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املقدمة
أ .نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان:
أُنشــئت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان (مســتقلة) يف العــام 2002م بهــدف تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان
وحمايتهــا يف دولــة قطــر ،وقــد خضــع قانــون إنشــائها لعــدة تعديــات مــن أجــل حتقيــق املزيــد مــن االســتقاللية
وضمــان احلصانــة ألعضائهــا أثنــاء ممارســة مهامهــم املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،مبــا يتوافــق مــع مبــادئ باريــس
الناظمــة ملراكــز املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التــي أقرتهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة .األمــر
الــذي أســهم يف حصــول اللجنــة علــى االعتمــاد مــن الدرجــة (أ) ملرتــن متتاليتــن مــن قبــل التحالــف الدولــي
للمؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان  ،GANHRIهــذا وتعمــل اللجنــة يف أجــواء إيجابيــة ومواتيــة لتحقيــق
املزيــد مــن التقــدم يف تعزيــز حقــوق اإلنســان واحترامهــا ،وتتمتــع باحلريــة الكاملــة يف ممارســة أنشــطتها
وإبــداء آرائهــا يف منــاخ سياســي منفتــح ،وهــذا مــا أ ّكــده حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي
أميــر دولــة قطــر يف خطابــه أمــام اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف الــدورة  72لشــهر ســبتمبر 2017م أ ّكــد
اهتمــام الدولــة بتعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان وحمايتهــا باعتبارهــا خيــاراً اســتراتيجيا ميثــل الركيزة األساســية
للتنميــة الشــاملة ،كمــا أكــد ســموه أن دولــة قطــر لــن تألــو جهــداً يف العمــل علــى تعزيــز دور األمم املتحــدة
وجهودهــا الراســية إلــى حتقيــق 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 حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا 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:
 1. 1اقتــراح الســبل الالزمــة لتعزيــز املتابعــة وحتقيــق األهــداف الــواردة باالتفاقيــات واملواثيق الدوليــة املتعلقة
بحقــوق اإلنســان ،والتــي أصبحــت الدولــة طرف ـا ً فيهــا ،والتوصيــة بشــأن انضمــام الدولــة إلــى غيرهــا
مــن االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة.
2. 2تقدمي املشورة والتوصيات للجهات املعنية يف املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 3. 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.
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 4. 4إبــداء املقترحــات الالزمــة للجهــات املعنيــة بشــأن التشــريعات القائمــة ومشــاريع القوانــن ،ومــدى
مالءمتهــا ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق االنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا.
 5. 5رصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان يف الدولــة وإعــداد التقاريــر املتعلقــة بهــا ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء
مشــفوعة برؤيتهــا يف هــذا الشــأن.
6. 6رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق اإلنسان بالدولة والتنسيق مع اجلهات املعنية للرد عليها.
 7. 7املســاهمة يف إعــداد التقاريــر الوطنيــة املقــرر تقدميهــا مــن الدولــة إلــى الهيئــات واجلهــات الدوليــة
املعنيــة بحقــوق اإلنســان بشــأن االتفاقيــات التــي أصبحــت طرفــا ً فيهــا.
 8. 8التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه واملشــاركة يف
املحافــل الدوليــة املتعلقــة بهــا.
 9. 9نشر الوعي والتثقيف بحقوق اإلنسان وحرياته وترسيخ مبادئهما على صعيدي الفكر واملمارسة.
10.10إجــراء الزيــارات امليدانيــة للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة وأماكــن االحتجــاز والتجمعــات العماليــة
والــدور الصحيــة والتعليميــة ورصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان بهــا مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة.
11.11التنســيق والتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان داخــل الدولــة يف مجــال اختصاصــات ومهــام
كل منهــا.
12.12عقــد وتنظيــم املؤمتــرات والنــدوات والــدورات وحلقــات النقــاش يف املواضيــع املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
وحرياتــه والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة يف هــذا الشــأن عنــد االقتضــاء.
13.13املســاهمة يف إعــداد البرامــج املتعلقــة بالتعليــم والبحــوث ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان واملشــاركة يف
تنفيذهــا.

ب .امللخص التنفيذي:
يلقــي التقريــر الضــوء علــى أوضــاع حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر خــال العــام 2018م ،مــن خــال رؤيــة
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وتوصياتهــا للحكومــة ،املبنيــة علــى املعاييــر واملواثيــق الدوليــة حلقــوق
االنســان واالتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الدولــة.
يتنــاول القســم األول مــن التقريــر التعليــق علــى التطــورات التشــريعية املرتبطــة بحقــوق اإلنســان ،ومــن أهمهــا،
انضمــام دولــة قطــر للعهديــن الدوليــن اخلاصــن باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واحلقــوق االقتصاديــة
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واالجتماعيــة والثقافيــة ،وإصــدار قانــون بتنظيــم اللجــوء السياســي 1الــذي أتــى تنفيــذاً ملــا نصــت عليــه املــادة
 58مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر .كذلــك قانــون اإلقامــة الدائمــة ،2وقانــون إلغــاء مأذونيــة اخلــروج للعمــال
اخلاضعــن لقانــون العمــل رقــم  14لســنة 2014م .3وقــد صــدرت هــذه القوانــن عــام 2018م وســاهمت يف
االرتقــاء بشــكل كبيــر بحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر .وقــد قدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان رؤيتهــا
حــول هــذه التشــريعات ومــدى مواءمتهــا للمعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
تضمــن القســم الثانــي مــن التقريــر أوضــاع حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر باملقارنــة مــع األحــكام الــواردة يف
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة.
هــذا وحتتفــظ دولــة قطــر بعقوبــة اإلعــدام مــع احلــد مــن اســتخدامها واحلكــم بهــا علــى اجلرائــم االشــد
خطــورة ،4وتتوافــر آليــات مراقبــة أماكــن االحتجــاز ،إال أنــه يجــب بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتوفيــر إحصــاءات
وبيانــات شــاملة ومفصلــة حــول طبيعــة املخالفــات التــي قــد يتعــرض لهــا املحتجــزون ،وأعمــال التحقيقــات
واإلدانــة فيمــا يتعلــق بأعمــال التعذيــب وســوء املعاملــة التــي قــد يرتكبهــا مكلفــون بإنفــاذ القانــون.5
تشــكل بعــض األحــكام الــواردة يف قانــون اإلرهــاب وقانــون جهــاز أمــن الدولــة قانــون حتدي ـا ً حلمايــة وتعزيــز
حلقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية ،إذ تســمح هــذه القوانــن
بالتحفــظ علــى املحتجزيــن ملــدد طويلــة ،وتشــكل تناقض ـا ً مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
أبــرز التقريــر التحديــات التــي مــا تــزال تواجــه احلــق يف التقاضــي وأهمهــا ،عــدم تفعيــل عمــل املحكمــة
الدســتورية ،وحتصــن عــدد مــن القــرارات اإلداريــة مــن رقابــة القضــاء ،وجتديــد احلبــس االحتياطــي لفتــرات
طويلــة تصــل أحيانـا ً إلــى نصــف احلــد األقصــى للعقوبــة املقــررة للجرميــة للمحبــوس احتياطيـا ً علــى ذمتهــا.
مــن جانــب آخــر ويف إطــار تطويــر احلــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر ســعت دولــة قطــر إلــى حتديــث منظومتهــا
التشــريعية بوضــع مشــروع قانــون تنظيــم املطبوعــات والنشــر واألنشــطة اإلعالميــة والفنــون ،والــذي ُعــرض
علــى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إلبــداء الــرأي حولــه ،حيــث قدمــت اللجنــة مالحظاتهــا علــى مشــروع
القانــون وأوصــت بإعــادة النظــر يف بعــض أحكامــه لتحقيــق املزيــد مــن االنســجام مــع املعاييــر الدوليــة حلريــة
التعبيــر.
 .1القانون رقم  11لسنة 2018م بشأن تنظيم اللجوء السياسي.
 .2القانون رقم  10لسنة 2018م بشأن اإلقامة الدائمة.
 .3القانــون رقــم  13لســنة 2018م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  12لســنة 2015م بتنظيــم
دخــول وخــروج الوافديــن واقامتهــم.
 .4وفق ًا للمادة  6من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966م.
 .5وفق ًا للمادتني  9و 10من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966م.
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يف ذات ســياق احلقــوق املدنيــة والسياســية كــررت اللجنــة مالحظاتهــا حــول ضــرورة تعديــل قانــون اجلمعيــات
وقانــون تنظيــم املســيرات ،التاحــة املزيــد مــن املســاحة للمجتمــع املدنــي .وكذلــك حثــت علــى إصــدار قانــون
انتخــاب يضمــن مشــاركة كافــة القــوى االجتماعيــة ،وإجــراء تعديــات جوهريــة علــى قانــون اجلنســية ،منهــا
علــى ســبيل املثــال منــح املــرأة احلــق يف نقــل جنســيتها ألبنائهــا.
أمــا يف ميــدان احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،أفــاد التقريــر بانعــدام نســبة الســكان الذيــن
يعيشــون حتــت خــط الفقــر ،وبلــوغ معــدل البطالــة بــن املشــاركني يف القــوى العاملــة  .0.1%وأشــار إلــى
التحديــات التــي ماتــزال تواجــه إلغــاء نظــام الكفالــة ،ونظــام حمايــة األجــور ،وغيرهــا مــن القضايــا العماليــة
كالســكن الالئــق ،والصحــة والســامة املهنيتــن ،وتطبيــق قانــون املســتخدمني يف املنــازل ،وقانــون مكافحــة
االجتــار بالبشــر ،واالســتقدام األخالقــي ،ومتكــن العمــال مــن أن يكــون لهــم صــوت .وقُدمــت توصيــات ملجابهــة
هــذه التحديــات.
يف ذات الســياق تســعى دولــة قطــر إلــى توفيــر الســكن املالئــم للمواطنــن ،لكــن اســتمرت اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان بتلقــي شــكاوى كتضــرر البعــض مــن بُــطء اإلجــراءات املتعلقــة بتخصيــص وتســليم األراضــي
ووجــود العديــد مــن احلــاالت بقوائــم االنتظــار رغــم توافــر الشــروط املقــررة بحقهــم ،وعــدم االلتــزام مببــدأ
األولويــة يف منــح األراضــي وفق ـا ً لتسلســل تاريــخ الطلبــات.
أمــا علــى صعيــد احلــق يف الصحــة ،تتوافــر يف دولــة قطــر الرعايــة الصحيــة ،والتغذيــة اجليــدة ،والتحصــن
الطبــي ،وميــاه الشــرب النقيــة واملرافــق الصحيــة املجهــزة للعنايــة بصحــة األطفــال .ويحــق جلميــع الســكان يف
قطــر دون متييــز احلصــول علــى بطاقــات صحيــة مبجــرد إصــدار بطاقــات اإلقامــة ،متكنهــم مــن االســتفادة
مــن خدمــات املرافــق الصحيــة احلكوميــة املجانيــة واألدويــة .ومــع هــذا يعانــي بعــض العمــال مــن ذوي األجــور
الزهيــدة مــن اســتهانة أربــاب العمــل بحقوقهــم الصحيــة ،وعــدم إصــدار بطاقــات صحيــة لهــم وبالتالــي عــدم
متكنهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات املراكــز الصحيــة احلكوميــة إال يف حــاالت الطــوارئ.
علــى صعيــد احلــق يف التعليــم ،حققــت دولــة قطــر جناحـا ً كامـاً يف تطبيــق قانــون إلزاميــة ومجانيــة التعليــم،
ووفــرت الدولــة املقاعــد الدراســية جلميــع األطفــال علــى قــدم املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث يف كافــة مناطــق
الدولــة .وحتظــر اللوائــح اإلداريــة جميــع أشــكال العقــاب البدنــي لألطفــال مبختلــف صــوره باملــدارس.
تضمــن القســم الثالــث مــن التقريــر احلــق يف التنميــة املســتدامة (البيئــة) ،قدمــت مــن خالله اللجنــة مالحظات
لواضعي السياســات الصناعية.
اشــتمل القســم الرابــع مــن التقريــر علــى أوضــاع الفئــات األولــى بالرعايــة باســتعراض القضايــا والتحديــات
التــي تواجــه هــذه الفئــات ،والتــي تســتوجب اتخــاذ قــرارات بشــأنها ملعاجلــة الثغــرات املتعلقــة مبنظومــة
احلمايــة ومتكينهــا ،ودور مؤسســة العمــل االجتماعــي جتــاه هــذه الفئــات .وقٌدمــت توصيــات لإلســراع بإصــدار
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قانــون حقــوق الطفــل ،وقانــون حقــوق االشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وســن تشــريع للحمايــة مــن العنــف.
رأت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أنــه مــع التحســن يف النظــرة إلــى مشــاركة املــرأة يف املجتمــع وأهميــة
وجودهــا ومســاهمتها فــا تــزال بعــض األمنــاط املجتمعيــة تشــكل حتديـاً ،واعتبرت مســألة تطبيــق “اإلجراءات
املؤقتــة اخلاصــة” يف دولــة قطــر ذات أهميــة قصــوى لتســريع املشــاركة الكاملــة واملتســاوية للنســاء يف جميــع
مجــاالت احليــاة وبخاصــة يف املجــاالت السياســية.
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.
تضمــن القســم اخلامــس مــن التقريــر دور اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف أزمــة اخلليــج ،واحلصــار الــذي
تعرضــت لــه دولــة قطــر.
يف القســم الســادس أنشــطة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان خــال العــام  2018وأبرزهــا ،إصــدار كتيــب
“اجليــب للعامــل” بنســخة جديــدة متضمنـا ً أهــم التعديــات القانونيــة للعمــل واإلقامــة يف دولــة قطــر ،وكتيــب
آخــر حتــت عنــوان “متكــن املــرأة” وكتــاب حــول “االجتــار بالبشــر” باإلضافــة الــى كتــاب آخــر عــن “التنميــة
املســتدامة” .إضافــة إلــى تنظيــم عشــرات النــدوات وورش العمــل ،مــن ضمنها ،تنظيم ورشــة خاصــة “باألمهات
القطريــات” ونــدوة نقاشــية حــول “انضمــام دولــة قطــر الــى كل مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة”.
اشــتمل القســم الســابع مــن التقريــر علــى معلومــات حــول زيــارات الرصــد التــي قامــت بهــا اللجنــة خــال هــذا
العام.
اختتــم التقريــر بالقســم الثامــن والــذي شــمل عــدد مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها االرتقــاء باحلقــوق املدنيــة
والسياســية ،واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واحلقــوق البيئيــة.
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القسم األول:
التطورات على صعيد التشريع الوطني
واالتفاقيات الدولية
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أوالً :التشريعات الوطنية
صــدور العديــد مــن التشــريعات التــي تعــد خطــوة رائــدة يف مجــال االرتقــاء بحقــوق االنســان
شــهد عــام 2018م ُ
بدولــة قطــر ،وظهــر ذلــك جليـا ً يف االنضمــام إلــى العهديــن الدوليــن حلقــوق االنســان والعديــد مــن التشــريعات
األخــرى ،مبــا يؤكــد علــى مواصلــة اجلهــود لترســيخ دعائــم دولــة املؤسســات وســيادة حكــم القانــون ،وحقــوق
اإلنســان .ونذكرهــا يف اآلتــي:

أ .القوانني واملراسيم بقوانني
1. 1قانــون رقــم ( )1لســنة 2018م بتعديــل بعــض أحــكام قانــون املحامــاة الصــادر بالقانــون رقــم
( )23لســنة 2006م
صــدر القانــون بتاريــخ 2/1/2018م .وســبق أن تقدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتاريــخ
ـاء علــى طلــب مــن األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء،
12/1/2017م بتعليقاتهــا علــى مشــروع قانــون املحامــاة بنـ ً
فضــا عــن قيامهــا برفــع تقريــر إلــى معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء املوقــر الشــيخ عبــداهلل بــن ناصــر آل
ثانــي أبــدت فيــه اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان مرئياتهــا ومالحظاتهــا بالشــرح والتفصيــل بنــاء علــى مــا
جــاء بالكتــاب املقــدم مــن جمعيــة املحامــن القطريــة الــذي جــاء ردا علــى مقتــرح وزارة العــدل بتعديــل بعــض
أحــكام قانــون املحامــاة رقــم ( )23لســنة 2006م ،وقــد تبــن جليـا ً اعتــراض اجلمعيــة املذكــورة علــى عــدد كبيــر
مــن املــواد الــواردة فيــه ،ورفضهــا القاطــع لهــا ،غيــر أنــه لــم يتــم األخــذ مبالحظــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان ،وصــدر القانــون املشــار إليــه .وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره تشــير اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إلــى
مــا ســبق وجــاء بتقريرهــا املرفــوع إلــى معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء املوقــر ومــا تضمنــه مــن مالحظــات لــم
يتــم تالفيهــا وذلــك علــى النحــو التالــي:
 .1-1فيمــا يتعلــق بــدور واختصاصــات جمعيــة املحامــن :أغفــل القانــون متامــا ً ذكــر جمعيــة املحامــن
القطريــة ،ولــم ينــص علــى أي اختصاصــات أو دور لهــا ،ومــا يجــب أن تضطلــع بــه مــن مهــام.
وحيــال عــدم وجــود أدوات تشــريعية تعطــي احلــق يف إنشــاء نقابــات مهنيــة بدولــة قطــر ،فــإن “جمعيــة
املحامــن القطريــة” ،ويف ضــوء الهــدف مــن إنشــائها ،تعــد الكيــان املمثــل ملصالــح املحامــن ومهنتهــم فعلي ـاً،
ومــن ثــم ال يجــب مطلقـا ً حصــر دورهــا يف النواحــي االجتماعيــة للمحامــن ،بــل الواقــع يحتــم أن يتــم إشــراكها
يف كل مــا يتعلــق ويتصــل بشــؤون مهنــة املحامــاة واملحامــن بدولــة قطــر ،وبالتالــي مــن الواجــب النــص علــى
أن تضطلــع بــدور فاعــل مــن ناحيــة اإلشــراف علــى عمليــة قبــول املرشــحني ملمارســة مهنــة املحامــاة وقيدهــم،
ووضــع مدونــة أخالقيــات وســلوك للمهنــة وميثــاق شــرفها ،والعمــل علــى حمايــة املحامــن وضمــان متتعهــم
بحقوقهــم والتزامهــم بواجباتهــم ،واالشــتراك يف اإلجــراءات التأديبيــة حيــال املحامــن املخالفــن ،ويف كل مــا
يتصــل بشــؤون مهنــة املحامــاة إجمــاالً وهــو مالــم يتحقــق يف القانــون املاثــل.
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وتشــير اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إلــى أن عــدم إفــراد دور جلمعيــة املحامــن القطريــة يف القانــون علــى
النحــو ســالف الذكــر ،ســيكون لــه مــردود ســلبي علــى الصعيديــن الداخلــي والدولــي:
داخلي ـاً :قــد ينــال مــن االســتقاللية الواجبــة لهــذه املهنــة الســامية ،ومــن تطويرهــا واحلفــاظ علــى نزاهتهــا
وآدابهــا وتقاليدهــا ،ومــن تعزيــز حمايتهــا وحمايــة حقــوق املشــتغلني بهــا.
دولي ـاً :ســيؤثر حتم ـا ً علــى ســمعة دولــة قطــر علــى الصعيــد الدولــي لعــدم مراعــاة املعاييــر واملبــادئ الدوليــة
املعمــول بهــا واملســتقر عليهــا.6
وكانــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تأمــل أن يخطــو املشــرع القطــري يف القانــون خطــوات هامــة لتعزيــز
الــدور الســامي لهــذه املهنــة متاشــيا ً مــع املبــادئ واملعاييــر الدوليــة.
 .2-1فيمــا يتعلــق باســتقالل املحامــن لــم يــرا ِع القانــون املبــادئ واملعاييــر الدوليــة بشــأن اســتقالل املحامــاة
كمهنــة مــن املهــن احلــرة مــن خــال تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف شــؤون املحامــن وشــؤون مهنتهــم بواســطة
إدارة حكوميــة تابعــة لــوزارة العــدل هــي إدارة شــؤون املحامــن ،إذ أعطــى القانــون مبوجــب املــادة ()1
اختصاصــات “إدارة الفتــوى والعقــود” املنصــوص عليهــا يف قانــون املحامــاة رقــم ( )23لســنة 2006م إلــى
“إدارة شــؤون املحامــاة” ،مبــا يــدل علــى تدخــل وزارة العــدل يف شــؤون مهنــة املحامــاة وشــؤون أعضائهــا ،وهــو
مــا يتعــارض مــع املبــادئ واملعاييــر الدوليــة يف هــذا اخلصــوص.
علــى مــا يبــدو فــإن ثمــة خلطـا ً وتداخـاً بــن “إدارة قضايــا الدولــة” وهــي إحــدى اإلدارات التــي مــن الطبيعــي
أن تكــون مدرجــة ضمــن إدارات وزارة العــدل بحكــم اختصاصاتهــا وبــن “إدارة شــؤون املحامــاة” التــي ميكــن
وجودهــا كجهــة “تنســيق” مــع املحامــن داخــل احلكومــة ،إال أنــه مــن غيــر املناســب أن تتعــدى هــذا الــدور
بالتدخــل يف مــا يتعلــق بشــؤون املحامــن باعتبارهــم أصحــاب مهنــة حــرة لهــا اســتقاللية عــن الســلطة التنفيذية
التــي ال يجــوز لهــا أن تتدخــل يف شــؤون مهنــة املحامــاة وال يف شــؤون املحامــن مبــا ميــس اســتقالليتها
واســتقاللهم ،أو أن يتــم معاملتهــم معاملــة املوظفــن العموميــن ،وهــو مــا ُيس َتشــف مــن بعــض التعديــات
الــواردة يف القانــون.
أيضـا ً لــم يتطــرق القانــون املاثــل إلــى تعديــل املــادة ( )10اخلاصــة بتشــكيل جلنــة قبــول املحامــن وعضويتهــا
والتــي أعطاهــا املشــرع اختصاصــات عديــدة وصالحيــات واســعة.
تــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن رئيــس جلنــة قبــول املحامــن ونائبــه وغالبيــة أعضائهــا يجــب
أن يكونــوا مــن املحامــن ،ويجــب أن ُيعهــد إلــى جمعيــة املحامــن دور يف تشــكيلها وتســمية أعضائهــا ،وهــو
مالــم ُينــص عليــه يف مشــروع القانــون ،األمــر الــذي يتعــارض مــع املبــادئ األساســية بشــأن دور املحامــن
واســتقاللهم.
6. Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the 8th UN Congress on the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August – 7 September 1990
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جديــر بالذكــر أن املقــرر اخلــاص بــاألمم املتحــدة املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــن ســبق أن انتقــدت يف
تقريرهــا  -الــذي أعدتــه بعــد زيارتهــا الرســمية إلــى دولــة قطــر يف ينايــر 2014م  -ذات النهــج مــن عــدم
وجــود اســتقالل للمحامــن يف ظــل القانــون رقــم ( )23لســنة 2006م ،وتدخــل الســلطة التنفيذيــة يف شــؤون
املحامــن مبــا يقــوض اســتقاللهم.
قــد جــاء القانــون املاثــل دون أن يقــدم جديــداً ،كمــا جــاء علــى خــاف مــا ذكرتــه دولــة قطــر يف معــرض ردهــا
علــى تقريــر املقــرر اخلــاص مــن قيــام وزارة العــدل بإعــداد مشــروع قانــون جديــد لتطويــر مهنــة املحامــاه
وتدعمهــا ،وهــو مــا قــد يؤثــر علــى مصداقيــة الدولــة يف تنفيــذ مــا قطعتــه علــى نفســها مــن تعهــدات دوليــة.
 .3-1فيمــا يتعلــق باإلجــراءات واملســاءلة التأديبيــة للمحامــن فــإن القانــون جــاء متعارضــا ً مــع املعاييــر
األساســية واملبــادئ الدوليــة بشــأن دور املحامــن واســتقاللهم وإجــراءات تأديبهــم.
مبوجــب نــص املــادة ( )1مــن القانــون حلــت “إدارة شــؤون املحامــاة” التابعــة لــوزارة العــدل محــل “إدارة الفتــوى
والعقــود” بالــوزارة ،ووفق ـا ً لذلــك النــص فــإن إدارة شــؤون املحامــن ســتكون هــي املختصــة بتلقــي املحاضــر
املحالــة مــن رئيــس اجللســة يف أي محكمــة؛ التخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة بحــق املحامــي إذا مــا وقــع مــن
األخيــر إخــال بالنظــام ،أو مــا يقتضــي مؤاخذتــه تأديبيـاً ،أثنــاء وجــوده باجللســة ألداء واجبــه أو بســببه وذلــك
وفق ـا ً لنــص املــادة ( )55مــن قانــون املحامــاة رقــم  23لســنة 2006م.
كمــا تتولــى إدارة شــؤون املحامــاة مســؤولية التحقيــق مــع املحامــن يف املخالفــات التأديبيــة التــي تقــع منهــم،
وإقامــة الدعــوى التأديبيــة ،ومتثيــل االدعــاء التأديبــي أمــام مجلــس تأديــب املحامــن .وفقـا ً لنــص املــادة ()66
مــن القانــون.
وكذلــك الطعــن يف قــرارات مجلــس التأديــب أمــام محكمــة االســتئناف ،خــال ثالثــن يومـا ً مــن تاريــخ صــدور
القــرار .وفقـا ً لنــص املــادة ( )72مــن القانــون.
 -وهــو مــا يتضــح معــه مــدى تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف شــؤون املحامــن .جديــر بالذكــر أيضـا ً أنــه وبعــد
انتهــاء التحقيــق مــع املحامــي ،فإنــه وفق ـا ً لنــص املــادة ( )66يعــرض علــى جلنــة قبــول املحامــن للتصــرف
فيــه ،وهــي اللجنــة التــي عليهــا حتفظــات ومالحظــات جوهريــة فيمــا يتعلــق بتشــكيلها وطبيعــة أعضائهــا
وتســميتهم علــى النحــو ســالف البيــان.
أضــاف القانــون املــادة ( )73مكــرراً وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن هــذه املــادة ال تتفــق ومبــادئ
وقواعــد العدالــة واإلنصــاف ،إذ أضافــت تغليظ ـا ً للجــزاءات التأديبيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )65مــن
خــال النــص علــى عــدم جــواز النظــر يف نقــل درجــة قيــد املحامــي املخالــف إال بعــد انقضــاء الفتــرات املشــار
إليهــا ،وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن فيهــا تغليظـا ً يف معاقبــة املحامــي املخالــف ،مبــا قــد يصــل
إلــى حــد عــدم تناســب اجلــزاء التأديبــي مــع درجــة جســامة املخالفــة ،وهــذا ُيعــد مخالفــة ملبــدأ مــن املبــادئ
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ـاء عليــه تتحفــظ اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان علــى مــا جــاء بهــذه املــادة ،ومــا
األساســية يف التأديــب ،وبنـ ً
جــاء باملــادة ( 73مكــرراً )1/مــن أحــكام.
يضــاف إلــى كل مــا تقــدم أن القانــون قــد أغفــل أي دور جلمعيــة املحامــن القطريــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات
تأديــب ومســاءلة املحامــن ،وتشــكيل “مجلــس التأديــب” اخلــاص بتأديــب املحامــن.
 .4-1فيما يتعلق مبراعاة املبادئ واملعايير الدولية ،واملبادئ الدستورية:
 -فضـاً عــن مخالفــة القانــون املبــادئ واملعاييــر األساســية الدوليــة ملهنــة املحامــاة ،علــى نحــو مــا ســلف بيانــه
آنف ـاً ،فــإن القانــون خالــف أيض ـا ً مبــادئ دســتورية ذات صلــة بحقــوق اإلنســان ،ومنهــا مبــادئ املســاواة،
وعــدم التمييــز ،وتكافــؤ الفــرص.
 -انطــوى نــص املــادة ( )5علــى اســتثناء بالنســبة ملوظفــي قطــر للبتــرول ،كمــا انطــوى نــص املــادة ( )13بنــد2

علــى اســتثناء للعاملــن بالقضــاء والنيابــة.

 -أعطــت الفقــرة األخيــرة مــن املــادة ( )13للجنــة قبــول املحامــن احلــق يف إصــدار قــرار بشــطب املحامــي
الــذي فقــد شــرطا ً مــن شــروط القيــد ،يف حــن أن الشــطب هــو أحــد اجلــزاءات التأديبيــة (بــل هــو أقصاهــا
علــى االطــاق) وفق ـا ً لنــص املــادة ( )65مــن قانــون املحامــاة ،واملختــص بتوقيعــه هــو “مجلــس التأديــب”،
الــذي يكفــل للمحامــي أمامــه الضمانــات الكافيــة قبــل توقيــع هــذا اجلــزاء ،األمــر الــذي يعــد تعدي ـا ً علــى
اختصاصــات مجلــس التأديــب مــن ناحيــة ،وإهــداراً للضمانــات الالزمــة لتأديــب املحامــن بتوقيــع جــزاء
بغيــر الطريــق التأديبــي مــن ناحيــة أخــرى ،ومــن ثــم تــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ضــرورة تعديــل
هــذه الفقــرة أو حذفهــا مــن القانــون.
 -أخيراً فإن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان توصي بضرورة إعادة النظر يف القانون املشار اليه.

2. 2القانون رقم  10لسنة 2018م بشأن اإلقامة الدائمة:
تُشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان بالنقلــة النوعيــة يف مجــال ترســيخ احلــق يف اإلقامــة بدولــة قطــر
واملتمثلــة يف إصــدار القانــون رقــم  10لســنة 2018م بشــأن اإلقامــة الدائمــة ،الــذي ُيعـ ّـد األول مــن نوعــه يف
املنطقــة العربيــة ويجعــل مــن قطــر دولــة جاذبــة للكفــاءات ملــا تقدمــه مــن حوافــز للمقيمــن علــى أرضهــا،
فضــا عــن كونــه قفــزة تشــريعية تعــزز مكتســبات حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر ،وقــد نــص القانــون يف مادتــه
األولــى علــى شــروط منــح اإلقامــة الدائمــة يف دولــة قطــر ،وتضمنــت املــادة الثانيــة االســتثناء مــن أحــكام
وشــروط املــادة األولــى حيــث يجــوز بقــرار مــن وزيــر الداخليــة منــح تلــك البطاقــة ألبنــاء القطريــة املتزوجــة
مــن غيــر القطــري ،وزوجــة القطــري األجنبيــة وأوالد القطريــن بالتجنــس .وكذلــك للذيــن أدوا خدمــات جليلــة
للدولــة ،ولــذوي الكفــاءات اخلاصــة التــي حتتــاج إليهــا دولــة قطــر.
ومبوجــب أحــكام املــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون تنشــأ بــوزارة الداخليــة جلنــة دائمــة تســمى جلنــة منــح بطاقــة
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اإلقامــة الدائمــة تختــص بالنظــر يف طلبــات منــح بطاقــة اإلقامــة الدائمــة لعــدد محــدد ســنويا ممــن تتوفــر
فيهــم الشــروط املحــددة يف القانــون ،وترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى وزيــر الداخليــة إلصــدار القــرار املناســب
يف شــأن الطلبــات املشــار إليهــا.
وأوضــح القانــون يف املــواد مــن  6الــى  9االمتيــازات التــي ســتمنح حلامــل بطاقــة اإلقامــة الدائمــة ،وتتمثــل يف
معاملتهــم معاملــة القطريــن يف التعليــم والرعايــة الصحيــة يف املؤسســات احلكوميــة ،باإلضافــة إلــى منحهــم
األولويــة يف التعيــن بعــد القطريــن يف الوظائــف العامــة العســكرية واملدنيــة ،ومنحهــم حــق التملــك ،وفقــا
للشــروط والضوابــط التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.
ويعــد هــذا القانــون 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

3. 3القانون رقم  11لسنة  2018بشأن تنظيم اللجوء السياسي:
كمــا تشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان بإصــدار القانــون رقــم  11لســنة 2018م ،بتنظيــم اللجــوء
السياســي ،الــذي يأتــي تنفيــذاً ملــا نصــت عليــه املــادة  58مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر التــي كفلــت احلــق
ـعد هــذا التشــريع
يف اللجــوء السياســي ،ويضــع دولــة قطــر موضــع الســبق والريــادة يف هــذا الشــأن حيــث ُيــ ّ
األول مــن نوعــه يف املنطقــة اخلليجيــة.
وتثمــن اللجنــة مــا تضمنــه هــذا القانــون مــن أحــكام حيــث جــاءت متوافقــة مــع القواعــد الدوليــة املنظمــة
حلقــوق الالجئــن السياســيني ممــا يعكــس وفــاء دولــة قطــر بالتزاماتهــا الدوليــة كطــرف فاعــل يف املجتمــع
الدولــي لتعزيــز وحمايــة حقــوق االنســان.
وإعمــاالً حلكــم املــادة ( )4مــن هــذا القانــون ســوف تُشـكّل جلنــة يف وزارة الداخليــة ،مــن ممثلــن لعــدة جهــات
بالدولــة ،ومــن خــال هــذه اللجنــة ُيقـ ّـدم طلــب اللجــوء السياســي .وأن مــن شــروطه :أال يكــون املتقــدم بالطلــب
ارتكــب جرميــة حــرب أو أي أعمــال تخالــف ميثــاق األمم املتحــدة ،ولــم يكــن متورطـا ً يف جرائــم غيــر مس ّيســة،
وكذلــك أال يحمــل أكثــر مــن جنســية ،وأال ميــارس نشــاطا ً سياســيا ً بعــد حصولــه علــى املوافقــة .ويف حالــة
حــدوث مخالفــة هــذه الشــروط ،فلــن يســلم إلــى أي دولــة يخشــى علــى نفســه منهــا ،وقــد ُيخ ّيــر يف الدولــة
التــي يشــاء أن يذهــب إليهــا.
وقــد حــددت املــادة ( )9املزايــا التــي يحصــل عليهــا الالجــئ السياســي ،والتــي تتمثــل يف حصولــه علــى وثيقــة
ســفر ،ومنحــه احلمايــة واحلفــاظ علــى حياتــه وتخصيــص دخــل معيشــي حلــن احلصــول علــى عمــل ،ويجــوز
لــه اســتقدام أســرته وأن يحظــى بالرعايــة الصحيــة والتعليــم والســكن وحريــة العبــادة والتنقــل.
هــذا وتؤكــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان علــى أن صــدور هــذا القانــون يأتــي انســجاما ً مــع مــا ســبق
وأوصــت بــه يف تقاريرهــا الســابقة ،ومتثــل اســتجابة قويــة ودعمـا ً لهــا يف أداء مهامهــا يف تعزيــز وحمايــة حقــوق
اإلنســان بدولــة قطــر.
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4. 4القانــون رقــم  13لســنة  2018م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  12لســنة 2015م بتنظيــم
دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم :
كمــا تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،تعديــل نــص املــادة ( )7مــن القانــون رقــم  21لســنة ،2015
بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم مبوجــب القانــون رقــم  13لســنة  2018م ،مبــا يكفــل حــق الوافــد
للعمــل اخلاضــع لقانــون العمــل رقــم  14لســنة 2004م يف اخلــروج املؤقــت أو املغــادرة النهائيــة للبــاد خــال
ســريان عقــد العمــل دون أيــة قيــود ،وهــو مــا يعمــل علــى تعزيــز وحمايــة احلــق يف حريــة التنقــل والســفر.
وقــد تضمــن التعديــل أن اإلعفــاء مــن ماذونيــة اخلــروج ينطبــق علــى جميع العاملني لدى الشــركات واملؤسســات
اخلاضعــة لقانــون العمــل ،مبنحهــم احلــق يف أن يغــادروا الدولــة يف أي وقــت اثنــاء ســريان عقــد العمــل ،ولكــن
القانــون حــدد أنــه يجــوز لصاحــب العمــل أن يســتثني عــدداً مــن املوظفــن بشــرط أال يتجــاوز  5%ال يحــق
لهــم مغــادرة الدولــة إال بتصريــح مــن جهــة العمــل وال شــك أن هــذه النســبة ُيقصــد بهــا العاملــون مــن ذوي
الوظائــف ذات الطبيعــة اخلاصــة ؛ وال شــك أن حتديــد هــذه النســبة قــد راعــى فيهــا املشــرع القطــري املوازنــة
بــن حقــوق أربــاب العمــل والعمــال وهــذا موقــف محمــود للمشــرع القطــري يف هــذا الشــأن.
وتتطلــع اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إلــى االســتمرار يف حتقيــق املزيــد مــن اخلطــوات اإلصالحيــة علــى
الصعيــد التشــريعي يف ميــدان حقــوق العمــال الوافديــن يف ضــوء مــا أوصــت بــه يف تقاريرهــا املختلفــة.

5. 5القانون رقم  17لسنة  2018بإنشاء صندوق دعم وتأمني العمال الوافدين:
يعــد إصــدار هــذا القانــون خطــوة عمليــة الســتكمال تأمــن ســبل العدالــة واالنتصــاف ،حيــث يهــدف إلــى توفيــر
املــوارد املاليــة املســتدامة لدعــم العمــال ،وصــرف مســتحقاتهم املقضــي بهــا مــن جلــان فــض املنازعــات.

ب -مراسيم وقرارات أميرية ووزارية:
1. 1صــدور املرســومني رقمــي  40و 41لســنة 2018م بشــأن انضمــام دولــة قطــر للعهديــن الدوليــن
اخلاصــن باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة:
تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان صــدور املرســومني رقمــي  40و 41لســنة 2018م بشــأن انضمــام
دولــة قطــر للعهديــن الدوليــن اخلاصــن باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،وإنشــاء جلنــة خاصــة لدراســة التشــريعات الوطنيــة يف ضــوء املصادقــة علــى العهديــن ،حيــث يعــد
ذلــك خطــوة هامــة يف مجــال االرتقــاء بحقــوق االنســان ويعــزز مســيرة دولــة قطــر يف مجــال التنميــة الشــاملة
ورؤيتهــا الوطنيــة  ،2030بكافــة أبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وتكمــن أهميــة انضمــام دولــة
قطــر للعهديــن باعتبارهمــا ميثــان مــع اإلعــان العاملــي حلقــوق االنســان ،الشــرعية الدوليــة حلقــوق االنســان
التــي تتضمــن جميــع مبــادئ و أحــكام حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ،ويعتبــر انضمــام الــدول إليهمــا مؤشــراً
إيجابيـا ً يف موقفهــا مــن حقــوق اإلنســان وتطبيقاتهــا حيــث يحــدد العهــدان بصــورة مفصلــة وملزمــة احلــدود
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التــي يجــب علــي الــدول االلتــزام بهــا يف مجــال تطبيــق حقــوق اإلنســان واحلريــات العامــة.

2. 2املرســوم رقــم ( )6لســنة 2018م بتعديــل أحــكام املرســوم رقــم ( )27باملوافقــة علــى انضمــام دولــة
قطــر إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو غيــر اإلنســانية أو املهينــة:
انضمــت دولــة قطــر إلــى االتفاقيــة مبوجب املرســوم األميري رقم  27لســنة  ،2001الصــادر يف 2/7/2001م،
مــع حتفظهــا علــى املادتــن  22 ،21مــن االتفاقيــة ،املتعلقتــن بتلقــي جلنــة مناهضــة التعذيــب بالغـ ٍ
ـات بشــأن
ادعــاء وجــود انتهـ ٍ
ـواء أكان االدعــاء مــن دولـ ٍـة أخــرى أم مــن أحــد األشــخاص الذيــن يدعــون تعرضهــم
ـاكات سـ ً
للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية.
وقــد صــدر املرســوم رقــم ( )6لســنة 2018م بتعديــل أحــكام املرســوم رقــم ( )27لســنة  2001باملوافقــة علــى
انضمــام دولــة قطــر إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو غيــر اإلنســانية أو املهينــة بتاريــخ 2018/ 9/1م ،وجــاء باملــادة رقــم (ُ )1يســتبدل بنــص املــادة ()1
مــن املرســوم رقــم ( )27لســنة  2001املشــار إليــه ،النــص التالــي:
مــادة (“ )1بنــاء علــى انضمــام دولــة قطــر إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غيــر اإلنســانية أو املهينــة املرفــق نصهــا بهــذا املرســوم ،وتكــون لهــا قــوة القانــون
وفقـا ً للمــادة ( )68مــن الدســتور ،مــع التحفــظ علــى أحــكام املادتــن ( )16( ،)1مــن االتفاقيــة”.

1. 1قــرار وزيــر التنميــة االداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم ( )45لســنة 2017م باملوافقــة
علــى اشــتراك فئــات التمريــض غيــر القطريــن باجلمعيــة القطريــة للتمريــض:
إن صــدور القــرار املشــار إليــه يؤكــد حــرص دولــة قطــر علــى تفعيــل دور املجتمــع املدنــي يف كل املجــاالت ومــن
خــال كافــة أعضــاء وأطيــاف املجتمــع القطــري ،ســوا ُء املواطنــون أو املقيمــون للعمــل علــى االرتقــاء مبســتوى
املهنــة والنهــوض بهــا ونشــر الوعــي املهنــي بــن أعضــاء اجلمعيــة واملحافظــة علــى تقاليــد املهنــة وآدابهــا
واالرتقــاء باملســتوى العلمــي لألعضــاء وتوثيــق العالقــة بينهــم وتنميــة روح التعــاون وذلــك بهــدف رفــع مســتوى
املهنــة لتشــجيع الكــوادر علــى االنخــراط يف مهنــة التمريــض.
وبذلــك فــإن هــذا القــرار يعــد خطــوة محمــودة لتفعيــل دور اجلمعيــة كجمعيــة مهنيــة وســوف يســهم يف تطويــر
مهنــة التمريــض واالرتقــاء بهــا يف الفتــرة املقبلــة ،وتشــجيع الكثيــر مــن الفتيــات علــى خــوض غمــار هــذه املهنــة.

2. 2قــرار وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم ( )50لســنة 2017م باملوافقــة
علــى تســجيل اجلمعيــة القطريــة للتوحــد:

يعــد هــذا القــرار خطــوة صائبــة يف تعزيــر وحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخاصــة فئــة التوحــد
وتفعيــا ألحــكام االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة ،والتــي صادقــت عليهــا دولــة قطــر
مبوجــب املرســوم رقــم  28لســنة 2008م.
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ثاني ًا :االتفاقيات الدولية
حتــى ديســمبر 2018م صادقــت دولــة قطــر علــى كل املعاهــدات واالتفاقيــات األساســية املعنيــة بحقــوق
االنســان ،وأهمهــا املصادقــة علــى الشــرعة الدوليــة حلقــوق االنســان املتمثلــة يف العهــد الدولــي اخلــاص
باحلقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،كمــا
صادقــت علــى االتفاقيــات املتعلقــة بحقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة مثــل األطفــال واملــرأة واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة .باإلضافــة لذلــك صادقــت علــى معاهــدات واتفاقيــات وبروتوكــوالت أخــرى ممــا يؤكــد ســعي دولــة
قطــر للتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق االنســان.
أهم االتفاقيات واملعاهدات والبروتوكوالت التي صادقت عليها دولة قطر هي:
1. 1العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

2. 2العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

3. 3اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة.
4. 4اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
5. 5اتفاقية حقوق الطفل.

6. 6البروتوكول االضايف التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف النزاعات املسلحة

7. 7البروتوكــول اإلضــايف التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف
املــواد اإلباحيــة.

8. 8اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

9. 9بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باالشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال املكمــل التفاقيــة األمم
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة غيــر الوطنيــة.

10.10االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقــد أوصــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان بدراســة االنضمــام للبروتوكــوالت امللحقــة ببعــض املعاهــدات
واالتفاقيــات مثــل :البروتوكــول االختيــاري اإلضــايف امللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية ،البروتوكــول االختيــاري اإلضــايف امللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالانســانية أو املهينــة ،البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ،البروتوكــول االختيــاري اإلضــايف التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلقــة باجــراء تقــدمي
البالغــات ،والبروتوكــول اخلــاص باتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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القسم الثاني:
أوضاع حقوق اإلنسان يف دولة قطر
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أوالً :احلقوق املدنية والسياسية
يتضمــن هــذا القســم احلقــوق املدنيــة والسياســية يف دولــة قطــر ،وفق ـا ً النضمامهــا للعهــد الدولــي اخلــاص
باحلقــوق املدنيــة والسياســية باملرســوم رقــم  40لســنة 2018م ،حيــث لالتفاقيــة قــوة القانــون مبقتضــى املــادة
 68مــن الدســتور.
وتعــد احلقــوق املدنيــة لصيقــة بشــخص اإلنســان ،ومقــررة جلميــع األفــراد املتواجديــن علــى إقليــم أي دولــة،
وبغــض النظــر عــن جنســياتهم .وأمــا احلقــوق السياســية فهــي مقــررة للمواطــن دون ســواه ،ولهــذا يكــون التمتــع
بهــذه احلقــوق مقتصــراً علــى حملــة جنســية الدولــة.

1. 1احلق يف احلياة:
حتتفــظ دولــة قطــر بعقوبــة اإلعــدام ،وحتكــم بهــا علــى اجلرائــم األشــد خطــورة ،7وفقـا ً للتشــريع النافــذ وقــت
ارتــكاب اجلرميــة ،ولــم تطبــق أحــكام اإلعــدام يف دولــة قطــر منــذ العــام  1995إال يف حالــة واحــدة فقــط نظــراً
جلســامة وبشــاعة اجلــرم املرتكب.
وقــد نــص قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة القطــري علــى مجموعــة مــن الضمانــات ملــن يحكــم عليــه باإلعــدام،
أشــارت إليهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف تقاريرهــا الســنوية الســابقة 8.وتعــد هــذه الضمانــات
متوافقــة مــع األحــكام الــواردة بالعهــد الدولــي املشــار إليــه ،كاحلــق يف التمــاس العفــو أو تخفيــف العقوبــة،
وغيرهــا.
مــن اجلديــر بالذكــر أن الــدول األطــراف ليســت ملزمــة مبقتضــى العهــد بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام إلغــاء تام ـاً،
غيــر أنهــا ملزمــة باحلــد مــن اســتخدامها ،وحصــر العقــاب بهــذه العقوبــة فقــط علــى “أشــد اجلرائــم خطــورة”،
أي أن تكــون عقوبــة اإلعــدام تدبيــراً اســتثنائياً.

2. 2احلــق يف احلمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غيــر
اإلنســانية أو املهينــة:
أعــادت الدولــة صياغــة حتفظاتهــا علــى اتفاقيــة منــع التعذيــب بتاريــخ مــارس 2015م ،بســحب التحفــظ علــى
املادتــن  21و ،22وتعديــل حتفظهــا العــام علــى االتفاقيــة وربطــه باملادتــن  1و 16مــن االتفاقيــة.

 .7وذلك وفق ًا ملا نص عليه العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املادة السادسة.
 .8راجع تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان للعام http://www.nhrc-qa.org 2014
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وتتوفر يف الدولة عدة آليات وطنية ملنع التعذيب أو ضروب املعاملة السيئة ،على النحو التالي:
 .1-2التفتيش الدوري الذاتي يف نطاق املؤسسة العقابية واإلصالحية:
وفقــا ً لالئحــة التنفيذيــة لقانــون املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ،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.
ويف اجلــدول أدنــاه إحصائيــة بعــدد نــزالء ونزيــات املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة الــواردة مــن إدارة
املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة لــدى وزارة الداخليــة لعــام 2018م:

النزالء (ذكور)
النزالء والنزيالت من
شهر يناير – نهاية شهر
ديسمبر 2018

النزالء (نساء)

اجلنسية

العدد

اجلنسية

العدد

قطريني

208

قطريات

11

جنسيات
أخرى

954

جنسيات
أخرى

88

املجموع

1162

املجموع

99

إجمالي العدد

1261

جدول رقم ()1

 .2-2اإلشراف القضائي للنيابة العامة:
وفقــا ً ألحــكام اإلشــراف القضائــي ألعضــاء النيابــة العامــة الــواردة يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة ،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 يأخــذوا صــورا 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
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النيابــة العامــة.
 .3-2التفتيش يف نطاق وزارة الداخلية:
وفق ـا ً 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 اســتبانات
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.
9

وقد قامت إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية منذ العام 2007م بأكثر من ( )70زيارة تفتيشية.

مــع ذلــك ال تتوفــر بيانــات شــاملة ومفصلــة حــول طبيعــة املخالفــات التــي قــد يتعــرض لهــا املحتجــزون،
والتحقيقــات واإلدانــة فيمــا يتعلــق بأعمــال التعذيــب وســوء املعاملــة التــي قــد يرتكبهــا مكلفــون بإنفــاذ القانــون.
كذلــك ال تتوافــر معلومــات حــول عــدد الزيــارات التفتيشــية التــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة واملؤسســة العقابيــة.
 .4-2الرصد املستقل للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان:
نصــت املــادة ( )4مــن قانــون إنشــاء اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان 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.
وخــال العــام 2018م قامــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بـــ 94زيــارة ميدانيــة ألماكــن االحتجــاز يف
النيابــة العامــة والشــرطة واملؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة ،ومراكــز الطــب النفســي ،وغيرهــا مــن اجلهــات
واملقــار التابعــة لهــا  ،مــن ضمنهــا  60زيــارة إلدارة البحــث واملتابعــة يف وزارة الداخليــة  ،حيــث تصــل أغلــب
الشــكاوى مــن ملتمســن مت اعتقالهــم وحجزهــم ملخالفــات تتعلــق باإلقامــة ،أو ممــن لديهــم قضايــا وبالغــات
تقــع ضمــن دائــرة اختصــاص هــذه اإلدارة وتعرضــوا الحتجــاز مؤقــت.10
ودعــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف عــدة تقاريــر رســمية اجلهــات املختصــة إلــى إنشــاء جلنــة مســتقلة
ضمــن الهيئــة القضائيــة للتحقــق مــن مزاعــم التعذيــب وســوء املعاملــة.
 .9تقرير دولة قطر الثالث لألمم املتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة
 .10تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان شــكوى واحــدة فقــط تعلقــت باملعاملــة املهينــة والســيئة ،حيــث ادعــى مواطــن نيجيــري بتعرضــه للضــرب
أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل إدارة مكافحــة املخــدرات ،وقــد خاطبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف  25نوفمبــر  2018اجلهــة املختصــة بصــدد
هــذه الواقعــة ،وأكــدت اجلهــة املختصــة أن الضبــط جــاء يف إطــار االجــراءات القانونيــة واإلنســانية التــي يتــم تطبيقهــا علــى جميــع املتهمــن وقــت
الضبــط مــع مراعــاة كرامــة املتهــم وكافــة حقوقــه.
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3. 3احلق يف احلرية واألمان الشخصي:
 .1-3مستوى األمان يف دولة قطر:
تصـ�درت دولـ�ة قطـ�ر قائمـ�ة دول الشـ�رق األوسـ�ط وشـ�مال إفريقيـ�ا يف مؤشـ�ر األمـ�ن والسـ�لم العاملـ�ي �GLOB
 AL PEACE INDEXللعــام 2017م ،ويف املرتبــة الـــ ( )30علــى املســتوى العاملــي مــن بــن ( )163دولــة
شــملها التقريــر.11
وصنــف تقريــر صــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي يف 2017م دولــة قطــر باملرتبــة األولــى عامليـا ً مبؤشــر
الــدول األقــل مــن حيــث تكاليــف أعمــال اجلرميــة والعنــف ،ويف املرتبــة ( )6عامليـا ً مبؤشــر مكافحــة اجلرميــة
املنظمــة ،واملرتبــة ( )9عامليـا ً مبؤشــر رضــا وثقــة اجلمهــور باخلدمــات التــي يقدمهــا جهــاز الشــرطة ،واملرتبــة
( )12عامليـا ً مبؤشــر الــدول اخلاليــة مــن اإلرهــاب.
ويف مؤشــر بــازل لعــام  2017الــذي يصــدر ســنويا ً عــن معهــد بــازل للحوكمــة بسويســرا ،حــازت دولــة قطــر
املرتبــة ( )40عامليـاً ،واألولــى عربيـا ً مبجــال مكافحــة جرائــم غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب .ويعمــل املعهــد
علــى تقييــم السياســات املاليــة واإلجــراءات املصرفيــة املتبعــة يف كل دولــة إلــى جانــب قيــاس مــدى فاعليــة
وشــفافية النظــام القضائــي.
 .2-3االعتقال أو االحتجاز التعسفي:
تعــد بعــض األحــكام الــواردة يف قانــون حمايــة املجتمــع وقانــون اإلرهــاب وقانــون جهــاز أمــن الدولــة حتدي ـا ً
حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية واللتزامــات
دولــة قطــر يف العديــد مــن االتفاقيــات ذات الصلــة .حيــث تســمح القوانــن املشــار إليهــا بالتحفــظ علــى
املحتجزيــن ملــدد طويلــة ،وتشــكل تناقضــا ً مــع املعاييــر الدوليــة التــي تؤكــد وجــوب إبــاغ اي شــخص يتــم
توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه ،وإبالغــه ســريعا ً بــأي تهمــه توجــه إليــه ،وأن يقــدم املتهــم بتهمــة
جنائيــة ســريعا ً إلــى أحــد القضــاة ،وأن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة ،أو ُيفــرج عنــه .ولــكل شــخص حــرم مــن
حريتــه بالتوقيــف أو االعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه املحكمــة دون إبطــاء يف قانونيــة
اعتقالــه.
وقــد أشــارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف تقاريرهــا الســابقة إلــى أن نصــوص قانــون اإلجــراءات
اجلنائيــة جتيــز جتديــد احلبــس االحتياطــي لفتــرات طويلــة تصــل أحيانـا ً إلــى نصــف احلــد األقصــى للعقوبــة
املقــررة للجرميــة املحبــوس املتهــم احتياطيـا ً مــن أجلهــا وإلــى توســع ســلطات التحقيــق يف اللجــوء إلــى احلبــس
االحتياطــي ،وإلــى طــول مــدة احلبــس االحتياطــي املنصــوص عليهــا يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة.
 .11االجنازات الداخلية للدولة  /2017-2018األمانة العامة ملجلس الوزراء
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لقــد تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ( )5شــكاوى بشــأن االعتقــال التعســفي خــال العــام 2018م،
وجميعهــا ادعــاءات حــول االعتقــال دون توجيــه تهــم ،وتقصــت اللجنــة املراكــز القانونيــة للمعتقلــن وقابلتهــم
أكثــر مــن مــرة ،وخاطبــت اجلهــات املختصــة ،حيــث اســتعملت اجلهــة املختصــة أحــكام قانــون اإلرهــاب العتقال
املتهمــن والتحفــظ عليهــم ،وقــد مت اإلفــراج عــن جميــع احلــاالت املشــار إليهــا.
 .3-3االختفاء القسري:
لــم ترصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أو تتلقــى أيــة شــكوى تشــير إلــى وجــود أي حالــة لالختفــاء
القســري داخــل دولــة قطــر خــال عــام 2018م .لكنهــا تلقــت ثــاث شــكاوى بشــأن مــا أقدمــت عليــه الســلطات
ـاء قســريا ً بحســب املــادة ( )2مــن
الســعودية مــن اعتقــال عــدد  4مواطنــن قطريــن تعســفيا ً وهــو مــا يعــد اختفـ ً
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري ،كمــا يعــد 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 والقانــون الدولــي .وذلــك 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 ،وقــد مت اإلفــراج عــن حالــة واحــدة مــن احلــاالت املشــار إليهــا.

4. 4احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة:
يف إطــار تخفيــف القيــود املفروضــة علــى حريــة التنقــل والســفر للوافديــن للعمــل يف دولــة قطــر صــدر القانــون
رقــم  13لســنة 2018م بإلغــاء مأذونيــة اخلــروج ،ويجــوز لصاحــب العمــل اســتثناء مــاال يزيــد عــن %5مــن
العامليــن باملنشــأة بســبب طبيعــة عملهــم .ذلــك بالنســبة ملــن يطبــق عليهــم قانــون العمــل رقــم  14لســنة
2004م.
وماعــدا ذلــك مــن املوظفــن والعمــال اخلاضعــن لقانــون املــوارد البشــرية ،واخلاضعــن لقانــون املســتخدمني
يف املنــازل بإمكانهــم إخطــار صاحــب العمــل باملغــادرة ويف حالــة اعتراضــه ،ميكــن لهــم التقــدم للجنــة التظلمات
بطلبهــم ملغــادرة البــاد ،وعلــى اللجنــة أن تبــت بالتظلــم خــال ثالثــة أيــام عمــل.

 5. 5احلق يف التقاضي ،ويف املحاكمة العادلة واملنصفة:
مت إنشــاء جلنــة فــض املنازعــات العماليــة بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة أساســها
جلــان يتــرأس كل واحــدة منهــا قــاض وبعضويــة موظفــن مــن الــوزارة ولــكل منهــا أمانــة ســر ،باشــرت عملهــا
بتاريــخ  18مــارس 2018م وتلقــت إدارة عالقــات العمــل خــال العــام 2018م عــدد  5013شــكوى مت إحالتهــا
للجنــة فــض املنازعــات العماليــة ،حيــث صــدر عــدد  1370حكــم قضائــي مــن مجمــوع تلــك الشــكاوى.
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وبدورهــا تثمــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان هــذا اإلجــراء الــذي يأتــي اســتجابة ملــا ســبق وأوصــت بــه
سيســهم وال شــك يف تطويــر آليــات الوصــول للعدالــة لفئــة العمالــة الســيما
اللجنــة يف تقاريرهــا الســابقة ،كونــه ُ
ذوي الدخــول الزهيــدة.
وال زالــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تــرى أن هنــاك بعــض التحديــات واإلشــكاليات أمــام احلــق يف
التقاضــي لعــل أبرزهــا:
 -عدم تفعيل عمل املحكمة الدستورية.
 -حتصني عدد من القرارات اإلدارية من رقابة القضاء.
 -جتديــد احلبــس االحتياطــي لفتــرات طويلــة تصــل أحيانــا ً إلــى نصــف احلــد األقصــى للعقوبــة املقــررة
للجرميــة للمحبــوس املتهــم احتياطيــا ً مــن أجلهــا ،وطــول مــدة احلبــس االحتياطــي املنصــوص عليهــا يف
قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة.

6. 6احلق يف االنتخاب والترشح:
ميــارس املواطنــون احلــق يف االنتخــاب والترشــيح واملشــاركة يف احليــاة السياســية العامــة مــن خــال انتخابــات
املجلــس البلــدي املركــزي ،الــذي ُيعــد مجلسـا ً استشــارياً.
وعلــى صعيــد املشــاركة يف احليــاة البرملانيــة مــا يــزال املجتمــع يترقــب إصــدار قانــون االنتخــاب .وقــد أكــد
صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر يف خطابــه مبناســبة افتتــاح دور االنعقــاد
الســادس واألربعــن ملجلــس الشــورى يف نوفمبــر 2017م علــى قيــام احلكومــة باإلعــداد النتخابــات مجلــس
الشــورى ،مبــا يف ذلــك األدوات التشــريعية الالزمــة ،لضمــان ســير تلــك االنتخابــات بشــكل منصــف ومكتمــل.

 7. 7احلق يف حرية العقيدة والعبادة:
يتمتــع أتبــاع الديانــات املختلفــة باحلريــة يف ممارســة شــعائرهم الدينيــة يف دولــة قطــر ،مبــا ميثــل منوذج ـا ً
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.
ولــم ترصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أو تتلقــى خــال عــام 2018م أيــة شــكاوى تتعلــق بتمييــز أو
مضايقــات ألتبــاع أي مــن الديانــات أو املذاهــب داخــل دولــة قطــر.
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8. 8احلق يف حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم:
تشــيد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان باالجتــاه املنفتــح مــن قبــل احلكومــة لكافــة التيــارات واالجتاهــات
الفكريــة مــن داخــل وخــارج الدولــة .حيــث تســتقبل دولــة قطــر املفكريــن ،واألكادمييــن ،ورجــال الديــن وغيرهــم
مــن الباحثــن السياســيني واالجتماعيــن .ويف جامعاتهــا جتــري مناظــرات وحــوارات علــى قــدر كبيــر مــن
االنفتــاح.
وأمــا بالنســبة ملوقفهــا مــن منظمــات حقــوق اإلنســان والنقابــات الدوليــة مثــل النقابة الدولية للعمــال (،)ITUC
ونقابــة عمــال البنــاء واألخشــاب ( )BWIKومنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش( )HRWومنظمــة العفــو الدوليــة
( ، )Amnesty Internationalاملعروفــة بانتقادهــا الشــديد ألوضــاع حقــوق العمــال وغيرهــا ،تســتقبل
الــوزارات واإلدارات احلكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي والشــركات التجاريــة احلكوميــة واخلاصــة موظفــي
هــذه املنظمــات ويشــتغل باحثوهــا بحريــة داخــل الدولــة جلمــع املعلومــات وتقــدمي الدراســات  ،وقــد جــرى أكثــر
مــن مــرة إطــاق التقاريــر مــن دولــة قطــر خــال مؤمتــرات صحفيــة.
وقــد حصلــت ( )BWIKوهــي النقابــة الدوليــة لعمــال البنــاء واالخشــاب علــى امتيــاز بتوقيــع مذكــرة شــراكة
وتعــاون مــع اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث.
مــن جانــب آخــر ســعت دولــة قطــر لتحديــث منظومتهــا التشــريعية لتطويــر احلــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر،
وجــاء مشــروع قانــون تنظيــم املطبوعــات والنشــر واألنشــطة اإلعالميــة والفنــون 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.
إال أن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تأســف الســتمرار ظهــور الســلطة مبظهــر محتكــر قــرارات الترخيــص
واإللغــاء ضمــن هــذا القانــون ،إلــى جانــب االحتفــاظ بالرقابــة علــى العديــد مــن األنشــطة.
وقــد قدمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مالحظاتهــا علــى مشــروع القانــون وتأمــل أن تقــوم اجلهــة
املختصــة بإعــادة النظــر يف مــواده علــى ضــوء املعاييــر الدوليــة حلريــة التعبيــر.
ويف ذات الســياق مــا يــزال القانــون رقــم ( )14لســنة 2014م بشــأن مكافحــة اجلرائــم اإللكترونيــة يشــكل
حتديـا ً أمــام حريــة التعبيــر ،بســبب مــا اســتخدمه مــن عبــارات فضفاضــة علــى غــرار مخالفــة النظــام العــام
أو املبــادئ العامــة ،والتــي حتتــاج لتعريــف منضبــط يوضــح مــاذا يقصــد املشــرع مبخالفــة النظــام العــام أو
املبــادئ العامــة.
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9. 9احلق يف التجمع السلمي:
يكفــل الدســتور القطــري احلــق يف حريــة التجمــع ،ويؤكــد العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية عليــه،
وهــو حــق األفــراد يف عقــد االجتماعــات ســواء متثلــت مبؤمتــرات أو اجتماعــات عامــة ،أو تظاهــرات أو
مســيرات ســلمية ،أو التجمــع لغايــة االعتصــام أو االحتجــاج علــى موقــف أو إجــراء او قــرار فرضتــه احلكومــة.
مــع جتنــب االعتــداء علــى حقــوق اآلخريــن ،أو اســتغالل هــذا احلــق للدعــوة إلــى العنــف والتحريــض علــى
الكراهيــة والعنصريــة وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات تخالــف القانــون.
هــذا ويتعــن علــى الدولــة إعــادة النظــر يف بعــض أحــكام قانــون االجتماعــات العامــة واملســيرات ،ملــا تشــكله
مــن تقييــد ملمارســة هــذا احلــق ،وهــو مــا يقتضــي تعديــل نصوصــه.
وقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان قيــام مجموعــات عماليــة بالتظاهــر بشــكل عفــوي ودون
احلصــول علــى موافقــة مســبقة ،وتعامــل دوريــات الشــرطة مــع هــذه التظاهــرات مبهنيــة واحتــرام لســامة
املتظاهريــن وكرامتهــم .لكــن يؤخــذ علــى قانــون العمــل رقــم  14لســنة 2004م تقييــد احلــق يف االضــراب.

10.10احلق يف تكوين اجلمعيات وحرية االنضمام إليها:
يحــد قانــون اجلمعيــات ،وقانــون العمــل 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.

11.11احلق يف اجلنسية:
نــص دســتور دولــة قطــر علــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف احلقــوق والواجبــات ،ورغــم ذلــك فــإن التمييــز
بينهمــا يف شــأن منــح اجلنســية للــزوج واألبنــاء ال يــزال ميثــل أهــم التحديــات التــي تواجــه إعمــال هــذا احلــق،
ويواجــه أفــراد تلــك األُســر بعــض الصعوبــات املتعلقــة مبجــال احلــق يف التعليــم ،واحلــق يف الصحــة .وكذلــك
التمييــز بــن املواطنــن القطريــن واملواطنــن املتجنســن الــذي يؤثــر علــى التمتــع علــى قــدم املســاواة ببعــض
احلقــوق السياســية واالقتصاديــة.

12.12احلق يف اللجوء:
ان احلــق يف اللجــوء مــن احلقــوق الهامــة ،وقــد كفلتــه عــدد مــن املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة ،وعلــى ســبيل
املثــال اإلعــان العاملــي حلقــوق االنســان املــادة  ،14والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية
املــادة  ،13وامليثــاق العربــي حلقــوق االنســان املــادة .28
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وصــدر قانــون رقــم  11لســنة 2018م بتنظيــم اللجــوء السياســي ،الــذي أتــى تنفيــذاً ملــا نصــت عليــه املــادة
 58مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر ،التــي كفلــت احلــق يف اللجــوء السياســي .وميثــل اســتجابة ملــا اقترحتــه
12
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بهــذا الشــأن.

ثاني ًا :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
يتضمــن هــذا القســم احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف دولــة قطــر ،وفق ـا ً النضمامهــا للعهــد
الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باملرســوم رقــم  41لســنة 2018م ،حيــث
لالتفاقيــة قــوة القانــون مبقتضــى املــادة  68مــن الدســتور.
وتعــد هــذه احلقــوق لصيقــة بشــخص اإلنســان ،ومقــررة جلميــع األفــراد املتواجديــن علــى إقليــم أي دولــة،
وبغــض النظــر عــن جنســياتهم .ذلــك باســتثناء املميــزات التــي متنــح للمواطنــن بصفتهــم املشــار إليهــا
كاحلصــول علــى أرض أو قــرض ســكني ،أو تأمــن العــاج يف اخلــارج ،وغيــر ذلــك مــن اإلعفــاءات الضريبيــة.

1. 1احلق يف العمل:
أ .مكافحة البطالة والفقر:
بلــغ معــدل البطالــة بــن املشــاركني يف القــوى العاملــة  % 0.1ووصــل عــدد الباحثــن عــن عمــل يف دولــة قطــر
بحســب تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة  2.736شــخصا ً يف نشــرة القــوى العاملــة الســنوية عــام 2017م ،بلغــت
نســبة الذكــور منهــم  % 37.9بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث  % 62.1وبلــغ معــدل البطالــة  0.1مــن الربــع الثالــث
للعــام 2017م ،وأمــا نســبة الســكان اللذيــن يعيشــون حتــت خــط الفقــر .% 0
وتُعطــى األولويــة يف فــرص العمــل للمواطنــن القطريــن ،حيــث تقــدم وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة خدمــات مختلفــة تتناســب مــع املؤهــات العلميــة للمواطنــن القطريــن.
ووفــق إحصائيــات وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة لعــام  2018الــواردة للجنــة ،مت تعيــن
عــدد  3777باحثـا ً عــن العمــل 3255 ،يف القطــاع احلكومــي و 522يف القطــاع اخلــاص ،وكان عــدد املعينــن
مــن الذكــور  1209بنســبة  % 32وعــدد اإلنــاث  2568بنســبة  % 68مــن إجمالــي الباحثــن عــن عمــل.

ب .احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية:
تتوافــر يف دولــة قطــر أربعــة قوانــن أساســية حتكــم عالقــة العمــل ،قانــون املــوارد البشــرية ملــن يعملــون يف
جهــات حكوميــة ،وقانــون العمــل ملــن يعملــون يف القطــاع اخلــاص واملشــترك ،وقانــون املســتخدمني يف املنــازل
 .12راجع القانون رقم  11لسنة 2018م بشأن تنظيم اللجوء السياسي صفحة  19من هذا التقرير.
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لفئــة العمالــة املنزليــة ،وقانــون تنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم وكفالتهــم الــذي يحتــوي علــى أحــكام
تتعلــق مبنــح التأشــيرات واإلقامــة وتغييــر العمــل واملغــادرة والعــودة إلــى البــاد.
وتتضمــن أحــكام قانــون املــوارد البشــرية وقانــون العمــل وقانــون املســتخدمني يف املنــازل ،كافــة شــروط العمــل
كاألجــور واملكافــآت والعطــل وحتديــد ســاعات العمــل واحلــد األدنــى لســن االســتخدام واملســاواة يف األجــور
بــن اجلنســن ،وغيــر ذلــك مــن األحــكام التــي تكفــل شــروطا ً عادلــة ومرضيــة .ويؤخــذ علــى هــذه التشــريعات
عــدم إتاحــة تكويــن نقابــات مهنيــة أو عماليــة ،مــن خــال وضــع شــروط صعبــة إلنشــائها.
ويتضمــن قانــون دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم وكفالتهــم أحكامــا تتداخــل مــع احلــق يف العمــل ،وقــد مت
تعديــل هــذا القانــون مــن أجــل ضمــان االمتثــال للمعاييــر الدوليــة يف الســماح للعمــال بالتنقــل مــن عمــل إلــى
آخــر بحريــة .حيــث يواجــه تطبيــق إلغــاء نظــام الكفالــة حتديــات إجرائيــة وإداريــة عانــى منهــا بعــض العمــال
الراغبــن بتغييــر عملهــم بعــد إنهــاء مــدة العقــد ،13أمــا يف حــال الرغبــة بتغييــر العمــل أثنــاء مــدة العقــد
يعــود ذلــك لصاحــب العمــل أو للجهــة املختصــة ،14التــي تتمتــع بصالحيــات تقديريــة واســعة للســماح للعامــل
باالنتقــال جلهــة عمــل جديــدة وفقــا ً لرؤيتهــا ملفهــوم التعســف ،دون وجــود تعريــف محــدد ضمــن القانــون
للتعســف.
وفيمــا يلــي البيانــات اإلحصائيــة بشــأن عــدد حــاالت االنتقــال للعمــل بصفــة دائمــة ومؤقتــة للعــام 2018م
الصــادرة عــن عــن وزارة الداخليــة:

م

نوع الطلب

العدد

1

انتقال دائم

1638

2

انتقال مؤقت

515

جدول رقم ()2

وقــد ذكــرت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة أنهــا تلقــت  15818شــكوى عماليــة  ،احتلــت
تذاكــر الســفر نســبة  % 70مــن أســباب الشــكاوى 15.ثــم مكافــأة نهايــة اخلدمــة بنســبة  ،% 68وبــدل اإلجــازة
بنســبة  ،% 66بينمــا تصــدرت شــكاوى األجــور املتأخــرة الشــكاوى بنســبة  .% 79وقــد تقــدم العمــال بأكثــر
مــن ســبب ضمــن شــكواهم.
 .13شكوى العامل أ.م للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتعرقل اجراءات االنتقال لعمل جديد رغم مرور مدة خمس سنوات يف العمل.
 .14شــكوى العامــل س .ق للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،ورفــض اجلهــة املختصــة الســماح لــه بالعمــل بســبب وجــود دعــوى جنائيــة ضــده ،ومنعــه
مــن الســفر.
 .15عالقات العمل/االجنازات الداخلية للدولة  – 2018 2017-األمانة العامة ملجلس الوزراء وإحصائيات إدارة عالقات العمل
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وأعلنــت الــوزارة عــن حتديثهــا لنظــام حمايــة األجــور وتغذيتــه بالبيانــات ،حيــث وصــل عــدد املنشــأت التــي
التزمــت بكشــوفات الرواتــب الصحيحــة  38777منشــأة  ،وبلــغ عــدد العمــال الذيــن مت حتويــل أجورهــم إلــى
16
حســاباتهم البنكيــة  1.324.066وذلــك يف كشــف عــن شــهر نوفمبــر 2018م.
واتخــذت الــوزارة إجــراءات قانونيــة ضــد املنشــآت املخالفــة لنظــام حمايــة األجــور مثــل وقــف التعامــل مــع
صاحــب املنشــأة ومنــع اســتقدام العمالــة مــن خــال حتريــر محاضــر باملخالفــات وإحالتهــا الــى اجلهــات
األمنيــة ومــن ثــم الــى النيابــة العامــة .التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ،وبالتنســيق مــع وزارة الداخليــة لنقــل عمــال
الشــركات املخالفــة لنظــام حمايــة األجــور الــى صاحــب عمــل آخــر ،حيــث بلــغ عــدد الشــركات التــي مت حظرهــا
خــال العــام 2018م بســبب نظــام حمايــة األجــور  28351شــركة.
وقــد أحالــت الــوزارة  % 2مــن العمــال املشــتكني للقضــاء و % 31إلــى جلنــة فــض املنازعــات العماليــة وســويت
 % 50مــن الشــكاوى وحفظــت  % 17لعــدة أســباب أهمهــا:
1. 1عدم مراجعة الطرف املشتكي لإلدارة
17

2. 2خروج املوضوع عن دائرة اختصاص الوزارة.

ت .احلق يف الصحة والسالمة املهنيتني:
ترصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان احلــق يف الصحــة والســامة املهنيتــن مــن خــال زيــارات تقــوم بهــا
ألماكــن ســكن العمــال ومواقــع العمــل ،ومــن خــال جمــع معلومــات عــن وقــوع إصابــات للعمــال ،وغالبيتهــا مــن
قطــاع اإلنشــاءات ،ومعظــم األســباب الســقوط مــن أماكــن مرتفعــة وحــوادث الدهــس داخــل مواقــع العمــل
وخارجهــا ،األمــر الــذي أثارتــه اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف ورشــة عمــل العــام املاضــي ،حيــث ســلطت
الضــوء علــى ضعــف أداء شــركات التدريــب (طــرف ثالــث) ،وقدمــت توصيــات تتعلــق بتقويــة دور التفتيــش
والرقابــة علــى هــذه الشــركات مــن ناحيــة ،وإجــراءات الســامة وأدواتهــا مــن ناحيــة أخــرى .إضافــة إلــى
التوصيــة بشــأن املزيــد مــن الشــفافية لتوفيــر معلومــات وإحصــاءات دقيقــة حــول عــدد وطبيعــة احلــوادث
واألمــراض املهنيــة وأعــداد الوفيــات.
وقــد افتتــح مكتــب ملنظمــة العمــل الدوليــة بالدوحــة يف أبريــل 2018م بهــدف دعــم تنفيــذ برنامــج شــامل حــول
ظــروف العمــل وحقــوق العمــال يف البــاد.
وخــال فتــرة املشــروع التــي ســتمتد مــن 2018م حتــى 2020م ســيقدم املستشــار الفنــي ملنظمــة العمــل الدوليــة
املكلــف بــإدارة هــذا املشــروع تقريــرا مرحليــا ســنويا عــن املشــروع إلــى مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة يف
 .16تفتيش العمل/االجنازات الداخلية للدولة – 2018 2017-األمانة العامة ملجلس الوزراء وإحصائيات إدارة عالقات العمل
 .17عالقات العمل/االجنازات الداخلية للدولة 2018 2017-م – األمانة العامة ملجلس الوزراء.
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دورتــه التــي تعقــد يف نوفمبــر مــن كل عــام .وللمشــروع عــدة أهــداف كحمايــة األجــور ،واعتمــاد احلــد األدنــى
لهــا .كذلــك ســيتم العمــل علــى تنفيــذ سياســة تفتيــش العمــل مــن أجــل مراقبــة الصحــة والســامة املهنيــة
وتقييــم تطبيــق صالحيــات مفتشــي العمــل بصــورة فعالــة ،ومــدى تطويــر التواصــل مــع العمالــة الوافــدة مــن
خــال تســهيالت الترجمــة الفوريــة .إضافــة إلــى تفعيــل نظــام لتســجيل إصابــات العمــل واألمــراض املهنيــة.

ث .احلق يف مغادرة البالد والعودة:
يف خطــوة إيجابيــة نحــو تعزيــز حقــوق الوافديــن ،صــدر قانــون رقــم  13لســنة 2018م بتعديــل بعــض أحــكام
القانــون رقــم  21لســنة 2015م بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن ،الــذي ألغــى مأذونيــة اخلــروج للعمــال
الوافديــن ،ســواء أكان اخلــروج مؤقتــا أم مغــادرة نهائيــة عــن دولــة قطــر وخــال ســريان عقــد العمــل دون أيــة
قيــود ،وهــو مــا يعمــل علــى تعزيــز احلــق وحمايتــه يف حريــة التنقــل والســفر.
ويجــوز لصاحــب العمــل اســتثناء مــا ال يزيــد عــن  % 5مــن العاملــن باملنشــأة بســبب طبيعــة عملهــم ويجــب
عليــه احلصــول علــى موافقــة اجلهــة املختصــة علــى ذلــك.
وبالنســبة للعاملــن غيــر اخلاضعــن لقانــون العمــل رقــم  14لســنة 2014م ،حتــدد ضوابــط وإجــراءات
خروجهــم مــن البــاد بقــرار مــن الوزيــر .ويبقــى مــن حــق الوافــد اللجــوء إلــى جلنــة تظلمــات تبــت يف التظلــم
املتعلــق مبغادرتــه البــاد خــال ثالثــة أيــام عمــل.

ج .تأمني العمال:
يف ســياق اســتمرار جهــود دولــة قطــر لتطويــر احلقــوق املرتبطــة بالعمــال ،صــدر القانــون رقــم  17لســنة
2018م بإنشــاء صنــدوق دعــم وتأمــن العمــال الوافديــن .وتكــون للصنــدوق شــخصية معنويــة وذمــة ماليــة
مســتقلة ،ويهــدف إلــى ضمــان حقوقهــم وتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وعادلــة ،مــن خــال توفيــر املــوارد املاليــة
املســتدامة لدعمهــم ،وصــرف مســتحقاتهم املقضــي بهــا مــن جلــان فــض املنازعــات.

ح .االستقدام األخالقي:
تعمــل دولــة قطــر بجديــة ومثابــرة إليجــاد حلــول إلشــكاليات االســتقدام األخالقــي ،حيــث تعاقــدت مؤخــراً
مــع شــركة خدمــات إداريــة دوليــة ذات اختصــاص باســتقدام العمالــة باتبــاع املعاييــر األخالقيــة ،وترافــق
هــذا األمــر بتقــدمي اســتراتيجية للعمــل الالئــق ،إضافــة إلــى إعــان وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة عــن “نظــام العقــود االلكترونيــة” بهــدف منــع االجتــار بالتأشــيرة ،واحليلولــة دون تغييــر شــروط
العقــد بعــد الوصــول ،ويشــترط هــذا النظــام وجــود عقــد عمــل مبــرم مباشــرة بــن املســتقدم والوافــد للعمــل،
يليــه منــح تأشــيرة العمــل ،ممــا سيســاهم يف مكافحــة االجتــار بالبشــر الــذي يبــدأ يف الــدول املصــدرة للعمالــة
وتظهــر آثــارة يف الدولــة املســتقبلة.
ومــن أحــدث التطــورات وأفضــل املمارســات تدشــن أول مركــز خارجــي لالســتقدام يف أكتوبــر2018م مبدينــة
“كولومبــو” بســريالنكا ،ملنــح تأشــيرات دخــول للوافديــن ،وتقــدمي خدمــات توقيــع العقــود للمســتقدمني ومــا
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يرتبــط بهــا مــن إجــراءات.

خ .املستخدمون يف املنازل:
لقــد مت إصــدار القانــون رقــم ( )15لســنة 2017م بشــأن املســتخدمني يف املنــازل وقضــى القانــون بنفــاذه مــن
تاريــخ نشــره باجلريــدة الرســمية ،علمـا ً بأنــه نشــر بتاريــخ  12ســبتمبر 2017م ،وقــد تضمــن القانــون حتديــداً
للحــد األدنــى لســن االســتخدام واحلــد األقصــى لســاعات العمــل ،وحــق املســتخدم يف يــوم راحــة أســبوعية
مدفوعــة األجــر ،وإجــازة ســنوية ،ومكافــأة نهايــة اخلدمــة ،فضـاً عــن آليــات ف َعالــة لتســوية املنازعــات الناشــئة
عــن تلــك العالقــة.
وفيمــا يتعلــق بالوصــول للعدالــة فإنــه مــن األمــر املحمــود متكــن فئــة املســتخدمني يف املنــازل مــن التقــدم
بشــكواهم إلدارة عالقــات العمــل ،التــي يجــوز لهــا أن حتيــل قضيــة املســتخدم املنزلــي إلــى جلنــة فــض
النزاعــات العماليــة أســوة بغيــره مــن العمــال واملوظفــن.
مــع ذلــك ماتــزال آليــة مراقبــة تطبيــق القانــون كالتفتيــش ورصــد املخالفــات غيــر واضحــة ،حيــث توجــد
إشــكالية حقيقيــة تواجــه املســتخدمني يف املنــازل للوصــول للجهــات املختصــة بحمايتهــم.
وتقــوم بعــض الســفارات يف دولــة قطــر برعايــة هــذه الفئــة مــن مواطنيهــا وتقــدمي بعــض اخلدمــات للعامــات،
وتعــد جهــود الســفارة الفلبينيــة مــن أفضــل املمارســات وفقـا ً لرصــد اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان.
وفيمــا يلــي البيانــات اإلحصائيــة بشــأن عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن فئــة املســتخدمني يف املنــازل خــال العــام
2018م “وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة”:

م

عدد الشكاوى

عدد التسويات

1

318

285

جدول رقم ()3

د -مكافحة االجتار بالبشر:
أنشــئت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اإلجتــار بالبشــر يف العــام 2017م ،وبــدأت مبمارســة اختصاصاتهــا ،للقيــام
بــدور املنســق الوطنــي لرصــد ومنــع ومكافحــة االجتــار بالبشــر مــن خــال التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة يف
هــذا الشــأن.
وال يــزال نشــاط اللجنــة يف بدايتــه ،وبحاجــة إلــى تكثيــف اجلهــود لكمافحــة منــع اإلجتــار بالبشــر ،حيــث
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رصــدت خــال العــام 2017م ثمانــي حــاالت لالشــتباه باالجتــار بالبشــر ،ســجلت منهــا قضيــة واحــدة ،ومت
حفظهــا .ويف العــام 2018م رصــدت أربــع حــاالت لالجتــار بالبشــر ،وســجلت قضيــة واحــدة ماتــزال حتــت
الدراســة بحســب مــا يوضحــه اجلــدول أدنــاه:

السنة

عدد حاالت االشتباه

عدد القضايا

النتيجة

2017

8

1

حفظت

2018

4

1

جاري النظر فيها

جدول رقم ()4

وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أن العديــد مــن حــاالت اســتغالل العمــال كبيــع التاشــيرات التــي تبــدأ
مــن الــدول املصــدرة للعمالــة وجتعــل العمــال خاضعــن لديــون قبــل بــدء عملهــم يف دولــة قطــر ،وأوضــاع
العمالــة الســائبة داخــل الدولــة ،وبعــض حــاالت عــدم الســماح بتغييــر جهــة العمــل ،أو العمــل ضمــن شــروط
مجحفــة ،قــد تــؤدي لظهــور حــاالت مختلفــة لالســتغالل تنــدرج يف إطــار مــا يعــرف بجرميــة االجتــار بالبشــر،
ويتعــن اتخــاذ إجــراءات أكثــر جديــة بشــأنها مــن حيــث التعــرف علــى هــذه احلــاالت ،حتديدهــا ،املالحقــة
واملعاقبــة علــى ارتكابهــا وإعــادة تأهيــل ضحاياهــا ،حيــث قضيــة واحــدة 18فقــط قيــد نظــر النيابــة العامــة
حالي ـاً.
ومــن اجلديــر بالذكــر وجــود وجهــات نظــر مختلفــة حــول حتديــد حــاالت االجتــار بالبشــر ،بســبب نشــوء هــذه
اإلشــكالية مــن الــدول املصــدرة للعمالــة ،وتغلــب وجهــة النظــر التــي تؤيــد العمــل علــى معاجلــة جــذر املشــكلة
والقضــاء عليهــا نهائي ـا ً بافتتــاح مراكــز اســتقدام خارجيــة ملنــع االجتــار بالتأشــيرة التــي قــد تخلــق الحق ـا ً
أوضاع ـا ً الســتغالل العمــال.
ومــع اتفــاق اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــع هــذه الرؤيــة إال أنهــا تشــجع علــى التحقيــق واملعاقبــة علــى
ـداد داخــل دولــة قطــر ويكــون
جرائــم االجتــار بالبشــر التــي تبــدأ خــارج الدولــة عندمــا يكــون آلثارهــا امتـ ً
املتورطــون بارتكابهــا أشــخاصا ً يقيمــون فيهــا ،ذلــك تطبيقــا للقانــون رقــم  15لســنة 2011م بشــأن مكافحــة
االجتــار بالبشــر.

 .18تودرول كوبه Tudorel Copae
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2. 2احلق يف السكن
أ -حق املواطن القطري يف احلصول على سكن
تســعى دولــة قطــر لتوفيــر الســكن املالئــم كونــه ُيســهم يف حتســن عنصــر مــن عناصــر احلــق يف مســتوى
معيشــي الئــق للمواطنــن واملقيمــن علــى حـ ٍـد ســواء وذلــك مــن خــال العمــل علــى تفعيــل كافــة االســتراتيجيات
والــرؤى التــي وضعتهــا مــن أجــل حتقيــق ذلــك.

حيــث نظــم القانــون عمليــة االنتفــاع باحلــق يف الســكن ،ورصــدت اللجنــة عــدد ًا مــن الطلبــات وهــي كمــا
يلــي:
ƥعدد  638طلب إسكان بقرض “مازال حتت االجراء  -إدارة االراضي”.
ƥعدد  72طلب إسكان ذوي احلاجة “مازال حتت العرض”.
ƥعدد  809طلب إسكان ذوي احلاجة “موافقة”.

كما تضمن قانون اإلسكان مميزات عدة منها:
 -متويل طويل األجل بأقساط مناسبة.
 -توفير اخلدمات األساسية من كهرباء وماء باملجان للمواطنني.
 -صيانة وهدم وإعادة بناء املساكن الشعبية للمواطنني العجزة.
ولكــن مازالــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ترصــد بعــض التحديــات املتعلقــة بســكن املواطنــن والتــي
أشــارت إليهــا يف تقاريرهــا الســابقة منهــا:
ولكــن مازالــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ترصــد بعــض التحديــات املتعلقــة بســكن املواطنــن والتــي
أشــارت إليهــا يف تقاريرهــا الســابقة منهــا:
1. 1منــح أراض غيــر مجهــزة باملرافــق واخلدمــات لبعــض املواطنــن ،ممــا يدفــع املواطــن إلــى التأخيــر عــن 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.
2. 2تضــرر بعــض املواطنــن مــن ُبــطء اإلجــراءات املتعلقــة بتخصيــص وتســليم األراضــي ووجــود العديــد مــن
احلــاالت بقوائــم االنتظــار رغــم توافــر الشــروط املقــررة بحقهــم.
3. 3عدم االلتزام مببدأ األولوية يف منح األراضي وفقا ً لتسلسل تاريخ الطلبات.
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4. 4اســتمرار إشــكاالت االنتفــاع (األرملــة ،املطلقــة ،وغيــر املتزوجــة ،املتزوجــة مــن غيــر قطــري) بنظــام
االســكان.

ب .تطورات أوضاع سكن العمالة
رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إعــان وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة عــن
إجــراء  2595زيــارة تفتيشــية لســكن العمــال هــذا العــام 19.وقيــام الــوزارة بتنفيــذ املرحلــة األولــى مــن خطــة
إخــاء العمــال مــن ســكن املــزارع التــي تعــد مســاكن غيــر الئقــة وتفتقــر ألبســط الشــروط اإلنســانية.
واشــتملت اخلطــة علــى إخطــار الشــركات التــي لديهــا ســكن ســيء بضــرورة إخــاء الســكن خــال فتــرة ال
تتجــاوز ( )60يوم ـا ً مــن تاريــخ اســتالم اإلخطــار .حيــث مت تســليم اإلخطــار لعــدد  285شــركة مــن إجمالــي
20
الشــركات التــي صنفــت كشــركات لديهــا ســكن ســيء وهــي  292شــركة.
وقــد زارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ثمانيــة مراكــز لســكن العمــال خــال العــام 2018م بنــاء علــى
شــكاوى مت توجيههــا إليهــا ،وعملــت بالتعــاون مــع أصحــاب الشــركات واجلهــة املختصــة علــى حــل كافــة
الشــكاوى بالتســويات الوديــة.

3. 3احلق يف الصحة:
أعلنــت وزارة الصحــة إطــاق اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للصحــة العامــة 2022/2017م بهــدف توفيــر
أفضــل مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة ،ويتمتــع الســكان بصحــة عامــة جيــدة ،حيــث يبلــغ متوســط العمــر
21
املأمــول عنــد امليــاد  88/77عامــاً.
يضــاف إلــى ذلــك االســتراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة 2022/2018م وتهــدف إلــى تعزيــز
الصحــة ،والتحــري ،والرعايــة العاجلــة ،واألمــراض املزمنــة غيــر املعديــة ،والرعايــة املنزليــة ،والصحــة العقليــة،
واألمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة ،واألطفــال واملراهقــن.
وبلــغ عــدد املستشــفيات  11مستشــفى عامــا تخصصيـاً ،وعــدد املراكــز الصحيــة  27مركــزاً يف العــام 2018م
وســيصل إلــى  34مركــزاً يف العــام  .2021كمــا بلــغ مجمــوع العاملــن يف القطــاع الصحــي للعــام
2018-2017م ( )34503موظف ـا ً مبــن فيهــم األطبــاء واملمرضــون والصيادلــة وغيرهــم مــن اختصاصــات
صحيــة مســاعدة.
 .19تفتيــش العمل/اإلجنــازات الداخليــة للدولــة  2018-2017األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء – إحصائيــات وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل
والشــؤون االجتماعيــة
 .20تفتيش العمل /اإلجنازات الداخلية للدولة  2018- 2017-األمانة العامة ملجلس الوزراء
 .21املرصد العاملي للصحة 2015/
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أ .مؤشر وفيات األطفال
 -يعتبــر معــدل وفيــات األطفــال مقياس ـا ً للبيئــة الصحيــة وظــروف الرعايــة البيئيــة واالجتماعيــة ،وخــال
الفتــرة 2016-2007م انخفــض مؤشــر وفيــات الرضــع مــن  7.1إلــى  6لــكل مــن الذكــور واإلنــاث يف ســنة
2016م.
 -تقــدم مؤسســة حمــد الطبيــة برامــج للصحــة املدرســية ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة املنزليــة ،وبرامــج
الكشــف املبكــر عــن الســرطان ،وحمــات التوعيــة ،وخدمــات الفحــص املبكــر عــن اضطرابــات التوحــد
الطيفــي ،وخدمــة الصحــة واملعافــاة وهــي متكــن أفــراد املجتمــع مــن اتخــاذ أمنــاط احليــاة اإليجابيــة
لتحقيــق التــوازن يف الصحــة اجلســدية والنفســية والعاطفيــة.

ب .احلق يف الصحة دون متييز
ويحــق جلميــع الســكان يف قطــر دون متييــز احلصــول علــى بطاقــات صحيــة مبجــرد إصــدار بطاقــات اإلقامــة،
متكنهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات املرافــق الصحيــة احلكوميــة املجانيــة واألدويــة .ولئــن اســتطالت مواعيــد
املعاينــة واضطــر املرضــى لالنتظــار ،يفضــل العديــد مــن الســكان العــاج احلكومــي علــى العــاج يف املراكــز
اخلاصــة ويثقــون بفاعليتــه.
مــع هــذا يعانــي بعــض العمــال مــن ذوي األجــور الزهيــدة أو العمالــة غيــر املاهــرة مــن اســتهانة أربــاب العمــل
بحقوقهــم الصحيــة ،وعــدم إصــدار بطاقــات صحيــة لهــم وبالتالــي عــدم متكنهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات
املراكــز الصحيــة احلكوميــة ســوى يف حــاالت الطــوارئ.
ويشــكل مــا يعــرف بالعمالــة الســائبة حتديــا ً اجتماعيــا ً وصحيــاً ،كــون هــذه العمالــة مقيمــة بصــورة غيــر
شــرعية يف البــاد فإنهــا تعانــي مــن أوضــاع معيشــية غيــر الئقــة ،إضافــة إلــى مــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار
علــى صحــة املجتمــع.

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 2016م.
لقــد أعلــن مستشــفى حمــد العــام منــذ عــام 2005م أنــه بصــدد إنشــاء مستشــفى الطــب النفســي ليشــمل كافــة
التخصصــات ومــن ضمنهــا وحــدة متكاملــة لعــاج وتأهيــل اإلدمــان علــى املخــدرات واملســكرات .مــع ذلــك لــم
يشــهد املستشــفى النــور حتــى تاريخــه ،لكــن مت إعــادة تصميــم مرفــق الصحــة النفســية املوجــود يف مستشــفى
الرميلة.
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وقــد أثــارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــدة اهتمامــات حــول فئــة املرضــى النفســيني ،أهمهــا توافــر
املرفــق املناســب لرعايتهــم ،وجتنــب اخللــط بــن املــرض العقلــي والنفســي والــذي مــازال واضحا ً يف السياســات
العامــة املتبعــة.
ومــن اجلديــر بالذكــر إنشــاء مركــز “نوفــر” منــذ العــام 2015م ،وهــو مركــز متكامــل يهــدف املركــز إلــى
تقــدمي أفضــل مســتوى مــن اخلدمــات العالجيــة والتأهيليــة والوقائيــة الشــاملة والرعايــة املجتمعيــة املتكاملــة
والبرامــج التعليميــة والبحــوث التطبيقيــة ملرضــى اإلدمــان علــى املخــدرات.

4. 4احلق يف التعليم:
أ .محو األمية ،وتعليم الكبار:
لقــد مت اإلعــان عــن نســبة األميــة يف العــام 2016م مــن قبــل جهــاز اإلحصــاء ،وقــدرت بـــ  2.4ملــن هــم فــوق
 18عام ـاً ،وصفــر باملائــة للطلبــة يف ســن التمــدرس.
وأمــا بالنســبة لتعليــم الطلبــة الكبــار ،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.
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 22عــن فتــح بــاب التســجيل لطلبــة تعليــم
الكبــار بنظــام املنــازل يف املــدارس النهاريــة للعــام األكادميــي 2019-2018م وذلــك جلميــع اجلنســيات ،ممــن
ال ينطبــق عليهــم شــروط إلزاميــة التعليــم .والطــاب الذيــن مت شــطبهم مــن التعليــم النهــاري بــن (حــاالت
الــزواج  -تكــرار الرســوب أو العمــل).

ب .إلزامية ومجانية التعليم:
ينــص قانــون 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” ،كمــا “ ُيعاقــب املســئول عــن الطفــل ،الــذي ميتنــع عــن إحلــاق الطفــل دون عــذر مقبــول مبرحلــة
التعليــم اإللزامــي ،بغرامــة ال تقــل عــن خمســة آالف ريــال وال تزيــد علــى عشــرة آالف ريــال .ويف حالــة تكــرار
املخالفــة تضاعــف العقوبــة يف حديهــا األدنــى واألعلــى”.
 .22املوقع االلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي  15أغسطس 2018
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وتوفر الدولة فرصا ً متكافئة اللتحاق الذكور واإلناث يف مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي.
وقــد حققــت دولــة قطــر جناحـا ً يف تطبيــق قانــون إلزاميــة ومجانيــة التعليــم ،ووفــرت الدولــة 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 عــدد  19شــكوى مــن فئــة ذوي االعاقــة بوجــود معيقــات إجرائيــة أو
إداريــة خاصــة باحلــق يف الوصــول والتنقــل ،وتعــد هــذه احلــاالت مخالفــة للقانــون ،ولالتفاقيــات الدوليــة التــي
صادقــت عليهــا الدولــة كاتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
مــن اجلديــر بالذكــر أن وزارة التعليــم والتعليــم العالــي قــد أعلنتــا عــن مشــاريع مســتقبلية لتأهيــل  64مدرســة
لتكــون مراكــز لدمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،كمــا أعلنــت خــال العــام 2018م عــن إنشــاء أول مدرســة “الهدايــة”
التخصصيــة للطلبــة القطريــن ذوي اضطــراب التوحــد واإلعاقــة الذهنيــة البســيطة -املتوســطة.

ت .التعليم العالي:
بلــغ عــدد الطــاب املنتســبني جلامعــة قطــر 20٫880للعــام 2018-2017م % 91 ،منهــم يف مرحلــة
البكالوريــوس ،و % 4.3منهــم يف مرحلــة املاجســتير ،و % 0.76منهــم يدرســون الدكتــوراه ،وطــاب الدبلــوم
23
بنســبة  ، % 0.3والذيــن يســعون للحصــول علــى شــهادة مبعــدل .% 0.30
ويف العــام 2018/2017م بلــغ عــدد اخلريجــن واخلريجــات مــن جامعــة قطــر ( )3220خريجــا ً وخريجــة
24
جامعيــة.
وبلــغ عــدد الطــاب املســتفيدين مــن املســاعدات املاليــة  1276طالب ـا ً وطالبــة ،وحصــل  32%مــن الطــاب
غيــر القطريــن علــى منحــة دراســية ،وقــد أحــرزت جامعــة قطــر قفــزة نوعيــة يف املؤشــرات العامليــة إذ حصلــت
علــى التصنيــف  349يف تصنيــف  QSالعاملــي للجامعــات يف نســخة 2018م وتكــون بذلــك قــد تقدمــت 44
مرتبــة عــن العــام الــذي ســبقه.

 .23وزارة التعليم والتعليم العالي -االجنازات الداخلية للدولة /2018-2017األمانة العامة ملجلس الوزراء
 .24وزارة التعليم والتعليم العالي -االجنازات الداخلية للدولة / 2017 - 2016األمانة العامة ملجلس الوزراء
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القسم الثالث:
الحق في التنمية المستدامة (حماية البيئة)
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احلقوق البيئية:
يتضمــن هــذا القســم معلومــات حــول تطــورات تطبيــق الدولــة لألهــداف اإلمنائيــة وكفالــة االســتدامة البيئيــة
ومؤشــراتها ،واتفاقيــة تغيــر املنــاخ ،ويقــدم املالحظــات والتوصيــات للحكومــة.

أ -تقرير إدارة الرصد البيئي:
انتهــت إدارة الرصــد البيئــي بــوزارة البلديــة والبيئــة مــن إعــداد “تقريــر حالــة البيئــة يف قطــر” وهــو التقريــر
األول مــن نوعــه ،وهــو مبثابــة التقييــم للجوانــب البيئــة املختلفــة ،كجــودة الهــواء ،واألراضــي ،واملــوارد املائيــة،
وجــودة امليــاه البحريــة ،والتنــوع البيولوجــي ،وتغيــر املنــاخ ،ومصائــد االســماك ،والنفايــات باإلضافــة إلــى
الطاقــة والصناعــة .ويوجــد حاليــا ً  18محطــة للرصــد املســتمر جلــودة الهــواء املحيــط بدولــة قطــر ويتــم
تطويرهــا زيــادة عددهــا لتصــل  23محطــة نهايــة .2018
كذلــك تعمــل إدارة التغييــر املناخــي التابعــة لــوزارة البلديــة والبيئــة علــى إعــداد البــاغ الوطنــي الثانــي لدولــة
قطــر تطبيقـا ً التفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة للتغييــر املناخــي.
وقــد طلبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان نســخ مــن التقايــر املشــار إليهــا ،لكــن لــم تنشــر اإلدارة املختصــة
التقاريــر لغايــة تاريخــه انتظــاراً العتمادهــا رســميا ً وفقـا ً إلجراءاتهــا الداخليــة ،كمــا أفــادت اللجنــة.

ب .معلومات عامة عن أوضاع البيئة:
رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان متتــع األجهــزة احلكوميــة بالشــفافية يف إطــاع اجلمهــور علــى
املعلومــات املتعلقــة بالبيئــة يف اآلونــة االخيــرة ،حيــث أصــدر جهــاز اإلحصــاء التابع لوزارة اإلحصــاء والتخطيط
التنمــوي يف دولــة قطــر ،تقريــراً أوليـا ً لإلحصــاءات البيئيــة يف دولــة قطــر عــام 2012م منشــوراً علــى املوقــع
اإللكترونــي للــوزارة ،وتضمــن العديــد مــن املعلومــات حــول املنــاخ ،امليــاه ،الهــواء ،النفايــات ،املحميــات الطبيعية،
واملؤشــرات البيئيــة .حيــث أتــى التقريــر ليخــدم تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر
2016-2011م ،وصوالً إلى رؤية قطر 2030م والتي تعتبر التنمية البيئية إحدى مكوناتها الرئيسية.
حيــث كشــف التقريــر أن مســتوى امللوثــات يف الهــواء املحيــط بالدوحــة أقــل بكثيــر مــن احلــدود املســموح بهــا،
باســتثناء اجلســيمات الدقيقــة (العالقــة) .وأشــارت البيانــات إلــى زيــادة يف اجلســيمات الدقيقــة عــن احلــد
املســموح بــه ( 50ميكــرو غرامـا ً لــكل متــر مكعــب) إذ بلــغ أعلــى متوســط  269ميكروغــرام لــكل متــر مكعــب.
فيمــا يوجــد غــاز أول أكســيد الكربــون بكميــات ضئيلــة جــداً .هــذا أيض ـا ً مــا أكــده تقريــر الصحــة العاملــي
2014م.
كمــا أظهــرت البيانــات أن املتوســط الســنوي لثنائــي أكســيد الكبريــت وأكســيد النيتروجــن أقــل مــن احلــد
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الســنوي املســموح بــه ،وفيمــا يخــص األوزون عنــد مســتوى األرض فقــد بلــغ أعلــى متوســط ســنوي 47.5ميكــرو
غــرام لــكل متــر مكعــب ويعــد أقــل مــن احلــد املســموح بــه وهــو  120ميكــرو غرامـا ً لــكل متــر مكعــب.
وتبلــغ مســاحة املحميــات الطبيعيــة الكليــة يف قطــر تُشــكل حوالــي  % 30مــن مســاحة الدولــة .كمــا متثــل
مســاحة املحميــات البريــة معظــم مســاحة املحميــات وبواقــع  % 24مــن مســاحة الدولــة .فيمــا يبلــغ عــدد
املحميــات الطبيعيــة يف دولــة قطــر  10محميــات منهــا محميتــان مختلطتــان (بحريــة وبريــة).
وظلــت نســبة األنــواع املهــددة باالنقــراض مــن مجمــوع األنــواع كافــة أقــل مــن واحــد يف املائــة ( ،)% 0.7خــال
الفتــرة (2015 - 2008م).
وبخصــوص امليــاه العادمــة املعاجلــة ،كشــف التقريــر عــن ارتفــاع كميتهــا مــن  157ألــف متــر مكعــب تقريب ـا ً
عــام 2005م إلــى أكثــر مــن  8ماليــن ونصــف املليــون متــر مكعــب عــام 2011م أي أنهــا تضاعفــت  54مــرة
خــال تلــك الفتــرة.
وتشــير البيانــات حــول توفيــر ميــاه الشــرب اآلمنــة للســكان إلــى أن توفيــر امليــاه املأمونــة بنســبة
جلميــع الســكان ،حيــث تعتمــد الدولــة علــى ميــاه البحــر كمصــدر أساســي يف توفيــر امليــاه العذبــة  ،حيــث قامت
25
بإنشــاء العديــد مــن محطــات حتليــة امليــاه املاحلــة لســد احتياجــات القطاعــات املدنيــة مــن املــاء.

% 100

ت .دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان:
وفقــا ً الختصاصــات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان فمــن ضمــن مهامهــا مراقبــة مــدى تطبيــق الدولــة
اللتزاماتهــا يف االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا ،ولــدى دولــة قطــر  22اتفاقيــة دوليــة خاصــة بحمايــة
البيئــة متــت اإلشــارة إليهــا يف التقاريــر الســابقة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،كان آخرهــا املصادقــة
مبرســوم أميــري علــى اتفــاق باريــس حــول التغييــر املناخــي وذلــك بتاريــخ 2017/06/23م ،والــذي كانــت دولــة
قطــر مــن أوائــل الــدول املوقعــة عليــه.
كذلــك متــارس اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اختصاصــات شــبة قضائيــة متمثلــة يف تلقــي املظالــم
والشــكاوى الناجتــة عــن عــدم تطبيــق قانــون أو إجــراء ،أو تضــرر بعــض املواطنــن مــن التمييــز يف تطبيــق
القانــون ،وتقــوم بدراســة هــذه الشــكاوى والتحقــق منهــا ،ثــم مخاطبــة اجلهــات املختصــة بطلــب تســويتها .ولــم
تتلــق اللجنــة خــال العــام 2018م أيــة شــكاوى متعلقــة بالبيئــة.

 .25األهداف األلفية للتنمية  2016-وزارة التخطيط التنموي
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ث -مالحظات لواضعي السياسات الصناعية:
أصبــح مفهــوم االســتدامة البيئيــة مهيم ًنــا علــى القطاعــن العــام واخلــاص يف دولــة قطــر خــال الســنوات
القليلــة املاضيــة ،حيــث مت تأســيس العديــد مــن شــركات الطاقــة -املدعمــة مــن الدولــة -وجــرى العمــل علــى
توســيع البعــض اآلخــر إلدرار عائــدات كبيــرة علــى البــاد.26
وقــد أدت الضغــوط البيئيــة املتزايــدة إلــى إطــاق مبــادرات جديــدة يف العديــد مــن الشــركات .فقــد ضخــت
بعــض الشــركات اســتثمارات كبيــرة يف اســتبدال التوربينــات واملراجــل واألفــران القدميــة لتقليــل انبعاثــات
الغــازات الدفيئــة وغيــر الدفيئــة والتخلــص مــن ميــاه الصــرف .وقــد تبنــت الشــركات اجلديــدة -التــي تأسســت
يف العقــد األخيــر -أفضــل التقنيــات املتاحــة ( )BATوتطبــق بهــا اآلن أفضــل املعاييــر البيئيــة العامليــة.
تزا ُم ًنــا مــع تبنــي األهــداف الوطنيــة التــي تســعى لتقليــل انبعاثــات الغــازات املتصاعــدة مــن حــرق الوقــود،
انضمــت جميــع شــركات النفــط والغــاز للمبــادرة الوطنيــة وقامــت بوضــع األهــداف اخلاصــة بهــا وتخصيــص
االســتثمارات ورصــد التغيــرات الســنوية .وحققــت هــذا املبــادرة حتــى اآلن جناحــا ملحوظ ـاً ،فعلــى ســبيل
املثــال يعتبــر حتقيــق فائــض يف الغــاز الطبيعــي وتقليــل انبعاثــات الغــازات مــن أهــم نتائجهــا.
يتعــن علــى احلكومــة أن تســرع مــن خطواتهــا يف وضــع سياســة مناخيــة شــاملة جلميــع القطاعــات مــع التركيــز
بشــكل خــاص علــى الصناعــات ذات االســتهالك املرتفــع للطاقــة .حيــث يعتبــر القطــاع الصناعــي املســاهم
الرئيســي املعــول عليــه يف اقتصــاد الدولــة وســوف يســتمر يف احتــال هــذه املكانــة خــال عقــود عديــدة قادمــة.
ومــن ثــم ،ميكــن للحكومــة والقطــاع الصناعــي إعــداد خارطــة طريــق شــاملة وتصميــم إطــار اســتراتيجي ضمــن
إطــار السياســة املناخيــة األوســع نطاقـاً ،مثــل “اســتراتيجية احلــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري”
علــى ســبيل املثــال.
تهــدف هــذه االســتراتيجية لتقييــم جميــع االحتمــاالت اخلاصــة بخفــض معــدالت الغــازات الدفيئــة يف القطــاع
الصناعــي ووضــع أهــداف طموحــة لتقليــل انبعــاث هــذه الغــازات علــى املــدى الطويــل والقصيــر .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،ينبغــي أن يركــز اإلطــار علــى التغييــرات الهيكليــة املُحتملــة يف الســوق العامليــة ،كمــا يجــب أن يهتــم
أيضـا ً بالتغيــرات التكنولوجيــة واســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة واإلصالحــات املؤسســية املحليــة والسياســات
ذات الصلــة التــي ميكــن أن تســاعد يف احلــد مــن انبعــاث الغــازات الدفيئــة .ينبغــي أن تعمــل السياســة املناخيــة
علــى تشــجيع ابتــكار وتطبيــق التكنولوجيــا ذات االنبعاثــات الكربونيــة املنخفضــة ومــا يتصــل بهــا مــن آليــات
ومعاييــر وقواعــد وتشــريعات مبــا يــؤدي إلــى تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة يف القطــاع الصناعــي بحلــول
2050م .وينبغــي أن تشــتمل األدوات التشــريعية علــى احلــد األقصــى لالنبعاثــات املســموح بهــا يف القطــاع

 .26تقرير قطر حول مخزون االنبعاثات الوطنية 2016م (:)NATIONAL EMISSION INVENTORY REPORT
https://figshare.com/articles/QATAR_S_NATIONAL_EMISSION_INVENTORY_REPORT/4154238
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الصناعــي ووضــع نظــام محلــي يحــدد التكاليــف االجتماعيــة والبيئيــة والضرائــب املفروضــة علــى االنبعاثــات
يف هــذا القطــاع .بــدأت آثــار هــذه اإلجــراءات يف الظهــور بالفعــل بوضــع “اســتراتيجية املــوارد الطبيعيــة”
األولــى.
ويجــب علــى احلكومــة املُضــي قدمـا ً جتــاه هــذه املســألة؛ وذلــك عــن طريــق اإلســراع يف تشــريع لوائــح جديــدة
وإنشــاء نظــام دعــم قــوي للصناعــات الكبيــرة والصغيــرة واملتوســطة مــع ضمــان االلتــزام بالشــفافية وحتمــل
املســؤولية .ويعتبــر غــاز امليثــان هــو املصــدر الرئيســي الثانــي لالنبعاثــات الصــادرة مــن منشــآت إنتــاج ومعاجلــة
الغــاز الطبيعــي .حيــث أخفقــت العديــد مــن الشــركات يف وضــع إجــراءات مناســبة لقيــاس ورصــد حجــم
انبعاثــات غــاز امليثــان املتصاعــدة مــن منشــآتها .وبنــاء عليــه ،يوصــى بــأن تقــوم وزارة الطاقــة بإطــاق مبــادرة
لرصــد حجــم انبعاثــات غــاز امليثــان ،مــن مرحلــة االســتخراج وحتــى مرحلــة اإلنتــاج ،كمــا ينبغــي أن تضــع
طريقــة موحــدة لتقديــر نســبة الغــاز املنبعــث مــن املصــادر املختلفــة واإلبــاغ عنهــا.
وميكــن للــوزارة أن تقــوم بإعــداد آليــة دعــم تتســم بالفاعليــة واألداء اجليــد والشــفافية وعــدم النمطيــة،
الســتخدام تلــك اآلليــة مــن قبــل الشــركات (أصحــاب الصناعــات املتوســطة والصغيــرة) التــي تفتقــر للقــدرة
املاليــة والفنيــة .وكمــا ذكرنــا ســابقاً ،فــإن بعــض الشــركات التــي تدعــم مكافحــة االنبعاثــات قامــت  -علــى
اســتحياء  -بإطــاق مبــادرات لدعــم هــذا التوجــه ،إال أن هــذه املبــادرات تتســم بالعشــوائية وتفتقــر إلــى
التناســق وآليــات الرصــد والتقريــر ،ولذلــك فإنــه يجــب العمــل علــى جتميــع تلــك املبــادرات وتطويــر مؤشــرات
األداء الرئيســية ذات الصلــة وحتليلهــا.
وحتــى وقتنــا هــذا ،لــم نشــهد إال مشــروعا ً معتمــداً واحــداً ميكــن أن ينــدرج ضمــن “آليــة التنميــة النظيفــة”
 CDMوهــو مشــروع “حقــول الشــاهني النفطيــة الســتعادة الغــاز واالســتفادة منــه” ،الــذي انطلــق يف عــام
2007م.
وال يوجــد تفســير واضــح لعــدم تقــدمي أو اعتمــاد مشــروعات مماثلــة تنــدرج ضمــن مشــاريع التنميــة النظيفــة
غيــر هــذا املشــروع .ويجــب علــى احلكومــة أن تســتغل جميــع الفــرص املُمكنــة خلفــض معــدل انبعاثــات غــازات
االحتبــاس احلــراري والعمــل أيضـا ً علــى حتقيــق فائــض اقتصــادي .ويجــب االعتــراف مبجهــودات وإجنــازات
هــذه الشــركات التــي تعمــل علــى ذلــك ،كمــا يجــب علــى واضعــي السياســات أن يســتفيدوا مــن هــذه اجلهــود
ويقومــوا بوضــع املعاييــر واألهــداف املحــددة واجلــداول الزمنيــة الدقيقــة لتنفيــذ األهــداف.
وميكــن للهيئــات املُختصــة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  15لســنة 2011م أن تقتــرح السياســات وخطــط
العمــل الالزمــة فيمــا يتعلــق باحلــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري يف الدولــة وإعــداد قواعــد
البيانــات طبقـا ً ملتطلبــات “اتفاقيــة األمم املتحــدة املبدئيــة بشــأن التغيــر املناخــي” وبروتوكــول “كيوتــو” امللحــق
بهــا .ولألســف ،لــم تتــم االســتجابة إلــى هــذا القــرار بشــكل ملمــوس علــى أرض الواقــع .حيــث قامــت دولــة
قطــر بنشــر بيــان وطنــي واحــد بهــذا الشــأن حتــى اآلن .ومبجــرد إطــاق شــركة قطــر للبتــرول مبــادرة وضــع
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سياســات املتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة ،فــإن العديــد مــن الشــركات بــدأت يف الســير علــى نفــس النهــج
مــن خــال نشــر بيانــات انبعاثــات الغــازات يف تقريــر االســتدامة الســنوي اخلــاص بهــا .وعلــى اجلانــب اآلخــر،
ال تــزال بعــض الشــركات ممتنعــة عــن تقــدمي تلــك البيانــات ،وذلــك يرجــع إلــى أن عمليــة التقريــر عــن تلــك
البيانــات تعــد عمليــة تطوعيــة وال يوجــد حافــز لــدى الشــركات للقيــام بهــا .وبنــاء عليــه ،فإننــا نقتــرح أن
تصــدر وزارة البلديــة والبيئــة -باالشــتراك مــع وزارة الطاقــة والصناعــة -مرســوما ً لوضــع إطــار عمــل يلــزم
تلــك الشــركات بالكشــف عــن البيانــات ذات الصلــة بعمليــة رصــد تلــوث االنبعاثــات الدفيئــة وغيــر الدفيئــة
(انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري ( .علــى أن يشــمل هــذا اإلطــار نظــام مراقبــة مصمــم تصميمـا ً جيــداً
لضمــان عنصــري الشــفافية وحتمــل املســؤولية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن إطــار العمــل هــذا سيســاعد يف
تســجيل إجمالــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري ومــدى قــدرة السياســات واللوائــح وبدائــل التكنولوجيــا
علــى مكافحــة االنبعاثــات .وبفضــل عمليــات تســجيل انبعاثــات الغــازات ،أصبــح ميكننــا مالحظــة فاعليــة
مبــادرات إدارة الطاقــة التــي توفــر الفــرص وتشــجع الشــركات األخــرى علــى التعلــم مــن أفضــل املمارســات.
ويجــب علــى الشــركات التــي ينبعــث منهــا أكثــر مــن  25،000طــن مــن غــاز ثانــي اكســيد الكربــون أن حتــدد
كميــة الغــاز املنبعــث منهــا وتتحقــق منهــا وتنشــرها يف “نظــام النافــذة الواحــدة” لتمكــن الــوزارات واجلمهــور
العــام مــن الوصــول إليهــا واالطــاع عليهــا.
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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
2013م وذلــك 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 ،مركــز االستشــارات العائليــة-
وفــاق ،مركــز رعايــة األيتــام -درميــة ،مركــز متكــن ورعايــة كبــار الســن -إحســان ،مركــز الشــفلح لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة -مبــادرة بســت باديــز قطــر -مركــز االمنــاء االجتماعــي -منــاء ،مركــز النــور للمكفوفــن).
ســوف يتنــاول هــذا اجلــزء مــن التقريــر اســتعراض القضايــا والتحديــات التــي تواجــه هــذه الفئــات والتــي
تســتوجب اتخــاذ قــرارات بشــأنها ملعاجلــة الثغــرات املتعلقــة مبنظومــة احلمايــة ومتكينهــا.

أ .حقوق 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 وظائــف 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 ،وتتفــوق اإلنــاث
بااللتحــاق بالتعليــم اجلامعــي ،والتعليــم العالــي بعــدة أضعــاف لعــدد الذكــور ،هــذا إضافــة إلــى التمتــع بالضمان
االجتماعــي علــى قــدم املســاواة .وتعمــل الدولــة علــى التوعيــة حــول رفــض العنــف بكافــة أشــكاله.
وجــاء تشــريع املســتخدمني يف املنــازل ليضــع أطــراً للحمايــة األساســية للحقــوق املتعلقــة بالعمــل بعــد أن كانــت
هــذه الفئــة مســتثناة مــن قانــون العمــل.
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كذلــك طــرأ حتســن علــى إجــراءات الوصــول للعدالــة مــن خــال إنشــاء جلنــة فــض النزاعــات العماليــة والتــي
تختــص بالنظــر يف جميــع املنازعــات الفرديــة الناشــئة عــن تطبيــق قانــون العمــل وقانــون املســتخدمني يف
املنــازل ،والفصــل بهــا مبــا ال يتجــاوز ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ أول جلســة.
ومتــارس املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي دورهــا يف حمايــة وتعزيــز دور املــرأة مــن خــال املراكــز العاملــة
حتــت مظلتهــا مبجاالتهــا املختلفــة ،والــذي يتمثــل فيمــا يلــي- :
ƥيقــوم مركــز متكــن ورعايــة كبــار الســن (إحســان) بتقــدمي برامــج الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والنفســية
ـواء املقيمــات يف دار اإليــواء باملركــز ،أو مــن خــال فــرق الرعايــة املنزليــة التــي تتولــى
لكبيــرات الســن ،سـ ً
تقــدمي خدمــات املركــز لهــن يف أماكــن إقامتهــن.
ƥيقــوم مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي (أمــان) مــن خــال اخلدمــات التــي يقدمهــا بدعــم ومتكــن
ضحايــا العنــف مــن النســاء اجتماعيـاً ،نفســياً ،وقانونيـاً ،ووقايتهــم مــن التعــرض لذلــك مــن خــال املشــاريع
واألنشــطة التوعويــة والتثقيفيــة.
ƥيقــوم مركــز االستشــارات العائليــة (وفــاق) بتقــدمي برامــج االستشــارات االجتماعيــة والنســية للمــرأة
الطــرف يف أي نــزاع أســري.
ƥيقــوم مركــز اإلمنــاء االجتماعــي (منــاء) بتقــدمي برامــج وخدمــات للمــرأة املعيلــة ،وبرامــج دعــم املشــروعات
ـواء الدعــم املــادي أو الفنــي أو التدريبــي.
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،سـ ً

1. 1تواجد املرأة يف مراكز صنع القرار:
تتواجــد النســاء يف الكثيــر مــن مراكــز صنــع القــرار يف قطــر علــى ســبيل املثــال يف مســتوى مجلــس الــوزراء
(وزيــرة الصحــة) ،كمــا يتواجــدن يف العديــد مــن مناصــب التمثيــل الدبلوماســي والوظائــف االشــرافية واملهمــة
يف اجلهــات احلكوميــة يف قطــر .وعلــى املســتوى التشــريعي تتواجــد  4نســاء يف مجلــس الشــورى مــن أصــل 41
عضــواً .وعلــى مســتوى األجهــزة العدليــة عــدد  3قاضيــات ،وثــاث نســاء أعضــاء يف النيابــة العامــة.
وتــرى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أنــه رغــم التحســن يف النظــرة إلــى مشــاركة املــرأة يف املجتمــع وأهميــة
وجودهــا ومســاهمتها ،والتــزال بعــض األمنــاط املجتمعيــة تشــكل حتدي ـاً ،ففــي انتخابــات املجلــس البلــدي
املركــزي عــام 1999م رشــحت ســت نســاء أنفســهن ولــم يتــم انتخــاب أيــة واحــدة منهــن ،ويف انتخابــات ذات
املجلــس يف العــام 2015م رشــحت خمــس نســاء أنفســهن ومت انتخــاب اثنتــن فقــط ،ممــا يعــد مؤشــراً علــى
ضعــف مشــاركة املــرأة السياســية بالرغــم مــن أن  % 40مــن املصوتــن يف هــذه االنتخابــات مــن النســاء.
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وقــد أظهــرت نتائــج مســح أن  % 62مــن املشــاركني يف االنتخابــات يفضلــون الرجــال كممثلــن لهــم يف املجلــس
27
البلــدي املركــزي وهــو التفضيــل نفســه لنحــو  % 50مــن النســاء.
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 التــي تغطيهــا االتفاقيــة ،وخاصــة يف املجــاالت السياســية.

2. 2املساواة يف التعليم:
لقــد حققــت دولــة قطــر معظــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،واقتربــت مــن ضمــان حصــول جميــع األطفــال مــن
البنــن والبنــات علــى التعليــم قبــل عــام 2015م ،حيــث تخطــت معــدالت االلتحــاق بالتعليــم االبتدائــي مــن كال
اجلنســن ( )% 91ويوفــر التعليــم اإللزامــي يف دولــة قطــر نســبا ً متكافئــة لإلنــاث والذكــور ،حيــث بلــغ مؤشــر
املســاواة  % 100للعــام 2017-2016م.
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.

3. 3املساواة يف العمل:
زادت نســبة تواجــد املــرأة القطريــة يف الوظائــف العامــة والقطــاع اخلــاص ،ووفــق إحصائيــات وزارة التنميــة
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة لعــام 2018م الــواردة للجنــة ،مت تعيــن عــدد  3777باحثـا ً عــن العمــل،
 3255يف القطــاع احلكومــي و 522يف القطــاع اخلــاص ،وكان عــدد املعينــن مــن الذكــور  1209بنســبة % 32
وعــدد اإلنــاث  2568بنســبة  % 68مــن إجمالــي الباحثــن عــن عمــل.
 -وتتواجــد املــرأة القطريــة يف العديــد مــن املهــن والوظائــف غيــر التقليديــة ،منهــا ،قيــادة الطائــرات املدنيــة،
والســلك الشــرطي والعســكري وغيرهمــا.
 -رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان توجهـا ً نحــو املزيــد مــن تكافــؤ الفــرص يف التدريــب والتطويــر،
وعلــى ســبيل املثــال يف العــام  2017شــارك  4504موظــف مــن اجلهــات احلكوميــة يف برامــج تدريبيــة
لتنميــة وتطويــر املــوارد البشــرية بــوزارة العمــل ،شــكلت نســبة الذكــور  % 41ونســبة اإلنــاث .% 59
وقــد بلــغ عــدد النســاء املســتفيدات مــن الضمــان االجتماعــي  9773حالــة مــن املجمــوع الكلــي وهــو
14 ٫ 000حالــة.
 .27تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر
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4. 4منع 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 1985م علــى تنظيــم الــزواج مــن أجانــب “ ويترتــب علــى
صــدور قــرار بإجــازة الــزواج ،مــا يأتــي:
( )1منح األبناء من هذا الزواج إقامة ،مادامت أمهم القطرية موجودة يف قطر.
( )2منح األبناء القصر وثائق سفر قطرية.
( )3معاملة األبناء معاملة القطريني من حيث التعليم والعالج الطبي والعمل.
( )4يكون لألبناء ،بالغي سن الرشد ،األولوية يف اكتساب اجلنسية القطرية”.
وتتعــرض األمهــات القطريــات لصعوبــات جمــة ،حيــث رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حــاالت لعــدم
مســاواة أبنائهــن مــع املواطنــن القطريــن ،منهــا ،صعوبــة التوظيف والتمييــز يف الرواتب والعــاوات والدرجات
الوظيفيــة .باإلضافــة إلــى التعقيــدات التــي تواجــه املــرأة القطريــة املتزوجــة مــن أجنبــي يف احلصــول علــى
حقــوق تتعلــق باإلســكان والضمــان االجتماعــي وتوريــث ممتلكاتهــا ألبنائهــا غيــر القطريــن.
وهنالــك شــكاوى حــول عــدم الشــمولية واملجانيــة ألغلــب اخلدمــات التعليميــة والصحيــة احلكوميــة ألبنــاء
القطريــات خاصــة مــن ذوي اإلعاقــة.

5. 5مكافحة العنف ضد املرأة:
ُيعاقــب علــى العنــف يف إطــار قانــون العقوبــات رقــم  11لســنة 2004م ،ويشــتمل علــى عقوبــات تتــراوح مابــن
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.
وقــد صــدر مؤخــراً القانــون رقــم  15لســنة 2017م بشــأن املســتخدمني يف املنــازل ،والــذي يوفــر احلمايــة
القانونيــة للمســتخدمني يف املنــازل تتوافــق مــع معظــم أحــكام اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ()189
بشــأن العمــل الالئــق للعمــال املنزليــن.
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وتكون سبل االنتصاف أمام املستخدم املنزلي على النحو التالي:
ƥتقــدمي شــكوى إلــى اإلدارة املختصــة بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ضــد صاحــب
العمــل للمطالبــة بحقــوق العامــل املســتمدة إمــا مــن قانــون العمــل املشــار إليــه ،أو مــن عقــد العمــل مباشــرة؛
ƥتتولــى اإلدارة املختصــة بحــث الشــكوى ومحاولــة تســوية النــزاع ودي ـاً ،وإذا وافــق الطرفــان علــى وســاطة
اإلدارة املختصــة ،يتــم عمــل محضــر تســويةُ ،يوقــع منهمــا ومــن ممثــل اإلدارة املختصــة ،ويتــم تنفيــذه
تلقائي ـاً؛
ƥيف حالــة فشــل الوســاطة الوديــة لــإدارة املختصــة ،تقــوم بإحالــة النــزاع إلــى جلنــة فــض املنازعــات
العماليــة ،والتــي تفصــل فيــه علــى وجــه الســرعة خــال ثالثــة أســابيع؛
ƥيكون قرار اللجنة يف النزاع نهائيا ً واجب النفاذ ما لم يتم الطعن فيه؛
ƥأجــاز املشــرع لــذوي الشــأن أيضــا ً الطعــن يف القــرارات النهائيــة التــي تصدرهــا اللجنــة أمــام جلنــة
اســتئنافية تســمى “جلنــة فــض املنازعــات العماليــة االســتئنافية”.
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 التابــع للمركــز ،وللمركــز عــدد مــن املكاتــب اخلارجيــة العاملــة لــدى مختلــف القطاعــات بالدولــة
مثــل مؤسســات القطــاع الصحــي واألجهــزة القضائيــة واألمنيــة واملجتمعيــة 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 فروع ـا ً يف كل مــن إدارة العاصمــة بــوزارة الداخليــة ومؤسســة حمــد الطبيــة والنيابــة
العامــة .وتشــكل األعــراف الثقافيــة حتدي ـا ً للتواصــل مــع اجلهــات التــي تقــدم خدمــات.
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 احلوامل
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وتلتزم اجلهة الطبية يف املستشفى باإلبالغ عن احلاالت املشتبه بتعرضها للعنف.

ب .حقوق الطفل:
1. 1التشريعات:
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 .ولــم يصــدر القانــون لغايــة تاريخــه.
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
ومجانــي مــن بدايــة املرحلــة االبتدائيــة وحتــى املرحلــة اإلعداديــة أو بلــوغ ســن الثامنــة عشــر.28

2. 2الرعاية املؤسسية:
حتولــت مســؤولية اإلشــراف علــى الطفولــة إلدارة التنميــة األســرية يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة مــن عــام
(2012-2009م)  ،ويف العــام (2012م) مت دمــج وزارتــي العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــع وزارة التنميــة
اإلداريــة لتصبــح مســؤولية االشــراف علــى برامــج الطفولــة يف إدارة احلضانــات التابعــة لــوازرة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة ،أمــا يف عــام (2016م) فقــد مت دمــج وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــع وزارة
التنميــة اإلداريــة ،ليصبــح مســماها اجلديــد وزارة التنميــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ،ومت إنشــاء إدارة
ملحقــة بالــوزارة أُطلــق عليهــا إدارة 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 مــن
خــال املراكــز العاملــة حتــت مظلتهــا مبجاالتهــا املختلفــة ،يتمثــل فيمــا يلــي:

 .28القانون رقم  25لسنه  2001م املعدل بالقانون رقم  25لسنة 2009م بشأن التعليم اإللزامي.
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ـواء يف مجــال
ƥيقــوم مركــز الشــفلح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بــدور مهــم بالنســبة لألطفــال ذوي اإلعاقــة سـ ً
التعليــم أو التدريــب أو حتــى توفيــر فــرص عمــل مــن أمت دراســته باملركــز.
ƥيقــوم مركــز رعايــة األيتــام (درميــة) بــدورٍ يف حمايــة األطفــال مــن األيتــام ومجهولــي النســب ،وتقــدمي خدمة
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.
ƥيقــوم مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي (أمــان) بــدورٍ كبيــر يف تقــدمي خدمــات احلمايــة االجتماعيــة،
والدعــم واملســاعدة القانونيــة ،والتأهيــل والدمــج االجتماعــي لألطفــال مــن ضحايــا العنــف ،وكذلــك
ألبنــاء األســر املتصدعــة للحــد مــن اآلثــار الناجتــة عــن ذلــك .وتعتبــر خدمــة “خــط مســاندة الطفــل”
واخلطــوط الســاخنة إحــدى آليــات الوصــول واحلمايــة التــي يقدمهــا املركــز ،الســتقبال البالغــات ،وتقــدمي
االستشــارات النفســية والقانونيــة الالزمــة.
ƥيقــوم 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.
ƥأمــا 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.

3. 3احلق يف الصحة:
تتتوافــر يف دولــة قطــر الرعايــة الصحيــة ،والتغذيــة اجليــدة ،والتحصــن الطبــي ،وميــاه الشــرب النقيــة
واملرافــق الصحيــة املجهــزة للعنايــة بصحــة األطفــال .وقــد انخفــض معــدل الوفيــات الرضــع خــال الفتــرة
مــن 2016-2007م مــن  7.1إلــى  6لــكل مــن الذكــور واإلنــاث يف العــام 2016م.
واســتطاعت دولــة قطــر حتقيــق الهــدف املتعلــق بتخفيــض وفيــات األطفــال بالنســبة لألطفــال دون ســن
اخلامســة ومبقــدار الثلثــن .وحققــت الغايــة املرجــوة يف إطــار الهــدف اإلمنائــي لأللفيــة واملتمثلــة يف القضــاء
علــى املالريــا واألمــراض املعديــة.
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ويعــد قانــون صنــدوق التعليــم والصحــة رقــم  6لســنة 2013م مــن أفضــل ممارســات الدولــة لضمــان حقــوق
كافــة الســكان ،بتوفيــر املــوارد املاليــة املســتدامة لدعــم اخلدمــات يف مجالــي الصحــة والتعليــم.

4. 4احلق يف التعليم:
باإلضافــة إلــى إلزاميــة ومجانيــة التعليــم يف قطــر ،قامــت وزارة التعليــم 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.

ت .حقوق كبار السن:
يعتبــر نظــام التقاعــد جــزءاً مــن فلســفة ضمــان 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 (1991م) ،معاييــر 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 2002م بشــأن 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 يقــول قانــون املــوارد البشــرية املعمــول بــه
حتــى هــذه اللحظــة «يشــترط الســتحقاق املوظــف 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.
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يف اجلــدول أدنــاه إحصائيــات كبــار الســن لعــام 2018م للمســتفيدين 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:

اخلدمات
عدد املقيمني يف دار
اإليواء
النسبة %
العالج الطبيعي
والوظائفي
النسبة %
خدمات الرعاية
املنزلية
النسبة %
االستشارات
االجتماعية
والنفسية
النسبة %
الرعاية النهارية
(نوادي إحسان)
النسبة %
صرف االجهزة
التعويضية
النسبة %
اخلدمات التأهيلية
والتدريبية
النسبة %
الرحالت الترفيهية
النسبة %

ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

املجموع
الكلي

4

2

6

6

1

7

13

31%

15%

46%

46%

8%

54%

100%

48

107

155

60

83

143

298

16%

36%

52%

20%

28%

48%

100%

104

274

378

53

68

121

499

21%

55%

76%

11%

14%

24%

100%

63

43

106

59

25

84

190

33%

23%

56%

31%

13%

44%

100%

0

100

100

0

46

46

146

0%

68%

68%

0%

32%

32%

100%

20

20

40

29

22

51

91

22%

22%

44%

32%

24%

56%

100%

28

194

222

50

78

128

350

8%
53
11%

55%
232
47%

63%
285
58%

14%
72
15%

22%
136
28%

37%
208
42%

100%
493
100%

غير قطريني

قطريني

جدول رقم ()5
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ويواجه مركز إحسان عدة حتديات عامة نذكرها يف اآلتي:
1. 1تغيير الصورة النمطية يف املجتمع عن كبار السن إلبراز دورهم الفاعل يف املجتمع.
2. 2تقــدمي خدمــات متميــزة خاصــة يف مجــال الرعايــة النهاريــة (نــوادي احســان) والرعايــة املنزليــة لزيــادة
الطلــب عليهــا مــن الفئــة املســتهدفة يف جميــع مناطــق الدوليــة.
3. 3ارتفاع توقعات الناس يف احلصول على خدمات فعالة من املركز.

ث .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
1. 1التشريعات:
يينظــم قانــون ذوي االحتياجــات اخلاصــة رقــم  2لســنة 2004م ،كافــة اجلوانــب التعليميــة والصحيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة .وحتــدد األهليــة القانونيــة يف عــدة تشــريعات كقانــون العقوبــات والقانــون املدنــي
وقانــون 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 2009م تتالــت الدعــوات لوضــع
ِض مشــروع قانــون بشــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
قانــون جيــد ،حيــث ُعــر َ
اإلنســان يف غضــون العــام 2015م لكــن لــم يصــدر لتاريخــه ،وقــد كان للجنــة مالحظــات عديــدة علــى مشــروع
القانــون حيــث جــاء مكون ـا ً مــن ( )28مــادة نصفهــا تقريب ـا ً مكــرر مــن مــواد القانــون احلالــي.29

2. 2الرعاية املؤسسية
تتواجــد يف دولــة قطــر حوالــي  34جهــة مســؤولة عــن ذوي اإلعاقــة مبختلــف تخصصاتهــا ،ســواء أكانــت
مراكــز ،أم منظمــات ،أم جمعيــات تهتــم باإلعاقــة الذهنيــة ،والبصريــة ،والســمعية ،واجلســدية.30
رصــدت 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.
كمــا تفتقــد بعــض املراكــز املدعومــة مــن احلكومــة القــدرة االســتيعابية ممــا يجعــل اخليــارات املتاحــة ضعيفــة
لــذوي اإلعاقــة ضعيفــة .ليصبحــوا عرضــة لالســتغالل املــادي مــن قبــل بعــض املراكــز اخلاصــة.31
 .29القانون رقم ( )2لسنة  2004م بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة.
 .30اخلليج أون الين 11/8/2016م.
 .31مقابالت مع أهالي األشخاص ذوي اإلعاقة 2017-2018م.
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كمــا تلفــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إلــى عــدم وجــود معلومــات أو تقاريــر منشــورة حــول مــدى قيــام
اجلهــات املختصــة بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة “إدارة ذوي االحتياجــات اخلاصــة” ،مبمارســة أي دور
رقابــي علــى املراكــز التــي تعنــى باالشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعلــى ســبيل املثــال ال توجــد تقاريــر أو معلومــات
حــول جهــود الرقابــة واإلجــراءات املتخــذة حلمايــة هــذه الفئــة مــن العنــف واالســتغالل.

3. 3احلق يف التعليم:
يقــع علــى عاتــق وزارة التعليــم والتعليــم العالــي مســؤولية دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة يف املــدارس املســتقلة،
حيــث رصــدت اللجنــة إعالنـا ً حــول افتتــاح برامــج ،وتخصيــص ميزانيــة ،وافتتــاح إدارة خاصــة لتحقيــق هــذا
الغــرض منــذ العــام 2017م ،مــع ذلــك ال تتوافــر معلومــات حــول مــدى التقــدم يف البرنامــج.32
إن غالبيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لــم يحصلــوا إال علــى التعليــم االبتدائــي أو أقــل بنســه  ٪٧٣للقطريــن
الذكــور ،و ٪٨٣مــن اإلنــاث القطريــات ،أمــا نســبة احلاصلــن علــى تعليــم جامعــي فــا تتجــاوز  ٪٦للذكــور٪٥ ،
لإلنــاث.33
ويبلــغ عــدد املــدارس يف قطــر نحــو  307مدرســة 52 ،مدرســة منهــا مت إعدادهــا لبرامــج الدمــج ،كتوفيــر
غــرف مصــادر التعلــم ،واملعلمــن ،واملرافقــن ،واالختصاصيــن.
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 لتســجيل األطفــال يف مراكــز
خاصــة ،بينمــا العديــد مــن األطفــال يقبعــون يف منازلهــم لعــدم قــدرة األهــل علــى تســجيلهم يف مراكــز خاصــة.
يضــاف إلــى ذلــك عــدم قبــول تســجيل األطفــال غيــر القطريــن مــن ذوي اإلعاقــة يف مرحلــة الروضــة يف
ريــاض األطفــال لــذوي االعاقــة( .تعميــم التســجيل رقــم ( )5لســنة 2018م تســجيل الطلبــة ذوي احلاجــة الــى
الدعــم التعليمــي اإلضــايف املســتجدين يف املــدارس احلكوميــة للعــام األكادميــي (2018م 2019/م).
وتلقــت اللجنــة  9شــكاوى حــول إيقــاف بعــض اخلدمــات األساســية للطــاب مــن ذوي اإلعاقــة غيــر القطريــن،
حــول عــدم توفيــر املواصــات للعــام األكادميــي  2018/2019يف مــدارس الدمــج التابعــة للــوزارة ،علمــا بــأن
الــوزارة كانــت توفــر هــذه اخلدمــة يف األعــوام الســابقة ،وهــي خدمــة مدفوعــة األجــر بالنســبة لهــؤالء الطــاب.
وتعــد هــذه املمارســات متييــزاً ضــد الطــاب غيــر القطريــن مــن ذوي اإلعاقــة وتتعــارض مــع البنــود الــواردة يف

http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/Pages/default.aspx .32

 .33تقرير التنمية البشرية الرابع (حتقيق رؤية قطر الوطنية  2030يونيو  2015م).
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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
التعليــم ،وقــد خاطبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اجلهــة املختصــة منــذ تاريــخ 2018/12/24م بتلــك
املخالفــات ولــم تتلــق رداً حتــى تاريخــه.

4. 4احلق يف العمل:
أقــرت الدولــة قانونــا لــذوي االحتياجــات اخلاصــة يلــزم جميــع اجلهــات احلكوميــة بتخصيــص  2%مــن نســبة
الوظائــف .لكــن يف ظــل عــدم وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فــإن أعــداد تواجدهــم
يف ســوق العمــل غيــر متوافــرة أيضـاً.
هــذا ونظمــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة فعاليــات اليــوم املهنــي 34لتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث مت إجــراء املقابــات الشــخصية لـــــ  38شــخصا ومت ترشــيحهم لـــ  6جهــات
حكوميــة يف وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــئون االجتماعيــة ،ووزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية ،ووزارة البلديــة والبيئــة ،واملؤسســة القطريــة للكهربــاء واملــاء ،والهيئــة العامــة للجمــارك.
وأعلنــت وزارة األوقــاف عــن قبولهــا توظيــف  5أشــخاص نهايــة فعاليــات اليــوم املهنــي.
وأعلنــت إدارة الشــؤون االجتماعيــة خــال الفعاليــة 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 املناســبة .وترســل نتائــج املقابلــة بتقريــر مفصــل إلــى وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل
والشــؤون االجتماعيــة 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
التطوعيــة لتوظيــف ذوي اإلعاقــة ،مــن أجــل حتفيــز أصحــاب القطاعــن العــام واخلاص لتشــغيل ذوي اإلعاقة.
ومــن أفضــل املمارســات لتوظيــف االشــخاص ذوي اإلعاقــة ،التعــاون بــن اخلطــوط اجلويــة القطريــة ومركــز
الشــفلح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وهــو مؤسســة خاصــة ذات نفــع عــام .حيــث أعلــن املركــز 35عــن تأهيــل 70
شــخصاً ،مت توظيــف  50منهــم يف وظائــف تتعلــق بالتغليــف التابعــة للخطــوط اجلويــة القطريــة ،حيــث يقومــون
 .34جريدة الشرق 16ديسمبر2018م العدد رقم 11140

 .35جريدة لوسيل  6يناير 2019م العدد رقم .0980
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بتغليــف حقيبــة األغــراض اخلاصــة بالدرجــة األولــى ودرجــة رجــال األعمــال ،ولديهــم راتــب مقطــوع.
كمــا أعلــن املركــز عــن توظيــف اثنــن مــن ذوي اإلعاقــة لــدى شــركة قطــر للوقــود يف العمــل املكتبــي ،ومشــرفني
مبكتبــة شــمال األطلنطــي ،ومكتبــة جامعــة قطــر ومكتبــة كتــارا ،وهنالــك جهــود لتوظيــف ذوي اإلعاقــة يف
القطــاع شــبه احلكومــي وقطــاع النفــط والغــاز ،والقطــاع اخلــاص.
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.
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 2008م ،ولــم
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 اإلنفاقية ،على النحو التالي:

1. 1تعـ ِّ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 داخــل احلكومــة لتيســير األعمــال ذات الصلــة يف مختلــف القطاعــات وعلــى مختلــف
املســتويات.
2. 2تقــوم 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. 3يســهم املجتمــع املدنــي ،وبخاصــة األشــخاص ذوو اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة لهــم ،يف عمليــة
الرصــد ويشــاركون فيهــا مشــاركة كاملــة.
وقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تعرقــل عمليــة جمــع بيانــات إحصائيــة لالشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،بالرغــم مــن وجــود محــاوالت لوضــع نظــام تســجيل وطنــي يف كل جهــة علــى حــدة ،إال أنــه يتعــن وضع
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قاعــدة بيانــات مركزيــة شــاملة تتضمــن املعلومــات الدميغرافيــة جلميــع الســكان مــن ذوي اإلعاقــة ،وذلــك مــن
أجــل وضــع اخلطــط والسياســات علــى أســس علميــة صحيحــة.
وقد بلغ عدد املسجلني يف قاعدة بيانات بإدارة االسرة  9928من فئة ذوي اإلعاقة.36
مــن جانــب آخــر طالبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اجلهــة املختصــة بــوزارة البلديــة والبيئــة منــذ العــام
2016م باعتمــاد دليــل معاييــر األبنيــة والطرقــات علــى شــكل قــرار أو قانــون ،ليكــون ملزمــا جلميــع املقاولــن
يف دولــة قطــر ،و ُعقــدت عــدة اجتماعــات ملناقشــة املوضــوع .وقامــت اإلدارة املختصــة بتحديــث الدليــل املوجــود
لــدى الــوزارة ،لكــن مــا يــزال ينتظــر االعتمــاد الرســمي للدليــل.
وأمــا بالنســبة لنشــر االتفاقيــة وإزكاء الوعــي يف املجتمــع .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 لــأمم املتحــدة ،وتوصيــات اللجنــة التعاهديــة التفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وتطالــب هــذه اجلهــات بالعمــل علــى تطبيقهــا .إضافــة إلــى احلمــات ودورات التدريــب والنــدوات
وورش العمــل التــي تعقدهــا ســنويا ُ.
مــن اجلديــر بالذكــر إجــراء اللجنــة لسلســلة برامــج حواريــة مــع تلفزيــون وإذاعــة قطــر ملــدة ســنة .اســتمر
البرنامــج خــال الفتــرة مــرة واحــدة كل أســبوع ضمــن برنامــج صباحــي يعــرف بـــ “يف الضحــى” ،وبرنامــج
آخــر لــه شــهرة واســعة يعــرف مبســمى “بصراحــة” وقــد مت تنســيق هــذه البرامــج يف إطــار خطــة عمــل اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان لرصــد تطبيــق الدولــة التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وكان أحــد محــاور
هــذه اخلطــة حــول “دور اإلعــام يف تغييــر الصــورة النمطيــة حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبخاصــة املــرأة”.
وقــد قــام البرنامــج باســتضافة خبــراء وأوليــاء أمــور واألشــخاص ذوي االعاقــة أنفســهم ،وناقــش قضايــا مهمــة
علــى الصعيــد املحلــي كاحلــق يف الوصــول ،والتســجيل الوطنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وحــق املــرأة ذات
اإلعاقــة يف احليــاة الثقافيــة وممارســة الرياضــة ،واحلمايــة مــن العنــف.

 .36كتاب إجنازات الدولة  2017-2016األمانة العامة ملجلس الوزراء.
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القسم اخلامس:
دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف أزمة اخلليج
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مــع بدايــة األزمــة اخلليجيــة ،وفــرض حصــار علــى دولــة قطــر ،اتخــذت دول احلصــار إجــراءات عقابيــة ال
إنســانية وخارجــة عــن القانــون يف اخلامــس مــن يونيــو 2017م وذلــك بقطــع العالقــات الدبلوماســية مــع دولــة
قطــر مــن ِقبــل (اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن) ،وإغــاق املنافــذ
البريــة والبحريــة واجلويــة ،ومنــع مواطنــي دولــة قطــر مــن الوصــول الــى تلــك الــدول ،والطلــب مــن مواطنــي
هــذه الــدول العــودة الــى أوطانهــم وعــدم البقــاء يف دولــة قطــر .وقــد أثــرت هــذه القطيعــة املفاجئــة يف العالقات
بــن الــدول علــى الشــعوب التــي وجــدت نفســها ضحيــة لهــذه األزمــة ،وإن مــا تعرضــت لــه دولــة قطــر وشــعبها
مــن حصــار ال ميكــن توصيفــه ســوى أنــه جرميــة عــدوان شــملت االعتــداء علــى الســيادة واالقتصــاد واملجتمــع.
ولقد نتج عن اإلجراءات التي اتخذتها دول احلصار ما يقارب  12انتهاكا ً حلقوق االنسان:
1. 1احلق يف التنقل.
2. 2احلق يف اإلقامة.
3. 3احلق يف لم شمل األسرة.
4. 4احلق يف امللكية.
5. 5احلق يف التعليم.
6. 6احلق يف الصحة.
7. 7احلق يف العمل.
8. 8احلق يف ممارسة الشعائر الدينية.
9. 9احلق يف حرية الرأي والتعبير.
10.10احلق يف التقاضي.
11.11احلجز التعسفي واإلخفاء القسري.
12.12التحريض على العنف والكراهية.
وكان الهــدف مــن العقوبــات اجلماعيــة واالنتهــاكات الصارخــة يف كافــة املجــاالت لتحقيــق أهــداف سياســية
ضيقــة دون النظــر إلــى عواقــب تلــك االجــراءات ،وســوف نلقــى الضــوء علــى أهــم وأبــرز جهــود اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان.
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أ .دور اللجنة الوطنية حلقوق االنسان (جوالت وزيارات واجتماعات خارجية)
من منطلق االضطالع بواجبها اإلنســاني واحلقوقي ،والقيام مبســؤولياتها القانونية ،وممارســة اختصاصاتها
وفق ـا ً لقانــون إنشــائها ،وطبق ـا ً ملبــادئ باريــس ،بــادرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بدولــة قطــر ومنــذ
اليــوم األول للحصــار إلــى إطــاق  4خطــوط ســاخنة الســتقبال النــداءات اإلنســانية والشــكاوى ومعاجلتهــا،
وتقــدمي االستشــارات ،باإلضافــة إلــى إنشــاء خليــة أزمــة تعمــل علــى مــدار  24ســاعة للتواصــل مــع كافــة
املنظمــات احلقوقيــة الدوليــة احلكوميــة وغيــر احلكوميــة لرفــع االنتهــاكات ومســاعدة أصحــاب الشــكاوى.
لعبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان دوراً هامــا ً يف توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وقامــت بجهــود
وحتــركات حثيثــة لشــرح االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا املواطنــون القطريــون واملقيمــون.
كمــا هدفــت إلــى إيضــاح الصــورة الكاملــة لألزمــة للمجتمــع الدولــي ،وإزالــة أي لبــس أو فهــم مغلــوط لهــا ،مــع
بيــان احلقائــق لصنــاع القــرار والبرملانيــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وللمجتمــع الدولــي بصفــة عامــة
وحثهــم علــى التدخــل إلزالــة االنتهــاكات وايجــاد الســبل الالزمــة إلنصــاف الضحايــا وتعويضهــم ،وحشــد املزيــد
مــن التأييــد الدولــي لرفــع الغــن عــن املتضرريــن.

قيــام اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بالعديــد مــن اجلــوالت والزيــارات واالجتماعــات اخلارجيــة يف
عــام 2018م حيــث كانــت علــى النحــو التالــي:
 21دولــة زارتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،و 13وفــداً دولي ـا ً زار مقرهــا بالدوحــة ،و 110مؤسســة
وطنيــة حلقــوق اإلنســان منضويــة يف التحالــف العاملــي ،أعلنــت دعمهــا وتأييدهــا لتحــركات اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان لفضــح انتهــاكات دول احلصــار ،ومــن ضمنهــا:
ƥاجتمــاع يف أثينــا مــع األمــن العــام لشــؤون حقــوق اإلنســان بــوزارة العــدل والشــفافية ،واملستشــار
الدبلوماســي للــوزارة ،وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة ونائــب وزيــر اخلارجيــة للشــؤون الثقافيــة ،ورئيــس
اللجنــة اليونانيــة حلقــوق اإلنســان.
ƥاجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف وزارة اخلارجية البريطانية.
ƥواجتماع مع وزير الدولة لشؤون الكومونولث واألمم املتحدة يف وزارة اخلارجية البريطانية.
ƥاالجتماع مع رئيس مؤمتر اجلامعات الفرنسية.
ƥاالجتماع مع وزارة اخلارجية الفرنسية.
ƥاالجتماع مع وفد البرملان البريطاني.
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ƥاالجتماع مع وفد الكونغرس.
ƥاالجتماع مع املفوض السامي لألمم املتحدة.
ƥزيارة وفد جمعية الصداقة القطرية الكندية.
ƥاالجتماع مع مؤسسة التعليم يف جنيف.
ƥاملشاركة يف احلدث اجلانبي الذي نظمته البعثة الدائمة يف جنيف عن موضوع احلصار يف قطر.
ƥاالجتماع مع وزارة الدفاع الفرنسية.
ƥاالجتماع مع البرملان الكندي.
ƥاالجتماع مع مسؤولني من وزارة اخلارجية يف واشنطن.
ƥاالجتماع مع جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األمريكي.
ƥمقابــات واشــنطن رئيســة قســم الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا – مســاعد األمــن العــام الشــؤون
اإلنســانية – رئيســة االحتــاد األوروبــي – خبيــر الشــرق األوســط يف ســفارة فرنســا.
ƥاالجتماع مع وفد جمعية الصداقة القطرية األوروبية.
ƥاالجتماع مع رئيس جلنة العدل مبجلس الشيوخ اإلسباني.
ƥزيارة وفد منظمة العفو الدولية (.)Amnesty International
ƥتواصلــت اللجنــة خــال هــذا العــام مــع املقــرر اخلــاص املعنــي بالتدابيــر القســرية االنفراديــة األســتاذ
ياســن اجلزائــري.
ولــم يقتصــر عمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان علــى ذلــك بــل قامــت بتوجيــه خطابــات إلــى اجلهــات
املختصــة بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان الناجتــة عــن احلصــار ،ومــن ضمــن اخلطابــات ،خطابــات إلــى
اللجنــة العربيــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان ومنظمــة التعــاون اخلليجــي ومنظمــة التعــاون االســامي.
وذلــك باإلضافــة إلــى العديــد مــن املؤسســات الوطنيــة واملنظمــات احلقوقيــة يف جميــع أنحــاء العالــم مبــا فيهــا
دول احلصــار ،حيــث خاطبــت اللجنــة أكثــر مــن  500منظمــة وهيئــة دوليــة إلطالعهــا علــى االنتهــاكات جــراء
احلصار.
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ب .إحصائيات وتقارير وبيانات اللجنة الوطنية حلقوق االنسان

جدول رقم ()6

تعــد األرقــام واالحصــاءات التــي مت رصدهــا مــن أهــم الوســائل التــي مكنــت املنظمــات مــن معرفــة حجــم
الضــرر الــذي حــدث بســبب هــذه األزمــة وكميــة االنتهــاكات التــي قامــت بهــا دول احلصــار علــى دولــة قطــر.
وقــد تلقــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ( )4210شــكوى ،منهــا ( )658حــول انتهــاك احلــق يف لــم
شــمل األســر إلــى حالــة انتهــاك ،و( )522حــول انتهــاك احلــق يف التعليــم ،و( )112حــول انتهــاك احلــق يف
العمــل ،و( )38حــول احلــق يف الصحــة .أمــا حــاالت انتهــاك احلــق يف امللكيــة وصلــت إلــى ( )1289حالــة ،و
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( )1403حالــة انتهــاك للحــق يف التنقــل واإلقامــة ،و ( )171حالــة انتهــاك للحــق يف تأديــة الشــعائر الدينيــة،
باإلضافــة إلــى انتهــاك احلــق يف التقاضــي والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة وانتهــاك احلــق يف حريــة
الــرأي والتعبيــر ،ووصــل عــدد االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري إلــى ( )4حــاالت .لكــن عــدد املتضرريــن
يقــدرون بعشــرات اآلالف مــن املواطنــن القطريــن واخلليجــن واملقيمــن يف دولــة قطــر.
وحتولــت هــذه الشــكاوى واحلــاالت إلــى تقاريــر وبيانــات وثَّقــت فيهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان كافــة
االنتهــاكات مــن خــال إصــدار سلســلة مــن التقاريــر العامــة واخلاصــة ،التــي تعــد مرجعيــة موثوقــة ذات
مصداقيــة لكافــة اآلليــات الدوليــة واملنظمــات ،حيــث قامــت اللجنــة بإعــداد:
1. 1التقرير األول النتهاكات حقوق اإلنسان لدولة قطر جراء احلصار  13يونيو2017م.
2. 2التقرير الثاني النتهاكات حقوق اإلنسان لدولة قطر جراء احلصار  1يوليو 2017م.
3. 3التقرير الثالث النتهاكات حقوق اإلنسان لدولة قطر جراء احلصار 30أغسطس 2017م.
4. 4التقريــر الرابــع النتهــاكات حقــوق اإلنســان لدولــة قطــر جــراء احلصــار (ســتة أشــهر مــن االنتهــاكات ،مــاذا
بعــد؟)  5ديســمبر 2017م.
5. 5التقرير اخلامس حتت عنوان “عام على احلصار” صدر يف يونيو 2018م.
ولــم يقتصــر عمــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان علــى إعــداد تقاريــر عامــة عــن احلصــار ،إمنــا وضعــت
تقاريــر حــول االنتهــاكات اخلاصــة كتقريــر احلرمــان مــن تأديــة الشــعائر الدينيــة  24أغســطس 2017م،
وتقريــر انتهــاك احلــق يف امللكيــة  30أغســطس 2017م ،وتقريــر انتهــاك احلــق يف الغــذاء والــدواء  3ســبتمبر
2017م ،وتقريــر انتهــاك احلــق يف التعليــم  5ســبتمبر 2017م.
ولقــد اعتمــدت محمكمــة محكمــة العــدل الدوليــة علــى هــذه التقاريــر ،وجــاء قرارهــا باالســتناد إلــى األدلــة
التــي قدمتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
ويف ذات الســياق أصــدرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــدة بيانــات صحفيــة خــال الفتــرة التــي يغطيهــا
التقريــر ،بشــأن بعــض املواضيــع ذات الصلــة باالزمــة اخلليجيــة ،ومنهــا:
1. 1بيــان حــول تقريــر البعثــة الفنيــة للمفوضيــة الســامية حلقــوق االنســان لــأمم املتحــدة اخلــاص بحصــار
قطــر وتداعياتــه علــى حقــوق االنســان وهــو “أول تقريــر رســمي صــادر عــن األمم املتحدة يديــن اإلجراءات
التعســفية واالنتهــاكات التــي قامــت بهــا دول احلصــار ،ويصــف تلــك التدابيــر بأنهــا غيــر متكافئــة وتتســم
بالعنصرية”.
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2. 2البيــان اخلــاص مبطالبــة الســلطات اإلماراتيــة بإطــاق ســراح املواطــن القطــري الشــيخ /عبــد اهلل بــن
علــي آل ثانــي.
3. 3البيــــان اخلــاص بشــأن اعتقــال املواطــن القطــري محســن صالــح ســعدون الكربــي واحتجــازه تعســفيا ً مــن
قبــل الســلطات الســعودية.
4. 4البيــــان اخلــاص بشــأن اعتقــال املواطــن القطــري نــواف طــال الرشــيد واحتجــازه تعســفيا ً مــن قبــل
الســلطات الســعودية.
5. 5البيــان اخلــاص باســتنكار اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتشــكيك دول احلصــار يف مصداقيــة تقريــر
البعثــة الفنيــة لــأمم املتحــدة حــول انتهــاكات احلصــار.
6. 6البيان اخلاص بترحيب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالقرار الصادر من البرملان األوروبي.
7. 7البيان اخلاص بشأن ما أعلنت عنه وزارة احلج يف اململكة العربية السعودية.
8. 8بيــان اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بشــأن البيــان الصــادر مــن وزارة اخلارجيــة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة.
9. 9بيــان اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حــول قــرار محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن اإلجــراءات املؤقتــة يف
القضيــة املرفوعــة مــن دولــة قطــر ضــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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القسم السادس:
أنشطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
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أوالً :اإلصدارات:
1. 1مت يف  2ينايــر 2018م إصــدار مجلــة الصحيفــة العــدد اخلامــس والعشــرون وهــي مجلــة حقوقيــة نصــف
ســنوية تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان.
2. 2يف  3يونيــو 2018م مت إصــدار مجلــة الصحيفــة العــدد الســادس والعشــرون وهــي مجلــة حقوقيــة نصــف
ســنوية تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان.
3. 3اصدار مجلة الصحيفة يف عددها ال .27
4. 4مت إصــدار كتيــب “جيــب العامــل” حــول أحــكام العمــل واإلقامــة يف دولــة قطــر بإحــدى عشــرة لغــة ،وكتيــب
بعنــوان “التعايــش الســلمي وحقــوق االنســان “ وبحــث الكتيــب االرتبــاط الوثيــق بــن املفهومــن ،وكتيــب
حتــت عنــوان “متكــن املــرأة” والــذي يعطــي نبــذة تاريخيــة عــن احلركــة النســوية يف العالــم وتعريــف
التمكــن وتســليط الضــوء علــى حقــوق املــرأة وأسســها القانونيــة ثــم عــرض أوجــه وســبل التمكــن.
ِ
وااللتــزام “ وكتاب”حقــوق االنســان
كذلــك مت إصــدار كتــاب “حقــوق اإلنســان ،بــن التنظيــر ،اإللــزام
والتنميــة املُســتدامة” ،وكتــاب حــول “منــع االجتــار بالبشــر”.
5. 5مت نشــر  9مطويــات تتعلــق بآثــار احلصــار علــى حقــوق االنســان بحيــث تنــاول كل بروشــور حــق مــن هــذه
احلقــوق حتــت العناويــن التاليــة:
 )1آثار احلصار على التعايش السلمي ،خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية.
 )2آثار احلصار على احلق يف حرية التنقل واإلقامة.
 )3آثار احلصار على احلق يف التعليم.
 )4آثار احلصار على احلق يف التقاضي.
 )5آثار احلصار على احلق يف الصحة.
 )6آثار احلصار على احلق يف العمل.
 )7آثار احلصار على احلق يف اداء الشعائر الدينية.
 )8آثار احلصار على لم شمل االُسر.
 )9آثار احلصار على امللكية اخلاصة.
6. 6إصــدار ورقــة سياســات عــن “أثــر حصــار قطــر علــى النســيج االجتماعــي املشــترك مــع دول احلصــار”
وقــد مت يف هــذه الورقــة التعــرض الــى أثــر احلصــار علــى لــم شــمل األســرة اخلليجيــة علــى اعتبــار صــات
القرابــة بــن هــذه املجتمعــات والتــي انتهــت بتوصيــات عديــدة مــن أجــل جتــاوز هــذه اآلثــار الســلبية مــن
الناحيــة العمليــة.
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الدوليــة وحتدياتهــا املحليــة
7. 7نشــر مطويــات حتــت عنــوان “احلــق يف الســكن الالئق..بــن التزامــات الـ ُـدول ُ
(دولــة قطــر منوذجــا) “
8. 8مت اعــداد وكتابــة وتصميــم “األدلــة التربويــة حلقــوق االنســان املوجهــة لطــاب املــدارس االبتدائيــة
واالعداديــة والثانويــة”.
9. 9حتريــر موجــز قانونــي حتــت عنــوان “خيــارات استشــارة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان يف مشــاريع
القوانــن واملقترحــات بقوانــن “.

ثاني ًا :املشاركات والندوات واملؤمترات وورش العمل:
1. 1املشــاركة يف مؤمتــر ميتشــا 2018م املعنــي ببنــاء قــدرات الشــباب يف العمــل اإلنســاني باملدينــة التعليميــة
وبتنظيــم املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن ومنظمــة التعليــم فــوق اجلميــع ،والهــال األحمــر القطــري
والعديــد مــن املؤسســات االقليميــة والدوليــة خــال الفتــرة مــن  22نوفمبــر الــى  26نوفمبــر 2018م.
2. 2املشــاركة بورقــة مرجعيــة عــن تقريــر التنميــة البشــرية اخلامــس لدولــة قطــر بالتنســيق مــع وزارة االحصــاء
والتخطيــط التنموي.
3. 3املشــاركة يف وضــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر 2022-2018م بالتنســيق مــع وزارة
االحصــاء والتخطيــط التنمــوي.
4. 4املشــاركة يف جلنــة حتليــل الفجــوة فيمــا يخــص أوضــاع حقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر كجــزء مــن عمليــة
وضــع اســتراتيجية وطنيــة حلقــوق اإلنســان تقــوم علــى تنفيذهــا وزارة اخلارجيــة.
5. 5املشــاركة يف معــرض الدوحــة الدولــي للكتــاب مــن  29نوفمبــر 2018م الــى  09ديســمبر 2018م واحلضور
بإصــدارات جديدة للقســم.
6. 6تنظيــم نــدوة حــول “حقــوق ذوي اإلعاقــة” مبقــر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتاريــخ  3ينايــر 2018م
بالتعــاون مــع مركــز الشــفلح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع وحــدة العالقــات العامــة وإدارة الشــؤون
القانونيــة وإدارة البرامــج والتثقيــف حيــث مت التعريــف بحقــوق هــذ الفئــة وطــرح اإلشــكاالت املختلفــة
التــي تعيــق األشــخاص ذوي االعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم بصفــة عاديــة.
7. 7نظمــت كل مــن إدارة البرامــج والتثقيــف واألمانــة العامــة يف األيــام مــن  15الــى  17مــارس 2018م
وبالتعــاون مــع الســفارة القطريــة يف أســبانيا معرضــا للوحــات حقــوق اإلنســان يف الثقافــة اإلســامية
مصحوبــة بــورش عمــل علــى هامــش معــرض الكتــاب وقــد هدفــت هــذه الفعاليــة الــى التعريــف بجوهــر
حقــوق اإلنســان يف الثقافــة اإلســامية والتأكيــد علــى أن ديــن االســام قــد مثــل تاريخيــا وإلــى اليــوم
دعامــة قويــة ملنظومــة حقــوق اإلنســان مثلهــا مثــل باقــي الديانــات الســماوية األخــرى.
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8. 8تنظيــم ورشــة عمــل حــول “آثــار احلصــار ونتائجــه علــى دولــة قطــر “ بالتعــاون مــع متحــف الفــن االســامي
يف  26فبرايــر 2018م ،حيــث مت التباحــث يف هــذه الورشــة حــول آخــر مســتجدات احلصــار اجلائــر علــى
دولــة قطــر بعــد مــرور  9أشــهر مــن تاريخــه وذلــك بتنظيــم مشــترك بــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق االنســان
ومنتدى آســيا باســيفيك.
9. 9تنظيــم نــدوة للجاليــة الهنديــة يف دولــة قطــر حــول قانــون العمــل واإلقامــة يف  25أبريــل 2018م والتــي
ســلطت الضــوء علــى حزمــة القوانــن اجلديــدة التــي مت ســنها يف الدولــة والتــي تخــص ظــروف عمــل
الوافديــن وخاصــة القانــون رقــم  21لســنة 2015م املتعلــق بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم
والقانــون رقــم  15لســنة 2017م بشــأن املســتخدمني يف املنــازل وذلــك مــن أجــل التعريــف بأهــم احلقــوق
التــي يتمتــع بهــا العامــل الوافــد وااللتزامــات املحمولــة عليــه.
10.10تنظيــم ورشــة عمــل حــول “ حقــوق العمالــة يف دولــة قطــر ومزايــا القانــون اجلديــد لتنظيــم دخــول
وخــروج الوافديــن وإقامتهــم” مبقــر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بتاريــخ  09مايــو 2018م بحيــث مت
التعــرض يف هــذه الورشــة الــى وضعيــة احلــق يف العمــل وحقــوق العمالــة يف دولــة قطــر اضافــة الــى إتاحــة
نبــذة تعريفيــة للقانــون اجلديــد املتعلــق بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم الــذي ســيدخل حيــز
النفــاذ يف ديســمبر 2017م وأثــر هــذا القانــون علــى حقــوق العمــال الوافديــن وانتهــت الورشــة بتوصيــات
للجهــات احلكوميــة املعنيــة بالعمــل وحقــوق العمالــة واملجتمــع املدنــي.
11.11تنظيــم ورشــة عمــل خاصــة بتحليــل واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بتاريــخ  27يونيــو 2018م مبقــر
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مبشــاركة ثلــة مــن مقدمــي اخلدمــات لهــذه الفئــة واملختصــن بحيــث
متــت مناقشــة أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة وحتليــل احتياجاتهــم مــن أجــل صياغــة خطــة وطنيــة
تعنــى بإدماجهــم.
12.12تنظيــم ورشــة خاصــة باألمهــات القطريــات بتاريــخ  16يوليــو 2018م بالتعــاون مــع مؤسســة قطــر للعمــل
االجتماعــي وقــد مت فيهــا تســليط الضــوء علــى القانــون رقــم  16لســنة 2016م بشــأن الصحــة النفســية
وذلــك مــن أجــل تثقيــف األمهــات القطريــات بالصحــة النفســية والتعريــف بأبــرز مميزاتــه وبنــوده.
13.13تنظيــم ورشــة تدريبيــة ملوظفــي مركــز مــدى للتكنولوجيــا املســاعدة عــن طريقــة كتابــة التقاريــر حــول
املالحظــات الــواردة يف االتفاقيــات العامليــة بتاريــخ  25نوفمبــر 2018م.
14.14املشــاركة يف منتــدى الشــباب العربــي االوروبــي لتحالــف احلضــارات  22-27نوفمبــر2018.م مبحاضــرة
بعنــوان (املواطنــة وترســيخ ثقافــة حقــوق االنســان).
15.15املشــاركة يف جلســة نقاشــية حــول املســاعدة القانونيــة مبكتبــة قطــر الوطنيــة بتاريــخ  27و 29نوفمبــر
2019م.
16.16تنظيــم ورشــة حــول “اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان والتزامــات قطــر” بالتعــاون مــع مكتــب املفــوض
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الســامي حلقــوق اإلنســان مــن  6الــى  10مايــو 2018م يف مقــر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان.
17.17املشــاركة يف درب الســاعي مــن  10الــى  19ديســمبر 2018م للتعريــف باللجنــة واختصاصاتهــا يف
الفعاليــات الوطنيــة.
18.18املشاركة يف معرض حقوق االنسان يف اإلسالم من  12الى  14ديسمبر 2018م أثينا.

ثالث ًا :التوعية والتثقيف:
 .1حملة حقاني
نظــم قســم التوعيــة والتثقيــف بالتعــاون مــع وحــدة العالقــات العامــة و اإلعــام حملــة توعويــة تثقيفيــة حتــت
عنــوان “حقانــي (واجــب وحــق التعليــم) “  ،والتــي اســتمرت طيلــة شــهر مــارس واســتهدفت رفــع مســتوى ثقافــة
حقــوق وواجــب الطــاب يف مجــال التعليــم لطــاب املــدارس وأوليــاء أمورهــم والــكادر التعليمــي وأيضــا نشــر
ميثــاق حقوقــي يف املــدارس كمرجــع لــكل املعلمــن والطــاب وأوليــاء األمــور وقــد شــملت هــذه احلملــة العديــد
مــن املواضيــع والتــي توزعــت علــى العديــد مــن املــدارس علــى غــرار احلــق يف التعليــم و احلــق يف املواطنــة
واحلــق يف الصحــة و حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة واحلــق يف بيئــة ســليمة واحلــق يف البنــاء األســري
والهويــة كمــا تزامــن مــع هــذه املحاضــرات توفيــر لعبــة حقوقيــة لألطفــال باملــدارس ومت اختتــام هــذه احلملــة
بحفــل تكــرمي جميــع املشــاركني واملتعاونــن يف هــذه احلملــة بالتعــاون مــع وحــدة العالقــات العامــة وذلــك بتاريــخ
 23أبريــل  2018وفيمــا يلــي مواضيــع املحاضــرات التوعويــة و تاريخهــا واملــدارس التــي نُظمــت فيهــا.

اسم املدرسة

تاريخ املحاضرة

1

2018/03/05

2

2018/03/06

3

2018/03/06

محاضرة لطالب مدرسة أبو حنيفة
النموذجية للبنني
محاضرة لطالبات مدرسة ماريا
القبطية االعدادية للبنات
محاضرة لطالب أسامة بن زيد
اإلعدادية للبنني

4

2018/03/06

محاضرة لطالبات مدرسة الوكرة
اإلعدادية للبنات
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محور
املحاضرة
(احلق يف
التعليم)
(احلق يف
املواطنة)
(احلق يف
املواطنة)
(احلق يف
الصحة وحقوق
األشخاص ذوي
االعاقة)
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محاضرة لطالب مدرسة عمر بن
اخلطاب اإلعدادية للبنني
محاضرة لطالبات مدرسة الكوثر
الثانوية للبنات
محاضرة لطالبات مدرسة اإلميان
الثانوية للبنات
محاضرة لطالب مدرسة خليفة
الثانوية للبنني

5

2018/03/07

6

2018/03/08

7

2018/03/12

8

2018/03/13

9

2018/03/08

محاضرة لطالب مدرسة محمد بن
عبدالوهاب الثانوية بنني

10

2018/03/13

محاضرة لطالبات مدرسة رفيدة بنت
كعب اإلعدادية للبنات

11

2018/03/14

محاضرة لطالبات أم سلمة االبتدائية
للبنات

12

2018/03/18

محاضرة لطالب مدرسة االمام
الشافعي اإلعدادية للبنني

13

2018/03/19

محاضرة لطالب مدرسة حسان بن
ثابت الثانوية للبنني

14

2018/03/19

15

2018/03/20

16

2018/03/21

محاضرة لطالبات مدرسة سكينة
اإلعدادية للبنات
محاضرة لطالب مدرسة عبدالرحمن
بن عوف اإلعدادية للبنني
محاضرة لطالبات مدرسة أم امين
الثانوية للبنات

(احلق يف بيئة
سليمة)
(احلق يف بناء
اسرة)
(احلق يف
التعليم)
(الهوية يف
أبعادها املختلفة)
احلق يف
الصحة وحقوق
االشخاص ذوي
االعاقة)
حملة حقاني
(احلق يف
التعليم)
حملة حقاني
(احلق يف
التعليم)
حملة حقاني
(احلق يف
املواطنة)
حملة حقاني
(احلق يف
التعليم)
(احلق يف
املواطنة)
(الهوية يف
ابعادها املختلفة)
(احلق يف
التعليم)

جدول رقم ()7

2. 2محاضــرة تعريفيــة باللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وآليــات عملهامبقــر اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان بتاريــخ  1مــارس 2018م “ موجهــة لوفــد بكليــة املجتمــع وقــد مت التعــرض الــى إطــار اللجنــة
القانونــي ومرجــع تأسيســها الدولــي والوطنــي وأيضــا تســليط الضــوء علــى مهامهــا ودورهــا يف مراقبــة
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وحمايــة وتعــزي حقــوق اإلنســان وطــرق ذلــك.
3. 3محاضــرة توعويــة تثقيفيــة حــول دور املــرأة القطريــة يف النهــوض باملجتمــع بتاريــخ  7مــارس  2018يف
رحــاب كليــة املجتمــع بالتعــاون مــع كليــة املجتمــع ،بحيــث تنــاول مختصــو اللجنــة يف هــذه املحاضــرة أهميــة
فهــم املــرأة حلقوقهــا ودورهــا كإنســان وكمواطــن قطــري وذلــك يف إطــار تواصــل نهضــة دولــة قطــر علــى
جميــع املجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة.
4. 4محاضــرة تثقيفيــة مبناســبة اليــوم العربــي حلقــوق االنســان يف جامعــة قطــر بتاريــخ  20مــارس
تناولــت األطــر النظريــة واملفاهيميــة للتنميــة املســتدامة وأيضــا العمليــة يف اإلطاريــن الدولــي والوطنــي
وارتبــاط حتقيــق التنميــة املســتدامة بحــق املواطــن يف التنميــة وغيرهــا مــن احلقــوق.
2018

5. 5محاضــرة حــول «دور اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف التنميــة االجتماعيــة» علــى هامــش انعقــاد
مؤمتــر التنميــة املســتدامة بتاريــخ  26مــارس  2018يف رحــاب كليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة بحيــث
متــت املشــاركة بورقــة مرجعيــة تناولــت التنميــة املســتدامة كإطــار عــام كمــا مت تســليط الضــوء علــى
التنميــة االجتماعيــة يف دولــة قطــر ودور اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف حمايــة ومراقبــة وتعزيــز
حقــوق اإلنســان واملســاهمة يف حتقيــق التنميــة االجتماعيــة والتــي تعتبــر مــن بــن األهــداف الرئيســية
واألساســية لرؤيــة قطــر الوطنيــة.
6. 6نــدوة نقاشــية حــول «انضمــام دولــة قطــر الــى كل مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية
والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة» بتاريــخ  30أكتوبــر ،2018
الدوليــة يف رحــاب جامعــة قطــر عــن حقــوق اإلنســان ودور اللجنــة
بالتعــاون مــع نــادي التنميــة والشــؤون ُ
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف مراقبــة التــزام الدولــة ملقتضيــات هــذه العهــود ودور املجتمــع املدنــي.
7. 7تقــدمي محاضــرات توعويــة تثقيفيــة بحقــوق اإلنســان لطــاب املــدارس خــال شــهر نوفمبــر  2018بدولــة
قطــر يف إطــار احلملــة الدوليــة عــن «احلــق يف التعليــم» باالشــتراك مــع اليونســكو ووزارة التعليــم والتعليــم
العالــي ومنظمــة التعليــم فــوق اجلميــع.
8. 8تقــدمي محاضــرة عــن “التوقعــات الدوليــة واملســؤولية االجتماعيــة حلقــوق االنســان :التوظيــف األخالقــي
والتنقل”.
9. 9ندوة نقاشية عن حاالت املساعدة القانونية يف القانون القطري مبكتبة قطر الوطنية.

رابع ًا :الدورات التدريبية:
1. 1تنظيم دورة تدريبية مع شبكة اجلزيرة حول التعامل مع االعالم من  6الى  10مايو .2018
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خامس ًا :االحتفال باملناسبات الوطنية والعاملية:
1. 1فعاليات اليوم الرياضي مبناسبة اليوم الرياضي لدولة قطر بتاريخ  13فبراير 2018م.
2. 2مبناســبة اليــوم العربــي حلقــوق االنســان تقــدمي ورقــة عمــل بعنــوان “حقــوق اإلنســان والتنميــة املســتدامة”
مبناســبة اليــوم العربــي حلقــوق اإلنســان يف مقــر كليــة الشــرطة بتاريــخ  19مــارس 2018م..
3. 3مبناســبة اليــوم العاملــي للصحــة والســامة يف مــكان العمــل حتريــر ونشــر خبــر يف الصحــف املحليــة
مبناســبة اليــوم العاملــي للصحــة والســامة بتاريــخ  28مــارس 2018م.
4. 4إحيــاء الذكــرى الســنوية األولــى للحصــار اجلائــر علــى قطــر بالتعــاون مــع احلــي الثقــايف كتــارا بتاريــخ
يونيــو 2018م.

6

5. 5االحتفــال باليــوم القطــري حلقــوق اإلنســان املوافــق  11نوفمبــر 2018م ،نظمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان معرضــا فنيــا بالتعــاون مــع مطافــئ قطــر.
6. 6االحتفــال باليــوم العاملــي حلقــوق االنســان يف إطــار االحتفــال بالذكــرى  70لإلعــان العاملــي حلقــوق
االنســان قدمــت اللجنــة محاضــرة توعويــة تثقيفيــة عــن احلقــوق والواجبــات بالتعــاون مــع شــركة قطــر
ســتيل وذلــك يــوم  9ديســمبر 2018م.
7. 7االحتفــال باليــوم العاملــي حلقــوق اإلنســان يف إطــار االحتفــال بالذكــرى  70لإلعــان العاملــي حلقــوق
االنســان قدمــت اللجنــة نــدوة دوليــة حــول اإلعــام وحقــوق االنســان ،الفــرص والتحديــات بالتعــاون مــع
مركــز اجلزيــرة للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان وذلــك بتاريــخ  11ديســمبر 2018م بعنــوان “اإلعــام
يف ســياق حقــوق اإلنســان :بــن الدعــم واالنتهــاك”.

سادس ًا :عدد الطلبات (االلتماسات-الشكاوى) الواردة للجنة على حسب:
1. 1اجلنس:
ييظهــر اجلــدول أدنــاه العــدد حســب نــوع اجلنــس للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان 2018م املقدمــة مــن الذكــور
واإلنــاث ،إذ بلــغ عــدد طلبــات اإلنــاث  517طلــب ،وبلــغ عــدد طلبــات الذكــور  1664طلــب .حيــث بلــغ املجمــوع
الكلــي لعــدد الطلبــات ( )2181طلــب خــال العــام 2018م

م

اجلنس

املجموع

1

أنثى

517

2

ذكر

1664

اإلجمالي

2181

جدول رقم ()8
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2. 2احلقوق:
يوضــح اجلــدول التالــي عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وفقــا ً للحقــوق املدعــى
انتهاكاهــا والتــي بلغــت ( )2181انتهــاكا لعــام 2018م.

م

نوع احلق

العدد

1

احلقوق املدنية والسياسية

583

2

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1289

3

حقوق الفئات األولى بالرعاية

336

4

تقدمي االستشارات القانونية

57

5

تقدمي املساعدة ( قانونية – مالية )

104

املجموع الكلي للطلبات

2369

املجموع الكلي للملفات

2181

محاضر الصلح والتسويات الودية

236
جدول رقم ()9

3. 3اجلنسية:

يوضــح اجلــدول أدنــاه عــدد اجلنســيات املتقدمــة بالطلبــات للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان والتــي بلغــت
( )2181جنســية لعــام 2018م.

اجلنسية العدد اجلنسية العدد اجلنسية العدد اجلنسية العدد اجلنسية العدد
إثيوبيا

23

إيطاليا

1

روسيا

1

غينيا

2

كيرغيستان

1

إريتريا

9

باكستان

59

رومانيا

3

فرنسا

1

كينيا

31

أفغانستان

1

مملكة
البحرين

16

سرى النكا

62

فلبني

146

لبنان

25

األردن

38

البرازيل

1

السودان

45

فلسطني

24

ليتوانيا

1
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اجلنسية العدد اجلنسية العدد اجلنسية العدد اجلنسية العدد اجلنسية العدد
اإلمارات
العربية
املتحدة

3

بنغالديش

129

سوريا

86

فينزويال

1

مالى

3

اجلزائر

15

بوتان

1

سويسرا

1

قبرص

1

ماليزيا

1

اململكة
العربية
السعودية

34

بوركينا
فاسو

الصومال

4

1

سيراليون

2

دولة قطر

398

مصر

289

1

سينغافورا

1

قطري
سابقا ً

5

مغرب

66

8

صربيا

3

كازاخستان

1

ملدوفيا

2

16

تشاد

2

الصني

8

كاميرون

8

موريتانيا

1

7

تونس

 98طاجاكستان

1

كولومبيا

2

نيبال

181

أندونيسيا

1

جامبيا

1

العراق

3

كندا

6

نيجيريا

25

أوغندا

8

1

سلطنة
عمان

5

كرواتيا

1

هند

195

أوكرانيا

6

2

غامبيا

3

كوستاريكا

1

هولندا

1

جمهورية
إيران

11

1

غانا

9

دولة
الكويت

2

وثيقة
قطرية

1

اليمن

25

الصني
الشعبية
اململكة
املتحدة
الواليات
املتحدة
األمريكية

3

مملكة
تايلند
جمهورية
تركيا

جمهورية
التشيك
جنوب
أفريقيا
جيبوتى

جدول رقم ()10
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القسم السابع:
الزيارات والرصد
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تنفيــذا للمرســوم بقانــون رقــم ( )17لســنة 2010م بتنظيــم 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 زيــارات ميدانيــة 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 ،مــن
خــال مراقبــة وتســجيل أوضــاع حقــوق اإلنســان ومــا قــد يثــار بشــأنها مــن مشــاكل وصعوبــات ،ومــن ثــم 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 إلــى 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
املشــار اليهــا ،مــع طــرح األســئلة واالستفســارات الالزمــة ملعرفــة األحــداث والوقائــع معرقــة 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 العقوبــة 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 .وقــد قامــت اللجنــة بإعداد
تقاريــر فنيــة شــاملة مشــفوعة بتوصياتهــا يف هــذا الشــأن ،كمــا تقــوم اللجنــة مبتابعــة تنفيــذ هــذه التوصيــات
مــع اجلهــات املعنيــة ذات العالقــة.
ويف هذا اإلطار قامت اللجنة بعدد ( )125زيارة ميدانية يف العام 2018م شملت اآلتي:

م

اجلهة

عدد الزيارات

1
2
3
4

املؤسسات العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز
التجمعات العمالية
الدور الصحية
الدور التعليمية
إجمالي عدد الزيارات امليدانية

94

جدول رقم ()11
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القسم الثامن:
توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
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أوالً :توصيات لتطوير احلقوق املدنية والسياسية:
 -دراسة االنضمام إلى البروتوكول االختياري امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 -دراسة االنضمام إلى االتفاقية الدولية ملنع االختفاء القسري.
 -دراسة االنضمام البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
 -وضــع قانــون لالنتخــاب مبــا يتوافــق واملعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان .مبــا يضمــن حقــوق سياســية
مســاوية جلميــع املواطنــن ،ومتثيــل كافــة فئــات وشــرائح املجتمــع مبــا فيهــا املــرأة واألشــخاص ذوو اإلعاقــة.
 -إعــادة النظــر يف أحــكام املادتــن األولــى والثانيــة مــن القانــون رقــم ( )17لســنة 2002م بشــأن حمايــة
املجتمــع.
 -إعــادة النظــر يف أحــكام املــادة الســابعة مــن القانــون رقــم ( )5لســنة 2003م بشــأن جهــاز أمــن الدولــة -
املعدلــة مبوجــب القانــون رقــم ( )10لســنة 2008م.
 -إعادة النظر يف أحكام املادة الثامنة عشر من القانون رقم ( )3لسنة 2004م بشأن اإلرهاب.
 -تضييــق اســتخدام قــرارات احلبــس االحتياطــي علــى أقــل نطــاق ممكــن ،والتوســع يف األخــذ بالتدابيــر
االحترازيــة بــدالً مــن احلبــس االحتياطــي.
 -تعديــل قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة بحيــث يحــدد مــدة قصــوى لالحتجــاز قبــل املحاكمــة حيــث لــم يبــن
القانــون حــدا زمنيــا لفتــرة االحتجــاز الســابق للمحاكمــة .ويجــب أال يتجــاوز نصــف العقوبــة القصــوى
املنصــوص عليهــا بالنســبة للجــرم املنســوب.
 -النظر بتوصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن مشروع تنظيم األنشطة اإلعالمية.
 -إتاحة املزيد من املساحة للمجتمع املدني ،بإعادة النظر بقانون اجلمعيات وقانون التجمع السلمي
 -تفعيل عمل املحكمة الدستورية
 -دراســة التعديــات التشــريعية الالزمــة لتحقيــق املســاواة بــن املــرأة والرجــل ،خاصــة بشــأن احلــق
يف منــح اجلنســية القطريــة للــزوج واألبنــاء.
 -ســرعة اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لرفــع معانــاة األســر املســقطة عنهــا اجلنســية القطريــة منــذ ســنوات
عديــدة ،وإعــادة اجلنســية القطريــة ملــن تتوافــر بحقــه الشــروط القانونيــة.

82

التقرير السنوي الرابع عشر حلقوق اإلنسان 2018

 -تعديــل قانــون الفصــل يف املنازعــات اإلداريــة رقــم ( )7لســنة 2007م ،وإخضــاع القــرارات اإلداريــة للســلطة
التنفيذيــة لرقابــة القضاء.

ثاني ًا :توصيات لتطوير احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
 -دراســة االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية.
 -دراسة املصادقة على البروتوكول االختياري للقضاء على التمييز ضد املرأة.
 -دراسة املصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -دراسة املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومنح أولوية لتطبيق املادة  33من االتفاقية.
 -إصــدار قانــون حقــوق الطفــل ،وتعديــل كافــة التشــريعات املدنيــة واجلنائيــة مبــا يتفــق وأحــكام اتفاقيــة
حقــوق الطفــل.
 -إصدار قانون بشأن حقوق كبار السن.
 -النظر مبالحظات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن قانون الصحة النفسية.
 -وضع تشريع للحماية من العنف األسري.
 -تعديــل تعريــف االجتــار بالبشــر يف القانــون رقــم ( )15لســنة 2011م بشــأن مكافحــة االجتــار بالبشــر
وفقـا ً لبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار بالبشــر وخاصــة النســاء واألطفــال امللحــق باالتفاقيــة يف عــام
2009م ،باملرســوم رقــم  10لســنة 2009م ،.وحتديــد اجلهــة املســؤولة عــن تنفيــذ القانــون.
 -تشــديد العقوبــة املقــررة لعمــل الســخرة والعمــل اإلجبــاري املنصــوص عليهــا باملــادة  322/1مــن قانــون
العقوبــات اتســاقا ً مــع االتفاقيــة الدوليــة للســخرة والعمــل اإلجبــاري لعــام 1930م التــي صادقــت عليهــا
الدولــة باملرســوم األميــري  26لســنة 2003م.
 -االســتمرار بالعمــل علــى إلغــاء نظــام الكفالــة ،ووضــع أطــر واضحــة للموافقــة علــى تغييــر العمــل أثنــاء مــدة
ســريان العقــد.
 -االستمرار بتطوير نظام حماية األجور.
 -دراسة إنشاء نقابات عمالية.
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 -تطوير آليات احلماية والرقابة لتطبيق قانون املستخدمني يف املنازل.
 -افتتاح مكاتب لالستقدام يف عواصم الدول األفريقية املصدرة للعمالة.
 -حصــر أعــداد فئــة العمالــة الســائبة ،ودراســة أوضاعهــم االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة وحــل
إشــكاالتها.
 -جمع بيانات الصحة والسالمة املهنية.

ثالث ًا :توصيات لتطوير احلقوق املرتبطة بالبيئة
 -ســن التشــريعات والقوانــن ووضــع السياســات واالســتراتيجيات وإصــدار الكــودات التــي تنظــم االســتثمار
يف تدويــر املخلفــات بجميــع أنواعهــا ،ووضــع آليــات وإجــراءات إلنشــاء صناعــات اقتصاديــة لهــذه املخلفــات،
مــع إتاحــة الفرصــة للقطــاع اخلــاص للمســاهمة يف هــذه الصناعــة.
 -تخفيــض نســبة تلــوث الهــواء ،بالقضــاء علــى مســببات التلــوث أو تخفيــف حدتهــا ،وزيــادة التوعيــة للســكان
حــول التلــوث وطــرق الوقايــة.
 -االســتمرار يف نشــر املعلومــات والتقاريــر والدراســات البيئيــة بشــفافية ،وإفســاح املزيــد مــن املســاحة أمــام
مؤسســات املجتمــع املدنــي ،لضمــان املشــاركة يف التنميــة.
 -عمــل مشــاريع ومبــادرات بيئيــة بالتعــاون واملشــاركة مــع املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص بهــدف تعزيــز
وحمايــة البيئــة.
 -تشــجيع البحــوث العلميــة والدراســات الراميــة حلمايــة البيئــة مــن التلــوث واالنبعاثــات الغازيــة الضــارة ،مــع
تشــجيع االبتــكارات التــي تســاهم يف عــاج بعــض الظواهــر الســلبية التــي تؤثــر يف البيئــة.
 -زيــادة املســاحات اخلضــراء يف البــاد مــع تبنــي فكــرة احلــزام األخضــر الــذي يســاهم يف التخفيــف مــن
تلــوث الهــواء وانتشــار املــواد الصلبــة والغبــار يف اجلــو.
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