلــى متابعــة التطــورات اخلاصــة بالتنميــة وحقــوق اإلنســان ،وتقدمي رؤيتهــا وتوصياتها
لالرتقــاء بأوضــاع حقوق اإلنســان.
تضمــن القســم األول مــن التقريــر التطــورات علــى صعيــد التشــريع الوطنــي واالتفاقيــات الدوليــة ،ومــن أبرزها،
قانــون رقــم ( )17لســنة  2020بشــأن حتديــد احلــد األدنــى ألجــور العمــال واملســتخدمني يف املنــازل ،ومرســوم
بقانــون رقــم ( )19لســنة  2020بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )21لســنة  2015بتنظيــم دخــول وخــروج
الوافديــن وإقامتهــم الــذي اعتبــر خطــوة إيجابيــة كبيــرة للتوافــق مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان املتعلقــة باحلــق يف
تغيير العمل.
وتنــاول القســم الثانــي مــن التقريــر أوضــاع حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر والتحديــات التــي تواجــه التمتــع
باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .حيــث وجــد التقريــر تراجعـا ً يف
بعــض احلقــوق ،كإصــدار تشــريعات تقيــد حريــة الــرأي والتعبيــر كالقانــون رقــم ( )2لســنة  2020بتعديــل أحــكام
قانــون العقوبــات رقــم  11لســنة  ،2004ونــص املــادة ( 136مكــرر) ،الــذي تضمــن عقوبــات علــى تنــاول مواضيــع
تتعلق بالنظام العام ،وإثارة الرأي العام ،واملساس بالنظام االجتماعي .ذلك ملا استخدمه القانون من صياغات
فضفاضــة ميكــن تفســيرها بشــكل واســع ،واســتخدامها مبعاييــر غيــر واضحــة.
يف ذات السياق صدر القانون رقم قانون رقم ( )12لسنة  2020بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة وتضمن
صالحيــات واســعة للجهــة اإلداريــة املختصــة يف اتخــاذ القــرارات ،ومنهــا عــدم املوافقــة علــى تأســيس اجلمعيــة
أو املؤسســة األهليــة رغــم توافــر مقتضيــات إنشــائها ،ولــم يتــح إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء للطعــن علــى هــذه
القــرارات اإلدارية.
هذا ويعد حتصني بعض القرارات واألعمال اإلدارية من رقابة القضاء أحد التحديات أمام هذه احلقوق.

مــن جانــب آخــر شــهد احلــق يف التقاضــي تأثــراً كبيــراً بظــروف جائحــة كورونــا (كوفيــد  ،)19 -حيــث مت
تعليــق جلســات املحاكــم يف إطــار اجلهــود واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة التــي اتخذتهــا الدولــة للحــد مــن
انتشــار الفايــروس .ويف حــن أكــد املجلــس األعلــى للقضــاء علــى اســتمرار بعــض اخلدمــات عــن طريــق املنصات
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اإللكترونيــة وتنظيــم عمــل القضــاة بالتنــاوب يف كل محكمــة لنظر األمور املســتعجلة والبــت يف طلبات املتقاضني
العاجلــة ،رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وجــود إشــكاالت تقنيــة يف اخلدمــات التــي يتــم تقدميها عبر
البوابــة اإللكترونيــة ،وصعوبــة جتــاوب قواعــد اإلجــراءات املدنيــة واجلنائيــة احلاليــة مــع تطــورات االنتقــال
للقضــاء الرقمــي.
وأمــا علــى صعيــد التحديــات التــي واجهــت احلقــوق االقتصاديــة ،فقــد ألقــت جائحــة كورونــا (كوفيــد ،)19 -
بظاللهــا علــى احلــق يف العمــل ،وأدت إلــى تدنــي حركــة الســوق نتيجة لإلغالق وأحكام احلجــر الصحي ،وظهور
عجــز مالــي ضمــن القطــاع اخلــاص ،متثــل باالســتغناء عــن العديــد مــن الوظائــف ونشــوء أزمــة متثلــت بحرمــان
شــريحة مــن املوظفــن والعمــال مــن األجــر الشــهري وبدل الســكن والغذاء.
وباملقابل اتُخذت مجموعة تدابير حيوية واســعة النطاق الســتيعاب التداعيات وتوفير أكبر دعم ممكن للفئات
املتضــررة ،حيــث أصــدر حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر توجيهاتــه
بتقــدمي اخلدمــات األساســية للمواطنــن واملقيمــن ،يف مقدمتهــا توفيــر الرعايــة الصحية ،ومنــح  75مليار ريال
قطــري يف شــكل حوافــز ،وتوجيــه املصــرف املركــزي لوضــع اآلليــة املناســبة للبنــوك لتأجيــل أقســاط القــروض
والتزامــات القطــاع اخلــاص مــع فتــرة ســماح ملــدة ســتة أشــهر ،مــن أجــل املســاعدة علــى اســتقرار الســوق ودعــم
أصحــاب املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة ورواد األعمــال ،إضافــة إلــى إعفاء قطاع الضيافة والســياحة والتجزئة
والصناعات من رســوم الكهرباء واملاء لســتة أشــهر ،وإعفاء الســلع الغذائية والطبية من الرســوم اجلمرك ّية ملدة
ستة أشهر.
وبالرغــم مــن اإلعــان عــن دعــم الدولــة للقطــاع اخلــاص بتخصيــص  3مليــارات ريــال قطــري لدفــع مســتحقات
العمــال مــن أجــور وبــدالت ،رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عشــرات العمــال املتروكــن ملصيرهــم
واملحتاجــن لدعــم عاجــل .وبــدا املزيــد مــن األفــراد معرضــن خلطــر فقــدان وظائفهــم ،ولتزايــد الصعوبــات
االقتصاديــة التــي يواجهونهــا ،ممــا أثــار مخــاوف كبيــرة ،خاصــة لــدى فئــة الدخــل املحــدود واملتدنــي.
هــذا ومــع تأكيــد وزارة التنميــة اإلداريــة والعمل والشــؤون االجتماعية بأن جميع العمــال املعزولني أو املحجورين
أو الذيــن يتلقــون العــاج جــراء انتشــار فيــروس (كوفيــد  )19 -ســيتلقّون أجرهــم األساســي والبــدالت وســتوفر
بغض النظر عن صالحية إقامتهم ،تلقت اللجنة
لهم الرعاية الطبية الضرورية والغذاء والسكن بشكل مجاني
ّ
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان  911شــكوى خــال فتــرة احلجــر الصحــي مــن  11مــارس  2020لغايــة  7يونيــو
 ،2020مــن ضمنهــا  6شــكاوى لعمــال مــن املنطقــة الصناعيــة ،أفــادوا بوجــود نقــص بالغــذاء لديهــم ،بســبب
عــدم احلصــول علــى رواتبهــم ،ومثلــت كل شــكوى عــدداً مــن العمــال تــراوح بــن  130-20عامـاً مــن اجلنســيات
النيباليــة والبنغالدشــية والســريالنكية وجنســيات دول أفريقيــة متعــددة .كذلــك تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان عشــرات االتصــاالت مــن العاملــن باملراكــز التجارية واملحــات والنوادي الرياضيــة وغيرها ،أفادو بأن
أصحــاب العمــل توقفــوا متامـا ً عــن دفــع أجورهــم .وكان املتصلــون مــن اجلنســيات العربيــة والفلبينيــة والهنديــة
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وغيرهــا .ومت العمــل علــى معاجلــة جــزء مــن هــذه اإلشــكاالت مــن خــال التعــاون مــع اجلهــات املختصة.

ومــن خــال الزيــارات امليدانيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خــال هــذا العــام للمنطقــة
الصناعيــة وغيرهــا مــن مناطــق ســكن العمــال يف كافــة األحيــاء ،وعددهــا  8زيــارات ،وغالبـا ً مــا كانــت أماكــن
الســكن مكتظــة وغيــر مســتوفية ملعاييــر الصحــة والســامة املهنيتــن ،هــذا إذا مــا اســتثنينا املــدن الســكنية
الضخمــة التــي أنشــأتها الدولــة مؤخــراً.
وميكــن القــول إن اإلشــكاالت املتعلقــة بخطــر فقــدان الســكن خالل جائحة كورونا (كوفيــد  )19 -وجدت طريقها
إلــى احلــل بعــدة مســارات ،إمــا بقيــام وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة بإلــزام الشــركات
بتأمينهــا ،أو مــن خــال متويــل بنــك التنميــة للشــركات العاجــزة عــن دفــع التزاماتهــا ،أو باتفــاق املســتأجر مــع
صاحــب الســكن بتخفيــض اإليجــار ،أو مــن خــال مســاهمة اجلهــات اخليريــة واإلنســانية ،ويف حــاالت محــدودة
أعفى أصحاب العقارات املســتأجرين من كامل مبلغ اإليجار ،علما ً أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنســان لم تتلق
أيــة شــكاوى عــن حــاالت طــرد مــن الســكن ،أو حــاالت ألفــراد دون مأوى.
وأمــا علــى صعيــد احلــق يف الصحــة ،بــذل القطــاع الصحي جهوداً كبيرة وحقق جناحـا ً يف التعامل مع التحديات
التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  ،)19 -منــذ بدايتهــا ،األمــر الــذي كان لــه أكبــر األثــر يف تخفيــف
آثــار اجلائحــة مــن خــال جملة مــن التدابير واإلجراءات املالئمــة التي مت اتخاذها.
لقــد متــت زيــادة الطاقــة االســتيعابية للمستشــفيات وتخصيــص عدد مــن املراكز الصحية لعــاج مصابي كورونا
وتشــييد عــدد مــن املستشــفيات امليدانيــة بالتــوازي مع تزويدها بالكــوادر الطبية والتمريضيــة واإلدارية ،إضافة
إلــى توفيــر الرعاية الصحية للمرضى االعتياديني.
ووجهــت وزارة الصحــة العامــة بإجــراء فحوصــات الكشــف عــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -يف
مؤسســة حمــد الطبيــة واملستشــفيات املعتمــدة مــن مركــز األمــراض االنتقاليــة ،وأن تقــدم كافة خدمــات الرعاية
الصحيــة املرتبطــة بفيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -مجانـا ً جلميــع الســكان ،بغــض النظــر عــن صالحيــة اإلقامة.
وعلــى صعيــد احلــق يف التعليــم تقــرر إغــاق املــدارس يف دولــة قطر إثــر إعالن جائحة كورونا (كوفيــد  )19 -كوباء
عاملــي ،حيــث رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان صعوبــات جمــة تعــرض لهــا األطفــال وذووهــم من خالل
مقابــات أجرتهــا مــع األســر ومــع عاملــن ضمــن الــكادر التعليمــي ،أهمهــا غيــاب البيئــة التحفيزيــة للتعلــم ،التي
أثــرت علــى اســتيعاب الطالــب للمــواد التعليميــة ،وافتقــاده جلانب أساســي لنمــوه وازدهاره االجتماعــي ،أال وهو
تواجــده صحبــة أقرانــه .هــذا إضافــة إلــى وجــود إشــكاالت تقنيــة يف التطبيقــات التي وضعتها املــدارس كتحميل
امللفــات وانقطــاع البــث وغيــر ذلــك ،ممــا خلــق معاناة حقيقية ألوليــاء األمور واألطفال واملعلمني على حد ســواء.
وقــد خفــف نظــام التعلــم املدمــج يف كافــة املــدارس بدولــة قطــر مــن اآلثــار الســلبية لعزلــة الطــاب ،مــع احلفاظ
علــى نســبة تواجــد ( )%30مــن إجمالــي عــدد الطــاب يف املدرســة يف اليــوم الواحد ،ويتم تطبيــق "برتوكول" يف
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حــاالت اكتشــاف أي إصابــات ضمــن املــدارس بالتنســيق مــع وزارة الصحــة العامــة ،ومــن ضمنهــا التوجيــه بعــدم
حضور الطلبة الى الصف املدرسي الذي تظهر فيه أية حالة إيجابية وإجراء مسحات للكشف عن املخالطني.
وتضمــن القســم الثالــث مــن التقريــر أوضــاع الفئــات األولــى بالرعايــة ،كالنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة واملســنني ،حيــث ركــز التقريــر علــى موضــوع العنــف األســري وخلــو التشــريعات الوطنيــة مــن قانــون أو
آليــة شــاملة للحمايــة مــن العنــف األســري ،إضافــة إلــى تأخــر إصــدار قانــون الطفــل ،وقانــون األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،كأهــم التحديــات التــي تواجــه الفئــات األولــى بالرعايــة.
وتضمــن القســم الرابــع مــن التقريــر أنشــطة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان كتلقــي الشــكاوى ،والفعاليــات
واحلمــات اإلعالميــة واإلصــدارات والــورش التدريبيــة.
وقــد وصــل عــدد االلتماســات يف العــام  2020املقدمــة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان  2815التماسـاً ،منهــا
 2188مــن الذكــور و 627مــن اإلنــاث .وتنوعــت هــذه االلتماســات ،حيــث بلــغ عــدد طلبــات االستشــارة القانونيــة
( ،)178وعــدد طلبــات تقــدمي مســاعدة ماليــة ( ،)56وعــدد طلبــات مســاعدة قانونيــة ( ،)6وعــدد طلبــات حقــوق
الفئــات األولــى بالرعايــة ( ،)488وعــدد طلبــات احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ( ،)1486وعــدد
طلبــات احلقــوق املدنيــة والسياســية ( ،)168وعــدد طلبــات تقــدم فيهــا كل من احلقوق االقتصاديــة واالجتماعية
والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية ( .)54وقد استطاعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حتقيق املصاحلة
بــن األطــراف املتنازعــة مبــا يقــارب ( )106حــاالت.
تضمــن القســم اخلامــس مــن التقريــر الزيــارات والرصــد ،حيــث قامت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنســان بتشــكيل
"جلنــة الزيــارات امليدانيــة والرصــد" للقيــام بالزيــارات امليدانيــة لألماكــن املخصصــة للحجــر الصحــي وأماكــن
االحتجــاز واملؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ومراكــز الشــرطة وبعــض الفنــادق التــي مت فيهــا احلجــر الصحي،
ومســاكن العمــال باملنطقــة الصناعيــة وبعــض التجمعــات العماليــة واملستشــفيات امليدانيــة مبنطقــة أم اصــال
ومكينــس ،كمــا شــملت الزيــارات تنظيــم لقــاءات مــع أصحــاب املصلحــة وبعــض األجهــزة املعنيــة يف الدولــة مثــل:
وزارة الصحــة العامــة ووزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة الداخليــة وجلنــة املشــاريع
واإلرث وغيرهــا ،وذلــك للوقــوف علــى األوضــاع اإلنســانية واإلجــراءات االحترازيــة يف ظــل وبــاء كوفيــد .19
ووصــل العــدد اإلجمالــي للزيــارات إلــى ( )82زيــارة ميدانية ،بواقع ( )57زيارة للمؤسســات العقابية واإلصالحية
وأماكــن االحتجــاز ،و( )8زيــارات للتجمعــات العماليــة ،و ( )10زيــارات للــدور الصحيــة ،وزيــارة واحــدة جلهــة
تعليميــة ،و( )6زيــارات جلهــات أخــرى.
واختتــم التقريــر بقســمه الســادس توصيــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،التــي شــملت توصيــات خاصــة
بتطويــر احلقــوق املدنيــة والسياســية وتوصيــات خاصــة بتطويــر احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
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القسم األول
التطورات على صعيد التشريع الوطني واالتفاقيات الدولية
إن إصــدار تشــريعات جديــدة ومراجعتهــا بصفــة مســتمرة وحتديــث مــا يلــزم منهــا هو أمر حتمــي يف ظل التطور
الذي تشهده دولة قطر على املستوى االقتصادي والسياسي والثقايف واالجتماعي والتعليمي والتنموي.
ورغــم التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا (كوفيــد  ،)19 -شــهد العــام  2020إصــدار عــدد من التشــريعات
الهامــة ،نســتعرض مــا يتعلــق منهــا بحقــوق اإلنســان ،بتعليــق موجــز حــول مــدى توافقهــا أو تعارضهــا مــع املعاييــر
الدولية حلقوق اإلنسان.

أوالً :التشريعات الوطنية:
أ -القوانني واملراسيم بقوانني:
 - 1قانــون رقــم ( )2لســنة 2020م بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون رقــم ( )11لســنة
.2004

أضــاف القانــون يف املــادة ( 136مكــرر) علــى أنــه "يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز خمــس ســنوات وبالغرامــة
التــي ال تزيــد علــى ( )100٫000مائــة ألــف ريــال ،أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن ،كل مــن أذاع أو نشــر أو أعــاد
نشــر 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 الرأي العام أو املســاس بالنظــام االجتماعي أو النظام العام للدولة.
وتُضاعــف العقوبــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة إذا وقعــت اجلرميــة يف زمــن احلــرب".
وتتعــارض هــذه املــادة مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان اخلاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر الــواردة يف املــادة ( )19مــن
اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،واملــادة ( )19يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية لكونهــا
تفــرض قيــوداً علــى ممارســة هــذا احلــق ،الحتوائهــا على صياغات فضفاضة كتناول النظــام العام ودعاية مثيرة
ومغرضــة وإثــارة الــرأي العــام واملســاس بالنظــام االجتماعــي ،حيــث يتعــن أن حتــدد املمارســات التــي تشــكل
جرميــة بصــورة ال تتــرك مكانـا ً للبــس ،وذلــك وفقـا ً للقاعــدة العامــة يف التشــريعات اجلنائيــة.
 - 2قانون رقم ( )12لسنة  2020بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة
لقــد عــرف القانــون املقصــود باجلمعيــة وشــمل التعريــف أال يكــون مــن أغراضهــا حتقيق ربح مادي أو االشــتغال
باألمور السياســية ،ولكن املشــرع لم يعرف ما املقصود باألمور السياســية.
ومنــح القانــون ســلطة واســعة لرفــض طلــب التســجيل بالنــص علــى "لــإدارة املختصــة رفــض الطلــب وفق ـا ً
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ملقتضيــات املصلحــة العامــة" ،ولكــن القانــون لــم يحــدد مقتضيــات املصلحــة العامــة ،وما هي الضوابــط لتحديد
تلــك املصلحــة العامــة ،ممــا قــد يفتــح البــاب واســعا ً إلســاءة اســتخدام هــذه الســلطة ،ويؤثــر على احلق يف إنشــاء
اجلمعيــات .كمــا خــا القانــون مــن شــرط أن يكــون قرار الرفض مســبباً ،كما نص على احلــاالت التي يجوز فيها
للوزيــر حــل اجلمعيــة ،ومــن ضمنهــا االشــتغال باألمــور السياســية ،ونالحــظ أن القانــون لــم يعــرف املقصــود
باألمــور السياســية ،وبالتالــي فــإن النــص علــى احلل لالشــتغال باألمور السياســية دون حتديــد ضوابط وتعريف
منضبــط لهــا قــد يــودي إلســاءة اســتخدام هــذه الســلطة ممــا يــودي النتهــاك احلــق يف تكويــن اجلمعيــات.
كمــا اشــترط القانــون الرقابــة القبليــة علــى جملــة مــن نشــاطات وأعمــال اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة ،بنــاء
علــى مقتضيــات املصلحــة العامــة .األمــر الــذي يعتبــر قيــداً غيــر مبــرر لنشــاط وحريــة عمــل اجلمعيــات ،كمــا أن
القانــون لــم يوضــح ما املقصود مبقتضيات املصلحة العامة.
كذلــك احتــوى القانــون علــى أحــكام بحرمــان أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن يتعــرض إلقامــة دعــوى جنائيــة أو
تأديبيــة ضــده مــن الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ،حتــى وإن حفظــت هــذه الدعوى لعدم كفايــة األدلة أو صدر
حكم ببراءته لذات الســبب .وهذا الشــرط يتعارض مع القاعدة بأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء
يف محاكمــة توفــر لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة ملمارســة حــق الدفــاع.
كمــا تتعــارض هــذه األحــكام مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان اخلاصــة بتكويــن اجلمعيــات الــواردة يف املــادة ( )20مــن
اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،واملــادة  )1( 22يف العهــد الدولــي اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية لكونها
تفــرض قيوداً على ممارســة هذا احلق.
 - 3قانون رقم ( )17لسنة  2020بشأن حتديد احلد األدنى ألجور العمال واملستخدمني يف املنازل

1

يعــد هــذا القانــون تطــوراً إيجابيـا ً يف ظهــور تشــريعات جديــدة متوافقــة مــع مبــادئ حقوق اإلنســان والتي أوصت
بها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنســان ســابقا ً.
وتضمــن القانــون وضــع حــد أدنــى لألجــور علــى أن تتم مراجعتــه مرة واحدة على األقل كل ســنة مراعاة للعوامل
االقتصاديــة ،كمــا نــص القانــون علــى أن تُنشــأ بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة جلنــة
تســمى (جلنــة احلــد األدنــى لألجــور) ،تختص بدراســة ومراجعة احلــد األدنى ألجور العمال واملســتخدمني وفقا ً
للضوابــط املنصــوص عليهــا يف القانون.
 - 4مرســوم بقانــون رقــم ( )18لســنة  2020بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم ()14

لســنة

2004

جــاءت غالبيــة التعديــات التــي تضمنهــا القانــون متوافقــة مع املبادئ العامة للحــق يف العمل ،حيث نظم القانون
 .1صدر قرار وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية رقم ( )25لسنة  2020بتحديد احلد األدنى ألجور العمال واملستخدمني يف
املنازل مببلغ وقدره  1000ريال قطري شهري ًا .ويف حال عدم توفير صاحب العمل السكن املالئم أو الغذاء للعامل أو املستخدم ،يكون احلد
األدنــى لبــدل الســكن  500ريــال قطــري ،واحلــد األدنــى لبــدل الغــذاء  300ريــال.
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وضــع العامــل حتــت االختبــار مبــا يكفــل حــق العامــل لــدى صاحب العمل أثنــاء وبعد فتــرة االختبار.

وأجــاز التعديــل لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد خــال مــدة االختبــار إذا تبــن عــدم صالحيــة العامــل ألداء العمــل،
شــريطة إخطــار العامــل قبــل شــهر علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء العقــد ،على خــاف القانون الســابق ،كذلك نص
القانــون يف املــادة ( )39علــى أن يف حــال رغبــة العامــل إنهــاء عقــد العمــل خــال مــدة االختبــار مراعــاة بعــض
الضوابــط واإلجــراءات التــي تكفــل حقوق طــريف العقد.
كمــا منــع القانــون يف املــادة ( )43منافســة صاحــب العمــل أو االشــتراك يف مشــروع منافــس يف القطــاع ذاتــه على
أال تزيــد مــدة هــذا الشــرط يف جميــع األحــوال علــى ســنة ،ويبطل شــرط عدم املنافســة إذا حتققــت أي حالة من
احلــاالت املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )51مــن هــذا القانــون التــي جتيــز للعامــل أن ينهــي عقــد العمــل قبــل انتهاء
مدتــه إذا كان محــدد املــدة ودون إعــان صاحــب العمل إذا كان غير محدد املدة.
كما تضمنت التعديالت تشــديد العقوبات على أصحاب العمل غير امللتزمني بســداد مســتحقات العمال املالية،
وذلــك تعزيــزاً لفعاليــة نظــام حمايــة األجــور ،وكذلــك وضــع عقوبــة يتــم تطبيقهــا علــى أصحــاب العمــل املخالفني
اللتزاماتهم بتوفير السكن املالئم للعمال وفق املعايير التي وضعتها اجلهة املختصة.
كذلــك شــملت التعديــات زيــادة عــدد جلــان فــض املنازعــات العماليــة ،وهــي خطــوة إيجابيــة محمــودة ملواجهــة
الزيــادة يف عــدد املنازعــات العماليــة ،واحلــرص علــى تســهيل حصــول العمــال علــى حقوقهــم وتســريع إجــراءات
التقاضــي.
 - 5مرســوم بقانــون رقــم ( )19لســنة  2020بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )21لســنة  2015بتنظيــم
دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم
صدور هذا املرسوم يعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع مبادئ حقوق اإلنسان املتعلقة باحلق يف تغيير العمل ،فقد
منــح يف مادتــه األولــى الوافــد للعمــل حــق االنتقــال إلــى صاحــب عمــل آخر وفق إجــراءات حتددهــا وزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،دون اشتراط موافقة صاحب العمل.
كمــا حظــر القانــون اســتخدام الوافديــن للعمــل دون إبــرام عقــد عمــل ،وأجــاز لــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل
والشــؤون االجتماعيــة أن تــأذن للمســتقدم بإعــارة عمالــه الوافديــن إلــى صاحــب عمــل آخــر للعمــل لديــة مــدة ال
تتجاوز ســته أشــهر قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة ،كما أجاز القانون للوافد ،بالعمل بعض الوقت لدى جهة
عمــل أخــرى باإلضافــة إلــى عملــة األصلي بعــد احلصول على موافقة املســتقدم.
 - 6قانــون رقــم ( )20لســنة  2020بتعديــل أحــكام املرســوم بقانــون رقــم ( )17لســنة  2010بتنظيــم اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
صــدر القانــون بتعديــل املادتــن ( /3بنــد  )7( ،)10مــن املرســوم بقانــون رقــم  17لســنة  2010بتنظيــم اللجنــة
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الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وذلــك بالتوســع يف منــح موظفــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ســواء الرئيــس أو
األعضاء أو العاملني بها احلق يف إجراء الزيارات امليدانية للمؤسسات العقابية واالصالحية وأماكن االحتجاز
والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ،ورصد أوضاع حقوق اإلنسان بها ،حيث يف السابق كان األمر
قاصــرا على رئيــس اللجنة وأعضائها فقط.
كمــا رفــع القانــون مــدة العضويــة يف اللجنــة مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد ملــدة أو مــدد
أخرى.

ب .قرارات مجلس الوزراء:
 .1قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )28لســنة  2020بتحديــد املناطــق التــي يجــوز فيهــا لغيــر القطريــن متلــك
العقــارات واالنتفــاع بهــا وشــروط وضوابــط ومزايــا وإجــراءات متلكهــم لهــا وانتفاعهــم بهــا.
يف إطار استكمال حزمة اإلجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة لالستثمار،
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )28لســنة  ،2020بتحديــد املناطــق التــي يجــوز فيهــا لغيــر القطريــن متلــك
العقــارات واالنتفــاع بهــا وشــروط وضوابــط ومزايــا وإجراءات متلكهم لهــا وانتفاعهم بها.
وقــد بلــغ عــدد مناطــق متلــك غيــر القطريــن للعقــارات  9مناطــق ،بينمــا يبلغ عــدد مناطق انتفاع غيــر القطريني
بالعقــارات  16منطقــة .واســتحدث القــرار مزايــا جديــدة يجــوز مبوجبهــا لغيــر القطريــن متلــك وحــدة مفــرزة
يف أحــد املجمعــات الســكنية ،كمــا يجــوز لهــم متلــك الوحــدات املفــرزة (املكاتــب واملحــات التجاريــة) يف املــوالت
التجاريــة ،وذلــك يف غيــر املناطــق املنصــوص عليها بشــرط عدم إحــداث أي تعديل أو تغيير يف طبيعة الوحدة أو
شــكلها أو مظهرها اخلارجي.
وبالتزامــن مــع القــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء مت تســهيل إجــراءات منــح اإلقامــة الدائمــة لغيــر القطريــن
مــن مــاك العقــارات التــي ال تقــل قيمتــه عــن  730ألــف ريــال قطــري مــا يعــادل  200ألــف دوالر أمريكي ،بحيث
يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له وألسرته بدون مستقدم طيلة متلكه للعقار .كما مت استحداث
نظــام آلــي يتيــح حصــول غيــر القطــري علــى اإلقامة بشــكل مباشــر فــور اســتكمال إجراءات متلــك العقار.
وســيحصل مالــك العقــار الــذي ال تقــل قيمتــه عــن  3ماليــن و 650ألــف ريــال قطــري ،مــا يعــادل مليــون دوالر
علــى مزايــا اإلقامــة الدائمــة التــي تشــمل الصحــة والتعليــم ،واالســتثمار يف بعــض األنشــطة التجارية.
ويف إطــار التســهيالت االســتثمارية يتــم تقــدمي كافــة اخلدمــات وإجــراءات البيــع والشــراء واســتخراج الســندات
واحلصــول علــى االمتيــازات املتعلقــة بهــذه اخلدمــات العقاريــة عبر نقطة اتصال واحدة من خــال وزارة العدل.
 .2قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )33لســنة  2020بتشــكيل جلنــة احلــد األدنــى لألجــور ونظــام عملهــا وحتديــد
مكافآتهــا.
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نــص القــرار علــى تشــكيل جلنــة احلــد األدنى لألجور برئاســة ممثل عــن وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشــؤون
االجتماعية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة املالية وزارة التجارة والصناعة وجهاز التخطيط
وبي نظام عملها وحتديد مكافآتها .وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة
واإلحصاء وغرفة جتارة وصناعة قطرّ ،
احلــد األدنــى ألجــور العمــال واملســتخدمني وفقـا ً للضوابــط املنصــوص عليهــا يف القانون رقم ( )17لســنة 2020
بشــأن حتديــد احلــد األدنــى ألجــور العمــال واملســتخدمني يف املنــازل ،وتغ ّيــره كلمــا تطلــب األمــر ذلــك وفق ـا ً
لألوضــاع االقتصاديــة ،ويعتبــر هــذا القــرار خطــوة إيجابيــة هامــة يف برنامج تعزيز إصالحات ســوق العمل.

ثاني ًا :االتفاقيات الدولية
لــم تصــادق الدولــة علــى اتفاقيــات دوليــة جديــدة تتعلــق بحقــوق اإلنســان أثناء الفتــرة التي يغطيها هــذا التقرير.

وتكــرر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان توصياتهــا بدراســة االنضمــام للبروتوكــوالت امللحقة ببعــض املعاهدات
واالتفاقيــات مثــل :اتفاقيــة منــع االختفــاء القســري ،والبروتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص
باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،والبروتوكــول االختيــاري 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 التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلقــة ،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
املقدمة:
بعــد انضمــام دولــة قطــر للعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية مبوجب املرســوم رقم ( )40لســنة
 ،2018أصبــح لالتفاقيــة قــوة القانــون مبقتضــى املــادة  68مــن الدســتور.
وسنســتعرض يف هــذا القســم أهــم التحديــات التــي تواجه احلقوق املدنية والسياســية ،إضافــة إلى مدى تأثرها
بجائحــة كورونا (كوفيد .)19 -

 - 1احلق يف احلياة:
تُطبق عقوبة اإلعدام يف دولة قطر بحدها األدنى على اجلرائم األشد خطورة
نــص قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة القطــري علــى مجموعــة مــن الضمانــات ملــن يحكــم عليــه باإلعــدام ،كاحلــق يف
التمــاس العفــو أو تخفيــف العقوبــة .وتعــد هــذه الضمانــات متوافقــة مــع األحكام الــواردة بالعهــد الدولي للحقوق
املدنيــة والسياســية ،كمــا لــم تســتقبل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خالل هــذا العام أي شــكوى تتعلق باحلق
يف احليــاة.
وعملــت دولــة قطــر علــى حمايــة هــذا احلــق مــن خــال تخفيــض عــدد وفيــات األطفــال وزيــادة املتوســط العمري
املتوقــع ،ومــن أهــم التدابيــر البرنامــج الوطنــي للتحصينــات ضــد أمــراض الطفولــة ،والبرنامــج الوطنــي لفحــص
حديثــي الــوالدة لألمــراض االنتقاليــة مــع تقــدمي العــاج املتطــور للحــاالت املصابــة ،وبرنامــج الطفــل الســليم
2
لألطفــال دون اخلامســة للكشــف املبكــر عــن االمــراض وتقــدمي العــاج املناســب ،وافتتــاح مركــز ســدرة للطــب،
وبرنامــج قطــر لنقــل حديثــي الــوالدة مبستشــفى النســاء والــوالدة التابــع ملؤسســة حمــد الطبية 3،وبرنامــج رعاية
4
احلوامــل ملرحلــة مــا قبــل الــوالدة ،والبرنامــج الوطنــي خلفــض وفيــات احلــوادث املروريــة بصــورة عامة،

 .2لتقــدمي خدمــات جراحيــة وعالجــات متقدمــة للحــاالت احلرجــة والبحــث العلمــي يف مجــال صحــة األطفــال ،البرنامــج الوطنــي للتقصــي عــن
مؤشــرات النمــو والســمنة مطبقــا منحنيــات النمــو التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة مصحوبــة بالدالئــل اإلرشــادية للرضاعــة الطبيعيــة واألغذيــة
التكميليــة البرنامــج التدريبــي لدعــم احليــاة واإلنعــاش ألطبــاء األطفــال وتقــدمي العــاج املتطــور لــأورام الســرطانية وحــاالت اللوكيميــا
والليمفومــا ،وبرنامــج العنايــة باألطفــال اخلــدج يف وحــدات العنايــة املركــزة حلديثــي الــوالدة مبركــز الصحــة واألبحــاث.
 .3حيــث يعــد هــذا البرنامــج مبثابــة خدمــة طــوارئ جديــدة علــى مســتوى دولــة قطــر ،يقدمهــا مركــز الصحــة واألبحــاث وخدمــة اإلســعاف لنقــل حديثــي
الــوالدة الذيــن يعانــون مــن حــاالت خطــرة بــن مرافــق الــوالدة املختلفــة يف الدولــة.
 .4ومــن بينهــا وفيــات األطفــال وذلــك مــن خــال تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للســامة املروريــة واحلــث علــى اســتخدام محــددات احلركــة لألطفــال،
وكذلــك تشــجيع وتوســيع نهــج التوعيــة اجلديــد عــن "الســامة علــى الطــرق " يف الســنوات املبكــرة وإكســاب الطفــل التربيــة املروريــة.
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وأمــا بصــدد حمايــة احلــق يف احليــاة التــي أصبحــت مهــددة بجائحــة كورونــا (كوفيد  ،)19 -فلقــد مت تقدمي كافة
اخلدمــات الصحيــة بجــودة عاليــة جلميــع الســكان بــدون متييــز ،حيــث جنحــت جهــود وزارة الصحــة العامــة يف
احلد من عدد اإلصابات والوفيات .وكانت أعداد وفيات فايروس كورونا (كوفيد  )19 -تفصيالً (رجال ،نساء،
وأطفــال حديثــو الــوالدة) لعــام  2020كمــا يلــي:

رجال
الوفيات بسبب مضاعفات اإلصابة بفيروس كورونا
(كوفيد )19 -
املجموع

نساء

حديثو
الوالدة

208

37

0

245
جدول رقم 1

 - 2احلــق يف احلمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غيــر
اإلنســانية أو املهينــة:
وتأكيــداً اللتــزام دولــة قطــر بهــذا احلــق صادقــت علــى االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
املعاملة او العقوبة القاســية او غير اإلنســانية او املهينة 5.مع حتفظها على بعض املواد يف االتفاقية ،ويف شــهر
مــارس مــن العــام 2015م ســحبت دولــة قطــر حتفظهــا علــى املادتــن  21و ،22وإعــادة صياغــة حتفظهــا العــام
وربطتــه باملادتــن  1و16مــن االتفاقيــة.
وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــدى احترام الســلطات لهذا احلق من خالل تطبيق املؤسســة العقابية
واإلصالحيــة للتفتيــش الدوري الذاتي وفقـا ً للقوانني واللوائح النافذة.
كمــا مت رصــد جهــود التفتيــش يف نطــاق وزارة الداخليــة وذلــك ضمــن مهــام إدارة حقــوق اإلنســان التابعــة لــوزارة
الداخليــة .هــذا إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه النيابــة العامــة مــن أعمــال اإلشــراف القضائــي علــى أماكــن االحتجــاز
التــي تقــع ضمــن دوائــر اختصاصهــا .اجلــدول أدنــاه يشــتمل علــى احصائيــات للعــام  2020بعدد نــزالء ونزيالت
املؤسسات العقابية واإلصالحية ،وعدد املحبوسني بأحكام قضائية ،وعدد القطريني والقطريات ،والعدد وفق
اجلنســيات األخرى ،وكذلك عدد احلمالت التفتيشــية للتحقق من معايير وشــروط الســامة والصحة واألمن.

 .5بتاريخ 02/07/2001م مبوجب املرسوم رقم  27لسنة 2001م.
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 .1اإلدارة الرئيسية (إدارة املؤسسات العقابية واإلصالحية)
عدد أماكن االحتجاز

.2ملحق إدارة املؤسسات العقابية واإلصالحية (قسم احلبس االحتياطي)

عدد املحتجزين

عدد املحبوسني بحكم
قضائي بات
عدد احلمالت التفتيشية
الدورية لعام 2020

إناث ()54

ذكور ()1645
مواطن

229

مواطنة

3

مقيم

1416

مقيمة

51

ذكور

إناث

 1645نزيال

 54نزيلة

حمالت تفتيشية يومية – تقام بشكل يومي
حمالت تفتيش دورية ومفاجئة تقام بشكل دوري وكلما دعت احلاجة لذلك
جدول رقم 2

ومــع االعتــراف بكافــة تلــك املســاعي التــي تبذلهــا اجلهــات املختصــة حلمايــة هــذا احلــق ،فــإن اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان حتــث تلــك اجلهــات للعمــل علــى املزيــد مــن الشــفافية بتوفير بيانات شــاملة حــول طبيعة وعدد
املخالفــات التــي يتعــرض لهــا املحتجــزون ،واإلجــراءات املتخــذة بحق مرتكبــي املخالفات.
ومــن جانبهــا تقــوم اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان برصــد مســتقل ألماكــن االحتجــاز للوقــوف علــى تطبيــق
االتفاقيــة املشــار إليهــا واألوضــاع اإلنســانية للمحتجزيــن ،حيــث قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بـــ.
( )82زيــارة ميدانيــة يف العــام  2020ألماكــن االحتجــاز يف مراكــز الشــرطة واملؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة،
ومراكــز الطــب النفســي ،وغيرهــا .وهدفــت زيــارات هــذا العــام بشــكل أساســي إلــى رصــد التدابيــر املتخــذة
حلماية املحتجزين والنزالء من اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد  ،)19 -باالطالع على جهود اإلدارات ،والحظت
توفيــر أماكــن عــزل للمحتجزيــن اجلــدد قبــل اختالطهــم بباقــي املحتجزيــن ،وإنشــاء مستشــفى ميدانــي ضمــن
املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة لعــزل مــن يشــتبه بإصابتــه بالفايــروس .إضافـةً إلــى توفــر وحــدات طبيــة ضمن
أماكــن االحتجــاز كإجــراء دائــم وســابق علــى وجــود اجلائحــة ،حيــث اســتمرت هــذه الوحــدات بتقــدمي اخلدمــات
الطبيــة العامــة ،وعملــت علــى إبــاغ اجلهــات املختصة يف حال االشــتباه باإلصابة.
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وأمــا بالنســبة للتحديــات التــي واجهــت أماكــن االحتجــاز ببدايــة اجلائحــة فــكان منهــا شــدة االكتظــاظ مــع عــدم
توفير البيئة املناســبة للوقاية من انتشــار الفيروس (كوفيد  )19 -كالكمامات واملعقمات .فعلى ســبيل املثال بلغ
عــدد النــزالء يف إدارة املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة وملحقهــا  1699نزيــا ،منهــم  1645من الرجال ،و 54
مــن النســاء ،موزعــن يف  12عنبــرا وامللحــق.
وقــد صــدر العفــو األميــري بتاريــخ  22أبريــل  2020عــن  %30مــن العــدد الكلــي للمحتجزيــن يف املؤسســة
العقابيــة واإلصالحيــة ،حيــث ذكــر الديــوان األميــري يف بيــان لــه "إن القــرار يأتــي مراعــاة للظــروف الصحيــة
واإلنســانية ،يف ظــل األوضــاع الراهنــة التــي تشــهدها الدولــة بســبب انتشــار الفيــروس (كوفيــد ".)19 -
كمــا وثقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــن خــال املقابــات الشــخصية مــع املحتجزين يف بدايــة اجلائحة
عــدم توفــر اإلرشــادات التوعويــة للحمايــة مــن الفيــروس ،ونقصــا يف كمية الكمامــات واملعقمــات املتوفرة إضافة
إلــى قلــة االهتمــام بإجراءات النظافــة والتعقيم يف أماكن احتجاز محددة.
ويف ذات الســياق رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تســجيال مرئيــا لنزيــل ادعــى فيــه إصابتــه وآخريــن
مبــرض الســل يف حجــز املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة ،فبــادرت جلنــة الزيــارات والرصــد التابعــة للجنــة
الوطنية حلقوق اإلنســان بزيارة ميدانية للمؤسســة املذكورة وقســم احلبس االحتياطي يف يوم  13يناير ،2020
واجتمعــت مــع القائمــن علــى املركــز وقابلــت عــدداً مــن املحتجزيــن للتأكــد بالفعــل مــن وجــود حــاالت النتشــار
مــرض الســل الرئــوي ،ووقفــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان علــى جهــود املؤسســة للحــد مــن انتشــاره باتبــاع
طــرق العــزل ومعاجلــة املصابني.
ومــن اجلديــر بالذكــر اطــاع فريــق الزيــارات يف اللجنــة الوطنيــة حلقوق اإلنســان على تدارك نقص مســتلزمات
احلمايــة للوقايــة مــن الفيــروس وتوفيــر الكمامــات واملعقمــات واملطويات اإلرشــادية والتوعويــة للمحتجزين ،من
خــال املقابــات اخلاصــة التي أجرتهــا اللجنة مع عدد منهم.

 - 3احلق يف احلرية واألمان الشخصي:
ال تزال بعض األحكام الواردة يف قانون حماية املجتمع وقانون اإلرهاب وقانون جهاز أمن الدولة تُشكل حتديا ً
حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية واللتزامــات
دولــة قطــر يف العديــد مــن االتفاقيــات ذات الصلة .حيث تســمح القوانني املشــار إليهــا بالتحفظ على املحتجزين
ملــدد طويلــة ،وتشــكل تناقضـا ً مــع املعاييــر الدوليــة التــي تؤكــد وجــوب إبالغ اي شــخص يتم توقيفه بأســباب هذا
التوقيــف لــدى وقوعــه ،وإبالغــه بــأي تهمــه توجــه إليــه ،وأن يقــدم املتهــم بتهمــة جنائيــة ســريعا ً إلــى القضــاء،
ويحاكم خالل مهلة معقولة ،أو ُيفرج عنه .ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى
املحكمــة لكــي تفصــل هــذه املحكمــة دون إبطــاء يف قانونيــة اعتقاله.
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وقــد تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان  4شــكاوى بشــأن االعتقــال التعســفي خــال العــام  6 ،2020حيــث
اســتعملت اجلهــة املختصــة أحــكام قانــون اإلرهــاب العتقــال املتهمــن والتحفــظ عليهــم ،وقــد عملــت اللجنــة
الوطنية حلقوق اإلنســان على زيارة املحتجزين وقابلتهم أكثر من مرة للوقوف على أوضاعهم اإلنســانية ومدى
توفــر حقوقهــم القانونيــة كاحلــق يف االســتعانة مبحــام ،واحلــق باالتصــال بالعالم اخلارجــي ،واحلق يف احلصول
علــى ترجمــة ،وخاطبــت اجلهــات املختصــة بهــذا الشــأن .علمـا ً أنــه قــد مت اإلفــراج عــن احلــاالت املشــار إليها.
كمــا رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حادثــة تعــرض بعض املســافرات يف مطار حمد الدولــي  2أكتوبر
 2020ملعاملــة غيــر إنســانية ،حيــث مت اجبارهــن علــى النــزول مــن الطائــرة وتعريضهــن لفحــص طبــي قســري،
حيــث قــال مكتــب االتصــال احلكومــي يف بيــان لــه "إنــه مت العثــور علــى رضيعــة يف أحــد صناديــق القمامــة يف
املطــار مخبــأة يف كيــس مــن البالســتيك ومغطــاة بالقمامــة ،فيمابــدا أنها محاولــة صادمة ومروعــة لقتل الطفل.
وجــاء يف البيــان أن الهــدف مــن البحــث الــذي تقــرر علــى نحــو عاجــل هــو منــع مرتكبــي اجلرميــة املروعــة مــن
الهــرب ،وأن دولــة قطــر تأســف علــى أي مكــروه أو اعتــداء علــى احلريــات الشــخصية ألي مســافر ســببها هــذا
العمــل .وأضــاف البيــان أن الرضيعة-التــي لــم يتــم معرفــة والدتهــا -ســليمة وتتلقــى الرعايــة الطبيــة يف دولــة
قطــر ،وأن نتائــج التحقيــق يف تلــك الواقعــة ســيتم تداولهــا مع شــركاء دوليني.
وقــد طالبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اجلهــات املختصــة بالتحقيــق يف الواقعــة واتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة الكفيلــة بضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذا االنتهــاك للحــق يف اخلصوصيــة وللســامة الشــخصية.

 - 4احلق يف حرية التنقل ،وحرية اختيار مكان اإلقامة:
شــهد هــذا احلــق تطــورا إيجابيـا ً ملحوظـا ً يف الســنوات األخيرة ،بإصــدار قانون اإلقامة الدائمــة 7،وإلغاء القيود
املفروضــة علــى حريــة املغــادرة للوافديــن للعمــل بصــدور القانــون رقــم  13لســنة  2018م املعــدل لبعــض أحــكام
القانــون رقــم  21لســنة  2015بشــأن دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهم بإلغاء مأذونية اخلــروج ،وأتاح لصاحب
العمــل اســتثناء مــا ال يزيــد عــن  %5مــن العاملــن باملنشــأة ألســباب ترجــع لطبيعــة عملهم.
ثــم جــاء مرســوم بقانــون رقــم ( )19لســنة  2020بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )21لســنة  2015بتنظيــم
دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم مــن خــال إلغــاء تصاريح اخلروج للعاملني يف الــوزارات وغيرها من اجلهات
احلكوميــة ،وعمــال املؤسســات العامــة ،واملســتخدمني يف املنــازل ،والعاملــن يف البحــر ،والعاملــن يف الزراعــة
والرعــي ،والعاملــن يف العمــل العرضــي ،بحيــث ميكنهــم مــن احلــق يف مغادرة البالد بشــكل مؤقــت أو دائم خالل
فترة العقد.

 .6التمــاس رقــم  ،1207/2020التمــاس رقــم  ،1687/2020التمــاس رقــم  ،1688/2020التمــاس رقــم  .1689/2020طلبــت اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان مــن جهــاز أمــن الدولــة زيارتهــم ،والتأكــد مــن مراكزهــم القانونيــة ،ورد اجلهــاز بأنهــم موقوفــون مبوجــب بالغــات لــدى نيابــة أمــن
الدولــة.
 .7راجع تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لعام 2018م.
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اإلحصائيات املتعلقة بتظلمات خروج الوافدين للعام :2020
نوع اخلروجية
الشهر

إجازة

إجازة لظروف مغادرة
طارئة
نهائية

موافقة

حتت
املجموع
مرفوضة محفوظة
اإلجراء

يناير

1

2

75

76

2

-

-

78

فبراير

-

2

51

51

-

2

-

53

مارس

-

1

34

34

-

1

-

35

أبريل

-

-

-

-

-

-

-

-

مايو

-

-

-

-

-

-

-

-

يونيو

-

-

12

10

2

-

-

12

يوليو

-

-

6

4

2

-

-

6

أغسطس

-

1

12

13

-

-

-

13

سبتمبر

-

1

9

10

-

-

-

10

أكتوبر

1

-

10

11

-

-

-

11

نوفمبر

1

-

4

5

-

-

-

5

ديسمبر

2

-

3

4

-

-

1

5

العدد
اإلجمالي

5

7

216

218

6

3

1

228

جدول رقم 3

وأمــا علــى صعيــد التحديــات فــإن القانــون رقــم  27لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة اإلرهــاب ال
يــزال يشــكل انتهــاكا ً للحــق يف حريــة التنقــل واإلقامــة ،حيــث لــم ينــص القانــون علــى مراجعــة قضائيــة مســبقة
لإلجــراءات املتعلقــة بتقييــد حريــة التنقــل واإلقامــة ،وينبغــي أن تخضــع دائمـا ً بنــود مكافحــة اإلرهــاب للســلطة
القضائيــة املختصــة حمايــة لهــذا احلــق.
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كمــا ال تــزال قــرارات اإلبعــاد اإلداري املحصنــة أمــام القضــاء حتديـا ً حلماية وتعزيز حقوق اإلنســان ،حيث متنح
املــادة  25مــن القانــون رقــم  21لســنة  2015بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم للوزيــر الســلطة يف
إصــدار 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 العامــة.
ومــن التحديــات التــي تواجــه التمتــع بهــذا احلــق اإلجــراءات اخلاصــة بحظــر الســفر دون إتاحــة الفرصــة
للمتضرريــن مــن التظلــم بوســائل فعالــة ،حيــث تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بعــض االلتماســات
8
ألشــخاص مت حظــر ســفرهم دون إخطارهــم بالتهــم املنســوبة إليهــم.
ومــن جانــب آخــر مت العمــل علــى عــدة إجــراءات كان مــن شــأنها حمايــة هــذا احلق يف ظل ظــروف جائحة كورونا
(كوفيــد  ،)19 -حيــث اتخــذت بعــض التدابيــر ملجابهــة الوبــاء العاملي ،مثل احلجــر الصحي واإلغالق الذي مت يف
املنطقــة الصناعيــة بالدوحــة .وجــاءت هــذه اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة لتأمــن احلــق يف الصحــة ،والتــي مــن
ضمنها التدابير اخلاصة بالوقاية من األمراض الوبائية واملســتوطنة واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها.

 - 5احلق يف التقاضي ،ويف املحاكمة العادلة واملنصفة:
تأثــر هــذا احلــق تأثــراً كبيــراً بظــروف جائحــة كورونــا (كوفيــد  ،)19 -حيــث مت تعليــق جلســات املحاكــم يف إطــار
اجلهــود واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة التــي اتخذتهــا الدولــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس.
وقــد وجهــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خطابـا ً للمجلــس األعلــى للقضــاء لالستفســار عــن اإلجــراءات
املتخــذة لضمــان احلــق يف التقاضــي ،وأكــد املجلــس علــى اســتمرار بعــض اخلدمــات عــن طريــق املنصــات
اإللكترونية ،وتنظيم عمل القضاة بالتناوب يف كل محكمة لنظر األمور املســتعجلة والبت يف طلبات املتقاضني
العاجلــة ،إضافــة إلــى تشــكيل فريــق دعــم فنــي وإداري بــكل محكمــة ملتابعــة خدمــة املتقاضــن ،وتخصيــص بريد
ورقــم هاتــف لــكل محكمــة ،مــع اســتمرار تقــدمي طلبــات تســجيل الدعــاوى املســتعجلة والطعــون عن طريــق بوابة
اخلدمــات اإللكترونيــة.
كمــا أكــد املجلــس ببــدء البــث االلكتروني املباشــر بني املحاكم واقســام الشــرطة فيما يتعلــق باحلبس االحتياطي
للموقوفــن أو اإلفــراج عنهــم دون حاجــة إلحضــار املوقــوف وعرضــه علــى املحكمــة خــال فتــرة تعليــق جلســات
املحاكم.
وخــال ذلــك أجــرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مقابــات مــع بعــض املحامــن ،أفــادوا بوجــود إشــكاالت
تقنيــة يف تســجيل الدعــاوى املدنيــة التــي يتــم تقدميهــا علــى البوابــة اإللكترونيــة ،باإلضافــة إلــى بــطء اســتكمال
عمليــة تســجيل بيانــات الدعــوى ،كمــا ذكــر املحامــون أن البوابــة اإللكترونيــة ال توفــر جميع خدمــات املحاكم مما
قــد يــؤدي إلــى إنهــاء جــزء مــن اخلدمــة إلكترونيــا واجلزء اآلخر عــن طريق الذهاب إلى املحكمة مثل دفع رســوم
 .8التماس رقم  ،1690/2020التماس رقم  ،1691/2020التماس رقم .1692/2020
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الطلبات أو إحلاق التوكيل بالطلب .وطالبوا بضرورة إعادة ســير املحاكمات بشــكل فوري مع أخذ االحتياطات
الصحية التي تقتضي التباعد ووضع الكمامات .كما طالب بعضهم بإعادة النظر وتعديل بعض القوانني لتالئم
التغييــر اخلــاص بالقضــاء الرقمــي ،9منهــا :قانــون املرافعــات ،وقانــون اإلثبــات فيمــا يتعلــق باإلثبــات اإللكترونــي
بجميــع وســائله كاملحــررات اإللكترونيــة واإلقــرار وشــهادة الشــهود وغيرهــا ،وكذلــك قانــون العقوبــات بتعديالت
العتبــار اجلرائــم اإللكترونيــة ضمــن اجلرائــم التــي تتعلــق بأمن الدولــة ،وغيرها من القوانــن املرتبطة.
وقــد اســتأنفت املحاكــم بجميــع درجاتهــا القضائيــة جلســاتها بتاريــخ  28يونيــو  ،2020أي بعــد ثالثــة أشــهر مــن
تعليــق عقــد اجللســات يف إطــار االجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد  .10 )19 -وقــرر
املجلــس األعلــى للقضــاء زيــادة عــدد جلســات املحكمــة االبتدائيــة وتعديــل مواعيــد انعقادهــا ،وذلــك بعــد مــرور
األســبوع األول مــن اســتئناف املحاكــم ألعمالهــا ،11ويف  30يونيــو  2020مت اإلعــان عــن افتتــاح املجلــس األعلــى
للقضاء ،ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية مكتبا ً لتنفيذ األحكام مبقر جلان فض املنازعات
العمالية.12
يف ذات الســياق يعــد حتصــن بعــض القــرارات واألعمــال اإلداريــة مــن رقابــة القضــاء أحــد التحديــات أمــام هذه
احلقــوق .فالقانــون رقــم ( )7لســنة  2007بشــأن فــض املنازعــات اإلداريــة ويف املــادة ( )3نــص علــى عــدد مــن
القــرارات التــي مت حتصينهــا حيــث منعــت املحاكــم مــن النظــر بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا وهــي:
األوامــر والقــرارات واملراســيم األميريــة ،القــرارات الصــادرة مبوجــب القانــون رقــم ( )17لســنة  2002بشــأن
حمايــة املجتمــع ،القــرارات الصــادرة مبوجــب القوانــن املتعلقــة باجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة واملطبوعــات
والنشــر وتراخيــص إصــدار الصحــف واملجــات ،تراخيــص األســلحة والذخائــر واملتفجــرات ،دخــول وإقامــة
األجانــب وإبعادهــم ،نــزع امللكيــة للمنفعــة العامــة.
ومن اجلدير بالذكر عدم تفعيل عمل املحكمة الدســتورية حتى اآلن رغم صدور القانون رقم  12لســنة 2008

بإنشــائها ،والتــي تختــص بالفصــل يف املنازعــات املتعلقــة بدســتورية القوانــن واللوائــح .وإن عــدم تفعيل املحكمة
الدســتورية يشــكل فراغـا ً كبيــراً يف النظــام القضائــي القطــري ،خاصــة وأن املحكمــة تعمــل علــى حمايــة احلقوق
واحلريــات املنصــوص عليهــا يف الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة التــي صادقــت عليهــا دولــة قطــر،
وحتــول دون التحكــم وإســاءة اســتعمال الســلطة .وتعــد الشــرعية الدســتورية هــي الضمــان األعلــى لســيادة حكــم
القانون على ســلطات الدولة.
 .9االجتمــاع التشــاوري بــن املجلــس األعلــى للقضــاء ،وجمعيــة املحامــن بتاريــخ  23أغســطس  2020حتــت مســمى حتديــات نظــام املحاكــم
اإللكترونــي ،ملناقشــة الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه مكاتــب املحامــاة ضمــن إجــراءات تفعيــل نظــام املحاكــم اإللكترونيــة واإلجــراءات املتخــذة
خــال فتــرة جائحــة كورونــا.
 .10بيان املجلس األعلى للقضاء  15مارس 2020
11. https://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=18989
 .12جريدة الراية -العدد رقم 13933:الصادر يف يوم الثالثاء بتاريخ  9ذو القعدة 1441هـ  -30يونيو 2020
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 - 6احلق يف االنتخاب والترشح:
أعلــن ســمو أميــر دولــة قطــر يف نوفمبــر  2020عــن إجــراء انتخابــات تشــريعية يف أكتوبــر مــن العــام  ،2021إثــر
تشــكيل اللجنــة العليــا للتحضيــر النتخابــات مجلس الشــورى وحتديد اختصاصاته مبوجب القــرار األميري رقم
( )47لســنة  2019م.
وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن يكــون التحضيــر للمجلــس املنتخــب وحتديد اختصاصاتــه متوافقا ً
مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،وأن يضمــن احلقــوق السياســية املتســاوية جلميــع املواطنــن ،وأن ميثــل
كافــة فئــات وشــرائح املجتمــع ،حيــث تعــد هــذه اخلطــوة ترســيخا ً ملســاعي الدولــة اجلــادة الســتكمال بنــاء دولــة
املؤسســات ،وتتويجـا ً ملســيرة اإلصــاح التــي بدأتهــا دولــة قطر.

 - 7احلق يف حرية العقيدة والعبادة:
يتمتــع أتبــاع الديانــات املختلفــة مبمارســة شــعائرهم الدينية يف دولة قطر من خالل احتــرام الضوابط القانونية
اخلاصة مبمارسة احلرية وفقا ً للقانون.
ومتــارس جميــع الطوائــف املســيحية شــعائرها الدينيــة وطقوســها ضمــن مجمع كنســي وتقيم أنشــطة اجتماعية
وتربوية ألتباعها .وتســمح احلكومة للمجموعات الدينية املختلفة باســتيراد الكُتب واملواد األخرى لالســتخدام
الشــخصي أو اجلماعــي ،كمــا ينشــط مركــز الدوحــة حلــوار األديــان كمؤسســة خاصــة ذات نفــع عــام للعمــل على
نشــر ثقافة احلــوار والتعايش.
ولم ترصد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنســان أو تتلق خالل عام  2020م أية شــكاوى تتعلق بتمييز أو مضايقات
ألتباع أي من الديانات أو املذاهب داخل دولة قطر.

 - 8احلق يف حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم:
تنتهــج دولــة قطــر اجتاهــا منفتحـا ً علــى كافــة التيــارات واالجتاهــات الفكريــة مــن داخــل وخــارج الدولــة ،حيــث
حتتضن املفكرين ،واألكادمييني ،ورجال الدين وغيرهم من الباحثني السياســيني واالجتماعيني ،ويف جامعاتها
جتــري مناظــرات وحــوارات على قدر كبيــر من االنفتاح.
إال أن إصدار تشريعات تقيد حرية الرأي والتعبير حتد من هذا النهج املنفتح ويعيده خطوات إلى الوراء ،حيث
صــدر قانــون رقــم ( )2لســنة  2020بتعديــل أحــكام قانــون العقوبــات رقــم 11لســنة  ،2004ونصــت املــادة (136
مكــرر) علــى أنــه ""يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتاوز خمس ســنوات وبالغرامة التي ال تزيــد على ( )100٫000مائة
ألــف ريــال ،أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن ،كل مــن أذاع أو نشــر أو أعــاد نشــر إشــاعات أو بيانــات أو أخبــار كاذبــة
أو مغرضــة أو دعايــة مثيــرة ،يف الداخــل أو يف اخلــارج ،متــى كان ذلــك بقصــد اإلضــرار باملصالــح الوطنيــة أو
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إثارة الرأي العام أو املساس بالنظام االجتماعي أو النظام العام للدولة .وتُضاعف العقوبة املنصوص عليها يف
الفقــرة الســابقة ،إذا وقعــت اجلرميــة يف زمن احلرب".
وحتتــوي هــذ املــادة علــى صياغــات فضفاضــة كتنــاول النظــام العــام ودعايــة مثيــرة ومغرضــة وإثــارة الــرأي العام
واملســاس بالنظــام االجتماعــي ،حيــث يتعــن أن حتــدد املمارســات التــي تشــكل جرميــة بصــورة ال تتــرك مكانـا ً
للبــس ،ذلــك وفقـا ً للقواعــد العامــة يف التشــريعات اجلنائيــة.
واليزال القانون رقم ( )14لسنة  2014م بشأن مكافحة اجلرائم اإللكترونية يشكل حتديا ً أمام احلق يف حرية
الــرأي والتعبيــر ،حيــث يســتخدم القانــون عبــارات فضفاضة على غرار ما أشــرنا إليه أعاله.
وقد اطلعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنســان على مســودة مشــروع قانون تنظيم املطبوعات والنشــر واألنشــطة
اإلعالميــة والفنــون ،وأبــدت مالحظاتهــا ملواءمــة املشــروع مــع مبــادئ ومعاييــر حقــوق اإلنســان والــذي جــاء يف
بعــض أحكامه مكــرراً للقانون احلالي.

 - 9احلق يف التجمع السلمي:
ال تــزال بعــض أحــكام قانــون االجتماعــات العامــة واملســيرات رقــم  18لســنة  2004م تشــكل تقييــداً لهذا احلق.

إذ ُيشــترط احلصول على ترخيص ،ويف حال الســكوت يعتبر رفضا لطلب التجمع دون إتاحة اإلمكانية للطعن
على القرار أمام القضاء .كما أن هنالك حتديات بشــأن تقييد احلق يف اإلضراب وفقا ً للقانون رقم  14لســنة
 2004بشــأن قانــون العمــل ،واملكبــل بشــروط صعبــة التحقــق .هذا ولم تؤثــر التدابير االحترازيــة والوقائية التي
اتخذتهــا الدولــة ملجابهــة فايــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -علــى هــذا احلــق ،حيــث منعــت الســلطات التجمعــات
لفتــرات مــن الزمــن ،ثــم مت تخفيفهــا بعــد الســيطرة علــى الوبــاء .كمــا تعــد التدابيــر متوافقــة مــع املعاييــر الدولية
حلقوق اإلنســان.

 - 10احلق يف تكوين اجلمعيات وحرية االنضمام إليها:
صــدر القانــون رقــم قانــون رقــم ( )12لســنة  2020بشــأن اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة وتضمــن صالحيــات
واســعة للجهــة اإلداريــة املختصــة يف اتخــاذ القــرارات ،ومنهــا عــدم املوافقــة علــى تأســيس اجلمعيــة أو املؤسســة
األهليــة رغــم توافــر مقتضيــات إنشــائها ،كذلــك للجهــة اإلداريــة اتخاذ قرارات حل اجلمعيــة يف حال نقص عدد
أعضائها عن عشرين عضواً أو يف حال مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية أو النظام األساسي
للجمعيــة ،أو يف حالــة اشــتغال أحــد األعضــاء باألمــور السياســية .كمــا يجــوز للجهــة اإلداريــة إيقــاف مجلــس
اإلدارة عــن العمــل وتعيــن مجلــس إدارة مؤقــت ملدة ال تتجاوز الســنة ملقتضيــات الصالح العام.
ومنــح القانــون احلــق يف التظلــم اإلداري يف مــدد محــددة للجهــة التــي أصــدرت القــرار ،ولــم يتــح إمكانيــة اللجوء
إلــى القضــاء للطعــن على هــذه القــرارات اإلدارية.
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مــن جانــب آخــر يؤخــذ علــى قانــون العمــل وضــع قيــود حتــول دون إمكانيــة ممارســة احلــق يف التنظيــم النقابــي
باشــتراط تشــغيل  100عامــل قطــري علــى األقــل يف املنشــأة ،إال أنــه مت االســتجابة لبعــض املطالبــات وذلــك
بتشــكيل ما يســمى بـ "اللجان املشــتركة" لكل منشــأة يعمل فيها ثالثون عامالً فأكثر تضم ممثلني عن صاحب
العمــل والعمــال ،دون اشــتراط وجــود عمــال قطريــن.

 - 11احلق يف اجلنسية
إن التمييــز بــن املــرأة والرجــل يف شــأن منــح اجلنســية للــزوج واألبنــاء ال يــزال ميثــل أهــم التحديــات التي تواجه
إعمــال هــذا احلــق ،حيــث يواجــه غيــر القطريــن مــن ازواج وأبناء النســاء القطريات صعوبــات يف احلصول على
بعــض اخلدمــات ،خاصــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،مثــل احلصــول علــى مقاعد للدراســة وأدوات املســاعدة
املجانية ،وكذلك اخلدمات الصحية .وهذا إضافة الى التمييز الذي يؤثر على املساواة والتمتع بكامل احلقوق
السياســية واملدنية بني املواطنني القطريني واملتجنسني.
كما أنه ال يزال هناك عدد من األحكام يف قانون اجلنســية تشــكل حتديا ً ملن ردت إليه اجلنســية القطرية وفقا ً
ألحــكام القانــون ،مثــل حــق الترشــح أو التعيــن يف أيــة هيئــة تشــريعية قبــل انقضاء عشــر ســنوات علــى األقل من
تاريخ رد اجلنسية إليه".
ومــن ناحيــة أخــرى تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان شــكاوى متعلقــة باجلنســية لبعــض الفئــات ،وعملــت
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان علــى تقــدمي املســاعدة لهــذه احلــاالت مــن خــال مخاطبــة اجلهــات املختصــة
وطلــب التجــاوب مــع طلباتهــم ،حيــث ال تــزال القضايــا قيــد الدراســة مــن قبــل اجلهــة املختصة.

 - 12احلق يف اللجوء:
تكفــل املــادة  58مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر والقانــون رقــم  11لســنة  2018م بتنظيــم اللجــوء السياســي،
احلق يف اللجوء السياسي .حيث ميثل ذلك استجابة ملا اقترحته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بهذا الصدد.
ويعتبر قانون اللجوء السياســي القطري القانون األول من نوعه يف منطقة اخلليج العربي.
وعلــى صعيــد تنفيــذ وتطبيــق القانــون أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم ( )12لســنة  2019م بتحديــد الفئــات
التــي متنــح حــق اللجــوء السياســي ،وقــد حــدد مجلــس الــوزراء القطــري شــروط وضوابــط املزايــا واحلقــوق التي
يتمتــع بهــا الالجــئ السياســي يف القــرار رقــم ( )13لســنة  2019م ،تــاه القــرار رقــم  43لســنة  2019م اخلــاص
بتســمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء جلنة شــؤون الالجئني السياســيني ونظام عملها وكيفية إصدار توصياتها
وحتديد مكافآتها ،ومبوجب القرار جتتمع اللجنة بصفة دورية كل ثالثة أشهر بدعوة من رئيسها ،أو كلما دعت
احلاجــة لذلــك .حيــث عقــدت اللجنة خالل العام  2020عشــرة اجتماعات.
وقــد تلقــت جلنــة شــؤون الالجئــن السياســيني خــال هــذا العــام  25طلبــا للجــوء السياســي ،وتخضــع كافــة
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الطلبــات للدراســة والفحــص لظــروف كل طلــب ومــدى توافقــه مــع الضوابــط والشــروط املنصــوص عليهــا يف
القانــون ،ومتــت املوافقــة علــى طلــب واحــد فقــط وذلــك الســتيفاء الشــروط ،وواجهــت جلنــة شــؤون الالجئــن
السياســيني لعــام  2020حتديــات مــن خــال إحالــة الطلبــات التــي تــرد إلى جلنــة اللجوء السياســي إلى اجلهات
األمنيــة ووزارة اخلارجيــة القطريــة الســتطالع الــرأي ممــا يؤخــر بعــض الطلبــات.

 - 13احلق يف اخلصوصية:
رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــن ضمــن التدابيــر االحترازيــة والوقائيــة ملجابهــة فايــروس كورونــا،
اســتخدام نظــام املراقبــة الرقميــة لتعقــب ســجل املتعاملــن مــع املريــض ،ولتطبيــق احلظــر ،ولتقييــم التوجهــات
العامــة حــول كيفيــة انتشــار الفيــروس ،ولتحديــد فعاليــة "التباعــد االجتماعــي" املطبــق ،مــن بــن أســباب أخــرى
للتطبيــق ،يف ســياق التعامــل مــع فايــروس الكورونــا ،حيــث ألزمــت الســلطات القطريــة ومنــذ  22مايــو  2020م،
جميــع املواطنــن واملقيمــن بتثبيــت تطبيــق احتــراز ( )EHTERAZعلــى هواتفهــم الذكيــة حــال خروجهــم مــن
املنــزل.13
ومــن اجلديــر بالذكــر أن اجلهــة املختصــة قامــت بوضــع مشــروع قانــون البصمــة احليويــة والذي يكتســب أهمية
خاصــة الرتباطــه باحلــق يف اخلصوصيــة وكذلــك لعالقتــه بإجــراءات العدالــة اجلنائيــة واحلــق يف املحاكمــة
العادلــة .ومت عرضــه علــى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إلبــداء مالحظاتهــا.

ثاني ًا :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بعــد انضمــام دولــة قطــر للعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية مبوجب املرســوم
رقــم ( )41لســنة  ،2018أصبــح لالتفاقيــة قــوة القانــون مبقتضــى املــادة  68من الدســتور.
وسنســتعرض يف هــذا القســم أهــم التحديــات التــي تواجــه احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعية ،إضافــة إلى مدى
تأثرهــا بجائحــة كورونــا (كوفيد .)19 -

 .13يســتخدم تطبيــق احتــراز تقنيــة حتديــد األماكــن ( )GPSوالبلوتــوث لتتبــع حــاالت كورونــا .وال يــزال التطبيــق ،مثــل العديــد مــن التطبيقــات
املشــابهة ،ميثــل مشــكلة كبيــرة بســبب افتقــاره إلــى ضمانــات اخلصوصيــة .ويســتمر حتميــل املعلومــات الشــخصية احلساســة إلــى قاعــدة بيانــات
مركزيــة وميكــن للســلطات مــن تتبــع مــكان املســتخدمني يف أي وقــت.
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 - 1احلق يف العمل:
شــهدت التشــريعات اخلاصــة بالعمــل تطــورا إيجابيـا ً نحــو حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان .حيــث صــدر تعديــل
علــى قانــون تنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم 14ومبوجبــه يســتطيع الوافــد للعمل تغيير جهــة عمله قبل
ـعارا خط ًّيا
انتهــاء عقــده مــن دون احلصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة مــن صاحب العمل ،ويشــترط أن يقدم إشـ ً
قبــل شــهر علــى األقــلّ يف حــال عمــل لــدى صاحــب العمــل مــدة ســنتني أو أقــل ،وقبــل شــهرين يف حــال عمــل لدى
صاحــب العمــل ألكثر من ســنتني.
ويهــدف القانــون املشــار إليه-وفقـا ً لــوزارة العمــل 15 -إلــى احلفــاظ علــى حقوق كل من أصحــاب العمل والعاملني
لديهــم .والــذي مبوجبــه مت تســهيل االنتقــال بــن جهــات العمــل ،األمــر الــذي ســيزيد مــن املنافســة ويتيــح للعامــل
فرصة تغيير جهة عمله ،وسيفيد صاحب العمل من خالل احلصول على العمالة املاهرة داخل السوق املحلي".
ويؤشــر إلــى بدايــة حقبــة
وأكــدت منظمــة العمــل الدوليــة" ،أن هــذا القانــون يلغــي نظــام الكفالــة بصــورة ف ّعالـ ٍـة
ّ
جديــدة لســوق العمــل يف قطــر".16
كذلك مت إصدار قانون حتديد احلد األدنى لألجور 17للعمال واملستخدمني يف املنازل مببلغ وقدره  1000ريال
قطــري شــهريا ً .ويف حــال عــدم توفيــر صاحــب العمــل الســكن املالئــم أو الغذاء للعامل أو املســتخدم ،يكون احلد
األدنــى لبــدل الســكن  500ريــال قطــري ،واحلــد األدنــى لبدل الغــذاء  300ريال.
كمــا مت إصــدار تعديــل علــى قانــون العمــل 18تضمــن تشــديد العقوبات على أصحاب العمل غير امللتزمني بســداد
مســتحقات العمــال املاليــة ،كذلــك وضــع عقوبــة يتــم تطبيقهــا علــى أصحــاب العمــل املخالفــن اللتزامهــم بتوفير
الســكن املالئــم للعمال ضمــن املعايير التي وضعتها الوزارة.
واشــتمل التعديــل علــى زيــادة عــدد جلــان فــض املنازعــات العماليــة ،وهــي خطــوة –وفق ـا ً لــوزارة العمــل 19 -مت
اتخاذهــا ملواجهــة الزيــادة يف عــدد املنازعــات العماليــة ،واحلــرص علــى تيســير حصــول العمــال علــى حقوقهــم
وتســريع إجــراءات التقاضــي.

 .14مرسوم بقانون رقم  19لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القانون رقم  21لسنة  2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
15. https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/adlsa-statement-minimum-wage-noc/
16. https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/WCMS_754392/lang--ar/index.htm

 .17القانون رقم ( )17لسنة  2020بشأن حتديد احلد األدنى ألجور العمال واملستخدمني يف املنازل
 .18مرسوم بقانون رقم  18لسنة  2020بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  14لسنة 2004
19. https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/adlsa-statement-minimum-wage-noc/
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وأكــدت وزارة العمــل علــى أنــه ســيتم التنســيق مــع أصحــاب العمــل لتعديــل عقــود العمــل التــي يقــل أجــر العامــل
فيهــا عــن احلــد األدنــى املحــدد ،واملقــرر العمــل بــه بعــد  6أشــهر مــن تاريخ نشــره يف اجلريدة الرســمية.
كما مت تشكيل جلنة احلد األدنى لألجور لتختص بدراسة ومراجعة احلد األدنى ألجور العمال واملستخدمني.20

وتتوافــق هــذه التطــورات مــع التوصيــات التــي قدمتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان منــذ تأسيســها يف العام
 ،2002والتــي تبنــت فيهــا رؤيــة واضحــة حــول نظــام الكفالــة وطالبــت بإلغائــه ،إضافــة إلــى توصياتهــا املســتمرة
بوضع حد أدنى لألجور وتقوية نظام التفتيش بشأن تطبيق معايير السكن ومعايير الصحة والسالمة املهنية.
ومــن جانــب آخــر ألقــت جائحــة كورونــا (كوفيــد  ،)19 -بظاللهــا علــى األوضــاع االقتصاديــة ،حيــث تدنــت حركــة
الســوق نتيجــة لإلغــاق وأحــكام احلجــر الصحــي ،ممــا أدى لظهــور عجــز مالــي ضمــن القطــاع اخلــاص ،متثــل
باالســتغناء عــن العديــد مــن الوظائــف ونشــوء أزمــة متثلــت يف حرمــان املوظفــن والعمــال مــن األجــر الشــهري
وبدل الســكن والغذاء.21
وملجابهة هذا الوضع الطارئ اتُخذت مجموعة تدابير حيوية واسعة النطاق الستيعاب التداعيات وتوفير أكبر
دعم ممكن للفئات املتضررة ،حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
(حفظــه اهلل) توجيهاتــه بتقــدمي اخلدمــات األساســية للمواطنــن واملقيمــن ،مبقدمتهــا توفير الرعايــة الصحية،
ومنــح  75مليــار ريــال (حوالــي  18مليــار جنيــة اســترليني) يف شــكل حوافــز ،وتوجيــه املصــرف املركــزي لوضــع
اآللية املناسبة للبنوك لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع اخلاص مع فترة سماح ملدة ستة أشهر ،من
أجل املســاعدة على اســتقرار الســوق ودعم أصحاب املشــاريع الصغيرة واملتوســطة ورواد األعمال ،إضافة إلى
إعفــاء قطــاع الضيافــة والســياحة والتجزئــة والصناعــات مــن رســوم الكهربــاء واملاء لســتة أشــهر ،وإعفاء الســلع
الغذائية والطبية من الرســوم اجلمرك ّية ملدة ســتة أشــهر. 22

أ .أوضاع العمال الوافدين
رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف بدايــة أزمــة تفشــي اجلائحة تأثر القطاع اخلــاص ،وانعكاس األمر
علــى فئــة العمــال مــن ذوي األجــور الزهيــدة ،وغيرهم من املوظفــن ذوي الدخل املحدود.
20. https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/adlsa-statement-minimum-wage-noc/

 .21أكــد بيــان وزارة العمــل أنــه مــن املهــم أن يتعــاون اجلميــع خــال هــذه الفتــرة للحـ ّـد مــن األضــرار؛ وذلــك ملصلحــة الطرفــن ،آخذيــن بعــن االعتبــار
اســتمرار األعمــال التجاريــة والتوظيــف علــى املــدى الطويــل؛ لذلــك ميكــن ألصحــاب العمــل والعمــال أن يتفقــوا بشــكل متبــادل علــى أن يأخــذ
العمــال إجــازة غيــر مدفوعــة األجــر أو مــن إجازتهــم الســنوية يف حــال توقــف العمــل ،ولــم يطلــب مــن العامــل القيــام بــأي عمــل؛ لكــن يتوجــب علــى
أصحــاب العمــل أن يواصلــوا تقــدمي جميــع املزايــا األخــرى مبــا يف ذلــك الســكن والغــذاء ،حيــث تنطبــق هــذه املعلومــات علــى العمــال املنزليــن
املســتخدمني لــدى األســر علــى حـ ّـد ســواء  -وفق ـ ًا للبيــان  -ودعــت الــوزارة العمــال حــال مواجهــة أي إشــكالية بشــأن العمــل أو الســكن خــال هــذه
الفتــرة االتصــال باخلــط الســاخن ،أو التواصــل عبــر بريدهــا اإللكترونــي.
 .22كتاب وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية املوجه إلى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان رقم 889/05/05/2020
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قامــت العديــد مــن الشــركات التجاريــة وشــركات املقــاوالت بإنهــاء خدمــات العاملــن لديهــا ،وبتخفيــض األجــور
نتيجــة تخفيــض ســاعات العمل وتأثــر األعمال بالتدابيــر االحترازية،23
ويف حني واصلت العديد من الشركات ضمان اخلدمات األساسية لعمالها وموظفيها كتأمني السكن والغذاء،24
تقاعســت شــركات أخــرى عــن واجباتهــا إثــر توقــف أنشــطتها بشــكل تام ،فأبلغــت موظفيها -شــفاهة -أنه لم يعد
ممكنا ً دفع أية رواتب أو بدالت أو بطاقات سفر إلعادتهم إلى بلدانهم.
ومما فاقم الوضع اإلنساني للعمال وزاد الطني بلة ،أن عدة دول عربية وآسيوية كمصر والنيبال ،أعلنت إغالق
مطاراتها مبا يف ذلك أمام مواطنيها ،للحد من انتشار اجلائحة.
وبالرغــم مــن اإلعــان عــن دعــم الدولــة للقطــاع اخلــاص بتخصيــص  3مليــارات ريــال قطــري لدفــع مســتحقات
العمــال مــن أجــور وبــدالت ،25رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عشــرات العمــال املتروكــن ملصيرهــم
واملحتاجــن لدعــم عاجــل .وبــدا املزيــد مــن األفــراد معرضــن خلطــر فقــدان وظائفهــم ،ولتزايــد الصعوبــات
االقتصاديــة التــي يواجهونهــا ،ممــا أثــار مخــاوف كبيــرة ،خاصــة لــدى فئــة الدخــل املحــدود واملتدنــي.26
هــذا ومــع تأكيــد وزارة العمــل 27أن جميــع العمــال املعزولــن أو املحجوريــن أو الذيــن يتلقــون العالج جراء انتشــار
فيــروس (كوفيــد  )19 -ســيتلقّون أجرهــم األساســي والبــدالت وســتوفر لهــم الرعايــة الطبيــة الضروريــة والغذاء
بغض النظر عن صالحية إقامتهم ،ورد إلى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  911شكوى
والسكن بشكل مجاني
ّ
خــال فتــرة احلجــر الصحــي مــن  11مــارس  2020لغايــة  7يونيــو  ،2020مــن ضمنهــا  6شــكاوى لعمــال مــن
املنطقــة الصناعيــة ،أفــادوا بوجــود نقــص بالغــذاء لديهــم ،بســبب عدم احلصول على رواتبهم ،ومثلت كل شــكوى
عــدداً مــن العمــال تــراوح بــن  130-20عامـاً من اجلنســيات النيبالية والبنغالدشــية والســريالنكية وجنســيات
دول أفريقيــة متعــددة .كذلــك تلقــت اللجنــة عشــرات االتصــاالت مــن العاملــن باملراكــز التجاريــة واملحــات
 .23أعلنــت اخلطــوط اجلويــة القطريــة بتاريــخ  12ابريــل  ،2020أن رواتــب املوظفــن مــن املســتوى املتوســط ومــا فوقــه ســتنخفض إلــى النصــف
ملــدة ثالثــة أشــهر علــى األقــل ،وأفــادت بــأن اجلــزء غيــر املدفــوع مــن الرواتــب ســيجري دفعــه يف أقــرب وقــت ممكــن عندمــا تســمح الظــروف -املصــدر/
موظفــون يف اخلطــوط اجلويــة القطريــة.
 .24أنهــت الشــركة األوربيــة للحراســة خدمــات حوالــي  388موظفــا لتوقــف أنشــطتها وأعمالهــا بســبب تدابيــر االحتــواء وإغــاق األعمــال ،واســتمرت
بتأمــن الســكن وبــدل الغــذاء.
 .25يجــوز لشــركات القطــاع اخلــاص املتضــررة مــن التدابيــر االحترازيــة اخلاصــة باحلــد مــن انتشــار فيــروس "كوفيــد  ،"19التقــدم بطلــب متويــل
للبنــك الــذي تتعامــل معــه الشــركة ،والــذي يقــوم بــدوره بتحويــل هــذه الطلــب إلــى بنــك التنميــة ،للبــت فيــه خــال خمســة أيــام مــن بــدء النظــر
بالطلــب.
 .26لقــد بلــغ عــدد الســكان داخــل دولــة قطــر يف نهايــة شــهر مــارس  2020نحــو ( )2795484نســمة  .كمــا بلــغ حجــم القــوى العاملــة  2.055مليــون
شــخص بنهايــة العــام املاضــي ،ويشــكل الذكــور  % 87منهــم ،وفقـ ًا لبيانــات النشــرة الســنوية للقــوى العاملــة الصــادرة عــن وزارة التخطيــط التنمــوي
واإلحصــاء .ويعمــل يف القطــاع اخلــاص مــا نســبته  % 87مــن إجمالــي القــوى العاملــة ،بأعمــال التشــييد والبنــاء والضيافــة ،واحلراســة ،واخلدمــة
املنزليــة ،معظمهــم مــن جنــوب آســيا وشــرق أفريقيــا .
 .27بيــان وزارة التنميــة االداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة حتــت عنــوان" صحتــك والعمــل ومعلومــات أساســية للعمــال" علــى حســاب الــوزارة يف
"تويتــر" 31مــارس 2020
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والنــوادي الرياضيــة وغيرهــا ،أفــادو بــأن أصحــاب العمــل توقفــوا متامـا ً عــن دفــع أجورهــم .وكان املتصلــون مــن
اجلنســيات العربية والفلبينية والهندية وغيرها.
ومــن ضمــن الشــكاوى التــي وردت للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إفــادات لعمــال ضمــن قطــاع اإلنشــاءات أدوا
مهامهم بدوام كامل دون احلصول على أجورهم ،وإفادات أخرى باحلصول على نصف قيمة األجر .28وقد قام العديد
مــن العمــال واملوظفــن باالقتــراض مــن أفــراد ،أو اللجــوء ملؤسســات خيريــة ،بانتظــار إجــراءات وزارة العمل إزاء
شــركاتهم.
ومن خالل متابعة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لهذه الشكاوى والسعي لتقدمي احللول بالتعاون مع اجلهات
املختصــة ،اســتطاعت مســاعدة جميــع األفــراد الذيــن تقدمــوا بالتماســاتهم املتعلقــة بالغــذاء ،حيــث ســرعت مــن
عملية توصيل االحتياجات األساسية خالل  48ساعة من وصول الشكوى ،بالتعاون مع اجلهة املختصة بوزارة
العمل.
وأمــا بالنســبة للشــكاوى اخلاصــة بتأخــر األجــور ،أو عــدم احلصــول علــى أجــر ،فلقــد رفعــت اللجنــة الوطنيــة
هــذه الشــكاوى إلــى اجلهــة املختصــة بــوزارة العمــل ووقفــت علــى إجــراء بعــض التســويات بــن أطــراف العمــل
بالتراضي وباضطرار العمال للقبول باألمر الواقع ،كاحلصول على نصف املستحقات وتذكرة السفر .وماتزال
معظم القضايا العمالية اخلاصة بعدم احلصول على املســتحقات بســبب اجلائحة ،حتت نظر جلنة املنازعات
العماليــة ومــن املفتــرض صــرف مســتحقاتهم مــن "صنــدوق التأمــن العمالــي" إثــر إصــدار القــرار بشــأنها.
ومــن اجلديــر بالذكــر إشــكالية ادعــاء بعــض الشــركات اخلاصة بالعجــز النتهاز فرصة احلصــول على اخلدمات
املجانيــة احلكوميــة كتوزيــع األغذيــة علــى العمــال ،والدعــم املــادي الــذي يقدمــه بنك التنمية للشــركات املعســرة،
ممــا أثــر يف نهايــة املطــاف علــى العمــال واملوظفــن ،واضطرهــم لالنتظــار لوقــت أطــول حتــى يتم احلســم بشــأن
مســتحقاتهم املادية.
وقــد أعلنــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة عــن تلقــي  11419مكاملــة (شــكوى) مــن خالل
خدمــة اخلــط الســاخن ،و 2269رســالة نصيــة قصيــرة ،و 654مــن خــال تطبيــق "آمرنــي" ،و 481شــكوى عبــر
البريــد االلكترونــي ،ومجموعهــا  14823شــكوى ،مــن تاريــخ 13مــارس إلى  18ابريــل .29 2020

ب .األوضاع اإلنسانية يف املنطقة الصناعية أثناء احلجر الصحي:
أثــرت جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19 -تأثيــرا كبيــراً علــى املناطــق املزدحــة بالعمــال ،مــن حيــث العــدد املصــاب
وســرعة االنتشــار ،ممــا اســتدعى اتخــاذ الدولــة إجــراءات عاجلــة وصارمــة للحــد مــن انتقالهــا.
 .28تظاهرة عمال شركة مشيرب يف  23مايو ،2020احتجاج ًا على عدم دفع أجورهم
29. https://www.al-watan.com/news-
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أُعلــن 30عــن إغــاق جــزء مــن املنطقــة الصناعيــة مــن الشــارع رقــم  1لغايــة الشــارع رقــم  32بتاريــخ  17مــارس
 2020ملــدة أســبوعني قابلــة للتجديــد،
ويف  22ابريــل  2020أُعلــن عــن بــدء افتتــاح تدريجــي للجــزء املغلــق ،وقــال مكتــب االتصــال احلكومــي يف بيان له
"إنــه اســتكماالً إلجــراءات االفتتــاح التدريجــي التــي بــدأت بالشــارع  1و 2وشــارع الــوكاالت ،فقــد تقــرر إعــادة
تنظيــم عمليــة الدخــول واخلــروج بشــكل كامــل يف اجلــزء املغلــق مــن املنطقــة الصناعيــة مــن شــارع  1إلــى شــارع
 32ابتــداء مــن  6مايــو .2020
ويف  15يونيــو  2020أعلــن عــن إنهــاء اإلغــاق للمنطقــة الصناعية بشــكل كامــل .ومت اإلبقاء على نقاط الدخول
واخلــروج ضمــن املنطقــة ملراقبــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة ،ومنهــا التأكــد مــن خفــض ســعة احلافــات إلى
النصــف ،وارتــداء الكمامــات ،والتحقــق مــن لــون احلالــة الصحيــة يف تطبيــق "احتــراز" ،بحيــث يســمح بالدخــول
حلاملــي الرمــز األخضر فقط إلــى املنطقة.31
هــذا ودعــا حتالــف مــن  16منظمــة غيــر حكوميــة ونقابــة عماليــة 32مــن خــال رســالة مت توجيههــا للجهــات
املختصــة بدولــة قطــر إلــى ضمــان حصــول العمــال الوافدين علــى احلماية املالئمة خالل تفشــي فيروس كورونا
(كوفيــد  ،)19 -تضمــن التحالــف منظمــات متعــددة ،منهــا“ ،هيومــن رايتــس ووتــش" ،و"منظمــة العفــو الدوليــة"،
و"."MigrantRights.org
وقــد نـ ّوه التحالــف باخلطــوات اإليجابيــة املتخــذة حلمايــة العمــال الوافدين املصابني واملعرضــن خلطر العدوى
ث الســلطات علــى اســتكمال هــذه اإلجــراءات مبزيــد مــن اإلجــراءات التــي
بفيــروس كورونــا املســتجد ،إال أنــه حـ ّ
حتمــي الصحــة العامــة وتتوافــق مــع حقــوق اإلنســان األساســية ،مبــا يف ذلــك مبــدأ عــدم التمييــز ،والتأكــد مــن
أن جميــع العمــال الوافديــن ،مبــن فيهــم العمــال غيــر احلاملــن لوثائــق ،واملحجــورون صحيــا وغيرهــم ،ميكنهــم
الوصــول إلــى االختبــار واحلصــول علــى العالج الطبي املناســب.
وقــد زار موظفــو اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان املنطقــة الصناعيــة يف  23ابريــل  2020للوقــوف علــى
أوضــاع حقــوق اإلنســان للعمــال بتلــك املنطقــة ،إثــر تلقــي  6شــكاوى مــن العمــال ،مثلــت كل شــكوى عــدداً تــراوح
بــن  130-20عامـاً مــن اجلنســيات النيباليــة والبنغالدشــية والســريالنكية وجنســيات دول أفريقيــة متعــددة،
مفادهــا أنهــم لــم يحصلــوا علــى أجورهــم أو أي بــدالت أخــرى وكذلك لم تقدم شــركاتهم وجبــات طعام ،مما أدى
إلــى نقــص يف الغــذاء.

 .30اللجنة العليا إلدارة األزمات
 .31مكتب االتصال احلكومي حول إلغاء إصدار تصاريح الدخول واخلروج من وإلى املنطقة الصناعيةhttps://t.co/MIci0DyWeJ.
32. https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/02/340327
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وقــد تعاملــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مع جميع الشــكاوى التي وردت إليها ،مــن خالل االتصال مبدراء
الشركات لالستفهام عن سبب تقصيرها ،بالتزامن مع مخاطبة وزارة العمل باحلاالت التخاذ إجراءات تقدمي
املواد الغذائية عن طريق مؤسسة قطر اخليرية.
لقــد أعلنــت اجلهــات الرســمية 33عــن دخــول مــا يقــارب األلــف مركبــة يوميـا ً لنقــل املــواد الغذائيــة واخلضــروات
للجــزء املغلــق ضمــن املنطقــة الصناعية.
والحظ موظفو اللجنة أن املواد الغذائية توزع بشكل عادل ضمن املنطقة الصناعية بكميات كبيرة وكافية ،ويتم
بشــكل ســريع تغطية أي نقص يف محالت البقالة ،حيث تعمل مؤسســة قطر اخليرية على توزيع  2500حقيبة
غذائية ،وحقيبة صحية يومياً ،تتضمن احلقيبة الغذائية مواد الرز والعدس والزيت والسكر والشاي واحلليب
و"املعكرونة" وغير ذلك ،وتتضمن احلقيبة الصحية كمية من املعقمات والصابون والكمامات وغير ذلك.
وحني حضرت اللجنة بعض عمليات التوزيع اإلنسانية ،ملست حتسن كفاءة هذا العمل عن بداية األزمة ليصبح
أكثــر تنظيمــا ومراعــاة للشــروط الصحيــة ،كمنــع اكتظــاظ العمــال والتدافــع ،واحلــرص علــى النظــام والتباعــد
ولبــس الكمامــات أثنــاء اســتالم املــواد .هــذا إلــى جانــب الــدور الكبيــر الــذي لعبتــه جمعية الهــال األحمر وبعض
املنظمــات القطريــة اخليريــة واإلنســانية األخــرى.
وقــد زار موظفــو اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان املنطقــة الصناعية مرة آخرى بتاريــخ  26يوليو لالطالع على
املســتجدات ،ليالحظوا عودة احلياة إلى طبيعتها ،ولوحظت نظافة الشــوارع ،وتوفر محال األغذية ،والصرافة
لتحويــل األمــوال وتلقيهــا ،وأغلــب العمــال يف الشــارع يرتدون كمامــات .وقد متاثل -وقت زيارة اللجنة -ما يقارب
مــن  30000عامــل مــن املنطقــة الصناعيــة للشــفاء مــن فيــروس كورونــا (كوفيــد  ،)19 -حيــث خضعــوا للفحــص
34
والعــاج يف املستشــفيات امليدانيــة وأماكــن احلجــر بشــكل مجانــي بغــض النظــر عن صالحيــة اإلقامة.

 .33اللجنة العليا إلدارة األزمات
 .34مقابالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع فئات العمال واملسؤولني
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•مقابلة فريق "جلنة الزيارات امليدانية والرصد" للعاملني يف مؤسسة قطر اخليرية أثناء توزيع األغذية
على العمال يف املنطقة الصناعية:

ومــن اجلديــر بالذكــر التعــاون بــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ومنســقي اجلاليــات الفلبينيــة والهنديــة
والنيبالية والسريالنكية ومنسقي جاليات عدة دول أفريقية ،للقيام بحمالت توعية للعمال بدأت يف  26إبريل
 2020واستمرت ألسبوعني ،وزعت خاللها "بروشورات" توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد  ،)19 -وقُدمت
بعــض املســتلزمات الطبيــة كالكمامــات واملعقمــات بعــدة مناطــق هــي الصناعيــة ،وأم صــال ،ودحيــل ،والثمامــة،
والوكــرة ،وإزدان الوكــرة ،واملرخيــة ،ومكينس.
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•فريق عمل التوعية والتثقيف ،يعلم العمال كيفية استخدام الكمامات ويشرح لهم سبل الوقاية ،ويوزع
"البروشورات" واملواد:

 - 2احلق يف السكن:
أ .حق املواطن يف احلصول على سكن
تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خــال العــام  2020عــدد ( )9شــكاوى فقــط لقطريــن وقطريــات متعلقة
باحلــق يف الســكن ،وال تــزال اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ترصــد بعــض التحديات املتعلقة بســكن املواطنني
والتي أشارت إليها يف تقاريرها السابقة منها:
 .1منــح أراض غيــر مجهــزة باملرافــق واخلدمــات لبعــض املواطنــن ،ممــا يدفعهــم إلــى التأخيــر يف بنــاء املنــزل
املقــرر لــه ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن وقــوع التزامــات ماليــة على كاهــل املواطن مــن دفع قيمة إيجــار منزل
مؤقــت حلــن االنتهــاء مــن املرافــق واخلدمات لــأرض املمنوحة له.
 .2تضــرر بعــض املواطنــن مــن بُــطء اإلجــراءات املتعلقــة بتخصيــص وتســليم األراضــي ووجــود العديــد مــن
احلــاالت بقوائــم االنتظــار رغــم توافــر الشــروط املقــررة بحقهــم.
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 .1اســتمرار إشــكاالت االنتفــاع لـــ (األرملــة ،املطلقــة ،وغيــر املتزوجــة ،واملتزوجــة مــن غيــر قطــري) بنظــام
اإلســكان .

ب .تطورات أوضاع سكن العمالة:
إثــر إقــرار احلجــر الصحــي يف دولــة قطــر ،مت اإلعــان عــن خطــة مشــتركة بــن وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل
والشــؤون االجتماعيــة ووزارة الصحــة ووزارة الداخليــة لتحســن االشــتراطات الصحيــة يف الســكن وتنفيــذ
اإلجــراءات االحترازيــة اخلاصــة مبكافحــة الوبــاء ،وأهمهــا نقــل العمــال مــن املباني غير الصحيــة ألخرى تتالءم
مــع االشــتراطات.35
هــذا وقامــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعية بحمالت التفتيش على مســاكن العمال بكافة
األحيــاء الســكنية بالدولــة ،بالتنســيق مــع وزارتــي الداخليــة والبلديــة والبيئــة ،بهــدف تقديــر عــدد العمالــة الــذي
يســتوعبه كل ســكن وإخــاء العمالــة الزائــدة.
ومتثلت إجراءات احلملة بوضع ملصقات على الســكن مع بيان تاريخ التفتيش والســعة االســتيعابية لكل ســكن
مــع التنبيــه بضــرورة تعديــل األوضــاع خــال أســبوع واحــد من تاريخ التفتيــش ،وإخالء العدد الزائــد من العمال.
وقــد أعلنــت الــوزارة عــن مخالفة  1855شــركة خالل الفتــرة  29-20ابريل .2020
ويف حال عدم تعديل األوضاع خالل أســبوع ســتقوم وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشــؤون االجتماعية بإحالة
أصحــاب املســاكن املخالفــة لــوزارة البلديــة والبيئــة ،وأما أصحاب الشــركات فســتتم إحالتهم للجهــات األمنية.36
ومــن خــال الزيــارات امليدانيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خــال هــذا العــام للمنطقــة
الصناعية وغيرها من مناطق ســكن العمال يف كافة األحياء ،وعددها  8زيارات ،غالبا ً ما كانت أماكن الســكن
مكتظة وغير مســتوفية ملعايير الصحة والســامة املهنيتني ،هذا إذا ما اســتثنينا املدن الســكنية الضخمة التي
أنشــأتها الدولــة مؤخــراً.
ومــن هــذا املنطلــق يكــون التباعــد االجتماعــي شــبه مســتحيل عندمــا يقطــن حوالــي  10-8عمــال ضمن مســاحة
 4-5م ،2ليبــدو العمــال البســطاء وهــم احللقــة األضعــف يدفعــون الثمــن مــرة أخــرى للمخالفــات التــي طاملــا
طالتهم .
وقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حالــة  400عامــل مقيمــن يف مبنــى ،أفــادوا بعــدم قدرتهــم
علــى دفــع أجــرة الســكن وتهديدهــم بالطــرد .وبــدا األمــر أشــد تعقيــداً عندما ُعلــم أن معظم هؤالء املشــتكني من
الزائريــن احلاصلــن علــى "تأشــيرة دخــول عنــد الوصــول  "Visa upon arrivalقــد علقــوا يف البلــد وكان
 .35كتاب وزارة الصحة العامة إلى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتاريخ  11مايو 2020
 .36جريدة الوطن القطرية بتاريخ 26مايو 2020-رقم العدد 9032
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الهـ�دف مــن دخولهــم البحــث عــن عمــل ،والبعــض اآلخــر كان لديهــم مــا يعــرف "بتأشــيرة رجال األعمــال"�Busi

 ness Visaأفــادوا بأنهــم حصلــوا علــى هــذه "التأشــيرة" مــع الوعــد بدفــع مقابــل مــادي ،وقدمــت اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان كافــة املعلومــات التــي حتصلت عليهــا للجهات املختصة ،التخاذ ما يلزم بشــأن معاقبة
املتورطــن بهــذه املخالفات.37
وميكــن القــول إن اإلشــكاالت املتعلقــة بالســكن خــال جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19 -وجــدت طريقهــا إلــى احلــل
بعــدة مســارات ،إمــا بقيــام وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة بإلــزام الشــركات بتأمينهــا ،أو
مــن خــال متويــل بنــك التنميــة للشــركات العاجــزة عــن دفــع التزاماتهــا ،أو باتفــاق املســتأجر مع صاحب الســكن
بتخفيــض اإليجــار ،أو مــن خــال مســاهمة اجلهــات اخليريــة واإلنســانية ،ويف حــاالت محــدودة أعفــى أصحــاب
العقــارات املســتأجرين مــن كامــل مبلــغ اإليجار.
ولــم تتلــق اللجنــة الوطنيــة حلقــوق إلنســان لغايــة تاريــخ إعــداد التقريــر أية شــكاوى عن حاالت طرد من الســكن،
أو حــاالت ألفراد دون مأوى.
ومــن أفضــل املمارســات قيــام الســفارة الهنديــة بالتعــاون مــع منتــدى اإلغاثة الهنــدي ،بدفع قيمــة نصف اإليجار
لعمــال مهدديــن بالطــرد مــن الســكن ومعظمهــم مــن الزائريــن احلاصلــن علــى "."Visa upon arrival

 - 3احلق يف الصحة:
بــذل القطــاع الصحــي جهــوداً كبيــرة وحقــق جناحـا ً يف التعامــل مــع التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس
كورونــا (كوفيــد  ،)19 -منــذ بدايتهــا ،األمــر الــذي كان لــه أكبــر األثــر يف تخفيــف آثــار اجلائحــة مــن خــال جملــة
مــن التدابيــر واإلجــراءات املالئمــة التــي مت اتخاذها.
لقــد متــت زيــادة الطاقــة االســتيعابية للمستشــفيات وتخصيــص عــدد مــن املستشــفيات واملراكــز الصحية لعالج
مصابــي كورونــا وتشــييد عــدد مــن املستشــفيات امليدانيــة بالتــوازي مــع تزويدهــا بالكــوادر الطبيــة والتمريضيــة
واإلداريــة ،إضافــة إلــى توفيــر الرعايــة الصحيــة للمرضــى االعتياديني.
ووجهــت وزارة الصحــة العامــة بإجــراء فحوصــات الكشــف عــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -يف
مؤسســة حمــد الطبيــة واملستشــفيات املعتمــدة مــن مركــز األمــراض االنتقاليــة ،وأن تقــدم كافة خدمــات الرعاية
الصحيــة املرتبطــة بفيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -مجانـا ً جلميع الســكان ،بغض النظر عــن صالحية اإلقامة.38
 .37أحالــت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر حالــة واحــدة ملحكمــة اجلنايــات وصــدر حكــم مبعاقبــة املتهمــن  10ســنوات وغرامــة  200ألــف
ريــال واإلبعــاد عــن البــاد بعــد تنفيــذ احلكــم ،ويف الدعــوى املدنيــة بتعويــض كل املجنــي عليهــم مليــون ريــال.
 .38كتاب وزارة الصحة املوجه للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان رقم :م و ص510/2020/
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وقــد خصصــت املوازنــة العامــة للدولــة للســنة املاليــة  2020ما يقــارب  22.6مليار ريال حيــث بلغت مخصصات
القطــاع الصحــي نحــو  %11من إجمالي املصروفات العامة.
وحــددت وزارة الصحــة العامــة  7مستشــفيات لعــاج مرضــى "كورونــا" وهــي مركــز األمــراض االنتقاليــة
ومستشــفيات حــزم مبيريــك العــام ،والكوبــي ،ومســيعيد ،ورأس لفــان ،ومستشــفى لبصيــر امليداني ،واملستشــفى
امليدانــي يف املدينــة الصناعيــة ،و 4مراكــز صحيــة لالختبــار والفحــص واحلجــر.
ورصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان جتهيــز مستشــفى مســيعيد بصــورة ســريعة يف بدايــة شــهر أبريــل
 2020كجزء من اخلطة الشــاملة لقطاع الرعاية الصحية لزيادة القدرة االســتيعابية للمستشــفيات ،حيث وف ّر
املستشــفى نحــو  610ســريراً ملرضــى احلــاالت احلــادة ،و 45ســريراً ملرضــى وحــدة العنايــة املركزة ،و 27ســريراً
ملرضــى احلــاالت احلــادة مــن األطفال.
مت افتتاحــه رســميا ً يف شــهر أبريــل  ،2020وقـ ّـدم املستشــفى خدمــات رعايــة
أمــا مستشــفى رأس ل ّفــان فقــد ّ
صحية عالية اجلودة ملرضى (كوفيد  )19 -ذوي احلاالت املرضية املتوســطة والشــديدة ،ووفر مستشــفى حزم
مبيريــك نحــو  147ســريراً منهــا  42ســريرا للعنايــة املركــزة و 105أســرة للمرضــى الداخليــن.
كمــا جنــح مستشــفى لبصيــر امليدانــي يف تقــدمي رعايــة فائقــة ملرضــى (كوفيــد  ،)19 -وكان تشــغيله ثمرة شــراكة
قويــة بــن كل مــن وزارة الصحــة العامــة ووزارة الدفــاع ومؤسســة حمــد الطبيــة .وقــام املستشــفى بــدور حيوي يف
تخفيف الضغط على املستشــفيات األخرى.
كمــا ســاهم املستشــفى امليدانــي يف املنطقــة الصناعيــة الــذي مت تشــييده يف مــدة وجيــزة لــم تتجــاوز األربعــة
أســابيع يف اســتقبال جميــع احلــاالت مــن املرضــى مــن خــال قســم الطــوارئ والعيــادات اخلارجيــة واإلقامــة
القصيــرة وقســم الســتقبال احلــاالت املشــتبه يف إصابتهــا بفيــروس كورونــا (كوفيــد .)19 -
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وأشــارت وزارة الصحــة العامــة يف آخــر إحصائيــة لهــا منشــورة عبــر جريــدة الرايــة عــن آخــر مســتجدات
فيــروس كورونــا يف دولــة قطــر لعــام .2020
ومــن اجلديــر بالذكــر أن دولــة قطــر أحــرزت املرتبــة التاســعة عاملي ـا ً مــن ضمــن البلــدان العشــرة األولــى يف
تبنــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وترتيبــات العمــل املرنــة واملهــارات الرقميــة واإلطــار القانونــي الرقمــي
يف تقريــر التنافســية العامليــة للمنتــدى االقتصــادي العاملــي للعــام  2020املعنــون بـ(كيفيــة تعامــل البلــدان يف
الطريــق للتعــايف).39

 - 4احلق يف التعليم
 أوضاع احلق يف التعليم خالل جائحة كورونا (كوفيد :)19 -تقــرر إغــاق املــدارس يف دولــة قطــر إثــر إعــان جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19 -كوبــاء عاملــي ،منــذ منتصــف
شــهر مــارس  2020لغايــة  1ســبتمبر  ،2020حيــث تزامنــت هــذه الفتــرة مــع إجــراءات اإلغــاق ملرافــق
متعــددة بالدولــة كاملجمعــات التجاريــة واملطاعــم ومرافــق األنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة ،حرصـا ً علــى احلــد
مــن انتشــار الفيــروس ،وخــال هــذه الفتــرة عمــدت املــدارس إلــى إنشــاء نظــم للتعليــم عــن بُعــد لضمــان
اســتمرار احلــق يف التعليــم.
وقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان صعوبــات جمــة تعــرض لهــا األطفــال وذووهــم مــن خــال
مقابــات أجرتهــا مــع األســر ومــع عاملــن ضمــن الــكادر التعليمــي ،أهمهــا غيــاب البيئــة التحفيزيــة للتعلــم،
وبالتالــي عــدم اســتيعاب الطالــب لكافــة املــواد التعليميــة والشــروحات ،وصعوبــة املتابعــة دون التعــرض
للملهيــات واملقاطعــة .فوجــود الطالــب يف املنــزل جعلــه أقــل تركيــزاً ،كمــا فقــد جانبـا ً أساســيا ً لنمــوه وازدهــاره
االجتماعــي ،أال وهــو تواجــده صحبــة أقرانــه .هــذا إضافــة إلــى وجــود إشــكاالت تقنيــة يف التطبيقــات التــي
وضعتهــا املــدارس كتحميــل امللفــات وانقطــاع البــث وغيــر ذلــك ،ممــا خلــق معانــاة حقيقيــة ألوليــاء األمــور
واألطفــال واملعلمــن علــى حــد ســواء.
وقــد بــدأ تطبيــق نظــام التعلــم املدمــج يف كافــة املــدارس بدولــة قطــر ،مــع احلفــاظ علــى نســبة تواجــد ( )%30مــن
إجمالــي عــدد الطــاب يف املدرســة يف اليــوم الواحــد ،وذلــك بهــدف حضــور بعــض حصــص املــواد األساســية
والقيــام بالتجــارب العمليــة يف املختبــرات وتأديــة االختبــارات .وقــد مت تخييــر أوليــاء األمــور بــن االســتمرار
يف مســار التعلــم املدمــج أو التحــول إلــى التعلــم عــن ُبعــد كليــا.
وحاليــا يتــم تطبيــق "برتوكــول" يف حــاالت اكتشــاف أي إصابــات ضمــن املــدارس بالتنســيق مــع وزارة الصحــة
العامــة ،ومــن ضمنهــا التوجيــه بعــدم حضــور الطلبــة إلــى الصــف املدرســي الــذي تظهــر فيــه أيــة حالــة إيجابيــة
وإجــراء مســحات للكشــف عــن املخالطــن.
39. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf
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وقــد أصــدرت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي بالتنســيق مــع وزارة الصحــة حزمــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة
التــي تعكــس اهتمامهــا الكبيــر باســتمرارية العمليــة التعليمــة وفــق أطــر ســليمة واشــتراطات صحيــة صارمــة،
حلمايــة الطلبــة والكــوادر التعليميــة واإلداريــة مــن جائحــة فايــروس كورونــا (كوفيــد  ،)19 -وهــي كمــا يلــي:
ƥفحــص جميــع العاملــن يف املــدارس احلكوميــة واخلاصــة مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة حمــد
الطبيــة ومؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة ،قبــل بدايــة العــام الدراســي والتأكــد مــن خلوهــم مــن املــرض.
 ƥكمــا تلتــزم املــدارس بتنظيــم دخــول وخــروج الطلبــة إلــى مبنــى املدرســة ملنــع التزاحــم ومراعــاة التباعــد
االجتماعــي ،عــاوة علــى إلغــاء الطابــور الصباحــي واألنشــطة اجلماعيــة مثــل الرحــات واملعســكرات
واالحتفــاالت وحتويلهــا إلــى افتراضيــة إذا أمكــن ذلــك.
أمــا بالنســبة للمــدارس التخصصيــة والتقنيــة ومــدارس ذوي االحتياجــات اخلاصــة ومــدارس القــرى التــي
تتضمــن عــدداً قلي ـاً مــن الطــاب يســاوي نســبة  %30مــن الطاقــة االســتيعابية للمبنــى املدرســي فســوف
يكــون الــدوام فيهــا جلميــع الطــاب بنســبة  %100يف جميــع أيــام األســبوع.
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القسم الثالث:
حقوق الفئات األَولى بالرعاية
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يتنــاول هــذا اجلــزء مــن التقريــر التحديــات التــي تواجــه حمايــة حقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة،
ومــدى تأثرهــا بجائحــة كورونــا (كوفيــد  ،)19 -علــى النحــو التالــي:
 - 1حقوق املرأة
شــهدت حزمــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة اخلاصــة باملــرأة تطــورا ملحوظــا ً يف اآلونــة
األخيــرة حيــث تواجــدت املــرأة العاملــة بنســب متكافئــة يف القطاعــن اخلــاص والعــام ،وشــهد العامــان
املاضيــان تفوقــا ً بعــدد اإلنــاث املعينــات يف الوظائــف احلكوميــة علــى عــدد الذكــور،
وحتصــل النســاء علــى فــرص متســاوية يف التدريــب والتطويــر ،لكــن تقــل نســبة تواجدهــن يف املناصــب
اإلشــرافية ،مــع التمتــع بالراتــب التقاعــدي والضمــان االجتماعــي علــى قــدم املســاواة.
لقــد بلغــت نســبة النســاء املعينــات يف اجلهــات احلكوميــة للعــام  ،)%69.3( 2019ويف القطــاع اخلــاص
( ،)%56.6وتتواجــد املــرأة القطريــة يف العديــد مــن املهــن والوظائــف غيــر التقليديــة ،منهــا ،قيــادة الطائــرات
املدنيــة ،والســلك الشــرطي والعســكري وغيرهمــا.
كمــا رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان زيــادة عــدد اإلنــاث علــى الذكــور يف املشــاركة بــدورات تطويــر
قــدرات املوظفــن ،لكــن تقــل نســبة املــرأة يف املناصــب اإلشــرافية.
وأعلنــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة عــن إطــاق اخلطــة التدريبيــة لعــام  2020مــن
خــال برنامــج مــوارد املوظفــن ،حيــث شــملت اخلطــة علــى  961برنامج ـا ً تدريبي ـا ً موزع ـا ً حســب املســارات
الثالثــة اإلداري والتخصصــي واخلــاص ،40وأصبحــت تلــك الــدورات التدريبيــة متنــح للموظفــات عــن بعــد
خــال فتــرة كورونــا .2020
وعلــى صعيــد التعليــم حققــت دولــة قطــر املســاواة يف فــرص التعليــم االبتدائــي والثانــوي ،وزاد عــدد اإلنــاث
علــى عــدد الذكــور يف االلتحــاق بالتعليــم اجلامعــي.
هــذا وتواجــه املــرأة القطريــة املتزوجــة مــن أجنبــي صعوبــات يف احلصــول علــى حقــوق تتعلــق باإلســكان
والضمــان االجتماعــي ،وتوريــث ممتلكاتهــا ألبنائهــا غيــر القطريــن ،حيــث يســتمر حرمــان املــرأة القطريــة مــن
حقهــا يف منــح جنســيتها لزوجهــا غيــر القطــري وألوالدهــا منــه.
ورصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حتديــات تطبيــق القانــون رقــم  15لســنة  2017بشــأن
املســتخدمني يف املنــازل ،وغالبيتهــم مــن النســاء ،كاالســتمرار يف تشــغيلهن لســاعات طويلــة ،وعــدم احلصــول
علــى يــوم الراحــة األســبوعي ،وعــدم صــرف أجورهــم بانتظــام ،وســوء املعاملــة .هــذا باإلضافــة إلــى الضغــط
الــذي تعرضــن لــه خــال اجلائحــة بزيــادة حجــم العمــل امللقــى علــى عاتقهــن.
 .40كتاب إجنازات الدولة /2018-2019األمانة العامة ملجلس الوزراء
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وقــد نشــرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اســتبيانا ً للحصــول علــى معلومــات حــول أوضــاع العامــات
املنزليــات وتأثرهــن بجائحــة كورونــا (كوفيــد ،)19وســوف تعلــن عــن نتائــج االســتبيان يف العــام .2021
وجديــر بالذكــر متابعــة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان لثــاث حــاالت لعامــات منزليــات تعرضــن للمــرض
بفيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19واحلصــول علــى شــهاداتهن ،حيــث متتعــن باحلــق يف الرعايــة الصحيــة كالدخول
إلــى املستشــفى وتلقــي العــاج.
قالــت العاملــة املنزليــة (ن .ب) للجنــة :لقــد دخلــت إلــى املستشــفى مبجــرد االتصــال برقــم املســاعدة ،وكان
العاملــون يف املستشــفى لطفــاء جــداً ،وقدمــت لــي ثــاث وجبــات طعــام يوميــاً ،وحصلــت علــى دواء كنــت
أتناولــه منــذ دخولــي املستشــفى ،ثــم مت نقلــي ألخــذ كميــات مــن األوكســجني ملــدة يــوم واحــد .وعندمــا حتســنت
حالتــي ســمح لــي مبمارســة الرياضــة إلــى أن تعافيــت متام ـا ً وتركــت احلجــر .وقــد دفعــت لــي العائلــة التــي
أعمــل عندهــا أجــري كام ـاً عــن املــدة التــي مرضــت خاللهــا وهــي ثالثــة أســابيع".

 مكافحة العنف األسري:41يعــد العنــف ضــد املــرأة مصــدرا مــن مصــادر القلــق العاملــي كعقبــة أمــام حتقيــق املســاواة والتنميــة والســلم،
وانتهــاكا ً حلقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية يعيــق أو يلغــي متتــع املــرأة بهــذه احلقــوق.
لقــد أكــدت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر  2022-2018علــى التنميــة االجتماعيــة
الســليمة واحلمايــة االجتماعيــة ،وأشــارت إلــى التحديــات التــي تواجــه قطــاع احلمايــة االجتماعيــة علــى أنهــا
تشــمل احلاجــة إلــى دعــم حمايــة املــرأة والطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف األســري مــن خــال مراجعــة وتطويــر
التشــريعات والسياســات املتعلقــة بحمايــة األســرة وأفرادهــا ،واحلاجــة إلــى الكفــاءات الوطنيــة املدربــة يف
مجــال حمايــة األســرة.
هــذا وصادقــت دولــة قطــر علــى اتفاقيــة منــع التمييــز ضــد املــرأة منــذ العــام  ،2008وقامــت بالعمــل علــى
تطويــر بعــض تشــريعاتها وإجراءاتهــا نحــو تطبيــق هــذه االتفاقيــة ،إال أنهــا ماتــزال تواجــه حتديــات يف اإلنفــاذ
الكامــل لالتفاقيــة ،الــذي مــن شــأنه أن مينــع العنــف ضــد املــرأة يف املجتمــع والقضــاء تدريجيـا ً علــى العنــف
األســري.

 .41ويعــرف العنــف ضــد املــرأة ،علــى أنــه أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة اجلنــس ويترتــب عليــه ،أو يرجــح أن يترتــب عليــه ،أذى ومعانــاة للمــرأة،
ســواء مــن الناحيــة اجلســمانية أو اجلنســية أو النفســية ،مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو احلرمــان التعســفي مــن احلريــة،
ســواء حــدث ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة.
كمــا أشــار قــرار املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي  1990/15املــؤرخ  23أيار/مايــو  1990الفقــرة  ،23بــأن العنــف ضــد املــرأة ســواء يف األســرة أو
املجتمــع ،ظاهــرة منتشــرة تتخطــى حــدود الدخــل والطبقــة والثقافــة ،يجــب أن يقابــل بخطــوات عاجلــة وفعالــة متنــع حدوثــه ،حيــث ينبغــي علــى
كافــة الــدول أن تديــن العنــف ضــد املــرأة ،وأن ال تتــذرع بــأي موجبــات للتنصــل مــن التزامهــا بالقضــاء عليــه.
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وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أنــه يقــع بشــكل أساســي علــى عاتــق اجلهــات احلكوميــة مســؤولية
مكافحــة العنــف األســري بكافــة أشــكاله ،مــن خــال تكاتــف جميــع وزارات الدولــة ،مثــل وزارة الداخليــة،
ووزارة العــدل ،ووزارة الصحــة العامــة ،ووزارة التعليــم والتعليــم العالــي ،إلــى جانــب مشــاركة اجلهــات غيــر
احلكوميــة بتقــدمي بعــض خدمــات احلمايــة والتأهيــل.
ويتعــن وضــع "تشــريع" أو "نظــام معتمــد" شــامل ملكافحــة العنــف األســري ،يتضمــن تعريفــا جلرميــة العنــف
األســري ،وأحكام ـا ً واضحــة حــول اإلجــراءات التــي يتعــن علــى اجلهــات املختصــة "الــوزارات" اتباعهــا مــن
أجــل تطبيــق معاييــر مثــل :اســتباق املخاطــر ،والوقايــة ،واحلمايــة ،واملالحقــة ،واملعاقبــة علــى جرائــم العنــف
األســري ،علــى النحــو املتوخــى يف اجلــزء األول مــن الفصــل اخلامــس اخلــاص باحلمايــة االجتماعيــة ضمــن
اســتراتيجية قطــر الوطنيــة للتنميــة  ،2022-2018إضافــة إلــى نظــم العــاج ،وإعــادة التأهيــل ،والتعويــض.
كمــا يجــب كفالــة التوعيــة والتثقيــف والتدريــب للقضــاة واملدعــن ،ورجــال الشــرطة علــى الطبيعــة اإلجراميــة
للعنــف األســري ،وعلــى اإلجــراءات التــي تســاعد علــى حتديــد ضحايــا العنــف مــن النســاء واألطفــال وخادمــات
املنازل.
إضافــة إلــى مــا تقــدم البــد للجهــة املختصــة بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة إنشــاء
قاعــدة بيانــات للتســجيل الوطنــي حلــاالت العنــف ،وجمــع بيانــات منتظمــة عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات
مصنفــة حســب العمــر ،والعالقــة بــن الضحيــة واجلانــي ،وعــدد دور اإليــواء وســعتها ،وعــدد املســتفيدين مــن
خدمــات املشــورة والتأهيــل .إضافــة إلــى جمــع بيانــات عــن معــدالت الدعــاوى وأحــكام اإلدانــة.
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إحصائية احلاالت للعام  2020ملركز احلماية والتأهيل االجتماعي "أمان"
 /1جدول يوضح عدد احلاالت التي استقبلها املركز حسب نوع احلالة واجلنسية:
أطفال
قطري

التصنيف
أنثى

ذكر املجموع

نساء

املجموع
غير
قطري
غير قطري
قطري املجموع الكلي
املجموع
ذكر
أنثى
أنثى ذكر املجموع

عنف جسدي

34

34

68

27

20

47

115

103

206

309

424

عنف نفسي

24

16

40

17

10

27

67

57

70

127

194

معرض
للعنف

19

28

47

18

21

39

86

28

23

51

137

عنف جنسي

8

4

12

12

6

18

30

2

4

6

36

التصدع
األسري

12

6

18

2

5

7

25

4

2

6

31

إهمال

6

6

2

3

5

11

1

1

2

13

خارج
االختصاص

18

22

40

7

8

15

55

78

95

173

228

املجموع

121

110

231

85

73

158

389

273

401

674

1063

جدول

رقم 4

 /2جدول يوضح عدد احلاالت التي استقبلها املركز حسب اإلجراء املتخذ:
أطفال
قطري

التصنيف
أنثى

ذكر املجموع

نساء

املجموع
غير
قطري
غير قطري
قطري املجموع الكلي
املجموع
ذكر
أنثى
أنثى ذكر املجموع

خدمة
حماية

69

66

135

48

37

85

220

151

237

388

608

خدمة تأهيل

34

22

56

30

28

58

114

44

69

113

227

إحالة وإرشاد

18

22

40

7

8

15

55

78

95

173

228

املجموع

121

110

231

85

73

158

389

273

401

674

1063

جدول

رقم 5
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 /3أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مركز أمان:
ƥالعمــل خــال فتــرة وبــاء كورونــا وعــدم متكــن احلــاالت مــن احلضــور الشــخصي املباشــر ملقــر املركــز،
باإلضافــة إلــى رفــض بعــض احلــاالت احلضــور خــال الفتــرة احلاليــة بســبب اجلائحــة.
ƥتوقــف احلــاالت الــواردة مــن املــدارس التــي تعتبــر إحــدى قنــوات الوصــول يف املركــز لفتــرة جتــاوزت أكثــر
مــن نصــف العــام وينطبــق األمــر علــى املؤسســات الصحيــة ،يف ظــل إغــاق املكاتــب اخلارجيــة وإعــان
حالــة الطــوارئ يف املستشــفيات يف فتــرة جتــاوزت الســتة أشــهر.
ƥتوقف جلسات املحاكم والنيابة وكان لذلك أثر مباشر على الفئات املستهدفة.
ƥتأخــر صــدور قانــون الطفــل وغيــاب بعــض التشــريعات مثــل قانــون خــاص بالعنــف األســري وعــدم تفعيــل
بعــض السياســات التشــريعية التنفيذيــة ممــا أثــر علــى آليــة تقــدمي اخلدمــات يف املركــز.
ƥاألعبــاء االقتصاديــة والتــي تعتبــر أحــد مســببات العنــف وتعــد مصــدر خطــر عــالٍ يف ظــل انخفــاض
نســب العاملــن باجلهــات اخليريــة خــال فتــرة احلجــر الصحــي والتــي اســتمرت ألكثــر مــن نصــف العــام
األمــر الــذي أدى إلــى تأخــر بعــض املعامــات اخلاصــة بالفئــات املســتهدفة يف ظــل احلاجــة االقتصاديــة
لألســر.
ƥعــدم توفــر دور إليــواء حــاالت االنحرافــات الســلوكية يف الدولــة وإحالــة حــاالت منهــا للمركــز لإليــواء
والتــي تعتبــر خــارج اختصاصــه وقلــة عــدد الكــوادر املتخصصــة وأثــر ذلــك يف ســير اخلدمــات وأنشــطة
املركــز.

 - 2حقوق الطفل:
يتمتــع جميــع األطفــال يف دولــة قطــر باحلــق يف التعليــم ،حيــث ينــص القانــون علــى أن التعليــم إلزامــي ومجانــي
مــن بدايــة املرحلــة االبتدائيــة وحتــى املرحلــة اإلعداديــة أو بلــوغ ســن الثامنــة عشــرة.42
وقــد قامــت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي بوضــع عدد من السياســات التنظيمية كسياســات القبول والتســجيل
يف املــدارس ،وسياســة التقــومي الســلوكي للطلبــة ووثيقــة الســلوك املهنــي للتربويــن العاملــن يف مجــال التعليــم،
وامليثــاق األخالقــي للتربويــن .وحتظــر اللوائــح اإلداريــة جميــع أشــكال العقــاب البدنــي لألطفــال مبختلــف
صــوره باملــدارس ،وتُنظــم األحــكام اخلاصــة باألحــداث يف قانــون األحــداث ،وقانــون العقوبــات ،وقانــون
اإلجــراءات اجلنائيــة ،كمــا يعـ ّرف قانــون األحــداث احلــدث بأنــه أي شــخص جتــاوز الســابعة مــن العمــر ولــم
يتعـ َّـد السادســة عشــرة مــن العمــر وقــت ارتــكاب اجلــرم .وال يجــوز احلكــم بعقوبــة اإلعــدام علــى مــن لــم يبلــغ
الثامنــة عشــرة مــن عمــره وقــت ارتكابــه اجلرميــة.
 .42القانون رقم  25لسنه  2001م املعدل بالقانون رقم  25لسنة 2009م بشأن التعليم اإللزامي.
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يحتــوي مشــروع قانــون الطفــل أحكام ـا ً حتظــر جميــع أشــكال العقــاب البدنــي ضــد األطفــال مــن اجلنســن،
ويرفــع ســن املســؤولية اجلنائيــة ،إضافــة إلــى احتوائــه علــى أحــكام احلمايــة مــن االســتغالل ،مبــا يتفــق وأحــكام
اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صادقــت عليهــا الدولــة .علمـا ً أنــه لــم يصــدر القانــون املذكــور حتــى تاريــخ صــدور
هــذا التقريــر.
وأمــا بالنســبة للرعايــة املؤسســية ،فقــد حتولــت مســؤولية اإلشــراف علــى الطفولــة يف عــام ( )2016إلدارة
شــؤون األســرة التابعــة لــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة لتــؤول إليهــا قضايــا الطفولــة.
ولقــد انعكــس تنقــل االختصــاص برعايــة الطفولــة يف عــدد مــن إدارات اجلهــات احلكوميــة منــذ العــام
حتــى بدايــة العــام  ،2016علــى اخلطــط والبرامــج واالســتراتيجيات اخلاصــة بالطفولــة ،فشــابها بعــض
التعقيــد والتضــارب وتقليــص االختصاصــات بــن اإلدارات التــي تعاقبــت علــى العمــل ،إضافــة إلــى صعوبــة
املســاءلة.
2009

ومــن جانبــه ميــارس املجتمــع املدنــي دورا مهمــا يف رعايــة الطفولــة ،وعلــى رأســها ،املؤسســة القطريــة للعمــل
االجتماعــي مــن خــال املراكــز العاملــة حتــت مظلتهــا مبجاالتهــا املختلفــة ،تتمثــل فيمــا يلــي:
ƥمركــز رعايــة األيتــام (درميــة) حيــث يقــوم بــدورٍ يف حمايــة األطفــال مــن األيتــام ومجهولــي النســب،
وتقــدمي خدمــة اإليــواء لهــم ،مبــا تتضمنــه مــن تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والتعليميــة
والترفيهيــة ،فضـاً عــن العمــل علــى تشــجيع قيــام األســر بكفالــة هــؤالء األطفــال ،مبــا يحقــق لهــم النشــأة
الســليمة يف محيــط عائلــي موثــوق.
ƥمركــز (أمــان) حيــث يقــدم خدمــات احلمايــة االجتماعيــة ،والدعــم واملســاعدة القانونيــة ،والتأهيــل
والدمــج االجتماعــي لألطفــال مــن ضحايــا العنــف ،وكذلــك ألبنــاء األســر املتصدعــة للحــد مــن اآلثــار
الناجتــة عــن ذلــك .وتعتبــر خدمــة "خــط مســاندة الطفــل" واخلطــوط الســاخنة إحــدى آليــات الوصــول
واحلمايــة التــي يقدمهــا املركــز ،الســتقبال البالغــات ،وتقــدمي االستشــارات النفســية والقانونيــة الالزمــة.
ƥمركــز االستشــارات العائليــة (وفــاق) الــذي يقــوم بــدور هــام يف املنازعــات اخلاصــة باحلضانــة والرؤيــة،
مــن خــال تقــدمي تقريــر إلــى املحكمــة برؤيتــه مــن وجهــة نظــر مراعــاة املصلحــة الفضلــى للطفــل ،وكذلــك
توفيــر مــكان مناســب لتنفيــذ أحــكام الرؤيــة يف حالــة تعــذر االتفــاق بــن أهــل الطفــل علــى ذلــك ،فضـاً
عــن الدعــم النفســي املقــدم لهــؤالء األطفــال يف حالــة االحتيــاج لذلــك.
أمــا مبــادرة بســت باديــز -قطــر فإنهــا تقــوم بتعزيــز الدمــج االجتماعــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة
البســيطة واملتوســطة مــن خــال برامــج التطويــر والتدريــب والفعاليــات املنظمــة لهــم مــع أقرانهــم مــن األطفــال
الذيــن ال يعانــون مــن مثــل هــذه اإلعاقــة ،مبــا يــؤدي يف النهايــة إلــى حتســن حيــاة هــؤالء األطفــال وإنهــاء
عزلتهــم االجتماعيــة .ومت إدراجهــا كبرنامــج مــن برامــج الشــفلح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك مــن شــهر
يونيــو .2020
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 - 3حقوق كبار السن واملتقاعدين:
يتعــرض كبــار الســن واملتقاعــدون بصفــة خاصــة الــى املخاطــر يف أوقــات االنتكاســات االقتصاديــة وإعــادة
الهيكلــة ،خاصــة يف ظــل وجــود تضــارب بــن قانــون املــوارد البشــرية مــن ناحيــة وقانــون التقاعــد مــن ناحيــة
أخــرى .ويشــتكي العديــد مــن املتقاعديــن مــن عــدم صــدور الالئحــة التنفيذيــة لقانــون التقاعــد حيــث ال يوجــد
تفســير ملــواد القانــون ممــا يعيــق حصــول املتقاعديــن علــى حقوقهــم املختلفــة وحــدوث مشــكالت عديــدة
تثيــر الكثيــر مــن اجلــدل ،وتكــرر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان توصياتهــا بضــرورة إعــادة النظــر بدراســة
التشــريعات واألنظمــة اخلاصــة باملتقاعديــن بتوفيــر احليــاة الكرميــة لتلــك الفئــة يف ظــل الظــروف االقتصاديــة
الصعبــة التــي يواجهــا املواطــن بعــد إحالتــه للتقاعــد.
أمــا مــا يتعلــق باخلدمــات املؤسســية فــإن مركــز متكــن ورعايــة كبــار الســن يقــدم خدمــات تهــدف إلــى تعزيــز
االعتــراف بــدور الفئــات املســتهدفة وإســهاماتهم يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ومتكينهــم
ودعــم مشــاركتهم النشــطة يف جميــع املجــاالت ونشــر الوعــي املجتمعــي بحقوقهــم وقضاياهــم األساســية
والعمــل علــى حتقيــق التواصــل بــن األجيــال والتأكيــد علــى دور األســرة يف رعايتهــم:
ويواجه مركز رعاية املسنني عدة حتديات عامة نذكرها يف اآلتي:
 .1تغيير الصورة النمطية يف املجتمع عن كبار السن إلبراز دورهم الفاعل يف املجتمع.
 .2تقــدمي خدمــات متميــزة خاصــة يف مجــال الرعايــة النهاريــة (نــوادي إحســان) والرعايــة املنزليــة لزيــادة
الطلــب عليهــا مــن الفئــة املســتهدفة يف جميــع مناطــق الدولــة.
 .3ارتفاع توقعات الناس يف احلصول على خدمات فعالة من املركز.
ومــن اجلديــر بالذكــر قيــام مؤسســة حمــد الطبيــة بإنشــاء خدمــات استشــارية خاصــة بالشــيخوخة يف قســم
الطــوارئ ،إضافــة إلــى افتتــاح عيــادة كبــار الســن ،التــي تهــدف إلــى تســهيل الوصــول خلدمــات الرعايــة.43

 - 4حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
إثــر املصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العــام  2009تتالــت الدعــوات لوضــع قانــون
ِض مشــروع قانــون بشــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف
جيــد ،حيــث ُعـر َ
غضــون العــام  2015لكــن لــم يصــدر لتاريخــه ،وقــد كان للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مالحظــات عديــدة
علــى مشــروع القانــون حيــث جــاء مكونـا ً مــن ( )28مــادة نصفهــا تقريبـا ً مكــرر مــن مــواد القانــون احلالــي.44
 .43كتاب إجنازات الدولة /2018-2019األمانة العامة ملجلس الوزراء
 .44القانون رقم ( )2لسنة  2004م بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة
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ومــن أحــدث التطــورات لهــذا العــام  2020اإلعــان عــن اســتكمال مشــروع تأهيــل ( )68مدرســة لتكــون مراكــز
لدمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف املــدارس كمــا تشــمل هــذه التطــورات حتديــث مناهــج الدراســة اخلاصــة بــذوي
اإلعاقــة وإضافــة خطــط دراســية جديــدة ووســائل تعليميــة حديثــه.
وتقــوم مــدارس التعليــم احلكومــي بتقــدمي خدماتهــا للطلبــة ذوي اإلعاقــة ،وفقـا ً لشــدة ومســتوى احلالــة علــى
النحــو التالــي:45
ƥاملدارس التي تقدم خدمات الدعم ،تقدم خدماتها لعدد  320طالبا وطالبة.
ƥاملدارس التي تقدم خدمات الدمج ،تقدم خدماتها لعدد  1080طالبا وطالبة
ƥسلسة مدارس الهداية لذوي اإلعاقة ،وتقدم خدماتها لعدد  123طالبا وطالبة
ƥمجمع التربية السمعية ويقدم خدماته لعدد  66طالبا وطالبة.
ويوجــد يف دولــة قطــر حوالــي  34جهــة مســؤولة عــن ذوي اإلعاقــة مبختلــف تخصصاتهــا ،ســواء أكانــت
46
مراكــز ،أم منظمــات ،أم جمعيــات تهتــم باإلعاقــة الذهنيــة ،والبصريــة ،والســمعية ،واجلســدية

 .45كتاب إجنازات الدولة /2018-2019األمانة العامة ملجلس الوزراء
 .46اخلليج أون الين 11/8/2016
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القسم الرابع:
أنشطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
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 - 1اإلصدارات:
قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خــال العــام  2020بإصــدار مجموعــة مــن الكتــب ،وهــي
كالتالــي- :
الكتب التي أصدرتها اللجنة خالل عام 2020

م

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

1

 3أعوام على حصار دولة قطر  /عربي
)NHRC 3 years of the blockade of Qatar (English & French

2

حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة
Human Rights and Sustainable Development

3

املؤمتر الدولي :وسائل التواصل االجتماعي
International conference on Social Media

4

السالمة الصحية يف املدارس
)Considerations for School-related public health measures (Coloring book

5

حقوق اإلنسان بني نظرية اإللزام والتطبيق
Human rights between obligation and commitment

6

مجلة الصحيفة  -العدد الثالثون
Al-Saheefa Magazine, issue 30
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 - 2األنشطة:
قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خــال العــام  2020بإصــدار مجموعــة مــن الكتــب ،وهــي
كالتالــي- :
م

اسم الفعالية

نوع
الفعالية

1

(حقوق اإلنسان) تشارك بجناحها السنوي يف معرض
الكتاب ( )30املحمود :املعرض من الفعاليات التي
معرض
حترص عليها اللجنة للتوعية بحقوق اإلنسان.

2

حقوق اإلنسان تستعد للمشاركة يف اليوم الرياضي.

3

4
5

فعالية

نظمت اللجنة املؤمتر الدولي:
"وسـائل التواصـل االجتماعي التحديـات وسبل دعــم
احلريــات وحماية النشطـاء "
ندوة احلماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل.
حقوق اإلنسان /تدشن خطا ساخنا ضمن اإلجراءات
االحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا
زيارات ميدانية ملتابعة احلق يف الصحة على مرحلتني

التاريخ
 8يناير

2020

 11فبراير

2020

 17 – 16فبراير
2020

ندوة

 8مارس

2020

فعالية

 9ابريل

2020

 املؤسسات العقابية واإلصالح (السجن املركزي) –إدارة أمن العاصمة – املنطقة الصناعية
6

 إدارة العمل بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون زياراتاالجتماعية – وزارة التعليم والتعليم العالي
ميدانية
إدارة حقوق اإلنسان وزارة الداخلية – وزارة األوقاف
– سكن العمال – إدارة البحث واملتابعة

7

اللجنة العليا لالزمات
حملة إعالمية (األسرة أساس املجتمع)

حملة
توعوية

 30-13ابريل2020
 30-20يوليو2020

 25ابريل 2020
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8

"حقوق اإلنسان" تطلق حملة توعوية لعمال الشركات
والعمالة املنزلية

9

ورشة حول واجبات األفراد واملسؤولية االجتماعية
للشركات يف مكافحة فيروس كورونا

10

11

12

حملة
توعوية

 5مايو 2020

ورشة
عن بعد

 15مايو 2020

ورشة النهج القائم على حقوق اإلنسان يف التعامل مع ورشة
أزمة كورونا
عن بعد
الورشة التدريبية حول “إعداد وكتابة التقارير يف
ورشة
مجال حقوق اإلنسان”
عن بعد
ندوة تثقيفية حول التطورات التشريعية األخيرة
ندوة عن
لفائدة اجلالية النيبالية بالشراكة مع اجلالية النيبالية بعد

13

ندوة حول أوضاع كبار السن يف أوقات األزمات..

14

ندوة حول أوضاع الالجئني يف ظل أزمة كورونا
االحتفال باليوم القطري حلقوق اإلنسان

ندوة عن
بعد
ندوة عن
بعد

 22يونيو 2020

 20يوليو

2020

 7أكتوبر

2020

 20أكتوبر2020

 10نوفمبر

2020

15

زيارة ميدانية للهالل األحمر القطري يف إطار تكرمي
الصفوف األمامية للتصدي لفيروس كورونا

فعالية

 11نوفمبر

2020

16

حملة السالمة الصحية يف املدارس

حملة
توعوية

 15نوفمبر

2020

17

معرض حقوق اإلنسان يف الثقافة اإلسالمية
بالشراكة مع املركز القطري األمريكي

معرض

 10ديسمبر

2020

18

يف إطار احتفاالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
باليوم العاملي حلقوق اإلنسان  -نظمت اللجنة ندوة
حول” تطوير آليات حقوق اإلنسان يف ظل جائحة
كورونا وما بعدها يف شتّى القطاعات” مبشاركة من
وزارتي الصحة العامة والداخلية

ندوة عن
بعد

جدول
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 - 3الطلبات (االلتماسات-الشكاوى)
 حسب اجلنس:يظهــر اجلــدول أدنــاه عــدد االلتماســات املقدمــة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حســب نــوع اجلنــس للعــام
 ،2020املقدمــة مــن الذكــور واإلنــاث ،موضحــة باجلــدول التالــي:

م

اجلنس

املجموع

1

أنثى

627

2

ذكر

2188

اإلجمالي

2815

جدول
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يوضــح اجلــدول أعــاه عــدد طلبــات االلتماســات حســب اجلنــس ،حيــث بلــغ عــدد طلبــات اإلنــاث ( ،)627وبلــغ
عــدد طلبــات الذكــور ( ،)2188ليكــون املجمــوع الكلــي لعــدد الطلبــات ( )2815طلبــا.
ƥمالحظة :العدد اإلجمالي للطلبات حسب اجلنس موزعة حسب األفراد.

ﻃﻠﺒﺎت

627

2188

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

يوضح الرسم البياني أعاله النسبة املئوية لعدد طلبات اإلناث التي بلغت (،)%22.27
والنسبة املئوية لعدد طلبات الذكور التي بلغت ()%77.73
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 حسب احلقوق:يوضــح اجلــدول التالــي عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وفقــا ً للحقــوق املدعــى
انتهاكاهــا والتــي بلغــت ( )2436انتهــاكا ً لعــام .2020

م

نوع الطلب

العدد

1

استشارة قانونية

178

2

تقدمي مساعدة مالية

56

3

تقدمي مساعدة قانونية

6

4

حقوق الفئات األولى بالرعاية

488

5

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1486

6

احلقوق املدنية والسياسية

168

7

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

54

اإلجمالي
جدول

2436
رقم 9

يوضــح اجلــدول أعــاه عــدد طلبــات االلتماســات حســب احلقــوق ،حيــث بلــغ عــدد طلبــات االستشــارة القانونية
( ،)178وعــدد طلبــات تقــدمي مســاعدة ماليــة ( ،)56وعــدد طلبــات مســاعدة قانونيــة ( ،)6وعــدد طلــب
حقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة ( ،)488وعــدد طلبــات احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (،)1486
وعــدد طلبــات احلقــوق املدنيــة والسياســية ( ،)168وعــدد طلبــات تقــدم فيهــا كل مــن احلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة واحلقــوق املدنيــة والسياســية ( ،)54ليكــون املجمــوع الكلــي لعــدد الطلبــات حســب
احلقــوق ( )2436طلبــا.
ƥمالحظة :العدد اإلجمالي للطلبات حسب احلقوق موزعة حسب مجموع األفراد.
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 محاضر الصلح والتسوية:يوضــح اجلــدول التالــي عــدد محاضــر الصلــح والتســوية لعــام  2020التــي قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان:

م

عدد املحاضر

العدد

1

عدد محاضر الصلح

30

2

عدد محاضر التسويات (الصلح الودي)

76

اإلجمالي
جدول

106

رقم 10

يوضــح اجلــدول أعــاه عــدد محاضــر الصلــح التــي بلــغ عددهــا ( )30محضــرا ،وعــدد محاضــر التســويات
(الصلــح الــودي) التــي بلــغ عددهــا ( ،)76ليكــون املجمــوع الكلــي لعــدد الطلبــات (َ )106محاضــر

 حسب اجلنسية:يوضــح اجلــدول أدنــاه عــدد اجلنســيات املتقدمــة بالطلبــات للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان والتــي بلغــت
( )2815جنســية لعــام 2020
اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

إثيوبيا

5

إيطاليا

3

روسيا

1

غينيا

101

سرى النكا

76

1

مقدونيا

2

285

38

السودان

63

فلسطني

مصر

296

فلبني

25

مغرب

77

سوريا

86

فينزويال

2

موريشيوس

1

سويد

2

قبرص

1

3

دولة قطر

موريتانيا

3

170

نيبال

345

1

قطري
سابقا

21

نيجيريا

47

رومانيا

إريتريا
البانيا

1

األردن

68

اإلمارات العربية
املتحدة

مملكة
البحرين

1

البرازيل

1

21

اململكة العربية
السعودية

بنغالديش

141

17

بوتان

1

سيراليون

الصومال

4

بوركينا
فاسو

1

سنغافورا

اجلزائر

6

ايرالندا
باكستان

اجلنسية

العدد

1

2

اجلنسية العدد
فرنسا

5

ميامنار

1
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اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

الصني الشعبية

1

بريطانيا

14

سينغال

1

اسبانيا
الواليات املتحدة
األمريكية

1

1

8

صربيا

كاميرون

كولومبيا

4

بالروسيا
جمهورية
تركيا

6

زميبابوي

1

كندا

9

إندونيسيا

2

تونس

123

العراق

7

إستونيا

2

أوغندا

37

تايلند

3

أوكرانيا

6

تنزانيا

1

جمهورية إيران

12

أستراليا

4

جنوب
أفريقيا
روندا

1
1

سلطنة
عمان
غامبيا
غانا

فنلندا

جدول
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اجلنسية العدد

رقم 11

1

10
8
27
2

دولة
الكويت
كينيا

لبنان
ليبيا

2

2
65
34
1

اجلنسية

العدد

هند

462

هولندا
وثيقة
قطرية

جمهورية
أفريقيا
اململكة
املتحدة
اليمن

اإلجمالي

2
5
2
1
20
2815
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القسم اخلامس:
الزيارات والرصد
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الزيارات امليدانية:
تقــوم اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بإجــراء الزيــارات امليدانيــة ،وفقــا للبنــد ( )6والبنــد ( )10مــن املــادة
( )3مــن املرســوم بقانــون رقــم ( )17لســنة  2010بتنظيــم 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 موقعـا ً النتهــاك حقــوق اإلنســان ،مــع
تقــدمي التوصيــات واملقترحــات واملرئيــات التــي تتعلــق بوضــع حــد لهــذه االنتهــاكات ،وتقــدمي التقاريــر املفصلــة
للجهــات املعنيــة يف الدولــة.
ويف هــذا العــام ويف ظــل انتشــار وبــاء كورونــا كوفيــد  ،19ومــن منطلــق االضطــاع بواجبهــا اإلنســاني
واحلقوقــي ،والقيــام مبســؤولياتها القانونيــة ،وممارســة 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 وبعــض الفنــادق التــي مت فيهــا احلجــر الصحــي ،ومســاكن العمــال باملنطقــة
الصناعيــة وبعــض التجمعــات العماليــة واملستشــفيات امليدانيــة مبنطقــة أم اصــال ومكينــس ،كمــا شــملت
الزيــارات تنظيــم لقــاءات مــع بعــض األجهــزة املعنيــة يف الدولــة مثــل :وزارة الصحــة العامــة وزارة التنميــة
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة الداخليــة وجلنــة املشــاريع واإلرث غيرهــا ،وذلــك للوقــوف علــى
األوضــاع اإلنســانية واإلجــراءات االحترازيــة يف ظــل وبــاء كوفيــد .19

ويف ذات اإلطار قامت اللجنة بعدد ( )82زيارة ميدانية يف العام  2020شملت اآلتي:
م

اجلهة

عدد الزيارات

1

املؤسسات العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز

57

2

التجمعات العمالية

8

3

الدور الصحية

10

4

الدور التعليمية

1

5

جهات أخرى

6

إجمالي عدد الزيارات امليدانية
جدول

82

رقم 12

يوضــح اجلــدول أعــاه عــدد الزيــارات خــال العــام  2020للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة وأماكــن
االحتجــاز البالــغ عددهــا ( )57زيــارة ،والتجمعــات العماليــة بلغــت ( )8زيــارات ،الــدور الصحيــة بلغــت ()10
زيــارات ،الــدور التعليميــة ( )1زيــارة ،وجهــات أخــرى ( )6زيــارات ،ليكــون إجمالــي الزيــارات ( )82زيــارة
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القسم السادس:
توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
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توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
أوالً -توصيات لتطوير احلقوق املدنية والسياسية:
 .1دراسة االنضمام إلى االتفاقية الدولية ملنع االختفاء القسري.
 .2دراسة االنضمام إلى البروتوكول االختياري امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
 .3دراسة االنضمام إلى البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
 .4وضع قانون لالنتخاب مبا يتوافق واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
 .5إعــادة النظــر يف أحــكام املادتــن األولــى والثانيــة مــن القانــون رقــم ( )17لســنة  2002م بشــأن حمايــة
املجتمــع.
 .6إعــادة النظــر يف أحــكام املــادة الســابعة مــن القانــون رقــم ( )5لســنة  2003م بشــأن جهــاز أمــن الدولــة
 املعدلــة مبوجــب القانــون رقــم ( )10لســنة .2008 .7إعادة النظر يف أحكام املادة الثامنة عشرة من القانون رقم ( )3لسنة  2004م بشأن اإلرهاب.
 .8تضييــق اســتخدام قــرارات احلبــس االحتياطــي إلــى أقــل نطــاق ممكــن ،والتوســع يف األخــذ بالتدابيــر
االحترازيــة بــدالً مــن احلبــس االحتياطــي.
 .9تعديــل قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة بحيــث يحــدد 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 مبـ ٍ
ـان جديــدة تتفــق مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان
املتعلقــة بأماكــن االحتجــاز.
 .11التدريــب اإللزامــي للقائمــن علــى أماكــن االحتجــاز علــى حمايــة حقــوق املحتجزيــن ومعاييــر معاملــة
الســجناء
 .12إنشاء جلنة قضائية خاصة للتحقيق مبزاعم التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة
 .13النظر بتوصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن مشروع تنظيم األنشطة اإلعالمية.
 .14إتاحــة املزيــد مــن املســاحة للمجتمــع املدنــي ،بإعــادة النظــر بقانــون رقــم ( )12لســنة  2020بشــأن
اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة.
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 .15تفعيل عمل املحكمة الدستورية.
 .16إلغاء القوانني التمييزية ،وحتقيق املساواة القانونية الكاملة بني جميع املواطنني.
 .17إعادة اجلنسية القطرية ملن تتوافر بحقه الشروط القانونية.
 .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
وفقـا ً 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  322/1مــن قانــون
العقوبــات اتســاقا ً مــع االتفاقيــة الدوليــة للســخرة والعمــل اإلجبــاري لعــام  1930التــي صادقــت عليهــا
الدولــة باملرســوم األميــري  26لســنة .2003

ثاني ًا – توصيات لتطوير احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
 .1دراسة املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
 .2دراســة االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد اخلاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
والثقافيــة.
 .3دراسة املصادقة على البروتوكول االختياري للقضاء على التمييز ضد املرأة.
 .4دراسة املصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .5إصدار قانون بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .6إصــدار قانــون بشــأن حقــوق الطفــل ،وتعديــل كافــة التشــريعات املدنيــة واجلنائيــة مبــا يتفــق وأحــكام
اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
 .7إصدار قانون بشأن حقوق كبار السن.
 .8النظر مبالحظات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن قانون الصحة النفسية.
 .9وضع تشريع أو نظام شامل للحماية من العنف األسري.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﺸﺮ )أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم (٢٠٢٠
 .10التدريب اإللزامي للقضاة ،واملدعني ،ورجال الشرطة على الطبيعية اإلجرامية للعنف ضد املرأة.
 .11ضمان حصول ضحايا العنف على التعويضات القانونية.
 .12االســتمرار بتطبيــق اإلصالحــات القانونيــة املتعلقــة بالعمــل ،كنظــام حمايــة األجــور ،وتطبيــق التشــريعات
اخلاصــة بتغييــر العمــل واحلــد األدنــى لألجــور وحريــة االنتقــال وغيرهــا.
 .13تطوير آليات لتطبيق قانون املستخدمني يف املنازل.
 .14حصــر أعــداد فئــة العمالــة الســائبة ،ودراســة أوضاعهــم االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة وتســوية
أوضاعهــم القانونيــة.
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