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مقدمة
�أُن�شئت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في العام 2002م بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق
الإن�سان في دولة قطر ،وقد خ�ضع قانون �إن�شاء اللجنة لعدة تعديالت من �أجل تحقيق المزيد من
اال�ستقاللية ول�ضمان الح�صانة لأع�ضائها �أثناء ممار�ستهم لمهامهم المتعلقة بحقوق الإن�سان ،ـ بما
يتوافق ومبادئ باري�س الناظمة لمراكز الم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق التي �أقرتها الجمعية العامة للأمم
المتحدة ،مما �ساهم بح�صول اللجنة على االعتماد من الدرجة �أ لمرتين متتاليتين ،من قبل لجنة
التن�سيق الدولية للم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان .ICC
وتعمل اللجنة في �أجواء �إيجابية ومواتية لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز واحترام حقوق
الإن�سان ،وتتمتع بالحرية الكاملة في ممار�سة �أن�شطتها و�إبداء �آرائها في مناخ �سيا�سي منفتح� ،إذ
�أكد �سمو ال�شيخ تميم بن حمد �آل ثاني �أمير دولة قطر �أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في
�سبتمبر  2015اهتمام الدولة بتعزيز حالة حقوق الإن�سان وحمايتها باعتبارها خيا ًرا ا�ستراتيج ًيا يمثل
الركيزة الأ�سا�سية للتنمية ال�شاملة ،ولفت �إلى ع�ضوية دولة قطر في مجل�س حقوق الإن�سان وتعاونها
مع المنظات الدولية لتر�سيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإن�سان عبر اتّباع نهج مبني على �سيادة القانون
وال�شفافية والعدالة والكرامة الإن�سانية.
وتكمن ر�سالة اللجنة في حماية وتعزيز حقوق االن�سان لكل من يخ�ضع للوالية القانونية بدولة قطر
من المواطنين ،والمقيمين ،والعابرين ب�إقليم الدولة ،ولكي تتمكن من تحقيق هذه الر�سالة ف�إنها
ت�سعى �إلى ن�شر الوعي والتثقيف ،وتوفير الحماية والم�ساندة الالزمة للأفراد� ،إ�ضافة �إلى اهتمامها
ببناء القدرات في ميدان حقوق الإن�سان.
ولها في �سبيل ذلك ممار�سة االخت�صا�صات والمهام التالية:
-1اقتراح ال�سبل الالزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة باالتفاقيات والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإن�سان ،التي �أ�صبحت الدولة طرف ًا فيها ،والتو�صية ب�ش�أن ان�ضمام الدولة �إلى
غيرها من االتفاقيات والمواثيق.
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 -2تقديم الم�شورة والتو�صيات للجهات المعنية في الم�سائل المتعلقة بحقوق الإن�سان.
-3النظر في �أي تجاوزات �أو انتهاكات لحقوق الإن�سان ،والعمل على ت�سوية ما تتلقاه من بالغات �أو
�شكاوى ب�ش�أنها والتن�سيق مع الجهات المخت�صة التخاذ الالزم ب�ش�أنها ،واقتراح ال�سبل الكفيلة
بمعالجتها ومنع وقوعها.
�-4إبداء المقترحات الالزمة للجهات المعنية ب�ش�أن الت�شريعات القائمة وم�شاريع القوانين ،ومدى
مالءمتها لأحكام االتفاقيات الدولية لحقوق االن�سان التي تكون الدولة طرفا فيها.
-5ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان في الدولة و�إعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها �إلى مجل�س الوزراء
م�شفوعة بمرئياتها في هذا ال�ش�أن.
-6ر�صد ما قد يثار عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان بالدولة والتن�سيق مع الجهات المعنية للرد عليها.
-7الم�ساهمة في �إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة �إلى الهيئات والجهات الدولية
المعنية بحقوق الإن�سان ب�ش�أن االتفاقيات التي �أ�صبحت الدولة طرف ًا فيها.
-8التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإن�سان وحرياته والم�شاركة في
المحافل الدولية المتعلقة بها.
-9ن�شر الوعي والتثقيف بحقوق الإن�سان وحرياته وتر�سيخ مبادئها على �صعيدي الفكر والممار�سة.
�-10إجراء الزيارات الميدانية للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات
العمالية والدور ال�صحية والتعليمية ور�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان بها من رئي�س و�أع�ضاء اللجنة.
-11التن�سيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإن�سان بالدولة في مجال اخت�صا�صات ومهام كل
منها.
-12عقد وتنظيم الم�ؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقا�ش في المو�ضوعات المتعلقة بحقوق
الإن�سان وحرياته والتن�سيق مع الجهات المعنية في هذا ال�ش�أن عند االقت�ضاء.
-13الم�ساهمة في �إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان والم�شاركة
في تنفيذها.

2015

9

تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ()NHRC

ملخ�ص تنفيذي
ي�أتي هذا التقرير لبيان تطورات �أو�ضاع حقوق الإن�سان في دولة قطر خالل العام  ،2015والجهود
التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان لتطبيق اخت�صا�صاتها وفق ًا لقانون �إن�شائها.
ويتناول الق�سم الأول التعليق على التطورات الت�شريعية الأخيرة ،حيث �أحرزت الدولة تقدم ًا في
تعديل قانون العمل بما يحقق حماية الأجور لقطاع العمال الوافدين ،الأمر الذي �شكل خطوة �إيجابية
للق�ضاء على �إ�شكاليات �أداء الأجور الأكثر تكررا في قطاع الإن�شاءات و�شركات المقاوالت ال�صغيرة.
كذلك جاء �إ�صدار القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين في الربع الأخير من هذا العام
بعد طول انتظار م�ستحدث ًا ل�ضوابط تحمي العمال من تغيير �شروط العقد بعد ا�ستقدامهم .حيث
لن تُمنح  -وفق ًا للقانون  -ت�أ�شيرة عمل �إال بموجب عقد عمل مبرم مبا�شرة بين الم�ستقدم والوافد،
مما �سي�ساهم في مكافحة االتجار بالب�شر الذي يبد�أ من وكالت في دول العمالة .كما �سمح القانون
للعامل بتغيير جهة عمله فور انتهاء مدة العقد في العقود المحددة المدة ،ومدة خم�س �سنوات في
العقود غير المحددة ،لكنه لم يقدم حلو ًال عملية لحاالت النزاع التي تن�ش�أ بين طرفي العمل �أثناء
مدة العقد .لقد ترك القانون الكثير من الأمورلل�سلطات التقديرية ،و�أحال عدد ًا من القرارات الهامة
لالئحة التنفيذية وللجنة التظلمات المفتر�ض ت�شكيلها خالل �سنة واحدة من تاريخ �إ�صدار القانون.
وقد �أو�صت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان الجهات المخت�صة و�ضع اللوائح التنفيذية بما يحقق
الغر�ض من القانون ،و�إتاحة الفر�صة لقرارات مرنة من قبل «لجنة التظلمات» ت�ستجيب للواقع وتر�سخ
الممار�سات الإيجابية في حماية حقوق العمال وت�ضمن و�صولهم للعدالة و �سبل االنت�صاف.
ويحتوي الق�سم الثاني من التقرير على �أو�ضاع حقوق الإن�سان ال�سيا�سية والمدنية ،واالقت�صاية
واالجتماعية والثقافية ،حيث ال يزال بع�ض التعار�ض قائم ًا بين الت�شريعات الوطنية و المعايير الدولية
لحقوق الإن�سان في عدة قوانين ،كقانون حماية المجتمع ،وقانون �إن�شاء جهاز �أمن الدولة وقانون
الإرهاب ،التي ت�سمح بالتحفظ على المتهم لمدد طويلة .كذلك الت�شريعات التي من �ش�أنها �إتاحة
المزيد من الم�ساحة للمجتمع المدني كقانون �إن�شاء الجمعيات الذي يت�ضمن قيود ًا ،و قانوني الجن�سية
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واالنتخاب الذين يحتويان على بع�ض الأحكام التي ال تن�سجم مع المعايير الدولية لحقوق الإن�سان،
�إ�ضافة �إلى قانون المطبوعات والن�شر.
لقد �أو�صت اللجنة ب�إعادة النظرفي القوانين الم�شار �إليها بما يت�سق و المعايير الدولية لحقوق
الإن�سان ل�ضمان التمتع الكامل بالحقوق و الحريات.
على �صعيد �آخر مايزال المجل�س الت�شريعي معين ًا ،واليبدو في الأفق �أي �إعالن عن انتخابات
قريبة� ،إنما جرت انتخابات المجل�س البلدي بـ  127مر�شح ًا بينهم خم�س ن�ساء ،فازت اثنتان منهما
�ضمن  29ع�ضو ًا.
ورغم تراجع وجود المر�أة في مراكز �صنع القرار وتحمل الحقائب الوزارية �إلى وزيرة واحدة،
مكنت دولة قطر المر�أة من تولي من�صب الق�ضاء ك�سابقة في دول الخليج العربي .وقد ت�ضمن التقرير
تو�صيات بتمكين المر�أة من الم�شاركة في الحياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
�أهمها �إلغاء التمييز �ضدها في منح �أطفالها الحق في اكت�ساب جن�سيتها ،والإ�سراع ب�إ�صدار ت�شريع
لعامالت المنازل ،الفئة المغيبة في قانون العمل والأكثر تعر�ض ًا النتهاكات حقوق الإن�سان.
من جانب �آخر ،لم تُطبق �أية �أحكام �إعدام في دولة قطر منذ العام  1995لغاية تاريخ هذا
التقرير ،مما يتما�شى والمعايير الدولية لحقوق الإن�سان .كما ر�صدت اللجنة تنفيذ اتفاقية منع
التعذيب وغيره من �ضروب المعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو اللإن�سانية �أو المهينة ،حيث �أجرت 17
زيارة ميدانية لأماكن االحتجاز ،وقدمت عدة تقارير وتو�صيات للحكومة .كما �أو�صت الحكومة
بالم�صادقة على البروتكول االختياري التفاقية منع التعذيب وغيره من �ضروب المعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو اللإن�سانية �أو المهينة.
وفي هذا ال�سياق تم ر�صد �أو�ضاع المر�ضى النف�سيين في م�ست�شفى الطب النف�سي ك�أحد �أماكن
االحتجاز في الدولة ،ووقفت اللجنة على مجموعة مهمة من التحديات ــيو�ضحها التقريرـ ـ ت�ستدعي
تدخ ًال فوريا من الجهة المخت�صة لحماية هذه الفئة.
وي�شير التقرير �إلى و�ضع اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان خطة عمل لمراقبة �أماكن االحتجاز
�ستقوم بتطبيقها خالل العام  ،2017-2016تت�ضمن �إجراء خم�سين زيارة مفاج�أة ت�سبقها دورات
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تدريب مكثفة لرفع قدرات فريق عمل الزيارات ،ال�ستخدام الئحة ر�صد تتطابق ومعايير الأمم
المتحدة� ،إ�ضافة �إلى �إجراء تدريب داخل �أماكن االحتجاز للقائمين على تنفيذ القانون ورعاية
المحتجزين ،لتثقيفهم ورفع م�ستوى وعيهم باالتفاقية الدولية الم�شار �إليها.
وعلى �صعيد الحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ت�صدرت دولة قطر قائمة الدول العربية
في م�ؤ�شرات التنمية طبق ًا لتقرير التنمية الب�شرية للأمم المتحدة للعام  ،)1( 2015واحتلت المرتبة
 32عالمي ًا من �أ�صل  188دولة .وتكون بذلك قد تقدمت مرتبة واحدة عن العام الما�ضي.
وكان تقرير وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء الذي �صدر هذا العام تحت عنوان «الآفاق
االقت�صادية لدولة قطر  )2(»2017-2015قد �أ�شار �إلى �أنه على الرغم من انخفا�ض �أ�سعار النفط
يبقى النمو الحقيقي قوي ًا خالل العام  ،2015نظر ًا لما يتمتع به االقت�صاد الهيدروكربوني من قوة
يرجح �أن ت�ستمر في العام  .2017-2016ويتمتع ال�سكان بالحق في ال�صحة والتعليم والعمل وال�سكن،
حيث تتطور هذه الحقوق ب�شكل ملمو�س من حيث العدد والكم� ،إذ يح�صل المواطنون القطريون على
ال�ضمان االجتماعي والراتب التقاعدي والإ�سكان بمعدالت �إنفاق مرتفعة .يترافق ذلك مع ت�أثر بع�ض
الفئات بالحرمان من التمتع بهذه الحقوق ،وخا�صة العمالة ذات الأجور الزهيدة ،ذلك �أن الت�شريعات
الخا�صة بالعمل تُنتهك من قبل بع�ض ال�شركات دون وجود �آلية �سريعة وفعالة لمعالجة االنتهاكات التي
تنعك�س على الحقوق االقت�صادية واالجتماعية للعمالة.
و�إذ البد من االعتراف بالتطورات الت�شريعية الأخيرة ،والجهود التي تبذلها الدولة لإن�شاء مدن
�صناعية تت�ضمن و�سائل الراحة والرفاهية ،بمعدل �إنفاق مرتفع و�صل �إلى �أكثر من ملياري ريال في
م�شاريع متكاملة تحتوي على مراكز ت�سوق وم�ساحات خ�ضراء ومالعب ،ماتزال الحاجة ما�سة �إلى
تطبيق فعال لقانون العمل ونظام التفتي�ش وموائمة القوانين مع معايير منظمة العمل الدولية لإزالة
العوائق �أمام تكوين المنظمات العمالية وحرية التنقل والو�صول �إلى العدالة.
كما يت�ضمن الق�سم الثالث من التقرير ر�صد اللجنة لأو�ضاع بع�ض الفئات الأولى بالرعاية،
كالم�سنين والمتقاعدين حيث طالبت اللجنة ب�ضرورة النظر بالأو�ضاع الإن�سانية �إلى ما يزيد عن
(1) http://hdr.undp.org/en/search-reports
(2) h ttp://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/reports_and_studies/
QEO201_17_Arabic.pdf
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( )729منتفع من ذوي �أ�صحاب المعا�شات ال�ضعيفة ،موزعين بين متقاعدين وم�ستحقين عنهم
من �صندوق التقاعد المدني والع�سكري� ،إذ تعاني �أ�سر ه�ؤالء المتقاعدين من عدم كفاية المعا�ش
التقاعدي .هذا �إ�ضافة �إلى بيان حالة المر�أة والطفل واال�شخا�ص ذوي الإعاقة .وفي هذا ال�سياق
وباعتبار اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �آلية ر�صد م�ستقلة� ،سخرت جزء ًا كبير ًا من مجهوداتها لر�صد
تنفيذ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ووقفت على تحديات كثيرة �أهمها حالة اال�شخا�ص ذوي
الإعاقة الذهنية والعزلة المفرو�ضة على بع�ضهم لعدم توافر الآليات الكافية ال�ستيعابهم وتقبلهم.
كما وقفت �أي�ضا على تعثر عمليات الدمج في المدار�س ،عدا عن التحديات التي تجابه الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة للتمتع بالحق في الو�صول ،والحق في العمل والت�أهيل ،والحق في ممار�سة الريا�ضة،
وغيرذلك .وقت بد�أت اللجنة بتطبيق «خطة عمل لمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة» للفترة .2016-2015
و�أما الق�سم الرابع من التقرير فقد تناول �أن�شطة اللجنة على ال�صعيد الوطني واالقليمي والدولي،
من م�ؤتمرات وندوات ودورات تدريبية ،هدفت �إلى ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،من جهة وتطوير وبناء
القدرات من جهة �أخرى .وكان �أبرز هذه الأن�شطة تنظيم الم�ؤتمر العربي االيبري الأمريكي للم�ؤ�س�سات
الوطنية لحقوق الإن�سان حول مناه�ضة خطاب الكراهية والتطرف� ،إ�ضافة �إلى ع�شر دورات تدريبية
مع جهات حكومية وغير حكومية وم�ؤ�س�سات �أكاديمية دولية ،ا�ستهدفت منت�سبي المجتمع المدني،
ومنت�سبي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ،ومنفذي القانون في وزارة العمل والنيابة العامة والق�ضاء
وال�شرطة.
ومن �أف�ضل الممار�سات في ميدان رفع القدرات تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مع منظمات
المجتمع المدني من خالل تنظيم دورة حول الخطوط ال�ساخنة لمنع االتجار بالب�شر بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة قطر للت�أهيل االجتماعي وجمعية «بوالري�س» .وكذلك التعاون مع بع�ض الجهات الحكومية
الدولية كالوكالة ال�سوي�سرية للتنمية ،حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بهدف تدريب مفت�شي وزارة العمل
من منظور حقوق الإن�سان واتفاقيات منظمة العمل الدولية .هذا �إ�ضافة �إلى التعاون على الم�ستوى
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المحلي مع وزارة االت�صاالت في دولة قطر في برنامج «توا�صل �أف�ضل» الذي يهدف �إلى ن�شر ثقافة
التكنولوجيا لفئة العمال.
ويختتم التقرير ق�سمه الخام�س بتو�صيات اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ومقترحاتها الموجهة
�إلى مجل�س ال�شورى والهيئات الق�ضائية وال�سلطة التنفيذية.
ومن �ضمن التو�صيات حث اللجنة للحكومة على تطوير الت�شريعات الوطنية بما ين�سجم والمعايير
الدولية لحقوق الإن�سان ،و�إ�صدار قوانين �أ�سا�سية للمزيد من االرتقاء بحقوق الإن�سان ،كقانون تنظيم
الم�ستخدمين في المنازل وقانون حقوق الطفل وقانون حقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقانون حقوق
المر�ضى النف�سيين ،وقانون التقاعد والمعا�شات ،وقانون تنظيم الأن�شطة الإعالمية ،وقانون االنتخاب،
كما �أو�صت ب�إن�شاء �آليات تمكن العمال من الو�صول ال�سريع ل�سبل االنت�صاف �سواء على �صعيد تطبيق
القانون الجديد للعمل والإقامة� ،أو على �صعيد الق�ضاء .كذلك �أو�صت اللجنة الحكومة بالم�صادقة
على العهدين الدوليين لحقوق الإن�سان ،واالتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين و�أفراد
�أ�سرهم ،واالتفاقية الدولية لحماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ،والبروتوكول االختياري
التفاقية مناه�ضة التعذيب ،والبروتوكول االختياري للق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة .و �أو�صت
بمراجعة التحفظات العامة ،بخا�صة التحفظ على المادة  9من اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد
المر�أة،لما يمثله ذلك من تعزيز لو�ضع حقوق الإن�سان في دولة قطر ،ودعم ًا للأجهزة العاملة في
هذا المجال على ال�صعيدين الدولي والإقليمي ،خ�صو�ص ًا في ظل ع�ضوية دولة قطر لمجل�س حقوق
الإن�سان ،ورئا�ستها للعديد من الأجهزة والتجمعات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإن�سان.
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الق�سم الأول
التطور على ال�صعيد الت�شريعي
تر�صد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في هذا الق�سم الحركة الت�شريعية الوطنية التي �صدرت
في الدولة خالل فترة �إعداد هذا التقرير ،وبيان حالة دولة قطر من االن�ضمام �إلى اتفاقيات حقوق
الإن�سان على الم�ستوى الإقليمي �أو على الم�ستوى الدولي.
�أو ًال :الت�شريعات الوطنية

علقت اللجنة خالل العام  2015على العديد من م�شاريع القوانين التي و�صلتها من عدة جهات
طلب ًا ال�ست�شارتها ،لكنها �ستكتفي هنا بذكر الت�شريعات الم�ؤثرة ب�شكل مبا�شر على حقوق الإن�سان،
و�ستركز على الفجوات بالمقارنة مع المعايير الدولية ذات ال�صلة .وذلك على النحو الآتي:
( �أ ) القوانين والمرا�سيم بقوانين:
القانون رقم ( )1ل�سنة  2015م بتعديل بع�ض �أحكام قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم( )14ل�سنة 2004

�أعطى القانون �أ�صحاب العمل مهلة �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به لتوفيق �أو�ضاعهم بما يتفق
و�أحكامه ،و�أجاز بقرار من وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية مد هذه المهلة لمدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
ون�ص في المادة ( )66على �أن ت�ؤدى الأجور وغيرها من المبالغ الم�ستحقة ،للعامل بالعملة
القطرية ،و�أن ت�ؤدى �أجور العمال المعينين ب�أجر �سنوي �أو �شهري مرة على الأقل في ال�شهر ،وت�ؤدى
�أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل �أ�سبوعين.
و�أوجب الم�شرع في هذه المادة على �صاحب العمل تحويل الأجر �إلى ح�ساب العامل في �إحدى
الم�ؤ�س�سات المالية بالدولة ،بما ي�سمح ب�صرفه له خالل الموعد المقرر ،وال تبر�أ ذمة �صاحب العمل
من �أجر العامل �إال بذلك.
و�أناط بالوزير �إ�صدار قرار بال�ضوابط الالزمة لحماية �أجور العمال.
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وو�ضع جزاء ًا لمخالفة �أحكام المادة ( ،)66وهي الحب�س مدة ال تزيد على �شهر ،والغرامة التي ال
تقل عن �ألفي ريال وال تجاوز �ستة �آالف ريال� ،أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.
ومن جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان و�إن كانت ت�ستح�سن هذا التعديل الذي جاء متما�شي ًا
مع ما �سبق و�أن �أو�صت به في تقاريرها ال�سنوية المتعاقبة ،حفاظ ًا على حقوق العمال وم�ستحقاتهم
المالية بما يعزز ويحمي الحق في العمل ك�أحد حقوق الإن�سان� ،إال �أنها ترى في ذات الوقت �أن هذا
التعديل جاء قا�صر ًا� ،إذ كان يجب �أن ي�شتمل على عالج وحل لبع�ض الم�شكالت والق�ضايا التي �سبق
و�أن نوهت بها في العديد من تقاريرها ال�سابقة.
�أي�ض ًا كانت اللجنة ت�أمل في تخفيف القيود الواردة بالمادة ( )116من القانون والخا�صة بالتنظيم
العمالي باعتباره �أحد حقوق العمال ،فالقانون و�إن كان قد كفل هذا الحق في المادة المذكورة �إال �أنه
�أثقله بكثير من القيود.
والأمر ذاته فيما يتعلق بحق العمال في الإ�ضراب ،فقد كفله القانون في المادة ( )120منه �إال �أنه
�أحاطه بدوره بالعديد من القيود وال�شروط المت�شددة التي يندر توافرها وهو ما يقت�ضي �إعادة النظر
ب�ش�أن �إجراءات تنظيم هذه الحقوق.
كما كانت اللجنة ت�أمل �أن تت�ضمن التعديالت منح المزيد من ال�صالحيات لإدارة عالقات العمل
و�إدارة تفتي�ش العمل بوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،تجاه ال�شركات و�أرباب العمل لدى ثبوت
مخالفتهم �أحكام قانون العمل.
 -القانون رقم ( )2ل�سنة  2015م ب�إ�صدار قانون النظام المالي للدولة

تم عر�ض م�شروع هذا القانون على اللجنة قبل �إ�صداره ،وذلك عم ًال بحكم المادة ( )4/3من
المر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ،وكان للجنة عدة
مالحظات عليه ،وقد تفادى الم�شرع �أغلب هذه المالحظات� ،إال �أنه مازالت هناك مالحظة جوهرية
على القانون  ،حيث ترى اللجنة �أن ما جاء بن�ص المادة الرابعة يتعار�ض مع حقوق الأجيال القادمة
ك�أحد حقوق الإن�سان التي تخت�ص اللجنة بحمايتها� ،إذ �أن الأ�صل �أن االقترا�ض والإقرا�ض ال يكون �إال
بقانون ك�ضمانة لتلك الأجيال باعتبار �أن القانون يتم عر�ضه على المجل�س الت�شريعي� ،إال �أن الم�شرع
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خرج على هذا الأ�صل وجعلهما ب�أية �آلية تتفق و�أحكام هذا القانون ،وقد ن�صت المادتان ( ،)34
( ) 36من القانون على جواز االقترا�ض والإقرا�ض بقرار ولي�س بقانون ،وبطريقتين ال تحققان ذات
ال�ضمانات �إذا كان االقترا�ض والإقرا�ض بقانون.
لذا ف�إن اللجنة ت�أمل �أن يتم تعديل القانون في الم�ستقبل القريب ،على النحو �سالف الذكر.
القانون رقم ( )12ل�سنة 2015م بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ()17ل�سنة  2010بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان

�صدر هذا القانون بما يدل على دعم القيادة ال�سيا�سية للجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ،ولأع�ضائها.
ون�ص على �أن «تتمتع اللجنة باال�ستقالل التام في ممار�سة �أن�شطتها المتعلقة بحقوق الإن�سان ،وال
يجوز م�ساءلة ع�ضو اللجنة جنائي ًا �أو ت�أديبي ًا عما ُيبديه �أمام اللجنة ولجانها الفرعية من �آراء �أو �أقوال
بالن�سبة للأمور التي تدخل في اخت�صا�صها.
وال يجوز ،في غير حاالت التلب�س ،دخول مقر اللجنة �أو فروعها �أو مكاتبها �أو تفتي�ش �أي منها� ،إال
بح�ضور محام عام على الأقل ،بنا ًء على �أمر من القا�ضي المخت�ص.»...........
وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان على هذا القانون الذي منحها مزيد ًا من اال�ستقاللية،
و�أحاطها و�أع�ضائها ب�سياج من الح�صانة وال�ضمانات القانونية القوية ،حتى تمار�س عملها ومهامها
التي كفلها القانون بقدر كبير من الحرية وال�شفافية  ،كما كر�س القانون احترام اللجنة وتقديرها
لدى كافة جهات الدولة ولدى جميع �أفراد المجتمع ،و�أبرز �أهمية دورها ور�سالتها وما ت�ؤديه من واجب
وطني ،ف�ض ًال عن �أن �إ�صدار هذا القانون �ساهم في ا�ستمرار اعتماد اللجنة بدرجة ( )Aمن لجنة
التن�سيق الدولية The International Coordinating Committee for National Human
)، Rights Institutions (ICCوهي المرة الثانية على التوالي التي تُعتمد فيها اللجنة على هذه
الدرجة لمدة خم�س �سنوات �أخرى تنتهي بنهاية  ،2020كما �ساهم في تعزيز المكانة المرموقة للجنة
دولي ًا واقليمي ًا.
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 -القانون رقم ( )15ل�سنة  2015م ب�ش�أن تنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية.

ال�شك �أن عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية من �أهم انجازات الطب الحديث ،وقد �أعطت
الأمل في الحياة لماليين المر�ضى على م�ستوى العالم  ،وهذا القانون مدعم للحق في الحياة والحق
في ال�صحة كحقين �أ�صيلين من حقوق الإن�سان  ،كما �أن القانون ي�أتي �أي�ض ًا في �إطار مكافحة تجارة
الأع�ضاء الب�شرية  -ك�أحد �صور الإتجار بالب�شر الأكثر انت�شار ًا  -وترجع �أهمية تجريم الإتجار في
الأع�ضاء الب�شرية �إلى �أن محل الجريمة هو ا�ستغالل �أع�ضاء ج�سم الإن�سان باعتباره �سلعة تباع وت�شترى
وهو مما ي�شكل انتهاك ًا لحقوق الإن�سان وب�صفة خا�صة حق الإن�سان في الحياة و�سالمة ج�سمه.
وقد و�ضع القانون �أطرا ت�شريعية تنظم عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية ،وتمنع
الإتجار فيها كما ت�ضمن القانون عقوبات �شديدة لمرتكبي المخالفات المن�صو�ص عليها فيه.
ورغم �أن هذا القانون جاء متوافق ًا �إلى حد بعيد مع المعايير والمبادئ الخا�صة بنقل وزرع الأع�ضاء
الب�شرية التي و�ضعتها منظمة ال�صحة العالمية في هذا ال�ش�أن� ،إال �أن اللجنة تقدمت بمالحظتين
عليه ،الأولى� :أنه لم ين�ص على تنظيم نقل الأع�ضاء من جثث المتوفين (مجهولي ال�شخ�صية)،
والثانية� :أنه لم ين�ص على �آلية تكفل وتنظم تظلم ذوي الم�صلحة من قرارات اللجنة المن�صو�ص عليه
في المادة ( - )15لجنة الأخالقيات الطبية  -حال رف�ضها �إجراء �أي من عمليات نقل الأع�ضاء �أو
الأن�سجة �أو الخاليا الب�شرية.
 -القانون رقم ( )21ل�سنة  2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين و�إقامتهم.

يعد القانون خطوة هامة �إلى الأمام ،وقد جاء في �إطار التطوير الدائم للنظم الت�شريعية الداخلية
تما�شي ًا مع المعايير الدولية ،واتفاق ًا مع االلتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة بموجب االتفاقيات
الدولية لحقوق الإن�سان المن�ضمة �إليها وانطوى القانون على عدة ايجابيات لعل من �أبرزها ،مايلي:
 �ألغى القانون م�سمى نظام الكفالة الذي كان معمو ًال به طيلة العقود ال�سابقة.خفف القانون من القيود التي كانت مفرو�ضة على حرية التنقل وال�سفر ،و�إن لم يلغها ب�شكلكامل.
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�سمح القانون للعامل «فور» انتهاء عقد عمله �أن ينتقل �إلى رب عمل �آخر دون ا�شتراط لموافقةمن رب العمل الأول ودون توقف على �إرادته ،كما و�ضع القانون الحد الأق�صى لعقود العمل غير
محددة المدة (خم�س �سنوات) والتي يجوز بعدها للعامل �أي�ض ًا �أن ينتقل للعمل لدى رب عمل
�آخر دون موافقة من رب العمل الأول ،مخفف ًا بذلك من القيود التي كانت مفرو�ضة �سابق ًا على
الحق في العمل والحرية في اختيار العمل ورب العمل.
ن�ص القانون في الفقرة الثانية من المادة ( )4على �أن �سمة الدخول للوافد بغر�ض العملال تمنح �إال بموجب عقد عمل مبرم مع م�ستقدمه وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط المقررة قانون ًا،
وهذه �إ�ضافة م�ستحدثة في القانون ،ت�أتي في �إطار و�ضع ال�ضوابط الجادة منع ًا للتجارة غير
الم�شروعة في ال�سمات وحفاظ ًا على حقوق العمال وحمايتهم من اال�ستغالل.
ن�ص القانون في المادة ( )20على جواز �إلزام وزارة الداخلية م�ستقدم الوافد للعمل الخا�ضعلقانون العمل ،بتقديم كفالة بنكية ل�ضمان الوفاء بالتزاماته تجاه وزارة الداخلية والعامل
الوافد ،وهو ما ي�صب في �صالح حماية حقوق العمال والحفاظ عليها من ال�ضياع �أو من
المماطلة في �أدائها.
حقق القانون الجديد مزيدا من الحماية للمر�أة الوافدة التي تعمل بالدولة ولديها زوج و�أ�سرةداخل الدولة ،و�إقامتها تكون على م�س�ؤولية جهة عملها� ،إذ عند انتهاء عملها �أو الغاء اقامتها من
جهة عملها �سي�صبح بمقدورها وفق ًا لأحكام القانون الجديد  -عند توافر ال�شروط � -أن تنقل
�إقامتها على م�س�ؤولية زوجها ،وهو ما يعمل على لم �شمل الأ�سرة ووحدتها بما يتفق وااللتزامات
الملقاة على عاتق الدولة بموجب االتفاقيات الدولية المن�ضمة �إليها في هذا ال�ش�أن.
ن�ص القانون على جواز موافقة الوزير �أو من ينيبه النتقال الوافد لجهة عمل جيدة في حالةثبوت التع�سف من م�ستقدمه ،وكذلك ب�صفة م�ؤقتة في حاالت وجود دعاوى بينهما ،هذا بالن�سبة
للعامل الذي ي�سري عليه قانون العمل.
وترى اللجنة �أنه كان ينبغي تعريف المق�صود بكلمة «تع�سف» ،وكيفية �إثباته ،خا�صة في ظل وجود
�سلطة تقديرية للأخذ بكافة المعطيات.
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�أ�شار القانون �إلى جواز موافقة الوزير �أو من ينيبه النتقال العمال ممن الي�سري عليهم قانونالعمل كالم�ستخدمين في المنازل ،و بع�ض عمال الزراعة والرعي ،لجهة عمل جديدة بعد �إثبات
تع�سف الم�ستقدم تجاههم.
وترى اللجنة �أنه كان ينبغي و�ضع قواعد للإجراء الواجب االتباع حيال ال�شك بوجود التع�سف
�إلى �أن يتم �إثباته ،حيث �أن االنتهاء من �إثبات الحقوق ي�ستدعي وقت ًا لي�س ب�إمكان الفئة الم�شار �إليها
تحمله ،مع الأخذ بعين االعتبار عدم امتالك هذه العمالة (غير الخا�ضعة لقانون العمل) لوثائق �إثبات
ال�شخ�صية في الغالب الأعم .مما قد يعيد ذات الإ�شكاالت ال�سابقة على �إ�صدار القانون المتمثلة في
ا�ستغالل البع�ض ل�ضعف المقدرة المادية للعمال وعدم تحملهم الأعباء المعي�شية للبقاء في البالد
دون عمل وتف�ضيلهم الرحيل وترك م�ستحقاتهم رغم حاجتهم الما�سة.
وفي حين منع القانون ال�سابق حيازة رب العمل لوثائق �سفر العامل ،ن�ص القانون الجديد على�إمكانية احتفاظ رب العمل بوثائق ال�سفر� ،إن طلب منه العامل ذلك كتابة .على �أن ي�سلمها له
عند الطلب� .إن هذا اال�ستثناء قد يفتح مجاال لإكراه العامل الوافد  -ولو معنوي ًا  -على احتفاظ
رب العمل بجواز �أو وثيقة ال�سفر الخا�صة به.
لقد �سمح القانون بتغيير جهة العمل فور انتهاء مدة عقد العمل في العقد المحدد ومدة خم�س
�سنوات في العقد المفتوح المدة ،لكنه لم يقدم حلو ًال عملية لحاالت النزاع التي تن�ش�أ بين طرفي العمل
قبل نهاية المدد الم�شار �إليها ،وترك القانون الكثير من الأمور الهامة لل�سلطات التقديرية للجهة
المخت�صة ،كذلك �أحال الكثير من القرارات لالئحة التنفيذية وللجنة التظلمات بوزارة الداخلية،
لذا تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان الجهات المخت�صة مراعاة و�ضع اللوائح التفيذية ومعايير
عمل لجنة التظلمات بما يحقق الغر�ض من القانون و�إتاحة الفر�صة لقرارات مرنة ت�ستجيب مع الواقع
وتر�سخ الممار�سات الإيجابية في حماية حقوق العمال.
قوانين تنتظر اللجنة �إ�صدارها:

تنتظر اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان تعديل قانون �إدارة الموارد الب�شرية ،وتعديل قانونالتقاعد والمعا�شات ،وقانون تنظيم الأن�شطة الإعالمية ،وت�أمل �أن ت�أتي تعديالت هذه القوانين
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متما�شية مع ما �سبق و�أن �أو�صت به اللجنة من تو�صيات ومقترحات ب�ش�أن التعديالت الخا�صة
بهما
وت�أمل اللجنة �أي�ض ًا ب�سرعة االنتهاء من قانون العمالة المنزلية ،وقانون حقوق الطفل ،وقانوناال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقانون حقوق المر�ضى النف�سيين ،و�إ�صدارها على نحو يكفل توفير
الحماية القانونية الالزمة لهذه الفئات ،ونزو ًال على التو�صيات ال�صادرة عن مجل�س حقوق
الإن�سان ،والآليات الدولية التعاهدية الخا�صة بدولة قطر في هذا ال�ش�أن.
(ب) القرارات والمرا�سيم الأميرية:
-القرار الأميري رقم ( )6ل�سنة 2015م ب�إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وال�شفافية.

�صدر القرار المذكور ب�إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وال�شفافية بهدف الم�ساهمة في تحقيق
�أعلى م�ؤ�شرات النزاهة وال�شفافية في مجال الوظيفة العامة ،والعمل على مكافحة الف�ساد بكافة
�صوره و�أ�شكاله  ،وحتى يكون �أداء هيئة الرقابة الإدارية وال�شفافية �أكثر اتفاق ًا مع �أحكام اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد  ،وذلك بالعمل على تنفيذ االلتزامات المترتبة على الدولة الناتجة
عن ت�صديقها على االتفاقية الم�شار �إليها ،من خالل الو�سائل الواردة في المادة ( )1/6من االتفاقية
 ،و�أي�ض ًا باال�ضطالع بالمهام الم�شار �إليها في المواد ( ،)58( ،)13/46( ،)36من االتفاقية،
والتن�سيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا ال�ش�أن.
وتود اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �أن تنوه �إلى �أهمية تفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية وال�شفافية،
ب�أن ت�ضطلع الهيئة المذكورة جدي ًا بمهامها  ،و�أن تبا�شر االخت�صا�صات الموكولة �إليها ب�شكل فعلي و
عملي على �أر�ض الواقع.
 -القرار الأميري رقم ( )17ل�سنة  2015م ب�إن�شاء مركز (نوفر).

يهدف المركز الذي يتبع المجل�س الأعلى لل�صحة ،وله �شخ�صية معنوية ،وموازنة تلحق بموازنة
المجل�س� ،إلى تقديم �أف�ضل م�ستوى من الخدمات العالجية والت�أهيلية والوقائية ال�شاملة والرعاية
المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمر�ضى الإدمان ،وفق ًا لل�سيا�سات التي
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يعتمدها المجل�س ،وفي �إطار المنهجية المعتمدة بالمنتجعات اال�ست�شفائية ،وله في �سبيل تحقيق ذلك
ممار�سة جميع ال�صالحيات واالخت�صا�صات الالزمة لذلك.
وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان على هذا القرار الذي ي�أتي في �إطار جهود الدولة لتعزيز
الحق في ال�صحة ،ومكافحة الإدمان باعتباره �أحد �أهم الأخطار التي قد تهدد المجتمع ككل.
القرار الأميري رقم ( )27ل�سنة 2015م بتعديل بع�ض �أحكام القرار الأميري رقم( )15ل�سنة  2014م بتنظيم مجل�س الوزراء.

وقد ن�ص هذا القرار على �إن�شاء مكتب ي�سمى «مكتب االت�صال الحكومي» يتبع رئي�س مجل�س
الوزراء مبا�شرة ،ير�أ�سه مدير يكون متحدث ًا ر�سمي ًا للمكتب وي�صدر بتعيينه قرار من رئي�س المجل�س،
ويخت�ص المكتب بعدة اخت�صا�صات من �أهمها:
العمل على تقديم �صورة �إيجابية عن الدولة �إلى الر�أي العام العالمي ،من خالل تو�ضيحالحقائق ،و�إبراز �إ�سهامات الدولة في مختلف المجاالت ،والرد على ما من �ش�أنه �أن ينال من
�سيادتها ومكانتها الدولية ،وذلك بالتن�سيق مع وزارة الخارجية.
تعزيز العالقات الإعالمية مع مختلف و�سائل الإعالم وكبار المحررين والكتاب على الم�ستوىالمحلي والإقليمي والدولي.
التن�سيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية ب�ش�أن توحيد الر�ؤى والمواقف حيالما يتعلق بالدولة و�سيا�ستها في الخارج.
ومن جانبها ف�إن اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ت�شيد بهذا القرار فيما ت�ضمنه من �إن�شاء «مكتب
االت�صال الحكومي» وما ن�ص عليه من اخت�صا�صات يخت�ص بها ،وذلك نظر ًا للأهمية الق�صوى
للإعالم في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة في الوقت الحالي ،و�أهمية العمل على �إظهار
الحقائق و�إزالة �أي لب�س �أو �صورة مغلوطة عن دولة قطر قد يتم الترويج لها بالخارج ،وذلك للحفاظ
على مكانة الدولة ومكت�سباتها الدولية.
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 -القرار الأميري رقم ( )40ل�سنة  2015م بت�شكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان.

وقد �صدر هذا القرار ا�ستناد ًا �إلى المر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 2010م بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإن�سان المعدل بالقانون رقم  12ل�سنة 2015م.
وقد ن�صت المادة الأولى منه على ت�شكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان على النحو التالي:
ممثل عن المجتمع المدني.
 -1الدكتور /علي �سعيد �صميخ المري
ممثل عن المجتمع المدني.
 -2الدكتور /يو�سف محمد عبيدان فخرو
ممثل عن المجتمع المدني.
 -3الدكتور /محمد �سيف الكواري
ممثل عن المجتمع المدني.
 -4الدكتورة� /أ�سماء عبد اهلل محمد العطية
ممثل عن المجتمع المدني.
 -5ال�سيد /فواز بخيت الجتال
 -6الدكتور /عبد العزيز عبد القادر المغي�صيب ممثل عن المجتمع المدني.
ممثل عن المجتمع المدني.
 -7ال�سيدة� /آمال عبد اللطيف المناعي
 -8ال�سيد /عبد الرحمن محمد في�صل ال�سويدي ممثل عن المجتمع المدني.
ممثل عن المجتمع المدني.
 -9ال�سيدة /مريم عبد اهلل علي العطية
ممثل عن وزارة الخارجية.
 -10ال�شيخ /خالد بن جا�سم �آل ثاني
ممثل عن وزارة الداخلية.
 -11ال�سيد /عبد اهلل �صقر المهندي
ممثل عن وزارة العدل.
 -12ال�سيد /محمد ح�سن العبيدلي
ممثل عن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية.
 -13ال�سيد� /صالح �سعيد حمد ال�شاوي
(ج) قرارات مجل�س الوزراء:
قرار مجل�س الوزراء رقم ( )18ل�سنة 2015م ب�إن�شاء اللجنة الوطنية لتنفيذ �أحكاماللوائح ال�صحية الدولية 2005م.

وقد ن�صت المادة  2من هذا القرار على �أن تخت�ص اللجنة بما يلي:
� -1إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق اللوائح ال�صحية الدولية 2005م.
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-2مراجعة وتطوير اال�ستراتيجيات والآليات الوقائية العامة الالزمة لال�ستجابة للمخاطر التي تُمثل
قلق ًا على ال�صحة العامة على الم�ستوى الدولي.
-3تقديم تقارير �سنوية �إلى منظمة ال�صحة العالمية ب�ش�أن تنفيذ �أحكام اللوائح ال�صحية الدولية
2005م.
وت�شيد اللجنة بهذا القرار بح�سبانه ي�أتي في �إطار جهود تطوير المنظومة ال�صحية في الدولة
وبما يعمل على تدعيم وتعزيز الحق في ال�صحة.
قرار مجل�س الوزراء رقم ( )33ل�سنة 2015م بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ()29ل�سنة 2013م بت�شكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وتعيين اخت�صا�صاتها.

�سبق و�أن ارت�أت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مالحظة على قرار مجل�س الوزراء رقم
( )29ل�سنة 2013م بت�شكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين
اخت�صا�صاتها و�ضمنت تلك المالحظة تقريرها ال�سنوي للعام 2013م ،وم�ضمونها�« :أنها كانت ت�أمل
�أن تكون لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الم�شار �إليها لجنة م�ستقلة غير
تابعة لوزير البلدية والتخطيط العمراني تحقيق ًا لال�ستقالل عن الجهة االدارية ولمزيد من ال�شفافية
وحتى ت�ستطيع القيام بدورها بحيادية تامة وفاعلية»� ،إال �أن القرار المعدل رقم ( )33ل�سنة 2015م
المذكور لم يراع ذلك ،ومن ثم ف�إن اللجنة تبدي ذات المالحظة �سالفة الذكر عليه.
 -قرارات رئي�س مجل�س الوزراء:

()1ل�سنة 2015م بت�شكيل المجموعة الوزارية للتن�سيق ومتابعة الم�شروعات الكبرى (ذات الأهمية
اال�ستراتيجية).
()2ل�سنة  2015م بت�شكيل المجموعة الوزارية لتحفيز وم�شاركة القطاع الخا�ص في م�شروعات
التنمية االقت�صادية.
()3ل�سنة 2015م بت�شكيل المجموعة الوزارية لموازنة تخ�صي�ص وا�ست�صالح الأرا�ضي الجديدة.
وت�أتي هذه القرارات في �إطار النه�ضة التي ت�شهدها الدولة ،وال�سعي الحثيث نحو تحقيق �أهداف
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التنمية الم�ستدامة في �ضوء ر�ؤية قطر الوطنية � ،2030سيما في مجال تحفيز وت�شجيع القطاع
الخا�ص على الم�شاركة في م�شروعات االقت�صادية وذات الطابع الوطني واال�ستراتيجي.
( د ) القرارات الوزارية:
قرار وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية رقم ( )4ل�سنة  2015م ب�ضوابط نظام حماية�أجور العمال الخا�ضعين لقانون العمل.

�صدر هذا القرار تنفيذ ًا لن�ص المادة ( )66من قانون العمل رقم  14ل�سنة 2004م الم�ستبدلة
بالقانون رقم  1ل�سنة 2015م ،ب�إقرار ال�ضوابط الالزمة لحماية �أجور العمال.
وقد ن�ص القرار على �أن يلتزم �أ�صحاب العمل بتحويل �أجور العمال لديهم �إلى الم�ؤ�س�سات المالية
بالدولة ،خالل �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستحقاقها ،عن طريق نظام حماية الأجور ( ،)WPSوهو برنامج
يهدف �إلى �ضمان التزام �أ�صحاب العمل بالوفاء ب�أجور العمال لديهم الخا�ضعين لقانون العمل الم�شار
�إليه في المواعيد المحددة ،وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة.
كما قرر �أن للوزير �أو من يفو�ضه �أن يتخذ �ضد �صاحب العمل الذي يخالف �أحكام هذا القرار� ،أيا
من الإجراءين التاليين:
 -1وقف منح �أي ت�صاريح عمل جديدة.
-2وقف جميع معامالته لدى الوزارة ،وال ي�شمل الوقف في هذه الحالة الت�صديق على عقود العمل.
و ُيرفع الوقف بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه ،بعد تقديم �صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل
الكامل لجميع الأجور المت�أخرة.
ومن جانبها تثني اللجنة على هذا القرار الذي ي�أتي في �إطار حماية حقوق العمال تنفيذا لأحكام
القانون رقم  1ل�سنة 2015م �سالف الذكر.
 -قرارات وزير البلدية والتخطيط العمراني

 ( )120ل�سنة 2015م ب�ش�أن لوحة الموقع. )121( -ل�سنة 2015م ب�ش�أن �سياج موقع العمل.
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 ( )122ل�سنة 2015م ب�ش�أن العمل على االر�صفة.وقد �صدرت هذه القرارات تطبيق ًا لم�شروع دليل اال�شتراطات الخا�ص بالحد من اال�ضرار
الناجمة عن اعمال البناء وال�صيانة والهدم في مواقع العمل المعتمد من مجل�س الوزراء في اجتماعه
العادي االول لعام  2013م المنعقد بتاريخ 2013/1/2م .وبما يتما�شى مع المعايير الدولية ذات
ال�صلة في هذا المجال ،وفي �إطار جهود حماية حقوق العمال وغيرهم من �سكان المناطق التي تجري
بها �أعمال الإن�شاءات والبنة التحيتة.
قرار وزير ال�شباب والريا�ضة رقم ( )47ل�سنة 2015م ب�إن�شاء االتحاد القطريللريا�ضة للجميع.

ويهدف االتحاد �إلى ن�شر الوعي بمفهوم وفل�سفة الريا�ضة للجميع ،والعمل على تو�سيع نطاق
ممار�سة الريا�ضة في الدولة.
وت�شيد اللجنة بهذا القرار وبالغاية والهدف من �إن�شاء االتحاد المذكور الذي يعمل على ت�شجيع
الريا�ضة واالهتمام بها باعتبارها عن�صرا �أ�سا�سيا من عنا�صر الحفاظ على �صحة وحياة الإن�سان،
وتهذيب الأخالق وال�سمو بها ،و�أحد �أهم عوامل مكافحة الأمرا�ض الج�سدية والنف�سية والوقاية منها
كالتدخين وتعاطي و�إدمان المخدرات و�شرب الكحوليات ،واالنحالل الأخالقي ،والتطرف والعنف،
وغيرها من ال�سلوكيات المنحرفة.
(هـ) قرارات �أخرى:
قرار رقم ( )1ل�سنة 2015م بتعديل النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة القطرية للعملاالجتماعي.

بتاريخ 1434/9/5هـ الموافق 2013/7/14م ان�ش�أت �صاحبة ال�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�صر
الم�ؤ�س�سة القطرية للعمل االجتماعي كم�ؤ�س�سة خا�صة ذات نفع عام طبق ًا لأحكام المر�سوم بقانون
رقم ( )21ل�سنة 2006م ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات الخا�صة ذات النفع العام ،وخ�ص�صت �سموها الأموال
الالزمة لها وحددت كيفية �إدارتها وو�ضعت لها النظام الأ�سا�سي الذي ين�ص عليه المر�سوم بقانون
الم�شار �إليه.
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وقد �أ�صدرت �سموها القرار المذكور بتعديل النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة القطرية للعمل االجتماعي،
لتحقيق مزيد من االن�سجام بين نظم و�أ�ساليب العمل التنفيذي مع اخت�صا�صات الم�ؤ�س�سة و�أهدافها
ولتحقيق التوازن بين فكرة الم�س�ؤولية وال�سلطة والتدرج الهرمي لل�صالحيات بما ي�ضمن ح�سن �سير
العمل بالم�ؤ�س�سة.
كما ا�صدرت �سموها القرارات التالية:

 ( )3ل�سنة 2015م بتحويل دار الإنماء االجتماعي �إلى م�ؤ�س�سة خا�صة ذات نفع عام. ( )4ل�سنة 2015م بتعديل م�سمى مركز ال�شفلح للأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة ( )5ل�سنة 2015م بتعديل م�سمى الم�ؤ�س�سة القطرية لرعاية الأيتام. ( )6ل�سنة 2015م بتعديل م�سمى الم�ؤ�س�سة القطرية لرعاية الم�سنين. ( )8ل�سنة 2015م بتعديل م�سمى الم�ؤ�س�سة القطرية للحماية والت�أهيل االجتماعي.والتي ت�أتي جميعها في ذات الإطار ولذات الأهداف ال�سابقة وبما يعمل على قيام تلك الم�ؤ�س�سات
والمراكز بعملها على �أف�ضل وجه ،ويكفل �أدائها لواجباتها في خدمة المجتمع على نحو واف ومر�ض.
ثاني ًا :االتفاقيات الدولية:
( �أ ) االن�ضمام �إلى االتفاقيات الدولية لحقوق الإن�سان

ُ�شكلت لجنة في مجل�س الوزراء منذ العام  2013لدرا�سة مدى �إمكانية االن�ضمام للعهدين الدوليين
لحقوق الإن�سان ،ولم ت�صدر نتائج الدرا�سة لغاية �إعداد هذه التقرير.
و�صدر المر�سوم رقم ( )20ل�سنة  2015بالموافقة على االن�ضمام �إلى االتفاقية العربية لحماية
حقوق الم�ؤلف والحقوق المجاورة (ال�صيغة المعدلة لالتفاقية العربية لحماية حقوق الم�ؤلف  -بغداد
 1981م).
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والمر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2015م بالموافقة على ان�ضمام دولة قطر �إلى معاهدة بوداب�ست
ب�ش�أن االعتراف الدولي ب�إيداع الكائنات الدقيقة لأغرا�ض الإجراءات الخا�صة بالبراءات.
وتثني اللجنة على ان�ضمام الدولة لتلك االتفاقيتين المعنيتين بحماية حقوق براءات االختراع
وحقوق الملكية ال�صناعية ،وحقوق الم�ؤلف ،وحقوق الفكرية والتي تعد من حقوق الإن�سان الواجبة
الحماية ،وتحث الحكومة الم�صادقة على:
 العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية، االتفاقية الدولية لمنع االختفاء الق�سري. االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين و�أفراد �أ�سرهم، البروتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب، البروتوكول االختياري للق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة. البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.وتو�صي اللجنة �أي�ض ًا بمراجعة التحفظات العامة ،وبع�ض التحفظات مثل تحفظها على المادة
( )9من اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،لما يمثله ذلك من تعزيز لو�ضع حقوق الإن�سان في
دولة قطر ،ودعم ًا للأجهزة العاملة في هذا المجال على ال�صعيدين الدولي والإقليمي ،خ�صو�ص ًا في
ظل ع�ضوية قطر لمجل�س حقوق الإن�سان ،ورئا�ستها للعديد من الأجهزة والتجمعات الدولية والإقليمية
المعنية بحقوق الإن�سان.
(ب) االتفاقيات التي �صادقت عليها الدولة

يبين هذا الجدول موقف دولة قطر من الت�صديق على �أهم االتفاقيات الدولية لحقوق الإن�سان
والتحفظات التي �أبدتها:
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م�صادقة دولة قطر

�أهم مواثيق حقوق الإن�سان

لم ت�صادق

ال�شرعة الدولية لحقوق الإن�سان
العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ل�سنة .1966

لم ت�صادق

العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية
ل�سنة .1966

لم ت�صادق

البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ل�سنة .1966

لم ت�صادق
1976/7/24

1976/3/19

مر�سوم رقم ()8
ل�سنة 1988

2015

التحفظات

البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ل�سنة .1989
تحفظ على �أي تف�سير
منع التمييز
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز لما ورد في �أحكام
االتفاقية يتعار�ض
العن�صري ل�سنة 1965
مع مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية.
تحفظ على �أي تف�سير
االتفاقية الدولية الخا�صة بقمع ومعاقبة جريمة
لما ورد في �أحكام
الف�صل العن�صري ل�سنة .1973
االتفاقية يتعار�ض
مع مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية
االتفاقية الدولية لمناه�ضة الف�صل العن�صري في
الألعاب الريا�ضية ل�سنة 1985

ال توجد تحفظات
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�أهم مواثيق حقوق الإن�سان
م�صادقة دولة قطر
حقوق المر�أة
مر�سوم رقم ()28
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضدل�سنة
المر�أة ل�سنة .1979
2009/6/23

لم ت�صادق

البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية الق�ضاءعلى جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ل�سنة
.1999

التحفظات
�أبدت دولة قطر
تحفظات على
الن�صو�ص الآتية من
االتفاقية:
 المادة 1/2 المادة 2/9 المادة 1/15 المادة 4/15 المادة 1/16هذه التحفظات ب�ش�أن
عدم �أحقية المر�أة
بوراثة الحكم ،ومنح
جن�سيتها لأبنائها
وزوجها� ،إ�ضافة �إلى
م�سائل تتعلق بالإرث
وال�شهادة ،وحرية
التنقل واختيار محلي
الإقامة وال�سكن،
والأمور المتعلقة
بالزواج والعالقات
الأ�سرية
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م�صادقة دولة قطر
لم ت�صادق
مر�سوم رقم ()54
ل�سنة 1995

�أهم مواثيق حقوق الإن�سان
اتفاقية ب�ش�أن الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة ل�سنة.1952
حقوق الطفل
 -اتفاقية حقوق الطفل ل�سنة .1989

التحفظات

تحفظ على ن�ص
المادتين 2،14
من االتفاقية ب�ش�أن
حرية الفكر والدين،
والعقاب القائم على
�أ�سا�س مركز والدي
الطفل �أو الأو�صياء
عليه

مر�سوم رقم (- )15البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال في لبغاء ال توجد تحفظات
ل�سنة .2003
وفي المواد الإباحية ل�سنة .2000
وثيقة ت�صديق بتاريخ -البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
ال توجد تحفظات
ب�ش�أن ا�شتراك الأطفال في المنازعات الم�سلحة
2002/7/25
ل�سنة .2000
اتفاقية حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفالمر�سوم رقم ()29
والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها رقم ( )182ال توجد تحفظات
ل�سنة .2001
ل�سنة .1999
وثيقة ت�صديق بتاريخ -اتفاقية ب�ش�أن الحد الأدنى ل�سن اال�ستخدام رقم
( )138ل�سنة .1973
2005/12/7
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�أهم مواثيق حقوق الإن�سان
م�صادقة دولة قطر
الحق في ال�سالمة الج�سدية
مر�سوم رقم ()27
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغيره من �ضروبل�سنة 2001
المعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
المهينة ل�سنة .1984

التحفظات
تحفظ على �أي تف�سير
لما ورد في �أحكام
االتفاقية يتعار�ض
مع مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،وكذا
المادتين ()21
و( )22المتعلقتين
ب�صالحية لجنة
مناه�ضة التعذيب.

حقوق خا�صة بالعمل
لم ت�صادق
اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرينو�أفراد �أ�سرهم ل�سنة .1990
وثيقة ت�صديق بتاريخ -االتفاقية الدولية للق�ضاء على التمييز في مجال
ال توجد تحفظات
اال�ستخدام والمهنة رقم ( )11ل�سنة 1958
1976/6/6
مر�سوم رقم (- )26االتفاقية الخا�صة بال�سخرة رقم ( )29ل�سنة
ال توجد تحفظات
1930
ل�سنة 2003
اتفاقية تحريم ال�سخرة والعمل الإلزامي رقممر�سوم رقم 14
ال توجد تحفظات
( )105ل�سنة 1957
ل�سنة 2007
لم ت�صادق

االتفاقية الخا�صة بحق التنظيم النقابيوالمفاو�ضة الجماعية رقم ( )98ل�سنة 1949

حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وثيقة ت�صديق بتاريخ
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ل�سنة2008/4/28
2006

ال توجد تحفظات
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�أهم مواثيق حقوق الإن�سان
م�صادقة دولة قطر
الحق في �إقامة العدل
مر�سوم رقم ()17
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ل�سنةل�سنة 2007
.2003

مر�سوم رقم ()10
ل�سنة 2009

اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةل�سنة .2000

التحفظات
ـ مع التحفظ على
�أحكام الفقرة ()2
من المادة ( )66من
االتفاقية المتعلقة
بالتحكيم و�إحالة
النزاع �إلى محكمة
العدل الدولية
ال توجد تحفظات

بروتوكول منع وقمع االتجار بالب�شر وبخا�صةالمر�سوم رقم ()10
ال توجد تحفظات
الن�ساء والأطفال المكمل التفاقية الجريمة
ل�سنة 2009
المنظمة عبر الوطنية ل�سنة 2000
اتفاقيات �أخرى
مر�سوم رقم ()21
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعيال توجد تحفظات
ل�سنة 1985
ل�سنة 1972
مر�سوم رقم ()50
ل�سنة 1986

االتفاقية العربية لحماية حقوق الم�ؤلف ل�سنة1981

ال توجد تحفظات

وثيقة ت�صديق بتاريخ
2008 11/17
مر�سوم رقم ()27
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع �أ�شكال التعبيرال توجد تحفظات
ل�سنة
الثقافي ال�صادرة عن اليون�سكو في �أكتوبر 2005
2009/6/23
 -الميثاق العربي لحقوق الإن�سان ل�سنة 2004

2015

ال توجد تحفظات
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الق�سم الثاني
�أو�ضاع حقوق الإن�سان في قطر
تر�صد اللجنة �أو�ضاع حقوق الإن�سان في دولة قطر وفق ًا لتق�سيم الحقوق التي يتمتع بها ال�سكان
�إلى حقوق مدنية و�سيا�سية ،وحقوق اقت�صادية واجتماعية وثقافية ،ويت�ضمن ذلك تحليل الت�شريعات
الوطنية والإجراءات ومدى م�ؤامتها للمعايير الدولية لحقوق الإن�سان ،وتقديم التو�صيات والمقترحات.
�أو ًال :الحقوق المدنية وال�سيا�سية:

�سوف يتم تناول هذه الحقوق وفق ًا للترتيب التالي:
-1الحق في الحياة.
-2الحق في الحماية من التعذيب وغيره من �ضروب المعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
المهينة.
 -3الحق في الحرية والأمان ال�شخ�صي.
 -4الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة.
 -5الحق في التقا�ضي ،وفي المحاكمة العادلة والمن�صفة.
 -6الحق في االنتخاب والتر�شح.
 -7الحق في حرية العقيدة والعبادة.
 -8الحق في حرية الر�أي والتعبير .
 -9الحق في التجمع ال�سلمي.
 -10الحق في تكوين الجمعيات.
 -11الحق في الم�ساواة وعدم التمييز.
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 -1الحق في الحياة

الحق في الحياة هو �أول الحقوق لكل �إن�سان ،تكفله العهود والمواثيق الدولية

()1

ولم تر�صد اللجنة �أو تتلقى بالغات �أو �شكاوى ت�شير �إلى حدوث انتهاك لهذا الحق مما قد يقع في
نطاق م�س�ؤولية ال�سلطات العامة بما يمثل توا�ص ًال في ايجابيات هذا الحق.
ولم تطبق دولة قطر �أي حكم �إعدام منذ العام  1995لغاية تاريخ هذا التقرير ،وقد �صدرت ثالثة
�أحكام بالإعدام خالل العام  ،2015وال تزال تلك الأحكام محل طعن �أمام محكمة التمييز.
كما �أنه ومن الجدير بالذكر �أن قانون الإجراءات الجنائية القطري ين�ص على مجموعة من
ال�ضمانات لمن يحكم عليه بالإعدام �سبق و�أن �أ�شارت �إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في
تقاريرها ال�سنوية ال�سابقة.
-2الحق في الحماية من التعذيب وغيره من �ضروب المعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو المهينة

يقر الد�ستور الدائم لدولة قطر ( )2واالتفاقيات الدولية بتجريم التعذيب ،خا�صة الإتفاقية
الدولية لمنع التعذيب وغيره من �ضروب المعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو المهينة �أو الال�إن�سانية �أو
الحاطة بالكرامة التي �صادقت عليها الدولة في العام .2001
ولقد وا�صلت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان خالل الفترة التي يغطيها التقرير زياراتها الداخلية
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية و�أماكن ال�سجن واالحتجاز ،و�أجرت  17زيارة مفاجئة لإدارة
الم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية ،وال�سجن المركزي ،وحجز ق�سم �شرطة �أم �صالل ،وحجز الإبعاد،
و�إدارة �أمن الريان ،وق�سم �شرطة ال�صناعية ،وق�سم الطب النف�سي بم�ؤ�س�سة حمد الطبية للوقوف
على �أو�ضاع حقوق الإن�سان للمحتجزين بهذه الأماكن ،و�أعدت تقارير مف�صلة بذلك ،م�شفوعة
بتو�صياتها .وفي حين لم تعثر على �أية �أدلة �أو عالمات على المحتجزين تدل على تعر�ضهم للتعذيب،
( )1المواد ( )3،5من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان  ،1948والمادة ( )6من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية

وال�سيا�سية  1966والمادة ( )2من االتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية  ،1950والمادة ()4
من االتفاقية الأمريكية لحقوق الإن�سان  ،1969والمادة ( )5من الميثاق العربي لحقوق الإن�سان 2004
( )2المادة ( )36من د�ستور دولة قطر لعام 2004
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ا�ستمعت �إلى ق�ص�ص لثالثة منهم ادعو تعر�ضهم لل�ضرب والمعاملة ال�سيئة �أثناء مرحلة التحقيق،
وبتق�صي موقف الق�ضاء حيال �إدعاءات المتهمين ،اطلعت اللجنة على وثائق تحقيقات الق�ضاء التي
�أفادت بعدم ثبوت هذه الإدعاءات.
وانطالق ًا من اخت�صا�ص اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان لر�صد تنفيذ اتفاقية منع التعذيب،
و�ضعت خطة عمل  2017-2016لمراقبة �أماكن االحتجاز تت�ضمن �إجراء خم�سين زيارة مفاجئة،
ت�سبقها دورات تدريب مكثفة لرفع قدرات فريق عمل الزيارات في اللجنة واعتماد الئحة ر�صد تتطابق
ومعايير الأمم المتحدة� ،إ�ضافة �إلى �إجراء تدريب لمنفذي القانون لرفع الوعي باالتفاقية ،وت�شمل
خطة اللجنة تركيز ًا على دور الآليات الوطنية في مراقبة �أماكن االحتجاز كوزارة الداخلية والنيابة
العامة والق�ضاء ،لبذل المزيد من الجهود بهذا ال�ش�أن.
وفي هذا الإطار فقد �أو�صت اللجنة الحكومة بالم�صادقة على البروتوكول االختياري لالتفاقية.
 -3الحق في الحرية والأمان ال�شخ�صي

يكفل الد�ستور الدائم لدولة قطر الحرية ال�شخ�صية ويمنع التدخل في ال�ش�ؤون الخا�صة ، 1والمناخ
العام ال�سائد في الدولة ب�ش�أن هذا الحق ب�صفة عامة مناخ ايجابي ،يتمتع فيه �سكان دولة قطر من
مواطنين ووافدين بالعي�ش في ظل �أجواء �آمنة م�ستقرة.
وقد ت�صدرت دولة قطر للعام ال�سابع على التوالي قائمة دول ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا في
م�ؤ�شر ال�سالم العالمي للعام 2015م ،حيث جاءت في المرتبة رقم ( )30على الم�ستوى العالمي من
بين ( )162دولة �شملها التقرير و ُي�صنف الم�ؤ�شر ت�سل�سل الدول عالمي ًا في �ضوء مقيا�س يقر�أ درجة
تمتع البالد بال�سلم والأمن الداخلي واال�ستقرار خالل العام المعد عنه التقرير.
�إال �أنه الزالت هناك بع�ض التحديات الهامة التي تعتر�ض �سبيل هذا الحق� ،سبق �أن نوهت �إليها
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في تقاريرها ال�سابقة ،و�أو�صت �أكثر من مرة بتعديلها مراعاة للمبادئ
والمعايير الدولية لحقوق الإن�سان المعمول بها في هذا ال�ش�أن ،وال منا�ص �أمام اللجنة من �أن تعيد
الت�شديد عليها والتذكير بها مرة �أخرى ،وذلك من �ضرورة:
( )1المادتان ( )37( ،)36من د�ستور دولة قطر لعام 2004
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�إعادة النظر في بع�ض �أحكام القانون رقم ( )17ل�سنة  2002م ب�ش�أن حماية المجتمع الواردةبالمادتين الأولى والثانية والتي تجيز التحفظ على المتهم في بع�ض الحاالت بموجب قرار لمدة
قد ت�صل �إلى �سنتين دون العر�ض �أو الإحالة �إلى الق�ضاء لإثبات براءته �أو �إدانته في محاكمة
توفر له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية لممار�سة حق الدفاع وفق ًا لن�ص المادة ( )39من د�ستور
البالد الدائم.
�إعادة النظر في بع�ض �أحكام القانون رقم ( )5ل�سنة  2003م ب�ش�أن جهاز �أمن الدولة ،الواردةفي المادة ال�سابعة  -المعدلة بموجب القانون رقم ( )10ل�سنة 2008م  -من التحفظ على من
ي�شتبه في ارتكابه الجرائم التي تقع في نطاق اخت�صا�ص جهاز �أمن الدولة لمدة ت�صل �إلى
ثالثين يوم ًا دون عر�ضه على النيابة العامة.
�إعادة النظر في �أحكام المادة الثامنة ع�شر من القانون رقم ( )3ل�سنة  2004م ب�ش�أن الإرهاب،فيما تجيزه للنيابة العامة من حب�س المتهم احتياطيا لمدة ت�صل �إلى �ستة �أ�شهر دون عر�ض
�أمره على الق�ضاء.
وب�شكل عام ف�إن نظام الحب�س االحتياطي ك�إجراء من �إجراءات التحقيق والمحاكمة في الم�سائلالجنائية ،اليزال ي�ستخدم بكثرة ،ولقد �أ�شارت اللجنة في تقاريرها ال�سابقة �إلى �أن الحب�س
االحتياطي يمثل في بع�ض الحاالت عقوبة قائمة بذاتها ،خا�صة و�أن ن�صو�ص قانون الإجراءات
الجنائية تجيز تجديد الحب�س االحتياطي لفترات ت�صل �إلى ن�صف مدة العقوبة المقررة للتهمة
التي يحاكم ب�ش�أنها المتهم ،رغم �أنه ال يزال متهم ًا لم تثبت �إدانته.
 -حجز الإبعاد

�أ�شارت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في تقاريرها ال�سابقة �إلى مالحظاتها ب�ش�أن حجز الإبعاد
 ،و�أو�صت اكثر من مرة ب�ضرورة تعديل �أو ا�ستبدال هذا النظام .ولعل �أبرز التحديات التي واجهت
حقوق الإن�سان �أثناء الفترة التي يغطيها التقرير ،ا�ستطالة �أمد احتجاز بع�ض المودعين ،حيث �أفادت
وزارة الداخلية �أن �سبب الت�أخير في ت�أمين مغادرة المحتجزين ،يعود لدخول البع�ض منهم �إلى البالد
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ب�صورة غير م�شروعة �أو عدم حيازة م�ستندات ثبويتة وبالتالي تتم مخاطبة �سفارات دولهم ال�ستخراج
وثائق �سفر مما يطيل �أمد االحتجاز.
وت�سعى وزارة الداخلية لتو�سعة حجز الأبعاد ولتطبيق المعايير الخا�صة ب�أماكن الإحتجاز في حجز
الإبعاد ،ك�أف�ضل ال�سبل لحل كل هذه الإ�شكاليات ولتالفي �أي انتهاكات قد تحدث لحقوق الإن�سان.
 -االختفاء الق�سري

لم تر�صد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �أو تتلقى �أية بالغات ت�شير �إلى وجود �أي حالة لالختفاء
الق�سري خالل عام 2015م .وت�شجع اللجنة الحكومة الم�صادقة على االتفاقية الدولية لالختفاء
الق�سري ،نظر ًا للجهود الكبيرة والمبادرات التي قدمتها دولة قطر في التعاون الدولي لإعادة
مخطوفين �إلى ذويهم.
 -4الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة

�ألغى القانون رقم ( )21ل�سنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين و�إقامتهم نظام الكفالة
الذي كان معمو ًال به طيلة العقود الما�ضية ،حيث خفف القانون من القيود التي كانت مفرو�ضة على
حرية التنقل وال�سفر  -نظام �إذن الخروج � -إال �أنه لم يلغها ب�شكل كامل ،وهناك مالحظات على
القانون المذكور �سبقت الإ�شارة �إليها في الق�سم الأول من هذا التقرير.
5ـ الحق في التقا�ضي ،وفي محاكمة من�صفة وعادلة

لقد �أ�شارت اللجنة في تقريرها للعام 2014م �إلى عدة تحديات  ،منها ،عدم تفعيل عمل المحكمة
الد�ستورية ،وا�ستمرار تح�صين بع�ض القرارات الإدارية من رقابة الق�ضاء ،وتو�سع �سلطات التحقيق
في اللجوء �إلى الحب�س االحتياطي  ،وطول مدة الحب�س االحتياطي ،وتجديده لفترات طويلة ت�صل �إلى
ن�صف مدة العقوبة المقررة للتهمة التي يحاكم ب�ش�أنها المتهم .هذا �إ�ضافة �إلى الإ�شكاليات المتعلقة
بالإجراءات التنفيذية ككثرة ت�أجيل الدعوى في بع�ض الأحيان لذات ال�سبب ،ونظام تنفيذ الأحكام،
والإحالة �إلى خبيردون حاجة �إلى ذلك ،مما يترتب عليه ت�أخير الف�صل في الدعوى ل�ستة �أ�شهر على
الأقل .و�أبرز مثال لذلك هو الدعاوى العمالية التي ال تت�ضمن �سوى المطالبة ب�أجور مت�أخرة ،دون �أن
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يكون هناك نزاع في قيمة الأجر .حيث ترى اللجنة �أن هذه الحاالت التحتاج �سوى تكليف �صاحب
العمل بتقديم م�ستند موثق يثبت الأ�شهر التي �صرف للعامل فيها �أجره ،ثم تقوم المحكمة بالق�ضاء له
بما لم ي�صرف من �أجور �شهرية طالما �أنها ثابتة.
�أي�ض ًا تمثل �أمانة الخبير التي يدفعها المدعي �إ�شكالية بالن�سبة لطائفة كبيرة من المدعين ،ذلك
�أنه رغم ن�ص القانون على �إعفاء الدعاوى العمالية من الم�صروفات� ،إال �أنه يظل على المدعي �أن
ي�سدد �أمانة خبير ال تقل عن �ستمائة ريال ،وت�صل في بع�ض الدعاوى �إلى �ألف ريال .حيث �أ�صبحت
�أمانة الخبير تحول بينهم وبين ممار�سة حقهم في اللجوء �إلى الق�ضاء.
ورغم ت�سليم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ب�أن القا�ضي هو الخبير الأعلى في الدعوى ،و�أن له
وحده منفرد ًا �أو �ضمن ت�شكيل المحكمة �سلطة تقييم تقارير الخبراء ،و�أن الأحكام الق�ضائية ال تُر�ضي
ن�صف المتقا�ضين �أمام المحاكم باعتبارهم خا�سرين لمنازعاتهم الق�ضائية � ،إال �أن ذلك ال يحول
بين اللجنة وبين �أو تو�صل �صوت االعترا�ض على بع�ض التقارير التي ي�ضعها الخبراء  ،وتم�سك عن
قول المزيد في هذا ال�ش�أن  ،واثق ًة من فطنة من يطالع هذا التقرير.
وترى اللجنة �أن كثير ًا من الأقاويل في هذا ال�ش�أن �إنما مردها �إلى كون الخبراء الذين ت�ستعين
بهم المحاكم لي�سوا موظفين عموميين ،و�إنما هي مكاتب خا�صة تقيد في ك�شوف الخبراء ،بما يرفع
�أية رقابة عن �أعمالهم� ،سوى رقابة المحكمة التي يت�ضمن حكمها ب�إحالة الدعوى �إلى خبير قو ًال منها
ب�أنها غير متخ�ص�صة في مو�ضوع المهمة المكلف بها الخبير ،وبالتالي ال تكفي وحدها للرقابة على
ح�سن قيام الخبير بمهمته ب�أمانة و�صدق.
ومن خالل مطالعة الأحكام ال�صادرة عن المحاكم المختلفة ،وخ�صو�ص ًا الدرجات االبتدائية،
ق�ضائي ،مما قد ينال من
يتبين وجود �أخطاء �إمالئية ج�سيمة  ،ال ي�صح �أبد ًا �أن توجد في حكم
ٍ
الهيبة واالحترام الواجبين للحكم الق�ضائي ال�صادر با�سم ح�ضرة �صاحب ال�سمو ،ف�ض ًال عما يمكن
�أن ت�سببه تلك الأخطاء من تغيير للمعنى قد ي�ؤثر على �سالمة الأحكام الق�ضائية.
لذا تتقدم اللجنة في الف�صل الخام�س بتكرار تو�صياتها للق�ضاء �آملة �أن يتم النظر بها ل�ضمان
المزيد من المحاكمات العادلة والمن�صفة لجميع النا�س.
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ومما هو جدير بالذكر انعقاد م�ؤتمر الأمم المتحدة الثالث ع�شر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
في الدوحة في الفترة من � 19-12أبريل 2015م ،منتهي ًا �إلى اعتماد القرار ( )1ب�إعالن الدوحة ب�ش�أن
الت�صدي
�إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول �أعمال الأمم المتحدة الأو�سع من �أجل
ِّ
للتحديات االجتماعية واالقت�صادية وتعزيز �سيادة القانون على ال�صعيدين الوطني والدولي وم�شاركة
ِّ
الجمهور ،وقد �أكد الإعالن  -من �ضمن ما �أكد عليه  -التزام الدول الأع�ضاء ب�ضمان حق كل فرد في
محاكمـة من�صـفة ،دون �إبطـاء ال داعـي لـه� ،أمـام هيئـة مخت�صة وم�ستقلة ومحايدة قائمة بمقت�ضى
تي�سر �سبل الو�صـول �إلى العدالـة علـى قـدم الم�ساواة ،مع �ضمانات بمراعاة الأ�صول
القانون ،وفي ُّ
وتي�سر اال�سـتعانة بمحـام وبمتـرجم �شـفوي �إذا لزم الأمر ،و�ضـمان مـا تـن�ص عليـه اتفاقيـة
الإجرائيةُّ ،
فيينـا للعالقـات القن�صـلية مـن حقـوق ذات �صـلة .وت ِّ
َـوخي الحـر�ص الواجـب لمنــع �أفعـال العنـف
ومكافحتـها؛ وا ِّتخــاذ تـدابير ت�شـريعية و�إداريــة وق�ضائية ف َّعالـة لمنـع جميع �أ�شـكال التعـذيب وغـيره
مـن �أ�شـكال المعاملـة �أو العقوبـة القا�سـية �أو الال�إن�ســانية �أو المهينة ،ولمالحقة مرتكبي هذه الأفعــال
ومعاقبتــهم ،وللق�ضــاء علــى �إمكانيــة الإفالت من العقاب.
جدول ()1
بالغات الحب�س االحتياطي والبالغات التي تم الأفراج عنهم تبعا للعدد والجن�سية

لبالغات  /القرارات

قطري

غير قطري

البالغات التي تم فيها الحب�س االحتياطي

 350بالغ

 3153بالغ

البالغات التي تم فيها قرار بالإفراج

 120بالغ

 160بالغ

 -6الحق في االنتخاب والتر�شح

�شهدت الفترة التي يغطيها التقرير انتخابات ع�ضوية المجل�س البلدي المركزي بـ  127مر�شح ًا
بينهم خم�س ن�ساء ،فاز منهم  29مر�شح ًا بينهم اثنتين من الن�ساء .كما بلغ عدد اللذين �أدلوا
ب�أ�صواتهم ( )14670يمثلون ن�سبة ( )%69.8من اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الدوائر.
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ويهدف المجل�س البلدي المركزي �إلى العمل بالو�سائل المتاحة على تقدم البالد في مجال
ال�ش�ؤون البلدية ،ويعد مجل�س ًا م�ستق ًال ا�ست�شاري ًا رقابي ًا يخت�ص بمناق�شة كافة الق�ضايا والم�شكالت،
ويقوم فيها بدور تكاملي مع ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.
دور اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في مراقبة انتخابات المجل�س البلدي المركزي2015م

مار�ست اللجنة دورها في ن�شر الوعي والتثقيف بالحق في التر�شح واالنتخاب ،و�أجرت عدة
�أن�شطة على النحو التالي:
.1تنظيم ندوة علمية بال�شراكة والتعاون مع ق�سم العلوم النف�سية كلية التربية جامعة قطر ،بعنوان« :
الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة ر�ؤية دينية وقانونية « بتاريخ  18مار�س.
.2تنظيم حلقة نقا�شية حول « :الحقوق ال�سيا�سية لذوي الإعاقة « بمقر مركز قطر االجتماعي الثقافي
للمكفوفين ،بتاريخ  29مار�س.
.3تنظيم ندوة الحقوق ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي االعاقة االنتخاب والتر�شح بالتعاون وال�شراكة مع
المركز الثقافي االجتماعي لل�صم  10مايو.
.4تد�شين خدمة الر�سائل التوعوية الق�صيرة عبر �شركة لالت�صاالت لمدة �أ�سبوع بعدد 100.000
مائة �ألف ر�سالة ن�صية ،وعدد  20.000ع�شرين �ألف مطوية تعريفية بحق المواطنين في العملية
االنتخابية ،بتاريخ  16ابريل.
وراقبت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �سير العملية االنتخابية بكافة تفا�صيلها ،حيث �أظهر
م�س�ؤولي اللجان االنتخابية دراية تامة و�إلماما كافيا بم�س�ؤولياتهم ،ولم ي�ضعوا �أية قيود �أمام
المراقبين ،وتم ر�صد مايلي:
 .1لجان االنتخاب كافية وت�سع الناخبين في كل دائرة انتخابية.
 .2خلو مقار اللجان االنتخابية من �أية مواد دعائية.
 .3ت�سهيل ت�صويت اال�شخا�ص كبار ال�سن.
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.4عدم ممار�سة �أي �ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لو�ضع العالمات في �أوراق االنتخاب.
 .5توفير المكان المنا�سب لو�ضع العالمات في �أوراق االنتخاب ب�سرية.
� .6صناديق االقتراع كانت منظمة ومحكمة ووا�ضحة �أمام الجميع.
ومن جانب �آخر ،ف�إن بع�ض مواقع اللجان االنتخابية كانت غير معروفة لدى الناخبين ،كما ان
بع�ض الدوائر االنتخابية لم يتم ت�سهيل و�صول وت�صويت اال�شخا�ص ذوي االعاقة بها  ،رغم توافر
تلك الت�سهيالت في دوائر �أخرى.
وقد خل�ص تقرير فريق عمل مراقبة انتخابات المجل�س البلدي في اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان
لمراقبة انتخابات المجل�س البلدي المركزي  2015م بعدة تو�صيات ،هي كالآتي:
.1توفير التجهيزات ال�ضرورية لت�سهيل ت�صويت اال�شخا�ص ذوي االعاقة في كافة الدوائر االنتخابية.
.2و�ضع كتيبات اعالمية ومطويات تثقيفية لذوي االعاقة من المكفوفين وال�صم بفترة كافية ،مع
تكثيف الحمالت التوعوية لهذه الفئة ل�ضمان م�شاركتها الفعالة في العملية االنتخابية.
.3اال�ستمرار في ت�سجيل الناخبين �إلى ما بعد �إعالن �أ�سماء المر�شحين لإعطاء فر�صة �أكبر للم�شاركة
وزيادة �أعداد الناخبين ،حيث لوحظ �أن كثير من الناخبين �أبدوا الرغبة في الت�سجيل بعد �إعالن
�أ�سماء المر�شحين لوجود بع�ض المر�شحين الأكفاء والقادرين على تحقيق �أمال وتطلعات �أبناء
الدائرة.
� .4ضرورة وجود تعليمات كافية للناخبين حول مواقع بع�ض اللجان االنتخابية.
 -مجل�س ال�شورى

التزال اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان تترقب �إجراء االنتخابات المقررة لمجل�س ال�شورى ك�سلطة
ت�شريعية �إعما ًال لأحكام د�ستور دولة قطر الدائم في هذا ال�ش�أن( ،)1وت�أمل اللجنة ب�إجراء االنتخابات
في �أقرب وقت ممكن ،على �أن ي�سبقها �إ�صدار القانون المنظم لالنتخاب الذي تحدد فيه �شروط
و�إجراءات التر�شيح واالنتخاب( .)2مع تو�صية اللجنة ب�أن ي�أخذ القانون حيز ًا في المناق�شة والحوار
( )1المادة ( )76من د�ستور دولة قطر لعام .2004
( )2المادة ( )78من د�ستور دولة قطر لعام .2004
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المجتمعي ،بما ي�ضمن التوافق حوله ،وبما يعزز م�شاركة وتمثيل كافة فئات و�شرائح المجتمع بما فيها
المر�أة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -7الحق في حرية العقيدة والعبادة

يكفل د�ستور دولة قطر حرية العبادة( ،)1ويمار�س المواطنون والمقيمون �شعائرهم الدينية بحرية
تامة ،و قد �أن�ش�أت الدولة مجمع ًا للأديان ي�ضم كنائ�س للطوائف الم�سيحية المختلفة تمكين ًا لهم من
ممار�سة �شعائرهم الدينية ،كما �أن�ش�أت الدولة �أي�ضا مركز الدوحة لحوار الأديان للعمل على ن�شر
ثقافة الحوار بين الأديان والتعاي�ش وقبول الآخر.
وقد تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان خالل الفترة التي يغطيها التقرير �شكوى من فردي �أمن
(م�سلمي الديانة) يعمالن ب�أحدى �شركات الأمن والحرا�سة تفيد قيام ال�شركة بف�صلهما من العمل
لإطالق اللحية ،مما ي�شكل انتهاك ًا لحقهما في الحرية الدينية وحرية العبادة ،وقد قامت اللجنة
بتوجيه كتاب �إلى الإدارة المخت�صة بحقوق الإن�سان بوزارة الداخلية ب�ش�أن �شكواهما ،و�أفادت الإدارة
المذكورة ب�أنها اتخذت الإجراءات الخا�صة ببحث حالة ال�شاكيين ،ثم قامت بحفظ الإجراءات لعدم
ثبوت تع�سف ال�شركة الم�شار �إليها .ولم تر�صد اللجنة �أو تتلقى �أي �شكاوى �أخرى تتعلق بتمييز �أو
م�ضايقات لأتباع �أي ديانات �أو مذاهب �أخرى.
 -8الحق في حرية الر�أي والتعبير

لم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �أية �شكاوى تتعلق بالحق في حرية الر�أي والتعبير ،وهناك
بالفعل اتجاه وا�ضح ومتزايد و�إرادة حقيقية ملمو�سة من القيادة الر�شيدة للدولة نحو تعزيز هذا
الحق ،وهو ما يظهر جلي ًا في الندوات والم�ؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية العديدة التي عقدت
في الدولة( ،)2التي ت�سود فيها مناق�شات حرة على كافة اال�صعدة ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية.
لكن قانون المطبوعات والن�شر الذي يعود للعام 1979م اليعك�س هذا التطور ،ومايزال ت�أخر �إ�صدار
( )1المادة ( )50من د�ستور دولة قطر لعام .2004
()2منها على �سبيل المثال ال الح�صر م�ؤتمر «حرية الر�أي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح» الذي نظمته �إدارة
الحريات العامة وحقوق الإن�سان ب�شبكة الجزيرة الإعالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الوطنية الحقوق الإن�سان
يومي  23 -22مار�س  2015م.
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قانون لتنظيم الأن�شطة الإعالمية  -يتبنى فل�سفة ت�شريعية حديثة ويتفق والمعايير الدولية على
نحو يعزز حرية الر�أي والتعبير وحرية ال�صحافة� - ،أمر في غاية الأهمية لإيجاد مناخ ثابت و�آمن
�ضمن قانون يكفل حرية الر�أي والتعبير ،وفي ذات ال�ش�أن هناك تخوف ًا على حرية الر�أي والتعبير
�إزاء ما جاء بالقانون رقم ( )14ل�سنة 2014م ب�ش�أن مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ا�ستخدمه من
عبارات ف�ضفا�ضة على غرار ( مخالفة النظام العام �أو المبادئ العامة) وهي ذات الإ�شكالية بقانون
المطبوعات والن�شر رقم ( )8ل�سنة 1979م.
ومن الجدير بالذكر �أنه انعقد في الدوحة خالل الفترة من  15الى � 16سبتمبر 2015م ،الم�ؤتمر
الثالث للحوار العربي الآيبيري الأمريكي لمكافحة خطاب الكراهية ،بالتعاون بين اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�سان بدولة قطر وال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان وال�شبكة الأمريكية
لحقوق الإن�سان ،وقد �شارك في الحوار ممثلون عن الم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان بالمنطقة
العربية ومثيالتها من القارة الأمريكية ،هذا �إلى جانب المفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سان وجامعة
الدول العربية و دول مجل�س التعاون الخليجي وبع�ض المنظمات و المراكز المعنية بحقوق الإن�سان
وحوار الأديان والثقافات.
ويعتبر هذا الحوار هو الثالث من نوعه ،حيث انعقد الحوار الأول في المغرب بتاريخ 13-12
�أكتوبر2010م ،تحت عنوان حماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها ،وكان الحوار الثاني بالمك�سيك بتاريخ
 3 -2يونيو 2014م تحت عنوان ظاهرة الهجرة وال�سيا�سات العامة التي تحكمها ودور الم�ؤ�س�سات
الوطنية لحقوق الإن�سان.
�أما هذا الحوار فقد ناق�ش م�س�ألة مناه�ضة خطاب الكراهية والتطرف ،وقد هدف �إلى �إيجاد
�آليات وو�ضع ت�صور لخطة عمل من �ش�أنها الحد من خطاب الكراهية والتطرف.
وقد كان الهدف الأ�سا�سي من الم�ؤتمر تبادل الآراء والأفكار و�أف�ضل الممار�سات والتجارب في
مجال مناه�ضة خطاب الكراهية والتطرف حيث انتظم الم�ؤتمر في �ستة جل�سات عالجت موا�ضيع
الت�شريعات الوطنية وال�صكوك الدولية و�ضمانات حماية حرية الر�أي والتعبير ،وحرية التعبير
وال�شفافية .بما ال يتنافى مع احترام الأديان ،والقوانين التي تمنع ازدرائها ،وكذلك االلتزامات
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المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتع�صب ،ولم يغفل الحوار عن تناول دور الم�ؤ�س�سات التربوية
والدينية في تعزيز ثقافة الت�سامح ومناه�ضة خطاب الكراهية والتطرف وتعميم فكرة الحوار
الديمقراطي بين الأديان كو�سيلة لتعزيز ال�سالم ،و ركز على دور الهيئات الوطنية في الحد من
خطاب الكراهية و الوقاية منه وم�س�ؤوليتها بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان للو�صول للحوار والت�سامح و
المحبة وال�سالم ،و�أهمية وجود �إرادة �سيا�سية للق�ضاء على خطاب الكراهية.
 -9الحق في التجمع ال�سلمي

حق المواطنين في التجمع مكفول بن�ص الد�ستور( ، )1ولم تر�صد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان
�أو تتلقى �أية �شكوى ب�ش�أن هذا الحق خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،وال ت�ضع ال�سلطات تقريب ًا �أية
عوائق �أمام ممار�سة هذا الحق.
بيد �أن اللجنة تود �أن تذكر بما �سبق ونوهت �إليه في تقاريرها ال�سنوية المتعاقبة من وجوب �إعادة
النظر في بع�ض �أحكام قانون االجتماعات العامة والم�سيرات رقم ( )18ل�سنة  2004م ،لما ت�شكله من
تقييد لممار�سة هذا الحق وهوما يقت�ضي تعديل ن�صو�ص المواد ()19،18،17،15،13،12،11،6،5،4،3
من القانون الم�شار �إليه.
 -10الحق في تكوين الجمعيات

حرية تكوين الجمعيات مكفولة طبق ًا لد�ستور دولة قطر( ، )2لذا تكرر اللجنة تو�صياتها ب�أهمية
�إعادة النظر في بع�ض �أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة 2004م ب�ش�أن الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة،
للحد من القيود المتعلقة ب�إجراءات ت�أ�سي�س الجمعيات وتحديد نطاق �أعمالها ،ومنحها المزيد من
ال�صالحيات الالزمة لأداء مهامها وهو ما يقت�ضي تعديل ن�صو�ص القانون الم�شار �إليه ،ليت�ضمن
التخفيف من ال�شروط المالية ،والتخفيف من �سلطة الجهة الإدارية على الجمعيات ،و�إتاحة الطعن
�أمام الق�ضاء على �أية قرارات �إدارية ت�صدر في �ش�أنها.
( )1المادة ( )44من د�ستور دولة قطر لعام 2004م.
( )2المادة ( )45من د�ستور دولة قطر لعام  2004م.
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�إن �إتاحة حيز للمجتمع المدني والتو�سع في �إن�شاء الجمعيات المهنية يحقق نتائج �إيجابية في
الحفاظ على حقوق منت�سبيها ،ورعاية م�صالحهم الم�شتركة ،وت�ؤكد اللجنة على �ضرورة التو�سع في
�إن�شاء الجمعيات التي ت�ستهدف رعاية وحماية وتعزيز حقوق بع�ض الفئات كالمر�أة ،والطفل ،وذوي
الإعاقة ،وكبار ال�سن ،والعمال ،وال�سجناء ،والمر�ضى النف�سيين وغيرهم.
 -11الحق في الم�ساواة وعدم التمييز

ن�ص د�ستور دولة قطر على الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في الحقوق والواجبات(� ، )1إال �أن التمييز
بينهما في �ش�أن منح الجن�سية للأبناء ال زال يمثل �إحدى �أهم الإ�شكاليات التي تواجه هذا الحق،
وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم �أبنائهن ورعايتهم �صحي ًا
وح�صولهم على فر�ص عمل ،مقارنة بما يتمتع به �أبناء مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي بحقوق
تزيد على تلك التي يتمتع بها �أبناء القطريات ،ومقارنة بمجهولي الأبوين ،الذين يتمتعون بالجن�سية
القطرية.
وهنا تود اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �أن ت�شير مجدد ًا �إلى وجوب �إعادة النظر في التمييز
الواقع بين المواطن القطري الأ�صيل والمواطن القطري المتجن�س في الحقوق التي يح�صل عليها كل
منهما ،مع تنفيذ التو�صيات التي �سبق و�أن قدمتها اللجنة �إلى الحكومة في هذا ال�ش�أن.
ثاني ًا :الحقوق الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية

 -1الحق في العمل:
( �أ ) الموظفون القطريون
(ب) الموظفون والعمال الغير قطريين
(ج) العمالة المنزلية
( د ) االتجار بالب�شر
(هـ) �أف�ضل الممار�سات
( )1المادة ( )34من د�ستور دولة قطر لعام  2004م.
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-2الحق في ال�صحة:
( �أ ) لجنة العالج بالخارج
(ب) المر�ضى النف�سيين
-3الحق في التعليم
-4الحق في �سكن
-5الحق في العي�ش الكريم
 -1الحق في العمل
( �أ ) الموظفون القطريون

تكفل الدولة الحق في العمل حيث ينظم قانون الموارد الب�شرية حقوق الموظفين المدنيين
بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ،والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة� ،أما على �صعيد العمل في
الم�ؤ�س�سات الخا�صة والقطاع الم�شترك ،فيطبق قانون العمل ،والقانون الذي ينظم دخول الوافدين.
ر�صدت اللجنة ا�ستمرار جهود دولة قطر نحو توفير فر�ص العمل المالئم لكافة المواطنين
للعمل في القطاع الخا�ص ،بجانب القطاع الحكومي .حيث بلغ العدد الإجمالي للقطريين المتقدمين
بطلبات للتوظيف لدى �إدارة تنمية الموارد الب�شرية الوطنية خالل العام 2015م ( )895مواطن ،تم
تعيين( )424في وظائف )266( ،ذكور و(�)158إناث ،علم ًا �أنه تم عر�ض عدد ( )405وظيفة على
الباحثين عن عمل في القطاع الخا�ص وقد رف�ضوا تلك الوظائف.
والتزال هناك بع�ض الإ�شكاليات تعتر�ض التمتع بهذا الحق بالن�سبة للقطريين تتمثل في ا�ستمرار
ت�ضرر بع�ض المواطنين من �صعوبة �إيجاد فر�ص العمل المالئمة لإمكانياتهم.
وقد اكدت وزارة العمل وال�ش�ؤون الإجتماعية للجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �أنها تدرك تزايد
معدالت الباحثين عن عمل ،وذلك لنجاح م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب في �إفراز �أعداد متزايدة من
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الكوادر والقوى العاملة الوطنية ذات المهارة والكفاءة العالية ،القادرة على الم�ساهمة بفاعلية في
تحقيق �أهداف التنمية ال�شاملة.
وعليه ،ف�إن جهود الوزارة تتنوع في هذا المجال ،وفقا لما يلي:
 قيد الباحثين عن عمل من المواطنين.التوجيه والإر�شاد الموجه للجهات الحكومية ولأ�صحاب الأعمال بالدولة ب�أهمية م�شاركةالقوى العاملة الوطنية في م�سيرة التنمية الم�ستدامة عن طريق دفعهم �إلى �سوق العمل من
خالل توطين الوظائف.
المتابعة الم�ستمرة على تنفيذ برامج توطين الوظائف مع الجهات المختلفة ،وعن طريقتقارير دورية تقدم من �أ�صحاب الأعمال.
 العمل الدائم والم�ستمر على تح�سين بيانات ومعلومات و�أبحاث �سوق العمل.من جانب �آخر تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير �شكوى
من مواطن قطري ي�شكو فيها امتناع جهة عمله عن تعديل و�ضعه الوظيفي دون �سند من �صحيح
القانون ،وقد قامت اللجنة بمخاطبة جهة عمله بطلب الرد تف�صي ًال على ما جاء بال�شكوى ،وذلك
عم ًال بن�ص المادة ( )16من المر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�سان(.)1
كما تلقت اللجنة �شكوى من مواطنة قطرية تفيد ب�أنه تم وقفها عن العمل ووقف �صرف راتبها
ثم �إنهاء خدماتها دون مبرر قانوني ،الأمر الذي قامت معه اللجنة باتخاذ عدة �إجراءات انتهت
بمخاطبة معالي رئي�س مجل�س الوزراء ب�ش�أن هذه ال�شكوى.
�أي�ض ًا تلقت اللجنة �شكوى من مواطن قطري يتظلم فيها من قيام جهة عمله ب�إنهاء خدمته
بالمخالفة لأحكام القانون ،وقد قامت اللجنة ب�إعداد مذكرة بالر�أي القانوني في ال�شكوى م�شفوعة
()1المادة ( )16من المر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 2010م �أوجبت على الوزارات ،والأجهزة الحكومية ،والهيئات،
والم�ؤ�س�سات العامة التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في �أداء مهامها واخت�صا�صاتها وتقديم المعلومات
والبيانات الالزمة في هذا ال�ش�أن.
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بالتو�صيات ،وتم �إر�سالها �إلى جهة عمله تطبيق ًا لن�ص المادة رقم ( )3من المر�سوم بقانون رقم
( )17ل�سنة  2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان(.)1
(ب) الموظفون والعمال الغير قطريين

�شهد العام 2015م �إ�صدار ت�شريعات هامة وثيقة ال�صلة بالحق في العمل تمثلت في �إ�صدار قانون
لحماية الأجور ،وقانون لتنظيم دخول وخروج الوافدين و�إقامتهم.
والواقع �أن للجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مالحظات عدة على هذين القانونين ،وهو ما �سبق
و�أ�شارت �إليه تف�صي ًال بالق�سم الأول من هذا التقرير ،وتحيل �إليه منع ًا من التكرار(.)2
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان خالل هذا العام (� )2241شكوى ،معظمها من عمال وافدين،
بلغ عدد الذكور( )1789وعدد الإناث( ،)452وكانت الأولوية لطلبات نقل الكفالة ،وللم�ستحقات
المالية ،وللأثنين مع ًا ،ولمغادرة الدولة ،وللم�ساعدة المالية .وتو�صلت اللجنة لمعلومات تفيد بموافقة
وزارة الداخلية على نقل كفالة لـ 2185وافد ًا خالل العام 2015م ،منها  1062ب�شكل م�ؤقت و1123
ب�شكل دائم.
والتزال التحديات تعر�ض البع�ض من العمالة الوافدة لظروف قا�سية ب�سبب انتهاك �شركاتهم
لقانون العمل والقرارات الوزارية ذات ال�صلة ،خا�صة المماطلة في �صرف الم�ستحقات ونقل الكفالة،
�أو عدم �صرف الم�ستحقات ،ف�ض ًال عن احتجاز جوازات ال�سفر ،وتق�صير ال�شركات با�ستخراج
بطاقات �إقامة و بطاقات �صحية للعمال و الموظفين ،وعواقب تعري�ضهم لالعتقال .هذا �إ�ضافة �إلى
عدم توفير بع�ض ال�شركات لأماكن مطابقة ال�شتراطات وال�صحة وال�سالمة.
كما ر�صدت اللجنة ا�ستمرار الإ�شكاليات لعمال لم ي�ستطيعوا مغادرة الدولة بعد �إنهاء خدمتهم
لدى �صاحب العمل ،لكونهم مدينين بقرو�ض لبنوك وبذات الوقت رف�ض �صاحب العمل ووزارة
()1المادة ( )3من المر�سوم بقانون رقم  17ل�سنة  2010م ن�صت على اخت�صا�صات ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان
ومنها :تقديم الم�شورة والتو�صيات للجهات المعنية في الم�سائل المتعلقة بحقوق الإن�سان ،والنظر في �أي تجاوزات �أو
انتهاكات لحقوق الإن�سان ،والعمل على ت�سوية ما تتلقاه من بالغات �أو �شكاوى ب�ش�أنها والتن�سيق مع الجهات المخت�صة
التخاذ الالزم ب�ش�أنها ،واقتراح ال�سبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
( )2يراجع الق�سم الأول من هذا التقرير (التطور على ال�صعيد الت�شريعي � /أ -الت�شريعات الوطنية)
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الداخلية ال�سماح لهم بالعمل لدى جهة جديدة� ،إ�ضافة �إلى عدم تمكن البع�ض من مغادرة الدولة
لوجود دعاوى ق�ضائية �ضدهم لم يف�صل فيها من المحكمة لمدة زادت في بع�ض الحاالت على الأربع
�سنوات( )1مما �أدى �إلى بقائهم في الدولة دون عمل ومواجهتهم ظروفا معي�شية �صعبة.
�أي�ض ًا ر�صدت اللجنة ا�ستمرار عدم تمكن بع�ض العمال الوافدين من �إتمام �إجراءات نقل كفالتهم
ب�سبب �إغالق ال�سجل التجاري لل�شركة .وفي هذا �أو�صت اللجنة بو�ضع �آليات �سريعة لمعالجة هذه
الحاالت التي �سبق و�أن اثارتها في تقرير العام 2014م.
ومن �أف�ضل ممار�سات اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان تطوير �آليات للو�صول �إلى العمال من
خالل افتتاح عدة مكاتب داخل مبنى اللجنة وتحت �إ�شرافها ،للجاليات الهندية والنيبالية والفلبينية
وجاليات الدول الأفريقية (م�صر  -ال�سودان  -نيجيريا  -غانا  -الكاميرون وغيرها).
(ج) العمالة المنزلية

التزال العمالة المنزلية تعاني من عدم وجود قانون خا�ص ينظم �ش�ؤون وعالقات العمل الخا�ص
بهم ،بما ي�ضمن توفير الحماية لهم ،والحفاظ على حقوقهم في ظل عدم خ�ضوعهم لأحكام قانون
العمل.
وتر�صد اللجنة عن طريق ما تتلقاه من �شكاوى والتما�سات وقوع ممار�سات �سلبية وت�صرفات ال
�إن�سانية تجاه هذه الفئة من �إجبار بع�ضهم على العمل لفترات طويلة ،وعدم الح�صول على راحة
�أ�سبوعية ،وعدم الح�صول على م�ستحقاتهم المالية �أو كامل تلك الم�ستحقات وفق ًا لعقود ت�شغيلهم
�إذ يلج�أ بع�ض الكفالء �إلى خف�ض رواتبهم تحت ال�ضغوط المعنوية والتهديد بالحب�س �أو بالترحيل.
و�أو�صت اللجنة ب�إيجاد �آلية لتقديم البالغات وال�شكاوي من هذه الفئة وتوفير المزيد من �سبل
الحماية لهم من �صور الإ�ساءة واال�ستغالل والإعتداء ،كتطوير نظام للخطوط ال�ساخنة متعاون مع
جهاز ال�شرطة والنيابة العامة� .إ�ضافة �إلى �إن�شاء مركز للإيواء ذو �سعة منا�سبة تتوافر فيه كافة
الخدمات القانونية واالجتماعية.
(� )1شكوى مقدمة �إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان من وافد كرواتي الجن�سية.
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من جانب �آخر تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان على الإ�سراع في �إ�صدار قانون تنظيم
الم�ستخدمين في المنازل الذي حاز على موافقة مجل�س الوزراء منذ العام 2007م.
� -أو�ضاع العمال الذين ي�شتغلون في المن�ش�آت الخا�صة با�ست�ضافة مونديال 2022م

تقوم اللجنة العليا للإرث والم�شاريع بالإ�شراف على تنفيذ الم�شاريع المتعلقة بالبطولة  ،حيث
و�ضعت معايير نموذجية لحماية حقوق العمال ،ي�سهر على تطبيقها فريق من الخبراء والمخت�صين،
وتُن�شر تقارير دورية �شفافة عن مدى تحقق ذلك .وت�ؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان من خالل
الر�صد الميداني الذي تقوم به �أن انتهاكات حقوق العمال في المن�ش�آت الريا�ضية( )1محدودة وتلقى
الحلول المنا�سبة والفورية.
� -إح�صائيات حكومية

�أما فيما يتعلق ب�إح�صائيات الحكومة للعام 2015م فقد بلغ عدد المنازعات العمالية في وزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية  6111منازعة ،وتولت �إدارة التفتي�ش العمالي اجراء  57013زيارة
تفتي�شية� .أ ّما بالن�سبة �إلى المن�ش�آت الم�ستهدفة بالتفتي�ش فقد قام مفت�شو العمل بعمل  36236زيارة
تفتي�شه ،بينما قام مفت�شو ال�سالمة وال�صحة المهنية بعمل عدد  20777زيارة تفتي�شية كان ن�صيب
المن�ش�آت منها  % 14.0وم�ساكن العمال  % 22.2ومواقع العمل .% 55.4
كما بلغ عدد الدعاوى العمالية التي �صدرت فيها �أحكام خالل  2015عدد  886دعوى.
(د) مكافحة االتجار بالب�شر

ن�ص القانون رقم ( )15ل�سنة  2011م ب�ش�أن مكافحة االتجار بالب�شر في دولة قطر على تعريف
االتجار بالب�شر بما يتطابق والتعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع االتجار بالب�شر الذي �صادقت
عليه الدولة منذ العام  .2009لكن لم يحدد القانون �آلية وطنية «حكومية» لمكافحة الإتجار بالب�شر،
و�إنما ذكر �أنها م�س�ؤولية «الجهات المخت�صة» والتي عرفها ب�أنها »:كافة الجهات والهيئات والم�ؤ�س�سات
المعنية بتنفيذ �أحكام هذا القانون (وكان هذا الأمر �أحد �أوجه النقد التي وجهت للقانون المذكور)،
(1) http://www.sc.qa/ar
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وربما يكون وجود الم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة االتجار بالب�شر وقت �إ�صدار القانون( )1هو ما جعل
الم�شرع ال ين�ص �صراحة على �إن�شاء �آلية حيث كان للم�ؤ�س�سة المذكورة وجود فعلي بموجب قرار رئي�س
المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة رقم ( )1ل�سنة 2008م.
 -الو�ضع الحالي للم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة الإتجار بالب�شر

في عام 2013م تم دمج و�إعادة تنظيم العديد من منظمات المجتمع المدني ،وبخ�صو�ص
الم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة الإتجار بالب�شر فقد تم دمجها وم�ؤ�س�ستين �أخريين تحت م�ؤ�س�سة واحدة
�سميت بـ «الم�ؤ�س�سة القطرية للحماية والت�أهيل االجتماعي» ،تم تغيير ا�سمها هذا العام �إلى «مركز
الحماية والت�أهيل االجتماعي» ،كما قام بتعديل النظام الأ�سا�سي لها ،والفئات الم�ستهدفة ،ولم يعد
المركز معني بق�ضايا االتجار بالب�شر بما يفيد �ضمني ًا �إلغاء الم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة االتجار
بالب�شر ،والتي لم يعد لها وجود فعلي في الوقت الحالي.
وال �شك �أنه كان لوجود الم�ؤ�س�سة �أهمية ق�صوى في �ضوء الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ومهامها
التي با�شرتها واال�ستراتيجية التي تبنتها ،ومع خلو ال�ساحة من الم�ؤ�س�سة لم يعد هنالك دار �إيواء
وخدمات ت�أهيلية ل�ضحايا الإتجار بالب�شر ،مما ي�ستوجب ح ًال عاج ًال وفق ًا لتو�صيات اللجنة ب�إن�شاء
�إدارة مخت�صة في وزارة الداخلية للبحث والتحري عن جرائم االتجار بالب�شر ،وتخ�صي�ص مركز
رعاية متكامل لهذه الفئة.
(هـ) دور اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في مكافحة االتجار بالب�شر

تقوم اللجنة بر�صد جهود الدولة في مكافحة االتجار بالب�شر وتنفيذ بروتوكول منع وقمع االتجار
بالب�شر وبخا�صة الن�ساء والأطفال المكمل التفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،وذلك من خالل
تلقي ال�شكاوى والزيارات الميدانية ،كما ت�سعى لم�ساعدة الأفراد من خالل تقديم الم�شورة القانونية
والتوجيه والتو�سط لدى الجهات لإيجاد حلول لم�شكالتهم .ولقد قامت اللجنة بموافاة وزارة العمل
()1الم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة االتجار بالب�شر «�إحدى منظمات المجتمع المدني» وتهدف �إلى مكافحة االتجار بالب�شر
بكافة �أ�شكاله ،وكانت تقوم في �سبيل ذلك بالعديد من المهام فيما يتعلق بمنع ومكافحة االتجار بالب�شر ،وتوفير الحماية
والرعاية المختلفة والم�ساعدة وااليواء لل�ضحايا .
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وال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة الداخلية ب�أ�سماء وبيانات ال�شركات والأ�شخا�ص الم�شتبه بتورطهم في
ق�ضايا اتجار بالب�شر(.)1
ونظمت خالل الفترة التي يغطيها التقرير دورة حول الخطوط ال�ساخنة لمنع االتجار بالب�شر
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة قطر للت�أهيل االجتماعي وجمعية «بوالري�س».
�إ�ضافة �إلى تنظيم دورات تدريبة بالتعاون مع وزارة الداخلية ،والمجل�س الأعلى للق�ضاء ،والنيابة
العامة للقائمين على �إنفاذ القانون من الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ورجال ال�شرطة بهدف تنمية
وتعزيز قدراتهم بالقوانين الدولية والوطنية الخا�صة بمكافحة االتجار بالب�شر من �أجل تفعيل �آليات
و�إجراءات التحقيقات والمحاكمات.
كما نظمت دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية لتنمية وتعزيز قدرات
العاملين في الوزارة ال �سيما ( �إدارة عالقات العمل  ،و�إدارة تفتي�ش العمل) بالقوانين الدولية
والوطنية الخا�صة بمكافحة االتجار بالب�شر من �أجل تفعيل �آليات و�إجراءات مكافحة جرائم االتجار
بالب�شر ،والتعرف على ابرز �صور جريمة االتجار بالب�شر خا�صة (العمل الق�سري :عمال قطاع االن�شاء
 /عامالت المنازل  /عمال المزارع  /عمال الم�صانع ) ،والتعرف على ابرز الو�سائل الم�ستخدمة
وخا�صة الم�ستحدثة منها في االيقاع ب�ضحايا االتجار بالب�شر وال�سيطرة عليهم ،و تقديم الم�ساعدات
()2
المختلفة لل�ضحايا.
 -2الحق في ال�صحة

توفر م�ؤ�س�سة حمد الطبية الرعاية ال�صحية الحكومية في دولة قطر ،وتقوم ب�إدارة ثمانية
م�ست�شفيات متخ�ص�صة هي :م�ست�شفى حمد العام ،وم�ست�شفى الرميلة ،وم�ست�شفى الن�ساء والوالدة،
()1تلقت اللجنة ردود من وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية تفيد باتخاذ االجراءات حيال بع�ض ال�شركات وعدم ثبوت
المخالفة حيال البع�ض الآخر ،كذلك تلقت بع�ض الردود من وزارة الداخلية «�إدارة حقوق الإن�سان» تفيد باتخاذ �إجراءات
بنقل كفالة الحاالت التي عر�ضت عليهم.
()2نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بالفعل خالل عام 2015م دورتين تدريبيتين للتعرف على الت�شريعات الخا�صة
بمكافحة االتجار بالب�شر و�آليات تطبيقها في دولة قطر ،الأولى للقائمين على �إنفاذ القانون من الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة
العامة ورجال ال�شرطة في الفترة من  30 - 29نوفمبر  ،2015والثانية لموظفي وزرارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية في
الفترة من  7-6دي�سمبر 2015م.
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وم�ست�شفى الأمل ،وم�ست�شفى القلب ،وم�ست�شفى الوكرة ،والم�ست�شفى الكوبي ،وم�ست�شفى الخور .وتقدم
الم�ؤ�س�سة خدمات الرعاية الأولية وخدمات الطوارىء.
وتعرف الم�ؤ�س�سة بكفاءة عالية بين ال�سكان في دولة قطر ،هذا رغم االكتظاظ في العيادات
الخارجية المعدة ال�ستقبال المر�ضى على فترتين �صباحية وم�سائية ،حيث يعاني مراجعو هذه
العيادات من فترات انتظارطويلة للح�صول على المواعيد ،وا�شتكى بع�ض المر�ضى من عدم تلقي
ات�صال �أو ر�سائل تفيد بتحديد الموعد لعدة �شهور.
وتوفر الم�ؤ�س�سة �أكثر من � 2000سرير لرعاية مر�ضاها .عدا عن �إن�شاء عدة مراكز �أبحاث
وطنية لعالج و�أبحاث ال�سكري وال�سرطان ،واق�سام الخدمات االجتماعية والترجمة ال�شفوية في كافة
الم�ست�شفيات التابعة للم�ؤ�س�سة.
وتعلن م�ؤ�س�سة حمد الطبية عن تطبيق الئحة حقوق وواجبات المر�ضى والعائالت وتوفر ن�سخ ًا من
هذه المن�شورات في كل ق�سم من �أق�سام رعاية المر�ضى ،و�أهم ما ن�صت عليه الالئحة �أنه لكل مري�ض
�أن يح�صل على خدمات الرعاية ال�صحية ب�صرف النظر عن عرقه ،دينه� ،أ�صله ،معتقداته ،قيمه،
لغته ،عمره �أو �إعاقته .و�أن يح�صل على خدمات الطوارىء ب�صرف النظر عن قدرته على الدفع.
كذلك ن�صت على مراعاة كرامة المري�ض وم�شاركته في خطة العالج  ،وحقه في اتخاذ القرارات
المتعلقة بمر�ضه .و�أن يمنح �آلية فعالة لإجراءت التظلم.
وي�شترط لدخول الم�ست�شفى  -ماعدا حاالت الطوارىء  -بطاقة �صحية �سارية ،وبطاقة �شخ�صية
�أو جواز ال�سفر .مما يقودنا لالنتباه لمعاناة فئة العمال التي ال تحوز ترخي�ص بالإقامة (العمالة
ال�سائبة) ،والفئة التي لديها ترخي�ص بالإقامة لكنها لي�ست لديها الوثائق الالزمة من بطاقات
�شخ�صية �أو بطاقات �صحية ب�سبب تق�صير بع�ض جهات العمل في ا�ستخراج هذه الوثائق وحجز وثائق
�سفر العمال.
وفيما يتعلق بنظام الت�أمين ال�صحي �أعلنت ال�شركة الوطنية للت�أمين �أن �آخر يوم لتقديم خدماتها
�سيكون  31دي�سمبر 2015م ،وذلك بنا ًء على القرار ال�صادر من مجل�س الوزراء يوم  23دي�سمبر
2015م .حيث ر�صدت اللجنة ت�ضرر بع�ض المواطنين من �سرعة اتخاذ هذا القرار ،وتعين ا�ستكمال
عالجهم على نفقتهم الخا�صة مما لم يكن في الح�سبان.
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و�سيقوم المجل�س الأعلى لل�صحة بالتن�سيق مع وزارة المالية بالعمل على �إعادة الت�أمين ال�صحي
خالل مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهربالتعاقد مع �شركات خا�صة ذات خبرة.
ووفق ًا لت�صريحات وزير ال�صحة لوكالة الأنباء القطرية «قنا» و�صل حجم الإنفاق لنظام الت�أمين
ال�صحي �إلى  894مليون ريال للفترة ابريل 2014م  -مار�س 2015م� ،إ�ضافة �إلى  391مليون في الفترة
 1ابريل  21 -اكتوبر 2015م.
( �أ ) اللجنة المخت�صة بالموافقة على العالج في الخارج

تقدم دولة قطر خدمة جليلة للمواطنين تمثلت في ت�أمين العالج بالخارج للحاالت التي قد ال يوجد
لها عالج داخل الدولة ،وقد بذلت اللجنة المخت�صة بالعالج في الخارج جهودا كبيرة في ا�ستقبال
طلبات المواطنين ،و اتخاذ القرارات ب�ش�أنها ،حتى و�صل عدد موافقات تلقي العالج في الخارج �إلى
( )2231موافقة خالل الفترة من 2015/01/01م لغاية 2015/06/30م.
من جانب �آخر ر�صدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �شكاوى لمواطنين ادعوا بوجود تمييز في
تقديم هذه الخدمة لمواطنين.
وبناء على معلومات ح�صلت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان من الإدارة المخت�صة بالعالج
بالخارج ،تقوم لجنة عليا باتخاذ القرار ب�أحقية العالج ،باالعتماد على تقرير اللجنة الطبية لتقدير
الحالة ،ولوحظ الآتي:
-1عدم وجود «الئحة قواعد» معتمدة،تحدد كيفية اال�ستجابة لطلبات العالج في كال اللجنتين
الم�شار �إليهما.
 -2عدم و�ضوح �آلية مراجعة التظلمات.
�-3أن ت�أخر اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا الناتج عن ت�أخر ا�ستالم تقرير اللجنة الطبية
المخت�صة ،ي�ؤدي لتردي بع�ض الحاالت.
�-4أن الموافقة على طلبات العالج بالخارج ،ـ ـ رغم وجود عالج لها داخل الدولة ،ـ ـ ب�سبب طول قوائم
االنتظار ،وعدم اتباع هذا ال�سبب لطلبات �أخرى ،قد يوحي بالتمييز في قبول بع�ض الطلبات.
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-5عدم وجود «الئحة قواعد» معتمدة ،تبين كيفية الت�صرف حال �إ�صابة المواطنين في الخارج� ،أو
تعر�ضهم لحالة �صحية طارئة وعاجلة.
وتقوم �إدارة العالقات الطبية والعالج بالخارج بالإ�شراف الإداري على المكاتب الطبية في
الخارج  ،ومن �ضمن مهامها ،اتخاذ الترتيبات اللوج�ستية المتعلقة ب�سفر المر�ضى ومرافقيهم .وحول
�أداء هذه المكاتب ،تلقت اللجنة من مواطنين بالخارج المالحظات التالية:
�-1ضعف الرقابة و التن�سيق في بع�ض المكاتب الخارجية مع المركز الطبي الذي يقدم العالج ،بما
ي�ؤدى �إلى ا�ستغالل المواطنين في بع�ض الحاالت.
-2قيام مكاتب العالج بالخارج بالتعاقد مع مكاتب خا�صة لتقديم خدمات الحجز واالنتقال والترجمة
للمواطنين ،وتركها دون رقابة ،مما �أدى �إلى �سوء المعاملة و�ضعف الخدمات ،كعدم توفر ترجمة،
ونق�ص في ت�أمين �سيارات منا�سبة للحاالت ال�صحية ،والإهمال في تحديد المواعيد مع المركز
الطبي ،وغير ذلك.
 -3ت�أخر الموافقة على طلبات زيادة مبالغ العالج �أو تمديده.
لذا تو�صي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بمايلي:
-1و�ضع «الئحة قواعد» معتمدة ،تحدد �آليات عمل اللجنة العليا للعالج في الخارج واللجنة الطبية
المخت�صة ،و�آلية التظلم من القرارات التي تتخذها اللجنة العليا.
-2و�ضع «الئحة معايير» معتمدة ،تحدد �شروط �شغل وظيفة ع�ضو في اللجنة العليا واللجنة الطبية
للعالج في الخارج.
-3و�ضع «الئحة قواعد» معتمدة ،تبين الية العمل حال �إ�صابة المواطنين في الخارج� ،أو تعر�ضهم
لحالة �صحية طارئة وعاجلة.
 -4تطوير عمل المكاتب الخارجية ،و �إعمال رقابة منا�سبة على خدماتها.
(ب) حقوق المر�ضى النف�سيين

في مطلع �شهر دي�سمبر 2013م ّ ،
د�شن وزير ال�صحة العامة الإ�ستراتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية
في دولة قطر لمدة خم�س �سنوات تحت �شعار «من �أجل بناء نظام �صحة نف�سية عالي الجودة وتغيير
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النظرة ال�سائدة في قطر حيال الأمرا�ض النف�سية وتطوير طرق العالج» .وقد �أ�شارت اال�ستراتيجية
�أنها �ستقود تغييرات هيكلية هامة مما �سيتيح لم�ؤ�س�سة حمد الطبية تركيز اهتماماتها ب�شكل �أكبر على
تزويد خدمات الرعاية وتوفيرها لكل من يحتاج �إليها في الوقت المنا�سب و�ضمن البيئة الأجدى نفع ًا.
وذكرت درا�سة �أجرتها م�ؤ�س�سة حمد الطبية ب�أنه ( ُيق ّدر عدد الأ�شخا�ص الذين عانوا من
ا�ضطراب نف�سي في مرحلة ما من حياتهم بواحد من �أ�صل � 5أ�شخا�ص ،غير �أن �أقل من  %25ممن
يحتاجون �إلى خدمات الرعاية النف�سية يح�صلون عليها .وك�شفت درا�سات محلية �أخرى �أن م�ستوى
الوعي بال�صحة النف�سية منخف�ض كما �أن المفاهيم ال�سلبية ال�سائدة حيال الأمرا�ض النف�سية تجعل
النا�س يماطلون �أو يتجنبون طلب الم�ساعدة)(.)1
لقد تم �إعداد م�شروع قانون ال�صحة النف�سية منذ العام  ،2009لكن لم ي�صد لغاية تاريخ �إعداد
هذا التقرير.
 -ر�صد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان لأو�ضاع المر�ضى النف�سيين

قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بزيارة �إلى ق�سم الطب النف�سي لم�ؤ�س�سة حمد الطبية في
 6ابريل 2015م وقابلت المر�ضى �أنف�سهم ،والقائمين على الم�ست�شفى ،والممر�ضين وم�ساعديهم،
والحظت االتي:
خ�ص�صت �أر�ض لبناء م�ست�شفى الطب النف�سي في مدينة الوكرة منذ العام 2009م و�أعدتالمخططات الهند�سية للبناء ،لكن ال توجد معلومات م�ؤكدة حول المبا�شرة لبنائه وموعد
ت�سليمه.
�أن ق�سم الطب النف�سي ي�ستوعب � 69سرير ُا  -ويتناوب على الأ�سرة  1200مري�ض في ال�سنةالواحدة بين مقيم م�ؤقت و متلقي لعالج .وبلغ مراجعي العيادة الخارجية  3000في العام
2013م ،وفي عام 2014م و�صل العدد �إلى  5000حالة.
�أغلب المر�ضى يتم �إيواءهم في الم�ست�شفى من قبل ذويهم لتقييم حالتهم وتلقي العالج لفتراتم�ؤقتة قد تطول �أو تق�صر و�أحيانا تقوم بع�ض الأ�سر بالتخل�ص من المري�ض لعدم القدرة على
التعامل معه �أو لتهديده.
( )1التقرير ال�سنوي لم�ؤ�س�سة حمد الطبية 2014-2013
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قرار خروج المري�ض النف�سي �أو العقلي من الوحدة الداخلية ال يتم �إال بموافقة الأهل �أو الكفيل،وهذا ي�ؤدي �إلى بقاء بع�ض المر�ضى دونما �سبب طبي محجوزين بالوحدة الداخلية �إلى �شهور �أو
�سنوات عندما اليرغب الأهل بهم �أو عندما يمتنع الكفالء عن �إخراجهم.
بع�ض الحاالت تحال عن طريق النيابة العامة لمدة  15يوم ًا لتقييمها �أو لإبقائها ب�صورة دائمة.بع�ض الحاالت التي يقرر فيها الطاقم الطبي في �أي الم�ست�شفيات التابعة لم�ؤ�س�سة حمد الطبية�أن المري�ض يعاني من �أمرا�ض نف�سية ،تحول �إلى ق�سم الطب النف�سي حتى وان كانت تعاني من
�أعرا�ض ج�سدية وع�ضوية �أخرى.
�شكوى المر�ضى النف�سيين ب�ش�أن معاناتهم لأمرا�ض ج�سديه ال يتم الإ�صغاء �إليها وال ت�ؤخذ علىمحمل الجد.
هناك خلط بين المر�ض النف�سي و المر�ض العقلي ،حيث ت�صدر �أحكام ق�ضائية بو�ضع بع�ضالم�صابين بمر�ض عقلي في ق�سم الطب النف�سي مدى الحياة .مما ي�شكل عبئ ًا كبير ًا على
الق�سم� .إذ يوجد � 5أ�شخا�ص مقيمين ب�صفة دائمة في ق�سم الطب النف�سي اثنان ب�أمر من
النيابة العامة ،و اثنان بحكم ق�ضائي ،وواحد لعدم قدرة عائلته على رعايته.
عدم وجود برامج ثقافية ،تعليمية ،وخلو المكان من المرافق الترفيهية و الريا�ضة ،ذلك لعدمتوافر الم�ساحة المخ�ص�صة لإقامتها ،مما يتنافى و �أهداف اال�ستراتيجية الوطنية لل�صحة
النف�سية الخا�صة بمر�ضى الطب النف�سي.
الأ�سرة في ق�سم الن�ساء متهالكة وغير كافية ،وال تتوفر الحماية �أو الرقابة المنا�سبة ل�ضمانعدم تعر�ض المري�ضات للتحر�ش �أو االعتداء الجن�سي .وهناك �أحد التجاوزات الخطيرة تجاه
الن�ساء ،حيث ي�سمح للممر�ضين �أو الم�ساعدين من الرجال اال�شتراك بالإم�ساك بالمري�ضات
في حالة الهياج ورفع مالب�سهن لإعطائهم الإبر المهدئة وذلك تحت دعوى �أن التمري�ض
الن�سائي ال ي�ستطيع الإم�ساك بهن �أثناء حالة الغ�ضب �أو الهياج ،وهذا �أمر تعتقد اللجنة �أنه غير
حقيقي� ،أو يمكن تالفيه بتوظيف ن�ساء من ذوات البنية القوية.
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عدم وجود م�ؤ�س�سات �أو جمعيات �أهلية تعبر عن �صوت هذه الفئة و �إ�شهار جمعية �أ�صدقاءال�صحة النف�سية عام 2012م� ،أمر طيب لكن هذه الجمعية وفق ًا لنظامها اال�سا�سي ال تقوم
بدور رقابي و�إنما تنح�صر �أدوارها في برامج التثقيف والتدريب ون�شر الوعي حول ال�صحة
النف�سية� ،إلى جانب تقديم بع�ض اال�ست�شارات.
معاناة بع�ض مر�ضى الإدمان من م�شاكل نف�سية فيما يعرف «بالت�شخي�ص المزدوج» ،و�صعوبةالح�صول على �شهادة ح�سن �سلوك من وزارة الداخلية حتى بعد �شفائهم �أدى للطلبة الذين
يدر�سون في الجامعة � -أو من يدر�سون درا�سات عليا ويتوقعون لأنف�سهم م�ستقب ًال عملي ًا جيد ًا،
 �أن يحجمون عن طلب العالج �أو فتح ملف في ق�سم الطب النف�سي خ�شية التعرف عليهمم�ستقب ًال.
تمار�س بع�ض الجهات الأمنية �ضغوط ًا بطلب تقارير عن بع�ض المر�ضى الذين يتلقون العالج،مما يتنافى والحفاظ على خ�صو�صية المري�ض و كرامته .بالرغم من محاولة الق�سم النف�سي
االحتفاظ ب�سرية المعلومات .
التو�سع في توظيف العاملين غير الناطقين باللغة العربية يعد عائق ًا �أمام القدرة على التفاهم�أو التوا�صل �أو تقديم الخدمة المرجوة منهم للمر�ضى الناطقين بالعربية.
لذا ،وبناء على ماتقدم ،تو�صي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بالإ�سراع ب�إ�صدار قانون ينظم
حقوق المر�ضى النف�سيين ،والقيام بما مايلي:
 �إ�صدار قانون ال�صحة النف�سية.و�ضع «الئحة قواعد» تحدد مبادئ توجيهية ل�سلوك العاملين مع المر�ضى النف�سيين ،و«الئحةقواعد» معتمدة تحدد �شروط اختيار العاملين في ميدان الطب النف�سي من �أطباء و ممر�ضين
و م�ساعدين.
�إن�شاء مبنى مهي�أ ومجهز بكافة االحتياجات ،مع �ضرورة توفير �أماكن الترفيه ،والريا�ضة،ووجود م�ساحات خ�ضراء وا�سعة وم�سطحات مائية �صناعية ،ثبت �أنها ت�ساعد على تح�سين �أو
�شفاء المر�ض النف�سي.
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و�ضع �آلية لوقاية المر�ضى من العنف واالعتداء بكافة �أ�شكاله ،والتعرف على الحاالت المتعر�ضةللعنف ،و تقديم برامج الت�أهيل.
اعتبار التقرير الطبي ال�صادر من الم�ست�شفى والمعتمد من المجل�س الأعلى لل�صحه نافذالثبات مدى �صالحية المري�ض للخروج �أو البقاء في الم�ست�شفى.
�ضرورة الف�صل بين المر�ض النف�سي و المر�ض العقلي ،بخا�صة المحكوم عليهم في ق�ضاياجنائية ب�سبب المر�ض العقلي.
 ت�شجيع �إن�شاء جمعيات �أهلية خا�صة بالمر�ضى النف�سيين ،و�أفراد �أ�سرهم. االهتمام بجودة الأ�سرة و المفرو�شات و الغذاء في ق�سم الطب النف�سي. ن�شر ثقافة ال�صحة النف�سية وتوعية المجتمع. -3الحق في التعليم

ارتفعت معدالت التحاق الأطفال بالتعليم بين الفئة العمرية من (� )24-15سنة �إلى ما يقارب
 100بالمائة� ،أدى النخفا�ض ن�سبة الأمية في قطر �إلى  2.5بالمائة ح�سب �آخر �إح�صاء عام 2013م(،)1
وفي �سياق الجهود المبذولة لتعليم الكبار ومحو الأمية ،قامت هيئة التعليم بالمجل�س الأعلى للتعليم
�ضمن اال�ستعدادات للعام الدرا�سي  ،2016 /2015بمراجعة نظام تعليم الكبار لتوفير مجموعة من
الفر�ص للطلبة من �أجل ت�شجيعهم على موا�صلة تعليمهم ،وذلك تحقيقا لهدف دعم تطوير وتنفيذ
برامج �شاملة للتعليم الم�ستمر للكبار.
ويت�ألف التعليم الأ�سا�سي في قطر من مراحل التعليم االبتدائية (�ست �سنوات) ،والإعدادية
(ثالث �سنوات) ،والثانوية (ثالث �سنوات) .ويكون الزامي ًا ومجاني ًا حتى المرحلة الإعداية �أوبلوغ
�سن الثامنة ع�شرة �أيهما �أ�سبق.
وبح�سب تقرير م�ؤ�شر التعليم الأ�سا�سي لعام 2015-2014م  ،احتلت قطر المرتبة التا�سعة عالمي ًا،
من بين ( )142دولة م�شمولة بالتقرير ،بمعدل ( ، )5.7في الوقت الذي جاءت فيه دولة الإمارات
في المركز ()13عالمي ًا بمعدل جودة و�صل �إلى .5.4
( )1ت�صريح رئي�س ق�سم تعليم الكبار بالمجل�س الأعلى للتعليم في ت�صريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بتاريخ 2015/09/10
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وتقوم الحكومة �أي�ضا بدعم قطاع التعليم الخا�ص ومدار�س الجاليات من خالل تزويد المدار�س
ببع�ض الكتب الدرا�سية والقرطا�سية والخدمات ال�صحية والطاقة الكهربائية والماء مجانا.
وبالرغم مما قامت به الدولة من تح�سينات كبيرة في قطاع التعليم والتدريب ،فتحليل الو�ضع
الحالي لنظام التعليم يدل على �أن قطر ال تزال تواجه تحديات ت�ؤثر على العر�ض والطلب على التعليم
والتدريب ،والربط مع �سوق العمل ،ت�شمل هذه التحديات ما يلي:
●

●

تدني �أداء الطالب القطريين في الريا�ضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في جميع الم�ستويات،
وذلك وفق ًا لما جاء في نتائج الإختبارات.
المواءمة غير الكافية بين المناهج الوطنية واحتياجات �سوق العمل.
الم�ستويات المتدنية في بع�ض المدار�س الخا�صة ،من ناحية �ضعف مواد اللغة العربية والتربية
الإ�سالمية وتفاوت المناهج من مدر�سة �إلى اخرى وهذا ما ر�صدته اللجنة من خالل �شكاوى
بع�ض االهالي عبر القنوات ال�سمعية المحلية.

●

عدم كفاية الم�سارات المتعددة المطروحة بعد المرحلة الثانوية ،مما �أدى �إلى محدودية الفر�ص
المتاحة للقطريين لموا�صلة تعليمهم بعد المرحلة الثانوية وطوال حياتهم ( -ا�ستراتيجية
قطاع التعليم والتدريب.)2016 - 1011

●

وفي مجال رفع الكفاءة المهنية للموظفين بالمجل�س الأعلى للتعليم وتزويدهم ب�أحدث الممار�سات
واالتجاهات في الفكر الإداري والمالي والتربوي والتعليم ،نظم المجل�س االعلى للتعليم �أكثر من 35
تدريبي ًا ا�ستفاد منها قرابة  700موظف وموظفة من القيادات ال ُعليا من مختلف �إدارات وهيئات
المجل�س.
ور�صدت اللجنة جهودا متوا�صلة من جامعة قطر تولي اهتماما كبير ًا لإنجاح كلية الطب بعد
اعتماد مجل�س �أمنائها خطة ت�أ�سي�س الكلية منذ اجتماعه في العام الما�ضي ،تعزيزا لم�سيرة تطوير
القطاع ال�صحي في الدولة وتحقيقا لر�ؤية قطر الوطنية 2030م ،حيث بد�أت الدرا�سة في الكلية العام
الأكاديمي 2016 /2015م.
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وفي مجال دعم طلبة الجامعة جاءت �سيا�سة القيد الأكاديمي في دي�سمبر 2015م لتحدد معايير
طي قيد طلبة مرحلة البكالوريو�س من جامعة قطر بناء على �أدائهم الأكاديمي  ،واجراءات التظلم
وطلب �إعادة االلتحاق  .وكذلك �سيا�سة �إعادة المقررات الدرا�سية التي حددت �شروط وقواعد منح
طلبة مرحلة البكالوريو�س فر�صة لإعادتها  ،وفقا ل�شروط حددتها الجامعة ثم �سيا�سة �إعادة االلتحاق
التي حددت �شروط وقواعد عودة طلبة مرحلة البكالوريو�س الذين تم طي قيدهم من الجامعة �إلى
كلياتهم وبرامجهم الأكاديمية ،بحد �أق�صاه �سنتين من تاريخ الإخطار الر�سمي بقرار طي قيدهم.
وفي خطوة �إيجابية تواكب متطلبات النمو ال�سريع في القطاع ال�صحي بالدولة� ،أقر مجل�س �أمناء
جامعة قطر ا�ستحداث كلية العلوم ال�صحية ،وذلك في اجتماعه الذي عقد في يناير 2016م ،ومن
المتوقع �أن ت�ستقبل الكلية �أولى الدفعات في الف�صل الدرا�سي خريف 2016م .
وفي مجال التعليم العالي وبرامج المنح واالبتعاث ،هنالك منح درا�سية لطلبة الطب وال�صيدلة
والعلوم ال�صحية بموجب اتفاق تعاون بين جامعة قطر وم�ؤ�س�سة حمد الطبية بهدف تعزيز التعاون
القائم في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي بين الطرفين والتي �سوف تبد�أ في العام االكاديمي
2017-2015م.
-4الحق في �سكن

تولي دولة قطر �أهمية خا�صة لتوفير ال�سكن الالئق لكونه عن�صر ًا من عنا�صر الحق في م�ستوى
معي�شي الئق للمواطنين والمقيمين على حد �سواء .ونظم القانون عملية االنتفاع بالحق في ال�سكن
من حيث «�إ�سكان بقر�ض للقادرين على ت�سديد القر�ض المقرر ،وا�سكان ذوي الحاجة لمن تغطيهم
مظلة ال�ضمان االجتماعي ،كما ت�ضمن قانون الإ�سكان مميزات عدة منها التمويل ب�أق�ساط مريحة
طويلة الأجل ،وتوفير كل من الأرا�ضي المعدة للبناء بالمجان ،ور�سم المخططات الهند�سية المعتمدة
 ،وتوفير الخدمات الأ�سا�سية من كهرباء وماء بالمجان ،وهدم و�إعادة البناء للم�ساكن ال�شعبية
للمواطنين العجزة ،و�صيانة الم�ساكن ال�شعبية للمواطنين العجزة بالمجان� .أي�ضا لكن مازالت اللجنة
تر�صد بع�ض التحديات المتعلقة ب�أرا�ضي الإ�سكان والتي �أ�شارت اليها في التقارير ال�سابقة منها:
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يحد المواطن على
منح �أرا�ض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبع�ض المواطنين ،مما ُ
الت�أخير ببناء المنزل المقرر له ،حيث يترتب عن ذلك وقوع التزامات مالية على كاهل الموطن
كدفع قيمة �إيجار منزل م�ؤقت �إلى حين االنتهاء من المرافق والخدمات للأر�ض الممنوحة له.

●

�شكاوى الأرامل والمطلقات المتكررة حول �صعوبة الإجراءات المتعلقة بمنح الأرا�ضي ،وعدم
�شفافية ال�شروط الالزمة تجاه هذا الأمر.

●

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة �أ�صدرت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية القرار الوزاري رقم 18
ل�سنة 2014م  ،ب�ش�أن تحديد ا�شتراطات وموا�صفات ال�سكن المنا�سب للعمال ،حيث ت�ضمن هذا القرار
كل الموا�صفات المتعلقة بتوفير �سكن الئق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها ،مبينا
�أن هذا القرار حدد الحد الأدنى للمتطلبات ال�ضرورية وال�صحية ل�سكن العمال ،ويخ�ضع للتفتي�ش
الدوري المفاجئ من قبل �إدارة تفتي�ش العمل بالوزارة».
وعلى الرغم من هذه الجهود ماتزال الأماكن التي ي�سكنها العمال في بع�ض ال�شركات  -بخا�صة
�شركات المقاوالت ال�صغيرة  -غير الئقة وتفتقر الب�سط ال�شروط الإن�سانية .لذا تتخذ الحكومة في
الوقت الحالي التدابير الالزمة لتح�سين الو�ضع ببناء مرفقات جديدة للعمال خارج و�سط المدينة
تت�ضمن كل مقومات الحياة الكريمة ،وهناك م�شروع جديد يجري حاليا ليحل محل المنطقة
ال�صناعية القديمة.
ومن المنجزات التي ت�ستحق الإ�شادة افتتاح المدينة العمالية بمنطقة م�سيمير في اكتوبر،2015التي
تت�سع لـ � 52ألف ًا من العمال  ،وتمثل المدينة العمالية جزء ًا من م�شروع ت�صل التكلفة الإجمالية
له بمراحله المتعددة ملياري ريال .وتت�ضمن المدينة المرافق الخدماتية الخا�صة بها والم�ساحات
الخ�ضراء ومحالت تجارية ومالعب  ،وتعد هذه المدينة �أكبر منطقة �سكن عمال في قطر ومنطقة
الخليج العربي ،مبنية وفق �أحدث الموا�صفات العالمية� ،إذ تبلغ الم�ساحة الإجمالية المخ�ص�صة
للمباني  91500متر مربع.
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 -5الحق في العي�ش الكريم

لكل �إن�سان الحقّ في العي�ش �ضمن �شروط تو ّفر له احتياجاته الأ�سا�سية على الأقل ،وتم ّكنه من
العي�ش الكريم .
لقد تلقت اللجنة بع�ض ال�شكاوى لمواطنين تعر�ضوا لوقف �صرف ال�ضمان االجتماعي ب�سبب
�سفرهم للخارج ،بمبرر « عدم �إقامتهم» في دولة قطر ،مع العلم �أن �أ�سر ه�ؤالء المواطنين مقيمة
داخل الدولة ،وتعاني من ظروف معي�شية �صعبة ب�سبب وقف �صرف مبلغ ال�ضمان االجتماعي.
وقد �أفادت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية فيما يتعلق ب�إح�صائيات منتفعي ال�ضمان االجتماعي
ب�أنه خالل هذا العام بلغ �إجمالي عدد المنتفعين من ال�ضمان االجتماعي  10987منتفعا منهم 649
منتفعا جديدا.
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الق�سم الثالث
حقوق بع�ض الفئات الأولى بالرعاية
تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان على بيان حالة بع�ض الفئات الأولى بالرعاية وفق ًا للأولويات
التي در�ستها في دولة قطر .على النحو التالي:
 -1حقوق المر�أة
 -2حقوق الطفل
 -3حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 -4حقوق كبار ال�سن
-5حقوق المتقاعدين
 -1حقوق المر�أة:

�أر�سى د�ستور دولة قطر الدائم لعام  2004م مبادئ الم�ساواة في الحقوق والواجبات بين
المواطنين( ،)1والم�ساواة �أمام القانون بغ�ض النظر عن الجن�س(.)2
وخالل العقدين الأخيرين المتمثل زادت ن�سبة تواجد المر�أة القطرية في الوظائف العامة
والقطاع الخا�ص ،كتقلدها بع�ض المنا�صب الرفيعة في ال�سلطة التنفيذية ،و�سلك الق�ضاء ،و�سلك
العمل الدبلوما�سي� ،إ�ضافة �إلى زيادة ن�سبة المر�أة في الح�صول على التعليم حيث تتوفر فر�ص
متكافئة اللتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم وا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات و�إمكانية
ال�سفر للخارج للدرا�سة �أو ال�سياحة .وبذلك تمتع عدد �أكبر من الن�ساء بنوعية حياة �أف�ضل� .إن افتتاح
جامعات دولية في قطر �ساهم في منح الفر�صة لتعليم البنات تعليم ًا عالي ًا للأ�سر التي ال ترغب
ب�سفرهن للخارج ،ومنذ العام  2011يت�ضاعف عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي ب�ضعف عدد
الذكور ما �أدى �إلى فجوة عك�سية بين الجن�سين �إذ بلغ عدد الخريجين في العام )1261( ،2014
( )1المادة ( )34من د�ستور دولة قطر الدائم.
( )2المادة ( )35من د�ستور دولة قطر الدائم.
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خريج ًا ،منهم ( )988من الإناث و( )273من الذكور(.)1حيث يف�ضل الذكور االلتحاق بعمل في
ال�شرطة او القوات الم�سلحة بد ًال من ا�ستكمال التعليم العالي ،وفق ًا لتقرير التنمية الب�شرية الرابع
لدولة قطر.
ورغم التح�سن في النظرة �إلى عمل المر�أة وم�ساهمتها في المجتمع ،التزال بع�ض ال�صور النمطية
ال�سلبية را�سخة بقوة� ،إذ لم تعين �أي امر�أة في مجل�س ال�شورى ،وفي انتخابات المجل�س البلدي التي
جرت م�ؤخر ًا �شملت 127مر�شح ًا بينهم خم�س ن�ساء ،فاز منهم  29مر�شح ًا بينهم امر�أتين� .أظهرت
نتائج م�سح �أن  %62من الم�شاركين يف�ضلون الرجال كممثلين لهم في المجل�س البلدي المركزي وهو
التف�ضيل نف�سه لنحو  %50من الن�ساء(.)2
ومن المالحظ تراجع المر�أة في مراكز �صنع القرار وتحمل الحقائب الوزارية �إلى وزيرة واحدة
فقط في الموا�صالت ،لكن مكنت دولة قطر ثالث ن�ساء من الو�صول �إلى الق�ضاء في ال�سنوات الما�ضية
ك�سابقة في منطقة الخليج العربي.
وي�ستمر حرمان المر�أة القطرية من منح جن�سيتها لزوجها غير القطري ولأوالدها منه ،وعدم
�أحقيتها في ُمنح الأرا�ضي وقرو�ض الإ�سكان التي تقدمها الدولة �إذ ي�شترط تجاوز المر�أة �سن
الخام�سة والثالثين من غير زواج� ،أو �أن تكون مطلقة �أو �أرملة ،ومرور خم�س �سنوات على واقعة وفاة
الزوج �أو الطالق للح�صول على �سكن .ومع ذلك ر�صدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان عدم التزام
الإدارات بتلك الأحكام ،وفق ًا لما يلي:
-1وجود عدد ( )1118حالة لأرامل ومطلقات وغير متزوجات تمت الموافقة على منحهن �أرا�ضي،
ولم يتم تحويل �أوراقهن �إلى �إدارة الأرا�ضي ،دون مبرر قانوني.
-2وجود عدد ( )323حالة من ه�ؤالء تقدمن بطلباتهن �إلى �إدارة الإ�سكان ،وتم �إرجاء البت فيها دون
أ�سباب �سوى �أنه لم ترد �أية تعليمات ب�ش�أن هذه الطلبات.
�إبداء � ٍ
بطلبات لالنتفاع بنظام �إ�سكان ذوي الحاجة ،وتم �إرجاء البت
-3وجود عدد ( )130حالة تقدمن
ٍ
فيها دون �إبداء �أ�سباب.
( )1الأهداف الإنمائية للألفية -2014دولة قطر -وزارة التخطيط التنموي و الإح�صاء.
( )2تقرير التنمية الب�شرية الرابع لدولة قطر.
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وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان قد �أ�شارت �إلى تلك الحاالت في م�سودة تقريرها ال�سنوي
عن عام  2013م ،وتم رفع الإ�شارة من التقرير بعد �إبالغها بت�شكيل لجنة لبحث هذه الحاالت ،ورغم
عقد �أول اجتماع لتلك اللجنة في 2013/12/16م �إال �أنها لم تنعقد مرة �أخرى ،الأمر الذي �أدى لو�ضع
هذه الم�س�ألة في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق االن�سان للعام 2014م ،و�ضمن هذا التقرير.
على �صعيد �آخر ت�شكل الأعراف الثقافية تحدي ًا للحد من حاالت العنف الأ�سري وتوفير الحماية
للن�ساء المعنفات ,ويعتقد �أكثر من  %20من الذكور القطريين بل و  %6من القطريات �أن �ضرب
الزوج لزوجته مبرر في ظروف معينة .وفق ًا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء �« :2014إن
الإبالغ عن حاالت العنف اال�سري غير مقبول اجتماعي ًا �أو ثقافي ًا وال يدرك الكثير من �ضحايا العنف
اال�سري حقوقهم القانونية وخدمات الدعم المتوفرة .وهناك �أي�ض ًا تخوف من التداعيات االجتماعية
والقانونية وال�سيا�سية على ال�ضحايا وا�سرهم  .ومن ناحية �أخرى التدريب للك�شف عن االنتهاكات
لي�س �إلزامي ًا ،وعليه ي�ؤدي نق�ص التدريب بين العاملين في المجاالت الطبية والتعليمية وال�سالمة
العامة �إلى انخفا�ض م�ستويات الك�شف في مراكز الرعاية ال�صحة الأولية والمدار�س ودور الح�ضانة،
وبالتالي يمكن �إخفاء الم�ستوى الحقيقي للعنف.
و�ساهمت م�ؤ�س�سات المجتمع المدني للحد من العنف على الن�ساء والفتيات ،ومنها مركز الحماية
والت�أهيل االجتماعي ،ومركز اال�ست�شارات العائلية التي افتتحت عدة مكاتب في كل من �إدارة العا�صمة
بوزارة الداخلية وم�ؤ�س�سة حمد الطبية والنيابة العامة»(.)1
وقد بلغ عدد الحاالت المتعر�ضة للعنف التي ا�ستقبلها مركز الحماية والت�أهيل خالل هذا العام
 397امر�أة 130 ،قطرية ،و 267غير قطرية.
وتو�صي اللجنة بعقد مجل�س الوزراء الموقر جل�سة لمناق�شة ما ورد في هذا التقرير ب�ش�أن
المطلقات والأرامل من �أجل درا�سة مدى �إمكانية حل هذه الإ�شكالية ،في �ضوء �أحكام االتفاقية
الدولية لمنع التمييز �ضد المر�أة التي �صادقت عليها الدولة منذ العام 2009م.
(1) http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab2/HDR%20120%June%20
2015.pdf
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 -2حقوق الطفل:

انخف�ض معدل وفيات الر�ضع في قطر من  10وفيات لكل �ألف مولود حي عام �2000إلى  7وفيات
عام  ،2013ووفق ًا لمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية تح�سنت ب�شكل كبير معدالت الوفيات في
الأعمار التي تتراوح من �سنة �إلى � 4سنوات ،حيث انخف�ضت من  2.3حالة وفاة لكل  1000مولود في
()1
عام �2000إلى  1.3وفاة في عام 2013م.
وتتوافر الرعاية ال�صحية ،والتغذية الجيدة ،والتح�صين الطبي ،ومياه ال�شرب النقية والمرافق
ال�صحية المجهزة للعناية ب�صحة الأطفال ،كما ت�ؤدَى الخدمات والرعاية ال�صحية لجميع الأطفال
دون تمييز في ظل مظلة الت�أمين ال�صحي.
يتمتع جميع الأطفال في دولة قطر بالحق في التعليم ،حيث ين�ص القانون على �أن التعليم �إلزامي
ومجاني من بداية المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة االعدادية �أو بلوغ �سن الثامنة ع�شر(.)2
مع ذلك ال تزال ال�شكوى متكررة لحاالت محدودة لأطفال تعر�ضوا ل�صعوبات ب�ش�أن ا�ستيعابهم
�ضمن المدار�س الم�ستقلة لعدم توافر مقاعد لهم� ،أو لعدم حيازة �أولياء �أمورهم وثائق �إقامة �سارية.
حيث قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بمخاطبة الجهات المخت�صة بما يحقق توفير الحق في
التعليم للأطفال المعنين.
وتحظر لوائح �إدارية جميع �أ�شكال العقاب البدني للأطفال بمختلف �صوره بالمدار�س ،وي�ضطلع
مركز الحماية والت�أهيل االجتماعي ك�أحد منظمات المجتمع المدني( )3بدور فعال في تقديم الدعم
والحماية والرعاية ل�ضحايا العنف ،والت�صدع الأ�سري من الأطفال والن�ساء ،والمعر�ضين لذلك،
من خالل توفير االيواء الم�ؤقت لهم ،وا�ستقبال البالغات ،وتقديم اال�ست�شارات النف�سية والقانونية
الالزمة ،وتنفيذ برامج التاهيل .وقد بلغت حاالت الأطفال المتعر�ضين للعنف لهذا العام ،وفق ًا
( )1تقرير التنمية الب�شرية الرابع لدولة قطر.
( )2القانون رقم  25ل�سنه  2001م المعدل بالقانون رقم  25ل�سنة 2009م ب�ش�أن التعليم الإلزامي.
()3تم تعديل الم�سمى بموجب القرار ال�صادر من �سمو ال�شيخة موزا بنت نا�صر رقم ( )8ل�سنة 2015م بتاريخ  /6/28م
 ،2015بتعديل م�سمى الم�ؤ�س�سة القطرية للحماية والت�أهيل االجتماعي لي�صبح الم�سمى الجديد «مركز الحماية والت�أهيل
االجتماعي».

2015

68

تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ()NHRC

لبيانات المركز 389 ،حالة ،منهم  174قطريين ،و 215غير قطريين .ويقوم مركز رعاية االيتام
(دريمة) بمهام مماثلة لحماية الأطفال الأيتام ،حيث ا�ستقبل خالل هذا العام ع�شرة �أطفال وفق ًا
الح�صائية قدمها المركز �إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان.
وقد ك�شفت درا�سة (�سكوت� )2011 ،أجراها المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة عام  2011على 500
عائلة من الوافدين والقطريين �أن طف ًال واحد ًا من بين خم�سة �أطفال في قطر يتعر�ض ل�شكل من
�أ�شكال الإيذاء � -سواء النف�سي �أم الج�سدي �أم الجن�سي  -في المنزل �أو المدر�سة �أو المجتمع بعيد ًا
عن الأنظار .و�أكدت درا�سة �أخرى عام  2013على  1077طالب ًا من القطرين وغير القطريين وجود
�أدلة على حدوث الإيذاء البدني والعنف ،بما ي�شمل العقاب الج�سدي ،في المدار�س(.)1
على �صعيد �آخر ينظم ق�ضاء الأحداث في قانون الأحداث ل�سنة  ،1994وقانون العقوبات ل�سنة
 ،2004وقانون الإجراءات الجنائية ل�سنة  .2004كذلك تطبق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على حاالت
معينة حين يكون المتهم �أو المجني عليه م�سلما.
يعرف الحد الأدنى ل�سن الم�س�ؤولية الجنائية ب�سبع �سنوات ويع ّرف قانون الأحداث الحدث ب�أنه
�شخ�ص تجاوز ال�سابعة من العمر ولم يتعدي ال�ساد�سة ع�شرة من العمر وقت ارتكاب الجرم و ت�سري
بحقهم الأحكام المن�صو�ص عليها في قانون الأحداث .وال يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم
يبلغ الثامنة ع�شرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة.
ولقد بلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث  417جريمة في العام � ،2014-2013أما عدد
()2
الدعاوى التي تم الف�صل بها  167دعوى.
وتو�صي اللجنة ب�ضرورة االنتهاء من �إ�صدار قانون الطفل الذي يحتوي �أحكام ًا تحظر جميع �أ�شكال
العقاب البدني �ضد الأطفال من الجن�سين ،ويرفع �سن الم�س�ؤولية الجنائية� ،إ�ضافة �إلى �أحكام حماية
الطفل من اال�ستغالل .وب�ضرورة تعديل كافة الت�شريعات بما يتفق و�أحكام اتفاقية الطفل.
( )1التقرير التنمية الب�شرية الرابع لدولة قطر.
( )2كتاب �إنجازات الدولة للعام 2014-2013
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جدول ()2
الحاالت التي ا�ستقبلها مركز اال�ست�شارات العائلية في محكمة الأ�سرة عبر الهاتف
بق�سم اال�ست�شارات عن بعد خالل الفترة من  1يناير حتى  31دي�سمبر 2015م
تبعا للعدد والجن�سية ونوع اال�ست�شارة

نوع
اال�ست�شارة

الجن�سية
قطري

االجتماعية

ع
7
8
6

%
64
0.0
%

القانونية

7
4

ال�شرعية

1

النف�سية

1
2
8
1
9
3
1
1
8
2

59
0.2
0
%
50
0.0
%
59
0.5
%
64
0.5
%
63
0.2
%

التربوية
المجموع

غير قطري
%
ع
0.36
4
%0
4
2
5
1

0.40
%8

ع
1
2
2
8
2
2
5

%
0.65
%7
6.7
%

1

0.50
%0

2

0.1
%

8
7

0.40
%5

1
0
6
6
8
7

0.35
%5

2
1
5
2
9
9
1
8
6
9

0.11
%5

0.63
%8

0.16
%0
10
0.0
%
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 -3حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:

ُع ِر َ�ض م�شروع قانون ب�ش�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في
غ�ضون عام  2015م ،وقد كان للجنة مالحظات عديدة عليه� ،إذ جاء م�شروع القانون المذكور مكون ًا
من ( )28مادة ن�صفها تقريب ًا مكرر ًا من مواد القانون الحالي وهو القانون رقم ( )2ل�سنة  2004م
ب�ش�أن ذوي االحتياجات الخا�صة ،حيث �أعدت اللجنة تقرير ًا مف�ص ًال بمالحظاتها ومرئياتها ،وقامت
ب�إر�سالها �إلى الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
وت�أمل اللجنة �أن ي�أتي القانون الجديد مت�ضمن ًا ما تم اقتراحه من تو�صيات  ،حتى يكون متوافق ًا
مع �أحكام اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة توافق ًا تام ًا ،ومنها �إن�شاء �آلية وطنية لتعزيز وحماية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ور�صد تنفيذ الأحكام الواردة باتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
تطبيق ًا لن�ص المادة ( )33من االتفاقية ،وهو ما �أو�صت به اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في
تقاريرها المتعاقبة.
 -دور اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان:

لقد جاءت م�صادقة دولة قطر على االتفاقية الدولية لحقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة في العام
 ،2008ا�ستكما ًال للجهود المبذولة لتح�سين �أو�ضاع هذه الفئة ،حيث بد�أت الدولة منذ العام 1995
بو�ضع �سيا�سات وبرامج تتبنى النظرة الحقوقية ،ترافقت بمعدل �إنفاق مرتفع لإن�شاء مرفقات تعليمية
و�صحية وت�أهيلية لال�شخا�ص ذوي الإعاقة،
ن�صت االتفاقية في المادة ( )33ب�ش�أن «التنفيذ والر�صد على ال�صعيد الوطني»على واجب الدول
في �إن�شاء جهة تن�سيق لتنفيذ الإنفاقية ،على النحو التالي:
-1تع ِّين الدول الأطراف ،وفقا لنهجها التنظيمية ،جهة تن�سيق واحدة �أو �أكثر داخل الحكومة تُعنى
بالم�سائل المت�صلة بتنفيذ هذه االتفاقية ،وتولي االعتبار الواجب لم�س�ألة �إن�شاء �أو تعيين �آلية تن�سيق
داخل الحكومة لتي�سير الأعمال ذات ال�صلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف الم�ستويات.
- 2تقوم الدول الأطراف ،وفقا لنظمها القانونية والإدارية ،بت�شكيل �أو تعزيز �أو تعيين �أو �إن�شاء �إطار
عمل داخل الدولة الطرف ،بما في ذلك �آلية م�ستقلة واحدة �أو �أكثر ،ح�سب االقت�ضاء ،لتعزيز هذه
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االتفاقية وحمايتها ور�صد تنفيذها .وت�أخذ الدول الأطراف بعين االعتبار ،عند تعيين �أو �إن�شاء
مثل هذه الآلية ،المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل الم�ؤ�س�سات الوطنية المعنية بحماية حقوق
الإن�سان وتعزيزها.
- 3ي�سهم المجتمع المدني ،وبخا�صة الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم ،في عملية
الر�صد وي�شاركون فيها م�شاركة كاملة.
وبناء على ماتقدم في البند رقم ( )2قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بو�ضع خطة عمل
( ،)2016-2015لر�صد تنفيذ االتفاقية ،حيث �أ�صدر الأمين العام للجنة قرار ًا بت�شيكل فريق عمل
من  8منت�سبين وع ّين م�شرفا و من�سقا للخطة.
وتهدف الخطة ب�شكل رئي�سي �إلى تحقيق ر�صد م�ستقل لتنفيذ اتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وعدد من الأهداف الفرعية على النحو التالي:
 -1التعرف على الفر�ص والتحديات لتنفيذ االتفاقية.
�-2إن�شاء �آلية منظمة ودائمة للحوار والنقا�ش بين كافة الأطراف المعنية على �أ�سا�س تعاوني قائم
على فكرة الم�س�ؤولية الم�شتركة.
-3دفع وتعزيز تنفيذ الأحكام الواردة في االتفاقية ،وتطبيق تو�صيات اللجنة التعاهدية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
 -4تو�صيل �صوت الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتقوية م�شاركتهم.
 -5حث الدولة على �إن�شاء جهة تن�سيق رفيعة الم�ستوى وفق ًا للمادة  33من االتفاقية.
 -6الت�شجيع على ت�أ�سي�س منظمات تمثل اال�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -7ن�شر الإتفاقية ،و�إزكاء الوعي في المجتمع.
 -8ت�أ�سي�س وحدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمن هيكل اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان.
وتتكون خطة العمل من ثالث مراحل ،على النحو التالي،
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( �أ ) المرحلة الأولى:
-1اجتماعات اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مع اال�شخا�ص ذوي الإعاقة�أنف�سهم
و�أفراد ا�سرهم،

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان عدة اجتماعات مع �أ�صحاب الم�صلحة من الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة �أنف�سهم و�أفراد �أ�سرهم ،وت�سعى اللجنة من خالل هذه االجتماعات �إلى �إف�ساح
المجال �أمام اال�شخا�ص ذوي الإعاقة للتعبير عن ق�ضاياهم ،و�سماع �صوتهم ،واعتبارهم جهة
ذات م�صداقية لر�صد اللجنة وللم�شاركة في و�ضع التو�صيات الخا�صة بهم �ضمن تقاريها.
-2اجتماعات اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مع الجهات الحكومية وغير الحكومية
المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة،

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان عدة اجتماعات مع الحكومة لتبادل المعلومات،
وللوقوف على الجهود المبذولة من قبل الجهات المخت�صة لتطبيق االتفافية الدولية لحقوق
اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومدى �ضمان حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة من منظور قائم على
حقوق الإن�سان ،وتحقيق �أف�ضل الممار�سات في �إثراء الحوار والنقا�شات البناءة بين كافة
الأطراف المعنية.
-3اجتماعات ثنائية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان لحقوق الإن�سان مع الجهات
الحكومية �صاحبة االخت�صا�ص لدرا�سة مو�ضوعات محددة،

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان اجتماعات مع جهات مخت�صة للتركيز على مناق�شة
تطبيق تو�صيات اللجنة التعاهدية فيما يتعلق بالحق في الو�صول ،و�إعداد قاعدة بيانات
مف�صلة ،وغيرها من الموا�ضيع.
(ب) المرحلة الثانية:

تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بت�شكيل فرق عمل رباعية �شبه تطوعيه  ،اليزيد عددها عن
�سته  ،وي�ضم كل فريق عمل ممثلين عن الجهات التالية:
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 اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ،عدد 1 الجهة الحكومية المخت�صة،عدد 1 ذوي الإعاقة �أنف�سهم و�أفراد �أ�سرهم ،على �أ�سا�س تطوعي ،عدد � 2أو �أكثرالمجتمع المدني ،على �أ�سا�س تطوعي ،عدد واحد �أو �أكثر ،ويقوم ت�صميم فرق العمل على�أ�سا�س فكرة الم�س�ؤولية الم�شتركة بين كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ل�ضمان حقوق
اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وخلق �آلية لتو�صيل �صوت هذه الفئة للمعنين مبا�شرة.وت�سمى فرق
العمل ب�أ�سماء الموا�ضيع التي �ستعمل على متابعتها ،وذلك وفق ًا لما يتم اختياره من قبل
اال�شخا�ص ذوي الإعاقة �أنف�سهم و�أفراد �أ�سرهم.
(ج)المرحلة الثالثة  -التقييم

تقيم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان في نهاية دي�سمبر 2016مدى تحقيق الخطة لهدفها
الرئي�سي في تحقيق ر�صد م�ستقل لتنفيذ االتفاقية ،والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة.
� -أو�ضاع اال�شخا�ص ذوي الإعاقة:

لقد عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان خالل العام  2015عدة اجتماعات مع اال�شخا�ص
ذوي الإعاقة و�أفراد �أ�سرهم ،بناء على الخطة الم�شار �إليها .وذلك بهدف اال�ستماع �إليهم ومناق�شة
التحديات التي تواجههم .ووقفت على عدة �إ�شكاالت على النحو التالي:
-1ت�شكل الإعاقة الذهنية التحدي الرئي�سي ،حيث تواجه هذه الفئة اال�ستبعاد االجتماعي .وقد تحدثت
ا�سر بع�ض اال�شخا�ص ذوي الإعاقة عن تعر�ضهم لمعاملة �سيئة وغير �إن�سانية من بع�ض مدراء
المدار�س ،و�أكدوا �أنه اليتوافر العدد الكافي من الأخ�صائيين كما التتوافر البرامج المنا�سبة
لإنجاح مهمة الدمج في التعليم� .إذ قالت �إحدى الأمهات «�إن و�ضع طفل معاق في مدر�سة غير
م�ؤهلة ال�ستقباله ،ظلم للطفل والأطفال الآخرين ،وعبء على مدر�سين غير مخت�صين» .كما �أفاد
�أحد �أولياء الأمور ب�أن لديه ثالثة �أبناء تجاوزوا 21عام َا ممن لديهم �إعاقة توحد يمكثون في
المنزل ل�ساعات و�أيام طوال� ،إذ ال يوجد مكان ي�شعرون فيه بالترحاب ،وقد تعر�ض لمواقف �صعبة
في الأماكن العامة� ،إذ �أن �أحدهم طلب منه مغادرة المكان منع ًا للإحراج.
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-2طول قوائم االنتظار في مركز ال�شفلح ،ومركز العو�سج الذي يخت�ص ب�إعاقات �صعوبات التعلم،
حيث حاول مركز ال�شفلح التخفيف من القائمة بقبول بع�ض الأطفال للح�صول على جل�سة عالج
مدتها ن�صف �ساعة في الأ�سبوع الواحد ،مما ال يفي بالغر�ض .وا�شتكى معظم الم�شاركين في
االجتماعات الم�شار �إليها من عدم قدرتهم المادية على ت�سجيل �أبنائهم في المراكز الخا�صة،
وو�صفوا بع�ض هذه المراكز بـ «اال�ستغاللية» وباالكتظاظ �أي�ض ًا .حيث قالت �إحدى الأمهات:
«�أ�ضطر يومي ًا لترك طفلي الم�صاب ب�شلل دماغي لوحده في المنزل لثمان �ساعات يومي ًا ،حيث ال
يوجد مكان �أو �شخ�ص يعتني به في غيابي» .وطالب بع�ض �أولياء الأمور ب�إن�شاء مراكز حكومية في
مناطق مختلفة من الدوحة تلبي احتياجات ال�سكان دون تمييز للجن�سية.
-3العديد من معايير مواقف ال�سيارات غير �صحيحة (�ضيقة) ،وو�صالت الأدراج معظمها غير �آمن
ال�ستعمال الكر�سي المتحرك بدون مرافق ،من حيث االرتفاع المنا�سب� ،إ�ضافة �إلى عدم وجود
الحواجز الجانبية كما �أن البالط الم�ستعمل (قابل لالنزالق) ،هذا بالإ�ضافة �إلى عدم توفر
الت�سهيالت الخا�صة بباقي الإعاقات كال�صم ،والمكفوفين..وغيرهم» .وقد طالب الحا�ضرون في
هذه االجتماعات بالعمل على تعديل كافة المرافق وفق ًا لمعايير الأبنية العالمية .و�أن ي�ؤخذ بعين
االعتبار الحق في الو�صول في كافة الم�شاريع وال�سيا�سات والبرامج مثل م�شروع «كورني�ش الدوحة»
وتح�ضيرات مونديال .»2022
-4نق�ص المعلومات المتوفرة لحماية هذه الفئة من اال�ستغالل ،و�ضرورة ن�شر الئحة معتمدة من
المجل�س الأعلى لل�صحة ب�أ�سماء المراكز الخا�صة والأفراد المخت�صين بالعالج .حيث قالت
�إحدى الأمهات« :لقد ا�ضطررت لدفع ن�صف راتبي لأخ�صائي ي�أتي �إلى البيت لعالج ولدي ،وقد
علمت فيما بعد �أنه غير مخت�ص ولي�س لديه �شهادة ،ذلك بعد �أن دفعت مبالغ طائلة على �أمل
الح�صول على نتيجة في العالج� ،أتت دون فائدة».
-5نق�ص دورات الإر�شاد والتثقيف حول �آليات حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من التعر�ض للعنف
واالعتداء والتحر�ش الجن�سي.
�-6صعوبات في توظيف اال�شخا�ص ذوي الإعاقة �أولها يتعلق بالت�أهيل والتدريب المهني الم�ستمر،
وتقديم خدمات المتابعة والتدريب في مكان العمل.
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-7عدم وجود العدد الكافي لمنظمات مجتمع مدني تهتم بق�ضايا الإعاقة ،حيث قال �أحد �أولياء
الأمور «التوجد منظمات تمثل �صوت اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�أفراد �أ�سرهم ،وال تتم م�شاركتهم
في و�ضع قوانين �أو برامج �أو �سيا�سات تتعلق بهم .ماعدا تلك التي تتم ب�صورة �شكلية ودعائية».
وناق�شت اللجنة مع اال�شخا�ص ذوي الإعاقة �أنف�سهم و�أفراد �أ�سرهم ن�ص المادة  33من االتفاقية
وواجب الدول في ت�شكيل هيئة على م�ستوى الوزرات لتعمل على تطبيق االتفاقية.
و�أكد كافة الحا�ضرين لالجتماعات الم�شار �إليها �أهمية وجود مرجعية عليا للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة لها �سلطة في �إتخاذ وتنفيذ القرار».
 -4حقوق كبار ال�سن:

بلغ عدد كبار ال�سن الم�سجيلن في المراكز � )1( 29.000شخ�ص ًا للعام  ،2010ممن تجاوزت
�أعمارهم  60عام ًا.
وبلغ عدد كبار ال�سن الم�سجلين في مركز تمكين ورعاية كبار ال�سن لهذا العام  92م�سن ًا عدد
القطريين منهم  ، 48بينهم  12امر�أة ،وعدد غير القطريين  44بينهم  8ن�ساء.
وقدم مركز تمكين ورعاية كبار ال�سن  2655زيارة منزلية خالل هذا العام لـ  2327م�سن ،وا�ستفاد
من برنامج العالج الطبيعي 1235م�سنا ،ومن برامج الإر�شاد النف�سي  664م�سن ًا.
ويح�صل معظم القطريين من كبار ال�سن على معا�شات تقاعدية ـو م�ساعدات حكومية وامتيازات
�أخرى .وفق ًا للتقرير الرابع للتنمية الب�شرية لدولة قطر ،تبلغ معدالت م�شاركة كبار ال�سن من غير
القطريين في القوى العاملة  %93للذكور و %17للإناث .وتثير م�س�ألة ارتفاع معدل م�شاركة القوى
العاملة لكبار ال�سن غير القطريين ق�ضية هامة ب�ش�أن اال�ستمرار في العمل من �أجل البقاء في البالد.
وعند تقاعد �أحد الوافدين ف�إنه �إما �أن يغادر دولة قطر �أو ينقل ت�أ�شيرة ٌالإقامة الممنوحة له �إلى �إقامة
عائلية بكفالة �أحد �أبنائه �إن كان يرغب في البقاء بالدولة .ولي�س لكبار ال�سن من الوافدين ا�ستحقاق
راتب تقاعدي �أو �ضمان اجتماعي.
( )1تقرير التنمية الب�شرية الرابع لدولة قطر.
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وت�شيد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بجهود وزارة الداخلية ووزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
والتي تهدف �إلى الت�سهيل والتي�سير على المراجعين من كبار ال�سن ،كما ت�شيد بالجهد الد�ؤوب من
مركز تمكين ورعاية كبار ال�سن( ،)1وما يقدمه من رعاية لهذه الفئة ،وما ينفذه من برامج من �أجل
النهو�ض بخدمتهم.
والتزال اللجنة تو�صي بتبني المزيد من البرامج وال�سيا�سات لإدماج الم�سنين في المجتمع
وتوفير فر�ص العمل المالئم للقادرين والراغبين منهم وا�ستثمار الخبرات والكفاءات الوظيفية لهم
في هذا ال�ش�أن .كما تو�صي اللجنة بمزيد من البرامج الإعالمية المتعلقة بالتوعية والتثقيف بحقوق
هذه الفئة.
جدول ()1
كبار ال�سن نزالء المركز تبعا للعدد والجن�س والجن�سية خالل العام 2015م

البرامج
ال�شهر
يناير
فبراير
مار�س
ابريل
مايو
يونيو
يوليو

عدد الحاالت الم�ستفيدين من برنامج الرعاية النف�سية
ح�سب �أنواع البرامج خالل2015م
ار�شاد
فردي
وجماعي
للم�سنين
22
36
73
20
25
10
15

ار�شاد
�أ�سري

ت�أهيل
مقدمي
الرعاية

تقييم
نف�سي
مبدئي

اختبارات
نف�سية

6
8
6
0
0
0
0

15
0
0
7
6
2
5

4
1
3
2
2
1
5

0
4
2
0
0
0
0

( )1الم�ؤ�س�سة القطرية لرعاية الم�سنين �سابق ًا.
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ار�شاد
نف�سي
21
18
26
2
4
2
15
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عدد الحاالت الم�ستفيدين من برنامج الرعاية النف�سية
ح�سب �أنواع البرامج خالل2015م

البرامج
ال�شهر
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
اجمالي
الحاالت
الم�ستفيدة

ار�شاد
فردي
وجماعي
للم�سنين
31
44
103
48
26

ار�شاد
�أ�سري

ت�أهيل
مقدمي
الرعاية

تقييم
نف�سي
مبدئي

اختبارات
نف�سية

0
2
1
1

10
10
37
10
10

3
7
4
4
3

0
1
-

18
15
140
31
40

453

24

112

39

7

332

ؼٌر لطر  /أناث

ؼٌر لطر /اناث

لطري /اناث

برامج
ار�شاد
نف�سي

لطري  /ذكور

44
36

15
9

9
3
الربع الثاالث (ٌولٌو-
سبتمبر)

8

8
3

2

8

8
3

الربع الثانً(إبرٌل-
ٌونٌو)

2

11

8
3

2

10
3

10
3

الربع األول(ٌناٌر-
مارس)

جدول ()5
كبار السن المستفٌدٌن من برنامج الرعاٌة النفسٌة تبعا للعدد ونوع البرنامج خالل 5112م
 -2حموق المتماعدٌن:

2015

وفما ا لمعلومات منشورة على المولع اللكترونً للهٌبة العامة للتماعد والمعاشات حول زٌادة معاشات
المتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن ،35وإثر صدور المرار األمٌري رلم ( )51لسنة 2111م بشؤن زٌادة الرواتب
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جدول ()2
كبار ال�سن الم�ستفيدين من برنامج الرعاية النف�سية تبعا للعدد ونوع البرنامج خالل 2015م
 -5حقوق المتقاعدين:

وفق ًا لمعلومات من�شورة على الموقع االلكتروني للهيئة العامة للتقاعد والمعا�شات حول زيادة
معا�شات المتقاعدين المدنيين والع�سكريين( ،)1و�إثر �صدور القرار الأميري رقم ( )50ل�سنة 2011م
ب�ش�أن زيادة الرواتب الأ�سا�سية والعالوات االجتماعية والمعا�شات للموظفين والمتقاعدين القطريين
المدنيين والع�سكريين في الدولة ،قامت الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات االجتماعية بت�سوية و�صرف
الزيادة في معا�شات المتقاعدين والم�ستحقين عنهم الخا�ضعين لنظام التقاعد المدني ونظام تقاعد
ومعا�شات الع�سكريين من 2011/9/1م.
وت�شير المعلومات �إلى �أنه بلغ عدد المنتفعين بالزيادة في المعا�شات ( )12.287منتفع ًا ،ويتوزعون
بين متقاعدين وم�ستحقين عنهم عن كل من �صندوق المعا�شات المدني والع�سكري� .إ�ضافة �إلى تمتع
حوالي ( )726منتفع من ذوي �أ�صحاب المعا�شات ال�ضعيفة ،موزعين بين متقاعدين وم�ستحقين
عنهم من �صندوق التقاعد المدني والع�سكري ،برفع معا�شاتهم التقاعدية �إلى الحد ( )5.000ريال
قبل تطبيق الزيادة ،ومن ثم تطبيق الزيادة المقررة لهم في القرار الأميري رقم ( )50ل�سنة 2001
م لت�صل �إلى ( )8000ريال.
لقد جاء الإعالن عن �إعداد قانون جديد للتقاعد �أمر ًا محمود ًا ،حيث ي�ؤثر القانون الحالي
للتقاعد رقم ( )24ل�سنة 2002م على قطاع عري�ض من المواطنين ممن هم في �أم�س الحاجة لدعم
الدولة لتحقيق �أمنهم االقت�صادي واالجتماعي ،لذا ت�أمل اللجنة في �سرعة �إ�صداره ،و�أن ي�أتي مراعي ًا
لعدة �شروط �أهمها:
�-1إيجاد حل لحالة من انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون الم�شار �إليه ،والذين ق�ضت المادة الرابعة
من القانون ب�إخراجهم من مظلته الت�أمينية.
(1) http://www.grsia.gov.qa/StudiesandReports/AnnualReports/Pages/default.aspx
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�-2إلغاء الحكم المن�صو�ص عليه في المادة  16من القانون ،للت�أكيد على ا�ستحقاق الزوج في معا�ش
زوجته المتوفاة كا�ستحقاق الزوجة في معا�ش زوجها.
�-3إلغاء الن�صو�ص التي ت�سقط حق الموظف الوارد في ن�ص المادة ( )169من قانون الموارد
الب�شرية رقم ( )8ل�سنه 2009م في الح�صول على مكاف�أة نهاية الخدمة عند ا�ستحقاق معا�ش
تقاعدي.
-4جعل متو�سط الأجر الذي يح�سب عليه المعا�ش هو متو�سط �آخر عامين بد ًال من �آخر خم�سة �أعوام،
حتى ال يكون الفارق بين راتب المواطن ومعا�شه التقاعدي كبير ًا.
�-5ضرورة النظر بالأو�ضاع الإن�سانية �إلى ما يزيد عن ( )729منتفع من ذوي �أ�صحاب المعا�شات
ال�ضعيفة ،موزعين بين متقاعدين وم�ستحقين عنهم من �صندوق التقاعد المدني والع�سكري،
الذين تمت ت�سوية معا�شاتهم التقاعدية �إلى الحد ( )5.000ريال قبل تطبيق الزيادة ،ويح�صلون
على ( )8000ريال بعد تطبيق الزيادة المقررة لهم في القرار الأميري رقم ( )50ل�سنة 2001م،
حيث تعاني �أ�سر ه�ؤالء المتقاعدين من عدم كفاية المعا�ش التقاعدي.
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الق�سم الرابع
�أن�شطة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان
�أو ًال -الأن�شطة التي قامت بها اللجنة داخل الدولة:
 -1الندوات و الم�ؤتمرات

تنظيم الندوة االقليمية حول «حرية الر�أي والتعبير في العالم العربي :بين الواقع والطموح»بالتعاون مع �شبكة الجزيرة في  23 - 22مار�س2015م.
تنظيم ندوة الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة  -ر�ؤية دينية وقانونية «بالتعاون مع ق�سم العلوم النف�سية كلية التربية جامعة قطر  19مار�س 2015م.تنظيم ندوة الحقوق ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي االعاقة االنتخاب والتر�شح بالتعاون وال�شراكةمع مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين � 27إبريل 2015م.
تنظيم ندوة الحقوق ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي االعاقة االنتخاب والتر�شح بالتعاون وال�شراكةمع مركز قطر االجتماعي والثقافي لل�صم  10مايو 2015م.
تنظيم م�ؤتمر الحوار العربي االيبري الأمريكي للم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان حولمناه�ضة خطاب الكراهية والتطرف الثالث � 16-15سبتمبر 2015م.
 -2الدورات التدريبية

دورة تدريبية حول الخطوط ال�ساخنة بالتعاون مع بوالري�س والم�ؤ�س�سة القطرية للحمايةوالت�أهيل االجتماعي  5-1فبراير2015م  .
 دورة تدريبية حول تعزيز قدرات �إدارات التعاون الدولي  7 - 5مايو 2015م.دورة تدريبية حول الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع �آليات الدولية لحماية حقوق الإن�سان -24 26مايو 2015م.
 -دورة تدريبية لل�سادة �أئمة وخطباء الم�ساجد في مجال حقوق الإن�سان � 8-7أكتوبر2015م.
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دورة التدريبية حول �آليات الحماية الدولية للعمال بالتعاون مع معهد حقوق االن�سان بجامعةليون الفرن�سية  10 - 9نوفمبر 2015م.
جل�سات حوارية حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإن�سان بالتعاون مع الم�ؤ�س�سة القطريةللعمل االجتماعي  16-15نوفمبر2015م.
دورة تدريبية لأع�ضاء النيابة العامة ،والق�ضاة ،ورجال ال�شرطة حول التعريف بالت�شريعاتالخا�صة بمكافحة االتجار بالب�شر و�آليات تطبيقها في دولة قطر  30-29نوفمبر 2015م.
الدورة التدريبية الثانية حول الت�شريعات الوطنية لمكافحة جريمة االتجار بالب�شر و�آلياتتطبيقها بدولة قطرلمفت�شي وزارة العمل  7-6دي�سمبر 2015م.
 جل�سة حوارية خا�صة ب�أع�ضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان  8دي�سمبر 2015م .ور�شة اقليمية حول الحماية الدولية في االزمات الإن�سانية بال�شراكة مع المفو�ضية ال�ساميةلالجئين مكتب الريا�ض  15-14دي�سمبر 2015م .
-3الزيارات الميدانية التي قامت بها �إدارة ال�ش�ؤون القانونية بالم�شاركة مع �أع�ضاء
لجنة الزيارات ل�سنة 2015م
 -زيارات �أماكن االحتجاز:

-1زيارة ميدانية لإدارة الم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية  -وزارة الداخلية � -إبريل 2015م.
 -2زيارة ميدانية لم�ست�شفى «الطب النف�سي» في � 6إبريل 2015م.
 -3زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة في  18يونيو 2015م.
 -4زيارة ميدانية لإدارة الم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية في يونيو 2015م.
 -5زيارة ميدانية للم�ؤ�س�سة العقابية واال�صالحية  -ال�سجن المركزي في � 6سبتمبر 2015م.
-6زيارة ميدانية لإدارة الم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية -ال�سجن المركزي في � 1أكتوبر 2015م.
 -7زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة في � 8أكتوبر 2015م.
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 -8زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة في � 12أكتوبر 2015م.
 -9زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة في � 14أكتوبر 2015م.
 -10زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة في � 19أكتوبر 2015م.
 -11زيارة ميدانية لأمن ال�صناعية في � 19أكتوبر 2015م.
 -12زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة � 26أكتوبر 2015م.
 -13زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة � 28أكتوبر 2015م.
 -14زيارة ميدانية ل�سجن �أم �صالل في� 30أكتوبر 2015م.
 -15زيارة لإدارة �أمن الريان  -وزارة الداخلية في  8دي�سمبر2015م.
 -16زيارة لإدارة البحث والمتابعة  -وزارة الداخلية في  15دي�سمبر 2015م.
 -17زيارة لإدارة البحث والمتابعة  -وزارة الداخلية في دي�سمبر 2015م.
 -زيارات مواقع و�سكن العمال:

 -1زيارة ميدانية لمنطقة ال�صناعية ل�سكن عمال �آ�سيا مول في � 22أكتوبر 2015م.
 -2زيارة ميدانية ل�شركة ميد جلف للإن�شاءات في  17مايو 2015م.
 -3زيارة ميدانية ل�شركة االلفي قطر للرخام والجرانيت في 10يونيو 2015م.
-4زيارة ميدانية ل�سكن عمال �شركة
مار�س 2015م.

Marl Trading

 -5زيارة ل�شركة الإن�شاءات االنمائية CDC

و�شركة الر�سام االلماني والقطري في 21

29في �أكتوبر2015م.

 -6زيارة ل�شركة االن�شاءات االنمائية  CDCل�سكن العمال بال�شركة في  11نوفمبر2015م.
 -7زيارة ل�شركة االن�شاءات االنمائية  CDCفي  19نوفمبر 2015م.
 -زيارات �أخرى:

 -1زيارة ميدانية «لم�ست�شفى الخور» ميلي�س  22يونيو 2015م.
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-2زيارة ميدانية للمجل�س الأعلى لل�صحة � -إدارة العالقات الطبية والعالج بالخارج � 19أغ�سط�س
2015م.
-4برامج رفع الوعي و التثقيف بمبادئ ومعايير بحقوق الإن�سان التي قامت بها اللجنة
لبع�ض المدار�س والكليات

 محا�ضرة لطالب كلية �أحمد بن محمد الع�سكرية في  5يناير 2015م. محا�ضرة لطالب مدر�سة �أبو عبيدة الإعدادية الم�ستقلة للبنين في  20يناير 2015م. محا�ضرة لطالب مدر�سة الإيمان الثانوية الم�ستقلة للبنات في  25فبراير2015م.محا�ضرة لطالب مدر�سة عمر بن عبد العزيز الثانوية الم�ستقلة للبنين في  5مار�س 2015م.محا�ضرة لطالب مدر�سة عبدالرحمن بن جا�سم الإعدادية الم�ستقلة للبنين في مقر اللجنة 12مار�س 2015م.
 محا�ضرة للمعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين في  12مار�س2015 م. محا�ضرة لمدر�سة حف�صة الإعدادية الم�ستقلة للبنات في  18مار�س2015م. محا�ضرة لمدر�سة ابن �سينا الم�ستقلة في  19مار�س2015م. محا�ضرة لمدر�سة علي بن جا�سم بن محمد الثانوية للبنين في  6مايو 2015م. محا�ضرة توعوية لطالب مدر�سة الوكرة الثانوية الم�ستقلة للبنين 22في �أكتوبر 2015م.محا�ضرة توعوية للطالبات بمدر�سة الأق�صى االعدادية الم�ستقلة للبنات «حول دور اللجنةومفاهيم حقوق الإن�سان في� 10أكتوبر 2015م.
محا�ضرة توعوية لطالب العيادة القانونية لطالب كلية القانون بجامعة قطر بمقر اللجنة في� 12أكتوبر 2015م.
تقديم محا�ضرتين بعنوان «التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان والطبيعة القانونية» بكليةال�شرطة في  19، 16نوفمبر 2015م.
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 -5الحمالت الإعالمية واالحتفاالت:
 حملة الإعالن عن جائزة ال�شهيد علي ح�سن الجابر في مار�س 2015م . االحتفال باليوم الريا�ضي داخل دولة قطر 10في فبراير2015م .حملة التعريف بالحقوق ال�سيا�سية و المدنية بمنا�سبة انتخابات المجل�س البلدي في مايو2015م .
 االحتفال باليوم الوطني لحقوق الإن�سان بتاريخ  11نوفمبر 2015م.تنظيم حملة «حق وواجب» باال�شتراك مع م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية الأولية و�إ�صدار الدليلالإر�شادي لحقوق الإن�سان في الم�ست�شفيات والدور ال�صحية والمراكز العالجية في  11نوفمبر
.2015
 الم�شاركة في معر�ض الدوحة الدولي للكتاب في  12-2دي�سمبر 2015م. االحتفال باليوم العالمي لحقوق الإن�سان بتاريخ  10دي�سمبر 2015م.ثاني ًا :الأن�شطة التي قامت بها اللجنة خارج الدولة
 -1الدورات والور�ش التدريبية

دورة التعلم حول الأعمال التجارية وحقوق الإن�سان -منتدى الآ�سيا با�سيفيك في تايالند ،في 8-4مار�س2015م.
دورة حول التحقيق وتوثيق التعذيب المنعقدة في مانيال – الفلبين -في  20ابريل لغاية 24ابريل 2015م.
 دورة تدريبية �ضمن تبادل الخبرات في �سلطنة عمان في  25-23نوفمبر 2015م.دورة ر�صد �أماكن احتجاز المهاجرين خالل الفترة من 30نوفمبر 3 -دي�سمبر 2015م فيماليزيا.
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 -2الزيارات الميدانية الخارجية والم�شاركات

م�شاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �ضمن وفد مكون من وزارة الداخلية وم�ؤ�س�سة العملاالجتماعي بزيارة �إلى مقر الأمانة العامة للإنتربول ،فرن�سا  -ليون ،خالل الفترة 15-13
يناير 2015م.
زيارة وفد من اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �إلى �أو�سلو  -النرويج و تبادل معلوماتحول حقوق الإن�سان خالل الفترة  3-1فبراير2015م.
زيارة وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان لدولة الكويت ،وعقد دورة تدريبية بعنوان االطاراالمثل لكيفية التعامل مع ق�ضايا الإن�سان عبر ا�ستعمال االليات الدولية والإقليمية المنا�سبة
بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية ،خالل الفترة  25-23مار�س2015م.
الم�شاركة في دورة العمل ال�ساد�سة للفريق العامل المفتوح الع�ضوية المعني بال�شيخوخة فينيويورك  14-9يوليو2015م.
الم�شاركة في م�ؤتمر لجنة التن�سيق الدولية حول «�أهداف التنمية الم�ستدامة» للأمم المتحدةبالمك�سيك � 10-8أكتوبر 2015م.
الم�شاركة في ندوة حول مو�ضوع الهجرة والنزوح في �سياق اال�ضطرابات التي تعرفها المنطقةالعربية  ،التي عقدت في مقر الإي�سي�سكو بمدينة الرباط – المملكة المغربية ،خالل الفترة
 16-15دي�سمبر م 2015م .
-3االجتماعات االقليمية والدولية ذات ال�صلة بع�ضوية اللجنة في المنظمات الإقليمية
والدولية لحقوق الإن�سان

اجتماع المائدة الم�ستديرة ب�ش�أن لجنة االعتماد التابعة للجنة التن�سيق الدولية للم�ؤ�س�ساتالوطنية لحقوق الإن�سان  ICCفي  10مار�س2015م.
 -اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التن�سيق الدولية في  11مار�س2015م.
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االجتماع العام للجنة التن�سيق الدولية الـ ، ICCو االجتماع االفتتاحي لفريق جمع الأموال للجنةالتن�سيق الدولية في  12مار�س 2015م.
 االجتماع العام للجنة التن�سيق الدولية الـ 13 ICCمار�س2015م. اجتماع لجنة التن�سيق الدولية  -مكتب المفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سان 9مار�س2015م. -االجتماع االقليمي لمنتدى �آ�سيا والمحيط الهادئ الـAPF

في  11مار�س2015م.

 اجتماع اللجنة التنفيذية لل�شبكة العربية في  11مار�س2015م.الم�شاركة في الفعالية الجانبية بالأمم المتحدة لدعم م�شروع قرار م�شاركة الم�ؤ�س�سات الوطنيةعلى م�ستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك � 12 - 11أكتوبر 2015م.
الم�شاركة في اجتماع المدراء التنفيذيين للم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان الأع�ضاء فيمنتدى الآ�سيا با�سيفك ،ماليزيا  5-3نوفمبر 2015م .
 -الم�شاركة في االجتماع ال�سنوي للـAPF

في منغوليا .2015

التعاون مع منتدى �آ�سيا والمحيط الهادئ في فتح مكتب �إقليمي بالدوحة خالل الفترة من 9-8دي�سمبر2015م لمناق�شة مجال �أن�شطة المكتب الإقليمي.
التعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر للأمم المتحدة في نيويورك و منتدى الآ�سيا با�سيفيكوالبعثة الدائمة لألمانيا في الأمم المتحدة ،وم�ؤ�س�سة خدمات حقوق الإن�سان العالمية (،)ISHR
وال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان ،لدعم م�شروع قرار م�شاركة الم�ؤ�س�سات
الوطنية لحقوق الإن�سان في نيويورك على م�ستوى الجمعية العامة في 2015م.
 -4االجتماعات مع الآليات االقليمية والدولية لحقوق الإن�سان

 االجتماع مع رئي�س مجل�س حقوق الإن�سان في  9مار�س2015م .االجتماع مع المفو�ض ال�سامي ،و ممثلة المفو�ضية االوربية ،وممثلة برنامج االمم المتحدةللتنمية في  10مار�س2015م .

2015

87

تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ()NHRC

جل�سة نقا�شية في الدورة الـ 28لمجل�س حقوق الإن�سان� ،شاركت فيها اللجنة بورقة عمل حولالمبادئ الموجهة الخا�صة بالفقر المدقع ودور الم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق االن�سان في الق�ضاء
على الفقر ،في  25مار�س2015م .
الم�شاركة في تنفيذ المعر�ض الم�صاحب لم�ؤتمر الأمم المتحدة الثالث ع�شر لمنع الجريمةوالعدالة الجنائية  12ابريل2015م .
اجتماع لجنة اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في مقر المفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سانبمدينة جنيف � -سوي�سرا ،ب�ش�أن عر�ض التقرير االولي لدولة قطر الخا�ص باتفاقية اال�شخا�ص
ذوي االعاقة في  23-2ابريل2015م.
المنتدى الخا�ص بالم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان بروك�سل  -بلجيكا من  4-3يونيو 2015م.اجتماع الدورة ( )38الحا�صلة على �صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإن�سانالمنعقدة في القاهرة  7يونيو 2015م .
الدورة الثامنة للدول الأطراف بعنوان (�إدماج حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في جدول �أعمالالتنمية لما بعد 2015م) ،في نيويورك  11-9يونيو 2015م.
الم�شاركة في الدورة الرابعة ع�شر للجنة المعنية بحقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة في جنيف� 27-24أغ�سط�س  2015م.
م�شاركة اللجنة في االجتماع ال�سنوي لكبار الم�س�ؤولين التنفيذيين بالم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوقالإن�سان والذي عقد خالل الفترة من  5-3نوفمبر 2015م في كواالمبور -ماليزيا.
الم�شاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة التن�سيق الدولية بالمك�سيك � 7-6 ICCأكتوبر2015م.
 -الم�شاركة في م�ؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإن�سان الثاني بتون�س  4-3نوفمبر 2015م.

2015

88
تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ()NHRC
ثانثا-عذد انشكاوي انىاردة نهجُت خالل ٌُ 1اٌر  ،5112نغاٌت  31دٌسًبر5112و

ثالث ًا:عدد ال�شكاوي الواردة للجنة خالل  1يناير  ،2015لغاية  31دي�سمبر2015م
انشكاوي انىردة نهجُت فً انفترة يٍ ٌُ 1اٌر  2015وحتى 31
الفترة من  1يناير 2015
ال�شكاوي الواردة للجنة في
دٌسًبر 2015و
وانعذد
وحتى  31تبعا
للجن�س والعدد
نهجُستبعا
دي�سمبر 2015م
أَثى
%20

ركر
%08

شكل ( )1الشكاوي الواردة للجنة تبعا للجنس والعدد
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�شكل ( )1ال�شكاوي الواردة للجنة تبعا للجن�س والعدد
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الق�سم الخام�س
تو�صيات اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان
�أو ًال– تو�صيات لمجل�س ال�شورى ،وللأمانة العامة لمجل�س الوزراء
 -1لتطوير الحقوق ال�سيا�سية و المدنية

 النظر في الم�صادقة على العهد الدولي الخا�ص للحقوق المدنية و ال�سيا�سية. النظر في الم�صادقة على االتفاقية الدولية لمنع االختفاء الق�سري. النظر في الم�صادقة على البروتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب.�إعادة النظر في بع�ض الت�شريعات المرتبطة بهذا العهد كقانون حماية المجتمع ،وقانونالإرهاب ،وقانون �إن�شاء جهاز �أمن الدولة ،وتعديل قانون الجن�سية ،وقانون �إن�شاء الجمعيات
و قانون الم�سيرات العامة وفق ًا للمعايير الدولية لحقوق الإن�سان� ,إ�ضافة �إلى اال�ستعجال في
�إ�صدار قانون االنتخاب ،وقانون تنظيم الأن�شطة الإعالمية.
 -2لتطوير الحقوق االقت�صادية و االجتماعية

 النظر في الم�صادقة على العهد الدولي للحقوق االقت�صادية و االجتماعية و الثقافية. درا�سة االن�ضمام �إلى االتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين و �أفراد �أ�سرهم.�إعادة النظر في بع�ض الت�شريعات المرتبطة بالعهد الم�شار �إليه،كقانون الإ�سكان ،وقانونالتقاعد ،واال�ستمرار في تطوير الت�شريعات المرتبطة لعامل والإقامة.
 -3لتطوير ت�شريعات للفئات الأولى بالرعاية

 �إعطاء الأولوية لدرا�سة م�شاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإن�سان. النظر في الم�صادقة على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.الم�صادقة على البروتوكول االختياري للق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة .ومراجعة التحفظاتالعامة ،بخا�صة التحفظ على المادة ( )9المتعلقة بحق المر�أة في منح جن�سيتها لزوجها
و�أبنائها.
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 �إ�صدار قانون حقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة.�إ�صدار قانون حقوق الطفل .وتعديل كافة الت�شريعات الجنائية والمدنية بما يتفق و�أحكاماتفاقية الطفل.
 �إ�صدار قانون حقوق المر�ضى النف�سيين. �إعادة النظر في قانون الأ�سرة ،وو�ضع ت�شريع �أو نظام للحماية من العنف المنزلي. �إ�صدار قانون تنظيم الم�ستخدمين في المنازل.ا�ستمرار عر�ض م�شاريع القوانين ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان على اللجنة قبل الموافقة عليها،و دعوة اللجنة لح�ضور مناق�شات م�سودات الت�شريعات.
ا�ست�شارة �أ�صحاب الم�صلحة المعنيين بالقانون  ،حيث ي�شكل اال�ستماع لآراء للأفراد والجماعاتذات ال�صلة بالقانون �أف�ضل الممار�سات ل�ضمان و�ضع ت�شريعات متكاملة.
عقد جل�سات لمناق�شة ما ورد في هذا التقرير ب�ش�أن الحق في الجن�سية ،وحق المطلقاتوالأرامل في �سكن.
الإيعاز لكافة الجهات المعنية بجمع بيانات عن حاالت العنف �ضد المر�أة ،ومعدالت الدعاوى،و�أحكام الإدانة ،ومدى توفر خدمات الحماية والت�أهيل للن�ساء المعنفات ،والق�ضاء نهائي ًا
على �أوجه العنف التي تتعر�ض لها عامالت المنازل بتطوير نظام للخطوط ال�ساخنة مرتبط
بال�شرطة والنيابة العامة ،و�إن�شاء دار للإيواء يقدم كافة الخدمات القانوينة واالجتماعية.
ثاني ًا :تو�صيات للمجل�س الأعلى للق�ضاء

�إن هذه التو�صيات خا�صة بالإجراءات لتح�سين ظروف ممار�سة الحق في محاكمة من�صفة و عادلة:
�إن�شاء �إدارة �أو هيئة تابعة للمجل�س الأعلى للق�ضاء �أو لوزارة العدل  ،ت�ضم خبرا ًء معينين فيكافة التخ�ص�صات الالزمة للف�صل في الدعاوى.
التزام ال�سادة الق�ضاة بعدم ندب خبير �إال لأداء مهمة ال ت�ستطيع المحكمة القيام بها ب�سببمهني.
احتياجها �إلى
ٍ
فني �أو ٍ
تخ�ص�ص ٍ
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تفعيل نظام الإعفاء من �سداد �أمانة الخبير في الدعاوى العمالية  ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة للعمالذوي الرواتب المحدودة.
�ضرورة تفعيل الن�صو�ص القانونية التي تحول دون ت�أجيل الدعاوى لأكثر من مرة لذات ال�سبب،حر�ص ًا على �سرعة الف�صل فيها  ،مع الأخذ بنظام الجل�سات المتتابعة بالن�سبة للق�ضايا التي
ت�ؤثر على المجتمع �أو الدولة.
 التو�سع في قرارات الإفراج ،وتقليل عدد قرارات الحب�س االحتياطي.ا�ستحداث �آليات جديدة وتفعيل �آليات ف�ض المنازعات المن�صو�ص عليها في الت�شريعاتالمختلفة ،حيث ترى اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �أن ا�ستحداث بع�ض الآليات الجديدة،
إجراءات ب�سيط ٍة قد ي�ؤدي �إلى تح�سين
وتفعيل بع�ض �آليات حل النزاعات المختلفة ودي ًا �أو ب�
ٍ
ظروف ممار�سة الحق في التقا�ضي  ،على الأقل عن طريق رفع عبء بحث الق�ضايا قليلة
الأهمية عن عاتق الق�ضاء  ،بما ي�ؤدي �إلى تفرغ رجاله لبحث الق�ضايا الكبيرة التي تحتاج �إلى
وبحث ولعل �أهم هذه الآليات ،تفعيل نظامي التوفيق والتحكيم في المنازعات العمالية،
درا�س ٍة ٍ
والمن�صو�ص عليهما في قانون العمل رقم  14ل�سنة 2004م� ،إذ ال �شك �أن كثرة عدد الدعاوى
العمالية  ،و�أغلبها يمكن حله عن طريق لجنتي التوفيق والتحكيم ،خ�صو�ص ًا و�أنها عاد ًة ما تكون
منازعات مرتبطة بم�سائل ثابتة كالرواتب والأجور.
ولعل مما يي�سر �سرعة تفعيل هاتين اللجنتين �صدور القرار الأميري رقم  57ل�سنة  2012ب�إن�شاءاللجنة العمالية القطرية  ،الأمر الذي يي�سر وجود ممثلين للعمال بهاتين اللجنتين.
�ضرورة وجود ق�سم ي�ضم متخ�ص�صين في اللغة العربية والقانون يتولى مراجعة الأحكام بعدن�سخها ،والت�أكد من خلوها من الأخطاء الإمالئية والمطبعية قبل توقيع ر�ؤ�ساء المحاكم عليها.
ثالث ًا :تو�صيات للنيابة العامة:

 �إن�شاء مكتب لحقوق الإن�سان في مقر النيابة العامة ،خا�ص بتلقي ال�شكاوى. -زيادة عدد الزيارات لمراقبة �أماكن االحتجاز ،و�إ�صدار تقرير �سنوي بذلك.
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 التقليل من قرارات الحب�س االحتياطي و اال�ستعا�ضة عنها بالتدابير االحترازية.تقديم دورات تدريبية مكثفة ت�ستهدف منت�سبي النيابة العامة للتدريب على تطبيق قانونمكافحة االتجار بالب�شر.
رابع ًا :تو�صيات لوزارة الداخلية

مراعاة و�ضع اللوائح التفيذية ومعايير عمل لجنة التظلمات لتطبيق القانون رقم  12ل�سنة 2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين و�إقامتهم ،بما يحقق الغر�ض من القانون و�إتاحة الفر�صة
لقرارات مرنة ت�ستجيب مع الواقع العملي وتر�سخ الممار�سات الإيجابية في حماية حقوق العمال
وتمكينهم من الو�صول للعدالة ل�سبل االنت�صاف.
تو�سيع حجز الإبعاد ،و تطوير نظم ال�صحة و ال�سالمة ،ومراعاة المعايير الدولية لحقوقالإن�سان للمحتجزين.
 اال�ستمرار بو�ضع برامج لتعديل الأو�ضاع القانونية للعمالة الغير قانونية. �إن�شاء �إدارة خا�صة بالبحث والتحري عن جرائم االتجار بالب�شر. زيادة عدد الزيارات لمراقبة �أماكن االحتجاز ،و�إ�صدار تقارير عن ذلك.�إن�شاء مكتب تابع للوزارة في مطار حمد الدولي يتبع لإدارة حقوق الإن�سان بوزارة الداخلية،للوقوف على الإ�شكاالت التي يتعر�ض لها بع�ض العمال لحظة و�صولهم ،و متابعة �أو�ضاعهم.
خام�س ًا :تو�صيات لوزارة العمل و ال�ش�ؤون االجتماعية

 توفير المعلومات و الالفتات في الإدارة بعدة لغات. توفير الترجمة للعمال بعدة لغات. تطوير �آليات الو�صول للعمال. �إلزام ال�شركات بت�شكيل «اللجان الم�شتركة» المن�صو�ص عليها في قانون العمل. تفعيل �أحكام لجان التحكيم والتوفيق المن�صو�ص عليها في قانون العمل. -تفعيل اللجنة العمالية القطرية التي �أن�ش�أت وفق ًا للقرار الأميري رقم  57ل�سنة 2012م.
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 اال�ستمراربتدريب وتقوية عمل جهاز التفتي�ش ،و�إن�شاء مركز للتدريب في قطر.تحقيق فر�ص متكافئة في تدريب المفت�شين وح�صولهم على الدورات الخارجية ،بما فيهمالن�ساء المفت�شات.
�إجراء دورات لتدريب المفت�شين للتعرف على �ضحايا االتجار بالب�شر ،وكيفية التحري والك�شفعن �أي �صور من هذه الجرائم .وتطوير نظام للخطوط ال�ساخنة متعاون مع جهاز ال�شرطة
والنيابة العامة �إ�ضافة �إلى �إن�شاء مركز للإيواء ذو �سعة منا�سبة تتوافر فيه كافة الخدمات
القانونية واالجتماعية.
�إن�شاء مكتب تابع لوزارة العمل في مطار حمد الدولي ،للوقوف على الإ�شكاليات التي تواجهالعمال لحظة و�صولهم ،و متابعة �أو�ضاعهم.
�ساد�س ًا :تو�صيات لوزارة التربية و التعليم ،و المجل�س الأعلى للتعليم

االهتمام باال�ستفادة من دليل التربية على حقوق الإن�سان للمرحلة االبتدائية والإعدادية والثانوية،الذي قدمته اللجنة للوزارة منذ العام 2012م.
 ن�شر تقارير حول تعليم الطالب ذوي الإعاقة في المدار�س الم�ستقلة.االهتمام باليوم العالمي لمكافحة منع التمييز العن�صري في  12مار�س من كل �سنة ،ون�شرثقافة حقوق الإن�سان بوجه عام.
�سابع ًا :تو�صيات لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

 الت�أكد من �أن منح الأرا�ضي كافة يتم بعد تجهيزها بالمرافق والخدمات.التخل�ص من بطء الإجراءات المتعلقة بتخ�صي�ص وت�سليم الأرا�ضي وتقلي�ص قوائم االنتظار.النظر ب�شكاوى الأرامل والمطلقات المتكررة حول �صعوبة الإجراءات المتعلقة بمنح الأرا�ضي،وعدم �شفافية ال�شروط الالزمة تجاه هذا الأمر.
-مراقبة تطبيق دليل المباني لال�شخا�ص ذوي الإعاقة.

2015

