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املقدمة
أ .نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر:
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بدولــة قطــر هــي جــزء مما يعرف باملؤسســات الوطنية 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  GANHRIبعــد
خضوعهــا لعمليــة اعتمــاد مــن اللجنــة الفرعيــة لالعتمــاد  SCAالتابعــة للتحالــف  ،GANHRIوبإشــراف
قســم املؤسســات الوطنيــة واآلليــات اإلقليميــة واملجتمــع املدنــي  NRCSالتابــع للمفوضيــة الســامية حلقــوق
اإلنســان  .OHCHRوأنشــئت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان يف عــام  2002باختصاصاتهــا وواليتهــا
حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان كمــا حددتهــا مبــادئ باريــس وحصلــت علــى تصنيــف  Aيف عــام  2010ملــدة 5
ســنوات ،ومت إعــادة تصنيفهــا ب  Aمــرة أخــرى يف  2015ملــدة  5ســنوات ،وهــو أعلــى تصنيــف ُيعطــى ملؤسســة
وطنيــة اللتزامهــا باملصداقيــة واالســتقالل واالمتثــال التــام ملبــادئ باريــس .وتعمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
االنســان يف أجــواء إيجابيــة ومواتيــة لتحقيــق املزيــد مــن التقــدم يف تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان واحترامهــا
يف دولــة قطــر ،وتتمتــع باحلريــة الكاملــة يف ممارســة أنشــطتها وإبــداء آرائهــا يف منــاخ سياســي منفتــح ،وهــذا
مــا أكــد عليــه حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر يف خطابــه أمــام
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف الــدورة  72لشــهر ســبتمبر2017م باهتمــام الدولــة بتعزيــز حالــة حقــوق
اإلنســان وحمايتهــا باعتبارهــا خيــاراً اســتراتيجيا ميثــل الركيــزة األساســية للتنميــة الشــاملة ،كمــا أكــد ســموه
بــأن دولــة قطــر لــن تألــو جهــداً يف العمــل علــى تعزيــز دور وجهــود األمم املتحــدة الراميــة لتحقيــق مــا ينشــده
املجتمــع الدولــي مــن ســلم وأمــن ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان والدفــع بعجلــة التنميــة ،وســتواصل جهودهــا يف
الوســاطة إليجــاد حلــول عادلــة يف مناطــق النــزاع.
وتكمــن رســالة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف حمايــة وتعزيــز حقــوق االنســان لــكل مــن يخضــع للواليــة
القانونيــة بدولــة قطــر مــن مواطنــن ومقيمــن وعابريــن بإقليــم الدولــة .ولكــي تتمكــن مــن حتقيــق هــذه
الرســالة فإنهــا تســعى إلــى نشــر الوعــي والتثقيــف ،وتوفيــر احلمايــة واملســاندة الالزمــة لألفــراد ،إضافــة إلــى
اهتمامهــا ببنــاء القــدرات الوطنيــة يف ميــدان حقــوق اإلنســان.

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 طرف ـا ً فيهــا ،والتوصيــة بشــأن انضمــام الدولــة إلــى غيرهــا
مــن االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة.
 .2تقدمي املشورة والتوصيات للجهات املعنية يف املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان.
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 .3النظــر يف أي جتــاوزات أو انتهــاكات حلقــوق اإلنســان ،والعمــل علــى تســوية مــا تتلقــاه مــن بالغــات أو
شــكاوى والتنســيق مــع اجلهــات املختصــة التخــاذ الــازم بشــأنها ،واقتــراح الســبل الكفيلــة مبعاجلتهــا
ومنــع وقوعهــا.
 .4إبــداء املقترحــات الالزمــة للجهــات املعنيــة بشــأن التشــريعات القائمــة ومشــاريع القوانني ،ومــدى مالءمتها
ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق االنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا فيها.
 .5رصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان يف الدولــة وإعــداد التقاريــر املتعلقــة بهــا ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء
مشــفوعة برؤيتهــا يف هــذا الشــأن.
 .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 ً فيها.
 .8التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه واملشــاركة يف
املحافــل الدوليــة املتعلقــة بهــا.
 .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 منهــا.
 .12عقــد وتنظيــم املؤمتــرات والنــدوات والــدورات وحلقــات النقــاش يف املواضيــع املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
وحرياتــه والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة يف هــذا الشــأن عنــد االقتضــاء.
 .13املســاهمة يف إعــداد البرامــج املتعلقــة بالتعليــم والبحــوث ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان واملشــاركة يف
تنفيذهــا.

ب .امللخص التنفيذي:
يلقــي التقريــر الضــوء علــى وضــع حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر خــال العــام  ،2019مــن خــال وجهــة نظــر
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وتوصياتهــا حلكومــة قطــر ،املبنيــة علــى املعاييــر واملواثيــق الدوليــة حلقــوق
اإلنســان واالتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الدولــة.

9

التقرير السنوي اخلامس عشر حلقوق اإلنسان 2019

ويتنــاول القســم األول التطــورات التشــريعية ،حيــث صــدرت عــدة قوانــن مرتبطــة بحقــوق اإلنســان مــن
أبرزهــا القــرار األميــري رقــم ( )47بإنشــاء اللجنــة العليــا للتحضيــر النتخابــات مجلــس الشــورى .وقــرار
مجلــس الــوزراء بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بشــؤون املــرأة والطفــل وكبــار الســن واالشــخاص ذوي اإلعاقــة،
لرصــد أوضــاع حقــوق الفئــات املشــار إليهــا واقتــراح ســبل تعزيــز األهــداف الــواردة باالتفاقيــات الدوليــة التــي
صادقــت عليهــا الدولــة كاتفاقيــة منــع التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي اإلعاقــة واتفاقيــة
حقــوق الطفــل ،وغيرهــا.
ومــن التطــورات التشــريعية الالفتــة ،قــرار وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة بتنظيــم
شــروط وإجــراءات انتخــاب ممثلــي العمــال يف اللجــان املشــتركة ،ذلــك تنفيــذاً لقانــون العمــل رقــم  14لســنة
 ،2004والفصــل الثالــث عشــر املعنــون باللجــان املشــتركة والتفــاوض اجلماعــي واالتفاقيــات املشــتركة.
وســتعمل اللجــان املشــتركة علــى حتســن عالقــات العمــل وزيــادة الفعاليــة التنظيميــة ،ومعاجلــة الشــكاوى
داخــل املنشــأة.
وقــد قــام املشــرع القطــري بخطــوة إيجابيــة بإصــداره قانونـا ً حلمايــة اللغــة العربيــة ،واعتمادهــا كلغــة أساســية
يف كافــة اجلهــات والكيانــات احلكوميــة واخلاصــة ،تعزيــزاً للحقــوق الثقافيــة وحمايــة للغــة مــن اإلهمــال.
ومــن جانــب آخــر صــدرت تشــريعات تعارضــت مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،منهــا قانــون تعديــل
الفصــل يف املنازعــات اإلداريــة ،الــذي أكــد علــى حتصــن بعــض القــرارات اإلداريــة مــن نظــر القضــاء ،كاألوامــر
والقــرارات واملراســيم األميريــة ،والقــرارات الصــادرة مبوجــب قانــون حمايــة املجتمــع ،والقــرارات الصــادرة
مبوجــب القوانــن املتعلقــة باللجــوء السياســي ،واإلقامــة الدائمــة ،ودخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم
وإبعادهــم ،واجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة ،واملراكــز الدينيــة ،واملطبوعــات والنشــر وتراخيــص إصــدار
الصحــف واملجــات .كمــا صــدر قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وقانــون مكافحــة اإلرهــاب،
ليعكســا جهــود دولــة قطــر ودورهــا الرائــد يف املنطقــة وســعيها الدائــم للتصــدي لإلرهــاب بكافــة أشــكاله،
ولكــن يؤخــذ علــى هــذه التشــريعات رغــم اجلوانــب االيجابيــة التــي احتوتهــا ،أنهــا تضمنــت مــواد مقيــدة
للحقــوق املدنيــة لألفــراد وحرياتهــم الشــخصية ،ومنحــت ســلطات اســتثنائية للنيابــة العامــة ،خاصــة مــا يتعلــق
بقــرارات احلبــس االحتياطــي ومتديدهــا ،ممــا ال ينســجم واملعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
تنــاول القســم الثانــي مــن التقريــر احلقــوق املدنيــة والسياســية ،حيــث كــررت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
اإلشــارة إلــى التحديــات القائمــة يف عــدد مــن القوانــن املتعلقــة بحمايــة املجتمــع ،وإنشــاء اجلمعيــات،
واملســيرات ،وتنظيــم األنشــطة اإلعالميــة ،واجلنســية ،وغيرهــا ،وقدمــت توصيــات للحكومــة مبــا يتوافــق مــع
املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
هــذا وحتتفــظ دولــة قطــر بعقوبــة اإلعــدام لتطبــق يف أضيــق نطــاق ،إذ مت إعــدام حالتــن مــن العــام
حتــى نهايــة العــام  ،2018جلســامة اجلــرم املرتكــب .كمــا تعــرض مواطنـ ّـن قطريــن لالختفــاء القســري يف
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ســمح لهــم مــن قبــل ســلطاتها بالدخــول ،ومــا يــزال طالــب قطــري محتجــز تعســفيا ً يف
الســعودية بعــد أن ُ
اململكــة.
وعلــى صعيــد املزيــد مــن تطبيــق دولــة قطــر التفاقيــة احلمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
القاســية أو غيــر االنســانية أو املهنيــة ،قدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان توصياتهــا للحكومــة بإزالــة
حتفظاتهــا علــى االتفاقيــة ،واملصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري ملناهضــة التعذيــب ،وجمــع بيانــات شــاملة
ومفصلــة حــول املخالفــات ،وطبيعتهــا ،واالجــراءات املتخــذة بصددهــا .إضافــة إلــى إنشــاء جلنــة مســتقلة
ضمــن الهيئــة القضائيــة للتحقــق مــن مزاعــم التعذيــب وســوء املعاملــة.
وقــد تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ســبعة شــكاوى خــال العــام بصــدد االحتجــاز التعســفي ،وبحــث
كافــة احلــاالت مــع اجلهــات املختصــة ،انتهــت باإلفــراج عــن كافــة املعتقلــن.
وقامــت اللجنــة برصــد مســتقل ألماكــن االحتجــاز مــن خــال  96زيــارة للنيابــة العامــة ومراكــز الشــرطة
واملؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة ،ومراكــز الطــب النفســي .وتعــد األحــكام الــواردة يف قوانــن حمايــة املجتمــع،
واالرهــاب ،وجهــاز أمــن الدولــة حتدي ـا ً حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة
والسياســية ،بســبب حــاالت التحفــظ علــى املتهمــن ملــدد طويلــة.
ويف ســياق احلقــوق السياســية واملدنيــة للمــرأة القطريــة ،أجريــت انتخابــات املجلــس البلــدي بترشــح خمــس
نســاء عــن تســعة وعشــرون دائــرة انتخابيــة ،فــازت منهــم امرأتــان فقــط.
كمــا تضمــن القســم الثانــي مــن التقريــر احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،حيــث أشــار التقريــر
إلــى متتــع الســكان بدولــة قطــر مبســتوى الئــق مــن التعليــم ،والصحــة ،والســكن ،كمــا تضمــن هــذا القســم أيضــا
التحديــات يف املجــاالت املشــار إليهــا وقــدم التوصيــات.
وبوجــه عــام جتــدد تصنيــف دولــة قطــر ضمــن األعلــى دخــا للســنة املاليــة  2019وفق ـا ً لتصنيــف البنــك
الدولــي ،كمــا حصــل فيهــا  2210شــخصا علــى عمــل مــن أصــل  2393تقدمــوا بطلــب البحــث عــن عمــل،
ووصلــت نســبة االنــاث مــن التعيــن .% 67.4
كمــا أحــرزت دولــة قطــر قفــزة نوعيــة للتمتــع بشــروط عمــل مرضيــة وعادلــة ،مــن خــال برنامــج التعــاون مــع
مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة .ومــن أهــم التطــورات موافقــة مجلــس الــوزراء علــى حــد أدنــى لألجــور ،مبجــرد
اعتمــاده مــن مجلــس الشــورى ســيكون أول قانــون للحــد األدنــى لألجــر يف دولــة قطــر.
وأجــري للمــرة األولــى تقييــم شــامل لنظــام تفتيــش العمــل ،نتــج عنــه اعتمــاد سياســة وطنيــة وإنشــاء وحــدة
اســتراتيجية للتفتيــش.
ورغــم التحســينات التــي طــرأت علــى نظــام األجــور ،والتقاضــي ،وإنهــاء نظــام الكفالــة .اســتمرت حتديــات
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احلصــول علــى األجــور ،واالنتقــال لعمــل جديــد والوصــول إلــى العدالــة بالظهــور بنســب بســيطة ،حيــث
خرجــت مســيرات عماليــة ســلمية للمطالبــة باألجــور ،تعاملــت معهــا الســلطات األمنيــة واملختصــة باحتــرام
حلقــوق املتظاهريــن وحمايــة ســامتهم ورد حقوقهــم ،ومــن املأمــول أن “صنــدوق العمــال” ســيحل إشــكاليات
األجــور حــال مباشــرته العمــل بدايــة العــام .2020
يف ذات الســياق اليــزال قانــون املســتخدمني يف املنــازل الصــادر منــذ ســنتني ،بحاجــة إلــى مراقبــة مــدى
تطبيقــه خاصــة مــا يتعلــق بســاعات العمــل ،والعطــل.
وقــد أوصــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتشــديد العقوبــة املقــررة يف قانــون العقوبــات لعمــل الســخرة
والعمــل اإلجبــاري.
ويتضمــن القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر حقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة ،الــذي أشــار إلــى تطــور احلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة القطريــة ،حيــث حتصــل علــى نســب متكافئــة يف التعليــم والعمــل ،لكــن
تقــل نســبة تواجدهــا يف املناصــب اإلشــرافية .وقــد أوصــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان بوضــع تشــريع
للحمايــة مــن العنــف االســري.
هــذا وينتظــر إصــدار قانــون حقــوق الطفــل بأحــكام حتمــي مــن جميــع أشــكال العقــاب البدنــي ،وغيــر ذلــك مــن
املعاييــر التــي تتفــق ومعاهــدة حمايــة حقــوق الطفــل التــي صادقــت عليهــا دولــة قطــر .كذلــك يشــير التقريــر
إلــى أوضــاع االشــخاص ذوي اإلعاقــة وحتديــات احلــق يف التعليــم ،واحلــق يف الوصــول ،واحلــق يف العمــل.
أمــا القســم الرابــع فيتضمــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان الناجتــة عــن احلصــار غيــر اإلنســاني علــى دولــة
قطــر وجهــود اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،يف مواجهتــه ،إذ يســتمر احلصــار غيــر اإلنســاني املفــروض
علــى دولــة قطــر منــذ تاريــخ  5يونيــو 2017م وحتــى يومنــا هــذا مــن قبــل كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية
واإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن باإلضافــة إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة .كمــا تســتمر معــه
االنتهــاكات دون أي جتــاوب مــن هــذه الــدول ملعاجلتهــا.
وتعتبــر قــرارات دول احلصــار ومــا ترتــب عليهــا مــن أضــرار علــى كافــة األصعــدة اإلنســانية ،انتهــاكا ً جلميــع
بنــود حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف كافــة التشــريعات والقوانــن واألعــراف الدوليــة ،وأجبــرت تلــك
اإلجــراءات املعلنــة فجــأة يف  5مــن يونيــو  2017مواطنــي دولــة قطــر علــى اخلــروج مــن تلــك الــدول يف غضــون
 14يومــا ،ومنعــت أي مواطــن قطــري مــن الدخــول إلــى أراضيهــا ،وقضــت أحيانــا بالتفريــق بــن املــرء وزوجــه
واألم وولدهــا ،وذلــك بقــرارات تضــرب عــرض احلائــط بجميــع املبــادئ واملعاييــر احلقوقيــة واإلنســانية.
وقــد خاطبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان نحــو  450جهــة حقوقيــة ومنظمــات دوليــة وإقليميــة حكوميــة
وغيــر حكوميــة مناشــد ًة لهــم بالتحــرك العاجــل ملعاجلــة آثــار األزمــة اإلنســانية التــي تســبب بهــا احلصــار.
وقامــت بـــأكثر مــن  33زيــارة لعواصــم أوروبيــة وعامليــة لتعريفهــم بحجــم االنتهــاكات القائمــة علــى دولــة قطــر
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مــن قبــل دول احلصــار.
وقــد اســتقبلت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان العديــد مــن املنظمــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان احلكوميــة
منهــا وغيــر احلكوميــة مثــل البعثــة الفنيــة التابعــة للمفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان بــاألمم املتحــدة
 OHCHRوبعثــة منظمــة العفــو الدوليــة  Amnestyوبعثــة منظمــة هيومــان رايــس وتــش  HRWومنظمــة
 AFDالدوليــة كمــا اســتقبلت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أيضـا ً وفــودا برملانيــة مــن دول أوروبيــة بغــرض
االطــاع علــى االنتهــاكات الواقعــة علــى دولــة قطــر وســماع شــهادات املتضرريــن بســبب احلصــار .وأصــدرت
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان توصياتهــا إلــى املجتمــع الدولــي بالتحــرك العاجــل لرفــع احلصــار ،وبــذل كل
اجلهــود املمكنــة لتخفيــف تداعياتــه علــى ســكان دولــة قطــر ،وطالبــت دول احلصــار بعــدة مطالبــات أهمهــا،
حتييــد امللــف السياســي عــن التأثيــر علــى األوضــاع اإلنســانية واالجتماعيــة ،وعــدم اســتعماله كورقــة ضغــط
وذلــك ملخالفتــه كافــة القوانــن الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان ،والتجــاوب مــع تقاريــر اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان والتقاريــر الدوليــة ،والســماح للمنظمــات الدوليــة والبعثــات الدوليــة بزيــارات ميدانيــة
لالطــاع علــى احلــاالت اإلنســانية عــن قــرب وحتديــد املســئوليات وإنصــاف الضحايــا.
ويختــم التقريــر بفصليــه اخلامــس والســادس بذكــر كافــة األنشــطة التــي قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
االنســان خــال العــام  2019مــن عــدد الطلبــات التــي وردتهــا ،والزيــارات التــي قامــت بهــا إلــى املؤمتــرات
وورش العمــل واملنتديــات لهــذا العــام ،كان أبرزهــا عقــد املؤمتــر الدولــي حــول اآلليــات الوطنيــة واالقليميــة
والدوليــة ملكافحــة االفــات مــن العقــاب وضمــان املســاءلة مبوجــب القانــون الدولــي .ومــن أهــم النــدوات
وورش العمــل نــدوة بعنــوان دور املقرريــن اخلــواص بــاألمم املتحــدة يف حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان .وورشــة
عمــل “مراقبــة انتخابــات املجلــس البلــدي املركــزي .”2019
وشــاركت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بنــدوة حــول تطــورات أزمــة احلصــار علــى قطــر بدعــوة مــن معهــد
“إفــري” للعالقــات الدوليــة الفرنســي ،ونــدوة لضحايــا األزمــة اخلليجيــة مبقــر البرملــان األوربــي ببروكســل
–بلجيــكا .كمــا قدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان دورات تدريبيــة ،أهمهــا دورة خطبــاء املســاجد بدولــة
قطــر ،ودورة بالتعــاون مــع اجلاليــة النيباليــة مبناســبة يــوم العمــال العاملــي.
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القسم األول:
التطورات على صعيد التشريع الوطني
واالتفاقيات الدولية
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صــدور العديــد مــن التشــريعات الهامــة فضــا عــن
شــهد عــام 2019م نشــاطا وحــراكا تشــريعيا أثمــر عنهمــا ُ
بعــض القــرارات ،التــي تهــدف إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق االنســان يف دولــة قطــر وهــي علــى النحــو التالــي:

أوالً :التشريعات الوطنية:
أ .القوانني واملراسيم بقوانني:
 1.قانــون رقــم ( )1لســنة 2019م بتنظيــم اســتثمار رأس املــال غيــر القطــري يف النشــاط االقتصــادي بدولــة
قطــر.
صــدر القانــون املشــار إليــه ونشــر يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ  2019/01/24ويهــدف القانــون إلــى دفــع
عجلــة التنميــة االقتصاديــة ،وجــذب االســتثمارات األجنبيــة يف جميــع األنشــطة والقطاعــات االقتصاديــة
والتجاريــة ،ويســاعد علــى اســتقطاب رؤوس األمــوال األجنبيــة ،ورفــع مؤشــر الثقــة واألمــان االســتثماري يف
الدولــة .وذلــك متاهيــا وتوافقــا مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة .12030
جــاء القانــون ليضــع ضوابــط اســتثمار رأس املــال غيــر القطــري والتــي تتيــح االســتثمار يف كافــة قطاعــات
االقتصــاد يف الدولــة عــدا قطــاع التأمــن والبنــوك حيــث يتطلــب يف هذيــن القطاعــن احلصــول علــى اســتثناء
مــن مجلــس الــوزراء ،فضــا علــي أن القانــون قــدم العديــد مــن احلوافــز االســتثمارية للمســتثمر غيــر القطــري
مــن تخصيــص أراضــي للمســتثمر غيــر القطــري إلقامــة مشــروعه االســتثماري بطريــق االنتفــاع أو اإليجــار
ووفقــا للتشــريعات املعمــول بهــا يف هــذا الشــأن ،وللمســتثمر غيــر القطــري أن يســتورد ملشــروعة االســتثماري
مــا يحتــاج إليــه يف إنشــاء املشــروع أو تشــغيله أو التوســع فيــه ،واالعفــاء مــن ضريبــة الدخــل والرســوم
اجلمركيــة وفق ـا ً للتشــريعات املعمــول بهــا يف هــذا الشــأن.
 .2قانــون رقــم ( )3لســنة  2019بتعديــل بعــض أحــكام قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم
( )13لســنة :1990
تشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان بالتعديــات التــي جــاء بهــا القانــون رقــم ( )3لســنة  2019لبعــض
أحــكام قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانون رقم ( )13لســنة  1990حيــث تضمنت التعديالت
عــدة جوانــب منهــا رفــع النصــاب القيمــي الختصــاص املحكمــة االبتدائيــة واملحكمــة االبتدائيــة اجلزئيــة
واســتحداث إدارة خاصــة بالتنفيــذ للمســاهمة يف تســريع إجــراءات تنفيــذ األحــكام والتقليــل يف اإلجــراءات
الروتينيــة املصاحبــة للتنفيــذ ،إلــى جانــب اســتحداث آليــة جديــدة لشــؤون اخلبــراء تتيــح اســتخدام الوســائل
اإللكترونيــة يف نــدب اخلبــراء أو تســليم التقاريــر ،مــع إعفــاء اخلبــراء مــن حلــف اليمــن يف كل مــرة يكلفــون
فيهــا مبأموريــة ،ويكتفــي اخلبيــر بــأداء اليمــن ملــرة واحــدة فقــط أمــام املحكمــة أو عنــد قيــده يف ســجل
اخلبــراء ،فضــا عــن إنشــاء دوائــر إضافيــة برئاســة قاضــي لــكل دائــرة وذلــك ملواجهــة الزيــادة املتوقعــة يف
1. http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7880&language=ar
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عــدد القضايــا املرفوعــة أمــام املحكمــة االبتدائيــة اجلزئيــة ،إلــى جانــب االعتمــاد علــى الربــط االلكترونــي يف
إجــراءات تنفيــذ األحــكام ،وذلــك مــن خــال ربــط إدارة التنفيــذ باجلهــات احلكوميــة املعنيــة لتنفيــذ األحــكام
بهــدف تســريع إجــراءات التقاضــي والتنفيــذ ممــا يخفــف العــبء علــى املتقاضــن.
 .3قانــون رقــم ( )4لســنة  2019بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم ()10
لســنة 2003
تنــاول القانــون رقــم ( )4لســنة  2019تعديــل بعــض أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم
( )10لســنة  ،2003حيــث أعــاد القانــون تنظيــم بعــض األحــكام املتعلقــة بالعــدول عــن مبــدأ قانونــي أو صــدور
حكمــن يتضمنــان مبدأيــن متعارضــن فنصــت املــادة رقــم ( )7علــى أنــه “إذا رأت إحــدى دوائــر محكمــة
التمييــز العــدول عــن مبــدأ قانونــي قررتــه أحــكام ســابقة صــادرة منهــا أو مــن الدوائــر األخــرى ،أو عرضــت
مســألة تتعلــق بتنــازع االختصــاص ســلبا ً أو إيجابــا ،أحالــت الطعــن إلــى دوائــر املحكمــة مجتمعــة للفصــل فيــه.
وإذا صــدر حكمــان يتضمنــان مبدأيــن متعارضــن ،يدعــو رئيــس محكمــة التمييــز ،بنــاء علــى عــرض املكتــب
الفنــي ،دوائــر املحكمــة مجتمعــة ،يف غيــر خصومــة ،لتوحيــد املبــدأ القانونــي الواجــب االتبــاع يف الطعــون
وذلــك لتوحيــد املبــادئ القضائيــة التــي تســتند إليهــا املحاكــم العليــا يف الدولــة ،ومنــع التضــارب الــذي يحــدث
أحيانــا.
وتضمــن القانــون بعــض التطــورات االيجابيــة بشــأن تشــكيل محكمتــي االســتئناف واملحكمــة االبتدائيــة
واختصاصاتهــا وكذلــك عــدد اجللســات وخاصــة اجللســات املســائية وكذلــك تنظيــم العمــل خــال االجــازات
الســنوية واجــازات القضــاة واالحالــة إلــى التقاعــد ومــد مــدة اخلدمــة ،وتأمــل اللجنــة الوطنيــة حلقوق االنســان
أن تســهم هــذه التعديــات يف حتقيــق العدالــة الناجــزة وتســريع وتيــرة الفصــل يف املنازعــات علــى اختــاف
أنواعهــا.
وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان التعديــات الــواردة علــى قانــون الســلطة القضائيــة وتوصــي
باســتحداث محكمــة جتاريــة متخصصــة بدولــة قطــر حيــث أن دولــة قطــر تســير بخطــى ثابتــه لتحقيــق
أعلــى معــدالت النمــو االقتصــادي يف شــتى املجــاالت ،كمــا أنهــا ُمقدمــة علــى جملــة مــن املشــاريع الضخمــة
والرائــدة التــي تســتدعي زيــادة األعمــال التجاريــة وكثــرة االســتثمارات املحليــة والدوليــة مبختلــف أنواعهــا،
ممــا يســتوجب توفيــر بيئــة قانونيــة مالئمــة ومحفــزة للمحافظــة علــى هــذه االســتثمارات وزيادتهــا.
كمــا يجــب فتــح اآلفــاق ومتهيــد الســبل أمــام العمــل القانونــي ليتــاءم مــع تطــور احليــاة يف معتــرك النشــاط
التجــاري ،الشــيء الــذي لــم يعــد مــن املناســب معــه تكريــس املشــرع يف قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 10
لســنة  2003النهــج الــذي كان قائمـا ً يف ظــل قانــون املحاكــم العدليــة رقــم  13لســنة 1971بتخصيــص دائــرة
للمــواد املدنيــة والتجاريــة يف املحاكــم القطريــة .حيــث أن تقريــر االختصــاص –بصفــة عامــة -يبعــث علــى
مزيــد مــن العنايــة واالهتمــام بقضيــة التخصــص يف العمــل القضائــي ،فالقاضــي يصــرف جــل اهتمامــه علمــا
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وعمــا يف تخصــص معــن ،ويفصــل فيهــا بدقــة وبســرعة ووجــود قضــاء جتــاري متخصــص يواكــب حركــة
املجتمــع التجــاري يف دولــة قطــر.
 .4قانــون رقــم ( )6لســنة  2019بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )19لســنة  2008بتحديــد ديــة املتوفــى
عــن القتــل اخلطــأ
جــاء القانــون رقــم ( )6لســنة  2019بإضافــة فقــرة ثالثــة للمــادة رقــم ( )1مــن القانــون رقــم ( )19لســنة
 2008لتحديــد ديــة اجلنــن “وتكــون ديــة اجلنــن ُعشــر الديــة .”.وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان
هــذا التعديــل الــذي يكــرس حقــوق اجلنــن وخاصــة احلفــاظ علــى ســامته منــذ تكوينــه يف رحــم أمــه حتــى
يخــرج إلــى احليــاة.
 .5قانون رقم ( )7لسنة  2019بشأن حماية اللغة العربي
تُشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بصــدور قانــون يلــزم اعتمــاد اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة أساســية
لــدى املجتمــع القطــري حيــث صــدر القانــون بعــد أقــل مــن شــهر علــى االحتفــال باليــوم العاملــي للغــة العربيــة
واملقــرر لــه الثامــن عشــر مــن ديســمبر /كانــون األول مــن كل عــام يف وقــت تعانــي فيــه اللغــة العربيــة الفصحــى
ــــــ التــي يتحــدث بهــا قرابــة  290مليــون عربــي كلغــة أم و 130مليو ًنــا كلغــة ثانيــة ،ــــــ مــن إهمال شــديد وجتاهل
تســبب يف تراجعهــا مقارنــة باللغــات األخــرى رغــم مــا تتمتــع بــه مــن ثــراء وخصوبــة.
وركــزت املــواد العشــر األولــى مــن القانــون حــول ضــرورة اعتمــاد اللغــة العربيــة كلغــة أساســية يف كافــة اجلهــات
والكيانــات ،احلكوميــة منهــا واخلاصــة ،حيــث جــاء يف املــادة األولــى :تلتــزم جميــع اجلهــات احلكوميــة وغيــر
احلكوميــة بحمايــة ودعــم اللغــة العربيــة يف كافــة األنشــطة والفعاليــات التــي تقــوم بهــا.
فيمــا تطرقــت املــادة الثانيــة إلــى ضــرورة التــزام الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة األخــرى والهيئــات واملؤسســات
العامــة باســتعمال اللغــة العربيــة يف اجتماعاتهــا ومناقشــاتها ،ويف جميــع مــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات ولوائــح
تنظيميــة وتعليمــات ووثائــق وعقــود ومراســات وتســميات وبرامــج ومنشــورات وإعالنــات مرئيــة أو مســموعة
أو مقــروءة وغيــر ذلــك مــن معامــات ،يســري ذلــك علــى اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة ،واملؤسســات
اخلاصــة ذات النفــع العــام ،واجلهــات التــي متــول موازناتهــا مــن الدولــة.
ويلــزم القانــون باعتمــاد اللغــة العربيــة الفصحــى يف املــدارس واجلامعــات ،واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة،
مــع ضــرورة إرفــاق ترجمــة باللغــة العربيــة يف احلــاالت التــي تتطلــب اســتعمال لغــة أجنبيــة أخــرى.
ـص القانــون علــى فــرض غرامــات ماليــة ال تتعــدى  50ألــف ريــال قطــري علــى كل مــن يخالــف أحــكام
ونـ ّ
القانــون وكذلــك يعاقــب املســؤول عــن اإلدارة الفعليــة للشــخص املعنــوي املخالــف بــذات العقوبــة املقــررة عــن
األفعــال التــي ترتكــب باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون ،إذا ثبــت علمــه بهــا وكانــت املخالفــة قــد وقعــت بســبب
إخاللــه بواجبــات وظيفتــه.
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 .6قانون رقم ( )15لســنة  2019بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )7لســنة  2007بشــأن الفصل يف املنازعات
اإلدارية
مت تعديــل البنــد رقــم ( )3مــن القانــون رقــم ( )7لســنة  2007املشــار إليــه ليتضمــن التعديــل حتصــن القــرارات
اإلداريــة الصــادرة مبوجــب القوانــن املتعلقــة باللجــوء السياســي واإلقامــة الدائمــة ،حيــث جــاء نــص املــادة يف
البنــد رقــم ( )3الســالف الذكــر علــى النحــو التالــي:
“ 3-الطلبــات التــي ُيقدمهــا األشــخاص الطبيعيــون واملعنويــون بإلغــاء القــرارات اإلداريــة النهائيــة ،عــدا
األوامــر والقــرارات واملراســيم األميريــة ،والقــرارات الصــادرة مبوجــب القانــون رقــم ( )17لســنة  2002بشــأن
حمايــة املجتمــع ،والقــرارات الصــادرة مبوجــب القوانــن املتعلقــة باللجــوء السياســي ،واإلقامــة الدائمة ،ودخول
وخــروج الوافديــن وإقامتهــم وإبعادهــم ،واجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة ،واملراكــز الدينيــة ،واملطبوعــات
والنشــر وتراخيــص إصــدار الصحــف واملجــات ،وتراخيــص األســلحة والذخائــر واملتفجــرات ،ونــزع امللكيــة
للمنفعــة العامــة ،والقــرارات املتعلقــة بتحديــد العنــوان الدائــم للناخب ،والقــرارات املتعلقة باأللقاب واالنتســاب
للقبائــل والعائــات.”.
وإذا كان صــدور هــذا القانــون يعتبــر خطــوة إيجابيــة نحــو اســتكمال الهيــكل القضائــي بدولــة قطــر تتبعهــا
خطــوات الحقــة نحــو خضــوع جميــع القــرارات دون اســتثناء لرقابــة القضاء اإلداري خاصــة وأن عملية الرقابة
القضائيــة هــي أكثــر أنــواع الرقابــة علــى أعمــال الدولــة واإلدارة العامــة حيــادا وموضوعيــة وقــوة فاعليــة مــن
الناحيــة القانونيــة لضمــان ســيادة وتطبيــق فكــرة دولــة املؤسســات وســيادة القانــون ومبــدأ الشــرعية ،وحمايــة
لكافــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية بصــورة مضمونــة وفعالــة وعادلــة.
وبالتالــي فإنــه ال ميكــن التأكيــد علــى إعمــال وتطبيــق فكــرة دولــة املؤسســات وســيادة القانــون ومبــدأ الشــرعية
وحمايــة حقــوق اإلنســان التــي تؤكــد عليهــا الصكــوك واملواثيــق الدوليــة ،إال بالنجــاح يف عمليــة تنظيــم وتطبيــق
نظريــة الدعــوى اإلداريــة بصــورة كاملــة وشــاملة وواســعة يف الدولــة املعاصــرة ،ممــا يســتوجب ضــرورة إخضــاع
جميــع القــرارات واألعمــال الصــادرة عــن اإلدارة العامــة للقضــاء اإلداري بدرجاتــه املختلفــة ،ممــا يؤكــد رأي
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان يف ضــرورة خضــوع جميــع القــرارات اإلداريــة لرقابــة القضــاء.
 .7قانون رقم ( )20لسنة  2019بإصدار قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
إن القانــون اجلديــد يؤكــد جهــود دولــة قطــر وســعيها الدائــم واملســتمر للتصــدي جلرائــم مكافحــة غســل
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بكافــة أشــكاله ،وفقـا ً ألحــدث املعاييــر الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل املنظمــات الدوليــة
الرئيســية كمــا يبــرز القانــون دور دولــة قطــر الرائــد يف املنطقــة مــن حيــث وضــع املعاييــر القياســية يف إطارهــا
القانونــي والتنظيمــي اخلــاص مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
بيــد أن هــذا القانــون املشــار إليــه يعــد شــأنه شــأن جميــع قوانــن مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
يف التشــريعات املقارنــة التــي تقيــد احلقــوق املدنيــة لألفــراد وتنتهــك حرياتهــم الشــخصية وحياتهــم اخلاصــة.
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وأهــم املالحظــات علــى هــذا القانــون مــا يلــي:
أوالً :املــادة  5وســعت مــن نطــاق نــص التجــرمي وأدلــة إثبــات أركان اجلرميــة مبــا يخالــف املبــادئ املســتقر
عليهــا يف التجــرمي والعقــاب.
ثانيـاً :ذكــرت املــادة  11يف البنــد الرابــع ويف حــال تعــذر االمتثــال لهــذه التدابيــر أو لوحــظ صوريــة البيانــات
املتعلقــة بهويــة العمــاء ..الــخ
وهنــا عبــارة لوحــظ صوريــة ال ميكــن أن تعــد قرينــة أو دليــا إلثبــات اجلرميــة ونســبتها إلــى املتهــم وفقــا
لضوابــط التجــرمي والعقــاب.
ثالثــاً :لــم تشــترط املــادة  41مــن القانــون احلصــول علــى إذن مســبق مــن جهــة قضائيــة للحصــول علــى
املعلومــات الالزمــة لقيامهــا مبهامهــا ،وتوكــد اللجنــة علــى ضــرورة احلصــول علــى اإلذن القضائــي يف هــذه
احلالــة حيــث أن ذلــك أحــد ضمانــات املحاكمــة العادلــة للمتهــم.
رابعــا :أجــازت املــادة  52للنيابــة العامــة أثنــاء التحقيــق يف جرائــم غســيل األمــوال وجرائــم متويــل اإلرهــاب
طلــب تقاريــر عــن األنشــطة املشــبوهة واملعلومــات التــي حتتفــظ بهــا الوحــدة وأن يبقــي قــرار حتليــل وتوجيــه
املعلومــات املطلوبــة خاضعــا للســلطة التقديريــة للوحــدة ،ويجــب أن يكــون هــذا القــرار وجوبيـا ً علــى الوحــدة
بإرســال التقاريــر للنيابــة العامــة ألن األمــر يتعلــق بتوجيــه االتهــام إلــى الشــخص ،مــع ضمــان احلفــاظ علــى
املصلحــة العامــة.
 .8قانون رقم ( )24لسنة  2019بشأن العنوان الوطني
حــدد القانــون املشــار إليــه طــرق اإلعالنــات القضائيــة واملراســات الرســمية وغيــر الرســمية للجهــات
احلكوميــة للمواطنــن واملقيمــن يف الدولــة ،بحيــث تكــون اإلعالنــات مــن خــال الطــرق املبينــة يف نــص املــادة
الثانيــة ،والتــي أوجبــت علــى كل مواطــن أو مقيــم يف دولــة قطــر أن يتخــذ لــه عنوانـا ً وطنيـا ً يشــتمل علــى عنــوان
مســكنه ورقــم الهاتــف اجلــوال والثابــت والبريــد اإللكترونــي وعنــوان جهــة العمــل بالنســبة للعاملــن باحلكومــة
والقطــاع اخلــاص ،والعنــوان الدائــم يف اخلــارج إن وجــد ،كمــا أوجــب القانــون علــى جميــع املواطنــن واملقيمــن
تزويــد وزارة الداخليــة بعناوينهــم الوطنيــة كونهــا هــي اجلهــة املختصــة بتطبيــق قانــون اإلعــان الوطنــي،
ورتبــت املــادة السادســة مــن ذات القانــون جــزاء ملــن يتخلــف عــن إمــداد وزارة الداخليــة بعنوانــه الوطنــي أو أي
تعديــل يخطــر عليــه ،بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى عشــرة آالف ريــال قطــري ،وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
االنســان صــدور مثــل هــذا القانــون الــذي سيســهل ويســرع اإلجــراءات القضائيــة يف املحاكــم القطريــة فيمــا
يتعلــق باإلعالنــات وغيرهــا مــن اإلجــراءات القضائيــة جتــاه األطــراف املتنازعــة.
 .9قانون رقم ( )27لسنة  2019بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب
صــدر القانــون املشــار إليــه ليحــل محــل القانــون رقــم ( )3لســنة  2004بشــأن مكافحــة اإلرهــاب املعــدل
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باملرســوم بقانــون رقــم ( )11لســنة  ،2017ويعكــس القانــون اجلديــد التــزام دولــة قطــر الراســخ واملســتمر
مبكافحــة االرهــاب بكافــة أشــكاله وفقــا للمواثيــق واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب ومنــع
متويلــه.
وقــد صــدر ذلــك القانــون يف ( )42مــادة شــملت تعريــف اجلرميــة اإلرهاب ّيــة والعميــل اإلرهابــي والكيــان
اإلرهابــي ،كمــا تتضمــن قائمــة بالعقوبــات ،وإنشــاء اللجنــة الوطن ّيــة ملكافحــة اإلرهــاب وحتديــد اختصاصاتهــا.
وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان مــا نصــت عليــه املــادة ( )42مــن القانــون مــن الســماح ملــن شــمله
قــرار اإلدراج أو مــن ينــوب عنــه بتقــدمي طلــب إلــى النائــب العــام الســتعمال جــزء مــن األمــوال املجمــدة لتغطيــة
املصروفــات األساســية أو االســتثنائية ســواء لــه أو ملــن يعولهــم ،والتــي تدفــع علــى ســبيل املثــال مقابــل املــواد
الغذائيــة أو اإليجــار أو ســداد الديــون املضمونــة برهــن عقــاري أو العــاج الطبــي ....إلــخ ،وذلــك إذا لــم
يكــن اإلدراج بنــاء علــى قــرار مــن مجلــس األمــن أو جلنــة اجلــزاءات ،كذلــك مــا نصــت عليــه املــادة ( )19مــن
إعفــاء كل مــن بــادر مــن اجلنــاة بإبــاغ الســلطات املختصــة قبــل البــدء يف تنفيــذ اجلرميــة ،وقبــل البــدء يف
التحقيقــات ،مــن العقوبــات حيــث يعــد ذلــك طرقــا لتشــجيع اجلنــاة علــى اإلبــاغ وعــدم التمــادي يف اجلرائــم
وتنفيذهــا.
وللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بعض املالحظات على القانون ،نوردها على النحو اآلتي:
	-وســع تعريــف اإلرهــاب باملــادة رقــم ( )1باســتخدام مصطلحــات تتســم بالغمــوض ،وتســمح بتأويــل واســع،
حيــث عــرف القانــون اجلرميــة اإلرهابيــة بأنهــا كل جرميــة منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ،وكل جنايــة
منصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات ،أو أي قانــون آخــر ،تُرتكــب بقصــد حتقيــق أو تنفيــذ عمــل إرهابــي،
أو بقصــد الدعــوة إلــى ارتــكاب أي جرميــة ممــا تقــدم أو التهديــد بهــا.
إن هــذا التعريــف يوســع مــن نطــاق األفعــال التــي ميكــن للســلطات مالحقــة مرتكبيهــا باعتبارهــم إرهابــن،
وقــد يؤثــر علــى احلقــوق املدنيــة لألفــراد ،ممــا يشــكل مجــاالً النتهــاك احلريــات الشــخصية واحليــاة اخلاصــة.
	-غلــظ القانــون مــن العقوبــات وشــرع عقوبــات شــديدة تصــل إلــى اإلعــدام واحلبــس املؤبــد لــكل مــن أنشــأ
أو أســس أو نظــم أو أدار كيانـا ً إرهابيــا ،أو جنــد أشــخاصا بغــرض ارتــكاب جرائــم إرهابيــة ،بــأي وســيلة
وركــز علــى اســتخدام شــبكة املعلومــات الدوليــة ووســائل تقنيــة املعلومــات (املــواد  ،)8 ،6 ،5 ،4هــذا
يف الوقــت الــذي قللــت فيــه دولــة قطــر مــن تطبيــق عقوبــة اإلعــدام يف العشــرين ســنة املاضيــة ،ماعــدا
حــاالت اجلرائــم الشــديدة اخلطــورة.
	-وســع القانــون مــن ضوابــط االســتجواب والتحقيــق وحتريــك الدعــوى ومــن ســلطات النيابــة العا ّمــة
والنائــب العــام يف جمــع االســتدالالت واإلشــراف علــى تنفيــذ اجلــزاءات املال ّيــة ذات الصلــة مبكافحــة
اإلرهــاب ومتويلــه وذلــك يف املــواد مــن  22حتــى  26حيــث خــرج عــن القواعــد العامة يف قانــون اإلجراءات
اجلنائيــة الصــادر بالقانــون رقــم ( )23لســنة  2004واملعــدل بالقانــون رقــم ( )24لســنة  ،2009حيــث
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نصــت املــادة ( )22علــى أال تتقيــد النيابــة العامــة يف مباشــرة التحقيقــات وحتريــك الدعــوى يف اجلرائــم
اإلرهابيــة بقيــد الشــكوى أو الطلــب املنصــوص عليهمــا وفــق قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة املشــار إليــه.
	-وجــاءت املــادة ( )23وجعلــت مــدة االمــر الصــادر باحلبــس االحتياطــي مــن النيابــة العامــة يف اجلرائــم
اإلرهابيــة خمســة عشــر يومـا ً يجــوز مدهــا مــدد أخــرى مماثلــة بحــد أقصــاه مائــة وثمانــون يومــا ويجــوز
مدهــا مــن املحكمــة املختصــة ولــم يحــدد لهــا حــدا أقصــى ،ممــا يتعــارض مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق
اإلنســان ،كمــا أجــازت املــادة ( )24للنيابــة العامــة اســتخدام أســاليب التحقيــق اخلاصــة أثنــاء التحقيــق
يف اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون مــن العمليــات الســرية واملراقبــة الســمعية والبصريــة
ودخــول نظــم املعلومــات واعتــراض االتصــاالت والتســليم املراقــب.
	-وجــاءت املادتــان ( )25و( )26ومنحــت للنائــب العــام أو مــن ينيبــه مــن املحامــن العامــن ســلطة تقييــد
احلريــات املدنيــة مثــل احلــق يف احلريــة واألمــان الشــخصي وحريــة االتصــاالت واملراســات بــأن
يأمــر بضبــط الرســائل بجميــع أنواعهــا واملطبوعــات والطــرود وكذلــك احلســابات والودائــع واالمانــات
واخلزائــن والتحويــات وأي معامــات مــع البنــوك أو املؤسســات املاليــة وغيــر املاليــة وذلــك علــى خــاف
القواعــد العامــة الــواردة يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة.
	-قــررت املــادة ( )32يف فقرتهــا الثانيــة أن يــدرج علــى قائمــة العقوبــات كل شــخص أو كيــان يصــدر بشــأنه
قــرار بــاألدراج مــن النائــب العــام بنــاء علــى اقتــراح مــن اللجنــة الوطن ّيــة ملكافحــة اإلرهــاب ودون حاجــة
إلقامــة دعــوى جنائيــة وذلــك يف حــاالت محــددة ،ممــا يتعــارض وضمانــات العدالــة التــي تقتضــي اإلدراج
بنــاء علــى حكــم قضائــي وبإجــراءات فيهــا ضمانــات أكثــر للمدرجــن.
 .10مرســوم بقانــون رقــم ( )23لســنة  2019بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )21لســنة  2015بتنظيــم
دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم
جاء املرســوم بقانون املشــار إليه باســتبدال نصوص املواد ( )36-32-30من القانون رقم ( )21لســنة
بنصــوص تضمنــت بعــض التعديــات حيــث أنهــا أجــازت للجهــة املختصــة بــوزارة الداخليــة إصــدار ســمات
دخــول ومنــح تراخيــص إقامــة بــدون مســتقدم للمســتثمرين اخلاضعــن ألحــكام القانــون املنظــم الســتثمار رأس
املــال غيــر القطــري يف النشــاط االقتصــادي ملــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد ،ومالكــي العقــارات واملنتفعــن
بهــا وف ًقــا ألحــكام القانــون املنظــم لتملــك غيــر القطريــن للعقــارات واالنتفــاع بهــا ملــدة خمــس ســنوات جتــدد
تلقائيــا طــوال مــدة متلكهــم للعقــارات أو انتفاعهــم بهــا ،وأي فئــات أخــرى حتــدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.

2015

ب .القرارات االميرية:
قــرار أميــري رقــم ( )47لســنة  2019بإنشــاء وتشــكيل اللجنــة العليــا للتحضيــر النتخابــات مجلــس الشــورى
وحتديــد اختصاصاتهــا
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نــص القــرار األميــري املشــار إليــه ،علــى إنشــاء جلنــة ُعليــا تســمى “اللجنــة العليــا للتحضيــر النتخابــات مجلــس
الشــورى” برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء ،لتشــرف علــى التحضيــر النتخابــات مجلــس الشــورى ،وإعــداد
مشــروعات القوانــن الالزمــة ،واقتــراح البرنامــج الزمنــي لعمليــة انتخــاب أعضــاء املجلــس وســوف يحــدد
موعــد االنتخابــات حــال انتهائهــا مــن عملهــا.
وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان صــدور هــذا القــرار الــذي يكــرس نهــج الدولــة بشــأن ترســيخ احلكــم
الرشــيد وانتخــاب املجلــس وذلــك تنفيــذا ملــا تضمنتــه نصــوص الدســتور القطــري بشــأن انتخــاب أعضــاء
مجلــس الشــورى.2

ت .القرارات الوزارية:
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )27لســنة  2019بشــروط وضوابــط حصــول حاملــي بطاقــة اإلقامــة الدائمــة علــى
العــاج والتعليــم يف املؤسســات احلكوميــة:
صــدر القــرار املشــار إليــه ونصــت املــادة األولــى منــه علــى أن «يكــون حلامــل بطاقــة اإلقامــة الدائمــة وزوجتــه،
وأوالده الذيــن لــم يتجــاوزوا س ـ ّن الثامنــة عشــرة ،احلصــول علــى اخلدمــات العالجيــة يف منشــآت الرعايــة
الصحيــة احلكوميــة داخــل الدولــة ،وفقـا ً لسياســة العــاج املتبعــة يف وزارة الصحــة العامــة ،بشــرط احلصــول
علــى بطاقــة صحيــة ســارية املفعــول» .وكذلــك احلصــول علــى عدد من اخلدمــات العالجية ،مــن بينها( :العالج
التجميلــي مــا لــم يكــن يتطلبــه عــاج آثــار احلــوادث واألمــراض ،واألطــراف الصناعيــة واألجهــزة التعويضيــة،
واألجهــزة الطبيــة أو اجلراحيــة املســاعدة ،وخدمــات جتميــل وتقــومي األســنان والتراكيــب واجلســور ،ومــا ســوى
ذلــك ممــا ال ُيعتبــر عالجـا ً طبيـا ً لألســنان ،وخدمــات اإلقامــة يف الغــرف اخلاصــة العاديــة مــا لــم يكــن ذلــك
مطلوبـا ً ألســباب طبيــة أو أمنيــة ،وخدمــات العــاج املســاعد لإلجنــاب ،واألدويــة والعقاقيــر غيــر املضمنــة يف
دســتور الوصفــات الطبيــة املعتمــدة يف املؤسســات الطبيــة احلكوميــة)
وكذلك استثنى من حتصيل الرسوم املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ،العديد من احلاالت:
	-حــاالت الطــوارئ واحلــوادث التــي تســتدعي دخــول املريــض املستشــفى ،واخلدمــات الوقائيــة يف مجــال
األمومــة والطفولــة ،واخلدمــات الوقائيــة يف مجــال الصحــة املدرســية للطلبــة ،وخدمــات األمــراض
املعديــة والتطعيــم ،وعــاج األمــراض واالضطرابــات النفســية والعقليــة واإلدمــان بأنواعــه كافــة ،إذا كان
العــاج مطلوبـا ً بســبب خطــأ طبــي أو خــاف ذلــك ،بســبب مضاعفــات ناجتــة عــن عــاج تلقــاء املريــض
باملؤسســة العالجيــة احلكوميــة ،املرضــى املتبرعــن باألعضــاء فيمــا يتعلــق بأيــة خدمــات عالجيــة أو
تشــخيص مطلــوب بســبب ذي عالقــة بالتبــرع باألعضــاء.
	-املرضى املنقولة لهم أعضاء فيما يتعلق باخلدمات الالحقة لزراعة األعضاء.
2. http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8154&language=ar
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وتكريسـا ً مــن املشــرع القطــري لنهــج الدولــة يف كفالــة احلــق يف التعليــم فقــد قــرر أن يكــون قبــول حامــل بطاقــة
اإلقامــة الدائمــة وزوجتــه وأوالده الذيــن لــم يتجــاوزا سـ ّن الثامنــة عشــرة يف املؤسســات التعليميــة احلكوميــة
داخــل الدولــة وفق ـا ً للشــروط التاليــة :أن يكــون القبــول اعتبــاراً مــن العــام األكادميــي التالــي للحصــول علــى
بطاقــة اإلقامــة الدائمــة ،وأال يتجــاوز س ـ ّن أوالده ثمانيــة عشــر عام ـا ً يف بدايــة العــام األكادميــي ،وأن تتوفــر
الشــروط املقــررة للقبــول والتســجيل يف مؤسســات التعليــم احلكوميــة ،واإلملــام باللغــة العربيــة إملام ـا ً كافي ـا ً
بالنســبة للقبــول يف املــدارس احلكوميــة.
وقــد ســبق وأن أشــادت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان بالقانــون رقــم ( )10لســنة 2018بشــأن اإلقامــة
الدائمــة يف تقريرهــا الســنوي الســابق حيــث أنــه يعــد خطــوة هامــة نحــو تعزيــز بيئــة االقتصــاد الوطنــي مــن
خــال توطــن الكفــاءات واالســتفادة مــن املقيمــن وخبراتهــم يف ســبيل دعــم وتنميــة دولــة قطــر وهــو مــا
يتوافــق مــع رؤيــة قطــر .2030
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )29لســنة  2019بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بشــؤون املــرأة والطفــل وكبــارالســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة:
صــدر القــرار املشــار إليــه متضمنــا ً تشــكيل اللجنــة واختصاصاتهــا ونظــام عملهــا وجــاء تشــكيل اللجنــة
بــرئــاســــة وزيـــــر الـتـنـمـيـــة اإلداريــــــة والــعــمــــل والـــشـــــؤون االجـتـمـاعـيـــة ،ووكـيـل الــــوزارة املساعد للشؤون
االجتماعيــة نائب ـا ً لــلــرئــيــــس .وعضويــة مـمـثـلـيـــن عـــــن  13وزارة وجــهــــة حـكـومـيـــة وغيــر حكوميــة.
وتهــدف اللجنــة إلــى حــمــايــــة وتــعــزيــــز حـــقـــــوق الــــمــــــرأة والــطــفــــل وكــبــــار الـســـن واألشــخــــاص ذوي
اإلعـاقـــة ،ولــهــــا فـــــي ســبــيــــل ذلــــــك مــمــارســــة اخـتـصـاصـــات ومــهــــام عديــدة منهــا :رصــد أوضــاع حقــوق
الفئــات األربعــة ،واقــتــــراح الـسـبـــل الــالزمــــة لتعزيــز ومتابعــة حتقيــق األهـــداف الـــــــواردة بـاالتـفـاقـيـــات
والـمـواثـيـــق الـدولـيـــة املتعلقة بحقوقهم ،والـــتـــــي أصــبــحــــت الدولة طــرفــا ً فيها ،ودراســــــــة الــتــشــريــعــات
املتعلقــة بهــم ،واقــــتــــــراح تــعــديــلــهــــا لــتــتــوافــــق مـــع االتفاقيــات الدوليــة ،والـمـسـاهـمـــة يف إعــــداد التقارير
الوطنيــة ،املقدمــة لآلليــات التعاهديــة اخلاصــة بــكل فئــة مــن الفئــات املشــار إليهــا.
وتثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان صــدور هــذا القــرار الــذي يعــزز العمــل ضمــن إطــار وطنــي موحــد
يهــدف إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق هــذه الفئــات واالرتقــاء بهــا.
قــرار وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــئون االجتماعيــة رقــم ( )21لســنة 2019م بتنظيــم شــروط3
وإجــراءات انتخــاب ممثلــي العمــال يف اللجــان املشــتركة:
يأتــي القــرار رقــم  21لســنة  2019بتنظيــم شــروط وإجــراءات انتخــاب ممثلــي العمــال يف اللجــان املشــتركة
تنفيــذا ألحــكام قانــون العمــل رقــم ( )14لســنة  2004يف الفصــل  13منــه يف املــواد مــن  127 – 124حتــت
3. http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17106&language=ar
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عنــوان (اللجــان املشــتركة والتفــاوض اجلماعــي واالتفاقيــات املشــتركة).
والــذي أشــار إلــى أنــه يجــوز أن تشــكل يف كل منشــأة يعمــل فيهــا ثالثــون عامــا فأكثــر «جلنــة مشــتركة» تضــم
ممثلــن عــن صاحــب العمــل والعمــال ويراعــى أن ميثــل نصــف أعضــاء اللجنــة صاحــب العمــل ،وميثــل نصفهــم
اآلخــر العمــال .ويتولــى عمــال كل منشــأة اختيــار ممثليهــم يف اللجنــة املشــتركة عــن طريــق االنتخــاب املباشــر،
وذلــك وفقــا لإلجــراءات الــواردة يف القــرار.
واشــترط القــرار يف املــادة الثانيــة منــه فيمــن يرشــح نفســه ممثــا عــن العمــال يف اللجنــة املشــتركة عــدد مــن
الشــروط تشــمل :أن يكــون عامــا يف املنشــأة مبوجــب عقــد عمــل مــع صاحــب العمــل أو طــرف ثالــث مصدقــا
عليــه مــن اإلدارة املختصــة ،أن يكــون قــد أمضــي يف العمــل مــدة ســنة علــى األقــل ،أن يكــون شــاغال ألحــدى
وظائــف االدارة العليــا باملنشــأة ،أال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم نهائــي يف جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة
مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره ،أال يكــون قــد وقــع عليــه جــزاء تأديبــي مــن اجلــزاءات املنصــوص عليهــا يف
املــادة  59مــن قانــون العمــل املشــار إليــه.
وأوضحــت املــادة الثالثــة مــن القــرار كيفيــة إنشــاء اللجنــة املشــتركة ،كمــا بينــت املــادة الرابعــة منــه اإلجــراءات
التــي تتخذهــا اجلهــة االداريــة املختصــة إلجــراء انتخابــات ممثلــي العمــال يف اللجنــة املشــتركة ،كمــا أوجبــت
أيضــا املــادة اخلامســة علــى صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه إخطــار اإلدارة املختصــة بقــرار تشــكيل اللجنــة
املشــتركة ،ولصاحــب العمــل تغييــر ممثليــة يف أي وقــت بشــرط إخطــار اإلدارة املختصــة.
وحــددت املــادة السادســة مــن القــرار مــدة العضويــة بســنتني ميالديتــن تبــدأ مــن اليــوم التالــي العتمــاد
االدارة املختصــة لتشــكيل اللجنــة .ولصاحــب العمــل اتخــاذ إجــراءات تشــكيل جلنــة جديــدة قبــل انقضــاء مــدة
العضويــة بشــهرين علــى االقــل يف اللجنــة املشــتركة.
وتتولــى اللجنــة املشــتركة دراســة ومناقشــة جميــع القضايــا املتعلقــة بالعمــل يف املنشــأة ،ومنهــا تنظيــم العمــل،
وســبل زيــادة االنتــاج وتطويــره واالرتقــاء باإلنتاجيــة ،وبرامــج تدريــب العمــال ،ووســائل الوقايــة مــن املخاطــر
وحتســن مســتوى االلتــزام بقواعــد الســامة والصحــة املهنيــة ،وتنميــة ثقافــة العمــال العامــة.
كمــا ألزمــت املــادة صاحــب العمــل باإلعــان يف أكثــر مــن مــكان باملنشــأة باللغــة العربيــة واللغــة التــي يفهمهــا
العمــال.
وتأمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان أن يكــون إلنشــاء هــذه اللجــان دور هــام يف تعزيــز أجــواء التعــاون
وحتســن عالقــات العمــل وزيــادة الفعاليــة التنظيميــة داخــل الشــركات ،فضــا عــن الــدور املتوقــع ملعاجلــة
الشــكاوى داخليـا ً دون اللجــوء آلليــات أخــرى ،والقيــام بعمليــة التوعيــة وإيصــال الرســائل واإلرشــادات للعمــال
يف الشــركات واملنشــآت .وســوف يــؤدي ذلــك إلــى خلــق بيئــة عمــل محفــزة لإلنتــاج تعــود بالكثيــر مــن الفوائــد
علــى ســوق العمــل القطــري ورفــع مســتوى العمــل فيــه ،وبالتالــي زيــادة اإلنتــاج داخــل الشــركات ،وبخاصــة
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الشــركات الكبــرى التــي لديهــا أعــداد كبيــرة مــن العمــال.
وتكــرر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان توصيتهــا بضــرورة تعديــل قانــون العمــل كــي يســمح بإنشــاء احتــاد
للعمــال وحريــة االنضمــام واملشــاركة فيــه.
قرار وزير الداخلية رقم ( )25لسنة  2019بإصدار الالئحة التنفيذيةجــاءت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )21لســنة  2015بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن واقامتهــم يف
إطــار التطويــر الدائــم للنظــم التشــريعية الداخليــة متاشــيا ً مــع املعاييــر الدوليــة ،واتفاقــا مــع االلتزامــات
الدوليــة امللقــاة علــى عاتــق الدولــة مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان املنضمــة إليهــا وانطــوت
الالئحــة علــى عــدة إيجابيــات لعــل مــن أبرزهــا ،مــا يلــي:
	-يجــوز لهــا بعــد موافقــة املســتقدم ،الســماح للوافــد بالعمــل لــدى جهــة عمــل أخــرى يف غيــر أوقــات عملــه
األصلــي لــدى املســتقدم.
	-أجــازت املــادة ( )67إعــارة الوافــد للعمــل إلــى أي جهــة أخــرى بعــد مضــي ســنة مــن تاريــخ التحاقــه بالعمل
لــدى املســتقدم وبعــد موافقــة اجلهــة املختصــة بــوزارة التنمية اإلداريــة والعمل والشــؤون االجتماعية.
	-كمــا أجــازت بعــد موافقــة املســتقدم الســماح للوافــد بالعمــل لــدى جهــة عمــل أخــرى يف غيــر أوقــات عملــه
األصلــي لدى املســتقدم.
	-وحرصـا ً علــى حقــوق األســرة أجــازت املــادة ( :)70للجهــة املختصــة املوافقــة علــى نقــل إقامــة الوالديــن
إلــى أحــد أبنائهمــا املقيمــن يف الدولــة ،بشــرط حتقــق املقــدرة املاليــة إلعالتهــم.
القصــر يف حــال وفــاة األب إلــى والدتهــم أو أحــد أشــقائهم أو أقاربهــم
	-كمــا يجــوز نقــل إقامــة األبنــاء
ّ
املقيمــن يف الدولــة واملقتدريــن مالي ـاً.
	-وكذلــك نصــت املــادة ( )71علــى أنــه إذا كانــت املــرأة احلاضنــة املطلقــة مقيمــة مــع أهلهــا يف الدولــة أو
كانــت مقيمــة علــى مســتقدم آخــر قبــل الــزواج ،جــاز للجهــة املختصــة نقــل إقامتهــا إلــى أحــد ذويهــا أو
إلــى مســتقدم آخــر مناســب.
	-ومراعــاة للحــاالت اإلنســانية أجــازت املــادة ( )80جتديــد رخصــة إقامــة الوافــد أو عائلتــه بحســب
األحــوال ،إذا انتهــت مــدة إقامتهــم يف الدولــة ألي ســبب مــن األســباب ،وتعــذرت املغــادرة لظــروف خارجــة
عــن اإلرادة للمــدة وبالقــدر الضــروري الــازم ملغــادرة الدولــة.
	-وحرصـا ً مــن الدولــة علــى إلــزام املســتقدم أو الوافــد بأحــكام القانــون أجــازت املــادة ( )81للجهة املختصة
إدراج اســم املســتقدم أو الوافــد املخالــف ألحــكام القانــون يف الئحــة قائمــة احلظــر ،ويترتــب علــى ذلــك
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حرمانــه مــن كل أو بعــض اخلدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة عــن طريــق إداراتهــا اخلدميــة لالســتفادة مــن
أحــكام القانــون ،ويبقــى احلظــر قائمـا ً يف تلــك الالئحــة إلــى حــن تســوية املخالفــة أو انقضــاء العقوبــة
مــا لــم حتــدد اجلهــة املختصــة مــدة لــه.
وأحســن املشــرع صنع ـا ً بالنــص يف الفقــرة األخيــرة علــى عــدم امتــداد احلظــر إلــى حرمــان أطــراف أخــرى
مرتبطــة باملخالــف مــن تلــك اخلدمــات أو املســاس بحقوقهــم القانونيــة.

ث .قوانني تنتظر اللجنة الوطنية حلقوق االنسان إصدارها:
تأمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان ســرعة االنتهــاء مــن قانــون حقــوق الطفــل ،وقانــون األشــخاص ذوي
االعاقــة ،وقانــون حقــوق املســنني ،وقانــون مناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،وإصدارهــا علــى نحــو يكفــل توفيــر
احلمايــة القانونيــة الالزمــة لهــذه الفئــات ،ونــزوالً عنــد التوصيــات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق اإلنســان،
واآلليــات الدوليــة التعاهديــة اخلاصــة بدولــة قطــر يف هــذا الشــأن ،وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان
بســرعة إصــدار قانــون إجــراءات التقاضــي أمــام محكمــة األســرة ،والــذي ســيكون بديــا عــن قانــون املرافعــات
بحيــث يتناســب مــع طبيعــة منازعــات األســرة.

ثاني ًا :االتفاقيات الدولية:
يبــن اجلــدول أدنــاه موقــف دولــة قطــر مــن التصديــق علــى أهــم االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان
والتحفظــات التــي أبدتهــا ،لغايــة ديســمبر 2019م.

مصادقة دولة قطر
املرسوم رقم  40لسنة

2018

أهم املواثيق الدولية املتعلقة
بحقوق اإلنسان

التحفظات

 ا لشــر عة ا لد و ليــة حلقــو ق حتفظــت دولــة قطــر علــى املــادةرقــم 3مــن العهــد املتعلقــة بضمــان
اإلنسان
مســاواة الرجــال والنســاء يف حــق
 العهــد الدولــي اخلاص باحلقوقالتمتــع بجميــع احلقــوق املدنيــة
املدنية والسياســية لسنة .1966
والسياســية ،علــى اعتبــار أن
هــذا النــص يتناقــض مــع مــادة يف
الدســتور تنــص علــى أن الذكــور
مــن آل ثانــي هــم وحدهــم الذيــن
يحــق لهــم أن يتوارثــوا حكــم الدولة
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املرسوم رقم  41لسنة

2018

العهــد الدولــي اخلاص باحلقوق التحفــظ علــى املــادة رقــماالقـتصــاديــــة واالجـتـماعـيـــة ملخــالــفــتهــــا أحــكـــــام الشــــريعة
اإلســامية فيمــا يتعلــق مبســائل
والثقافيــة لســنة .1966
اإلرث والــنســــب

3

تفســر دولــة قطــر املقصــود
بالنقابــات ومــا يتعلــق بهــا الــوارد
يف املــادة  8مــن العهــد ،هــو مــا
يتفــق مــع أحــكام قانــون العمــل
والتشــريعات الوطنيــة ،وحتتفــظ
دولــة قطــر بحــق تنفيــذ هــذه املــادة
وفقــا ً لهــذا الفهــم.
لم تصادق

البروتوكــول االختيــارات الثانــيامللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص
باحلقــوق املدنيــة والسياســية
لســنة .1966

لم تصادق

البروتوكــول االختيــاري الثانــيامللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص
باحلقــوق املدنيــة والسياســية
لســنة .1989

1976/7/24

حتفــظ علــى أي تفســير ملــا وردمنــع التمييز
يف أحــكام االتفاقيــة يتعــارض مــع
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاءمبــادئ الشــريعة اإلســامية.
علــى جميــع أشــكال التمييــز
1965
العنصــري لســنة

1976/3/19

االتفاقيــة الدوليــة اخلاصــة -حتفــظ علــى أي تفســير ملــا وردبقمــع ومعاقبــة جرميــة الفصــل يف أحــكام االتفاقيــة يتعــارض مــع
مبــادئ الشــريعة اإلســامية
العنصــري لســنة .1973
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مرسوم رقم ( )8لسنة

1988

مرسوم رقم ( )28لسنة
2009/6/23

االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة ال توجد حتفظاتالفصــل العنصــري يف األلعــاب
الرياضيــة لســنة 1985
أبــدت دولــة قطــر حتفظــات علــى
النصــوص اآلتيــة مــن االتفاقيــة:

حقوق املرأة

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــعأشــكال التمييــز ضــد املــرأة لســنة -1املــادة  1/2فيمــا يتعلــق بأحــكام
وراثــة احلكــم ملخالفتهــا ألحــكام
.1979
املــادة  8مــن الدســتور.
-2املــادة  2/9بشــأن منــح املــرأة
حق ـا ً مســاويا ً للرجــل فيمــا يتعلــق
بجنســية أطــفالهــــا ملـــخالفتها
لقانــون الـجنسيـــة الـقطـــرية.
أبــدت دولــة قطــر حتفظــات علــى
النصــوص اآلتيــة مــن االتفاقيــة:
-3املــادة  1/15بشــأن املســاواة
أمــام القانــون فيمــا يتعلــق مبســائل
اإلرث والشــهادة ملخالفتهــا أحــكام
الشــريعة اإلســامية.
-4املــادة  4/15بشــأن منــح املــرأة
املســاواة مــع الرجــل بشــأن حريــة
التنقــل واختيــار محلــي اإلقامــة
والســكن ،ملخالفتهــا ألحــكام قانون
األســرة واألعــراف الســائدة.
-5املــادة  1/16بشــأن األمــور
املـتـعـــلقة بالــــزواج والــعــــاقات
األســـــرية ملـــخـــالفـــتهـــــا أحكــــام
الشـــريعة اإلســــامية.
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كمــا أبــدت الدولــة اإلعالنــات
اآلتيــة:
و.إعــان بقبــول الدولــة نــص املادة
األولــى مــن االتفاقيــة بشــرط أال
يقصــد مــن عبــارة “بغــض النظــر
عــن حالتهــا الزوجيــة” تشــجيع
العالقــات األســرية خــارج الــزواج.
ي.إعــان بشــأن “تغييــر األمنــاط”
الــواردة باملــادة  1/5ينبغــي أال
يفهــم منهــا التخلــي عــن دورهــا
كأم ومربيــة ممــا يــؤدي إلــى
خلخلــة كيــان األســرة.
2/29

أأ.إعــان بشــأن املــادة
املتــعلــقــــة بـــقــبــــول الـــتـحــكـــيم
للمنازعــات الــنــاجتــــة عــن عــدم
تنفيــذ االتفاقيــة.
لم تصادق

البروتوكــول االختيــاري امللحــقباتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لســنة
.1999

لم تصادق

اتـــفــاقــيـــة بـــشــــأن الـــحقــــوقالسياســية للمــرأة لســنة .1952

مرسوم رقم ( )54لسنة

1995

حقوق الطفل
اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة.1 9 8 9

29

حتفــظ علــى نــص املادتــن
مــن االتفاقيــة للتحفظــات

2،14
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مرسوم رقم ( )15لسنة - .2003البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة ال توجد حتفظات
حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال
واســتغالل األطفــال يف لبغــاء ويف
املــواد اإلباحيــة لســنة .2000
وثيقة تصديق بتاريخ
2002/7/25

لبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة ال توجد حتفظات
حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك
األطفــال يف املنازعــات املســلحة
لســنة .2000

مرسوم رقم ( )29لسنة - .2001اتفاقيــة حظــر أســوأ أشــكال ال توجد حتفظات
عـــمــــل األطــفــــال واإلجــــراءات
الفـــورية للقضــــاء عــلـيـهـــا رقــــــم
( )182لســنة .1999
وثيقة تصديق بتاريخ
2005/12/7
مرسوم رقم ( )27لسنة

لم تصادق

2001

اتفاقيــة بشــأن احلــد األدنــى ال توجد حتفظاتلســن االســتخدام رقــم ()138
لســنة .1973
حتفــظ علــى أي تفســير ملــا ورداحلق يف السالمة اجلسدية
يف أحــكام االتفاقيــة يتعــارض مــع
اتـفـاقــيـــة مــنــاهـضـــة التعذيــبمبــادئ الشــريعة اإلســامية ،وكــذا
وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو
املادتــن ( )21و ( )22املتعلقتــن
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
بـصــالحــيــــة لـجــنــــة مـنـــاهضة
أو املهينــة لســنة .1984
التعذيــب.
حقوق خاصية بالعمل
اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــعالعمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم
لســنة .1990
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وثيقة تصديق بتاريخ
1976/6/6

مرسوم رقم ( )26لسنة
مرسوم رقم  14لسنة

2003

2007

االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى ال توجد حتفظاتالتمييــز يف مجــال االســتخدام
واملهنــة رقــم ( )11لســنة 1958
االتفاقيــة اخلاصــة بالســخرة ال توجد حتفظاترقــم ( )29لســنة 1930
اتفاقيــة حتــرمي الســخرة والعمــل ال توجد حتفظاتاإللـــزامــــي رقــــم ( )105لــســــنة
1957

االتـفـاقــيــــة الــخــاصـــة بـحـــقالتــنــــظيم الـنـقـابــــي واملـــفــــاوضة
اجلماعيــة رقم ( )98لســنة 1949

لم تصادق

وثيقة تصديق بتاريخ
2008/4/28

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ال توجد حتفظات

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوياإلعاقــة لســنة 2006

مرسوم رقم ( )17لسنة

2007

مــع التحفــظ علــى أحــكام الفقــرةاحلق يف إقامة العدل
( )2مــن املــادة ( )66مــن االتفاقيــة
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــةاملتعلقــة بالتحكيــم وإحالــة النــزاع
الفســاد لســنة .2003
إلــى محكمــة العــدل الدوليــة

مرسوم رقم ( )10لسنة

2009

اتفاقيــة ملكافحــة اجلرميــة ال توجد حتفظاتاملنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة
.2 0 0 0

املرسوم رقم ( )10لسنة

2009

بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار ال توجد حتفظاتبالــبــشــــر وبــخــاصــــة الــنــســــاء
واألطــفــــال املكــمــــل التــفــاقـيـــة
اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة
لســنة 2000
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مرسوم رقم ( )21لسنة

1985

مرسوم رقم ( )50لسنة

1986

ال توجد حتفظات

اتفاقيات أخرى
اتفاقيــة حمايــة التــراث العاملــيالثقــايف والطبيعــي لســنة 1972

االتـفـاقــيــــة الـعـربـيـــة حلـمـايــــة ال توجد حتفظاتحقــوق املؤلــف لســنة 1981

وثيقة تصديق بتاريخ
2008/11/17

امليثــاق العربــي حلقــوق اإلنســان ال توجد حتفظاتلســنة 2004

مرسوم رقم ( )27لسنة

اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع ال توجد حتفظاتأشــكال التعبيــر الثقــايف الصــادرة
عــن اليونســكو يف أكتوبــر 2005

2009/6/23

جدول رقم 1
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القسم الثاني:
أوضاع حقوق اإلنسان يف دولة قطر
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أوال :احلقوق املدنية والسياسية:
هــي احلقــوق التــي حتمــي حريــة األفــراد مــن التعــدي مــن قبــل احلكومــة واألفــراد ،وتضمــن قــدرة الفــرد علــى
املشــاركة يف احليــاة املدنيــة والسياســية للمجتمــع والدولــة دون متييــز .4حيــث يؤكــد عليهــا الدســتور القطــري
كحــق جلميــع املواطنــن ضمــن احلــدود اإلقليميــة.
ويقــع علــى دولــة قطــر تنفيــذ االلتزامــات الــواردة يف العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية التــي يفرضهــا
الدســتور القطــري يف املــادة  6التــي تنــص علــى “حتتــرم الدولــة املواثيــق والعهــود الدوليــة ،وتعمــل علــى تنفيــذ
كافــة االتفاقيــات واملواثيــق والعهــود الدوليــة التــي تكــون طرفـا ً فيهــا” وذلــك بعــد أن صادقــت دولــة قطــر علــى
5
العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية.
كمــا يلــزم العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية الــدول األطــراف اتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابيــر التشــريعية
أو التدابيــر األخــرى لتنفيــذ العهــد ،وتوفيــر وســائل االنتصــاف الالزمــة لذلــك ،6ويلزمهــا أيضـا ً بتقــدمي تقاريــر
دوريــة أمــام اللجنــة املعنيــة بتنفيــذ أحــكام العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية وعــن التدابيــر
التــي اتخذتهــا ،والتقــدم املحــرز يف التمتــع باحلقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد ،وعــن العوامــل والتحديــات
التــي تؤثــر يف تنفيــذ العهــد إن وجــدت 7،اســتناداً لنــص املــادة /1/40أ علــى وجــوب تقــدمي التقريــر خــال
ســنة مــن تاريــخ نفــاذ العهــد.
إن تنفيــذ التزامــات العهــد ال تعتمــد فقــط علــى القوانــن الدســتورية أو التشــريعية وإمنــا االلتــزام مبقتضــى
العهــد بــأن تكفــل جلميــع األفــراد اخلاضعــن لواليتهــا التمتــع بهــذه احلقــوق .وســيتناول هــذا القســم أوضــاع
احلقــوق املدنيــة والسياســية يف ظــل التشــريعات وتطبيقاتهــا يف دولــة قطــر.

أ .احلق يف احلياة:
هــو احلــق األســاس الــذي تقــوم عليــه جميــع حقــوق اإلنســان ،8وال يجــوز عــدم االلتــزام بــه حتــى يف أوقــات
الطــوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة األمــة 9.وهــذا احلــق يجــب تفســيره باملعنــى الواســع .10حيــث ينبغــي للقانــون
 .4جتســدت هــذه احلقــوق علــى املســتوى العاملـ ّـي و ُمنحــت مكانتهــا يف القانــون الدولـ ّـي ألول مــرة يف البنــود  3و 21مــن اإلعــان العاملـ ّـي حلقــوق اإلنســان
عــام  1948وبعدهــا يف  1966يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدن ّية والسياسـ ّية..
 .5صادقت دولة قطر على العهد بتاريخ  23أبريل 2018م مبوجب املرسوم رقم  40لسنة 2018م.
 .6املادة  2من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
 .7املادة  40من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
 .8املادة  6من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،املادة  ،3وامليثاق العربي حلقوق االنسان املادة .5
،https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspxالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة لــأمم املتحــدة د )-21املــؤرخ يف  16كانــون األول/ديســمبر  1966تاريــخ بــدء النفــاذ 3 :كانــون الثاني/ينايــر  ،1976وفقــا
للمــادة http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003.html ،27
 .9املادة  4من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
 .10راجع التعليق العام رقم  .6اذ ينبغي على الدول األعضاء اتخاذ تدابير إيجابية حلماية هذا احلق.
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أن يضبــط ويقيــد بشــكل صــارم الظــروف التــي ميكــن فيهــا للســلطات حرمــان أي شــخص مــن حياتــه .وينبغــي
للــدول األطــراف أيضـا ً أن تتخــذ تدابيــر محــددة وفعالــة ملنــع اختفــاء األشــخاص .ومــن خــال رصــد اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق االنســان ،هنالــك تدابيــر إيجابيــة حلمايــة هــذا احلــق فيمــا يتعلــق بتخفيــض وفيــات األطفــال
وزيــادة املتوســط العمــري املتوقــع ،وال ســيما باتخــاذ تدابيــر للقضــاء علــى ســوء التغذيــة واألوبئــة طبقتهــا وزارة
الصحــة العامــة يف دولــة قطــر يف عــدة برامــج ،أهمهــا:
	-البرنامــج الوطنــي للتحصينــات ضــد أمــراض الطفولــة ابتــداء مــن الــوالدة وتغطيــة جميــع االطفــال
باللقاحــات.
	-برنامج مكافحة جميع االمراض االنتقالية
	-البرنامــج الوطنــي لفحــص حديثــي الــوالدة لألمــراض االســتقالبية مــع تقــدمي العــاج املتطــور للحــاالت
املصابــة.
	-برنامــج الطفــل الســليم لألطفــال مــا دون اخلامســة للكشــف املبكــر عــن االمــراض وتقــدمي العــاج
املناســب.
	-افتتــاح مركــز ســدرة للطــب ،لتقــدمي 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 مصاحبــة بالدالئــل االرشــادية للرضاعــة الطبيعيــة واالغذيــة التكميليــة
	-البرنامج التدريبي لدعم احلياة واالنعاش ألطباء األطفال
	-تقدمي العالج املتطور لألورام السرطانية وحاالت اللوكيميا والليمفوما
	-برنامــج قطــر لنقــل حديثــي الــوالدة ،مبستشــفى النســاء والــوالدة التابــع ملؤسســة حمــد الطبيــة ،حيــث
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
	-برنامج العناية باألطفال اخلدج يف وحدات العناية املركزة حلديثي الوالدة مبركز الصحة واألبحاث
	-برنامج رعاية احلوامل ملرحلة ما قبل الوالدة
	-التــزام دولــة قطــر باالتفاقيــات الدوليــة حلمايــة حــق الطفــل مبــا يشــمله قانــون شــؤون القاصريــن وقانــون
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العمــل اخلــاص باألطفال
	-البرنامــج الوطنــي خلفــض وفيــات احلــوادث املروريــة بصــورة عامــة ومــن بينهــا وفيــات األطفــال وذلــك
مــن خــال تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للســامة املروريــة واحلــث علــى اســتخدام محــددات احلركــة
لألطفــال.
	-تشــجيع وتوســيع نهــج التوعيــة اجلديــد عــن “الســامة علــى الطــرق “ يف الســنوات املبكــرة وإكســاب
الطفــل التربيــة املروريــة الفعالــة
	-متابعــة املســتفيدين مــن حملــة مقاعــد االطفــال وعمــل اســتبيان بحــث ومتابعــة العينــة املمثلــة لغــرض
تقييــم التجربــة
	-تنفيذ برنامج سفراء السالمة املرورية يف املدارس.

يوضح الشكل  1أعاله معدل وفيات الرضع  1000/والدة حية للفترة 2018 - 2000
شكل رقم 1

يوضح الشكل  2أعاله معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر  1000/والدة حية للفترة 2018 - 2000
شكل رقم 2
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أحكام االعدامـاء
إن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ال يلــزم الــدول األعضــاء بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام إلغـ ً
تام ـاً ،ولكنــه يلزمهــا باحلــد مــن اســتخدامها ،بحيــث تكــون تدبيــراً اســتثنائياً 11.حتتفــظ دولــة قطــر بعقوبــة
اإلعــدام ،وحتكــم بهــا علــى اجلرائــم األشــد خطــورة .وفق ـا ً للتشــريع النافــذ وقــت ارتــكاب اجلرميــة ،ولــم
تطبــق أحــكام اإلعــدام يف دولــة قطــر منــذ العــام 2014م حتــى نهايــة العــام 2018م إال يف حالتــن فقــط نظــراً
12
جلســامة وبشــاعة اجلــرم املرتكــب.

م

تاريخ التنفيذ

نوع التهمة

1

القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد

2016/04/07م

2

القتل العمدي مع االقتران بجناية الشروع يف القتل

2017/10/19م

جدول رقم 2

وقــد وضــع املشــرع القطــري مجموعــة مــن الضمانــات ملــن يصــدر عليــه حكــم باإلعــدام ،كاحلــق يف التمــاس
العفــو أو تخفيــف العقوبــة وغيرهــا مــن الضمانــات التــي وردت يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة القطــري،
13
وأشــارت إليهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف تقاريرهــا الســنوية الســابقة.
وتعــد هــذه الضمانــات متوافقــة مــع األحــكام الــواردة بالعهــد الدولــي املشــار إليــه ،ولــم تســتقبل اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق االنســان خــال العــام  2019أي شــكوى تتعلــق باحلــق يف احليــاة.

 .11املادة  .6حدد شروط وضوابط منها اجلرائم األشد خطورة ،واحترام الضمانات اإلجرائية التي وصفها العهد.
 .12مت تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام يف البــاغ رقــم  1412لســنة2014م علــى املحكــوم عليــه م .ز (باكســتاني) الرتكابــه جرميــة القتــل العمــد مــع ســبق
اإلصــرار والترصــد ،صــدر احلكــم االبتدائــي بتاريــخ 2014/11/30م وحكــم التمييــز بتاريــخ 2015/10/19م ونفــذت العقوبــة 2016/4/7م.
والبــاغ رقــم  579لســنة 2012م علــى املحكــوم عليــه س .م وش .د (هنــدي) ،وتهمتــه القتــل العمــدي مــع االقتــران بجنايــة الشــروع يف القتــل ،تاريــخ
احلكــم االبتدائــي 2014/12/31م وتاريــخ حكــم التمييــز 2017/1/2م ،ونفــذت العقوبــة 2017/10/19م.
 .13تقريــر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان للعــام 2014م  http://www.nhrc-qa.orgضــرورة صــدور احلكــم باإلعــدام بإجمــاع اراء قضــاة
املحكمــة مصــدرة احلكــم ،والــزام النيابــة العامــة بعــرض احلكــم الصــادر باإلعــدام علــى محكمــة اعلــى ولــو لــم يطعــن عليــه املحكــوم عليــه باإلعــدام،
وعــدم جــواز التنفيــذ املتعجــل ،،ووقــف التنفيــذ عنــد التمــاس املحكــوم عليــه إعــادة النظــر يف الدعــوى او تقدمــه باستشــكال يف التنفيــذ ،وضــرورة
تصديــق صاحــب الســمو ،كمــا ال يجــوز احلكــم باإلعــدام علــى مــن يقــل عمــره عــن ثمانــي عشــرة ســنة ،ويجــب وقــف تنفيــذ احلكــم باإلعــدام حــد ًا او
قصاصــا علــى املــرأة احلامــل ملــدة عامــن بعــد وضعهــا ،واســتبدال عقوبــة احلبــس املؤبــد بعقوبــة اإلعــدام اذا كان احلكــم عليهــا تعزيــر ًا.
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ب .احلق يف احلماية من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة:
إن الهــدف مــن هــذا احلــق هــو حمايــة كرامــة وســامة الفــرد البدنيــة والعقليــة 14.وحمايــة لهــذا احلــق تنــص
املــادة  36مــن الدســتور القطــري علــى أال يتعــرض أي إنســان للتعذيــب أو املعاملــة احلاطــة بالكرامــة ،واعتبرت
التعذيــب جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون.
وتأكيــدا اللتــزام دولــة قطــر بهــذا احلــق صادقــت علــى االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب وغيــره مــن
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غيــر اإلنســانية أو املهينــة 15.ولكنهــا لــم تصــادق علــى البروتوكــول
االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان دولــة قطــر باملصادقــة علــى
هــذا البروتوكــول االختيــاري.
وأعــادت دولــة قطــر بتاريــخ مــارس  ،2015صياغــة حتفظاتهــا اخلاصــة والعامــة علــى اتفاقيــة منــع التعذيــب
وذلــك بســحب التحفــظ علــى املادتــن  21و ،22وتعديــل حتفظهــا العــام وربطــه باملادتــن  1و 16مــن االتفاقيــة
نظــرا إلــى أن دولــة قطــر ماتــزال تصــدر أحكامــا ً تطبــق بعضهــا بالعقوبــات اجلســدية (كاجللــد) جلرائــم
محــددة ،مصدرهــا الشــريعة اإلســامية وفــق نــص املــادة  1مــن القانــون رقــم  11لســنة  2004بإصــدار
قانــون العقوبــات.
إن قانــون العقوبــات القطــري نــص أيضـا ً علــى حمايــة هــذا احلــق مبعاقبــة مرتكبــي اجلرائــم التــي تتعلــق بهــذا
احلــق ،مثــل إســاءة اســتخدام املوظــف العــام لســلطته أو اســتعمال القــوة أو التهديــد أو االضــرار بأحــد االفــراد
16
أو اســتعمال القســوة مــع أحــد االفــراد اثنــاء تأديــة واجبــه
ومــن التدابيــر التشــريعية واإلداريــة التــي جتعــل رقابــة الضمانــات املتعلقــة بحمايــة هــذا احلــق ومنــع حــاالت
التعذيــب وســوء املعاملــة فعالــة التفتيــش الذاتــي الــدوري يف نطــاق املؤسســات العقابيــة واالصالحيــة ،وفق ـا ً
لالئحــة التنفيذيــة لقانــون املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ،حيــث يتولــى الضابــط املســؤول عــن إدارة
املؤسســة التفتيــش للتحقــق مــن اســتيفاء شــروط األمــن والصحــة والنظافــة داخــل املؤسســة ،وإثبــات ذلــك يف
الســجل اخلــاص بالتفتيــش الــدوري وتقــدمي تقاريــر دوريــة ،وكلمــا اقتضــى األمــر إلــى مديــر إدارة املؤسســات
العقابيــة واإلصالحيــة عــن أوضــاع املؤسســة ،ومــدى تأمــن حقــوق املحبوســن ومتتعهــم باحلقــوق والضمانــات
املقــررة مبوجــب قانــون املؤسســة وفــق املعاييــر املقــررة قانونـا ً والتــي تتوافــق مــع املــادة  10مــن العهــد الدولــي
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية.
 .14وفقـ ًا ألحــكام املــادة  7مــن العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية هــو صــون كرامــة الفــرد وســامته البدنيــة والعقليــة معـ ًا .ومــن واجــب الــدول
االطــراف أن توفــر لــكل شــخص ،عــن طريــق مــا قــد يلــزم مــن التدابيــر التشــريعية والتدابيــر األخــرى ،احلمايــة مــن األفعــال التــي حتظرهــا املــادة ،7
ســواء أحلقهــا بــه أشــخاص يعملــون بصفتهــم الرســمية ،أو خــارج نطــاق صفتهــم الرســمية ،أو بصفتهــم الشــخصية.
 .15بتاريخ 2001/07/02م مبوجب املرسوم رقم  27لسنة 2001م.
http://www.almeezan.qa/lawpage.aspx?id=26 .16
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ويف اجلــدول اآلتــي إحصائيــة بعــدد نــزالء ونزيــات املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة الــواردة مــن إدارة
املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة لــدى وزارة الداخليــة لعــام :2019
بيانات إحصائية للعام 2019

عدد املحتجزين -رجال

عدد املحتجزين -نساء

اجلنسية

اجلنسية

أماكن االحتجاز التابعة للمؤسسة ()2
السجن املركزي

مواطن

مقيم

مواطنة

مقيمة

283

1361

16

59

قسم احلبس االحتياطي

عدد املحتجزين  1300عدد املحتجزين

344

محتجزين
(تنفيذ االحكام)

62

عدد املحتجزين

75

جدول رقم 3

عدد املحبوسني بحكم قضائي
رجال

1636

مالحظة :عدد املوقوفني

8

نساء

75

جدول رقم 4

عدد احلمالت التفتيشية للتحقق من شروط األمن والصحة والنظافة
حمالت دورية مفاجئة

24

حمالت تفتيش يومية

360

املجموع

384
جدول رقم 5
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اإلجراءات املتخذة للمؤسسة العقابية واإلصالحات
 .1تعزيز اإلجراءات األمنية بتكثيف أعمال التفتيش والبحث والتحري.
 .2تنفيــذ اجلــزاءات التأديبيــة حســب قانــون تنظيــم املؤسســات العقابيــة والئحتــه التنفيذيــة وإحالــة
املخالفــن للجهــات املختصــة
ومــن التدابيــر القضائيــة والتشــريعية واإلداريــة حلمايــة هــذا احلــق ،اإلشــراف القضائــي للنيابــة العامــة حيــث
يكــون ألعضــاء النيابــة العامــة حــق دخــول املؤسســات التــي تقــع ضمــن دوائــر اختصاصهــم ،وذلــك للتأكــد مــن
عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة ،ولهــم يف ســبيل حتقيــق هــذا الغــرض االطــاع علــى الســجالت
وعلــى أوامــر القبــض واحلبــس وأن يحصلــوا علــى صــور منهــا وأن يتصلــوا بــأي محبــوس ويســتمعوا ألي
شــكوى ،ولــكل محبــوس أن يقــدم يف أي وقــت ،للقائــم علــى إدارة احلبــس شــكوى كتابيــة أو شــفهية ،ويطلــب
تبليغهــا للنيابــة العامــة بعــد إثباتهــا يف ســجل معــد لذلــك ،وعلــى القائــم علــى إدارة املــكان قبولهــا وتبليغهــا
يف احلــال إلــى النيابــة العامــة ،وذلــك وفق ـا ً ألحــكام اإلشــراف القضائــي ألعضــاء النيابــة العامــة الــواردة يف
قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة.
ونحــن يف اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان لــم نحصــل حتــى اآلن علــى بيانــات شــاملة ومفصلــة حــول عــدد
الزيــارات التفتيشــية اخلاصــة بالتفتيــش القضائــي ،وطبيعــة املخالفــات ،والتحقيقــات واإلدانــة فيمــا يتعلــق
بأعمــال التعذيــب وســوء املعاملــة التــي قــد يرتكبهــا املكلفــون بإنفــاذ القانــون ،ومــن خــال رد اجلهــة املختصــة
يف هــذا الشــأن متــت اإلفــادة بــأن التفتيــش يكــون بصــورة دوريــة.
ومــن التدابيــر اإلداريــة حلمايــة هــذا احلــق ،التفتيــش يف نطــاق وزارة الداخليــة .وفقـا ً ملــا ورد يف دليــل حقــوق
وواجبــات املحبوســن يف إدارة املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ،ويف إطــار عمــل إدارة حقــوق اإلنســان
التابعــة لــوزارة الداخليــة ،تضطلــع فــرق تفتيــش مختصــة بزيــارات مفاجئــة للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة
للوقــوف علــى أوضــاع املؤسســات واملحبوســن ،وذلــك وفــق اســتبيانات تنطــوي علــى أســئلة شــاملة تُفحــص
اإلجابــة عنهــا مــن قبــل املعنيــن يف املؤسســات عــن مســتوى تفعيــل حقــوق النــزالء املعيشــية واملدنيــة والقانونيــة
والتربويــة واالجتماعيــة والصحيــة وغيرهــا مــن احلقــوق .وقــد قامــت إدارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الداخلية يف
العامــن األخيريــن (2018م حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر مــن العــام 2019م) بعــدد  40زيــارة تفتيشــية ،معتمــدة
يف عمليــة الرصــد علــى منهجيــة تتــم عبــر مرحلتــن:
األولى :زيارات خاصة بفحص حالة أماكن االحتجاز.
الثانية :زيارات خاصة ملتابعة تنفيذ توصيات أعضاء الزيارة.
ولــم يتــم خــال الزيــارات املشــار إليهــا رصــد أي مخالفــات متعلقــة بـــ (ممارســة التعذيــب أو معاملــة مهينــة أو
40

التقرير السنوي اخلامس عشر حلقوق اإلنسان 2019

الإنســانية) إال أنــه ال تــزال هنــاك بعــض التحديــات التنظيميــة يف أماكــن االحتجــاز مثــل عــدم تعليــق اللوائــح
االسترشــادية اخلاصــة بقواعــد االنضبــاط داخــل مقــرات االحتجــاز وحقــوق وواجبــات املحتجزيــن احتياطيـاً،
وكذلــك االحتياجــات اخلدميــة كاملــاء والكهربــاء وغيرهــا...
وبنــاء علــى نــص املــادة ( )4مــن قانــون إنشــاء اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التــي تنــص علــى أنــه “تتمتــع
اللجنــة باالســتقالل التــام يف ممارســة أنشــطتها املتعلقــة بحقــوق اإلنســان” .ومــن مهامهــا :إجــراء الزيــارات
امليدانيــة للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة وأماكــن االحتجــاز والتجمعــات العماليــة والــدور الصحيــة
والتعليميــة ورصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان بهــا مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة” ،قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان خــال العــام  2019بـــعدد  96زيــارة ميدانيــة ألماكــن االحتجــاز يف النيابــة العامــة ومراكــز الشــرطة
واملؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة ،ومراكــز الطــب النفســي ،وغيرهــا مــن اجلهــات واملقــار التابعــة لهــا ،كمــا
أوصــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف عــدة تقاريــر رســمية ســابقة اجلهــات املختصــة إلــى إنشــاء جلنــة
مســتقلة ضمــن الهيئــة القضائيــة للتحقــق مــن مزاعــم التعذيــب وســوء املعاملــة إن وجــدت.
كما توصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يلي:
●بدراسة االنضمام للبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
●إنشاء جلنة مستقلة ضمن الهيئة القضائية للتحقق من مزاعم التعذيب وسوء املعاملة إن وجدت.
●نشــر اجلهــات املختصــة ملعلومــات حــول مراقبــة أماكــن االحتجــاز كعــدد الزيــارات التفتيشــية ،وطبيعــة
املخالفــات ،واالجــراءات املتخــذة للتحقيــق ،ومعاقبــة مرتكبــي أعمــال التعذيــب واملعاملــة املســيئة واملهينــة.
●إعادة النظر يف العقوبات اجلسدية واستبدالها بأعمال اخلدمة االجتماعية.
●إعادة النظر ودراسة كافة التحفظات على اتفاقية منع التعذيب.

ت .احلق يف احلرية واألمان الشخصي:
هــذا احلــق كفلــه العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية يف املــادة  .179كمــا كفــل الدســتور
القطــري يف املــادة  36احلــق يف احلريــة الشــخصية ومنــع القبــض علــى أي انســان أو حبســه أو تفتيشــه اال
وفقـا ً للقانــون .إن هــذا احلــق يحمــي جميــع حــاالت احلرمــان مــن احلريــة ســواء يف احلــاالت اجلنائيــة أو يف
احلــاالت األخــرى كاألمــراض العقليــة ،والتشــرد ،وإدمــان املخــدرات ،واألغــراض التربويــة ،ومراقبــة الهجــرة،
إلــى غيــر ذلــك .كمــا أن الضمانــات الــواردة يف هــذا احلــق هــي الرجــوع إلــى القضــاء للبــت يف قانونيــة
االعتقــال ،وأن معاملــة كل إنســان يحــرم مــن حريتــه معاملــة إنســانية واحتــرام كرامتــه اإلنســانية همــا معيــار
أساســي عاملــي التطبيــق ،إال أن القانــون القطــري لــم يضــع حــدوداً قانونيــة أكثــر دقــة فيمــا يتعلــق بالرجــوع
 .17كفله اإلعالن العاملي حلقوق االنسان يف املادة  ،3وامليثاق العربي حلقوق االنسان يف املادة .14
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للقضــاء للبــت يف قانونيــة االعتقــال.

أ .مستوى األمان

18

احتلــت دولــة قطــر املركــز األول عربيــا والســابع عامليــا يف مؤشــر جلوبــال فاينانــس ملقاييــس الســامة واألمــان
العاملــي لعــام  2019مــن بــن ( )128دولــة شــملها التقريــر ،وفقــا لتصنيــف جلوبــال فاينانــس العامليــة.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن مجلــس الــوزراء القطــري أصــدر القراريــن رقــم  12و 13لســنة  ،2019بتحديــد
الفئــات التــي ميكنهــا احلصــول علــى حــق اللجــوء السياســي يف دولــة قطــر ،وحتديــد شــروط وضوابــط املزايــا
واحلقــوق التــي يحصــل عليهــا الالجــئ السياســي ،اســتكماال للقانــون رقــم  11لســنة  2018بتنظيــم اللجــوء
السياســي وهــو التشــريع األول مــن نوعــه باملنطقــة حيــث صــدر بقــرار أميــري يف العــام املاضــي ،تنفيــذاً ملــا
نصــت عليــه املــادة  58مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر ،والتــي كفلــت احلــق يف اللجــوء السياســي .وهــو ميثــل
اســتجابة القتــراح مــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بهــذا الشــأن.

ب .االعتقال أو االحتجاز التعسفي
تعــد بعــض األحــكام الــواردة يف القوانــن املتعلقــة بحمايــة املجتمــع ،واإلرهــاب ،وجهــاز أمــن الدولــة ،حتدي ـا ً
حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية،
واللتزامــات دولــة قطــر يف العهديــن والعديــد مــن االتفاقيــات ذات الصلــة .حيــث تســمح تلــك القوانــن املشــار
إليهــا بالتحفــظ علــى املحتجزيــن ملــدد طويلــة ،تشــكل تناقضـا ً مــع املعاييــر الدوليــة التــي تؤكــد ((وجــوب إبــاغ
أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه ،وإبالغــه ســريعا ً بــأي تهمــه توجــه إليــه ،وأن
يقــدم ســريعا ً إلــى القضــاء ،ويحاكــم خــال مهلــة معقولــة ،أو ُيفــرج عنــه ،ولــكل شــخص حــرم مــن حريتــه
بالتوقيــف أو االعتقــال حــق اللجــوء إلــى املحكمــة املختصــة لتفصــل دون إبطــاء يف قانونيــة اعتقالــه)) ،كمــا
أن نصــوص قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة جتيــز جتديــد احلبــس االحتياطــي لفتــرات طويلــة تصــل أحيانـا ً إلــى
نصــف احلــد األقصــى للعقوبــة املقــررة للجرميــة املحبــوس احتياطي ـا ً مــن أجلهــا كمــا جتيــز نصــوص هــذا
القانــون توســع ســلطات التحقيــق يف احلبــس االحتياطــي ،و طــول مــدة احلبــس االحتياطــي املنصــوص عليهــا
يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة .19حيــث تشــكل مثــل هــذه األحــكام تناقضـا ً مــع املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة
بحقــوق االنســان.
وعلــى صعيــد آخــر فقــد تكللــت مســاعي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان فيمــا يتعلــق باالعتقــال التعســفي
للمواطنــن القطريــن /ا .خ ،م و م .ص يف اململكــة العربيــة الســعودية بالنجــاح ،ولكــن مــا زالــت هنالــك
 .18كتاب االجنازات الداخلية للدولة  /2018-2017األمانة العامة ملجلس الوزراء
 .19لقــد تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ( )7شــكاوى بشــأن االعتقــال التعســفي خــال العــام  ،2019وتقصــت اللجنــة املراكــز القانونيــة
للمعتقلــن وقابلتهــم أكثــر مــن مــرة ،وخاطبــت اجلهــات املختصــة ،حيــث اســتعملت اجلهــة املختصــة أحــكام قانــون اإلرهــاب العتقــال املتهمــن
والتحفــظ عليهــم ،وقــد مت اإلفــراج عــن جميــع احلــاالت املشــار إليهــا.
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حــاالت لــم يتــم االفــراج عنهــا ،منهــا الطالــب القطــري ع .ا ،والــذي تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان
شــكوى تفيــد بــأن صحتــه قــد تدهــورت جــراء ظــروف االحتجــاز التعســفي القاســية واإلهمــال املتعمــد ،وقــد
طالبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان الســلطات الســعودية بضــرورة االفــراج الفــوري عنــه ،كمــا تواصلــت
مــع اجلهــات الدوليــة املعنيــة ( مجلــس حقــوق االنســان واملقرريــن اخلــواص واللجــان املعنيــة بحقــوق االنســان
واملنظمــات الدوليــة ) بشــأن إطــاق ســراحه ،ويعــد مــا أقدمــت عليــه الســلطات الســعودية جرميــة ضــد
اإلنســانية بحســب الفقــرة (ط) مــن املــادة ( )7لنظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة املعتمــد يف
رومــا  17يوليــو 1998م ،وهــو أيضـا ً انتهــاك صــارخ حلقــوق اإلنســان والقوانــن واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة
بحقــوق االنســان ،دون توجيــه أي تُهــم رســمية لهــم أو وجــود مبــرر قانونــي العتقالهــم ،كمــا عبــرت عائالتهــم
أيضــا للجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان عــن القلــق العميــق والصدمــة التــي يشــعرون بهــا جــراء عــدم معرفــة
مــكان احتجازهــم واختفائهــم قســريا ً وحرمانهــم مــن االتصــال بهــم أو مبحاميهــم.

ت .االختفاء القسري
رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان شــكوى تشــير إلــى وجــود حالــة لالختفــاء القســري يف اململكــة
العربيــة الســعودية خــال عــام  2019للمواطــن القطــري /ع .ن .ج وابنــه القاصــر /ع .ا وأصــدرت اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق االنســان بيانــا ً بذلــك ،وتواصلــت مــع اجلهــات املعنيــة علــى املســتوى الدولــي واملنظمــات
للضغــط علــى الســلطات الســعودية لبيــان مــكان اخفائهــم وإطــاق ســراحهم.
ومنــذ اخلامــس مــن يونيــو 2017م حتــى نهايــة ديســمبر 2019م كانــت حــاالت االختفــاء القســري علــى النحــو
اآلتي:
هنــاك ( )5حــاالت ناشــدت بهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان مــن خــال بياناتهــا ومتابعتهــا القانونيــة يف
كافــة املحافــل املحليــة والدوليــة مطالبــة الســلطات الســعودية باإلفــراج عــن املختفيــن قســريا ً وبعــد إطــاق
ســراح قطريــن يف األشــهر األخيــرة ،كانــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تتوقع من الســلطات الســعودية أن
تتوقــف عــن انتهاكاتهــا اخلطيــرة حلقــوق اإلنســان ،لكنهــا تفاجــأت باســتمرار الســلطات يف نهجهــا التعســفي،
واعتقالهــا مواطنــن قطريــن وقعــوا ضحيــة لالختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي ،مــن دون أي تفســيرات
أو مبــررات قانونيــة العتقالهــم بــل بلــغ األمــر بالســلطات الســعودية إلــى اعتقــال عــدد ــــــــ وهــو قليــل ـــــــــ مــن
القطريــن الذيــن ســمح لهــم بدخــول الســعودية باســتثناءات أمنيــة ،حيــث تفاجــؤوا باعتقــال بعضهــم بطريقــة
تعســفية ،دون الكشــف عــن أماكــن تواجدهــم حتــى اآلن».
وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حكومة دولة قطر مبا يلي:
●دراسة االنضمام لالتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.
●إعادة النظر يف أحكام املادتني  1و 2من القانون رقم  17لسنة  2002بشأن حماية املجتمع.
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●إعــادة النظــر يف املــادة  7مــن قانــون رقــم  5لســنة 2003م بإنشــاء جهــاز أمــن الدولــة املعدلــة مبوجــب
القانــون رقــم  10لعــام 2008م مبــا يتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
●إعادة النظر يف بعض ما جاء به القانون رقم  27لسنة  2019بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب.
●تضييــق اســتخدام قــرارات احلبــس االحتياطــي علــى أقــل نطــاق ممكــن ،والتوســع يف األخــذ بالتدابيــر
االحترازيــة بــدالً منــه.
●تعديــل القانــون رقــم  23لســنة  2004بإصــدار قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة بحيــث يحــدد مــدة قصــوى
لالحتجــاز قبــل املحاكمــة علــى أال يتجــاوز نصــف العقوبــة القصــوى املنصــوص عليهــا بالنســبة للجــرم
املنســوب.

ث .احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة:
يف إطــار تخفيــف القيــود املفروضــة علــى حريــة تنقــل وســفر الوافديــن يف دولــة قطــر صــدر القانــون رقــم 13

لســنة  2018املعــدل لبعــض أحــكام القانــون رقــم  21لســنة  2015بشــأن دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم
بإلغــاء مأذونيــة اخلــروج يف العــام  ،2018حيــث أجــاز لصاحــب العمــل اســتثناء مــا ال يزيــد عــن  % 5مــن
العاملــن باملنشــأة بســبب طبيعــة عملهــم .ذلــك بالنســبة ملــن يطبــق عليهــم قانــون العمــل رقــم  14لســنة ،2004
وماعــدا ذلــك مــن املوظفــن والعمــال اخلاضعــن لقانــون املــوارد البشــرية ،أو قانــون املســتخدمني يف املنــازل،
بإمكانهــم إخطــار صاحــب العمــل باملغــادرة ويف حالــة اعتراضــه ،ميكنهــم التقــدم للجنــة التظلمــات التــي يلزمهــا
أن تبــت يف طلبهــم مغــادرة البــاد خــال ثالثــة أيــام عمــل.
كذلــك املوافقــة علــى قانــون اإلقامــة الدائمــة 20.وذلــك اســتجابة لتوصيــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان،
ويوضــح اجلــدول أدنــاه إحصائيــة لعمــل جلنــة تظلمــات خــروج الوافديــن لعــام :2019

عدد الطلبات العدد املوافق عليه العدد املرفوض العدد املحفوظ

م

نوع الطلب

1

إجازة

42

2

إجازة لظروف طارئة

26

3

مغادرة نهائية

985

1039

املجموع الكلي

10

1053
جدول رقم 6

 .20تقرير اللجنة الوطنية حلقوق االنسان لعام 2018م.
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وقــد كفــل العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية يف املــادة  12هــذا احلــق ،وجــاء نــص املــادة
 36مــن الدســتور القطــري الدائــم متوافقـا ً مــع مــا نــص عليــه العهــد يف حريــة التنقــل واإلقامــة ،وأن القاعــدة
العامــة تقضــي بكفالــة كل حــق مــن احلقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد دون متييــز بــن املواطنــن واألجانــب.
فاألجانــب يســتفيدون مــن شــرط عــام يتمثــل يف عــدم التمييــز علــى صعيــد احلقــوق املكفولــة يف العهــد ،كمــا
نصــت عليــه املــادة  2مــن العهــد .وينطبــق هــذا الضمــان علــى األجانــب واملواطنــن علــى حــد ســواء .واســتثناء
مــن ذلــك ،فــإن بعــض احلقــوق املعتــرف بهــا يف العهــد ال تنطبــق إال علــى املواطنــن وذلــك بصريــح نــص (املــادة
 ،)25كمــا أن املــادة  13ال تنطبــق إال علــى األجانــب ،ومتــى كان لألجنبــي وجــود قانونــي يف اإلقليــم ،ال يجــوز
تقييــد حريتــه يف احلركــة داخــل اإلقليــم أو حقــه يف مغادرتــه إال طبقــا للمــادة (12فقــرة )3مــن العهــد ســالف
الذكر.
ورصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان بعــض التشــريعات القطريــة ذات الصلــة بهــذا احلــق منهــا القانــون
رقــم  21لســنة  2015بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن واقامتهــم ،حيــث أن املــادة  25مــن هــذا القانــون
أعطــت الوزيــر الســلطة يف إصــدار األمــر بترحيــل أي وافــد يثبــت أن وجــوده يف الدولــة يهــدد أمنهــا أو
ســامتها يف الداخــل أو اخلــارج أو يضــر باالقتصــاد الوطنــي أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة .فمــن
املالحــظ أن املــادة ســالفت الذكــر ال تتوافــق مــع املــادة  13مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية والتــي تشــترط متكــن األجنبــي الصــادر يف حقــه أمــر االبعــاد أو الترحيــل مــن اللجــوء للســلطة
املختصــة وعــرض األســباب املؤيــدة لعــدم إبعــاده.
كمــا رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان أن املــادة  28مــن ذات القانــون املذكــور لــم تتــح للوافــد التظلــم
ضــد قــرار اإليــداع أو فــرض اإلقامــة أو املراقبــة األمنيــة .وتقتــرح اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان تعديلهــا
بحيــث يتــاح للوافــد التظلــم ضــد قــرار االبعــاد أو فــرض اإلقامــة أو املراقبــة األمنيــة ملــا فيهــا مــن انتهــاك
للمــادة  12مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية بشــأن احلــق يف التنقــل وكذلــك انتهــاك
املــادة  17مــن ذات العهــد املتعلقــة باخلصوصيــة.
وتعيــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان توصيتهــا للحكومــة بشــأن إعــادة النظــر أو تعديــل املــواد مــن القوانــن
املشــار إليهــا أعــاه لتمكــن الوافــد أو األجنبــي مــن التظلــم ضــد أمــر الترحيــل أو االبعــاد.
ومــن التطــورات اإليجابيــة أن دولــة قطــر بــدأت يف إجــراءات إلغــاء نظــام الكفالــة منــذ  17أكتوبــر 2019م،21
والســماح ألبنــاء املقيمــن بالعمــل يف القطــاع اخلــاص وإبقــاء املســتقدم هــو رب األســرة ،دون إلزامهــم بتغييــر
جهــة املســتقدم.

 .21أعلنت عنها وزارة الداخلية يف مؤمتر صحفي يوم  17أكتوبر 2019م.
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ج .احلق يف التقاضي ،واملحاكمة العادلة واملنصفة:
إن احلــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة هــو أحــد العناصــر األساســية
حلمايــة حقــوق اإلنســان وهــو وســيلة إجرائيــة للمحافظــة علــى ســيادة القانــون .يتضمــن هــذا احلــق عــددا
مــن احلقــوق الفرديــة ،كاملســاواة أمــام القضــاء ،وحــق كل فــرد يف أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي
مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة وحياديــة منشــأة بحكــم القانــون .إن اخلطــوات املتخــذة للتأكــد مــن أن
املســاواة أمــام القضــاء ،مبــا فيهــا املســاواة يف االحتــكام إلــى القضــاء ،والنظــر املنصــف والعلنــي يف القضيــة،
واالختصــاص واحليــاد واالســتقالل للمحاكــم ،تنشــأ مبوجــب القانــون وتضمــن عملي ـاً .وقــد نــص الدســتور
القطــري يف املــادة  130علــى اســتقاللية الســلطة القضائيــة ،ويف املــادة  129علــى أن ســيادة القانــون هــي
أســاس احلكــم يف الدولــة .وشــرف القضــاء ونزاهــة القضــاة وعدلهــم ضمــان للحقــوق واحلريــات .كمــا نصــت
املــادة  131مــن الدســتور القطــري علــى أن القضــاة مســتقلون ،ال ســلطان عليهــم يف قضائهــم لغيــر القانــون،
وال يجــوز أليــة جهــة التدخــل يف القضايــا أو يف ســير العدالــة.
كمــا كفــل الدســتور القطــري أيضــا احلــق يف التقاضــي يف املــادة  ،135وعلنيــة اجللســات يف املــادة ،133
وكفلــت املــادة  35احلــق يف املســاواة أمــام القانــون ،كذلــك كلفــت أيضــا املــادة  39احلــق يف الدفــاع وقرينــة
البــراءة ،كمــا نصــت املــادة  40علــى أال جرميــة وال عقوبــة اال بنــص.
كمــا أن تقريــر التنافســية العامليــة لعــام 2019م ،الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي حلــت دولــة قطــر
22
فيــه املركــز رقــم 23مــن بــن 141دولــة علــى مســتوى العالــم يف اســتقالل القضــاء.
ومت إنشــاء جلنــة فــض املنازعــات العماليــة بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة علــى أســاس
 3جلــان ،يتــرأس كل واحــدة منهــا قــاض وبعضويــة موظفــن مــن الــوزارة ولــكل واحــدة مــن هــذه اللجــان أمانــة
ســر ،باشــرت عملهــا بتاريــخ  18مــارس 2018م.
وتلقــت إدارة عالقــات العمــل خــال العــام2019م عــدد 16382شــكوى ،مت تســوية عــدد  11359منهــا وأحيــل
عــدد  4923منهــا للجــان فــض املنازعــات للبــت فيهــا ،وصــدرت أحــكام قضائيــة يف عــدد  1695شــكوى خــال
العــام  ،2019مــن مجمــوع تلــك الشــكاوى املحالــة .وإذ تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان هــذه اجلهــود
إال أنهــا ال زالــت توصــي بزيــادة عــدد تلــك اللجــان لتجنــب التأخيــر يف الفصــل يف هــذه املنازعــات والتــي قــد
يصــل أمدهــا مــن ثالثــة لتســعة أشــهر يف بعــض االحيــان ،كمــا توصــي بتطويــر آليــات الوصــول للعدالــة لفئــة
العمالــة ،وقبــول الشــكاوى اجلماعيــة لتلــك الفئــة.
وال تــزال اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان توصــي الدولــة بإزالــة التحديــات واالشــكاليات التــي تواجــه هــذا
احلــق ،ومــن أبرزهــا:
22. reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2019.
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●عدم تفعيل املحكمة الدستورية.
●استمرار حتصني بعض القرارات اإلدارية من رقابة القضاء.
●جتديــد احلبــس االحتياطــي لفتــرات طويلــة تصــل أحيان ـا ً إلــى نصــف احلــد األقصــى للعقوبــة املقــررة
جلرميــة ى املحبــوس (املتهــم) احتياطي ـا ً مــن أجلهــا.
●طــول مــدة احلبــس االحتياطــي املنصــوص عليــه يف القانــون رقــم  23لســنة  2004بإصــدار قانــون
اإلجــراءات اجلنائيــة.

ح .احلق يف االنتخاب والترشح:
يكفــل الدســتور القطــري الدائــم لدولــة قطــر احلــق يف االنتخــاب والترشــح للمواطنــن وفقـا ً ملــا نصــت عليــه
املــادة  42منــه ،حيــث ميــارس املواطنــون احلــق يف االنتخــاب والترشــيح واملشــاركة يف احليــاة السياســية العامــة
وذلــك مــن خــال انتخابــات املجلــس البلــدي املركــزي ،الــذي ُيعــد مجلس ـا ً استشــارياً .وقــد أجريــت خــال
هــذا العــام  2019انتخابــات املجلــس البلــدي املركــزي يف  16ابريــل ،وقامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان
مبمارســة دورهــا برصــد ومراقبــة تلــك االنتخابــات ،حيــث قــام أعضــاء اللجنــة بإجــراء الزيــارات امليدانيــة
للمقــار االنتخابيــة لرصــد أوضــاع حقــوق الناخبــن واملرشــحني ،ورصــد مــدى تطبيــق املعاييــر الدوليــة اخلاصة
باالنتخابــات .فلــم ترصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان أي متييــز بــن املواطنــن علــى أســاس العــرق أو
اللــون أو اجلنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو األصــل القومــي أو االجتماعــي أو امللكيــة ،أو النســب
أو غيــر ذلــك ،كمــا أن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان أيضــا لــم تتلــق أي شــكاوى تتعلــق بهــذا احلــق ،ويف
تقديرهــا أن االنتخابــات كانــت حــرة ونزيهــة .اال أن املالحــظ قلــة عــدد النســاء املرشــحات يف كل الدوائــر وهــن
خمــس ســيدات يف تســعة وعشــرون دائــرة انتخابيــة ،وقــد فــازت منهــن ســيدتان فقــط.
وعلــى صعيــد آخــر تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان اخلطــوة اإليجابيــة بإنشــاء جلنــة عليــا للتحضيــر
النتخابــات مجلــس الشــورى القــادم برئاســة معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء تفعيـاً للدســتور القطــري الدائــم
الــذي نــص علــى قيــام مجلــس الشــورى باالنتخــاب ،كمــا أنهــا خطــوة جــادة نحــو تعزيــز الدميقراطيــة واملشــاركة
الشــعبية ،وجتســيداً لدولــة املؤسســات وســيادة القانــون.
وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اللجنــة العليــا للتحضيــر النتخابــات مجلــس الشــورى القــادم بوضــع
قانــون لالنتخــاب يتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،ويضمــن احلقــوق السياســية املســاوية جلميــع
املواطنــن ،بحيــث ميثــل كافــة فئــات وشــرائح املجتمــع مبــا فيهــا املــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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خ .احلق يف حرية العقيدة والعبادة:
كفلــت املــادة  50مــن الدســتور القطــري احلــق يف حريــة العبــادة .حيــث يتمتــع أتبــاع الديانــات املختلفــة يف
دولــة قطــر باحلريــة يف ممارســة شــعائرهم الدينيــة ،مبــا ميثــل منوذجـا ً للتعايــش املشــترك وعــدم االنتقــاص
مــن الديانــات األخــرى ،مــن خــال احتــرام الضوابــط القانونيــة اخلاصــة مبمارســة احلريــة وفق ـا ً للقانــون.
ومتــارس جميــع الطوائــف املســيحية شــعائرها الدينيــة وطقوســها ضمــن مجمــع كنســي مبطلــق احلريــة وتقيــم
أنشــطة اجتماعيــة وتربويــة ألتباعهــا .وتســمح احلكومــة للمجموعــات الدينيــة غيــر املســلمة باســتيراد الكُتــب
املقدســة واملــواد الدينيــة االخــرى لالســتخدام الشــخصي أو اجلماعــي .وينشــط مركــز الدوحــة حلــوار األديــان
كمؤسســة خاصــة ذات نفــع عــام للعمــل علــى نشــر ثقافــة احلــوار والتعايــش .كمــا قامــت اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق االنســان بزيــارة ميدانيــة خــال شــهر ســبتمبر2019م ملجمــع األديــان بالدوحــة لالطــاع علــى أوضــاع
الديانــات واملذاهــب األخــرى وحقهــم يف ممارســة العبــادة.
ولــم ترصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أو تتلقــى خــال عــام 2019م أيــة شــكاوى تتعلــق بتمييــز أو
مضايقــات ألتبــاع أي مــن الديانــات أو املذاهــب داخــل دولــة قطــر.

د .احلق يف حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم:
ال تــزال اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان تشــيد باالجتــاه املنفتــح مــن قبــل حكومــة دولــة قطــر لكافــة التيــارات
واالجتاهــات الفكريــة مــن داخــل وخــارج الدولــة تطبيقــا ً للمــادة  47مــن الدســتور القطــري الدائــم لدولــة
قطــر ،حيــث تســتقبل الدولــة املفكريــن ،واألكادمييــن ،ورجــال الديــن وغيرهــم مــن الباحثــن السياســيني
واالجتماعيــن .ويف جامعاتهــا جتــري مناظــرات وحــوارات علــى قــدر كبيــر مــن االنفتــاح.
كمــا كفــل الدســتور القطــري يف املــادة  47أيضــا احلــق يف حريــة الــرأي والبحــث العلمــي ،وكذلــك يف املــادة
 48بشــأن احلــق يف حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ،فمــن الناحيــة التشــريعية رصــدت اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق االنســان مســاعي الدولــة لتحديــث منظومتهــا لتعزيــز هــذا احلــق ،حيــث أن مشــروع قانــون تنظيــم
املطبوعــات والنشــر واألنشــطة اإلعالميــة والفنــون جــاء متماشــيا ً مــع العديــد مــن املعاييــر الدوليــة يف البعــض
مــن أحكامــه حــن نــص علــى أن حريــة الصحافــة والــرأي مكفولــة وال تخضــع الصحــف ووســائل اإلعــام أليــة
رقابــة ســابقة .ونــص كذلــك علــى أن الصحفيــن مســتقلون ال ســلطان عليهــم يف أداء عملهــم لغيــر القانــون.
وغيــر ذلــك مــن األحــكام التــي حققــت تطــوراً ملموس ـا ً عــن القانــون الســابق ،خاصــة فيمــا يتعلــق بشــروط
ومبــادئ وقيــم ممارســة العمــل الصحفــي ،ومعاييــر تعيــن رؤســاء حتريــر الصحــف .وقــد أبــدت اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق االنســان بعــض املالحظــات علــى القانــون ســالف الذكــر ليتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة حلريــة
التعبيــر ،خاصــة فيمــا يتعلــق باحتــكار الســلطة لقــرارات الترخيــص وااللغــاء وكذلــك االحتفــاظ بالرقابــة علــى
األنشــطة ،وتأمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان أن تقــوم اجلهــة املختصــة بإعــادة النظــر يف مــواد هــذا
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املشــروع علــى ضــوء املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بحريــة التعبيــر.
كمــا ال يــزال القانــون رقــم  14لســنة 2014م بشــأن مكافحــة اجلرائــم اإللكترونيــة يشــكل حتدي ـا ً أمــام هــذا
احلــق ،حيــث يســتخدم القانــون عبــارات فضفاضــة مثــل مخالفــة النظــام العــام أو املبــادئ العامــة ،والتــي
حتتــاج إلــى تعريــف واضــح ملعرفــة قصــد املشــرع مــن تلــك املصطلحــات.
وتقتــرح اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان إعــادة النظــر يف القانــون رقــم  11لســنة 2004م بإصــدار قانــون
العقوبــات وذلــك بإضافــة نــص يتوافــق مــع املــادة  20مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية
املتعلقــة بالدعايــة للحــرب ،حيــث أن القانــون احلالــي ال يوجــد فيــه أي نــص يجــرم ويعاقــب علــى الدعايــة
للحــرب.
ومــن جانــب آخــر فقــد تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان شــكوى مــن منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش
بشــأن انتهــاك احلــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر لبعــض النســاء القطريــات ،عبــرت فيهــا عــن قلقهــا بشــأن
تقاريــر تفيــد باســتدعاء امــرأة قطريــة أو أكثــر لالســتجواب مــن قبــل إدارة مكافحــة اجلرائــم االلكترونيــة
التابــع لــإدارة العامــة للمباحــث اجلنائيــة يف وزارة الداخليــة فيمــا يتعلــق علــى مــا يبــدو بنشــاطهن علــى
االنترنــت بخصــوص قضايــا حقــوق املــرأة يف دولــة قطــر ،كمــا أفــادت املنظمــة بإغــاق حســاب تويتــر واحــد
علــى األقــل تســتخدمه نســاء قطريــات لنشــر منشــورات بشــأن قضايــا تتعلــق بحقــوق املــرأة يف دولــة قطــر.
رغــم خلــو الشــكوى مــن أيــة بيانــات توضيحيــة عــن أســماء وعناويــن مــن مت االدعــاء بانتهــاك حقوقهــن إال أن
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان خاطبــت اإلدارة املختصــة بضــرورة كفالــة وضمــان وحمايــة احلــق يف التعبيــر
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة.

ذ .احلق يف التجمع السلمي:
ال زالــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان حتــث الدولــة علــى إعــادة النظــر يف التحديــات التــي تواجــه إعمــال
هــذا احلــق الــذي كفلــه الدســتور القطــري الدائــم والعهــد الدولــي اخلــاص للحقــوق املدنيــة والسياســية،23
حيــث أن بعــض أحــكام قانــون االجتماعــات العامــة واملســيرات رقــم  18لســنة 2004م تشــكل تقييــدا ملمارســة
هــذا احلــق.
كمــا يؤخــذ علــى القانــون رقــم  14لســنة 2004م اســتمراره يف تقييــد احلــق يف االضــراب ،رغــم توصيــات
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان للحكومــة يف تقاريرهــا الســنوية الســابقة بضــرورة إعــادة النظــر يف هــذا
التقييــد.
 .23نصــت املــادة  21علــى اآلتــي :ﻳكــون اﺤﻟﻖ ﻲﻓ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺮف ـ ًا ﺑﻪ .وﻻ ﻳجــوز أن يــوﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻘيــود ﻋﻠﻰ ﻤﻣﺎرﺳﺔ هــذا اﺤﻟﻖ إﻻ تلــك اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮض طبق ـ ًا ﻟﻠﻘﺎنــون وﺗﺸﻜﻞ تدابيــر ﺿﺮورﻳﺔ ،ﻲﻓ ﻣﺠﺘﻤﻊ دميقراطــي ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ القــوﻣﻲ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو النظــام اﻟﻌﺎم أو ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ حقــوق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.
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ر .احلق يف تكوين اجلمعيات وحرية االنضمام إليها:
يكفــل الدســتور القطــري الدائــم هــذا احلــق يف املــادة  ،45إال أن قانــون اجلمعيــات ،وقوانــن العمــل يحــدان
مــن تأســيس اجلمعيــات والنقابــات مــن خــال الشــروط املعقــدة ،والقيــود املتعلقــة باإلجــراءات ،إضافــة إلــى
حتديــد نطــاق أعمــال اجلمعيــات .وعــدم إتاحــة الطعــن أمــام القضــاء علــى أيــة قــرارات إداريــة تصــدر يف
شــأنها ،فعــدد اجلمعيــات املشــهرة كاملــة  21جمعيــة فقــط ،أمــا اجلمعيــات حتــت التأســيس فعددهــا 7
جمعيــات.
وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق االنسان بـ:
أ .احلد من القيود املفروضة على اجلمعيات يف إجراءات التأسيس وحتديد نطاق االعمال.
ب .منــح املزيــد مــن الصالحيــات الالزمــة للجمعيــات كــي تتمكــن مــن أداء مهامهــا والتخفيــف مــن ســلطة
اجلهــة اإلداريــة عليهــا.
ت .إتاحة الطعن أمام القضاء على أي قرارات إدارية تصدر بشأنها.
ث .منــح اجلمعيــات الضمانــات الالزمــة وإعطائهــا مســاحة أكبــر ألداء عملهــا وتضمــن النــص القانونــي منــع
حلهــا بالطريــق اإلداري.

ز .احلق يف اجلنسية:
نــص دســتور دولــة قطــر علــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف احلقــوق والواجبــات ،إال أن التمييــز بينهمــا
يف شــأن منــح اجلنســية للــزوج واألبنــاء ال يــزال ميثــل أهــم التحديــات التــي تواجــه إعمــال هــذا احلــق ،حيــث
يواجــه غيــر القطريــن مــن أزواج وأبنــاء النســاء القطريــات صعوبــات يف احلصــول علــى بعــض اخلدمــات،
خاصــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،مثــل احلصــول علــى مقاعــد للدراســة وأدوات املســاعدة املجانيــة .هــذا
إضافــة إلــى التمييــز الــذي يؤثــر علــى املســاواة والتمتــع بكامــل احلقــوق السياســية واملدنيــة بــن املواطنــن
القطريــن واملتجنســن.
وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتعديــل قانــون اجلنســية لتحقيــق املســاواة الكاملــة بــن املواطنــن
يف مســائل اجلنســية ،ومنــح املــرأة احلــق يف نقــل جنســيتها لزوجهــا وأبنائهــا.

س .احلق يف اللجوء:
إن احلــق يف اللجــوء مــن احلقــوق الهامــة ،املكفولــة يف املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة ،كاإلعــان العاملــي حلقــوق
االنســان يف املــادة  ،14والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية يف املــادة  ،13وامليثــاق العربــي
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حلقــوق االنســان يف املــادة .28
ويف دولــة قطــر صــدر القانــون رقــم  11لســنة 2018م بتنظيــم اللجــوء السياســي ،الــذي أتــى تنفيــذاً ملــا نصــت
عليــه املــادة  58مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر ،التــي كفلــت احلــق يف اللجــوء السياســي .حيــث ميثــل ذلــك
اســتجابة ملــا اقترحتــه اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بهــذا الشــأن 24.ويعتبــر قانــون اللجــوء السياســي
القطــري والــذي صــدر بتاريــخ 2018/09/04م ،هــو القانــون األول مــن نوعــه يف منطقــة اخلليــج العربــي،
وتعتبــر قــدوة للمنطقــة يف هــذا القانــون الــذي ُيظهــر التــزام دولــة قطــر بحقــوق الالجئــن.
وعلــى صعيــد تنفيــذ وتطبيــق القانــون أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم ( )12لســنة 2019م ،بتاريــخ
2019/04/29م ،اخلــاص بتحديــد الفئــات التــي متنــح حــق اللجــوء السياســي ،ووفقــا ً لهــذا القــرار فــإن
الفئــات التــي لهــا احلــق يف طلــب اللجــوء السياســي هــي :املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يتعرضــون
للمالحقــة والتهديــد باالعتقــال أو الســجن أو التعذيــب بســبب مواقفهــم ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،أو
الذيــن فــروا بســبب أحــكام صــدرت بحقهــم جــراء هــذه املواقــف ،كمــا أن مــن الفئــات التــي لهــا هــذا احلــق
مراســلو ومندوبــو وســائل اإلعــام املرئيــة واملكتوبــة الذيــن يعملــون علــى توثيــق وتصويــر الوقائــع واألفعــال
التــي تشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضـ ّـد اإلنســانية ويتع ّرضــون للمالحقــة والتهديــد بســبب عملهــم ،وكذلــك
األشــخاص الذيــن ينتمــون ألحــزاب سياســية أو طوائــف دينيــة أو أقليــات إثنيــة ويكونــون عرضــة للمالحقــة
أو االضطهــاد بســبب هــذا االنتمــاء ،الكتــاب والباحثــون الذيــن يعبــرون عــن آرائهــم يف الصحــف واملجــات
أو املدونــات اإللكترونيــة ويتعرضــون للمالحقــة والتهديــد بســبب ذلــك ،املســؤولون احلكوميــون الســابقون أو
احلاليــون املعارضــون حلكوماتهــم أو املنشــقون عنهــا ،ويخشــون التعــرض للمالحقــة والتهديــد بســبب ذلــك،
وقــد حــدد مجلــس الــوزراء القطــري شــروط وضوابــط املزايــا واحلقــوق التــي يتمتــع بهــا الالجــئ السياســي
يف القــرار رقــم ( )13لســنة 2019م.
وبتاريــخ 2019/5/5م أصــدر وزيــر الداخليــة القــرار رقــم  38لســنة 2019م واخلــاص بشــروط وضوابــط
اإلقامــة املؤقتــة ورخصــة وبطاقــة اإلقامــة لالجئــن السياســيني ،وبتاريــخ  2019/5/15أصــدر أيضــا القــرار
رقــم  43لســنة 2019م اخلــاص بتســمية رئيــس ونائــب رئيــس وأعضــاء جلنــة شــؤون الالجئــن السياســيني
ونظــام عملهــا وكيفيــة إصــدار توصياتهــا وحتديــد مكافآتهــا ،ومبوجــب القــرار جتتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة
كل ثالثــة أشــهر بدعــوة مــن رئيســها ،أو كلمــا دعــت احلاجــة لذلــك ،حيــث عقــدت منــذ إنشــائها خمــس
اجتماعــات.
ومــن خــال رصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان لطبيعــة عمــل جلنــة شــؤون الالجئــن السياســيني تبــن
لهــا أن عــدد املتقدمــن بطلبــات اللجــوء جتــاوز الســبعني طلبــا خــال ســتة أشــهر ،حيــث تخضــع كافــة الطلبــات
للدراســة والفحــص املتأنــي لظــروف كل طلــب ومــدى توافقــه مــع الضوابــط والشــروط املنصــوص عليهــا يف
 .24القانون رقم  11لسنة 2018م بشأن تنظيم اللجوء السياسي صفحة  19من هذا التقرير.
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القانــون ،وتوصــي اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان اللجنــة بتســريع اإلجــراءات املطلوبــة ،ووضعهــا يف نظــام
إلكترونــي ميكــن طالبــي اللجــوء مــن تقــدمي طلباتهــم ومتابعتهــا.

ثاني ًا :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
بعــد انضمــام دولــة قطــر للعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مبوجــب
املرســوم رقــم ( )41لســنة  ،2018أصبــح لالتفاقيــة قــوة القانــون مبقتضــى املــادة  68مــن الدســتور القطــري
الدائــم ،ولقــد حتفظــت دولــة قطــر علــى أحــكام املــادة ( )3مــن العهــد ملخالفتهــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية
فيمــا يتعلــق مبســائل اإلرث والنســب .ووضعــت إعالن ـا ً يفســر فهمهــا للنقابــات ومــا يتعلــق بهــا مــن املــادة 8
مــن العهــد ،بأنهــا ومــا يتفــق وأحــكام قانــون العمــل والتشــريعات الوطنيــة ،واحتفظــت الدولــة بحــق تنفيــذ هــذه
املــادة وفقـا ً لهــذا الفهــم ،وســنعرض يف هــذا القســم أوضــاع احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف
دولــة قطــر:

 .1احلق يف العمل:
مــن خــال هــذا احلــق يجــب أن يتــاح لــكل شــخص إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره ،وتوفيــر برامــج التوجيــه
والتدريــب التقنــي واملهنــي ،وشــروط عمــل مرضيــة عادلــة بــدءاً مــن أجــور منصفــة ومتســاوية ،وظــروف عمــل
صحيــة ،وحتديــد معقــول لســاعات العمــل واالســتراحة واإلجــازات والعطــل ،وتكافــؤ فــرص الترقيــة ،إضافــة
25
إلــى احلــق يف تكويــن النقابــات واالنضمــام إليهــا ،واحلــق يف االضــراب ،والضمــان االجتماعــي.

أ .مكافحة البطالة والفقر
أظهــر آخــر مســح حكومــي يف دولــة قطــر أجــري عــام  ،2019إلــى أن معدل نســبة البطالة للقطريــن ،26%0.2
حيــث واصــل اســتقراره يف الربــع األول مــن  2018وحتــى الربــع املقــارن مــن العــام احلالــي .وجـ َّـد َدت مجموعــة
البنــك الدولــي تصنيــف دولــة قطــر ضمــن الــدول األعلــى دخــا للســنة املاليــة  ،272019وقــدر نصيــب الفــرد
مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي بنحــو  236.5ألــف ريــال ،مبــا يعــادل نحــو 64972دوالرا أمريكيــا ،وذلــك
نهايــة عــام .2018هــذا علــى الرغــم مــن االنخفــاض الــذي شــهدته أســعار النفــط والغــاز يف األســواق العامليــة
منــذ عــام  ،2016واحلصــار املفــروض علــى دولــة قطــر مــن دول اجلــوار (اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن منــذ شــهر يونيــو ).2017
 .25حالــة العامــل «أنــس» املغربــي  18عامـ ًا ،الــذي ٌســمح لــه منــذ ثالثــة أعــوام بدخــول موقــع عمــل لتنســيق حركــة الشــاحنات الكبيــرة بعــد أن قامــت
إحــدى مراكــز التدريــب اخلاصــة بتدريبــه ملــدة ســاعة واحــدة فقــط بلغــة ال يفهمهــا ،ومنحتــه بطاقــة تثبــت أنــه مؤهــل للعمــل .لكنــه تعــرض للدهــس
خــال األســبوع األول مــن عملــه وتأثــرت حياتــه بإصابــات بليغــة اســتدعت عالجــه لســنوات.
 .26مسح القوى العاملة بالعينة –2019جهاز التخطيط واإلحصاء
 .27مدونــات البنــك الدولي-فريــق بيانــات البنــك الدولــي التصنيفــات اجلديــدة للــدول حســب مســتوى الدخــل http://blogs. 2020-2019
2020 -2019 -worldbank.org/ar/opendata/altsnyfat-aljdydt-llbldan-hsb-mstwy-aldkhl
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وتُعطــى األولويــة يف فــرص العمــل للمواطنــن القطريــن ،حيــث تقــدم وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة وظائــف تتناســب مــع املؤهــات العلميــة للمواطنــن القطريــن .الذيــن وصــل عــدد الباحثــن منهــم
عــن عمــل يف عــام  2019لـــ  ،2056ومت تعيــن  ،2574وفــق إحصائيــة وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة لعــام  2019الــواردة للجنــة الوطنيــة حلقــوق
الباحثون عن عمل واملعينون لعام 2019

عدد املعينني حسب القطاع
عدد الباحثني عن عمل
2056

حكومي

خاص

املجموع

2160

414

2574
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ب .احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
أحــرزت دولــة قطــر تطــورات فعليــة ملــا يتعلــق باحلــق يف العمــل مــن خــال برنامــج التعــاون مــع منظمــة العمــل
الدوليــة ،حيــث قدمــت املنظمــة اخلبــرة واملشــورة ،وكافــة أنــواع الدعــم الفنــي ،وفتحــت حــواراً واســعا ً مــع
املســؤولني احلكوميــن حــول التغييــرات الواجبــة لالتســاق مــع املعاييــر يف املنظمــة ،شــارك يف احلــوار كل
األطــراف املعنيــن ومت تقــدمي جتــارب وخبــرات حــول العالــم لالســتفادة منهــا.
ومتتعــت دولــة قطــر باجلديــة واملثابــرة إلحــداث نقلــة نوعيــة يف ظــروف العمــل ،وحتملــت مســؤولياتها كعضــو
ضمــن منظمــة العمــل الدوليــة حريــص علــى االلتــزام مبعاييــر املنظمــة.
وقــد بــدأت نتائــج االصالحــات التشــريعية واالجرائيــة بالظهــور ،لكــن مــا يــزال الوقــت مبكــراً لنســتطيع القــول
إن االنتهــاكات اخلاصــة بالعمــل وصلــت حلدهــا األدنــى ،فقــد أوضحــت تقاريــر دوليــة صــادرة عــن منظمــات
حقــوق اإلنســان اســتمرار بعــض انتهــاكات حقــوق العمــال 28.وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن هــذه
التقاريــر حــددت إشــكاالت ذات أولويــة ،وقدمــت توصيــات جيــدة حلكومــة دولــة قطــر.

ت .نظام الكفالة
بعــد اتخــاذ خطــوة احلــد مــن نظــام الكفالــة منــذ العــام  2016وتقــدمي التســهيالت لالنتقال لعمل جديد بشــروط
محــددة بنــوع العقــد ،وردت االحصائيــات مــن اجلهــة املختصــة يف دولــة قطــر لعــام  2019علــى النحو اآلتي:
 .28رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التقريــر الــذي اصدرتــه منظمــة العفــو الدوليــة «آمنســتي https://www.amnesty.org/
download/Documents/MDE2297832019ARABIC.PDF
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وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية:م

نوع الطلب

عدد الطلبات

1

حاالت تغيير جهة العمل

2461

2

حاالت تغيير إلى مستقدم شخصي

17

املجموع

2478
جدول رقم 8

وزارة الداخلية:م

نوع الطلب

عدد الطلبات

1

حاالت تغيير جهة العمل (دائم)

90

2

حاالت تغيير جهة العمل (مؤقت)

148

 238حتى نهاية أغسطس

املجموع

2019
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ث .األجور
يتعــرض العمــال النتهــاكات تتعلــق بتأخــر دفــع مســتحقاتهم ،أو عــدم احلصــول عليهــا ألشــهر .ورغــم إصــدار
قانــون حلمايــة األجــور ووضــع نظــام ملراقبــة الشــركات ،وافتتــاح إدارة خاصــة بحمايــة األجــور يف وزارة
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ،اســتمرت إشــكاالت احلصــول علــى األجــور ،خاصــة يف قطــاع
اإلنشــاءات ،حيــث تعجــز الشــركات عــن دفــع أجــور عمالهــا ،نتيجــة عجــز مبيزانيتهــا.
ســجلت يف نظــام حمايــة األجــور  81734منشــأة ،وبلــغ عــدد العمــال الذيــن مت حتويــل راتبهــم حلســاباتهم
وقــد ُ
ً29
املصرفيــة  1405431عامــا  ،هــذا مــع العلــم بأنــه يبلــغ عــدد منشــآت األعمــال التجاريــة والصناعيــة
والزراعيــة يف دولــة قطــر  82495مصنفــة يف عــدة قطاعــات ،صناعيــة ،وبنــوك ،وســياحة ،ونقــل ،وخدمــات،
 .29االجنازات الداخلية للدول ة  /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء
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ومقــاوالت ،وزراعــة ،وجتــارة ،واســتثمار.
لقــد قدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مقترحـا ً –ســابقاً -إللــزام الشــركات بإثبــات كفاءتهــا املاليــة مــن
خــال وضــع مبلــغ إلزامــي ضمــن صنــدوق تأمــن ال يجــوز اســترداده ،بحيــث ميكــن صرفــه للعمــال حــال عجــز
الشــركة عــن تأديــة أجورهــم .لكــن قامــت الدولــة بخطــوة غيــر مســبوقة بإصــدار قانــون رقــم  18لعــام 2018
إلنشــاء صنــدوق لدعــم العمــال وتأمينهــم ،يدفــع الصنــدوق للعمــال أجورهــم املتأخــرة بعــد صــدور قــرار مــن
جلنــة فــض املنازعــات العماليــة .ويقــدم الدعــم اإلنســاني للعمــال املســتضعفني يف ظــروف معينــة.
وقــد ورد ضمــن تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة املرحلــي الســنوي عــن برنامــج التعــاون الفنــي املتفــق عليــه بــن
املنظمــة وحكومــة دولــة قطــر ،أنــه مت تعيــن مديــري الصنــدوق وخصصــت ميزانيــة تشــغيل لــه ،حيــث قدمــت
احلكومــة امليزانيــة األوليــة وســتتعامل الح ًقــا مــع أصحــاب العمــل غيــر املتوافقــن مــن أجــل جتديــد مــوارد
الصنــدوق ،والهــدف مــن ذلــك هــو أن يعمــل الصنــدوق بالكامــل بحلــول ديســمبر  .302019ووافــق مجلــس
الــوزراء علــى مشــروع قانــون احلــد األدنــى لألجــور يف ســبتمبر  ،2019وقدمــه ملجلــس الشــورى للمراجعــة.
ومبجــرد اعتمــاده ،ســيكون هــذا هــو أول قانــون للحــد األدنــى لألجــور يف دولــة قطــر.
وقــد بحــث شــكاوى عــدد ( )17222عام ـاً تقدمــوا بشــكاوى ضــد املؤسســات التــي يعملــون بهــا إلــى اجلهــة
املختصــة وبعــد دراســة هــذه الشــكاوى مت تســوية وحفــظ أغلــب هــذه الشــكاوى حيــث بلغــت نســبة العمــال
الذيــن متــت تســوية شــكواهم ( ،)% 46بينمــا حفظــت ( )% 23مــن شــكاوى العاملــن املشــتكني ،ومتــت إحالــة
( )% 2مــن تلــك الشــكاوى العماليــة للقضــاء ،وإحالــة ( )% 29منهــا إلــى جلــان فــض املنازعــات العماليــة ،كمــا
تنوعــت أســباب الشــكاوى العماليــة املقدمــة مــن ألنــه يحــق لهــم التقــدم بأكثــر مــن ســبب يف شــكاواهم ،وقــد
تصــدرت :األجــور املتأخــرة هــذه األســباب بنســبة ( )% 78ثــم تذاكــر الســفر بنســبة ( ،)% 68ثــم مكافــأة
نهايــة اخلدمــة بنســبة ( ،)% 67وبــدل اإلجــازة بنســبة ( ،)% 65ثــم باقــي األســباب بنســب أقــل.31

ج .الصحة والسالمة املهنية
رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مراكــزاً خاصــة للتدريــب علــى الصحــة والســامة املهنيــة تُعــرف
ب «طــرف ثالــث» متعاقــدة مــع شــركات االنشــاءات ،وأشــارت يف عــدة تقاريــر ســابقة أن هــذه املراكــز غيــر
حاصلــة علــى اعتمــاد دولــي كمــا يتوجــب للمراكــز املماثلــة.
مــن جهــة أخــرى ومــن خــال برنامــج التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة ،أجــري –للمــرة األولــى -تقييــم
شــامل لنظــام تفتيــش العمــل ،أدى إلــى وضــع واعتمــاد سياســة وطنيــة لتفتيــش العمــل يف ابريــل  ،2019وإنشــاء
وحــدة اســتراتيجية يف ديســمبر املاضــي.
 .30تقرير منظمة العمل الدولية lang--en/index.htm/723203_WCMS/
 .31االجنازات الداخلية للدولة  /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء
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وأشــار تقريــر منظمــة العمــل إلــى حتــول رئيســي نحــو عمليــات تفتيــش قائمــة علــى األدلــة مــع التركيــز علــى
جمــع البيانــات وحتليلهــا والتخطيــط االســتراتيجي والعمــل والتوجيــه املنســق والتدريــب جلميــع مفتشــي العمــل
وأنشــطة التوعيــة والشــفافية واملســاءلة ،هــذه السياســة منشــورة بــن جميــع مفتشــي العمــل ونشــرت علــى
املوقــع العــام إلدارة التفتيــش علــى العمــل.32
ممــا يؤكــد أن دولــة قطــر تتبــع اخلطــوات الصحيحــة باجتــاه تطويــر الصحــة والســامة املهنيــة جلميــع عمالهــا،
مبــا فيــه تطويــر وحتســن منهجهــا يف نشــر بيانــات حــول احلــوادث والوفيــات.
وقــد مت إجــراء ( )43366زيــارة تفتيشــية ،منهــا ( )19328زيــارة لتفتيــش العمــل اســتهدفت ( )14983منشــأة،
و( )22736زيــارة لتفتيــش الســامة والصحــة املهنيــة اســتهدفت ( )6388منشــأة ،و( )1302زيــارة حلمايــة
األجــور اســتهدفت ( )1165منشــأة ،وإجنــاز ( )1339عمليــة مســح ميدانــي.
كمــا مت تكثيــف الزيــارات التفتيشــية علــى ســكن العمــال للتأكــد مــن تطبيــق املعاييــر واالشــتراطات ومواصفــات
الســكن املناســب للعمــال ،حيــث بلغــت الزيــارات التفتيشــية علــى مســاكن العمــال ( )2516زيــارة تفتيشــية.33

ح .الوصول للعدالة
هنالــك انخفــاض يف عــدد القضايــا العماليــة املنظــورة يف املحاكــم للعــام  ،2018باملقارنــة مــع العــام ،2017
إذ بلغــت  8334الدعــوى التــي مت الفصــل فيهــا عــدد  6802قضيــة ،بنســبة بلغــت  ،% 82يف حــن كان
العــدد عــام  )13710( 2017دعــوى مت احلكــم يف  9480دعــوى بنســبة تصــل  ،% 69وكان هــذا الفــارق
بســبب أنــه مت إحالــة الدعــاوى العماليــة إلــى جلــان فــض املنازعــات بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة،
وكان مــن املأمــول أن حتســن «جلــان فــض النزاعــات العماليــة» 34احلــق يف التقاضــي ،وتؤمــن محاكمــات
منصفــة عادلــة وســريعة تقديــراً لظــروف العمــال املاديــة التــي ال تســمح لهــم بالتقاضــي ألشــهر طويلــة أو
ســنوات للحصــول علــى مســتحقاتهم .لقــد أثبــت الواقــع العملــي أن القضايــا املعروضــة علــى هــذه اللجــان
تســتغرق مــن ثالثــة إلــى تســعة أشــهر ،35بســبب كثــرة عددهــا وعــدم قبــول الشــكوى اجلماعيــة .ولذلــك يتعــن
 .32تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة أشــار تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة املرحلــي الســنوي عــن برنامــج التعــاون الفنــي املتفــق عليــه بــن املنظمــة
وحكومــة قطــر lang--en/index.htm/723203_WCMS/
 .33االجنازات الداخلية للدولة  /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء
 .34مبوجــب قانــون رقــم ( )13لســنة  2017بتعديــل أحــكام قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم ( )14لســنة  2004والقانــون رقــم ( )13لســنة 1990

بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة مت إنشــاء جلــان "فــض املنازعــات العماليــة" التــي تختــص بالفصــل يف املنازعــات الفرديــة الناشــئة عــن
تطبيــق أحــكام قانــون العمــل أو عــن عقــد العمــل ،وتفصــل اللجنــة يف النــزاع خــال ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ أول جلســة لنظــر النــزاع أمامهــا ،وتكــون
لقراراتهــا الصــادرة بالفصــل يف النــزاع قــوة الســند التنفيــذي ،ومشــمولة بالنفــاذ املعجــل ،ولــذوي الشــأن احلــق يف الطعــن علــى القــرارات الصــادرة منهــا
أمــام محكمــة االســتئناف.
 .35تقرير منظمة العفو الدولية "عمل دائم بدون أجر-نضال العمال األجانب يف قطر من أجل العدالة"
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زيــادة عــدد اللجــان ،وتعديــل (قانــون رقــم  13لســنة  2017بتعديــل أحــكام قانــون العمــل الصــادر بالقانــون
رقــم ( )14لســنة  2004والقانــون رقــم  13لســنة  1990بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة) لتمكــن
اللجــان مــن نظــر القضايــا العماليــة اجلماعيــة ،تطبيق ـا ً للفصــل الرابــع عشــر «املنازعــات اجلماعيــة» مــن
قانــون العمــل رقــم  14لســنة  2004باملــواد 134 - 128
وفيمــا يلــي إحصائيــة بالشــكاوى العماليــة املنظــورة أمــام إدارة عالقــات العمــل بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل
والشــؤون االجتماعيــة وجلــان فــض املنازعــات للعــام :2019

م

عدد الشكاوى

نتيجة طلب الشكوى

1

11359

سويت

2

4923

أحيلت للجان فض املنازعات

3

2

أحيلت إلى وزارة الداخلية

4

98

ال تزال حتت الدراسة

املجموع

16382
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خ .املستخدمني يف املنازل
أوجــد قانــون املســتخدمني يف املنــازل العديــد مــن احلقــوق األساســية ،كالنــص علــى احلــد األدنــى واألقصــى
للســن مــن اجلنســن ،واحلــد األقصــى لســاعات العمــل التــي حــددت بعشــر ســاعات يومي ـا ً تتخللهــا فتــرات
للراحــة وتنــاول الطعــام ،ممــا يعــد مخالف ـا ً للمعاييــر الدوليــة لســاعات العمــل.
ونــص علــى راحــة أســبوعية ال تقــل عــن أربــع وعشــرين ســاعة متتاليــة ،باإلضافــة إلــى إجــازة ســنوية مدفوعــة
األجــر ملــدة ثالثــة أســابيع يجــوز جتزئتهــا واختيــار موعــد ومــكان االســتفادة منهــا ،فضـاً عــن مكافــأة نهايــة
اخلدمــة عــن كل ســنة .لكنــه لــم يوضــح معاييــر اإلجــازات املرضيــة .ولئــن افتتحــت إدارة الســتقبال شــكاوى
املســتخدمني يف املنــازل ،ال يــزال القانــون بحاجــة ماســة إلــى آليــات وإجــراءات أكثــر لتطبيــق أحكامــه ،وفيــا
يلــي إحصائيــة بأعــداد الشــكاوى املنظــورة أمــام إدارة االســتخدام يف وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
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الشكاوى املقدمة من فئة املستخدمني يف املنازل خالل عام 2019

م

نوع الشكوى

عدد املشتكني

1

أجور متأخرة

301

2

تذاكر سفر

85

3

بدل إجازة

11

4

مكافأة نهاية اخلدمة

120

5

طلبات أخرى
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االجتماعيــة الــواردة للجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان يف العــام :2019

د .االجتار بالبشر
لقــد أوصــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف تقاريــر ســابقة بتعديــل قانــون االجتــار بالبشــر بتســمية جهــة
مســؤولة عــن تنفيــذ القانــون ،ألن بــطء اتخــاذ االجــراءات الالزمــة عنــد االبــاغ باالشــتباه بجرميــة اجتــار
36
تســهل اإلفــات مــن العقــاب.
كمــا يتعــن تشــديد العقوبــة املقــررة لعمــل الســخرة والعمــل اإلجبــاري املنصــوص عليهــا باملــادة  1/322مــن
قانــون العقوبــات اتســاقا ً مــع االتفاقيــة الدوليــة للســخرة والعمــل اإلجبــاري لعــام  1930التــي صادقــت عليهــا
 .36قضيــة الرومانــي "تــودرول كوبــه " الــذي مت تســهيل دخولــه إلــى دولــة قطــر كســائح مــن قبــل أفــراد مــن ذات جنســيته للعمــل يف قطــاع االنشــاءات
بأجــر زهيــد ،ودون أن يكــون مؤهـاً للعمــل يف األماكــن املرتفعــة ،حيــث تعــرض إلــى حــادث ســقوط أدى إلصابتــه بشــلل رباعــي وفقــد اإلدراك ملــدة ســنة
كاملــة ،ثــم الوفــاة.
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دولــة قطــر باملرســوم األميــري  26لســنة .2003
وقــد علمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان أنــه خــال النصــف الثانــي مــن العــام  ،2019مت إنشــاء وحــدة
يف النيابــة العامــة ملالحقــة بالغــات االجتــار بالبشــر .وشــهد العامــان املاضيــان إعــان وزارة التنميــة اإلداريــة
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة عــن "نظــام العقــود االلكترونيــة" بهــدف احليلولــة دون تغييــر شــروط العقــد بعــد
الوصــول ،ويشــترط هــذا النظــام وجــود عقــد عمــل مبــرم مباشــرة بــن املســتقدم والوافــد للعمــل ،يليــه منــح
تأشــيرة العمــل.
ويجــري العمــل الفتتــاح ثالثــة مراكــز يف إندونيســيا بجاكارتــا وســيماراجن وبانــدوجن ،ومركــز يف كل مــن نيبــال،
وتونــس ،وباكســتان ،و 7مراكــز بالهنــد يف مومبــاي ،ودلهــي ،وكوتشــن ،وحيــدر ابــاد ،وكلكلتــا ،ولكنــاوي،
وتشــيناي ،ومركــزان يف بنغالديــش بــدكا وســيلهيت ،وثــاث مراكــز يف الفلبــن مبانيــا وســيبو وديفــاو.
ومــن املأمــول أن تلعــب هــذه املكاتــب دوراً يف إخطــار حكومــة البلــد املصــدر للعمالــة ،عــن أي حــاالت مشــتبه
فيهــا باالجتــار بالبشــر.
وتعمــل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر علــى رصــد ومتابعــة احلــاالت ،وإحالتهــا للجهــات املختصــة،
وقــد مت افتتــاح " دار الرعايــة اإلنســانية" يف يوليــو  2019بــإدارة الهــال األحمــر القطــري ،وســتكون مختصــة
باســتقبال حــاالت االجتــار بالبشــر ،أمــا عــن عــدد القضايــا التــي اســتقبلتها اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار
بالبشــر خــال عــام  ،2019فكانــت حالــة واحــدة فقــط مت االشــتباه بهــا ومتــت إحالتهــا ملحكمــة اجلنايــات ولــم
يصــدر فيهــا حكــم قضائــي حتــى تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر ،كمــا أحالــت وزارة الداخليــة حالتــن للنيابــة
العامــة.

ذ .التنظيمات النقابية
لئــن أخــذ علــى قانــون العمــل وضــع قيــود شــديدة حتــول دون إمكانيــة ممارســة احلــق يف التنظيــم النقابــي
باشــتراط تشــغيل  100عامــل قطــري علــى األقــل يف املنشــأة ،إال أنــه ســمح بتشــكيل مــا يســمى "اللجــان
املشــتركة" لــكل منشــأة يعمــل فيهــا ثالثــون عام ـاً فأكثــر تضــم ممثلــن عــن صاحــب العمــل والعمــال ،دون
اشــتراط وجــود عمــال قطريــن.
وقــد أشــار تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة 37إلــى اعتمــاد وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة
الئحــة جديــدة بالقــرار رقــم  21لعــام  2019بشــأن تنظيــم شــروط وإجــراءات انتخــاب ممثلــي العمــال يف
اللجــان املشــتركة يف  21أبريــل  .2019ممــا يتيــح جلميــع العمــال ،ــــــ ســواء كانــوا يحملــون عقــد عمــل مباشــرة
مــع الشــركة أو مــع طــرف ثالــث ــــــ انتخــاب ممثليهــم والترشــيح ملنصــب ممثــل العمــال.
37. www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/ins/WCMS_723203/lang--en/index.htm
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وأكــد تقريــر املنظمــة أنــه بعــد صــدور القــرار املشــار إليــه مت تنظيــم خمــس انتخابــات مشــتركة بــن اللجــان
يف الفتــرة مــن يوليــو إلــى ســبتمبر ،ومت انتخــاب مــا يقــرب مــن  30ممثــل مــن العمــال ،لتمثيــل  3000عامــل.
وكان االحتــاد الدولــي لنقابــات العمــال ( ،)ITUCو ،BWIواالحتــاد الدولــي لعمــال النقــل ( )ITFومنظمــة
العمــل الدوليــة و MADLSAحاضريــن خــال هــذه االنتخابــات.

 .2احلق يف سكن:
بلــغ عــدد الطلبــات 38اجلديــدة التــي تقــدم بهــا املواطنــون لالنتفــاع بنظــام االســكان  2170طلبـاً ،منهــم
طلبـا ً مت اســتكمال مســتنداتهم .ومت عــرض  1523طلــب إســكان بقــرض/ذوي حاجــة علــى جلنــة اإلســكان.

586

ومت حتويــل  638طلــب إســكان بقــرض إلــى إدارة األراضــي بــوزارة البلديــة والبيئــة ،وحتويــل  471طلبـا ً إلــى
البلديــات إلصــدار رخــص البنــاء .هــذا إضافــة إلــى حتويــل  809معاملــة لبنــك قطــر للتنميــة ،والكشــف عــن
 131مســكنا ً لتقريــر حالتهــا اإلنشــائية.
مازالــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ترصــد بعــض التحديــات املتعلقــة بســكن املواطنــن والتــي أشــارت
إليهــا يف تقاريرهــا الســابقة منهــا:
 .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 علــى كاهــل املواطــن مــن دفــع قيمــة
إيجــار منــزل مؤقــت حلــن االنتهــاء مــن املرافــق واخلدمــات لــأرض املمنوحــة لــه.
 .2تضــرر بعــض املواطنــن مــن ُبــطء اإلجــراءات املتعلقــة بتخصيــص وتســليم األراضــي ووجــود العديــد مــن
احلــاالت بقوائــم االنتظــار رغــم توافــر الشــروط املقــررة بحقهــم.
 .3اســتمرار إشــكاالت االنتفــاع لـــ (األرملــة ،املطلقــة ،وغيــر املتزوجــة ،واملتزوجــة مــن غيــر قطــري) بنظــام
االســكان.

 .3احلق يف الصحة:
أعلنــت وزارة الصحــة العامــة تدشــن االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة  2022-2018بهــدف توفيــر أفضــل
مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة .وترتكــز علــى ســبع أولويــات ،أطفــال ومراهقــون أصحــاء ،ونســاء مــن أجــل
حمــل صحــي ،وعاملــون بصحــة وأمــان ،يليهــا الصحــة النفســية ،وحتســن صحــة االشــخاص الذيــن يعانــون
مــن أمــراض مزمنــة ،ثــم تعزيــز صحــة االشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وصحــة املســنني.
ويتمتــع الســكان بدولــة قطــر بصحــة عامــة جيــدة ،حيــث يبلــغ متوســط العمــر املأمــول عنــد امليــاد
 .38كتاب االجنازات الداخلية للدولة /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء.
 .39املرصد العاملي للصحة 2015/
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عامـا ً ،39ويبلــغ عــدد املستشــفيات للعــام  )13( 2019مستشــفى عــام تخصصــي ،وعــدد املراكــز الصحيــة للعــام
 )27( 2019مركــزاً وســيصل العــدد إلــى  34مركــزاً يف العــام  .2021كمــا بلــغ مجمــوع العاملــن يف القطــاع
الصحــي للعــام  )36554( 2019-2018موظفـا ً لتلبيــة متطلبــات توفيــر الرعايــة الصحيــة.40

أ.مؤشر الوفيات

41

يومــا مــن العمــر ،لــكل  1000مولــود حــي يف
3.5عــدد املولوديــن اجلــدد الذيــن ميوتــون قبــل بلــوغ ً 28عــام محــدد.
 5.8معــدل وفيــات األطفــال الذيــن ميوتــون قبــل بلــوغ عــام واحــد مــن العمــر لــكل  1000مولــود حــي يفعــام محــدد.
 6.8معــدل الوفيــات يف قطــر هــو احتماليــة وفــاة طفــل حديــث الــوالدة مــن بــن كل  1000طفــل قبــلالوصــول لســن خمــس ســنوات إذا خضــع ملعــدالت الوفــاة احلاليــة املُرتبطــة بالعمــر.
 9.00نســبة الوفيــات النفاســية ،وهــي عــدد النســاء الالئــي ميــن خــال احلمــل أو الــوالدة لــكل 100.000مولــود حــي

ب .مكافحة التمييز
رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان متتــع الســكان يف دولــة قطــر دون متييــز باحلصــول علــى بطاقــات
صحيــة مبجــرد إصــدار بطاقــات اإلقامــة ،متكنهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات املرافــق الصحيــة احلكوميــة
املجانيــة واألدويــة.
وتقــدم مؤسســة حمــد الطبيــة برامــج للصحــة املدرســية ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة املنزليــة ،وبرامــج
الكشــف املبكــر عــن الســرطان ،وحمــات التوعيــة ،وخدمــات الفحــص املبكــر عــن اضطــراب طيــف التوحــد،
وخدمــات الصحــة واملعافــاة لتمكــن أفــراد املجتمــع مــن اتخــاذ أمنــاط احليــاة اإليجابيــة لتحقيــق التــوازن يف
الصحــة اجلســدية والنفســية والعاطفيــة.
كمــا متتــاز دولــة قطــر بتقــدمي خدمــات إســعاف ممتــازة جلميــع الســكان دون متييــز ،لقــد متــت االســتجابة لـــ
42
 278.347حالــة إســعاف ،وقُدمــت  2863خدمــة إســعاف طائــرة.
مــن جانــب آخــر يعانــي بعــض العمــال مــن ذوي األجــور الزهيــدة أو العمالــة غيــر املاهــرة مــن اســتهانة
أصحــاب العمــل بحقوقهــم الصحيــة ،وعــدم إصــدار أو جتديــد بطاقاتهــم الصحيــة ،وبالتالــي عــدم متكنهــم
 .40كتاب االجنازات الداخلية للدولة  /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء.
 .41أطلس بيانات العالم 2018
 .42كتاب االجنازات الداخلية للدولة  /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء
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مــن االســتفادة مــن خدمــات املراكــز الصحيــة احلكوميــة إال يف حــاالت الطــوارئ.
وقــد أجــرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان زيــارة لقســم الطــوارئ 43يف  15نوفمبــر  ،2019ووقفــت علــى
أحــوال املبنــى وأعــداد املرضــى ،حيــث ينتظــر  45مريضـا ً يف مســاحة ال تتجــاوز  6أمتــار يف  7أمتــار ،وغيرهــم
يف املمــر املــؤدي لبوابــة الدخــول ،وتكــون مــدة االنتظــار بواقــع أربــع ســاعات ،لوجــود طبيبــن مختصــن خــال
الفتــرة الصباحيــة .وقدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان توصيــات للجهــة املختصــة لتوســيع املبنــى
وحتســينه ،بهــدف تقليــل االكتظــاظ.

ت .احلق يف الصحة النفسية
أشــارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف تقاريــر ســابقة إلــى عــدم كفايــة وكفــاءة الرعايــة الصحيــة
النفســية املقدمــة ،وقدمــت مالحظــات علــى قانــون الصحــة النفســية الــذي صــدر عــام .2016
وقــد أعلنــت وزارة الصحــة العامــة 44أنهــا انتهــت مــن تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية
  2018وأنهــا حققتهــا مبعــدل إجنــاز بلــغ  ،% 100حيــث مت افتتــاح مركــز الوجبــة الصحــي التابــع ملؤسســةالرعايــة الصحيــة األوليــة ،ومت توفيــر تدريــب للتوعيــة بالصحــة النفســية إلــى  1800ممــرض ،وتدشــن موقــع
الكترونــي للصحــة النفســية ،وإجــراء دراســة اســتقصائية حــول موقــف املجتمــع مــن األمــراض النفســية.
2013

ويســاور اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان القلــق بشــأن فئــة املرضــى النفســيني ،لعــدم توافــر املرافــق املناســبة
لرعايتهــم ،حيــث ماتــزال وحــدة الطــب النفســي التابعــة ملؤسســة حمــد الطبية غير منســجمة مع املعاييــر الدولية
للرعايــة النفســية ،ومــا يــزال اخللــط بــن املــرض العقلــي والنفســي واضحـا ً يف السياســات العامــة املتبعــة.
ومــن اجلديــر بالذكــر واالشــادة إنشــاء مركــز "نوفــر" منــذ العــام  ،2015وهــو مركــز متكامــل يهــدف إلــى
تقــدمي أفضــل مســتوى مــن اخلدمــات العالجيــة والتأهيليــة والوقائيــة الشــاملة والرعايــة املجتمعيــة املتكاملــة
والبرامــج التعليميــة والبحــوث التطبيقيــة ملرضــى اإلدمــان علــى املخــدرات ،حيــث اســتقبل املركــز  987حالــة
خــال عــام  2019وبلغــت نســبة الذكــور  % 93مقابــل نســبة  % 7إنــاث.

 .4احلق يف التعليم:
أ .محو األمية وتعليم الكبار
مت تطويــر املناهــج لتكــون متوافقــة مــع متطلبــات التنميــة احلاليــة واملســتويات املعرفيــة ،ليشــمل العديــد مــن
اجلوانــب احلديثــة كتعليــم احلاســوب ،والتربيــة الصحيــة ،والبيئــة ،وتعليــم بعــض املهــن واحلــرف ،التــي تعــن
األســر علــى زيــادة دخلهــا وحتســن أداء العاملــن يف مؤسســات الدولــة.
 .43قسم الطوارئ  -رجال لغير مواطني مجلس التعاون اخلليجي يف مستشفى حمد مبدينة الدوحة
 .44كتاب االجنازات الداخلية للدولة  /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء
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ومــن اخلطــوات اإليجابيــة احلديثــة افتتــاح  10مراكــز مســائية لتعليــم الكبــار مــن النســاء والرجــال علــى
مســتوى الدولــة تســتوعب أربعــة آالف طالــب وطالبــة برســوم رمزيــة.
وقــد أعلنــت إدارة شــؤون املــدارس بــوزارة التعليــم والتعليــم العالــي 45عــن فتــح بــاب التســجيل لطلبــة تعليــم
الكبــار بنظــام املنــازل يف املــدارس النهاريــة للعــام األكادميــي  2019-2018وذلــك جلميــع اجلنســيات ،ممــن
ال ينطبــق عليهــم شــروط إلزاميــة التعليــم .والطــاب الذيــن مت شــطبهم مــن التعليــم النهــاري بــن (حــاالت
الــزواج -تكــرار الرســوب أو العمــل).

املرحلة

عدد املعلمون

عدد املراكز
بنني

بنات

ذكور

إناث

االبتدائية

3

5

15

52

اإلعدادية

3

5

16

26

الثانوية

4

5

59

34

املجموع الكلي

10

15

90

112

جدول رقم (  ) 13توزيع املراكز املسائية حسب املرحلة واجلنس ونوع املركز للعام الدراسي 2019 / 2018
مصدر البيانات :بيانات  2019 - 2018من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة

املرحلة

عدد املعلمون

عدد املراكز
بنني

بنات

ذكور

إناث

االبتدائية

4

5

25

32

اإلعدادية

4

5

29

36

الثانوية

5

5

48

44

املجموع الكلي

13

15

102

112

جدول رقم (  ) 14توزيع املراكز املسائية حسب املرحلة واجلنس ونوع املركز للعام الدراسي 2018 / 2017
مصدر البيانات اإلحصائيات السنوية للتعليم 2018 - 2017
 .45املوقع االلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي  15أغسطس 2018
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اجلنسية

غير قطري

قطري

املجموع
الكلي

ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

االبتدائية

42

283

325

10

32

42

367

االعدادي

53

181

234

2

43

45

279

الثانوي

324

409

733

16

67

83

816

املجموع

419

873

1292

28

142

170

1462

املرحلة

توزيع نسبة الذكور إلى اإلناث يف املراكز املسائية
املرحلة

نسبة الذكور إلى اإلناث

االبتدائي

0.2

اإلعدادي

0.2

الثانوي

0.7

املجموع

0.7

جدول رقم (  ) 15أعداد طلبة املراكز املسائية حسب اجلنس واجلنسية للعام األكادميي 2019 / 2018
مصدر البيانات :بيانات  2019 - 2018من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة
مالحظة :نسبة الطلبة الذكور إلى اإلناث يف املراكز املسائية هي  4إلى 10
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اجلنسية

غير قطري

قطري

املجموع
الكلي

ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

االبتدائية

36

265

301

10

49

59

360

االعدادي

73

188

261

1

43

44

305

الثانوي

200

344

544

9

60

69

613

املجموع

309

797

1106

20

152

172

1278

املرحلة

توزيع نسبة الذكور إلى اإلناث يف املراكز املسائية
املرحلة

نسبة الذكور إلى اإلناث

االبتدائي

0.1

اإلعدادي

0.3

الثانوي

0.5

املجموع

0.3
جدول (  :) 16أعداد طلبة املراكز املسائية حسب اجلنس واجلنسية للعام األكادميي 2018 / 2017
مصدر البيانات اإلحصائيات السنوية للتعليم 2018 - 2017
مالحظة :نسبة الطلبة الذكور إلى اإلناث يف املراكز املسائية هي  3إلى 10
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ب .إلزامية ومجانية التعليم
ينــص القانــون رقــم  25لســنة  2001بشــأن التعليــم اإللزامــي علــى أنــه "يكــون التعليــم إلزاميـا ً ومجانيـا ً جلميــع
األطفــال مــن بدايــة املرحلــة االبتدائيــة وحتــى نهايــة املرحلــة اإلعداديــة أو بلــوغ ســن الثامنــة عشــرة أيهمــا
أســبق ،ويوفــر املجلــس املتطلبــات الالزمــة لذلــك" ،و " ُيعاقــب املســؤول عــن الطفــل ،الــذي ميتنــع عــن إحلاقــه
مبرحلــة التعليــم اإللزامــي دون عــذر مقبــول ،بغرامــة ال تقــل عــن خمســة آالف ريــال وال تزيــد علــى عشــرة
آالف ريــال .ويف حالــة تكــرار املخالفــة تضاعــف العقوبــة يف حديهــا األدنــى واألعلــى" ،وتوفــر الدولــة فرص ـا ً
متكافئــة اللتحــاق الذكــور واإلنــاث يف مرحلــة التعليــم االبتدائــي والثانــوي.
وقــد حققــت دولــة قطــر جناحــا ً يف تطبيــق قانــون إلزاميــة ومجانيــة التعليــم ،ووفــرت املقاعــد الدراســية
جلميــع االطفــال يف ســن املدرســة االبتدائيــة يف كافــة مناطــق الدولــة ،إال أنــه قــد نشــأت بعــض التحديــات
املتعلقــة باحلــق يف التعليــم لألطفــال غيــر القطريــن مــن األســر املحــدودة الدخــل الذيــن لــم يتوفــر لهــم مقعــد
يف املــدارس (املدعومــة مــن احلكومــة) ،وتبــدو هــذه اإلشــكالية يف أوجهــا بالنســبة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
واألطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات التعلــم.
وتلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان منــذ العــام  2018عــدد  19شــكوى مــن فئــة ذوي االعاقــة بوجــود
صعوبــات إجرائيــة أو إداريــة خاصــة باحلــق يف الوصــول والتنقــل ،ولــم جتــد حــا مــع اجلهــة املختصــة بشــأنهم
حتــى تاريخــه.

ت .التعليم اجلامعي والعالي
احتلــت جامعــة قطــر املرتبــة  32عامليــا ً يف تصنيــف «التاميــز» للتعليــم العالــي ،حيــث بلــغ عــدد الطــاب
املنتســبني جلامعــة قطــر  22000للعــام  ،2019 2018-يف تســع كليــات هــي اآلداب ،والعلــوم ،واإلدارة
واالقتصــاد ،والتربيــة ،والهندســة ،والعلــوم الصحيــة ،والقانــون ،والطــب ،والصيدلــة ،والشــريعة والدراســات
اإلســامية .وأيضــا ً كليــة املجتمــع ،وكليــة شــمال االطلنطــي ،وجامعــة حمــد بــن خليفــة ،ومعهــد الدوحــة
للدراســات العليــا.
وتقــدم هــذه الكليــات ( )45برنامجــا ً يف مرحلــة البكالوريــوس ،و 40برنامجــا ً للدراســات العليــا ،و 8يف
الدكتــوراه و 27يف املاجســتير .و 4للدبلــوم ،ولــدى اجلامعــة مبنــى ريــادي للبحــوث و 14مركــزاً بحثيـا ً ،46وقــد
صنفــت اجلامعــة يف املرتبــة  36يف أحســن  50جامعــة لــم ميــر علــى تأسيســها  50عامــاً.

 .46وزارة التعليم والتعليم العالي -االجنازات الداخلية للدولة / 2017 -2016األمانة العامة ملجلس الوزراء
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أعداد الطلبة املسجلني حسب املستوى التعليمي

قطري

النسبة

غير قطري

الذكور

اإلناث

81

205

% 53

البكالوريوس

2286

10575

% 67

2132

املاجستير

112

218

% 36

249

333

دكتوراه

-

4

% 20

1

15

البرنامج
التأسيسي

النسبة

املجموع

النسبة
املئوية

540

% 2.5
% 91.6

الذكور

اإلناث

99

155

% 47

4199

% 33

19126

% 64

912

% 4.3

% 80

20

% 0.09

صيدلة
الدكتوراة

10

18

% 20

54

57

% 80

139

% 0.66

دبلوم

-

36

% 45

19

25

% 55

80

% 0.38

شهادة

-

-

-

35

28

% 100

63

% 0.30

املجموع

2489

11056

% 65

2589

4746

% 35

20880

-

جدول رقم 17
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أعداد الطلبة املسجلني حسب الكلية

الكلية

قطري

النسبة

غير قطري

النسبة

املجموع
3.178

الذكور

اإلناث

كلية الهندسة

363

998

% 43

كلية اآلداب والعلوم

594

3.903

% 67

551

كلية القانون

420

1.032

% 86

67

169

كلية اإلدارة واالقتصاد

903

2.640

% 76

439

691

% 24

كلية الطب

19

94

% 49

42

75

% 51

230

كلية الشريعة

80

606

% 55

156

405

% 45

1.247

كلية التربية

26

1.466

% 70

72

573

% 30

2.137

كلية العلوم الصحية

2

161

% 29

13

394

% 71

570

كلية الصيدلة

-

37

% 15

6

207

% 85

250

غير محدد

82

119

% 82

26

17

% 18

244

املجموع

2.489

11.056

% 65

2589

4.746

% 35

20880

جدول رقم 18
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الذكور

اإلناث

1.217

600

% 57

1.615

% 33

6.663

% 14

1.688
4.673
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أعداد الطلبة املسجلني يف برامج الدراسات العليا حسب الكلية واجلنسية والنوع االجتماعي

الكلية

قطري

النسبة

غير قطري

النسبة

املجموع
183

الذكور

اإلناث

كلية اآلداب والعلوم

8

46

%5

كلية اإلدارة واالقتصاد

18

48

%6

36

كلية التربية

2

51

%5

22

59

كلية الشريعة

26

32

%5

33

23

%5

كلية الصيدلة

-

6

%1

6

34

%3

46

كلية الطب

-

-

-

-

-

-

-

كلية العلوم الصحية

2

12

%1

13

34

%4

61

كلية القانون

37

45

%7

5

9

%1

96

كلية الهندسة

29

36

%6

162

119

% 24

346

املجموع

122

276

% 35

323

430

% 65

1151

جدول رقم 19

69

الذكور

اإلناث

46

83

% 11

69

%9

171

%7

134
114
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القسم الثالث:
حقوق الفئات األولى بالرعاية
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قطعــت دولــة قطــر شــوطا ً كبيــراً للنهــوض بحقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة ،ومتكينهــا ومســاواتها بكافــة فئــات
املجتمــع ،ويف هــذا اإلطــار ،أنشــأت الدولــة العديــد مــن املؤسســات القائمــة علــى املفهــوم التكاملــي املترابــط
وغيــر القابــل للتجزئــة علــى املســتوى احلكومــي وغيــر احلكومــي ويف العديــد مــن املؤسســات والهيئــات التــي
تعنــى بحقــوق هــذه الفئــات .ومــن أبرزهــا تأتــي املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي واملراكــز االجتماعيــة
املنضويــة حتــت مظلتهــا.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي تعــد مؤسســة خاصــة ذات نفــع تأسســت عــام
 2013وذلــك بهــدف تنميــة منظمــات املجتمــع املدنــي التــي تعمــل حتــت مظلتهــا وتعزيــز قدراتهــا والنهــوض بهــا
وتطويــر وتفعيــل دورهــا يف املجتمــع ،ووضــع االســتراتيجيات والسياســات والبرامــج التــي تســاهم يف االرتقــاء
بتلــك املنظمــات مبــا ميكنهــا مــن حتقيــق األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا.
ويف هــذا اإلطــار ،فــإن منظمــات املجتمــع املدنــي التــي تعمــل حتــت مظلــة املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي
– حاليـا ً – هــي املراكــز التاليــة( :مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي -أمــان ،ومركــز االستشــارات العائليــة-
وفــاق ،ومركــز رعايــة األيتــام -درميــة ،ومركــز متكــن ورعايــة كبار الســن -إحســان ،ومركز الشــفلح لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة -ومبــادرة بســت باديــز قطــر -ومركــز االمنــاء االجتماعــي -منــاء ،ومركــز النــور للمكفوفــن).
ســوف يتنــاول هــذا اجلــزء مــن التقريــر اســتعراض القضايــا والتحديــات التــي تواجــه هــذه الفئــات والتــي
تســتوجب اتخــاذ قــرارات ملعاجلــة الثغــرات املتعلقــة مبنظومــة احلمايــة.

 .1حقوق املرأة:
علــى صعيــد احلقــوق املدنيــة والسياســية ،ومــدى تطــور املشــاركة يف صنــع القــرار وتولــي النســاء املناصــب،
مــا تــزال مشــاركتهن ضعيفــة بالنظــر إلــى أعــداد تواجدهــن يف املجالــس املعينــة واملنتخبــة ،وتولــي احلقائــب
الوزاريــة.
مــن جانــب آخــر تتطــور حزمــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة اخلاصــة باملــرأة ،حيــث تتواجــد
املــرأة العاملــة بنســبة متكافئــة يف القطــاع اخلــاص والعــام ،وشــهد العامــان املاضيــان تفــوق عــدد اإلنــاث
املعينــات يف الوظائــف علــى عــدد الذكــور ،وحتصــل النســاء علــى فــرص متســاوية يف التدريــب والتطويــر ،لكــن
تقــل نســبة تواجدهــن يف املناصــب اإلشــرافية.
وعلــى صعيــد التعليــم حققــت دولــة قطــر املســاواة يف فــرص التعليــم االبتدائــي والثانــوي ،وتفــوق اإلنــاث يف
االلتحــاق بالتعليــم اجلامعــي ،والتعليــم العالــي عــدة أضعــاف لعــدد الذكــور ،هــذا إضافــة إلــى التمتــع بالضمــان
االجتماعــي علــى قــدم املســاواة .وتعمــل الدولــة علــى التوعيــة والتثقيــف حــول رفــض العنــف بكافــة أشــكاله.
ومتــارس املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي دورهــا يف حمايــة وتعزيــز دور املــرأة مــن خــال املراكــز العاملــة
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حتــت مظلتهــا مبجاالتهــا املختلفــة ،والــذي يتمثــل فيمــا يلــي:
●يقــوم مركــز متكــن ورعايــة كبــار الســن (إحســان) بتقــدمي برامــج الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة
ـواء املقيمــات يف دار اإليــواء باملركــز ،أو مــن خــال فــرق الرعايــة املنزليــة
والنفســية لكبيــرات الســن ،سـ ً
التــي تتولــى تقــدمي خدمــات املركــز لهــن يف أماكــن إقامتهــن.
●يقــوم مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي (أمــان) مــن خــال اخلدمــات التــي يقدمهــا بدعــم ومتكــن
ضحايــا العنــف مــن النســاء اجتماعيــاً ،نفســياً ،وقانونيــاً ،ووقايتهــم مــن التعــرض لذلــك مــن خــال
املشــاريع واألنشــطة التوعويــة والتثقيفيــة.
●يقــوم مركــز االستشــارات العائليــة (وفــاق) بتقــدمي برامــج االستشــارات االجتماعيــة للمــرأة الطــرف يف
أي نــزاع أســري.
●يقــوم مركــز اإلمنــاء االجتماعــي (منــاء) بتقــدمي برامــج وخدمــات للمــرأة املعيلــة ،وبرامــج دعم املشــروعات
ـواء الدعــم املــادي أو الفنــي أو التدريبــي.
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،سـ ً

أ .تواجد املرأة يف مراكز صنع القرار
تتواجــد  4نســاء يف مجلــس الشــورى مــن أصــل  41عضــواً ،وعــدد  3قاضيــات ،وثــاث نســاء أعضــاء يف
النيابــة العامــة ،ووزيــرة صحــة ،ومســاعدة لوزيــر اخلارجيــة مؤخــراً ،كمــا يتواجــدن يف العديــد مــن مناصــب
التمثيــل الدبلوماســي والوظائــف اإلشــرافية يف اجلهــات احلكوميــة يف دولــة قطــر.
وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أنــه رغــم التحســن يف النظــرة إلــى مشــاركة املــرأة يف املجتمــع وأهميــة
وجودهــا ومســاهمتها ،ال تــزال بعــض األمنــاط املجتمعيــة تشــكل حتديــاً ،ففــي انتخابــات املجلــس البلــدي
املركــزي عــام  1999رشــحت ســت نســاء أنفســهن ولــم يتــم انتخــاب أيــة واحــدة منهــن ،ويف انتخابــات ذات
املجلــس يف العــام  2015رشــحت خمــس نســاء أنفســهن ومت انتخــاب اثنتــن فقــط ،وكذلــك يف انتخابــات ذات
املجلــس يف العــام  2019رشــحت  5نســاء أنفســهن ومت انتخــاب اثنتــن فقــط ممــا يعــد مؤشــراً علــى ضعــف
مشــاركة املــرأة السياســية بالرغــم مــن أن  % 40مــن املصوتــن يف هــذه االنتخابــات مــن النســاء.
وقــد أظهــرت نتائــج مســح أن  % 62مــن املشــاركني يف االنتخابــات يفضلــون الرجــال كممثلــن لهــم يف املجلــس
البلــدي املركــزي وهــو التفضيــل نفســه لنحــو  % 50مــن النســاء.47
لــذا تعــد مســألة تطبيــق اإلجــراءات املؤقتــة اخلاصــة يف دولــة قطــر كزيــادة التعيــن للنســاء يف مجلــس
الشــورى ،واملناصــب الوزاريــة ،والقضــاء والنيابــة العامــة ،ذات أهميــة قصــوى لتســريع املشــاركة الكاملــة
واملتســاوية للمــرأة يف جميــع مجــاالت احليــاة ،وخاصــة يف املجــاالت السياســية.
 .46تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر
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ب .املساواة يف التعليم
لقــد حققــت دولــة قطــر معظــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،واقتربــت مــن ضمــان حصــول جميــع األطفــال مــن
البنــن والبنــات علــى التعليــم قبــل عــام  ،2015حيــث تخطــت معــدالت االلتحــاق بالتعليــم االبتدائــي مــن كال
اجلنســن ( )% 91ويوفــر التعليــم اإللزامــي يف دولــة قطــر نســبا ً متكافئــة لإلنــاث والذكــور.
ويف إطــار اســتعدادات دولــة قطــر لتقــدمي العــرض الوطنــي الطوعــي بشــأن تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة اخلاصة
بالتعليــم أمــام املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لــأمم املتحــدة ،أعلنــت "هيئــة التقييــم" املالمــح الرئيســية
لرؤيــة قطــر 2030م فيمــا يرتبــط بالتعليــم واملســاواة بــن اجلنســن ،والتقــدم املنجــز يف مجــال حتقيــق تعليــم
ابتدائــي شــامل ،ومتكــن املــرأة.

ج .املساواة يف العمل
زادت نســبة تواجــد املــرأة القطريــة يف الوظائــف العامــة والقطــاع اخلــاص ،حيــث 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 املدنية ،والســلك الشــرطي والعســكري
وغيرهما.
كمــا رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان تكافــؤ الفــرص يف التدريــب لتطويــر قــدرات املوظفــن ،لكــن
تقــل نســبة املــرأة يف املناصــب اإلشــرافية ،وتوضــح االحصائيــات التاليــة مــا مت ذكــره ســلفاً:
دورات تطوير قدرات املوظفني

البيان

أعداد املسجلني يف البرامج التدريبية -النصف األول من 2019

ذكور

إناث

مختلط

عدد البرامج

مجموع
492

عدد املشاركني

5214

3263

893

9370

%

55.7

34.8

9.5

100.0

جدول رقم 20
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دورات تطوير قدرات املناصب اإلشرافية

البيان

أعداد املسجلني يف البرامج التدريبية -النصف األول من
ذكور

إناث

مختلط

2019

مجموع

2018

عدد البرامج

48

عدد املشاركني

13

65

0

78

%

16.7

83.3

0

100.0

النصف األول من

2019

عدد البرامج

106

عدد املشاركني

1200

774

0

1974

%

39.2

60.80

0

100.0

جدول رقم 21

د .منع التمييز ضد املرأة
رغــم مصادقــة دولــة قطــر علــى اتفاقيــة منــع التمييــز ضــد املــرأة ،فقــد حتفظــت علــى عــدد مــن احلقــوق
أهمهــا احلــق يف اجلنســية ،حيــث يســتمر حرمــان املــرأة القطريــة مــن حقهــا يف منــح جنســيتها لزوجهــا غيــر
القطــري وألوالدهــا منــه.
وقــد نصــت املــادة ( )6مــن قانــون رقــم  21لســنة  1985علــى تنظيــم الــزواج مــن أجانــب " ويترتــب علــى صــدور
قــرار بإجــازة الــزواج ،مــا يأتي:
 .1منح األبناء من هذا الزواج إقامة ،مادامت أمهم القطرية موجودة يف دولة قطر.
 .2منح األبناء القصر وثائق سفر قطرية.
 .3معاملة األبناء معاملة القطريني من حيث التعليم والعالج الطبي والعمل.
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 .4يكون لألبناء ،بالغي سن الرشد ،األولوية يف اكتساب اجلنسية القطرية".
وتواجــه األمهــات القطريــات عــدة صعوبــات ،عــدم مســاواة أبنائهــن مــع املواطنــن القطريــن ،ورصــدت اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بعــض تلــك احلــاالت التــي منهــا :صعوبــة التوظيــف ،واختــاف الرواتــب والعــاوات،
والدرجــات الوظيفيــة .باإلضافــة إلــى الصعوبــات التــي تواجــه املــرأة القطريــة املتزوجــة مــن أجنبــي يف
احلصــول علــى حقــوق تتعلــق باإلســكان والضمــان االجتماعــي ،وتوريــث ممتلكاتهــا ألبنائهــا غيــر القطريــن.

هـ .مكافحة العنف ضد املرأة
ُيعاقــب علــى العنــف يف إطــار قانــون العقوبــات رقــم  11لســنة  ،2004ويشــتمل علــى عقوبــات تتــراوح مــا بــن
اإلعــدام واحلبــس ســبع ســنوات لــكل مــن ارتكــب جرميــة مواقعــة أنثــى ،وضاعــف العقوبــات إذا كان املتهــم
مــن أصولهــا أو املتولــن تربيتهــا .وجــرم األفعــال التــي تتضمــن خــدش حيــاء أو إغــراء ألنثــى ملمارســة البغــاء
أو إتيــان أفعــال منافيــة لــآداب.
وعلــى صعيــد احلمايــة املؤسســية ُيعنــى مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي "أمــان" بحمايــة وتأهيــل ضحايــا
العنــف مــن النســاء واألطفــال وإعــادة دمجهــم يف املجتمــع مــن خــال الزيــارات اخلارجيــة والرعايــة الداخليــة
بــدار اإليــواء التابعــة للمركــز ،وللمركــز عــدد مــن املكاتــب اخلارجيــة العاملــة لــدى مختلــف القطاعــات بالدولــة
مثــل مؤسســات القطــاع الصحــي ومؤسســات القطــاع القضائــي واألمنــي واملجتمعــي وذلــك بغــرض تســهيل
وصــول الفئــات املســتهدفة للمركــز وتســريع اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة .وتســاهم مؤسســات املجتمــع
املدنــي بالتوعيــة والتثقيــف وتعزيــز وحمايــة حقــوق تلــك الفئــة ،ومــن هــذه املؤسســات ،مركــز االستشــارات
العائليــة (وفــاق) الــذي افتتــح فروعــا ً يف كل مــن إدارة شــرطة العاصمــة بــوزارة الداخليــة ومؤسســة حمــد
الطبيــة والنيابــة العامــة .وتشــكل األعــراف الثقافيــة حتدي ـا ً للتواصــل مــع اجلهــات التــي تقــدم اخلدمــات.
ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه يوجــد نظــام لالســتجابة مــع حــاالت العنــف التــي تقــع ضــد املــرأة والطفــل علــى
النحــو التالــي:
 إجراءات مؤسسة حمد الطبية /حاالت التحرش اجلنسي إجراءات مؤسسة حمد الطبية /حاالت االعتداء اجلنسي إجراءات مؤسسة حمد الطبية /حاالت احلمل غير الشرعي اجراءات مؤسسة حمد الطبية /حاالت العنف للفئات املستضعفة إجراءات مؤسسة حمد الطبية /حاالت العنف لعامالت املنازل إجراءات مؤسسة حمد الطبية /حاالت العنف للنساء احلوامل75
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وتلتزم اجلهة الطبية يف املستشفى باإلبالغ عن احلاالت املشتبه بتعرضها للعنف.

 .2حقوق الطفل:
أ .التشريعات
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.
وتُنظــم األحــكام اخلاصــة باألحــداث يف قانــون األحــداث ،وقانــون العقوبــات ،وقانــون اإلجــراءات اجلنائيــة.
ويعـ ّرف قانــون األحــداث احلــدث بأنــه أي شــخص جتــاوز الســابعة مــن العمــر ولــم يتعـ َّـد السادســة عشــرة مــن
العمــر وقــت ارتــكاب اجلــرم وتســري بحقــه األحــكام املنصــوص عليهــا يف قانــون األحــداث .وال يجــوز احلكــم
بعقوبــة اإلعــدام علــى مــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره وقــت ارتكابــه اجلرميــة.
هــذا ويتمتــع جميــع األطفــال يف دولــة قطــر باحلــق يف التعليــم ،حيــث ينــص القانــون علــى أن التعليــم إلزامــي
48
ومجانــي مــن بدايــة املرحلــة االبتدائيــة وحتــى املرحلــة اإلعداديــة أو بلــوغ ســن الثامنــة عشــر.

ب .الرعاية املؤسسية
حتولــت مســؤولية اإلشــراف علــى الطفولــة إلدارة التنميــة األســرية يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة مــن عــام
( ،)0012-2009ويف العــام( )2012مت دمــج وزارتــي العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــع وزارة التنميــة اإلداريــة
لتصبــح مســؤولية االشــراف علــى برامــج الطفولــة يف إدارة احلضانــات التابعــة لــوزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة ،أمــا يف عــام ( )2016فقــد مت دمــج وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــع وزارة التنميــة
اإلداريــة ،ليصبــح مســماها اجلديــد وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ،ومت إنشــاء إدارة
ملحقــة بالــوزارة أُطلــق عليهــا إدارة شــؤون األســرة لتــؤول إليهــا قضايــا الطفولــة.
ولقــد انعكــس تنقــل االختصــاص برعايــة الطفولــة يف عــدد مــن إدارات اجلهــات احلكوميــة ،علــى اخلطــط
والبرامــج واالســتراتيجيات اخلاصــة بالطفولــة ،فشــابها بعــض التعقيــد والتضــارب وتقليــص االختصاصــات
بــن اإلدارات التــي تعاقبــت علــى العمــل ،إضافــة إلــى صعوبــة املســاءلة.
ومــن جانبهــا فــأن املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي متــارس دوراً كبيــراً يف حمايــة حقــوق الطفــل ـــــ مــن
خــال املراكــز العاملــة حتــت مظلتهــا مبجاالتهــا املختلفــة ،ـــــ تتمثــل فيمــا يلــي:
 .48القانون رقم  25لسنه  2001م املعدل بالقانون رقم  25لسنة 2009م بشأن التعليم اإللزامي.
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ســواء يف
●يقــوم مركــز الشــفلح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بــدور مهــم بالنســبة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
ً
مجــال التعليــم أو التدريــب أو حتــى توفيــر فــرص عمــل مــن أمت دراســته باملركــز.
●يقــوم مركــز رعايــة األيتــام (درميــة) 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.
●يقــوم مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي (أمــان) بتقــدمي 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 "خط مســاندة الطفل" واخلطوط الســاخنة
إحــدى آليــات الوصــول واحلمايــة التــي يقدمهــا املركــز ،الســتقبال البالغــات ،وتقــدمي االستشــارات
النفســية والقانونيــة الالزمــة.
●يقــوم مركــز االستشــارات العائليــة (وفــاق) 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.
وتتوافــر يف دولــة قطــر الرعايــة الصحيــة ،والتغذيــة اجليــدة ،والتحصــن الطبــي ،وميــاه الشــرب النقيــة
واملرافــق الصحيــة املجهــزة للعنايــة بصحــة األطفــال 49.وقــد احتلــت قطــر املرتبــة  25عامليـا ً يف خفــض وفيــات
الرضــع ،حيــث تعــد  % 1فقــط مــن األطفــال يف عمــر ســنة واحــدة يفتقــرون إلــى التحصــن ،وباإلضافــة
إلــى إلزاميــة ومجانيــة التعليــم قامــت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي بوضــع عــدد مــن السياســات التنظيميــة
كسياســات القبــول والتســجيل يف املــدارس ،وسياســة التقــومي الســلوكي للطلبــة ووثيقــة الســلوك املهنــي
للتربويــن العاملــن يف مجــال التعليــم ،وامليثــاق االخالقــي للتربويــن .وحتظــر اللوائــح اإلداريــة جميــع أشــكال
العقــاب البدنــي لألطفــال مبختلــف صــوره باملــدارس.
وقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم  26لســنة  ،2019بإنشــاء «اللجنــة الوطنيــة املعن ّيــة بشــؤون املــرأة
 .49معهد الدوحة الدولي لألسرة ،.مؤسسة قطرhttps://www.qf.org.qa/ar/research/doha-international-family-institute
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والطفــل وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة» ،والتــي تهــدف إلــى حمايــة وتعزيــز حقــوق هــذه الفئــات،
وتختــص برصــد أوضــاع حقوقهــم ،ودراســة التشــريعات املتعلقــة بهــم وتعديلهــا.

.3حقوق كبار السن واملتقاعدين:
يعتبــر نظــام التقاعــد جــزءاً مــن فلســفة الضمــان االجتماعــي يف هــذا العصــر ،كمــا يعتبــر ضــرورة اقتصاديــة
وإمنائيــة أساســية ،تعمــل جميــع الــدول املتطــورة مــن أجــل توفيرهــا جلميــع العاملــن مــن مواطنيهــا ،ويف
هــذا الصــدد اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة عــام ( ،)1991معاييــر متعلقــة بكبــار الســن وتنفيــذ
السياســات التــي تكفــل لهــم التمتــع بكافــة حقوقهــم ،وكثيــراً مــا يواجــه كبــار الســن تهميشـا ً ويتعرضــون بصفــة
خاصــة الــى املخاطــر يف أوقــات االنتكاســات االقتصاديــة وإعــادة الهيكلــة ،وقــد أثــارت شــكوى 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 خاصــة يف ظــل وجــود
تضــارب بــن قانــون املــوارد البشــرية مــن ناحيــة وقانــون التقاعــد مــن ناحيــة أخــرى فعلــى ســبيل املثــال فــإن
قانــون التقاعــد ينــص يف مادتــه ( )23مكــرر مــن قانــون رقــم ( )24لســنة  2002بشــأن التقاعــد واملعاشــات
علــى أنــه ال يجــوز للموظــف أو العامــل اجلمــع بــن املعــاش املســتحق طبقــا ً لهــذا القانــون ومكافــأة نهايــة
اخلدمــة املنصــوص عليهــا يف القوانــن ويســتحق املوظــف أو العامــل الــذي تزيــد مــدة خدمتــه الفعليــة علــى
عشــرين ســنة مكافــأة نهايــة خدمــة تتحملهــا جهــة عملــه «يف حــن ينــص قانــون املــوارد البشــرية املعمــول بــه
حتــى هــذه اللحظــة علــى أنــه «يشــترط الســتحقاق املوظــف لهــذه املكافــأة – مكافــأة نهايــة اخلدمــة  -أال يكــون
مســتحقا ً ملعــاش وفق ـا ً ألحــكام قانــون التقاعــد واملعاشــات» وبالتالــي فــإن احلاجــة ماســة لالئحــة تنفيذيــة
لقانــون التقاعــد تفــك اللبــس املوجــود بــن القانونــن حفاظــا علــى حقــوق املواطــن الــذي يفاجــأ عنــد تقاعــده
بفقدانــه العديــد مــن املميــزات املاديــة التــي كان يحصــل عليهــا وهــو علــى رأس العمــل.
ويف اجلــدول أدنــاه إحصائيــات العــام  2019للمســتفيدين مــن كبــار الســن مــن خدمــات مركــز متكــن ورعايــة
كبــار الســن (إحســان) الــذي يهــدف 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:
1.تغيير الصورة النمطية يف املجتمع عن كبار السن إلبراز دورهم الفاعل يف املجتمع.
2.تقــدمي خدمــات متميــزة خاصــة يف مجــال الرعايــة النهاريــة (نــوادي إحســان) والرعايــة املنزليــة لزيــادة
الطلــب عليهــا مــن الفئــة املســتهدفة يف جميــع مناطــق الدولــة.
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3.ارتفاع توقعات الناس يف احلصول على خدمات فعالة من املركز.

الفئة املستهدفة
م

اخلدمات

قطري

املجموع
الكلي

غير قطري

ذكور

اناث

مجموع

ذكور

اناث

مجموع

1

خدمات الرعاية
الداخلية (االيواء)

7

2

9

9

3

12

2

21

االستشارات
االجتماعية والنفسية
والغذائية

7

2

9

9

3

12

21

3

خدمات العالج
الطبيعي  /الوظائفي

39

96

135

49

97

146

281

4

الرعاية املنزلية/
متنقلة /متابعة

147

366

513

88

98

186

699

5

صرف األجهزة
التعويضية

20

54

74

23

26

49

123

6

الرعاية النهارية
(نوادي احسان)

15

162

177

44

78

122

299

7

اخلدمات التأهيلية

19

305

324

114

188

332

656

8

األنشطة الترفيهية
(الرحالت)

141

237

378

413

144

557

935

جدول رقم 22
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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.50

 .4حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
أ .التشريعات
ينظــم قانــون ذوي االحتياجــات اخلاصــة رقــم  2لســنة  ،2004كافــة اجلوانب التعليميــة والصحية واالقتصادية
واالجتماعيــة .وحتــدد األهليــة القانونيــة يف عــدة تشــريعات كقانــون العقوبــات والقانــون املدنــي وقانون األســرة
وقانــون األحــداث ،ويخضــع فاقــدو األهليــة وناقصوهــا ألحــكام الواليــة علــى املــال ضمــن قوانــن محــددة
للواليــة والوصايــة والقوامــة.
وإثــر املصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق االشــخاص 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 االنســان مالحظــات عديــدة
51
علــى مشــروع القانــون حيــث جــاء مكونـا ً مــن ( )28مــادة نصفهــا تقريبـا ً مكــرر مــن مــواد القانــون احلالــي.

ب .الرعاية املؤسسية
تتواجــد يف دولــة قطــر حوالــي  34جهــة مســؤولة عــن ذوي اإلعاقــة مبختلــف تخصصاتهــا ،ســواء أكانــت
52
مراكــز ،أم منظمــات ،أم جمعيــات تهتــم باإلعاقــة الذهنيــة ،والبصريــة ،والســمعية ،واجلســدية.
ورصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان توافــر برامــج متعــددة ضمــن هــذه املراكــز علــى مســتوى الصحــة
والتعليــم والتأهيــل ،وتوافــر املــوارد املاليــة املناســبة لصــرف املــواد الطبيــة ،لكــن تواجــه معظــم هــذه املؤسســات
حتديــات حقيقيــة يف مــدى خبــرة بعــض القائمــن عليهــا يف ميــدان اإلعاقــة ،وعــدم االلتــزام بنشــر تقاريــر
دوريــة أو بيانــات حــول أعمالهــا وأنشــطتها ،وتخلــو مواقعهــا االلكترونيــة مــن املعلومــات التــي ينشــدها الباحــث.
ويعمــل مركــز الشــفلح علــى رعايــة أصحــاب اإلعاقــة الذهنيــة بكافــة أنواعهــا والتوحــد ،ولديــه فرعــن بالهالل،
ولوســيل ،يضمــان 750منتســبا يحظــون بخدمــات شــمولية تشــمل اجلانــب الطبــي والتأهيلــي والعــاج الطبيعي
والعــاج الوظيفــي املتعلــق باحلــركات الدقيقــة وعــاج النطــق واللغــة ،باإلضافــة إلــى التعليــم اخلــاص ،مبراحله
املختلفــة التي تناســب كل شــخص.
كمــا تلفــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان االنتبــاه إلــى عــدم وجــود معلومــات أو تقاريــر منشــورة حــول
 .50كتاب اجنازات الدولة /2019-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء
 .51القانون رقم ( )2لسنة  2004م بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة
 .52اخلليج أون الين 2016/8/11
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مــدى قيــام اجلهــات املختصــة بــوزارة التنميــة االداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة "إدارة ذوي االحتياجــات
اخلاصــة" ،مبمارســة أي دور رقابــي واضــح علــى املراكــز التــي تعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ج .التعليم
يقــع علــى عاتــق وزارة التعليــم والتعليــم العالــي مســؤولية دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة يف املــدارس املســتقلة،
حيــث رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان إعالن ـا ً حــول افتتــاح برامــج ،وتخصيــص ميزانيــة ،وافتتــاح
إدارة خاصــة لتحقيــق هــذا الغــرض منــذ العــام  ،2017ومــع ذلــك ال تتوافــر معلومــات حــول مــدى التقــدم يف
53
البرنامــج.
إن غالبيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لــم يحصلــوا إال علــى التعليــم االبتدائــي أو أقــل بنســه  % 73للقطريــن
الذكــور ،و % 83مــن اإلنــاث القطريــات ،أمــا نســبة احلاصلــن علــى تعليــم جامعــي فــا تتجــاوز  % 6للذكــور،
54
ونســبة  % 5لإلنــاث.

بنني

بنات

مختلط

املجموع

24

30

2

56

جدول رقم 23

عدد الرياض املخصصة الستقبال ذوي اإلعاقة للعام األكادميي

2019/2018

 .1مصدر البيانات 2019/2018 :من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة NSIS
 .2تتضمــن روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة،
مجمــع التربيــة الســمعية للبنــات)

بنني

بنات

مختلط

املجموع

23

27

3

53

جدول رقم 24

عدد الرياض املخصصة الستقبال ذوي اإلعاقة للعام األكادميي

2018/2017

http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/Pages/default.aspx .53
" .54تقرير التنمية البشرية الرابع" (حتقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030يونيو )2010
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 .3مصدر البيانات 2018/2017 :من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة NSIS
 .4تتضمــن روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،معهــد
النــور للمكفوفــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنات)

بنني

بنات

مختلط

املجموع

110

95

2

207

جدول رقم 25

عدد املدارس احلكومية املهيأة للدمج للعام األكادميي

2019/2018

 .5مصدر البيانات 2019/2018 :من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة NSIS
 .6تتضمــن روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة،
مجمــع التربيــة الســمعية للبنــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــات)

بنني

بنات

مختلط

املجموع

98

93

3

194

جدول رقم 26

عدد املدارس احلكومية املهيأة للدمج للعام األكادميي

2018/2017

 .7مصدر البيانات 2018/2017 :من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة NSIS
 .8تتضمــن روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،معهــد
النــور ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــات)

بنني

بنات

مختلط

املجموع

110

95

2

207

جدول رقم 27

82

التقرير السنوي اخلامس عشر حلقوق اإلنسان 2019

عدد املدارس احلكومية املهيأة للدمج للعام األكادميي

2019/2018

 .9مصدر البيانات 2019/2018 :من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة NSIS
 .10تتضمــن روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة،
مجمــع التربيــة الســمعية للبنــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــات)

غير قطري Non Qatari

قطري Qatari
ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

1635

887

2522

738

481

1219

املجموع
الكلي
3741

جدول رقم 28

توزيــع طلبــة ذوي اإلعاقــة املدمجــن يف املــدارس احلكوميــة حســب جنــس الطالــب واجلنســية للعــام الدراســي
2019/2018
 .11مصدر البيانات 2019/2018 :من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة NSIS
 .12تتضمــن طلبــة مــدارس ذوي اإلعاقــة (روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــات)
مالحظــة :نســبة الطلبــة الذكــور إلــى اإلنــاث (مــن ذوي اإلعاقــة) هــي ( 1.8إلــى  )1للقطريــن و( 1.5إلــى )1
لغيــر القطريــن.

غير قطري Non Qatari

قطري Qatari
ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

1673

917

2590

733

486

1219

جدول رقم 29

83

املجموع
الكلي
3809
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توزيــع طلبــة ذوي اإلعاقــة املدمجــن يف املــدارس احلكوميــة حســب جنــس الطالــب واجلنســية للعــام الدراســي
2018/2017
 .13مصدر البيانات مصدر اإلحصائيات السنوية للتعليم

2018/2017

 .14تتضمــن طلبــة مــدارس ذوي اإلعاقــة (روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،معهــد النــور ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــات)
مالحظــة :نســبة الطلبــة الذكــور إلــى اإلنــاث (مــن ذوي اإلعاقــة) هــي ( 1.8إلــى  )1للقطريــن و( 1.5إلــى )1
لغيــر القطريــن.

غير قطري Non Qatari

قطري Qatari
ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

14

601

615

217

339

556

املجموع
الكلي
1171

جدول رقم 30

توزيــع طلبــة ذوي اإلعاقــة املدمجــن يف املــدارس احلكوميــة حســب جنــس املوظــف واجلنســية للعــام الدراســي
2019/2018
 .15مصدر البيانات :بيانات  2019 2018-من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة
 .16تتضمــن طلبــة مــدارس ذوي اإلعاقــة (روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة الهدايــة
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــات)

غير قطري Non Qatari

قطري Qatari
ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

9

393

402

68

142

210

جدول رقم 31

84

املجموع
الكلي
612
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توزيــع طلبــة ذوي اإلعاقــة املدمجــن يف املــدارس احلكوميــة حســب جنــس املوظــف واجلنســية للعــام الدراســي
2018/2017
 .17مصدر البيانات :بيانات  2018 2017-من الشبكة الوطنية ملعلومات الطلبة
 .18يتضمــن الــكادر الفنــي ملــدارس ذوي اإلعاقــة (روضــة الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،مدرســة
الهدايــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،معهــد النــور للمكفوفــن ،مجمــع التربيــة الســمعية للبنــن ،مجمــع
التربيــة الســمعية للبنــات)
ويف ذات الســياق رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــدم قبــول تســجيل األطفــال غيــر القطريــن مــن
ذوي اإلعاقــة الســمعية والصــم يف مرحلــة الروضــة والتمهيــدي يف مجمــع التربيــة الســمعية (البنني/البنــات)،
ممــا أدى إلــى تأخرهــم ،ووضــع ضغــوط نفســية علــى أســرهم ،وأعبــاء ماديــة لتســجيلهم يف مراكــز خاصــة،
بينمــا العديــد مــن األطفــال يقبعــون يف منازلهــم لعــدم قــدرة األهــل علــى تســجيلهم يف تلــك مراكــز خاصــة،
علمـا ً بــأن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان قامــت بعــد إجــراء الزيــارة مبخاطبــة وزيــر التعليــم والتعليــم العالــي
يف هــذا الشــأن إال أنــه ال توجــد أيــة اســتجابة حتــى اآلن.
وتعــد هــذه املمارســات متييــزاً ضــد الطــاب غيــر القطريــن مــن ذوي اإلعاقــة وتتعــارض مــع البنــود الــواردة يف
اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة اللتــن صادقــت عليهمــا دولــة قطــر ،وتشــمل
املبــادئ العامــة لالتفاقيــة املــادة  ،3واملــادة  7األطفــال ذوي اإلعاقــة ،واملــادة  9إمكانيــة الوصــول ،واملــادة 24
التعليم.

د .العمل
أقــرت الدولــة التشــريعات التــي تلــزم جميــع اجلهــات احلكوميــة بتخصيــص  % 2مــن نســبة الوظائــف لفئــة
ذوي االعاقــة ،وأعلنــت إدارة الشــؤون االجتماعيــة يف وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة
خــال إحــدى الفعاليــات أن الــوزارة تتبــع آليــة واضحــة لتوظيــف ذوي اإلعاقــة بحيــث يجــب علــى املتقــدم مــلء
اســتمارة تعيــن ذوي اإلعاقــة لــدى إدارة شــؤون األســرة بالــوزارة وتقــوم إدارة شــؤون األســرة بالتنســيق مــع
مركــز قطــر إلعــادة التأهيــل بــوزارة الصحــة العامــة .ثــم يتواصــل املركــز مــع صاحــب الطلــب ملقابلتــه وإعــداد
تقريــر عــن نــوع ودرجــة اإلعاقــة وتشــخيص قدراتــه ومهاراتــه التــي يتمتــع بهــا وحتديــد طبيعــة العمــل املناســب
لــه .وترســل نتائــج املقابلــة إلــى وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة يف تقريــر مفصــل
يتضمــن تقييمــا شــامال للســلوك العــام ،ومهــارات النطــق واللغــة ،والقــدرات احلركيــة واملهــارات احلســية
واملهــارات الذهنيــة واإلدراكيــة ،واملهــارات األكادمييــة ومهــارات احليــاة اليوميــة.
وقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إعالنــات عــن برامــج للتدريــب وإليجــاد فــرص العمــل مــن
قبــل وزارة التنميــة االداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة االقتصــاد والتجــارة ،وغرفــة قطــر ،واللجنــة
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التطوعيــة لتوظيــف ذوي اإلعاقــة ،مــن أجــل حتفيــز أصحــاب القطاعــن العــام واخلاص لتشــغيل ذوي اإلعاقة.
وفيما يلي إحصائية بشأن املعينون من ذوي اإلعاقة يف القطاعني احلكومي واخلاص لكال اجلنسني:

اجلنس

عدد املعينني من ذوي اإلعاقة حسب القطاع
ذكور

إناث

مجموع

2019

حكومي

2

6

8

خاص

0

0

0

مجموع

2

6

8

نسبة احلكومي %

25.0

75.0

100.0

2018

حكومي

36

37

73

خاص

0

0

0

مجموع

36

37

73

نسبة احلكومي %

49.3

50.7

100.0

جدول رقم 32

 دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نشر اتفاقية االشخاص ذوي اإلعاقة ،ومراقبة تطبيقها:لقــد صادقــت دولــة قطــر علــى االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق االشــخاص ذوي اإلعاقــة منــذ العــام  ،2008ولــم
تطبــق املــادة  33بشــأن "التنفيــذ والرصــد علــى الصعيــد الوطنــي" لغايــة تاريخــه ،ممــا يؤثــر ســلبا ً علــى ضمــان
االشــخاص ذوي اإلعاقــة حلقوقهــم مبوجــب االتفاقيــة.
ونصت املادة املشار إليها على واجب الدول يف إنشاء جهة تنسيق لتنفيذ االتفاقية ،على النحو التالي:
1.تعـ ِّـن الــدول األطــراف ،وفقــا لنهجهــا التنظيميــة ،جهــة تنســيق واحــدة أو أكثــر داخــل احلكومــة تُعنــى
باملســائل املتصلــة بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،وتولــي االعتبــار الواجــب ملســألة إنشــاء أو تعيــن آليــة تنســيق
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داخــل احلكومــة لتيســير األعمــال ذات الصلــة يف مختلــف القطاعــات وعلــى مختلــف املســتويات.
2.تقــوم الــدول األطــراف ،وفقــا لنظمهــا القانونيــة واإلداريــة ،بتشــكيل أو تعزيــز أو تعيــن أو إنشــاء إطــار
عمــل داخــل الدولــة الطــرف ،مبــا يف ذلــك آليــة مســتقلة واحــدة أو أكثــر ،حســب االقتضــاء ،لتعزيــز هــذه
االتفاقيــة وحمايتهــا ورصــد تنفيذهــا .وتأخــذ الــدول األطــراف بعــن االعتبــار ،عنــد تعيــن أو إنشــاء مثــل
هــذه اآلليــة ،املبــادئ املتعلقــة مبركــز وطــرق عمــل املؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحمايــة حقــوق اإلنســان
وتعزيزهــا.
3.يســهم املجتمــع املدنــي ،وبخاصــة األشــخاص ذوو اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة لهــم ،يف عمليــة الرصــد
ويشــاركون فيهــا مشــاركة كاملــة.
وأمــا بالنســبة لنشــر االتفاقيــة وإزكاء الوعــي يف املجتمــع مبضامينهــا فــإن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
ترســل بشــكل دائــم وجلميــع اجلهــات املعنيــة ،كتب ـا ً رســمية تتضمــن نــص االتفاقيــة ،وتقريــر قطــر الوطنــي
الــذي قدمتــه احلكومــة للجنــة التعاهديــة بــاألمم املتحــدة ،وتوصيــات اللجنــة التعاهديــة التفاقيــة حقــوق
االشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا حتــث هــذه اجلهــات بالعمــل علــى تطبيــق تلــك التوصيــات هــذا بإضافــة
للحمــات التوعويــة ودورات التدريــب والنــدوات وورش العمــل التــي تعقدهــا ســنويا.
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القسم الرابع:
حصار دولة قطر (االزمة اخلليجية) ودور اللجنة الوطنية حلقوق االنسان
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أوالً :تداعيــات احلصــار علــى دولــة قطــر وصــور االنتهــاكات وموقــف حكومــة
دولــة قطــر مــن مواطنــي دول احلصــار واالحصائيــات:
تعرضــت دولــة قطــر منــذ 5يونيــو عــام  2017وحتــى تاريخــه حلصــار جائــر وغيــر مشــروع ،صحبتــه تدابيــر
قســرية اتخذتهــا دول احلصــار األربعــة (الســعودية – اإلمــارات – البحريــن – مصــر) بحجــة بعــض الذرائــع
الباطلــة ،ثــم تبعتهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات األحاديــة اجلانــب ،متثلــت يف فــرض حصــار شــامل علــى دولــة
قطــر (جــوي وبــري وبحــري وقطــع كافــة العالقــات الدبلوماســية والتجاريــة وفــرض قيــود وإجــراءات ضــد
املواطنــن القطريــن واملقيمــن فيهــا).
وميثــل هــذا احلصــار اعتــداء علــى ســيادة دولــة قطــر ،حيــث أضــر كثيــراً باقتصادهــا ومبواطنيهــا ومقيميهــا،
كمــا ترتبــت عليــه ـــــ مــن خــال التدابيــر واإلجــراءات والتدابيــر التــي تبعتــه ــــــ انتهــاكات لعديــد مــن حقــوق
اإلنســان التــي نصــت عليهــا املواثيــق واالتفاقيــات واإلعالنــات الدوليــة.
وقــد وثقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة هــذه االنتهــاكات ،وهــو ما يضــع دول احلصار
أمــام املســاءلة الدوليــة ،ويف املقابــل متكنــت دولــة قطــر مــن جتــاوز تداعيــات احلصــار وآثــاره وحفظــت
ســيادتها وقرارهــا الوطنــي ،وذلــك بفضــل قيادتهــا الرشــيدة وتالحــم ومتاســك املواطنــن واملقيمــن خلفهــا
صفـا ً واحــداً ،وانتصــرت إلرادتهــا وحفظــت ســيادتها ،بينمــا أكــدت األحــداث املتتاليــة فشــل دول احلصــار يف
حتقيــق أهدافهــا.
صور االنتهاكاتأدى احلصــار إلــى وقــوع انتهــاكات خطيــرة وجســيمة ملجموعــة مــن حقــوق اإلنســان ســواء املدنيــة والسياســية أم
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وهــي مــا يلــي:

 1.االنتهاكات االجتماعية (احلق يف تكوين أسرة ولم الشمل)
وتعــد مــن أهــم احلقــوق التــي طالتهــا االنتهــاكات ،ومتثلــت يف منــع ســلطات دول احلصــار (اململكــة العربيــة
الســعودية ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن) مواطنيهــا مــن الــزواج مــن مواطنــي دولــة
قطــر وضــرب نســيج األســرة الواحــدة عــن طريــق التفريــق بــن األســر ومنعهــم مــن لــم الشــمل ،وتعتبــر هــذه
االنتهــاكات أشــد جســامة وأكثــر إيالمـاً ،بالنظــر إلــى تأثيرهــا الســلبي علــى وحــدة وكيــان النســيج االجتماعــي
لتلــك األســر املتضــررة.
 .2انتهاك حرية الرأي والتعبير
تعــرض كثيــر مــن اإلعالميــن لضغــوط ومضايقــات خطيــرة ،حتــى أن قنــوات وصحــف قطريــة أو محســوبة
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علــى دولــة قطــر ُمنعــت مــن أداء واجبهــا املهنــي داخــل دول احلصــار ،وصــوالً إلــى حمــات التشــويه التــي
طالــت قنــاة اجلزيــرة ووســائل إعــام قطريــة أخــرى.
 .3انتهاك حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية
واصلــت ســلطات احلــج والعمــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية هــذا العــام منــع مواطنــي ومقيمــي دولــة قطــر
مــن أداء فريضــة احلــج أو العمــرة ،وذلــك ألن بــاب التواصــل مغلــق بــن وزارة احلــج الســعودية ووزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية يف دولــة قطــر منــذ بــدء احلصــار ،كمــا أ َّن الســلطات الســعودية ،لــم تقــم بتذليــل أي
مــن الصعوبــات جتــاه مــن ســيؤدي فريضــة احلــج مــن دولــة قطــر وخــال األزمــة اخلليجيــة رصــدت اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق االنســان انتهــاك هــذا احلــق بشــكل كبيــر ،حيــث انتهــك حــق ممارســة الشــعائر الدينيــة مــن
55
قبــل الســلطات يف اململكــة العربيــة الســعودية..
 .4انتهاك احلق يف التنقل
مت حرمــان القطريــن مــن احلــق يف التنقــل بــدول احلصــار فعلــى ســبيل املثــال ال يحــق للمواطــن القطــري
االنتقــال مــن دولــة قطــر للســعودية والعكــس ســواء ألداء الشــعائر الدينيــة أو ملتابعــة شــؤونه التجاريــة وأعمالــه
ومصاحلــه املختلفــة ،وكذلــك نفــس األمــر بالنســبة لباقــي دول احلصــار.
وقــد تعــرض هــذا احلــق النتهــاكات جســيمة جــراء احلصــار املفــروض علــى دولــة قطــر مــن اململكــة العربيــة
الســعودية واالمــارات ومملكــة البحريــن وجمهوريــة مصــر العربيــة ،حيــث تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
االنســان علــى مــدار عامــن ونصــف عــدداً كبيــراً مــن الشــكاوى تتعلــق بانتهــاك احلــق يف حريــة التنقــل.
 .5انتهاك احلق يف اإلقامة
منعــت دول احلصــار أي مــن مواطنــي دولــة قطــر مــن اإلقامــة علــى أراضيهــا ألي ســبب كان ،وبــأي شــكل مــن
األشــكال مــن خــال إجــراءات ال ميكــن وصفهــا إال بالعنصريــة ،نظــراً لتوجيههــا إلــى مــن يحملــون اجلنســية
القطريــة ،وهــو األمــر الــذي انتقدتــه محكمــة العــدل الدوليــة.
 .6انتهاك احلق يف التعليم
انتهكــت دول احلصــار بإجراءاتهــا العنصريــة جتــاه القطريــن ،القوانــن واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة
املتعلقــة باحلــق يف التعليــم حيــث فقــد الطــاب الذيــن يدرســون بــدول احلصــار فــرص مواصلــة تعليمهــم،
وعــدم الســماح لهــم بالعــودة الســتكمال دراســتهم ،ممــا ترتــب عليــه ضيــاع ســنوات مــن مســتقبلهم الدراســي.

 .55تقارير اللجنة الوطنية حلقوق االنسان عن احلصار (التقرير األول حتى السادس).
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 .7انتهاك احلق يف العمل
ترتــب علــى قــرارات دول احلصــار أيضــا فقــدان مئــات األشــخاص لوظائفهــم وأعمالهــم التجاريــة وحســاباتهم
املاليــة ،وتضــرر قطــاع أعمــال القطريــن بــدول احلصــار كثيــراً ،لوجــود مصالــح جتاريــة متشــابكة ومتعــددة
منهــا شــركات ومكاتــب ماليــة وعقــارات مؤجــرة ...وغيرهــا.
 .8انتهاك احلق يف امللكية
خســر املســتثمرون مــن املواطنــن القطريــن الذيــن لديهــم مشــاريع بــدول احلصــار وقت اتخاذ هــذه اإلجراءات
أمالكهــم مــن األراضــي الصناعيــة والشــقق الفندقيــة والســكنية وغيرهــا ،بــل طــال احلصــار احليوانــات التــي
كان ميلكهــا املواطنــون حيــث فقــد أصحــاب اإلبــل ثروتهــم احليوانيــة وجتارتهــم ،ممــا تســبب لهــم جميع ـا ً يف
خســائر ماليــة فادحــة.
 .9التحريض على العنف والكراهية
كرســت دول احلصــار خطــاب العنــف والكراهيــة مــن خــال وســائل إعالمهــا ،وذلــك بهــدف شــيطنة دولــة قطــر
محلي ـا ً ودولي ـاً ،بــل مت توظيــف اخلطــاب الدينــي – نفســه  -لنشــر خطــاب الكراهيــة ،وذهبــت دول احلصــار
إلــى أبعــد مــن ذلــك مــن خــال جتــرمي كل مــن يتعاطــف مــع دولــة قطــر وفــرض عقوبــة علــى ذلــك تتمثــل يف
الغرامــة والســجن ،وقــد تبــن خــال أزمــة احلصــار أن إعــام دول احلصــار لــم يكــن مهني ـاً ،بــل اســتخدم
وســائل ال أخالقيــة ،وهــو مــا أثــر علــى مواقــف شــعوبها ضــد أشــقائهم مــن دولــة قطــر ،وقــد وضــح ذلــك جليـا ً
خــال تنظيــم دولــة اإلمــارات لبطولــة آســيا لكــرة القــدم والتــي فــازت بهــا دولــة قطــر.
 .10احلجز التعسفي واإلخفاء القسري
مــا زال مسلســل احلجــز التعســفي واإلخفــاء القســري للمواطنــن القطريــن قائم ـا ً ومتواص ـاً مــن جانــب
ســلطات دول احلصــار ،وســوف تقــوم عائــات القطريــن الذيــن تعتقلهــم الســعودية بتقــدمي شــهاداتهم أمــام
مجلــس حقــوق اإلنســان يف املرحلــة القادمــة كخطــوة لإلفــراج عــن ذويهــم.
 .11انتهاك احلق يف الصحة
انتهكــت دول احلصــار احلــق يف الصحــة ،حيــث فرضــت اإلمــارات قيــوداً علــى عــاج املرضــى يف مستشــفياتها
بالنســبة ألفــراد األســرة املختلطــة وكذلــك األمــر نفســه قامــت بــه الســلطات يف اململكــة العربيــة الســعودية.
 .12انتهاك احلق يف التقاضي
انتهكــت دول احلصــار حــق املواطنــن مــن دولــة قطــر يف اللجــوء إلــى القضــاء علــى أراضيهــا ،وقــد أنصفــت
محكمــة العــدل الدوليــة قطــر مبطالبتهــا دولــة اإلمــارات بضمــان حــق القطريــن يف التقاضــي علــى أراضيهــا
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إال أن الســلطات اإلماراتيــة ال زالــت متــارس سياســة املراوغــة يف تطبيــق قــرار محكمــة العــدل الدوليــة.
 .13موقف حكومة دولة قطر من مواطني دول احلصار
وعلــى عكــس موقــف دول احلصــار ،لــم تطبــق دولــة قطــر مبــدأ املعاملــة باملثــل ،رغــم أن هــذا مــن حقهــا ،وفــق
قواعــد القانــون الدولــي ،إال أنهــا نحــت طريق ـا ً آخــر ،حيــث حرصــت علــى حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان
وضمــان عــدم املســاس بحقــوق املواطنــن واملقيمــن فيهــا ومــن ضمنهــم مواطنــو دول احلصــار ،وكل مــا قامــت
بــه دولــة قطــر أنهــا جلــأت إلــى اآلليــات الدوليــة لضمــان محاســبة ومســاءلة دول احلصــار عــن التجــاوزات
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان يف حــق املتضرريــن.
 .14االحصائيات
ُيظهِ ــ ُر اجلــدول التالــي فــرزاً بحســب االنتهــاكات التــي رصدتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان والتــي
وصلــت إلــى ( )4234انتهــاكا ،ومت توزيعهــا بحســب الدولــة التــي قامــت باالنتهــاك ،وبحســب نــوع كل انتهــاك،
ويشــمل اجلــدول االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق مواطنــي دول احلصــار إضافــة إلــى القطريــن واملقيمــن يف
دولــة قطــر:

92

التقرير السنوي اخلامس عشر حلقوق اإلنسان 2019

االنتهاك
التعليم

امللكية

لم شمل
األسرة

معاملة

ممارسة
التنقل

الصحة

الشعائر

العمل

اإلقامة

الدينية

البلد

مهينة/
حاطة
بالكرامة

اعتقال/
احتجاز
تعسفي

أستخراج
الوثائق
الرسمية

إختفاء
قسري

اإلجمالي

السعودية

67

710

351

777

19

172

67

58

1

1

8

3

2234

قطري

44

694

193

635

15

142

6

15

-

1

2

3

1750

غير
قطري

23

16

158

142

4

30

61

43

1

-

6

-

484

االمارات

155

507

90

357

4

-

8

4

-

-

1

-

1126

قطري

142

488

73

319

2

-

4

4

-

-

1

-

1033

غير
قطري

13

19

17

38

2

-

4

-

-

-

-

-

93

البحرين

31

56

220

133

15

-

37

32

-

-

3

-

527

قطري

11

45

114

71

13

-

4

8

-

-

2

-

268

غير
قطري

20

11

106

62

2

-

33

24

-

-

1

-

259

مصر

272

25

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

338

قطري

264

23

-

38

-

-

-

-

-

-

-

-

325

غير
قطري

8

2

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

13

متنوع

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

9

قطري

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

غير
قطري

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4
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املجموع

1317 661 1298 525

38

112 172

94

1

1

12

3

4234

قطري

1068 380 1250 461

30

142

14

27

-

1

5

3

3381

249

8

30

98

67

1

-

7

-

853

جنسيات
أخري

64

48

281

جدول رقم 33

ثاني ًا :جهود اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف أزمة احلصار:
أكــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر ،على ضــرورة عدم زج الشــعوب يف األزمات واخلالفات
السياســية ،وضــرورة فصــل األزمــة السياســية عــن ملــف حقــوق اإلنســان ،فقــد م ـ ّر أكثــر مــن عامــن علــى
احلصــار وال تــزال تبعاتــه اإلنســانية شــاهدة علــى انتهــاك كبيــر حلقــوق املواطنــن القطريــن واملقيمــن يف
دولــة قطــر.
وســعت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان إلــى توثيــق كافــة اإلجــراءات واالنتهــاكات التــي تعــرض لهــا مواطنــو
دولــة قطــر واملقيمــون فيهــا خــال احلصــار ،ســواء الذيــن حرمــوا مــن أداء مناســك احلــج والعمــرة ،أم الذيــن
منعــوا مــن الوصــول إلــى أمالكهــم اخلاصــة يف دول احلصــار أم الذيــن منعــوا مــن التواصــل مــع أســرهم
املشــتركة.

 .1على الصعيد الدولي:
قامت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان -خالل أكثر من عامني من احلصار مبا يلي:
	-العديــد مــن الزيــارات اخلارجيــة لــدول أوروبيــة ،ســعيا لكشــف تأثيــر احلصــار علــى حقــوق اإلنســان،
وخاطبــت عــدد كبيــر مــن اجلهــات احلقوقيــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة احلكوميــة وغيــر احلكوميــة،
مــن أجــل التحــرك العاجــل ملعاجلــة آثــار األزمــة اإلنســانية التــي تســبب فيهــا احلصــار.
	 -طالبــت اللجنــة البرملانــات األوربيــة بضــرورة القيــام بتحــركات دوليــة لرفــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان
مــن جــراء احلصــار.
	-عقــدت اجتماعــات دوليــة مــع املؤسســات املعنيــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،بهــدف تســليط
الضــوء علــى االنتهــاكات املترتبــة علــى احلصــار.
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	-أوصــت اللجنــة الــدول األوربيــة بالضغــط علــى دول احلصــار لوقــف تلــك االنتهــاكات يف حــق مواطنــي
دولــة قطــر واملقيمــن فيهــا.

 .2على الصعيد املحلي:
	-اســتقبلت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان العديــد مــن الوفــود والشــخصيات مــن دول متعــددة إلــى
جانــب وفــود ملنظمــات حقوقيــة إقليميــة ودوليــة:
	-اســتقبلت اللجنــة العديــد مــن الوفــود والشــخصيات مــن دول مثــل :بريطانيــا وكنــدا والواليــات املتحــدة
األميركيــة وإيطاليــا وفرنســا وغيرهــا مــن الــدول،
	-استقبلت اللجنة وفود ملنظمات حقوقية إقليمية ودولية ،أبرزها "أمنستي" ،و"هيومن رايتس ووتش"،
	-استقبلت اللجنة وفد عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.
ومما يشار إليه أن كافة التقارير والبيانات التي أصدرتها تلك املنظمات كانت منصفة لضحايا احلصار.

 .3تقارير اللجنة الوطنية حلقوق االنسان:
وهنــا سلســة التقاريــر التــي أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــن اآلثــار الســلبية للحصــار علــى حقــوق
االنســان يف دولــة قطــر ،والتــي منهــا تقاريــر االنتهــاكات اخلاصــة ،وتقاريــر االنتهــاكات العامة.

 .1تقارير االنتهاكات اخلاصة
●تقرير احلرمان من تأدية الشعائر الدينية  24أغسطس .2017
●تقرير انتهاك احلق يف التعليم  5سبتمبر 2017م.
●تقرير انتهاك احلق يف الغذاء والدواء  3سبتمبر 2017م.
●تقرير انتهاك احلق يف امللكية  30أغسطس 2017م.
●تقريــر بعنــوان بعــد مــرور "ســتة" أشــهر ..عــدم امتثــال دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لقــرارات محكمــة
العــدل الدوليــة  15ينايــر 2019

 .2تقارير االنتهاكات العامة
أ .التقرير األول النتهاكات حقوق اإلنسان لدولة قطر جراء احلصار  13يونيو2017م.
ب .التقرير الثاني النتهاكات حقوق اإلنسان لدولة قطر جراء احلصار  1يوليو 2017م.
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ت .التقرير الثالث النتهاكات حقوق اإلنسان لدولة قطر جراء احلصار  30أغسطس2017م.
ث .التقريــر الرابــع النتهــاكات حقــوق اإلنســان لدولــة قطــر جــراء احلصــار حتــت عنــوان( :ســتة أشــهر مــن
االنتهــاكات ،مــاذا بعــد؟)  5ديســمبر 2017م.
ج .التقريــر اخلامــس النتهــاكات حقــوق اإلنســان لدولــة قطــر جــراء احلصــار حتــت عنــوان( :عــام علــى
اســتمرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن دول احلصــار)  5يونيــو 2018م.
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القسم اخلامس:
نشاط اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
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أوالً :اإلصدارات:
 .1منشورا (مطويات) بشأن انتخابات املجلس البلدي املركزي لعام .2019
 .2منشورا بيانيا بشأن أحدث االنتهاكات الواقعة على دولة قطر جراء االزمة اخلليجية.
 .3منشورا بشأن توصيات محكمة العدل الدولية.
 .4منشورا وفيلما تعريفيا بشأن االحتفال باليوم العاملي للمرأة .2019
 .5منشورا مبناسبة اليوم العربي حلقوق االنسان .2019
 .6منشورا مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على التمييز العنصري .2019
 .7منشورا مبناسبة اليوم العاملي للصحة .2019
 .8منشورا مبناسبة اليوم العاملي للعمال .2019
 .9منشورا مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة .2019
 .10منشورا مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عمل األطفال .2019
 .11منشورا مبناسبة اليوم العاملي لالجئني .2019
 .12منشورا مبناسبةاليوم العاملي للعمل اإلنساني .2019
 .13منشورا مبناسبة اليوم العاملي للصداقة .2019
 .14منشورا مبناسبة االحتفال باليوم العاملي حلقوق الطفل .2019
 .15منشورا مبناسبة اليوم العاملي للمعلمني .2019
 .16منشورا مبناسبة اليوم العاملي للصحة النفسية .2019
 .17منشورا مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة .2019
 .18منشورا مبناسبة اليوم الوطني لدولة قطر .2019
 .19التقرير السنوي العام لسنة  2018بشأن أوضاع حقوق االنسان يف دولة قطر.
 .20دليل رصد أوضاع حقوق االنسان يف دولة قطر.
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 .21مجلة الصحيفة .2019

ثاني ًا :املشاركات والندوات واملؤمترات وورش العمل (توعية وتثقيف):
 .1ندوة بعنوان دور املقررين اخلواص باألمم املتحدة يف حماية وتعزيز حقوق االنسان.
 .2ورشة عمل بعنوان مراقبة انتخابات املجلس البلدي املركزي .2019
 .3مؤمتــر صحفــي يف نــادي الصحافــة بجنيــف بشــأن إصــدار تقريــر عــن عــدم التــزام دولــة اإلمــارات
بتوصيــات محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان بحــق الطــاب واملواطنــن القطريــن.
 .4تنظيم اجتماع املدراء التنفيذيني ملنتدى آسيا باسيفيك.
 .5نــدوة بعنــوان تطــورات أزمــة احلصــار علــى قطــر بدعــوة مــن معهــد “إفــري” للعالقــات الدوليــة الفرنســي،
بالعاصمــة باريــس.
 .6ندوة لضحايا األزمة اخلليجية يف مقر البرملان األوروبي ببروكسل – بلجيكا.
 .7محاضــرة تثقيفيــة ملســاعدي القضــاة مبحكمــة التمييــز حــول دورهــا يف نشــر وحمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان النشــأة والرؤيــة والرســالة إلــى جانــب الطبيعــة القانونيــة للجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان.
 .8لقــاء تفاعلــي بالتعــاون مــع املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة بعنــوان
املــرأة ومتاســك األســرة.
 .9عقــد املؤمتــر الدولــي حــول "اآلليــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ملكافحــة اإلفــات مــن العقــاب وضمــان
املســاءلة مبوجــب القانــون الدولــي.
 .10نــدوة بجامعــة قطــر مبناســبة انتخابــات املجلــس البلــدي املركــزي  2019بعنــوان احلــق يف االنتخــاب
والترشــيح.
 .11االحتفــال باليــوم العربــي حلقــوق االنســان وتكــرمي املتعاونــن (أفــراد -مؤسســات) مــع اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق االنســان.
 .12ورشــة عمــل بعنــوان التزامــات دولــة قطــر مبقتضــى انضمامهــا إلــى كل مــن العهــد الدولــي اخلــاص
احلقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
 .13تنظيم امللتقى الطالبي األول حول حقوق اإلنسان.
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 .14املشــاركة يف ورشــة العمــل التدريبيــة التــي عقــدت مــع الســفارة االمريكيــة بالتعــاون مــع وزارة التنميــة
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي للعمــال.
 .15تنظيــم جلســة نقاشــية عــن حريــة الصحافــة بالتعــاون مــع شــبكة اجلزيــرة اإلعالميــة مبناســبة " اليــوم
العاملــي حلريــة الصحافــة ".
 .16ورشة عمل حول " التعامل احلقوقي مع االنتهاكات جراء احلصار على دولة قطر.
 .17املشاركة يف ندوة مركز كبار السن (احسان) حول مرض الزهامير يف جامعة قطر.
 .18ورشة عمل إعداد التقارير بالتعاون مع مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق.
 .19محاضــرة مبدرســة رقيــة اإلعداديــة للبنــات للمســتوى الســابع لعــدد ( )40طالبــة بعنــوان حقــوق وواجبــات
املواطــن القطري.
 .20ورشة عمل بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومفوضية الفلبني حلقوق االنسان.
 .21ندوة لكبار السن باالشتراك مع مركز متكني ورعاية كبار السن (إحسان).
 .22املشــاركة يف اليــوم التفاعلــي الــذي نظمتــه مؤسســة حمايــة وتأهيــل (أمــان) بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان ،حــول "آليــات حمايــة الطفــل".
 .23تنظيــم جلســات توعويــة ألماكــن العمــل بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة يف اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
االنســان.
 .24تنظيم محاضرة عن الوقاية من سرطان الثدي.
 .25املشاركة يف املؤمتر الصحفي للمقررة اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للتمييز العنصري.
 .26تنظيم معرض لوحات حقوق االنسان يف الثقافة اإلسالمية يف مطار حمد الدولي .2019

ثالث ًا :الدورات التدريبية:
.1دورة تدريبية ملوظفني الرعاية الصحية مبناسبة" اليــــوم العاملي للصحة".
 .2دورة تدريبيــة بالتعــاون مــع اجلاليــة النيباليــة حــول "مزايــا القانــون اجلديــد لتنظيــم دخول وخــروج الوافدين
واقامتهــم" مبناســبة " يــوم العمــال العاملي ".
 .3دورة تدريبية خلطباء املساجد يف دولة قطر.
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رابع ًا :مذكرات التفاهم:
 توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية. -توقيع مذكرة تفاهم بني اللجنة ووزارة التعليم والتعليم العالي.

خامس ًا :االحتفال باملناسبات الوطنية والعاملية:
.1االحتفال باليوم الرياضي لدولة قطر .2019
 .2االحتفال باليوم القطري حلقوق االنسان .2019
 .3االحتفال باليوم العربي حلقوق االنسان .2019
 .4االحتفال باتفاقية حقوق الطفل مبتحف قطر الوطني .2019
 .5االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان .2019

سادس ًا :بيانات اللجنة الوطنية حلقوق االنسان:
.1بيان رقم  2019/1بشأن منع بعض أفراد األسر املشتركة من مغادرة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .2بيــان رقــم  2019/2بشــأن احلمــات التشــويهية ضــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان مــن طــرف حكومــة
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة.
 .3بيــان رقــم  2019/3حــول قــرار محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن شــكوى دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة
ضــد دولــة قطــر بتاريــخ  14يونيــو .2019
 .4بيــان رقــم  2019/4بشــأن بإطــاق ســراح املواطــن القطــري ،محســن صالــح ســعدون الكربــي ،والــذي كان
مختفيـا ً قســريا ً لــدى الســلطات الســعودية.
 .5بيــان رقــم  2019/5بشــأن تدهــور صحــة الطالــب القطــري  /عبــد العزيــز ســعيد عبــد اهلل املحتجــز
تعســفيا ً لــدى الســلطات الســعودية.
 .6بيــان رقــم  2019/6بشــأن االختفــاء القســري للمواطــن القطــري /علــي ناصــر علــي جــار اهلل ،وابنــه عبــد
الهادي.
 .7بيــان رقــم  2019/7بشــأن قــرار اللجنــة األمميــة للقضــاء علــى جميع أشــكال التمييز العنصري يف الشــكوى
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املقدمــة مــن دولــة قطــر ضــد كل مــن دولــة االمــارات العربية املتحــدة واململكة العربية الســعودية.
 .8بيان رقم  2019/8بشأن بيان السلطات السعودية الصادر بتاريخ  7سبتمبر .2019

ســابع ًا :عــدد الطلبــات (االلتماســات – الشــكاوى) الــواردة للجنــة الوطنيــة
حلقــوق االنســان:
 .1حسب اجلنس.
 .2حسب احلق.
 .3حسب اجلنسية.

 .1عدد الطلبات الواردة للجنة الوطنية حلقوق االنسان حسب اجلنس:
يظهــر اجلــدول أدنــاه عــدد امللتمســن الذيــن تقدمــوا للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان 2019م مــن الذكــور
واإلنــاث ،إذ بلــغ عــدد اإلنــاث ،715وبلــغ عــدد الذكــور .2851حيــث بلــغ املجمــوع الكلــي لعــدد امللتمســن
( )3566ملتمســا خــال العــام .2019

 .2عدد الطلبات الواردة اللجنة الوطنية حلقوق االنسان حسب احلق:
يوضــح اجلــدول التالــي عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وفقــا ً للحقــوق املدعــى
انتهاكاهــا والتــي بلغــت ( )2808طلبـا ً لعــام 2019م ،مقســمة علــى نوعــن مــن الطلبــات ،طلبــات فرديــة بلغــت
 ،2328وطلبــات جماعيــة بلغــت .480
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م

نوع احلق

العدد

1

احلقوق املدنية والسياسية

613

2

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1613

3

حقوق الفئات األولى بالرعاية

228

4

االستشارات القانونية

260

5

تقدمي مساعدة قانونية

23

6

تقدمي مساعدة مالية

71

املجموع الكلي

2808

الصلح والتسويات

323
جدول رقم 34

 .3عدد الطلبات الواردة للجنة الوطنية حلقوق االنسان حسب اجلنسية:
يوضح اجلدول أدناه اجلنسيات التي تقدمت بطلبات للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لعام 2019م.

103

التقرير السنوي اخلامس عشر حلقوق اإلنسان 2019

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

إثيوبيا

11

إيطاليا

1

روسيا

5

فلبني

294

لبنان

40

إريتريا

5

باكستان

89

رومانيا

2

فلسطني

21

ليتوانيا

1

أفغانستان

5

مملكة

32

سرى النكا

66

نيوزيالند

1

مالي

2

البحرين
األردن

60

اسبانيا

5

السودان

67

قبرص

1

ماليزيا

2

اإلمارات

9

بنغالديش

227

سوريا

144

دولة قطر

537

جمهورية

358

العربية

مصر

املتحدة

العربية

اجلزائر

23

بوتان

4

الدمنارك

2

اململكة

47

جزر القمر

1

الدومينيكا

1

قطري

25

املغرب

89

سابقا ً
كازاخستان

1

ليبيا

1

العربية
السعودية
الصومال

3

بوروندي

5

كوريا

1

الكاميرون

4

موريتانيا

6

الصني

3

البانيا

1

صربيا

3

ايرالندا

1

نيبال

509

الشعبية
اململكة

11

املتحدة
الواليات

جمهورية

8

1

اذربيجان

كندا

7

نيجيريا

13

تركيا

8

تنزانيا

1

55

العراق

كوبا

2

الهند

402

املتحدة
األمريكية
أندونيسيا

12

تونس

158

11

سلطنة
عمان

104

املالديف

1

هولندا

1
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اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

أوغندا

29

جامبيا

2

غانا

15

دولة

3

هونكوجن

1

الكويت
أوكرانيا

3

جورجيا

1

استراليا

5

البوسنة

1

جمهورية

12

جنوب

2

فرنسا

5

كينيا

42

وثيقة

1

قطرية
إيران
اليمن

يونان

3

أفريقيا

26

جيبوتى

4

1

جامبيا

جدول رقم 35
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النرويج

3

رواندا

1
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القسم السادس:
الزيارات والرصد
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أوالً :خلفية:
تنفيــذا للمرســوم بقانــون رقــم ( )17لســنة  2010بتنظيــم اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان املــادة  – 3البنــد
( )10الــذي ينــص علــى " إجــراء الزيــارات امليدانيــة للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة وأماكــن االحتجــاز
والتجمعــات العماليــة والــدور الصحيــة والتعليميــة ،ورصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان بهــا ،مــن رئيــس وأعضــاء
اللجنــة" ،والبنــد ( )6الــذي ينــص علــى " رصــد مــا قــد يثــار عــن أوضــاع حقــوق اإلنســان بالدولــة ،والتنســيق
مــع اجلهــات املعنيــة للــرد عليهــا" ،قــام أعضــاء اللجنــة بإجــراء الزيــارات امليدانيــة للمؤسســات العقابيــة
واإلصالحيــة وأماكــن االحتجــاز والتجمعــات العماليــة والــدور الصحيــة والتعليميــة ،وذلــك لرصــد أوضــاع
حقــوق اإلنســان بهــا ،حيــث يهــدف الرصــد إلــى تعزيــز مســؤولية اجلهــات املعنيــة يف حمايــة حقــوق اإلنســان
وحرياتــه ،وذلــك مــن خــال مراقبــة وتســجيل أوضــاع حقــوق اإلنســان ومــا قــد يثــار بشــأنها مــن مشــاكل
وصعوبــات ،مــن حيــث جمعهــا وتصنيفهــا بدقــة ومــن ثــم إعــداد تقاريــر مشــفوعة بتوصيــات فنيــة تكــون جاهــزة
للعــرض علــى اجلهــات املعنيــة بالدولــة.
إن الزيــارة امليدانيــة املذكــورة تهــدف إلعــداد دراســات وبنــاء قاعــدة معلومــات حــول تطبيــق آليــات ومواثيــق
واتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي اعتمدتهــا وصادقــت عليهــا الدولــة ،حيــث تأتــي هــذه الزيــارات ضمــن
سلســلة زيــارات ميدانيــة تقــوم بهــا اللجنــة للجهــات املختصــة للتعــرف علــى اختصــاص هــذه اجلهــات ودراســة
احلــاالت التــي لديهــا واالطــاع علــى اإلحصائيــات املتوفــرة وامللفــات واملســتندات واألوراق ذات العالقــة،
كمــا يقــوم أعضــاء اللجنــة بإجــراء مقابــات شــخصية مــع األشــخاص املعنيــن بحقــوق اإلنســان يف األماكــن
واجلهــات املعنيــة واملختصــة ،مــع طــرح األســئلة واالستفســارات الالزمــة ملعرفــة األحــداث والوقائــع معرفــة
دقيقــة وتفصيليــة ،حيــث تتخــذ اللجنــة التدابيــر الالزمــة حلمايــة وســرية مصــادر املعلومــات ،كمــا يســتعني
أعضــاء اللجنــة يف الزيــارات امليدانيــة ببعــض الوثائــق واالتفاقيــات املعتمــدة واملتعلقــة بحقــوق اإلنســان مثــل:
اإلعــان العاملــي حلقــوق االنســان واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبة القاســية
والالإنســانية أو املهينــة ،والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد
الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
العنصــري ،والقواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء ،واملبــادئ األساســية ملعاملــة الســجناء وغيرهــا.
وبالتالــي قامــت اللجنــة بإعــداد تقاريــر فنيــة شــاملة مشــفوعة بتوصياتهــا يف هــذا الشــأن ،كمــا تقــوم اللجنــة
مبتابعــة تنفيــذ هــذه التوصيــات مــع اجلهــات املعنيــة ذات العالقــة.

ثاني ًا :احصائيات جلنة الزيارات والرصد:
قامت جلنة الزيارات والرصد بعدد ( )130زيارة ميدانية خالل عام  2019شملت اآلتي:
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م

اجلهة

عدد الزيارات

1

املؤسسات العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز

96

2

التجمعات العمالية

6

3

الدور الصحية

20

4

الدور التعليمية

3

5

جلسات محاكمة

2

6

سكن خاص

1

7

مطارات

2

إجمالي عدد الزيارات امليدانية
جدول رقم 36
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130

